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I

Leibdragunu pulka ceturtā eskadrona kaprālis Aksels

Andersons, sprogains puisis un tik izaicinoši zilām acīm,

ka to dēļ kā bez prāta bijušas poļu, sakšu un leišu zemes

meitenes, ar trijiem sava vada kareivjiem bija pie Pere-

voločnas sveiks paglābies no krievu gūsta un ticis pāri

bangainajiem Dņepras ūdeņiem, lai tatāru stepēs un turku

trimdā sekotu ķēniņam. Nu visi četri kara draugi sēdēja
Benderu nometnes nomalē ap mazu gunskuru, no ķiršu
koka žagariem un sausām niedrāmsakurtu, un uz zobeniem

cepa līdzīgos gabalos brālīgi sacirstu auna gurnu, ko pieva-
karē bija klanīdamies atnesuši vakariņu tiesai Silistrijas
seraskira kalpi, ar gaļas neslavām un turku kviešu plāceņu
groziem apstaigādami tos, kas tagad skaitijās sultāna viesi.

No pulciņa tūdaļ pa labi, seklā lejā, iesākās Dņestras gult-

nes plašie doņu lauki, pilni pīļu miegaino valodu un līdaku

plēsīgo lēcienu klusās un skatiem pagaisušās ūdens lāmās;
un laiku pa laikam no tās puses, gan kādas meldru salas,
atskanēja dobjš lielā dumpja maurojiens. Baltie pilsētas
namiņi pa kreisi bija pusslēpušies savu plūmju dārzu

krēslībā, kurai cauri margoja sveču guntiņas. Mošejas
minarets, no kura augšas muedzins nesen bija ar gari

stieptu un vienmuļīgi žēlu saucienu aicinājis pravieša ti-

cīgos uz vakarlūgšanu, cēlās virs koku cekuliem un niedru

jumtiem kā draudošs rādītāja pirksts. Un visam tam

pāri, — turku pilsētai, zviedru bēgļu ugunīm un stepju
straumes rāmam plūdumam, bija pārliecies melnzils un

zvaigžņots debesjums, ar pilnu mēnesi, kam garām šūpo-
damies gāja retu padebešu kalni, Melnās jūras augsto

vēju dzīti un lēni peldēdami uz ziemeļiem.
Sirmais dragūns Munte, ar brīvo kreiso dzīdams no

vaiga nost sīcēju odu, pacēla skatu no liesmām un cepeša
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pret mākoņiem, brītiņu pasavērās pakaļ tiem un noteica

ar grūtsirdīgu pūtu:
«Kad mēs jājām dāņu karā,' manai pastarītei Linai tikko

sāka nākt pirmie zobiņi. Nu jau desmitais gads, kopš ne-

esmu bijis mājās, un Dievs vien zina, kā tur tagad iet.

Abas. lielās meitas, Agnese ar Minnu, varbūt, jau iestā-

jušās sievu kārtā, bet mazā manis nemaz neatceras vairs,
tikai no mātes un vecāko māsu nostāstiem dzirdēdama, ka

arī viņai ir tētis, tāpat kā citiem -bērniem: tik aizgājis pa

saul' tālā zemes malā, kopā ar ķēniņu, un netiek vairs

no tā tāluma atpakaļ, kā jaunais brālis senu dienu

teikā.» • . ' .

«Man brīžam sāk likties,» ierunājās allaž īdzīgais Gar-

dens, sirdīgi spļāvis sikspārnim, kurš bija sācis šaudīties

virs bakurētainā un garā nurlandieša zobengala, guns

blāzmas zvērojuma vai gaļas smakas vilināts, «ka mēs ar

visu savu ķēniņu esam jau palikuši mājniekiem par vecu

un tik tālu teiku, ka tai var vēl, aiz sena paraduma, ticēt,
bet var sākt arī neticēt. Gluži tāpat, kā mēs paši jau
vairs' neticam tai gadu gadiem dzirdētai pasakai, ka arī

šiem karu kariem reiz pienāks gals un kaujās nenokautie

tad tiks tēvišķā. Es labāk būtu palicis jau pie Klisovas,
Golovščinas vai pie tās pašas nolādētās Poltavas, nekā at-

bēdzis šurp, lai tagad ēstu turku ķeizara aunu cepešus!

Poļos un Leišos vējš, pavasaros atskriedams no mūsu jū-
ras tās puses, brīžam it kā atnesa līdzi Dalarnas līdumu
dūmu mīlīgo smārdu ; Ukrainā nokautam, jel kāda zviedru

dzērve, rudenī iedama uz siltām zemēm, varbūt, nolaistos

kādu laiciņu uz mana kapa atpūtināt piekusušos spārnus.
Te jau pavisam pagānu būšana: nava egļu, neredz nevie-

na bērza, un cilvēkiem tik melnas sejas, ka mana jau pa
gabalu: te nemājo Dieva, bet velna bērni, varbūt, pat kris-

tīgu cilvēku ēdāji. — Visur, kurp vien te pagriezīsi de-

gunu un acis, tā pati aitu kažoku un sāls purvu smirdoņa
un saules izdedzināts klajums. Tā sagurusi sirds un kājas,
ka dzīvot nemaz negribas, un labāk būtu miris.»

Stālbergs, pats jaunākais un arī klusākais, vērdamies

liesmu dzeltenumā, atcerējās Vermlandē palikušās līgavas
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Karinas zeltainās bizes un tās jautro acu gaišo zibu, pa-

lika sērīgs un divtik kluss. Kaprālis izņēma savu cepamo

no uguns, paraudzija ar pirkstu, vai ganamīksts; tad pa-

garšoja vēl un sāka lādēt turkus, kas dodot godīgam ķē-

niņa leibdragunam ēst gluži sāju gaļu, bez kripatiņas sāls;

un rūkdams paviļāja sava auna gurna tiesu turpat pelnos,*
nolika zobenu ar visu cepeti uz ceļgaliem, sataisīdamies

baudīt vakariņas.
«Garden,» viņš šmakstinādams teica, paskatījies uz to

nometnes pusi, kur dienvidu nakts krēslībā un mainīgajā
mēnesnīcas un mākoņu mijā neskaidri jaužama ķēniņa
telts: «tu kaujās esi man un citiem paticis no laika gala,

un nelaiķis ritmeistars Ferzens mēdza sacīt, ka visā viņa
švadronā šim esot tikai divi īsteni cirtēji: es un tu. Tak

vaļas brīžos tu palieci par apnicīgu un, taisnību sakot,
sitamu dīcēju. Ko kārtīgam ķēniņa karavīram līdz tāda

zūdīšanās, ka netiekam un netiekam un, var jau būt, arī

netiksim mājās? Jel dvēsele, kā bezdelīga lidodama pro-

jām no tava pēdējā kautiņa vietas, nepaskries tēva sētai

garām, nosalaidīsies viņas akas staba galā atpūsties un

pačivinās radiem nāves ziņu! Bet tu, Garden, esi jau par

daudz jocīgs kukainis: gribi dzīvs turpu tikt un reize ga-

tavs ar pašu Dievu tiesāties, ka neesi jau beigts un ap-

rakts. Nav brīnums, ka tas tur augšā uz tevis noskaities
un nelaiž tikt ne šur, ne tur, jo netiek gudrs, ko īsti tas

garais leibdraguns vēlas. Es tev saku, kā priekšnieks un

arī kā kara draugs: dzīvo un ceri dzīvot, kamēr esi dzīvs;
bet ja reiz nāk miršanas laiks, tad mirsti tā kā krietnam

vīram klājas: ar zobenu rokā, aci pret naidnieku un tēv-

reizi uz lūpām, tas ir, ja viņas tev vēl spēj to noskaitīt.
Ja nespēj, tiksi cauri arī bez tās, jo Dievs jau nu neies

novēlēt velnam godīga dragūna dvēseli. Tak kamēr tas

brīdis, vēl nava klāt, baudi ar to pašu savu tēvreizes skai-

tītāju muti visu labu, kas šai pagānu zemē atrodams:

•jēra gaļu, vīnu un skuķu bučas. Tās moldavāņu skuķes
gan tik melnas, ka savās pašu kristībās būs tikušās ar

ūdeni droši vien pirmo un pēdējo reizi; un arī ož tā pēc
ķiplokiem kā pats cars Pēteris un vēl seši tā krievi. Kār-
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tīgs zviedru ķēniņa karavīrs tomēr aši pierod pie visa,

arī ķiploku smakas un sieviešu melnuma.»

Gardens nekā neatbilda, tik ēzdams nosēcās, un neva-

rēja just, vai tas aiz vecā īgnuma vai vakariņu tikās.

Kaprālis lika garo mierā un sāka skaidrot vecajam, ka

turki tāpēc ik vakarus kaucot kopā ar savējiem suņiem
pret mēnesi, ka abiem tiem tā pati viena, mēness ticība.

Un pamāja mūžam klusajam Stālbergam, lai ielej mālu

kausiņos visiem no ķirbja krūkas, ko peisakains žīds, pa

krēslu un bailīgi glūnēdams apkārt, bija slēpu pārdevis

dragūniem.

Kareivji klusēdami dzēra, un kaprālis, ar plaukstu no-

slaucijis lūpas, atkal iesāka:

«Pasaule galu galā nemaz nav tik liela, kā mums, pusi
tās izjājušiem, dažreiz izliekas: arī te, un gan brangu ga-

bālu pa priekšu, jau atskrējusi tāda vēsts, ka majestāte
dzerot vienīgi skaidru ūdeni, šejienes ļautiņi sākumā bija

gatavi spriest par mums visiem pēc mūsu ķēniņa, un vai

stundu vajadzēja ar pirkstiem pierādīt, ka visās lietās tas

tā gluži nava.»

Andersons aprāva savu prātojumu un ēšanu un, pagrie-
zis galvu uz niedru lauku pusi, iesāka ausīties, jo likās, ka

tur slīkšņos mestu guņgi kaut kas milzīgs, zvērs vai zivs:

satraucētās pīles pacēlās tanī vietā spārnos ar lielu švīk-

stoņu un izbiedētu gulētāju klaigu. Un tad, aiz dūņu

bezdibeņu lāņiem, noskanēja pavisam savāds, dobjš un

reizē kā pēdējā izmisuma vaidiens; bet tā nebija cilvēka

balss.

Dragūni saskatījās un reizē rāva no gaļas laukā zobe-

nus, šaudamies stāvus. Stālbergam bija bālāks kļuvis
vaigs un iepletušas acis; Munte klusām pārmeta krustu

savam asmenim, bet Andersons ar īdzīgo Gardenu tik

iespļāva plaukstās un saknieba lūpas, gatavi katram cirst,
kas nāktu no doņu lauka un virsū: dūņu velns, ūdens vīrs

vai plēsīgs zvērs. Un tramīgi klausīties bija pasākuši arī

visu četru kumeļi, sapīti un palaisti upes lejas zālē ganī-
ties, turpat pie pašas zemās kraujas.

«Savādi gan,» kaprālis noteica pēc brītiņa, kad niedrās
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viss palicis atkal klusu, — tik nakts vējš pasācis pa mel-

dru galiem iet ar klusu šalku: «izklausijās tīri tā kā pēc

zirga brēciena, kad mana, ka tam pienācis pēdējs gals.»
«Būs tatāri vai mūsu pašu aizkrācieši palaiduši kādus

savus rumakus upes salās ganīties, un tur tiem pielavijies

vilks,» Gardens atmeta ar roku un gorīdamies aizgāja pie

uguns atpakaļ. Tad aši un ar klusu lāstu pieliecās glābt

savu gaļas tiesu, jo, puisim lēcot kājās, auna stilbs bija
kritis oglēs un dega smirdēdams.

«Vilku nu gan te tagad nava,» Andersons pakrati ja

galvu: «skat, arī mūsu kumeļi nu paliek rāmi, sāk no jau-

na ēst. Vakar kāds kazaks stāstija par šejienes vilkiem

tādu teiku: viņnedēļ, skaidri kā jau kāda neredzama vilku

kunga saukti, salasijušies kopā bariem un, izkārtām mē-

lēm, aizskrējuši uz ziemeļiem, tā tad, Poltavas pusi. Un

tāpēc tas tur nebij vilks, bet kas tad, velns vien zina,»

viņš nobeidza, nopurināja plecus, kā dzīdams projām rūpi,

un aizgāja garajam pakaļ pie guns, Stālbergs tam līdz.

Tik sirmais dragūns, zobenu joprojām sev priekšā turē-

dams, nokāpa lankas lejā zirgus apraudzīt un pēc brīti-

ņa sēdās trijiem citiem atkal blakus.

«Vilks nebija, bet vilkacis, — to te esot vairāk kā suņu,»

viņš klusi sacija. Un tad piebilda vēl klusāk, kā pastāstī-
dams noslēpumu:

«Pārmetu ar zobenu krusta zīmes visiem meldriem, kas

tur pie rumakiem. Nu esam droši: nepiekļūs tiem klātu.»

Andersons īsi pameta turp skatu, kur lejā jaužama zir-

gu mierīgā ēšana un tālāk vienmuļīgā niedru šalka. Un

jau pats pasniedzās pēc krūkas.

«žēl gan, ka turku zemē aug tik mazi ķirbji,» viņš no-

vilka: «tikko to trauku aizsākām, te skaties: tas jau tur-

pat tukšs.» Un tikpat kristīgi, kā pirmīt sadalijis auna

gurnu, kaprālis lēja vīna palieku kausiņos, — visiem tika

pa pusei.
«Mēs iesākām runāt par ķēniņu,» viņš atkal sāka valo-

du, krūku pa roku galam aizsviezdams, «un to, ka maje-
stāte nievā šo brango dzērienu. Taisnību sakot, tas ir

vienīgais, kas man lāga netīk pie ķēniņa.»
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«Man nepatīk kas cits, un proti, ka ķēniņš tik drīz ne-

spēs kāpt kumeļā,» vecīgais Munte norūca un bēdīgs pa-

vērās augšup, kur padebešiem gājums pret ziemeļiem un,

tfi tad, zviedru zemes pusi. «Ja ķēniņam tā kāja būtu ve-

sela, mēs jau tagad jātu cauri Poļiem un pie tiem mūsu

pulkiem, kuri tur palika ar ģenerāli Krasovu, kad paši sa-

gājām krievu silos un pretī visai lielajai zviedru nelaimei.

Ar tām reģimentēm un pasaucis no jūras viņas puses arī

kādas citas, ķēniņš vēl paspētu visu griezt par labu. Būtu

reiz miers, arī mēs tiktum mājās. Nu Dieviņš vien zina,
kad jāsim projām no šejienes, un krievu cars pa tam var

aizņemt visus poļu ceļus; arī rads Augusts ilgāk negaidīs.
Bet ķēniņš vēl joprojām smagi slims : ik dienas sanākot

karstumi, un dakteri vakar no jauna graizijuši slimo kāju,

ņemdami laukā kaula šķembeles,» Munte bēdīgi noteica;

un visu acis atkal vērsās uz to malu, kur mēnesnīcas un

mākoņu mainīgajā mijurnā te kļuva skaidri redzama, te

gandrīz gaisa ķēniņa trimdinieka telts..
Mākoņi sāka iet steidzīgākā gaitā, — kā milzu saules-

puķe šķita menesvaigs, gan parādīdamies, gan pagaisdams

starp ejošajiem padebešu kalniem. Un tiem līdzi skrejošu
ēnu pilns bija stepes klajš, brīžam pagalam melni staig-
nie niedru lauki gar rāmās upes ūdeņiem.

«Varbūt, ka ķēniņš varētu —» klusētājs Stālbergs kaut-

ri iesāka, bet kara draugi tā ij nedabūja zināt, kāds pa-
doms ienācis prātā tam lēnīgajam puisim, kad niedras at-

kal pasāka brīkšķēt un lūzt, nu jau daudz tuvāk; un bija

tā, it kā cauri to biezoknim kāds ar pēdējiem spēkiem lū-

ko brīvot ceļu.
Zirgi skatījās turpu, saslējuši galvas, un jātnieki vilci-

nādamies kāpa lejā, turēdami rokas pie zobeniem. Un tad,
mēnesim īsu brīdi izlienot no mākoņiem, gaišāka tapa
šaurā pļava, aiz tās palsāks sametās nupat gandrīz mel-

nais doņu lauks, no kura izstreipuļoja kas melns un no-

krita pie klāt gājušo dragūnu zābakiem.

Andersons noliecās, lūkoja ieskatīties sejā, jele pēc drā-

nām pazīmēt, kādu tas ļaužu — polis, kazaks, tatārs vai

maskaviešu spiegs. Tak niedru slīkšņu bridējs pa tam
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jau palicis bez samaņas; un bija viss tā noziests glumām

gļotām, dumbra dūņām, ka pat ne acu lāgā matīt vairs.

Kaprālis pamāja Gardenam un abi, katrs no savas pu-

ses, pieķērās dūņu vīram tur, kur vajadzēja būt padusēm,

aizvilka to pie ugunskura. Stālbergs ar ādas spaini rokā

aizlaida uz avotiņa gravu pēc tīrāka ūdens; kaprālis pa

tam novilka svārkus svešniekam, kam vecais dragūns ar

zāļu vīšķi bija pasācis tīrīt vaigus un muti, lai tiek atkal

cilvēka skats. Bet garais žāvādamies paņēma purva bri-

dēja tērpu, izpurināja no tā dubļu lielumu, pielika tiesmu

gaišumā tuvāk acīm, un abi ar kaprāli reizē iesvilpās aiz

pārsteiguma, jo zem slapjās zemes traipiem nu iegailē-

jās vecais un mīļais pašu armijas pogu varš.

«Tagad es saprotu,» Andersons novilka caur zobiem.

«Tas bija viņa kumeļš, kas pirmīt tur stenēdams nogrima
kādā Dņestras velnu akacī.» Un tā kā svešinieks jau sāka

mosties, klepot un dubļus spļaut, lūkoja pacelt galvu, tad

kaprālis aplika savu kreiso tam apkārt kamiešiem, ar labo

pacēla savu kausiņu, nopūzdamies izlaida to, tukšo, un pa-

sniedzās pēc jaunā dragūna trauka, kura dibenā vēl bija

palicis vīna malks. �

«Dzer, draugs,» viņš teica, likdams svešajam pie mutes

Stālberga kausiņu. «Tas dzēriens atraisīs mēli, atveldzēs

dvēseli, un varēsi iesākt stāstīt, kā tu tai purvu bezdibeņu
peklei tomēr tiki cauri. Tur jau esot vietas, kur, naktī

jādams pāri, var dabūt galu vesels pulks.»
Svešais izdzēra, nopūtās, iesāka slieties sēdu. Un tiem

četriem, kas bij ap viņu, mežonīgs, pusizmisis un traks

likās tā tagad plati plesto acu zvērojums tumšajā, vēl ar

dūņu melnganumu sejā.
«Kur ķēniņš? Kas ir.ar ķēniņu?» vīrs iekrācās, purinā-

dams dragūnu krūtis tur grābušām, spēkus pēkšņi atgu-
vušām rokām, gribēja piecelties. Tak kājas neklausīja

vēl, viss spēks vēl tikai krampjainajos pirkstos. Un mežo-

nīgāka vēl, jau pavisam baisa tam acu guns.

«Dēls, apmierinies, paliec rāms,» Munte to maigi rāja.

«Ķēniņi ir dzīvs un šeit, savu vēl palikušo karavīru vidū.

Tikai slims gan, kā tu jau zināsi bez visas manas teikša-
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nas, ja vien esi bijis ar mums kopā tanī nebaltā dienā pie

Pol tavas.»

Uztraukuma viļņa spējais saplaukums svešajam bija tik

spējš, ka brīdi nevarēja runāt. Tikai redzokļos, tā kā tāla

rūsa, dzisa baisais kvēlums un pat kā taisījās plaukt

smaids.

«Ja jau nepaliki Poltavas asins laukos, tad būsi peldus
ticis pāri lielajai kazaku zemes upei, un tāpat kā mēs

četri: ar Dieva žēlīgu gādību un turēdamies astē labi pel-
dēt pratējam kumeļam?» Vecais dragūns taujāja tālāk.

Un vaicātais, joprojām vēl nespēdams bilst kaut vārdu aiz

prieka reibuma, tik māja ar galvu, un pasmaidīja pat, —

vēl arvienu tumšajā sejā atmirdza zobu baltums, reizē

jautrs un ļauns.
«Tu sāc man patikt,» kaprālis pasmīnēja pretī, «un va-

rētu būt gluži labs leibdraguns ķēniņam. Varbūt, ka tie-

šām esi mūsu pulka, tikai to dūņu dēļ nevaram sazīmēt?»

«Reiz biju jūsējais, bet labi sen, drīzi pēc Narvas Vik-

torijas,» svešais, šķaudīdams melnu, atteica ar grūtu aiz-

smakumu. «Pie Poltavas jāju pret krieviem kā kareļu
dragūnu karodznieks. Bet tagad, jūsu glābts un padzir-

dīts, tencinu un gribētu arīdzan ko baudīt, jo ēdis neesmu

nekā kopš aizvakara dienas.»

Noskrubinājis gludu Gardena sniegto auna stilba kaulu

un pusnorijis vēl divi kukurūzas miltu plāceņus, Krauklis
drīz aizmiga turpat pie ugunskura un tik cieši, ka nemaz

nemānija veco Munti liecamies pār viņu un gādīgi apse-
dzam saviem paša svārkiem.

Tak lai cik liels gurums un dziļš uzkritis miegs, arī

gulošam vēl sirdī un prātā palikusi doma par dzimteni un

ķēniņu. Un juta to divu vārdus turpat pie uguns piemi-
not, vēra velēnu smagos plakstus, iesāka klausīties jauno
draugu valodās.

Pie uguns nu tiem bija sēdies klāt kāds piektais, pēc

tērpa spriežot, kara kanclejas rakstvedis. Un stāstija:
vakar saņemta tāda ķēniņam atlaista ziņa, ka krievu cars

ar visiem viņa spēkiem posies iet pret Rīgu, un gan ari

Vidzemi atkal dedzināt.
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«Varbūt, ka netiks tur,» kaprālis šaubīdamies teica.

«Poļos vēl tak ir mūsu ģenerāļa Krasova karaspēks.»
«Krasovs jau esot sācis atkāpties, jo krieviem desmit

reizes vairāk vīru, un arī sakšu Augustam draudzīgie

poļu kungi atkal saposušies karā jāt. Un Krasova pul-
kiem vēl jauna nelaime, jo tieši tanī poļu zemes malā pa-

rādi jies mēris.»

«Lai Dievs pasarga mūsu tēvuzemi no tās visugrūtākās

mocības,» sacija rūpju pilna, ne vairs jauna balss. «Vid-

zeme jau tā ķēniņa pavalsts, kur šai niknajā karā ticis

visvairāk trakots un slepkavots. Varbūt, ka jele mēra

sērga šoreiz aizstās krieviem ceļu uz nelaimīgo Vidzemi!

Asaru un asins tā nabaga zemīte sen jau atdzērusies ga-

na,» Munte bēdīgi runāja. Un niknais cirtējs, zem tā

svārkiem gulēdams, nopūtās vecajam viņa dzimtenes žē-

lotājam līdzi, juzdams tobrīd savā cietā sirdī pret labo

un veco vīru dziļu maigumu un cerēdams to pašu cerību.

«Kas to lai zina,» kanclejas skrīveris neticīgi grozija

galvu, sataisīdamies piecelties. «Var arī tā vēl gadīties,
ka abas tās divas nelaimes Vidzemē satiekas. Bet nu man

vajadzēs sākt iet, palieciet sveiki,» noteica aiziedams, un

citi žāvādamies likās gulu. Jo bija jau vēla nakts, vis-

apkārt padzisusi ķēniņa uzticīgo gunskuri, zvaigznes aug-

šā gandrīz tāpat, un augstāki vēl sakāpuši padebešu kalni,

nu steidzīgākā gaitā traukdamies garām mēnesim. Un

likās, it kā tumši viļņi šūpodami nestu bālu mironi, kam

vaigā mēra trumu rētas.

Kraukļu Jānim bija pagaisis miegs, lai gan kā ūdens

smagi visi locekļi, un gurusi dvēsele alka dusas veldzes.

Uz rokas atspiedies, viņš bēdīgs skatījās vējainās nakts

mākoņu gājumā. Un pēkšņi sāka likties tam, ka acis

mana jājam pa tiem debešu kalniem savādu jātnieku.

Milzīgs miglainas tumsas kumeļš tur nesa pret zieme-

ļiem glūnīgi salīkušu melnu milzu tēlu, kam bija kārīgi
uz priekšu izstieptas tautu žņaudzēja rokas. Un sāka

likties dragūnam, ka tiem diviem iet līdzi strutu smaka,

riebīgais līķu puvums, visas nāves dvašas un neaizbērtu

kapu tvana gaiss.
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Simts kautiņos bijušais vīru cirtējs sajuta kamiesī un

mugurā sagulstam drebinošu saltumu un neviļus pievēra

acis.

Kad otrreiz cēla plakstiņus, mākoņu bari gāja to pašu

gājumu, tak rēga starp tiem nemānija vairs. Tik miroņu
un trūdējuma smaka vēl it kā bija jaužama gaisos. Bet,

varbūt, to uznesis vējš no puvekļu pilnajiem niedru pūriem.
Tik smaga karotājam sametušies sirds, kā viņā tālā

naktī, kad bija sēdējis blakus mirēja tēva cisām. Un tik

ar ausmas sarkanumu pēdīgi atkal uznāca miegs.

Tas, ap kuru vijas viņa (kareivju gaidas, Eiropas valo-

das, septiņu galmu intrigas un visas četru tā valdītu zie-

meļtautu cerības, sēdēja savā baltu zvaigžņu teltī viens,

vecu kara mēteli plecos, vāšu drudža kvēlumu vēl acīs, un

stīvi skati jās sveces liesmiņas dzeltenajā spožumā, pus-

nakts ēnās uz zilā telts zīdā sienām un savā paša dragā-

tajā dvēselē. Un bija tobrīd nolicis savu parasto saltas

atturības masku, auksto pārākuma smaidu, un sirdī, un

sejā Baltijas jūras zemju ķēniņam guHs vientulības izmi-

sums. s
<

.: ' .

'

•
Atcerējās visas, savas pirmo deviņu.kara gadu uzvaras,

savu kauju laukus un no to asins paltīm izaugušo nevei-

cama karotāja slavu, nosūbējušu vienā pašā ļaunā dienā,

gaisušu ar armijas bojā eju, palikušu bez cīņās atdotajos

lepno pulku standartos.

Viss bija gruvis drupās, plēnēs sadeguši puspasaules

aptvērēji plāni, pelnos sabiris jaunu varoņgaitu sapņo-

jums. No daudzinātā gājēja Maķedonijas Aleksandra pē-
dās iznācis nerrs un trimdinieks, vērmeļu stepju un sāls

purvu bēglis, sīksta pretnieku naida vajāts jauns Hani-

bal».
— ,

'

•• V •
Pirksti krampjaini žņaudza mēteļa atlokus, sirds sīvi

dega, bēdu paguruši prāti, — jaucās tur nikna spīts un

svelmains kauns, barga sevis un citu tiesāšanas alka un

arī lepna griba ar likteni līdz nāvei cīnīties.
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Ak, būtu tagad vēl viņam tie viesu]vīru eskadroni, yiņa
jātnieku staltās reģimentes, — tie trīspadsmit tūkstoši

kalvju un kauju gunīs noārdētu labu zobenu, ko vecais

nelga Lēvenhaupts, abi ar sieviešu un vīna mīlētāju Krei-

cu, bez cīņas tur, — pie Perevoločnas, bij atdevuši gūstā
un verdzībā krieviem, cik reižu smagi kautiem ar tiem pa-
šiem ķēniņa kara ļaužu zobeniem!

let zāles klajumos, ne tajā upju žākJē, ne jau uz dien-

vidiem, bet rītiem atkāpties, pār Vorkslu tūdaļ iet un uz

Krimu, — tā tak ķēniņš bija tiem licis, un tā viņi bija

izpildijuši sava ķēniņa pavēles!

Varbūt, tomēr pārprasts tā rīkojums? Varbūt, tieši to-

brīd, no jauna grimdams drudža neatmaņā, viņš būtu tikai

gribējis norādīt gausajam pedantam atkāpšanās ceļu, bet

nepaspējis skaidri pateikt to, jaunu karstumu pārņemts
un melnā bezsamaņas viļņa aizšūpots?! Un vecais grāfs
tad rīkojies tanī posta un sajukuma brīdī pēc sava paša

apmulsušā prāta nevarīgā padoma, ievezdams puslīdz ve-

selos ķēniņa jātniekus un bataljonu paliekas ļaunajos
ūdensslazdos?

Krievu neganto nīdēju tatāru zemē ķēniņa vīriem būtu

bijis patvērums, putināšanas vieta zirgiem un zobeniem.

Līdz tam laikam, kad ķēniņš, atkal sveiks un mundrs, no

jauna kāptu kara rumakā. Un tad, kopā ar visiem chana

čambuliem un palikušiem'aizkrāciešiem, jātu taisni uz Mas-

kavu, šoreiz no dienvidiem, kur Krimas sirdīgajiem stop-
niekiem zināmi visi upju sēkļi, lazdu gravu tērces, un tā-

pat sava prasme tikt. nemanītiem garām krievu acīgo
sargu posteņiem, liktiem uz augstākajiem stepes kurga-

niem, ar musketi plecā un salmu kaudzi blakus, kurā viens

divi guni šķilt, un ar tiem dūmu stabiem mudīgi laist

Krievzemei tatāru sirotāju, briesmu tuvošanās ziņu. —

Tad cars vis nevarētu, kā jau šobrīd, ar visiem saviem

spēkiem gāzties uz vakariem, cauri Poļiem un leišu silu

novadiem, un virsū tām ķēniņa provincēm, kas šaipus jū-
ras, —

Satrūktos tad pusskrējienā, sirojuma pusgaitā
sviestos atpakaļ, kā lācis, kas nejausi iesēdies lapsenēs,

zagdamies pakaļ briežu mātes miņām!
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ledomājot vien to, kas patlaban draud viņa pavalstnie-
kiem tanī debesmalā, ķēniņš žņaudz labo dūrē, kā jauz-
dams delnu kļaujamies apkārt garā kaujas zobena roktu-

rim ; bet zilo acu dzīlēs, tākā baisā pusnakts rūsa, gail un

dziest, iegailas no jauna drūma guns:

Galu galā, viss zviedru lielā posta sākums un cēlons ne

jau bargā ziema vai ģenerāļa Lēvenhaupta nosebošanās

toruden. —

Vienīgi viņa paša, ķēniņa spīts un bravurīgais jājiens
tanī melni zilā un tveices pilnā Ukrainas vasaras naktī un

turpat garām cara kazaku gunskuriem, ar smējienu, kad

lodes pasākušas sīkt, ka vajagot tak pārbaudīt krievu šau-

šanas māku.

Tā nejaušā, bet sasodīti labi šautā lode neļāva viņam
pašam vadīt pulkus visa kara izšķīrējā, ķēniņa sen gaidī-

tajā lielā kaujā, un tieši tajā gūt vēl nekad nebijušu uz-

varu!

Gūt uzvaru bez lielgabaliem un to dobjās guns, un arī

tāpat tukšām bisēm, ja jau reiz nava pulvera. Ķēniņa
veterāni, viņa paša vesti piepešā triecienā, sašķaidītu cara

armijas lielo pārspēku viņa nometnes tranšeju un vaļņu
vidū, — ar durkļiem un asmeņiem vien, un savu nāves

nievātāju pārbaudīto trako uzbrukuma sparu!
Un atcerēdamies to savu cara nometnes šturmēšanas

nodomu, ķēniņš-trimdinieks pats top sava neizvestā kau-

jas plāna aizraujošā spēka pilns, jūt kūsājam to visās dzīs-

lās, traucas strauji stāvus un līdzi lidās domas ašajam
skrējienam. Un sakostiem zobiem, bet neparaustijušos

seju un bez vaida krīt cisās atpakaļ, jo lodes saārdītais

papēdis piepeši sācis degt, kā būtu iegrūzts brūža cepļa
gunī.

Sakniebis lūpas, negribēdams pat sveces gaismojuma
mestām ēnām ļaut nomanīt, ka arī viņš var sajust sāpi,
lepnais vīrs labu brītiņu sēd sastindzis. Tak acīs tam jau
sācis blāzmot Vazās ķēniņu dzimtas tēraudainās gribas
cietums un sirdī veco vikingu cīņas spīts.

Cīnīties vai pret visu pasauli, un arī pat vēl tad, ja

šķiet, ka naidniekiem nāk cīņas talkā pašas debess varas!
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Un plēsīgi skaudrais piekuna acu skats, pa telti skriedams

platā puslokā, pamana cisām blakus uz rožkoka galdiņa
nomestu un grāfam Pīperam rakstītu Krimas chana vēs-

tuli, ko īsi priekš Poltavas batalijas atvedis runīgais sar-

kanmatis un sūtniecības sekretārs Klinkovštrems, un ku-

rai nelaimīgais kanclers nepaspējis pat atbildēt. Kāds

kanclejas rakstvedis bija paglābis chana vēstuli kopā ar

dažiem citiem krievu gūstā kritušā ministra papīriem, un

Pīpera pēcnieks Millerns vakar to nolicis savam valdinie-

kam priekšā ar nožēlu, ka labas lietas allažiņ nākot par

vēlu. —

Ķēniņš ņem atkal pirkstos chanasūtījumu, lasa no jau-
na to, kas ir pilns pavasara cerību un vēl vasaras iesāku-

ma lielo gaidu, ka Krimas šķībacainie stopu šāvēji jau-

nekļi un mudīgie ādas cilpu metēji vīri drīz varēs jāt Krie-

vu zemi dedzināt, kā savas ordas senās slavas dienās, kad

līdz pat melnajiem Vologdas egļu siliem dažkārt bijis sa-

skatāms naktīs pie debesjuma malas pasarkans ugunsgrē-

ku blāzmas loks:

«Esmu jau pulka reižu raksti jis uz Istanbulu, pravieša
ēnas padomdevējiem, par tava kunga un ķēniņa svētīgo
nodomu darīt atkal brīvas visas tagad krievu nomāktās

zāļu tuksnešu un kalnu mežu tautas, bet pašu cara pilsētu
samīt pīšļos, kā lielu un treknos aitu mēslos pārlieku pie-

pūtušos pūpēdi. Bet veziri un imami man atbildēja vienu:

ak, islama ticīgo rīta zvaigzne un padišacha dusmu loks!

Vēl nava nācis laiks iesākt ar krieviem jaunu karu, jo ķei-
zars ir ar caru draugos, nolādētie venēcieši tāpat. Un tā-

pēc jātur vecais, Karlovicā saderētais miers.»

«Tad es sūtiju,» chans vēstija tālāk, «pašam lielvezi-

ram jo brangas dāvanas, čerkesu meitenes un poļu zeltu,
un tādu grāmatu, ka taisni tagad īstais laiks, kamēr Vī-

nes ķeizars karo ar franku ķēniņu un krievu cars palicis
viens, aci pret aci ar ziemeļu lauvu, kurš sataisās viņu

pēdīgi saplosīt. Un tāpēc vajadzētu tūliņ atprasīt Azovu,

tāpat tos jaunos cietokšņus, kas krievu klaušinieku un ka-

reivju sacelti Azovas jūras krastos; un ja neatdod ar labu,
tad iet un paņemt ar bisi un jataganu rokā. Un tāpat visas
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krievu galeras, gan tās, kas jūrā vai Donas mutē salaistas,
ganari Voronežā tik būvēt pasāktas. Jo viss tas tiek celts

un būvēts tikai tāpēc, ka cars tīko tam izdevīgā brīdī uz-

likt kāju uz kakla manai stepju strēlnieku tautai, lai pēc

tam, visu aprīt kāru lāča skatu, sāktu skatīties no Krimas

kalniem uz Sinopes un Istanbulas pusi, kas krievu cariem

šķiet viņu mantojums. Bet sultāna labā roka man atbil-

dēja tā: lielais visu ehanu chan, vēl pacieties, kamēr zvied-

ru lauvas ķēniņš — lai Allah svētī viņa zobenu! — būs

gluži pievarējis caru un notriecis to putekļos. Arī tad pa-

spēsim visu atdabūt, kas reiz bij mūsu, un krievu ņemts.
Un raugi, es rakstīju lielveziram vēlreiz, tam sacīdams,

ka Krimas jaunekļi noskumuši un kurn, jo viņiem nava

krievu sudraba, ko samaksāt meitu tēviem kālimu par sen

jau nolūkotām līgavām, un nav labi nevienam, arī mīlas

strēlniekam, kad bultas par daudz ilgi paliek bultu makā.

Un tālab, lai manas zemes ulusos atkal sāktos mīlīgā kāzu

stabuļu dūkšana un neapsīktu manējās tautas spēks, pē-

dējais laiks trīt zobenus, ieziest vēršu taukiem visus arka-

nus un pasākt barot sirenieku gaitu kumeļus, lai atspiestu
krievu robežas atpakaļ līdz pašai Okas upei, jo līdz tai vēl

priekš četri mūži visa stepe bij pilna pravieša bērnu ga-

nāmpulku,, varoņu un jaunavu dziesmu, un telšu dūmi kū-

pēja visur, ar savu smaršu līksmodami tos ticīgos, kas

kaujās krituši un mīlē gurijas lielās debesu stepes klajos.
Un piesolījos lielveziram viens pats, ar saviem murzām

un to jātniekiem, karā iet, un talkā hetmanim un tavam

ķēniņam, kam visi krietna musulmaņa tikumi, dievbijība
un tika doties visās kauju briesmās, un tik tā nelaime, ka

vēl neapgraizīts. Bet toreiz atteica man tas, kas radis

visu žēlastību puspasaules valdinieka acīs:

Ak, gudrais chan, lai jele Krimas jaunekļi vēl mazliet

paciešas. Būsim kā stepju vilki, kas gājuši niedru lau-

kos cūkas pamedīt, ļauj nolūkoto kuili raut aiz rīkles

zemē vienam pašam vecajam barvedim un tikai tad saklūp
virsū ar visu baru! Gaidiet savu laiku, Allah mīlētās Kri-

mas vilki!»

Ķēniņam nicīgi noraustījās virslūpa, roka aizmeta chana



A. Grīns, Melnais jātnieks. 17

vēstuli telts kaktā, un plakstiņi aizkrita lēni ciet, itin kā

slimnieks grimtu smagā snaudā. Tak stāvajai un stūr-

galvīgai Vazās pierei pāri šad un tad, kā sīkvilnīšu ņir-
bēšana dzelmes dziļumam, pārlaidās grumbu svītras, lie-

cinādamas, ka zem tām neatlaidīga vērpjas tālāk domu pa-

vediens. ' .' \ . :

Jā, gaidīto kara draugu acīs viņš bijis krievu kuili

saplosīt kāru, bet pabailīgu vilku barvedis, kam vienam

pašam jāpaveic viss cīņas grūtums. Tagad, kad barvedim

tā lēciens nepalaimējies, un pats tas kuiļa zobu smagi sa-

cirsts, vienam otram no vieglā, medijuma gaidītājiem būs

pašam gan jau jāpaliek par kuiļa trenktu medijumu.
Lai arī cik gausi domātu sultāna veziri un lielveziri, tak

arī viņiem drīz atausīs jausma, ka to tautai, ķēniņa zvied-

riem un tā drauga Staņislava poļiem viens un tas pats

ienaidnieks, krievu cars! Un; ka viņa, ķēniņa, nelaime pie
Poltavas smagi ķer visus trijus, jo nu jau kaimiņam Pē-

terim iesākuši vērties vaļā visu debešmalu Vārti, izredzes

kļūt par kakla kungu pus Eiropai. —

Ja vilcināsies joprojām un tālāk tie, kam Dievs un turku

pravietis abi kopā novēlējuši cīņai pret krievu briesmām

sadoties rokas. — . '

Ķēniņš aši ver vaļā acis, un to pirmais skatiens tā kā

mundra cauna skrien telts kaktā, kur pirmīt aizmests Kri-

mas valdnieka vēstījums.

Nē, tikai aukstasinību un laiku! Nekas vēl nav galīgi
pazaudēts, un cars pāragri nosvinējis savus uzvaras ga-

viļu svētkus tur, pie Poltavas! Un ķēniņa dūre nepacietī-

gi uzsit cisām ieblaku liktām bungām; dobji norūc to aici-

nošais dārds, un teltī ieklūp trabants Grothuzens, vingrs
un gan tikpat jautrs kā rīta blāzmas pirmais svīdums,
kas mirkli kļuvis manāms, adjutantam nākot un pavero-
ties telts ejas aizkariem.

«Šurp kancleru!» cieta, bet atkal spara pilna, gandrīz
jautra bija ķēniņa balss, un izklausījās tā, it kā tikai ta-

gad atbalss īsti atsauktos to veco bungu rībējumam..
Grothuzens pagaisa kā vēja rauts, un tur jau, dziļi kla-

nīdamies, nāca Millerns, ziņojumu papīru mapi padusē,



18

uz 'kreisās auss pusi nošķiebušos parūku un miega pēdām
smaidu pilnā apaļīgā sejā.

«Millern, ko jūs domājat par to garo dancigieti, kas

piesitās mums vēl aiz Veprikas, teicās protam astoņas va-

lodas un sešu profesoru gudrības, un tā kā mēri nīstam

krievus?»

Kanclers brītiņu klusēja, pa paradumam mazuliet pie-
liecis galvu un it kā vērodams savu paša domu gājumu.

«Ja majestāte runā par doktoru Mārtiņu Neigebaueru,»

viņš saka, «tad tas cilvēks patiešām bijis ilgāku laiku

Maskavā un tur par prinča Alekseja skolotāju. Tad sanī-

dies ar princi un tā bajāriem, nekādi nevarēdams tos at-

radināt no parašas pie galda skaņi raugāties, arī šo un to

vēl darīt, bet kaulus mest pār plecu. Pēdīgi Neigebauers,
prinča biktstēva izpļaukāts, ka gribot šo zemes troņaman-
tiniekam iemācīt visādus ķeceru netikumus, pārskaities
un pieprasījis, lai izmaksā apsolīto algu un laiž braukt

mājās. Par to atkal piekauts, nu jau ar krievu prinča

pašrocīgu piedalīšanos, un, glābdamies no Sibirijas, bez

naudas un tāpat vien kājām pārgājis poļu robežu, šaipus
tās nodievodamies turēt uz krieviem mūžīgu ienaidu un

atriebt tiem kā vien tik varēdams. Man šķiet, viņš vienā

otrā lietā turēs vārdu, jo ir pārlieku lepns un tiepīgs vīrs.

Arī par savām daudzo valodu zināšanām nava melojis, un

var jau būt, ka par tām sešu profesoru gudrībām arī nē.»

«Millern,» ķēniņš noteica, «mums vajadzīgs ārkārtējs
sūtnis Konstantinopolē, pagaidām vēl bez mūsu pašu piln-
varām, tikai ar jūsu ieteikšanas vēstulēm pie veziriem,

jo tad viņš varēs brīvāk rīkoties un, krievu spiegu nepa-

manīts, iekļūt tur, kur īsto sūtņu ierašanos zina visa pil-

sēta, un mēnesi pa priekšu. Es domāju, sūtīsim to jūsu

pašu nupat saslavēto Neigebaueru, un lai tas dancigietis
rāda zviedru dienestā pret krieviem visu savu naidu un

gudrību, bet labi saņemas, jo par pretinieku tam tur būs
tas pats Tolstojs.»

«Jā,» kanclers palocīja galvu ar klusu nopūtu un baiļo-
damies teikt, kas tobrīd bij uz mēles. Bet ķēniņš nemā-

nija tā un tik runāja tālāk, jau iekaisdams:
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«Lai tas doktors nu lūko turkiem atvērt acis un izklās-

tīt, ka pēc Poltavas neatriebšanas nāks Krimas krišana,
ka Očakova caram patīk tikpat ļoti kā Azova, un ka cari

no senlaikiem domājas esam vecās grieķu impērijas man-

tinieki. Kā nesen jājuši līdz Bugai un iekšā sultāna valsts

robežās, tā krievi reiz maršēs pār Donavu un Balkaniem,

un tālāk, uz Konstantinopoles pusi.»

«Jā,» kanclers nopūtās atkal, nu jau gatavs ko bilst, bet

ķēniņš apturēja viņu ar vieglu rokas mājienu:
«Lai pasaka lielveziram, ka mēs gribam un varam ku-

ģos piegādāt sultāna armijai no Zviedrijas labāko tēraudu,
samaltu pulveri, cik vajaga, un no cietākā mūsu vara lie-

tus lielgabalus! Un lai tie turki tik daudz nebīstas no

krievu galerām, jo jūrā to nav daudz, bet Voroņežā sabū-

vētās līdz pavasara paliem nevar braukt lejup uz Azovu,

jo tagad pusžuvuši visi stepju ūdeņi, un smiltīs un dūņās

ķersies krievu jauno galeru airi, braukt nevarēs nekur.»

«Jā, majestāt,» Millerns bija saņēmis visu savu kanc-

lejas ierēdņa dūšu un pusizmisis salika rokas apkārt līdz-

nestajiem papīriem, «bet augstās politikas taisīšana Tur-

cijā prasa kukuļus, un mums nav naudas, jo visa kase —»

Aprāvās atkal, iekoda sev mēlē, pat nobālēja mazuliet,

mazajām un bezskropstainajām sivēna acīm skatīdamies

valdniekā un bīdamies tā dusmu. Bet nebija to ķēniņa
acīs, tikai uz lūpām kā rūsa aši pavīdēja un tūliņ gaisa
mazliet sērīgs smīns.

«Mans kanclers var droši runāt visu līdz galam, ko reiz

pasācis, un kas tam ir uz sirds un mēles. Arī to, ka mū-

sējā kara kase palika Poltavas nometnē un cara ziņā; un

tā tad, cara rezidents tur, Konstantinopolē, tagad var dot

veziru kukuļiem nevien sava paša cara, bet arī mūsu zeltu.

Mīļo Millern, tas tak nav nekāds noslēpums. Bet krie-

viem karš ar turkiem iznāks tā vai tā, un arī pat vēl tad,
ja Tolstojs iztukšotu turku ministru uzpirkšanai visus ca-

ra mantas kambarus. Mēs panāksim, ar jums un Neige-

baueru, un it drīz to, ka sultāns raidīs pret ziemeļiem savu

janičaru armiju un tatāru chans visus savus jātniekus!»

«Majestāt, bet pirms tam tak Neigebaueram vēl jādo-
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das uz Konstantinopoli, un mēs to, lai arī kā manu sūtni vai

tikai vienkāršu aģentu, nevaram sūtļt gluži tukšām ro-

kam,» kanclers teica, nu jau pavisam izmisis. «Un grieķu

baņķieri un Saloniku žīdi grib ieturēt gada augļu tiesai no

aizdevumiem jūsu majestātei veselus divdesmit, pro-

centus. Vismaz tā vakar man vēstija Grothuzens, kam ar

tiem cilvēkiem bijušas sarunas par simts tūkstošiem du-

kātu.» . ' . . . • ,
«Lai Grothuzens sola trīsdesmit procentus, bet lūko

dabūt divi'simts tūkstošus,» ķēniņš atteica, «bet turku

armijai vajaga maršēt, un visai drīz.» Bet nepabeidza

pats savu vārdu gājumu, tik domās paturēdams to, ka

turku karš ar Maskavu tam vajadzīgs krievu negaisa no-

vēršanai no tēva tā mīlētās Vidzemes.
Tad arī kancleram nebija vairāk ko bilst, un ķēniņš;sāka

caurskatīt un parakstīt Millerna nestos papīrus. Un bei-

dzis pārcilāt tos, brītiņu palika pēkšņā domā nogrimis, ar

vēl tintes pilno zoss spalvu rokā kā mazu karogu. Un

domāja tik ilgi, līdz kancleram bija nācis prātā jauns vai-

cājums, un viņš to vēstija ar īsu Mepošanu.

«Runājiet, Millern,» ķēniņš teica, atraudamies no savu

jauno domu plūduma un pagriezdams piekuna acis uz

kanclera pusi.
«Majestāte pirmīt ieminējās par janičaru armijas mar-

šēšanu pret krieviem cīniņā,» viņš vilcinādamies sāka, «bet

visai pasaulei ir zināma lieta, ka turkiem gan dūšīgi kara-

vīri, bet nava kaut cik labu karavadoņu —»

«Ja sultānam tāds neradīsies, tad mēs paši uzņemsimies
to amatu,» ķēniņš īsi pasmēja, «jo pēc pāris nedēļām ce-

ram būt veseli, un tad mums būs kara vešanas darbam

gana vaļas.»
«Majestāt,» kanclers pārsteigts un pusizbijies iepleta

mazās sivēna acis, «vai tiešām jūs, evaņģēlija karotāju
tautas ķēniņš, būtu ar mieru nostāties pagānu karaspēka
priekšgalā?»

«Un kāpēc nē?» ķēniņš pasmējās atkal, bet nu jau viņa

smieklos sāka skanēt dzelžains skarbums. «Es šobrīd ietu

par armijas komandieri pašam Luciferam, ja vien elles
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majestāte mums dotu palīgā pret krieviem simts tūkstošu

savu niknāko velnu.»

Atpakaļ kāpdamies un klanīdamies, Millerns izkļuva

grīļodamies no ķēniņa telts. Un pārmeta aiz tās izejas da-

masta aizkariem sev krusta zīmi, nodrebēja, vēl dzirdē-

dams valdnieka teltī griezīgās dzelzs smieklu šķindas.
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II

Tūliņ pēc Poltavas, kad asins smakas, kraukļu sasauk-

šanās un tikko raktu kapu zemes dvašas vēl pilns tās lie-

lās kaujas lauks, cars pavēlēja pirmajam savam feldmar-

šalam šeremetjevam ar četrdesmit tūkstošiem, smago ar-

tilēriju un priekš Vidzemes muižniekiem spiestiem padoša-
nās aicinājuma manifestiem, sākt iet pa smilšainajiem
baltkrievu zemes ceļiem uz Daugavas un Rīgas pusi.

Brigadierim čerņišovam ar astoņiem pilniem pulkiem

steigt admirālim Apraksinam talkā Kareliju dedzināt. —

Bet sirds draugam un jaunajam kara lielkungam Mensi-

kovam ar visu kavaleriju jāt iekšā Polijā, mēzt no tās ārā

Krasova zviedrus un ar tiem kopā sametušos panus, drau-

ga Augusta sakšus gaidīt, bet visus zemē cirst, kas ar zo-

benu rokā un naidu sirdī mēģinātu aizstāt ceļā.
Tikai kalmikus atlaida to zālainajās Volgas stepēs un

pie chana Ajukas atpakaļ, ar visiem viņu bultu makiem,

kamieļiem un salaupītām kara mantām, jo ienaidnieka ze-

mes sirt nu cara vīriem pašiem vaļas gana, bet citādi no

tiem dzeltenajiem stopniekiem maz labuma īstā rietumu

karavīru karā.

Pats Krievuzemes valdnieks Kijevā, noklausījies bīska-

pa Teofana Prokopoviča teikto vareno suminājuma spre-

diķi, apraudājās aiz lepnuma, no priekiem pārdzērās, da-

būja jaunu sava vecā drudža lēkmi un turpat klosteru pil-
sētā apgula, trīs nedēļas savārga smagi slims, no tās

vājnieka gultas rakstīdams Daniličam, aiz kura dragū-
niem un kazakiem vasaras naktīs atsarkuši visi Poļu ze-

mes gaisi:
«Mana sirds, esam tik vāji, ka nejaudājam paiet, nedz

kājās nostāvēt. Tak ceram augusta vidū tev sekot, ar

prieku padzirdējuši, ka viss nu gaužām labi sokas. Dāņu
ķēniņš no Itālijas dziedniecības vietām aizsteidzies uz sa-
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vu zemi kā trenkts, un gan jau ar nodomu sākt pret zviedri

jaunu karu. Arī par drauga Augusta augsto personu

mums tāda vēsts, par ko arīdzan līksmojamies. Un no

tiem lieliem priekiem ar visu mūsu vājumu izdzērām divi

lielas glāzes brandava, vienu uz mūsējām, otru uz tavām

veselībām.»

Arī drudža slimnieka cisās gulēdams, no darbošanās ne-

varēja rimt. —

Raidi ja pavēles uz Pēterburgu taisīt stiprākus bulver-

ķus piekrastei, kas domāta ārzemnieku kuģiem. Uz Mas-

kavu jaunu rakstu Romodanovskim — izrīkot divdesmit

tūkstošus jaunu klaušinieku ar viņu pašu lāpstām, tos uz

Ingriju vēl pirms rudens aizsūtīt. Un arī divdesmit tūk-

stošus rekrūšu ņemt, bet tiem, kas bēg un atkal noķerti,
ar pulveri iededzināt kreisajās plaukstās dezertiera zīmi.

Ūz Voroņežu sūtīt piecus tūkstošus gūstekņu, lai žiglāk
tiktu tur gatavas Donai un Azovas jūrai domātās gal-Q-

ras. — Uz Tulu citus divi tūkstošus, lai palīdz izliet jau-
nus lielgabalus; un trīs vēl citus atdot kalēja Demidova

maizē un gādībā, jo tam vīram ļauts Uralu kalnos meklēt

sudraba dzīslas un visur varu rakt.

Koškinu uz Sviras upi, lai laikus jau vāc kopā mežu

vīrus un labi apskatās, kur pa ziemu cirst labus mastu

kokus. —Archangeļskas ierēdņiem tādu ziņu, lai paceļ par

piecpadsmit kapeikām cenas potašām un labākiem kaņe-
pājiem par divdesmit, jo «tās mantas ārzemju tirgoņiem
citur nekur raut, vienīgi tik mūsu zemē, bet nu jau arī

daudzās citās lietās varam un drīkstam vairāk uzprasīt.»

Aģentu mudīgi uz Braunšveigu! Lai aplinkus, bet skaidri

izpētī, vai Aleksejam būtu vērts un jēga braukt turpu

precībās, jo princese Šarlote sievas māsa nākamam vācu

ķeizaram, bet augstākajā politikā kādreiz lieti noder lieli

radi. — Tak mācot aģentu, kas jādara un kā, caram pārs

reizes noraustījās vaigs, jo dēls tāds vārgulis un kūtru

garu padevies, svētu rakstu urbējs un vīraka smaršas cie-

nītājs; un lai no prinča tomēr iznāktu kas prātīgāks, cars

devis viņu Menšikovam līdz, kurš tagad karā dziļi Poļos.
Otru aģentu prom uz Kopenhāgenu, lai krievu reziden-
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tam cieši piesaka, ka nu vairs nevajaga dāņiem uzplīties

ar savienības piesolījumiem, bet var gluži mierīgi nogai-

dīt, kamēr dāņi iesāks uzbāzties paši. «Tad gan var pa-

runāt, jo dāņu Frederiķam tanī jūrālaba kara flote, kuras

mums vēl lāgā nav. Tak runājoties ar dāņu ministriem,

jāprot Izlikties, ka mums vairs nav sevišķas vajadzības

pēc viņu draudzības. Subsīdijas tiem vairāk nesolīt, jo

tāpat izšķiedīs to naudu, kara lietām maz tiktu labuma.

Tak karu viņi sāks bez visa, jo karot ar zviedriem grib tā

kā ēst, tikai līdz tai gaužām laimīgai mūsu batalijai viņiem
bij no kaimiņa Kārļa lielu lielās bailes.»

Trešo aģentu lēkšos prom pie Prūšu zemes ķēniņa ar vi-

ņa ministriem un kambarkungiem parunāt un lūkot ievilkt

zviedrus karā ar vilinājumiem, ka zviedru Štetina tak pa-

tiesībā prūšu Berlīnes atslēga no jūras puses. Un teikt,
ka cars brandenburģietim tas sirsnīgākais draugs, gatavs
novēlēt draugam arī poļu Elbingu, kurā gan taisās turē-

ties zviedru garnizons. Tak arī mēris ir tai pilsētā, krievi

drīz būs tai tuvu, un tāpēc droši cerams, ka zviedru kara-

vīru tur nebūs drīz vien tā vai tā.

Steidzīgu pavēli Kazaņas vaivadam, lai sagatavo vēl šo-

ruden virsādas un zoļādas sešpadsmit tūkstošiem pāru dra-

gūnu zābaku! Un tiemzābakiem jābūt gataviem līdz Sve-

ču dienai, kad desmit jaunajiem cara dragūnu pulkiem

jājāj uz dienvidiem.

Uz dienvidiem un Turciju nu auļot kurjeram ar paša
cara uzrakstītu slepenu instrukciju sūtnim Tolstojam, lai

nežēlo sabuļādas, pašu zeltu un zviedru naudu un dod ve-

ziriem trīstik daudz, bet panāk ķēniņa izraidīšanu no tur-

ku robežām, un tā, lai ķēniņš tad varētu mājās jāt tikai

caur Poļiem.
Mēģināt panākt arī Mazepas, vecā nodevēja, izdošanu

cara tiesai, kur tam jau piespriests neass miets, lai hetma-

nis ilgāk mocītos tā galā un ilgāks būtu caram atriebī-

bas prieks: Mazepas vārdu dzirdot vien, jau putas sanāk

tam uz lūpām.
Galvenais tomēr dabūt klibo zviedri prom no Turcijas!

Tolstojs var droši solīt paša cara goda vārdu ķēniņam un
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sultānam, ka, trimdiniekam jājot mājās, mats pat nekri-

tīs tam no viņa svaidītās galvas. Un cars pats vienmēr

gatavs runāt par godīgu mieru, kālab arī jau nosūtīts sa-

runām uz Stokholmu pie Poltavas gūstā saņemtais kabi-

netsekretars Cederjelms.
Tai pašā laikā uz poļu Kamencu, kas pie Dņepras upes

un pusceļā starp Benderiem un Ļvovu, tāpat Lucku, mudīgi

un pa pusei slēpdamies aizjājuši divi tūkstoši izlasītu cara

jātnieku, ar otru un tikpat slepenu instrukciju viņu bri-

gadierim — saņemt ķēniņu, mirušu vai dzīvu, kad tas lū-

kotu jāt no Besarabijas un.cauri Polijai savā tēvišķā.

Labāk jau mirušu: caram vēl arvienu top satraukts

prāts, to iedomājot vien, ka smagi cietušajam zviedru lau-

vam tomēr Varētu reiz atkal ataugt nagi. Un Dievs vien

zina, kas tur lejā var iesākt vārīties, kamēr vēl dvašo tas,

par kuru tatāri un čerkesi, Balkarijas kalnu klani un paša
cara baškiri joprojām daino varoņdziesmas pie saviem

gunskuriem.

Ticis daudz maz no sava drudža vaļā, cars sēdās karietē

un, dragūniem lēkšojot priekšā tai un sānos, laida pa jau-
nā feldmaršala Menšikova vadītās jātnieku armijas pēdām

Polijā, ar nāves sodu piedraudējis konvoja priekšniekam,
lai labi uzmanās un met līkumu apkārt tādiem novadiem,
kur būtu parādij ies mēris>. Un tā, ar skrejošu kordonu

vienmēr priekšā, nokļuva Ļubļinā, kur ar sirdsdraugu Da-

niliču satikās.

Sabučojās un dzēra. Gars vairāk klausijās, Menšikovs

stāstija, ka Poļu zeme viņiem tagad vaļā, Pomerani-

jas ezeros jau atspiests Krasova karaspēks; bet Galicijas

pusē vēl kādi tūkstoši Staņislavam uzticīgā Potocka jāt-
nieku. Un princis Aleksejs, pēc furaža un provianta izsū-

tīts, tur piepeši iekļuvis lielās briesmās un tikai Jakovļeva
vīru atkal izkapāts no cieši apstājušo poļu eskadroniem.

Cars sarauca pieri, no jauna notrīsēja vaigs, kad Menši-

kovs smīnēdams piebilda:
«Bijis tā pārbijies, ka mēģinājis glābties kūtī. Un Ja-
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kovļeva jātniekiem to laukā izvedot, odis nevien pēc cūku

midzeņa, bet ari vēl kā cita.»

«Pievaldi mēli, min herc,» cars ierūcās, dūri galdā cirz-

dams, un pustrakajās acīs tam jau sācis sanākt dusmu lēk-

mes sarkanums. «Neaizmirsti, ka tas zēns tomēr manas

asinis, lai arī mātē gluži atsities.» Un gribēdams augošo
niknumu slīcināt, pakampa no galda sudraba kausu, pus-

stopa lielumā, izdzēra vienā vilcienā to un aizmeta kaktā,
kur tas vēl skanda labu laiku, pa klonu lēkādams.

«Piesargies tāpēc tā runāt, Danilič: varu arī tevi aiz-

sviest atpakaļ tavā puikas gadu cūcībā, tāpat kā, lūk, to

dzeramtrauku.»

«Klausos un paklausu, sirds mīļais,» Menšikovs klanīda-

mies un glaimu mēli sacija, bet acīs un lūpu kaktiņos pa-

zibēja viltīgs un reizē nicīgs smīns. «Runāsim labāk par

ko citu. Bet papriekš, varbūt, izlasīsi šo vēstuli, ko tev

raksta tavs paša dēls.»

Un feldmaršals, joprojām puspaslēpis vaigu galos smī-

nu, izvilka no svārku zeltšūtā atloka vēstuli, kuru sākot

lasīt valdniekam bālēja un reizē sarka seja, strupo runča

ūsu gali jau sāka draudīgi spuroties.

Nepabeidzis, ar dusmām nosvieda to dēla rakstījumu

zemē, īdzīgs nospļāva nopakaļ tam, uzspēra vēl virsū ar

kāju, — bailīgi žēli nodunēja mālu klons.

«Atkal tā pati bābiskā gaušanās un kuceniskā smilkstē-

šana, ka šim klājoties par daudz grūti: ne dienu atpūtas,
ne naktī miega dusas, ne novakaros vaļas Dieva vīru svēt-

rakstus palasīt! Vai tad man pašam vieglākas tās dienas,
vai gan es guļu kā tāds protopops, svētulis un rīma, uz

vēdera salicis rokas, zīda spilvenos ?! Vairāk par viņu, nī-

koņu un sukinsinu, nopūlos! Ak, šim te nekur neesot mū-

su pareizticīgo baznīcu un sāpot sirds, mūžīgi nākot rau-

das, ka vakara zvanīšanai šeitan nav īstās Krievu zemes

skanēšanas, ka žīdi, katoļi, ķeceri te visur, šim nekur ceļos
nomesties, glābt dvēseli un pielūgt Dievu! Vai ganDievs

nav visur, kur vien to lūdz? Velns lai parauj, — priekš kā

gan es tā strādāju un cīnos, kālab desmito gadu jau ar

zviedri karš, — kādēļ cenšos Krieviju lielu padarīt, uzcelt
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stiprāku valsti? Kāpēc man, caram, salāpītas zeķes kā-

jās, kurpes nošķiebtiem papēžiem, bet delnās tulznu vīļu
vairāk kā kuram katram matrozim ?! Tak jau arī tā paša
nekam nederīgā dēla un mirlas Aļošas dēļ! Bet šim tik

viens prātā — kā mudīgāk tikt prom no valsts darbiem,

pie saviem popiem un svētajiem vientiešiem, kur tikai gau-

das, krustu mešana un vaidēšana, ka es, varmāka, dzenu

tautu postā, ka tēvs tam Antikrists!»

Sagura pats pēc dusmu un sevis paša žēlabu izvirduma,

atspieda īgnuma ēnu pilno, apaļo un vēl arvien skaisto

seju kreisā dūrē, ar elkoņu uz galda atmetās un niknām

acīm sāka vērties kaktā, kur ziņneša pakārtās ceļa svētbil-

des lampiņas pasarkanais mirdzējums, un ap to ziņkārīgā
lokā sākušas lasīties brūnās poļu ūsaino un cara tā ienīsto

tarakānu rindas.

Menšikovam sejā bija beidzot padzisis smīns, mirkli jau
bij uz mēles: min herc, ne jau nu dēla labad tā nopūlies,
bet gan pats sev par patiku tālab, ka sirds un rokas niez

visu apgriezt pēc sava prāta un iedomas. — Tak neteica

nekā, atcerējās gļēvo princi no jauna un smagi nopūtās,
atminēdamies draudu pilnās valodas un Preobraženskas

prikazā šausto klejotāju mūku teicienus, ka cara draugam
Daniličam pie kāķa karāties, kad reiz tiks tronī Aleksejs,
un visiem, kas ar trako caru un palīdz viņam tautu mocīt,
būs jādod par to darbiem atbildēšana tur augšā Dievam,
bet šeit bendes cirvim. Un favorītam sērīgi sakniebās

lūpas; tad pasavērās tās tam glaimu smaidā, apaļas un

sārtas kā meitenei, medaini salda bija balss, iesākot ru-

nāt:

«Mana sirds, nesāpini tā savu dvēseli Alekseja dēļ! Var-

būt, pēdīgi labosies un iznāks valstij derīgs cilvēks un

darba vīrs, kas tēvam līdzīgs, cienīgs saņemt tavu man-

tojumu, tavus varenos darbus vest galā, ja pats tā nepa-

spēsi. Un ja arīdzan nekas neiznāks, lai kā mēs pūlētos
ar viņu, arī tad aplam neskumdini savu sirdi, jo, varbūt,

jau šoziem Dievs tevim dāvās citu dēlu, viņa un to divu

puisīšu vietā, kas jaunajai carienei miruši.»

Tā vidzemnieci pieminot, — jau Katrina tai tagad
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vārdā ūn cara favoritam zudusi, bet atcerē un domās jau-
ka šķiet arvienu, lai gan atkal ar valdnieka bērnu zem

sirds, — Martas otram bijušam mīļajam saskrēja krūtīs

vecā smeldze. Bet savaldi ja aši to, nodzina sirds dibenā

klusēt; pats palika no jauna žirgts un jautrs un, mierinā-

dams kā lāci, uzmanīgi un reizē maigi noglāstīja sadrū-

mušam caram plato kuģinieka plecu.

«Nesērojies nu, Pēter Aleksejič,- bet topi līksms, jo. nu

mēs varēsim reiz nomest savas krievu vīzes, ieauties zā-

bakos! Pēc lielās Viktorijas nu tev vaļā visi vārti! Kā

dairīgu un daiļu skuķi sagrābsi vīzdegunīgo Eiropu ! Po-

lija, tā jau mums tikpat kā rokās! »

Un sāka atkal triekt, datus jaukdams ar jokiem, patie-

sību teikdams un tūliņ piemelodams kaut ko tai klāt. '
Poļu kņazi un grāfi tagadiņ, kad cara armija atkal sa-

nākusi to zemē iekšā, gan vīstot dūres, bet muguras liecot

deviņos kūkumos. — Teicoties ar sirds ilgošanos gaidām

atpakaļ ķēniņu Augustu un viņa lielo valdīšanas māku,
kas tai augstajai personai it kā bijusi. Poļu dāmas sav-

kārt ilgojoties pēc kaut kā cita, kas droši bijis Augustam;
un tā viņi visi, pani un panes, nu dzīvojot no tīras, ilgoša-
nās vien. — Pats Augusts, kā to vakar pavēstījis kurjers,

atauļodams no Bidgoščas, cerot ar draugu caru drīz un

kaut kur viņpus Varšavas sastapties, lai patencinātu par
brālēna Kārļa sakaušanu un Staņislava padzīšanu. Un

jau nākot pretī, ar jauniem sakšu jātnieku pulkiem un

bisenieku bataljoniem, ungāru vīna vezumiem, franču pa-

vāriem, skaistām baletdejotājām un vēl skaistākām met-

resēm. ' . . . .• •

«Arī stīvais prūsis gribot ar tevi, sirds draudziņ Pīter,
vel šoruden poļu Prūsijā satikties. Cik nomanu, tad tam

aiz ādas kāda vēl slepena ilgošanās pēc Kurzemes lielkun-

ga valsts, un labprāt iemainītu to no jaunā Ketlera pret
kādu savu paša starpgabala novadu viņā Vāczemes pusē,»
Menšikovs pētoši ieminējās. Bet caram, tobrīd jau uz lai-

ku piemirsušām savas tēva bēdas, piepeši, reizē plēsīgi un

jautri, iezvērojās acis:

«To un to,» :— cars minēja rupju vārdu, — «es tavam
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prūsim došu, ne Kurzemi! Skat, kā tam glūnam iegribējies!

Varbūt, ij tev jau, domādams par to, sāk laikus labināties

klātu? Pielūko,, piesargi savu galvu, Danilič!»

«Ko tu, min herc,» favorits iesāka taisnoties, likdamies

aizvainots, lai gan tikko aizvakar saņēmis zelta muciņu,
— jauni dukāti vien un labais Karalauču kalums. Bet cars

bij tikai jokojies, nezināja tā tad nekā un, atmetis ar ro-

ku, teica tālāk, to savu draudējumu piemirsis:
«Par Kurzemes valsti mums pašiem savs nodoms, ar

kuru ceram arī Rīgu drošāk noturēt, pēc tam, kad sasodītā

pilsēta tiks mūsu varā.»

«Sirds mīļais,» feldmaršals pavīpsnāja priecīgs, ka cara

domas no Menšikovam tobrīd bīstamās Kurzemes lietas

jau pārlēkušas pāri Daugavai, «bet.Vidzēme, ja tikai mani

nekrāpj atmiņa, ar visu Rīgu sen novēlēta un aizrunāta

augstajai personai?» Un tūdaļ salēcās, nosēcās pat no ca-

ra dūres draudīgā, bet smagā uzsitiena favorita kamie-

sim: .

«Aleksaša tu, kuņas dēls! Vai gan, ticis par feldmar-

šalu, baltu maizi ēzdams un vācu drānas valkādams, jau
esi piemirsis mūsējo, krievu tirgoņu un tāpat arī.pīrādziņu
pārdevēju, vecās gudrības: solīts vēl nava dots, un ja ne-

mānīsi, tad nepelnīsi?! Apsolīt var četrdesmit reižu! De-

viņas esmu soli jis un, ja vajadzēs, ja politika to prasīs, so-

līšu dievodamies arī desmito reiz. Bet augstajai personai
Vidzemes nedabūt, tāpat kā prūsim neietiķt Jelgavas liel-

kunga amatā!»

Apskāva-jaunības dienu draugu ar plaukstu, kas bija

grāvrača lāpstas platumā, pievilka Menšikovu aiz pleciem
cieši klāt, kā baiļodamies, lai nenoklausās poļu nama sie-

nas, tarakāni lai nepadzird. Un ielējis ar otru, brīvo roku

sev un Menšikovam vīnu, iesāka uzticības vīram izklāstīt

savas sirds slepenākās domas, kurās klausoties, favorī-

tam brīžiem aizrāvās dvaša, noreibt sāka prāts.
Cars stāstīja, ka. visām zemēm, kas vien šaipus zviedru

jūras, jāpieder Krievzemei, jo tieši tagad tuvojas tas laiks :

visi karo ar visiem, ķēniņš sakauts, no malu malām brauks

sūtņi meklēt viņa, Pētera, draudzību.
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«Mana sirds, pats tu pirmīt saciji, ka Polija tikpat kā

mūsu varā! Somija, Igauņi, Vidzeme — viss tas jau ir

mūsu un paturams. Prūsi padarīsim šobrīd par draugu,
kārdinādami to ar zviedru Pomeraniju, ar poļu Prūsi-

ju! Dāņiem niez rokas, gribas paņemt Holšteinu!

Netiks tur ar zviedri drīz galā, mēs iesim palīgā un nāk-

sim atpakaļ vai nenāksim, tā tad būs mūsu teikšana un

darīšana! Visi viņi, līdz pašām dāņu salām, tad varēs

sākt dancot pēc mūsu stabules! Hei, Danilič, tas tik būs

jauki: visu laiku zirgojās par to, ka Krievzemē tik lāči,

vienīgi Eiropā īsteni cilvēki, kam tie lāči jāvada un jāval-
da. Nu mēs būsim tie vadītāji, šie lielīgie kungi tur —

krievu vadāmi,» cars īsi pasmējās. Bet nikna lūša kāsē-

jienam līdzīgs iznāca tas smējiens: par Eiropu runādams,
bija atcerējies savu rietumzemju ceļojumu, lielo ambasadi,
tās gaitā gadījušās blamāžas un sīkās kļūmes, un vāji
slēpto izsmieklu un nievu svešo galmnieku, pat prastu kal-

potāju skatos, kad audiencēs, balles zālēs vai pie galā gal-
da bieži nezinājis ko un kā darīt, mulsis, svīdis un sarcis,

patiešām kā jauns, vāji dresēts un puiku apstāts lācis juz-
damies.

Velti bija tad izmeklējies īstus draugus pa visu Eiropu.
Tikai ar delverīgo Augustu sapinies un tiem pašiem gļē-
vajiem dāņiem, kas steidzās mieru slēgt bez vienas īstas

kaujas, tikko zviedri spēruši kāju Zēlandē. — Vēl priekš

pāris gadiem viņš bija izsamisis zemojies un lūdzies, tās

pašas Eiropas galmos sevim glābējus meklēdams, bijis
gatavs atdāvināt veselas pavalstīs tam brīnumdarim, kas

apņemtos novērst tad šķietami tikai paša virseņģeļa Mi-

ķeļa pulkiem uzveicamo zviedru gājienu uz Maskavu. —

Visi tad bija vairījušies no tā, visi domājuši būt gudri
un ņirdzīgi, no droša stūra skatīties, kā zviedru lauva pie-
veiks krievu lāci.

Varbūt, pakampt pa kumosam, lai lauvam netiktu jau
par daudz liela lauvas tiesa. —

Visi tie nu cenšas vai centīsies tam rādīt tādu seju, itin

kā viss tieši tā noticis, kā viņu paredzēts, ilgots, cerēts

un droši gaidīts. Nu sabiedroto un kara draugu tam sa-
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salasīsies vesela varza, — pēc tam, kad visu veicis, zie-

meļu Aleksandru uzvarējis viens pats, nesen visu nievā-

tais, par puspilnu tik ņemtais cars!

Nē, tagad gudriniekos paliks vienīgi viņš! Sarīdīs visus

tos parūkotos un pūderētos rietumu mērkaķus klupt virsū

zviedrim no muguras, bet pats tik ņems, ko var un spēj,
un jaudā aizsniegt rokas! Un beigu beigās visiem savas

daļas prasītājiem tik dūri parādīs. Uzcels pats tādu val-

sti, kādas šinī pasaulē vēl nava bijis kopš Ādama radīša-

nas! — Tā sirdij mīļā paradīze tur, Ingrijas purvos, ar

laiku kļūs par sensen daudzināto trešo, krievu Romu!

Runāja un dzēra, dzēra un runāja, viss aizsvilies un

savus godkārīgos sapņus skaļi sapņodams, — vaigi kvēlo-

ja, pustrakās izspiedušās un apaļās acis pazaļgani de-

ga, — šad tad salēcās milzu dūres dārdinātais galds. Un

jaunības draugs, tik pa pusei jaudādams sekot valdinieka

domu auļojienam, reiba no tā skrējiena straujuma vēl vai-

rāk kā no dzertā vīna.

No Maskavas pašpuikām nākušajam Menšikovam, kuram

cars bija bieži licies pēc lādzīga, bet stipri naiva lauku

puiša, kam dēkās un pārgalvībās jāturas līdzi, visgalvenais

tāpēc, lai varētu to sevis labā izmantot, nu sāka pat kā

baisi samesties.

Favoritam šķita, ka cars aug arvienu lielāks, ar sasvī-

dušo melno matu cekulu jau pašķīris griestu sijas un aug-

dams iekšā padebešos, kā pasaku milzenis Svjatogors,
kam tālab kalnos jāguļ, ka zeme viņu nepanes. Bet kad

reiz modīsies, tad noraus zemē debesis un izcels pasauli no

virām.

Jau feldmaršala roka sāka pati celties, lai krustu mest.

Tak atskurba uz brīdi, pārvilka pierei plaukstu, ar vari

dzīdams no acīm nost reibuma tvanu un tā miglas māņus;
un ieraudzija griestus, ēnu kaktus, galdu ar kausiem, kan-

nu un svečturi tai pašā vecajā vietā, un aiz tās valdnieku,
ko bija gadiem radis krāpt, pa savai modei mīlēja un brī-

žam bijās. Tad piepeši sanāca atcerē viņa nakts meža

krodziņā, pēc Narvas nelaimes, kad cars bija izmisis tum-

sā šņaukājies un tik sirsnīgi lūdzis Dievu, to pašu savos
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dzērāju koncilos bieži zaimotu. Un favorītam piepeši sa-

skrēja kaklā, acīs un uz lūpām ņirdzīgs smējiens par to

seno un jauno, nupat dzirdēto.

«Kas tev, Daņilič?» cars aprāva valodu, smagi dvašo-

dams, un paskati jās nekaunīgā smējējā apaļām un zvēris-

kām acīm, kuras jau sācis saskriet asiņu sarkanums.

«Kam smejies, sukinsin?» Augoša niknuma pilna nograu-

da piesmakuši balss, bet milzu roka, pēdu gariem un līdz

pat nagiem spalvainiem pirkstiem, pašāvās pāri galdam,

apgāzdama vīna traukus, un sagrāba Menšikovu aiz krū-

tīm, sāka tā kā suns žurku purināt.
«Ko tu, min herc?! Kristus ar tevi, Pēter Aleksejic! Ij

prātā nenāk smieties, drīzāk prieka raudas, tavos lielajos

plānos klausoties,» viņš žēli atelsa, ar zeltšūto piedurkni
noslaucīdams baiļu sviedrus, kad cara roka vilcinādamās

to Vaļā laidusi.

Pēteris vēl pusneticīgi blenda, caur pieri glūnēdams, un

acīs vēl mirkli zalgoja nenodzisušu dusmu liesmiņas. Tak

Menšikovam sejā pa tam, visas gribas saukts, jau sanācis

tik jūsmīgs aizgrābtības prieks, ka gribot negribot jānotic.
Un atplaka trakuma vilns, žņaudzējas rokas plauksta

draudzīgi pasniedzās pēc vīna kannas.

No jauna sāka dzert un runājās visu to tumšo septem-
bra nakti, līdz pilsētas nomalēs dzirdama jau gaiļu dzie-

dāšana, un liepās, kas aiz mītnes loga, iesācis lapās savu

žūžu rīta gaismas vējš.
Pēdīgi abi, pagalam jau reibuši, stingušām mēlēm un

stīvām acīm, saķērušies nokrita turpat klonā, uz samojedu

kņaza caram dāvinātas gandrīz baltas neredzēti liela lāča

ādas, ko bija, uz pirkstgaliem iedams, atnesis ziņnesis un

klājis abu augsto kungu dusai, pēc dzertām kannām zinā-

dams, ka mērs jau pilns un liksies zviļu. —

ArSakšu zemes pārnācēju Tomāuz Vislas plostu satikās,
kas rotāts purpura segām un par jūras dieviem saģērbtu

piecdesmit airētāju zeltītu airu dzīts. Un atkal pieņēma
to svaidīgo par kara draugu, ne jau nu viņa paša dēļ, bet
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tāpēc, ka tam līdzi nācis un gatavs no jauna pret zvied-

riem maršēt četrpadsmit tūkstošu liels karaspēks.

Subsīdiju naudu gan arī apsolija, kuras lūdzās neuzticī-

gais draugs. Igauņu zemi jau vairs gan nē, tā teikdams,
ka bez Rēveles būšot grūti Ingriju un tur celto Pēterburgu

paturēt. Lūpu kaktiņos zem runča ūsām paslēpis smīnē-

šanu, palocīja vēlīgi galvu, kad saksis pusnedroši sacija:
Šis joprojām par savu tiesu uzskatot Vidzemi.

Marienverderā caram bij caur kurjeriem norunāta otra

satikšanās, ar prūšu ķēniņu, kam teicami dresēta armija

un arī tāpat savi kaimiņu pilsētu un zemju pievākšanas

plāni. Bet ūdens kaite, no tās sapampušās kājas un gan

tālab arī vēl maz patikas pret zviedriem tūliņ cīņā iet.

Cars dabūja līdz tik to apsolījumu, ka prūšu kungs arī

nolēmis ķerties pie ieročiem. Bet kad īsti, vēl to ruden,
vai tik aiz citu gadu, tā nepateica mūžam aizelsušās prūša

lūpas, sākdamas no jauna bēdāties, ka viņa zemei esot pie-
nākuši jau tā grūti laiki, Prūsijā mēris, Brandenburgas
smilšlaukos nikns bads.

īdzīgs atvadi jās no tā un posās projām. Un tā kā

sērga sākusi plosīties arī Menšikova jātnieku armijas kor-

teļos, tad pavēlēja draugam vest tos pulkus projām uz

dienvidiem, tuvāk ungāru robežai, reizē piekodinot, lai to

tuvumu lieti izmanto un sapērk labi daudz stipra vīna, ja

var, savus simts vezumus.

Pats brauca prom uz ziemeļiem. Ragnitē sastapās ar

kurzemnieku sūtņiem, kas pateica, ka viņu jaunais her-

cogs esot ar mieru apņemt krievu princesi Annu par Kur-

zemes un Zemgales valsts jauno lielmāti, ja cars no tiesas

došot savai brāļa meitai pūrā viņreiz solītos divi simts

tūkstošus.

Cars atplauka, jo to precību lietu bija ieņēmis sirdī ne-

vien savu paša nodomu labad, bet arī pašas Annas dēļ, no-

mirēja vientieša brāļa meitu tikpat kā savu mīlēdams. Un

lai gan nebij lielās pūra naudas žēl, — būtu prasījuši vai-

rāk, arī tad dotu, jo Annai baku rētu pilna seja, un Dievs
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devis tai gardes grenadiera stāvu, seržanta baisi piede-
vām. Tak Jelgavas hercoga uzticības vīriem sūkstijās, ka

visus tos smagos tūkstošus uzreiz nejaudāšot maksāt, jo

grūti laiki, jau desmitais kara gads. Bet gan jau brāļa
meitas tautiešam parādā nepaliks.

Tikko atlaidis kurzemniekus braukt atpakaļ pie viņu

jaunā hercoga, tā klāt šeremetjeva sūtīts kazaks ar šādu

pirmā kara lielkunga ziņojumu:
«Daru tev zināmu, valdniek Pēter Aleksejič, ka ar gvar-

diju un kājniekiem esmu ticis līdz Koknesei, bet Baueram

ar kavaleriju pavēlēju jāt karaspēkam pa priekšu, gar

Daugavu, un apņemt Rīgu no visām pusēm, turpu braucē-

jus un gājējus gūstīt, provianta ratus tāpat, bet citādi

vācu- un prastas čuknu kārtas ļaudīm bez lielas vajadzības
šoreiz pāri nedarīt, kā pats piesaciji, ne kaut, nedz postīt,
un nav jau arī daudz ko postīt, jo zviedru Vidzemē viss ag-
rāk manis paša četras reizes sirts, bet pēc tam Bauers

gana dedzinājis, tā ka tagad pat. vārnai nekur uzmesties.

Artilēriju aiz Polockas liku laikus sakraut strūgās, pulvera
mucas un lodes tāpat, un brauc pa upi lejup, pie Rīgas būs

reizē ar Baueru. Un tur esot, kā stāsta spiegi, ganaprāvs
karaspēks un dūšīgs vojevoda štrembergs, bet pamaz pār-
tikas, jo jaunais ģenerālgubernators tikai nesen iecelts,

nepaspējis daudz sagādāt, un vecais pērn gandrīz visu pār-
devis franču ķēniņam, kura zemē bija nikns bads. Nu ce-

ru, ka ar Dieva palīgu vēl paši to badu piedzīvos, jo pilsēta

brangi liela un cilvēku tur divtik daudz tagad saradies,

gan vāciešu, gan latviešu, visiem bīstoties mūsu karavīru

trakošanas. Tālab domāju, vajadzēs to nolādēto vietu šo-

ruden tikai apsēst ar jātniekiem, uzmest skanstes, lai

mūsējie ar šaudīšanu viņu Rīgu gurdina Un spaida, bet

pašu šturmi atlikt līdz pavasarim. Jo citādi visu karaspē-
ku grūti izmitināt: tukša ij Vidzeme, ij Kurzeme, bet laika

zīmes norāda, ka drīz būs sniegs un tikpat barga ziema.»

Izlasījis, lika mudīgi jūgt un, dragūnu pulka eskorta pa-

vadīts, aizbrauca pa dubļainiem, rītos jau pussasalušiem
Leišu zemes ceļiem uz ziemeļiem.

•Zemgalei cauri brauca lēninātu gaitu, lielkungu valsts
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līdzenos laukus un rudzu zaļo zelmeni vērodams, ar jau
nākamā tās zemes saimnieka skatu. Un nepatika vienīgi
tik tas, ka redzams : maz pavisam sēts, un ļaužu gluži
tukša daža sēta, vēl citas Vietā nodeguļi vien.

Elejas krogā nenocietās, lika pasaukt krodznieku un,

dzerdams siltu alu, lūkoja izvaicāt, kālab puse tīrumu at-

matā: un tik maz mana ļaužu. Un krodznieks, aiz auss

kasīdams, atņurdēja, ka sveši karavīri jau devīto gadu
raduši nākt un iet, par velti Visu ņemt.

Cars teica tam, ka nu jau būšot Kurzemei miers, no jau-
na labi laiki, atkal taisna valdīšana. Bet krodznieks do-

māja, ka līdz labākiem laikiem vēl tālu, jo krievi, jādami

lielā lokā ap Rīgu, šad tad iejājot arī Kurzemes kunga
valsts tiesā, sirdami pa vecam; bet viņu lielkunga valsts

galu, to, kas. pie jūras, jau esot pasācis sirt mēris.

Krievzemes valdnieks īgns cēlās, gāja un sēdās atkal ka-

rietē. Un sirds atlaba daudzmaz tik pēc tam, kad caur-

braukti jau bija Svētes sili, pretim sākuši pacelties Jelga-

vas baznīcu torņu gali un pretī jāja, ar bungu rībēšanu

un dūku dobjām dūkām, godsardzes eskadrons.
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Trīs paveci vīri, viens patukls un ģērbies melnās mā-

cītu ļaužu drānās, otrs musketieru kaprālis un trešais ar

ķestera atslēgu saišķi pie briežādas jostas, bija kāpuši Pē-

tera baznīcas torņa augstākajā posmā, pilsētu apsēdušo
krievu kara darbos lūkoties. Ap viņiem gaudoja ziemeļu
rītu vējš, mazliet šūpodams visus trīs kopā ar torņa koka

smaili, sitās posmu spraišļos, svieda aiz tiem stājušiem

sejās novembera pirmā sniega sausās saujas un dziļi lejā
dzina pāri Rīgas namu sarkanajiem jumtiem kā sīku mig-
lu savus baltos putekļus. Pa labi, aiz citadeles un Ganību

vārtiem, šad tad nodimda lielgabala šāviens: Albedila dra-

gūni tur bija izjājuši no priekšpilsētas laukā ar Bauera

kazakiem kapāties, kas pasākuši dedzināt namnieku siena

kaudzes; bastionu kanonieri, taupīdami pulveri svarīgā-
kiem mērķiem, atbalstīja savējos ar slinku uguni, kurda-

mi virs tikai krietni biezam krievu jātnieku pulciņam.
«Skolmeistara kungs,» ķesteris aizelsies sacija, ar krei-

so mēģinādams saturēt pelēko vadmalas apmetni, ko vējš
vai rāva nost, ar labo, liktu priekšā sirmajiem uzačiem,
vairīdams dedzinoši saltos sniega miltus no acīm, kas sā-

kušas vējā asarot, «te nu mēs esam, un tomēr debesīs iekšā

netiekam. Man ganrādās, un tāpat pirmīt apakšā saciju,
vai tik šī mūsu līšana Dievam acīs pirms laika nav apgrē-

cība, ņemot vēl tādu burvestības rīku līdz? Visa mūsu re-

dzēšana un acu gaišums ir mīļā Debestēva dāvana, bet kas

pāri par to, var būt tik no tā otra, kā vārdu neklājas šeit,
svētā vietā, pieminēt. Pievilkt tālas lietas, kā par provi to

pašu Kobrona skansti, ar viņā viņdien sagājušiem krie-

viem, tik tuvu pie savām kristīga luterticīgā cilvēka acīm,
ka var sākt saredzēt to nešķīsteņu acu baltumus, lai gan
vidū tek Daugava, — to var, pēc manas saprašanas, vie-

nīgi ar melnās mākslas zintēm. Lūdzu neņemt šos vārdus
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man, nemācītam un prastam vīram, ļaunā, bet esmu radis

tā dzīvot, ka visu, ko domāju, tūliņ taisni saku*»

Par skolmeistaru sauktais, apaļo un nosvīdušo seju ar

mutautiņu slaucīdams, atmeta ar roku, kā dzīdams nost

apnicīgu sīcēju mušu, un mazuliet saknieba augstprātīgo
muti. Tad bez liekas steigas noglabāja lakatiņu piedurk-
nē, izvilka no melnā mēteļa apakšas pazilgana tērauda un

divi sprīži garu stobru, to sākdams uzmanīgi stiept garu-

mā un tā, ka no pirmā posma iekšas iznāca laukā vēl veseli

četri, par pirmo viens pēc otra tievāki.

«Lai viņš labāk patur pie sevis savas kurpnieka muļķī-
bas un mani velti nekaitina,» melni ģērbtais pa-

strupi atelsa, ap to tērauda rīku ņemdamies un griezdams

posmu galos kādas misiņskrūves, «jo te mums pildāms
svarīgs paša augstdzimušā komandanta uzdevums, proti,
izlūkot vēl šaut nesākušās krievu baterijas; bet skatīša-

nās caur šo tālas redzēšanas rīku tik tad labi sokas, ja

skatītājam nava sakāpušas galvā un acīs dusmu sabiezi-

nātas asinis, kas miglo prātu un skata skaidrību. Šim

stobram, ko vecais Jēnas meistars Mārtiņš tik gudri tai-

sījis, ganaugstais kara kungs tur lejā īsti negrib ticēt; citi

viņa virsnieki tāpat atteicās līdzi kāpt, negribēdami, kā

paši vakar noteica, veltīgi pūlēties; un tāpēc vienīgais līdz-

kāpējs bija šis krietnais un cienījamais kaprālis Kanna.

Bet droši zinu to un ticu, ka mūsu žēlīgā ķēniņa lietai un

tāpat šīs jaukās pilsētas noturēšanai pret maskaviešu ka-

rošanas sirdību, tas gaužām brangais un retais, visā Vid-

zemē vienīgais tāds rīks, sagādās dažu varen noderīgu

ziņu,» patuklais nobeidza, un balsī izskanēja sīvs aiz-

vainojuma rūgtums. Tad plati iepletis līkās un īsās kājas

un tālskati cieši un mīļi abām rokām saņēmis, Kka pie acs

un sāka vērties garām Jēkaba tornim, pilij un pāri cita-

delei uz ganību pusi, kur kā viesulis griezās zviedru un

krievu jātnieki: kaujas klaigu vējš nesa projām, bet gaiss
tur bija vētras nesto degoša siena klēpju pilns līdz pašai

Daugavai, un ar puteņa jūkli jaucās kopā dzirksteļlietus.
Skatijās turpu arī kaprālis, sirms, sauss un vingrs, un

kreiso roku atspiedis pret spraišļa stabu. Pēdīgi neno-
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cietās tāpat ķesteris: pieķēries Kannām pie rokas, pavērās
tam pār plecu, gan maz ko spēdams saredzēt, jo pavājas
tam acis un saltā vējā nebeidza asarot.

«Rau, rau, kā mūsējie dzen viņus!» Skolotājs satraukts

iesaucās, noliekdamies vēl vairāk uz priekšu un ka tiek-

damies līdzi savam tālredzēšanas instrumentam. «Kungs
Albedils nupat, manu propria, nocirta vienu staltu krievu

virsnieku, — galva atskrēja nost kā linu pogaļa, — rumpis
vēl sakucis, it kā grib noturēties seglos, laikam gan mir-

dams rokas krēpēs iecirtis! — Nu, nokrita! Kāja vēl

kāpslī, rumaks skriedams rauj to līdz! Vai, briesmas!

Ritmeistaram Lorencam aizjāj ceļā veseli pieci! Lai

Dievs to žēlo: ir man kaimiņš un laipns vīrs. — Vai! ka-

zaka pīķis jau viņam krūtīs! Nu tas pats kazaks, mūsējā

dragūna šauts, krīt sniegā! — Nu četri citi tam dragū-
nam palīgā! Ak, turpu jau drāž viss Lorenča eskadrons,

un kā spaļi jūk krievi, — klīst un bēg, un mūsējie trenc

tos vai iekšā Ķīšezera malas priedēs! Nu sāk palēnām sa-

lasīties kopā un jāj atpakaļ priekšpilsētā, līdz vezdami Lo-

renču un vēl kādus kritušus un astoņus kazaku zirgus,»

viņš noteica, ar nopūtu nolaizdams tālskati, pasavērda-
mies diviem citiem sejās.

«žēl nabaga ritmeistara un to citu ķēniņa karavīru,»

ķesteris nopūtās tam līdz. «žēl arī brangā siena, kas lieti

būtu derējis ij namnieku lopiem, ij mūsējo dragūnu kume-

ļiem, jo ienaidnieks, cik jaužams, sataisās mūs apsēst visu

ziemu.»

«Jā, laikam gan,» sacija musketieris, un balsī tam mazs

aizsmakums, skaudrajām acīm nu skatoties garām Ģer-
trūdei un karātavu stabiem uz to debessmalu, kur Biķer-
nieku sils. «Pa ziemu nāksies krietni salt, jo malkas sa-

vests maz, un visur mūsējos mežā braucējus ceļā apstāj
krievi.» . •

Aprāva strupi savu teicamo, un ķesteris bēdīgs palocija
galvu. Bij Kannām vēl jaunības dienu paziņa un zināja

par tā vecākās meitas Ilzes tautieti Kārkliņu: aizvakar tas

bija lūkojis kopā ar vēl kādiem citiem liģeriem mežā

braukt, bet krievu sakapāts un palicis uz lauka, atstādams
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gadu vecu dēliņu un dividesmit gadu atraitni, kurai vēl

pirms Lieldienām atkal gaidāma grūtā sievu stunda.

«Jā, jā,» vecais Pētera baznīcas kalps bēdīgs pagrozija

galvu: «šī pavasara gaužām bargie plūdi, kad,ledus salau-

zija ostā gandrīz visus kuģus un ūdens nāca pilsētā, —

mans amata brālis Doma ķesteris Jukums Roze bija tā-

pat vien rokām noķēris savā dievnamā divas itin prāvas
līdakas, tur palu ienestas no Daugavas, — iraid bijuši tik

visu to, Rīgai lemto lielo bēdu iesākums. Par pūru rudzu

jau tagadiņ prasa vai visu dālderi! Kas ziemu būs, to

zina tikai mīļais Dievs tur augšā. Namniekiem gandrīz
visiem tukši pagrabi, daudziem kopmaņiem spīķeros tik

žurkas danco. Kā būsim, ar ko vllksim savas dzīvības?»

«Jā, to mēs nezinām,» kaprālis iekāsējās, un mirkli tam

kā būtu nodzisis acu skats. «Vakar, kad priekšpilsētas

ļaudīm pēkšņi pavēlēja ar visu viņu mantu sanākt pilsētā,
un viņpus grāvja sakāra vējēņu spārnos un visu turienes

ēku šķorēs darvas slotas un sveķu vainagus, lai gaiši de-

dzināt, kad krievi mēģinātu virsū nākt ar lielo joni, — arī

mani sievišķi atnāca šurp ar mazajiem, šādām un tādām

grabažām un lielām gaudām. Uz laiku izlūdzos viņiem
kaktiņu tirgotāja Brokhauzena tukšajā pagrabā, bet kur

paliks vēlāk, patiešām nespēju izgudrot.» Un grūtsirdīgā

musketiera acis mirkli kļuva Valgas, paskatoties uz to

pusi, kur, netālu no Raunas vārtiem un citu namiņu jumtu
vidū, saskatāms arī viņa skurstenis.

Skolotājs pa tam bija sācis vērot pa savu tālskati Zunda

piekrastes postažu un Āgenskalna retās priedes, zem ku-

rām šur tur vēl redzami nesagruvuši rovji, tik melni kvē-

puši, ka tos nespēja padarīt baltākus pat puteņa pirmīt
kaisītais sniegs, — tagad tas lēni mitējās virpuļot.

«Jā, izskatās vai gluži tā, itin kā postīšanā mūsējie
ietum ar ienaidniekiem roku rokā,» viņš iesāka: «zvejnie-
ku ciemus un rātskungu muižiņas nodedzināja krievi; ta-

gad taisāmies, pielaist paši savējai priekšpilsētai uguni.
Tikko daži gadi, kopš tie ļautiņi atkal uzcēluši savas sakšu

apsēšanas dēļ postītās mājas, nu atkal jāgaida sarkanais

gailis jumtā.» Un atkal Kanna, sērīgumu acīs uri ap lūpām,



40

paskati jās uz to malu, kur viņa paša nesen ar meitas vīru

kopā uzceltais nams.

Tad atcerējās, noklepoja vēl, bet tagad, sākot runāt,
balss atkal bija cieta, skarbums acīs un tik vēl zem sirma-

jām ūsām palicis lūpu kaktos pirmītējais sērīgums:
«Helma kungs, tagad gan apskatīsimies, kas pa jūsu

brīnuma daiktu redzams Kobronskanstē,» viņš sacīja,

stiepdams roku pēc tālskata. «lerādiet, meistar, man to

māku ar viņu rīkoties: majors Vikstrems piesacija, ja tas

rīks vispār kaut kam der, par ko šis gan joprojām šau-

boties, lai mēs vispirms paveroties, kas īsti notiek tur,

pret Zaķusalas lejgalu. Tur dienām un naktīm jaužama
krievu kņada, un majors domā, ka viņi tur ceļot sevim ba-

teriju, ar vēl smagākiem stobriem nekā tie, kurus viņne-

dēļ strūgās un pa straumi aizveda garām pilsētai, par spīti

tam, ka šāvām ar it visiem tās cietokšņa malas lielgaba-
liem. Nu krievi met sevim Spilves krastā un šinī upes

pusē tur sev jaunas skanstes, lai ar to uguns stobriem no-

slēgtu mūs pavisam no Daugavas mutes un jūras palī-

giem.»
Helms parādi ja, un Kanna sāka skatīties. Tad pēdīgi

nolaida instrumentu gar sāniem un pie sevis iesāka, kā

skaļi domādams:

«Viņu tur būs savi trīs simti, un stobru uzstādīts pa-

visam divpadsmit, daži jau, šķiet, varēs tūliņ sākt šaut

šurpu. Rādās būt īsti miezeri, un no tiem, kas šauj ar

trīs podi smagām bumbām. Ja tā, tad tie ar tām lodēm

varēs ķert kuru katru vietu arī —»

«Pag, kaprāļa kungs, paga! Kas tas tur par savādu

jātnieku, patlaban jāj no priežu šiliņa klātu Daugavai?»
Helms pēkšņi iekrita lēnajam musketierim valodā, izķēra
tālskati no rokas un satraukts sāka skatīties.

«Melns rumaks, vīram plecos plandī melns mētelis,»
tuklais skolotājs satraukts aši runāja: «Patlaban jau pašā
ūdens malā, pacēlies seglos, draud ar roku pāri Daugavai
un ganko kliedz, jo vaļā ņirgta mute un pašam briesmīgs

vaigs! Ak, labo Pucig,» — Holms sagrāba ķesterim aiz

pleca, «viņš liekas būt tik liels kā divi manējā auguma
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viri, un kaut kur šepat Rīgā redzēts, pavisam tuvu ska-

tīts, vaigu vaigā, tik neatceros kur —»

«Vai dzi',» vecais baznīcas kalps arī kļuva ziņkārīgs,

«ļaujiet arī man pavērties tai elles rīkā: ja redzēts nesen

tepat mūsu pilsētā, tad man tas jāpazīst, jo esmu nodzī-

vojis šī dievnama torņa pavēnī pavisam četrudesmit pieci

gadi.»
Un ar visu turp skatīšanās steigu paspējis pāri tālskata

stobram pārmest krustu, Pucigs piecēla to pie acs, kaut

gan mazliet trīcēja rokas:

«Kur, kur? Es redzu vēl tikai Daugavas ūdeņus.»
«Paceliet instrumenta lielo galu maķenīt uz augšu,»

Holms mācija. Un tad piepeši Pucigs kļuva vaigā bāls

un, daiktu izlaizdams no rokām, atstreipuļoja atpakaļ no

balkonmalas, nāves baisu sejā.

Helms, pilns vai tikpat lielu šausmu, iegrāba pirkstus

margās, noliecās pāri tām un izsamisušām acīm skatijās
reibinošā dziļumā, no kura pēc laba brītiņa atnāca aug-

šup tikko jaužams un sērīgs metāla skanējums.
«Ak Dievs,» viņš iestenējās: «visā Rīgā, varbūt, visā

mūsu ķēniņa valstībā bija tikai viens vienīgs tāds instru-

ments, un nu šis vecais nejēga to nomet zemē kā kādu

prastu māla pīpi!»

Kaprālis skatijās gan vienā, gan otrā. Pucigam bija
saskatāmas vaigā tik briesmīgas bailes, ka Kanna uzlika

tam roku uz trīsu kratītā pleca:
«Kas ir, ķester?» viņš skarbi ievaicājās, jo brīnumrīka

arī tam bija žēl. «Kā nu var tik neuzmanīgi un it kā ve-

ca, spoku redzētāja sieva —»

«Ak labo musketier,» Pucigs stostijās stīvu mēli, vēl

arvienu viss drebēdams, «tur, tur,» viņš māja abām rokām

uz to Daugavmalu, kā ļaunu biedu vairīdams. «Ak, aug-

stais Debess kungs un visi labie gari!»

«Nu, nu?» Kannu jau sāka dusmas mākt. «Tak tei-

ciet reiz, pie joda —»

«Tas tur ir melnās nāves jātnieks, tāds pats, kā tas viņa

briesmīgā izskatā uzbildēts šepat lejā, baznīcas kreisās

puses otrā logā, ar citiem to pēdējo pasaules ļaužu kāvē-
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jiem,» ķesteris izdvesa, jau vaimanādams un nometies ce-

ļos. «Nu gaiši redzams, ka Dievs novērsis pagalam no

mums savas žēlastības acis un pār pilsētu ļaus nākt visām

pastardienas mocībām!»

Helms atlaida no margām vaļā rokas un arī viņam ne

vairs aiz žēlabām, bet nāves šausmām nobālis vaigs.

«Jā, tas ir viņš,» tas klusi teica, pēkšņi aizsmakušu

kaklu. «Tieši tādu to redzējis augsti mācītais stikla bilžu

meistars Verners Palms anno domini 1657. gada melno

bēdu laikā, naktī jājam pa ielām, un cilvēki tad biruši ka-

pos kā vēja rautas rudens lapas. Pats izsirdzis to sērgu,
Palms vēlāk viņu uzbildējis mūsu Pētera draudzei par pie-

miņu un biedinājumu, bet pats turēts par prātā jukušu

un drīz pēc mēra gada miris.»

Kaprālim satumsa seja, un tik pēc laba brīža pakustējās

plānās, sērīgi sakniebtās lūpas.

«Varbūt, ka tas tur tiešam būs mūsu pilsētai un visai

Vidzemei ļaunāks vēl par pašu briesmīgāko mēri,»

viņš lēni sacija. «Tak mēra spoks viņš nava, bet dzīvs cil-

vēks, no mātes nācis pasaulē tāpat kā mēs visi citi. Tas

ir Krievzemes cars, ar kuru priekš kādām divpadsmit va-

sarām šepat Rīgā pie Smilšu vārtiem satikos, kad, ar citiem

kādiem krieviem caurbraukdams, bija sadomājis sākt

mērīt cietokšņa grāvja dziļumu, gan jau tobrīd ieņēmis
galvā pret šo ķēniņa pilsētu kādas nelabas domas.»

Pucigs izmisis raudāja, skaitīdams mēra laiku lūgša-

nas:. Helms bija vēl arvienu bāls un skatijās te kaprālī,
te uz tās malas pusi, kur baisais jātnieks bija pagaisis
bez miņas: . .

..

Pat Kannas skaudrās acis tā nejaudāja vairs saredzēt

nekur.

«Lai bija elles spoks vai maskaviešu valdnieks, — tas

nav uz labu, un es tagad arī jaušu, ka viss'tas. tik mums

lemto lielo mocību un gaužo bēdu sākums,» Helms grūši

nopūtās. Un jau taisījās noliekties no jauna'pār balkona

margām lejā, kad piepeši aiz straumes nodunēja varens

grāviens un iegaudojās gaiss. Torņa stāvs notrīcēja, kaut

kur apakšā dzirdēja skarbi plīstam .kārniņus un lūstam
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spāru kokus, un ar žēlu, vaidam līdzīgu nopūtu atsaucās

baznīcas jumtu ķērušajai bumbai svētā Pētera zvans.

Kanna paskatījās uz viņas malas skanstes pusi: tur

patlaban sācis klīst gaisā pirmā šāviena dūmu mākulis,
bet jau var jaust, ka krievu kanonieri pasākuši locīties ap

otru stobru.

«Draugi,» viņš sacija, lēni pagriezdamies uz skolotāja

un ķestera pusi: «kāpiet tagad abi lejā, jo bombarde-

ments iesācies, kas zin, kur kritīs tās citas bumbas, un

jūs, arī te palikuši, nevarat man nekā līdzēt, jo diemžēl

uz laukuma bruģa sašķīdis skolmeistara brīnumrīks.»

«Un jūs, musketier?» Helms vilcinādamies apgriezās, un

jau kāpņu galā stāvēdams, — ķesteri dzirdēja brizdu

brazdu traucamies lejā.
«Es palikšu tepat un mēģināšu tāpat savām paša acīm

pavērot, kā tur darbojas krievu stobru vīri,» vaicātais

mierīgi sacija. Un skolotāja melnā cepure mudīgi pagaisa

kāpņu lūkas caurumā, jo atkal gaisā jaužams lielgabala
lodes gaudojiens.
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IV

Kraukļu Matīss, varenais Malienas mežinieks, drīzi pēc

dievainēm, kad naktīs sācis salt un maķenīt nosusējuši

ceļi, ar savu oša ilksi, abiem kalpiem un trīsdesmit citiem

vidzemnieku vīriem izgāja Krievuzemi sirt. Un viņpus

Pečoriem, biezā egļu silā, saņēma rīta ausmā deviņpadsmit
mantu vezumu un sešus dzīvus krievus, sāka gūstekņus

pirms to apsišanas pa paradumam pratināt.

Tie stāstija, ka esot Pleskavas vaivada cilvēki un sūtīti

ar maizes miltiem, putraimiem, ziemas zābakiem un žā-

vētu vērša gaļu pie tiem cara ļaudīm, kas likti Tērbatā.

«Kas jūsu vezumos, to mēs jau zinām,» atteica vecais

dragūns Laiva, tās partizānu kara draudzes jokdaris un

tulks. «Pastāstieta labāki ko citu, par provi to, cik īsti

tālu pa pagājušo vasaru bēdzis jūsu zemes valdnieks,
mukdams no mūsējā. Vai būs jau abi tikuši līdz astes

cilvēku valstībai Ķīnai vai vēl nē?»

Gūstekņi mīņādamies saskatijās, un vēcākais zemu kla-

nijies sacija, ka Ķīnā šiem vēl savu mūžu negadijies būt,
Gdovā un Narvā gan, Staraja Rusā arī. Un pareizticīgo

cars, kā dzirdējuši runājam Pleskavā, esot ar bajāriem un

karaspēku Leišos vai Poļos.
«Es redzu, tu mels tīros niekus,» Laiva to aprāja: «kā

tas var būt, ka visu laiku bēgdams no mūsu ķēniņa, kam

tagad ar pulkiem vajaga būt jau jūsu Maskavā, cars Pē-

teris pēkšņi izrādītos aizskrējis pavisam pretējā debess

pusē? Zaķis tak arī skrien ar ūsaino galu uz priekšu, ne

jau ar astaino. Vai tad jūsējā, ķiploku ēdēju un elku pie-
lūdzēju zemē, būtu ij zaķiem, ij cilvēkiem citas bēgšanas
kārtība?»

Krieviņi klusēdami pasavērās viens otrā, vēl paskati-

jās vidzemnieku ieročos, un tad visi seši nokrita ceļos. Un
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vecais sāka atkal runāt tikai pēc tam, kad tam pie pieres

pielikts puspuiša Jankas tercerola stobrs:

«Stāsta, bijusi gaužām grūta kaušanās, kurā Dievs de-

vis pareizticīgajiem virsroku,» vecis ar nopūtu un krustu

mezdams teica. «Jūsējais, zviedru cars, no tā asiņu lauka

aizbēdzis uz basurmanu turku zemi. Popiem bija likts

kvēpināt un zvanīt visu nedēļu, bet vojevoda deva visiem

kristīgiem cilvēkiem dzert brandavu, cik lien, un pavēlēja

ģērbties svētku drānās.»

Apklusa un nokāra sirmot iesākušo galvu, gaidīdams

nāves sitiena. Vidzemes vīri plati plestām acīm vērās

gan krievu braucējos, gan savā barvedī, kam bija bargi

savilkušies kuplie uzaci un notrīcēja nāsis.

«Tā ir ķēniņa zaimošana, par ko pienākas bendes rats,»

viņš smagi šņākdams teica, pieceldamies kā tāds mazs

kalns no auzu maisa, uz kura bija pa to gūstekņu tincinā-

šanas laiku apsēdies; un no egles zara, kas Matīsam pār

galvu pārliecies, sabira sejā un bārdā ausaines cepures

notrauktā salnas sarma. «Bet rata mums te nava, nav

arī laika tādu pataisīt. — Puiši, izgrieziet tiem mēles,

pārlauziet viņiem kāju lielus, lai guļ te blakus saviem beig-

tajiem un aplam nebrēc, gaidīdami vilkus.»

Paņēma no tiem kara mantu vezumiem tik līdz, cik jau-

dāja nest pašu kumeļi un krievu vezumnieku zirgi; node-

dzināja aiz tā sila četrus ciemus, divi bajāru sētas un vie-

nu mazu baznīcu, sizdami visus nost, kas gadi jās pa sitie-

nam, un laida ar līkumu atpakaļ, jādami cauri tumšajiem

Viļakas mežiem. Bet Krauklis visu tā jājiena laiku tik

bargs un reizē kluss, tā sadrūmušas viņam acis, ka pat

runīgais vecais dragūns ieminējās par krieva sacīto tikai

pēc tam, kad turpat acu priekšā jau sākušas pavērties
ozoliem piesēto Pededzes lukstu pļavas.

«Diezin cik taisnības varēja būt tā veča teikā par armi-

ju un ķēniņu,» Laiva vilcinādamies iesāka, jādams Matī-

sam blaku un pataustīdams, vai gan cieši guļ aiz paša mu-

guras zirgam uzsietais putraimu maiss. «Jau pirms veļu
laika bija gan paklīdušas tādas neskaidras valodas, ka
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mūsējiem kazaku zemē kādā kautiņā ar cara Pētera vīriem

neesot laimējies —»

Tālāk netika, jo mežnieks bij apturējis savu bēro, pats
sākdams šņākt kā sils, un oša ilkss jau ņemta rokā pa vē-

zienam:

«Ja runāsi vēl jele vienu tādu vārdu, palikt un sapūt
tev šepat uz vietas! Sakies esam vecs zaldāts, un tomēr

vari tā domāt! Ne par matu tur nebij patiesības, un arī

visas tās Valodas tik salti meli vien,» Krauklis norūca,

pavērās vēl asins pieskrējušām acīm dragūnā un nikni

iesita pastalu papēžus kumeļam vēderā, lai sāk no jauna
rikšos iet. —

Tak no tās reizes mežiniekam nebija vairs miera, sirds

nekur nevarēja rimt. Un kad gaisi sākuši sijāt pirmo

sniegu, ar mazu pulciņu sirt paradušu puišu palaida pakaļ
saulei, uz vakariem, tur cerēdams no kara, lauku vai pil-
sētu ļaudīm dzirdēt ko tādu, no kā dvēsele atspirgtu un

acis.

Viss svešo kara pulku izdedzināts tā, ka tikai krāsma-

tas un apdeguši baļķi sētu vietā, muižu vairs ne redzēt,
kurp vien jāja. Un ja kur maņa kādu cilvēku, tas bēg uz

sila. pusi tā, itin kā dzītos pakaļ visu purvu velni.

Pēdīgi, jau netāl no Cēsīm, izdevās notvert kādu ve-

cīti, — pakurls būdams, nebija laikus jutis Matīsa jātnie-
kus. Un aiz bailēm pusdzīvs, tik tobrīd atdabūja valodu,
kad kalps Janka, aiz pleca sagrābdams, iekliedza ausī savā

pastrupajā alūksniešu mēlē:

«Tēvainīt, nebīsties! Neesam nekādi slepkavas vai citi

krievi, bet pašu zemes cilvēki!»

Sajāja apkārt bēglim ciešā lokā, nolēca no zirgiem, sāka

to veco pamielot ar kaņepāju grūsli un miežu maizi un

par Rīgu, par zviedru karavīriem izvaicāt, vai nava ma-

nīti! ■ •' •. . :
Vecītis bij tā izsalcis, ka, pat sākot birt asarām, mute

nebeidza gremot.
«Vai, dēliņi,» novalda čāpstinādams, «dzirdēju viņudien

pavisam bēdu valodas! Gar Daugavu kā ūdens sanācis at-

kal Vidzemē iekšā varens krievu spēks. Patlaban tas tu-
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rot apsēstu Rīgu, gribot to stalto pili lielgabaliem saspār-
dīt. Cik vien mūsējiem bijis kara ļaužu šinī jūras pusē,
tie visi tagad Rīgā, netiek laukā, un zemei no krieviem

nekāda glābiņa. Un kungi, cik to vēl pa dažām muižām

palicies, jau sakot saviem dienderiem bez kādas baiļošanās,
ka nu šo kārtai nākšot citi, pilnas kungu vaļas laiki, ka

mums visiem zem krieva jāpaliek.»
Sadrūma sejas visiem Kraukļu Matīsa jātniekiem, pa-

šam sila virsaitim pelnu pelēks vaigs, smagi nokārās gal-
va. Tak tūdaļ meža virs saņēmās, pacēla pusdzisušās acis

un pavaicāja aizžņaugtā balsī:

Vai tad ciema tēvs nekā neesot padzirdējis par ķēniņu,
kam tak.nu jānāk uz šo zemes malu, Vidzemi izpestīt?

Vecais mitējās ēst, ar noplīsušo cimdu izslaucīja acis.

«Par ķēniņu jau teic pagalam ļaunu,» viņš nopūtās:
«Pasaul' tālā malā bijusi viņam varen smaga kaušanās

ar krieviem, .un pagalam viss mūsu karaspēks ! Pats mūsu

ķēniņš tik ar kādiem nedaudziem paguvis paglābties pie
turku ķēniņa un tiekot tur turēts apakšzemes cietumā, jo

atsacījies pāriet pagānu ticībā, bez kuras turks neturot

viņu drauga kārtā, nedz gribot vaļā laist.»

Jāja mājup, it kā būtu bijuši tēva bērēs. Klusēdami

aizjāja savu ceļu vīrs pēc vīra, un pēdīgi vairs tik četri

palika, kam jājiena gals beidzās Kraukļa meža sētā.

Nokopis- savu kara kumeļu, saimnieks ilgi negāja iekšā

istabā, lai gan uz puteni sagriezies novembra novakara

laiks; un sēdēja uz celma sētvidū, uz to debesu pusi vēr-

damies, kur saulei rietēšana.

Ilgi sēdēja tā, saguris un smagu bēdu pilns, izskatīda-

mies pats jau nosnigušām milzu celmam līdzīgs.
Beidzot rima sīkā puteņa virpuļošana, un, pāri melno

egļu galiem pakāpies, sāka skatīties meža izcirtumā iekšā

bāli dzeltenais un mūžam mierīgais mēness. Asinssarka-

nā vakarblāzma rietu pusē bija dzisuši, un Kraukļu saim-

niekam apSirdi pamazām kļuva tā, itin kā izmisuma vietā

nu tur sācis atgriezties cietais paļāvības miers.

Lai arī ķēniņš būtu pazaudējis viņā Krievzemes malā

to grūto kaušanos, — vēl jau vis nevar skaidri zināt, var-
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būt, ka tenkas vien, — kas tad par to? Pirms tam uz-

varējis tik daudzos cīniņos, ķēniņš saveiks arī vēl tagad
visus savus un Vidzemes naidniekus!

Par to turku cietumu skaidri redzams, ka samelots, jo
Dievs tak nevar ļaut, ka tādā postā tiktu likta Vidzemes

pēdējā cerība. —

Lēni cēlās un gausi kāpa istabā, nesdams dvēselē baltu

ticēšanas gaišumu un sniega pārslu zibu uzačos un bārdas

matos. Un teicis saimniecei, ka vakariņu negriboties ēst,

iesāka ataut kājas, pasacija kalpiem, — tie noskumuši

sēdēja pie krāsns, — ap viņiem Andreja un paša Kraukļa
bērni pulciņā, bet mātes kaktā klusas vaimanas dēļ Jāņa,
kas jājis karā līdzi ķēniņam:

«Viri, neticiet bābu pasakām! Gan ķēniņš nāks atpa-

kaļ no tā sava svešuma. Būs zemniekiem atkal pret kun-

gu varu aizstāvs, pret sireniekiem sargs.»

Un mātei, kura nebeigusi vaimanāt:

«Ko tu raudi ? Kā vari domāt, ka Jānis palicis tanī grū-

tajā kautiņā, ja tāda nemaz nava bijis?» Skaļi un skarbi

noteica, drošinādams mājiniekus un sevi pašu.

Andreja kaktā tikai smaga nopūta un Māras šņaukā-
šanās. Bet puspuisim Jankam jau iedegušās acis:

«Tad jau labi, saimniek! Varēsim drīz atkal jāt uz Krie-

viem,» un smēja pat, jo tam žirgtajam zēnam lēkšot ku-

meļā vislielākais prieks.

Matīss brītiņu klusēja. Tad atteica pastrupi:
«Pa ziemu nekur nejāsim, jo citādi krievi pa sniegiem

sadzīs pēdas ij kumeļiem, ij mums pašiem. Apstās ar

tādu baru, ka vairs nekur.» Bet tā tik tāda aizrunāšanās,
jo nekādu pēdu lenčēju, nedz pretinieku bara, lai vai simtu,
mežinieks nebijās. Tik pašam negribējās par vari iet lau-

kā no sila pēc visa tā, kas klajā padzirdēts.

Tik palikt šepat eglienā kā smagi šautam lācim, sevī

ievilkties un savā ticībā, ka viss būs galu galā labi, un

lauka ļaudīm tikai tukšas blēņu valodas, — sarunā diezin

ko, skaidri no gaisa sagrābstītas lietas.

Izejot no meža atkal laukā un ļaudīs, var satikt kādus
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citus pļāpu nēsātājus, dzirdēt visus tos niekus no jauna,
un kāds tur labums, kam tas viss ?

Sanāks tik sirdī jauns īgnums un jauna šaubīšanās.

Jau cisās likdamies, noteica uz durvju pusi, kur Jankas

lāva:

«Gaidīsim lapu plauku, puis. Tad radīsies savs laiciņš
arī jaunam jājienam uz Krievzemi.»

Jankas kakts atsaucās ar veselīgu krāku. Pa kreisi

juta smagi nopūšamies veco dragūnu. Krāsns priekšā sar-

kani zvērodams dzisa skals.

Kraukļu saimniekam tonakt ilgi nenāca miegs. Vaļē-
jām acīm raudzijās nakts tumsībā, klausījās savu gulē-

tāju un meža egļu šņākšanā — ārā bija sācis celties vējš
— un domāja savas zemnieka domas par jaunu līdumu,
bērniem un ķēniņu.

Ap pašu pusnakti, kad tikko bija aizdarījis ciet plak-

stiņus, padzirda pusmiegā, ka slimā māte kaut ko dudina,

un pavaicāja tai. Vecīte atsaucās ar tādu priecīgu smiek-

liņu, ka nupat redzējusi Jāni:

«Ir dzīvs un vesels tas mans mīļais puisītis! Pie ķēniņa,
bet abi gaužām tālā zemes malā.»

Pēc īsa brīža pasacija vēl, bet nu jau balsī bija sēras:

«Solijās mājās jāt, bet, kamēr tikšot te, paiešot pulka

gadu. Un pirms šā pārnākšanas ciemos atjāšot te kāds

cits.»

Kā lāči gandrīz visu garo ziemu gulējuši meža sētā,

Kraukļu vīri reizē ar lāčiem sāka most un sajust tīksmīgu
nemieru sirdīs un rokās, klausīdamies apriļa iesākuma vē-

jos un sniegūdeņu strautu skriešanā.

Vēl naktīs virs visiem ūdeņiem ledus gāles, un ikviens

zemes zvērs, kam kāda naktī gaita, to gāja tālu skanē-

dams. Dienu pilošajiem priežu un apšu zariem rītos bij

izaugušas brangas lāstekas. Bet jau sākušās medņu gai-

ļu dziesmas, labi sen pasākuši rūkt sila baloži, un gaisā
dzird gulbju spēlēšanu un meža zosu klaigas. Unšķiet, ka

ticis pavisam cits kliedziens mundrajam padebešu skrē-

jējam vanagam.
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Tā nemiera dzīts, Kraukļu Matīss bija aizmirsis savu

ziemas iesākuma baiļošanos ar klaja ļaudīm sastapties, un

posās jaunās širās jāt, lika vīriem lādēt šaujamos un

auzām barot kumeļus. Un atvadījies no mātes un Mai-

jas, — Pelnu dienā viņai atskrējis piektais dēls un tik sir-

dīgi brēc šūpulī, ka Laiva teica, šis jau no balss pazīstot nā-

kamo ķēniņa dragūnu, — ar saviem trijiem jātniekiem

Uzjāja visupirms uz lielā Vastelinas un Gaujienas ceļa,
kā lūši tur sākdami ausīties, vai nejauž iztālēm vezumu

ratu čīkstoņu.
Viss likās kluss, tik dzērvju taurēšana apakš mākoņiem

un silto vēju šņākas. Un, laiku klausijušies, pagrieza

zirgus pret austrumiem un jāja tik ilgi, līdz pēkšņi nāsīs

iesitās dūmu gaiss.
Aši sagrieza zirgus no ceļa eglienā, tur uzraudami vi-

ņiem augstu galvas, lai nezviedz nelaikā. Janka noslīdēja

no sava dūkanā kā vāvere no priedes stumbra, nesadzir-

dami viegli aizlīda pa eglītēm un bērzu smalci ar līkumu

lūkot, zarus klusi pašķirdams rokām un šad tad gaisu ostī-

dams kā cauna, kad tā sec rubeņu mātes miņas.

Atgriezās pēc branga brītiņa un pavēstīja saimniekam,
ka braucot divi smagi krauti vezumi un viena kariete, ku-

rai salūzis pakaļējās ass ritenis. Kalpu gabali pieci, kas

visi tagad ņemoties ap riteni, 'bet kungi viņā ceļamalā sa-

stājuši ap gunskuru, un to gan trīsi, visi krievu kara kun-

gu drēbēs un gariem zobeniem.

Matīss ar Laivu saskati jās.
«Tā tad, viņu pavisam astoņi, bet mums par četriem

kopā astoņi ugunsrīki,» Krauklis norūca, bārdu braucī-

dams. «Katra lode nu jau neķers, bet gan ar kājās pali-
kušiem tiksim galā. — Piesiet šepat zirgus, un iesim tur-

pu kājām, līdz pieiesim pa Šāvienam.» Un mīksti novēlās

pats pirmais no kumeļa, saraustīja zīļu jostu, aiz kuras
bāztas pistoles, un nosēkdamies paņēma pie segliem pie-
sieto ilksi pār plecu.

Neizdevās tik brangi, kā norunāts: kalpam Andrejam,
lienot caur brukstalu, saknē aizķērās pastala, vīrs paklupa,
un kreisajā rokā ņemtais šaujamais gāja vaļā, — lode
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nosvilpa gar pašu degungalu Matīsam, kas grūda īgnu

lāstu: . 1 . ■'
..

»' .' . . :

«Velns tevi, — tagad, vīri, skriešus!»

Partizāniem izlobjot meža malā, virsniekiem jau bij ro-

kā pistoles, bet kalpi grūsti jās ap pakaļējiem ratiem, kur

tiem gan kādi kara rīki. Un Kraukļu vīri šāva vispirms
virsniekiem.

Viens smagi atsēdās zālē, izlaida no rokas zobenu; otrs

padūga izšaut pretī, bet tūdaļ krizdams apgriezās uz vie-

tas lokā, nogāzās pērnā gada brūnganajā kūlā, rokas plati

izplezdams. Trešais bij dūšīgs puisis, viens skrēja tuv-

cīņā, bet zobenu ar galvas kausu un roku reizē lauza Ma-

tīsa ilkss trieciens. Un jau diviem kalpiem bij rokās bi-

ses, tik nepadūga izšaut, velti šķīla krams, jo Janka un

Andrejs ar cirvjiem klāt; un krieviņi, bises nometuši,
diedza ceļam pāri silā, divi citi lēkšoja pakaļ tiem. Piektais

bij uzbēdzis uz vezuma, kur izmisis kaut ko brēca, sper-

dams ar kājām, kad Janka, nazi zobos, taisijās pielēkt
klātu; - ' • : V • . i* jvV* * '■'.'>.:'•> ; :

Matīss, to klaigu padzirdis, aši apsviedās apkārt, sa-

grāba savu puspuisi vel lēcienā aiz bikšu dibena, norāva

zemē:
.•
•; v

%

"'~,t . •

«Pag, puika, paliec rāms.! Tas tēviņš sakas esam ķēniņa
karavīrs!» • '< • '

Atskatijās pār plecu — vecā dragūna neredzēja it ne-

kur. ' • ;•. .-.
.." : •;;'/• H 5

«Skrieniet, Mārtiņu meklējiet, — es ar šo viens pats
tikšu galā. Hei, ceļa vīrs, ja esi godīgs zviedrs un nekāds

suselnieks, kāp droši zemē, neies ļauni! Mēs esam Vid-

zemes cilvēki, karojam ar krieviem kā prazdami,» Matīss,
ilksi rokā, aizelsies sauca, vēl gluži neaizmirsis skolā reiz

mācīto vācu mēli; un vīrs no vezuma vilcinādamies kāpa

lejā, kur to gaidija baisīgais mežinieks.

Gūsteknim nokāpjot, Matīss ieraudzīja, ka svešajam
gar skrandaino un kreiso lielu tek asins urdziņa, un pasa-

cīja to. Tik tad vīrs apķērās, ka laikam būšot sadūries uz

vezumā liktās āvas gala, jo nupat sākot sāpēt ciska.
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Tikko sākuši brūci siet, kas bija krietni dziļa, pienāca

Janka asarainu skatu, sejā žēlums:

«Saimniek, Mārtiņš jau nepūš vairs! Bij smalcē pakri-

tis un grūši mira, jo taisni kaklā šauts. Andrejs man

lika tev to pateikt un paprasīt, vai krievu vezumos nega-

dīšoties kāda lāpsta: gribot rakt kapu pašu sētas cilvē-

kam.»

Krauklis vaicāja gūsteknim, bet tas kratija galvu.

«Mani kungi bija jauni un jautri kungi, nedomāja tik

drīz un taisni ceļā mirt, tāpēc arī neņēma tāduskapu rīkus

līdzi. Būtu vairāk laika, varētu jel ar alebardām izcirst

kādu paseklu bedri. Bet nepaspēsit vairs, jo pusjūdzi

mūsu braucienam nopakaļ maršē trīs krievu bisenieku ro-

tas. Nu jau tām vajaga drīzi būt šeit, un pusskriešus,

ja vēl bēgļi būs padevuši jūsu uzbrukuma ziņu.»

Saimnieks, tobrīd beidzis brūces apsējumu, strupi pa-

teica puspuisim:
«Lai nu dragūns paliek turpat, kur miris. Sauc Andre-

ju, teci pats da zirgiem un esi žigli klāt!»

Ar skubu pārmeklējuši beigto kara kungu kabatas un

karieti, palūkojušies vezumos, ar diviem makiem zelta,

maisiņu sudraba un kādiem jauniem šaujamiem sakāpa

Jankas atrautajos kumeļos, četrus no karietes izjūgtos

taisīdamies paņemt līdzi.

«Labie ļaudis,» gūsteknis lūdzās, klāt klibodams. «Ne-

pametiet nu mani jaunā vārgošanā, ņemiet līdz!»

«Kāp kurā vien tik gribi karietes kumeļā,» Matīss at-

vēlēja. Bet tam neklausīja sašautā kāja, nejaudāja tikt

neseglotā rumakā.

«Kāp, ciemiņ, manā dūkanā,» Janka teica, no sava zir-

ga segliem pārlēkdams staltā šķimelī. Un visi četri laida

lēkšos prom, jo bij pats pēdējs laiks, un meža ceļš uz Vas-

telinas pusi jau šalca viss aiz komandsaucieniem un ze-

mes dunoņas zem skriet sākušām daudzām kājām.

Jājuši tādā gaitā divas labas jūdzes, pieturēja kumeļus
pūtināt, paši sāka iebaudīt saimnieces līdzdoto ceļa maizi.

Un tad tik Matīss sāka svešo izprašņāt, kas vārdā tam, kā



53

ticis krievu varā, un kādas tas dzirdējis vēstis par ķēniņu.

«Esmu Ēriks Dalgrens, ostgotu pulka musketieris,» tas

atteica, «bet vēl pirms pieci gadi biju teoloģijas students,
tas ir, biju iesācis mācīties par mācītāju. Apnika, gadijās
arī vēl šis tas ar sieviešiem un gāju karā. Kāvos pa Po-

ļiem, biju Sakšos, bridu leišu purvus un salu, bet nenosalu

viņā aplam bargajā ziemā, kad bijām sagājuši kazaku

zemē un palikām bez mitekļiem un maizes. Šovasar kritu

krievu varā pie Poltavas, kur zviedru armiju salauza cara

spēks.»

«Vai ta nemaz neturējāties pretī, ka šie jūs spēja
veikt?» Krauklis noprasīja, un likās, kātam aizsmok balss.

«Gan turējāmies, meža saimniek, bet bijām pagalam
tukšām bisēm, un viens pret pieci. Šiem gana pulvera un

vai simts lielgabalu! Arī pats ķēniņš nejaudāja mūs va-

dīt tanī kautiņā, jo pirms tam bija sašauts, gulēja smagi
slims.»

Un musketieris stāsti ja tālāk, lai gan Krauklim tā no-

kārusies galva, ka šķita nekā nedzird vairs.

Stāsti ja, ka kāds krievu virsnieks šo atpircis no kazaka

par pusrubli un nosūtījis savam tēvam, kam Tveras vai-

vada valdītā pavalstī kādas cara dāvātas muižas. Pa zie-

mu pienākusi arī abiem jaunākiem kunga dēliem ziņa karā

iet, proti uz Vidzemi; un abi krievu junkuri paņēmuši Dal-

grenu līdz par runas pārcēlāju, domādami, ka Vidzemē

visi runā vāciešu mēli.

Tāpat kā tie Vidzemes muižnieki, kas vecā ķēniņa laikā

aizgājuši uz Krievu zemi dzīvot, bet nu pošoties drīz nākt

atpakaļ, jo cars tiem apsolījis atdot zviedru ņemtās mui-

žas, visu veco varu, bet lauku ļaudīm uzlikt jaunu klausī-

šanu dzimtkungiem.
Jau Krauklis kā būtu sabozies viss. Un sāka atkal slie-

ties platie pleci, pat cekuls it kā sirdīgs sacēlās, pats no-

ņurdēja kā tāds aizkaitināts lācis; bet musketieris tikai

teica tālāk savu teicamo:

Viens no tiem bijušo Vidzemes kungu dēliem, — Dān-

felds bijis viņam vārdā, — braucis abiem zviedra junku-
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riem līdzi, Pleskavā par draugu piesities. Un stāstijis, ka

kaut kur netālu no robežas arī viņa tēvam bijusi branga

muiža, ko nu cerot gūt atpakaļ:
«Tas bij tas pats virsnieks, kas skrēja viens jums tri-

jiem virsū ar kailu zobenu, un kam tu sašķaidi ji galvu ar

tavu sitamo.»

Pārjāja Sila Kraukļos atpakaļ, kur Dalgrens sagulēja
Laivas cisās trijās nedēļas slims: seglos bija saberzta,
strutot sākusi tam kājas vaina. Un Krauklis pats to kopa,
lai būtu vaļas par kariem runāties.

Musketierim bija ganako triekt par savām gaitām, Ma-

tīsam šis tas par sirojumiem pastāstāms, un ko šis pavei-
cis ar savu oša ilksi. Un runājoties dažu labu vakaru iz-

dega vai desmit skalu, zirgu kūtī nodziedājis jau gailis,

līdz pēdīgi abi saposās šķirties un gulēt iet.

Jau gravā pusnoziedējušas ievas un lakstīgalas aizkus-

damas sauca arājus ar zirgiem tīrumā; bet nenesās, kā

agrāk, Matīsam turp sirds un prāts, un kājas, puiši gāja

un nāca divi vien. Un jau saimniece kuru reizi ieminēju-

sies, ka būtu laiks dedzināt jauno līdumu un sen

laiks agros miežus sēt. Bet sila sētas saimnieks tā kā

apmāts: retumis tik izgāja laukā, pār mežu galiem pasa-

vērās debešos un atkal iekšā istabā, pie musketiera vien

atplaukdams no sava bēdu guruma, kad kādu laiku bija

klausījies Dalgrena teiktās ķēniņa un viņa karu teikās.

Sagura pavisam, kad zviedris, atkal uzticis uz kājām,
kādu rītu palūdza novēlēt viņam seglus un kādu no sulu

mēnesī gūtajiem krievu kara kungu šķimeļiem, jo šim nu

esot jājāj projām.

«Kurp jāsi?» Krauklis žēlu balsi vaicāja. «Rīgu apsēdis
krievu karaspēks, ķēniņš svešumā un uz savu zemi arī

gan netieci, jo tur jau priekšā jūra.»
«Jāšu uz Pērnavu,» Dalgrens teica: «vai tur, vai Sāmu

salā tak, jādomā, vēl būs rodami kādi mūsu karogi, un

pie tiem vajadzīgi karavīri. Būšu jel viens no tiem.»

«Tad jāj ar Dieva palīgu, labais draugs,» Krauklis vil-
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cinādamies sniedza roku, novērsās, nopūzdamies paskatī-

jās uz to vietu, kur sienmalē pieslieta viņa kaujas ilkss.

Un vaicāja sagrauztā balsī:

«Saki man visu Dieva taisnību, jo esi gudrs, mācīts un,

gana karos pieredzējis vīrs, — vai varu cerēt, ka — ka

viss paliks vēl pa vecam, ka kungiem netiks vecā vara,

krievi aizies kādreiz projām un ķēniņš valdīs kā valdijis

pār Vidzemi?»

Nopūtās Dalgrens, vairīdamies izmisušā Kraukļa acu,

un pašam skati apstājās pie partizāna ilkss.

«Pēc prāta saprašanas būtu jāteic nē,» viņš skumji

ierunājās, tuvāk pienākdams un roku uzlikdams mežinie-

kam uz pleca. «Visām ķēniņa pavalstīm, bet jo sevišķi
Vidzemei nāk smagu bēdu laiks, un tie laiki, šķiet, gan
būs gaužām gari. Tak viss Dieva rokā, un tā var vēl da-

rīt lielu brīnumu; tāpēc tici un gaidi to, ja sirds spēj gai-
dīt. Varbūt, Viņš algos tavu lielo ticību un dos tev zemi,
ka tava uzticība kaunā nepaliks.»

«Kādu zīmi lai lūdzu, ķēniņa vīrs?» Krauklis teica ar

sausu muti, un acis bija sametušās valgas. «Tu esi augsti

mācīts, jele vieglo manu bēdu grūtumu.»
«Dievs var visu,» izbijušais teoloģijas students aiz-

grābts teica. «Kas pats ir kājām gājis dziļo nāves jūru,
tas neļaus nogrimt tavas cerības laiviņai! Tāpat kā ne-

paļāva pagurt manas tēvzemes apustulim Ansgaram un,

tam iesākot šaubīties par pirmās draudzes pastāvēšanu,
lika piepeši uzziedēt no ievas koka taisītam ceļa spieķim
tā vecā vīra rokā.»

Naktī pēc Dālgrena aizjāšanas sila sētas saimnieks'

izgāja no istabas, citu mājas cilvēku nemanīts, un gravas

malā, kur tam tēva kaps, iemēja savu kaujas ilksi zemē,

pēc tam pats ceļos mezdamies un cieši apņemdams ap nā-

ves koku cietās celmu lauzēja un simts vīru sitēja rokas.

Un aizmirsušies lūgšanu vārdi sāka lēni un smagi nākt

augšup no niknā un tik paša spēkam ticēt paradušā meži-

nieka dvēseles atvariem, kā melnas un zem dzelmes smil-

tīm ilgi gulējušas siekstas.

Ilgi tur lūdzās tā, pie tēva kapa kopas, sagrābis abām
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delnām koku ciešāk kā savos sirojumu kautiņos; un ar visu

sirds un gara vari vēlēdamies, lai arī viņam dota cerībzī-

me.

«Kungs, lieci atkal atplaukt lapu zaļumā šim osim, ku-

rā manas cilts sūrā vara, pieķeršanās sīkstums un smagā

naida spēks! Liec atkal salapot viņam par Tavas žēlsirdī-

bas zīmi un rādi, ka neesi pagalam novērsis savas žēlastī-

bas acis no Vidzemes un viņas ļautiņiem, kas, mežu slēptu-
vēs un purvu salās glābdamies, jau kuru vasaru aizlūdz

par Tavu mieru un savu ķēniņu.»
Nokrita ar seju jaunajās smilgās, uz tēva kopas augu-

šās, jaukdams savu asaru dedzinošo velgu ar rasas dzes-

trumu, kas drīz pēc pusnakts krīt. Un pēdīgi pasāka lēni

celt bēdu pilno galvu un asarainos skatus, palika vai bez

dvašas, gaviļu priekā nodrebēja sirds:

Mēnesnīcas nakts pagaišajā krēslībā tā acu priekšā bija
iesācis šalkot jauns un zaļš koks, kam lapotie zari viegli

trīcēja vai nu no ašās augšanas, vai rīta puses vēsmas!

Saķēra rokām galvu, saņēma tām kaklu, kas sācis smakt

aiz laimes smaguma. Tad žigli izberza acis, un dvēsele
tam pamira, sirds atkal tapa grūta, jo atpakaļ sanāca ve-

cais izmisums:

Vīlusi asaru miglotā redze, — kā bijis nedzīvs, viņa

priekšā cēlās nāvēšanas kaps. Un lapu un zaru drebēšanu

atdarinājusi mēness gaismas un tuvo ievu ēnu rakstu

vārā spēle.
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V

Joachims Andrejs Helms, Pētera draudzes skolotājs,
atlaidis mājās savus audzēkņus tūliņ pēc tam, kad skolas

namam blaku krievu bumbas todien iedragāta kurpnieka
Hazenfusa māja, un pats zābaku meistars ar sievu un trīs

bērniem galu dabūjis zem iebrukušu griestu ķieģeļiem un

sijām, izgāja tās dienas bombardementa postījumus aplū-

kot, lai vakarā pie sveces visu rūpīgi ierakstītu kopš zem-

liku mēneša rakstīt pasāktajā Rīgas aplenkšanas laiku

grāmatā. Un tā kā silta maija saule, arī smacīgs gaiss,
vietām zirgu maitu smirdoņa, tāpat savs krietns gabals
iets pa ložu gāzto mūru akmeņu un kārniņu šķembeļu pil-
nām ielām, tad nākdams atpakaļ, piestāja maķenīt atpūs-
ties Pētera kapsētas malā un vecā dievnama ēnā, kur

sirmais miroņu amata meistars špechts ar vienu puisi raka

jaunu kapu un saīdzis atsaucās, kad Helms pēc dievpalīga

padošanas pavaicāja, kur tad citi zeļļi, ka visu Rīgas kap-
raču vecākajam pašam ar lāpstu jārokas.

«Kur ta citur kā maitu kapos, badmiru racējiem palī-

gā,» špechts atrūca, slaucīdams ar krekla piedurkni pliko

galvvidu un bargi paskatījies traucētājā ūdeņainām visu

ļaužu bēdu zinātāja acīm. «Rok tur diendienā, bet ar kat-

ru jaunu dieniņu esot jāizrok brangi palielāka dobe. Aiz-

vakar aizveduši aprakt viņpus grāvja kādu piecdesmit,
vakar bijis jau jāaprok sešdesmit pieci, šodien droši vien

vēl vairāk. Un arī tad diezin vai visi, jo būs šur tur tādi

kakti, kur nolīdušie priekšpilsētas nevāci, negribēdami no

saviem miroņiem tūliņ šķirties, nesteidzas ar to pieteikša-
nu rātes sulainim, vai arī nejaudā vairs paiet un gaida savu

bada galu ieblaku miroņiem. Ja tā vēl kādu laiku ies, Rīgu
droši piemeklēs arī tā trešā tautu mocība: man jau otru

nedēļu tā niez un velk vecās mēra trumu brūces, ka jāka-
sās vienmēr, un arī tadnekādi rimties,» špechts, lāpstu no-
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metis, sāka kast ar zemi nolipušiem melniem labās pirk-
stiem kreisajā padusē, jocīgi savilcis grumbaino seju tā,
ka nevarēja jaust, vai vecais, prātu pusizdzīvojušais svētā

Pētera miroņu meistars saviebies žēlabās, vai nikni smīn.

«Tās rētas man vēl no viņa mēra gada, kad arī maska-

vieši bija sanākuši apsēst mūsu pilsētu. Veci ļaudis pirms
tam stāstija, ka tādu rētu niezēšana esot droša zīme, ka

melnā viešņa viesos gaidāma. Tā tad, jāsataisās tik lai-

kus uz labi dūšīgu rakšanu, kamēr vēl pavairāk vaļas, jā-
ieloka stīvi palikušie līķu racēja kauli.»

«Nerunājiet tik jautru prātu par to briesmīgo nelaimi,
kuras nākšana zināma vienīgi Dievam, ne jau nu vecām

mēra vātīm, labo kapu meistar,» skolotājs bažīgi sacija,

pat sarāvās, jo tobrīd likās, it kā piepeši — vai nu no diev-

nama biezajiem mūriem, vai pusizraktās kapa bedres —

tam nāktu virsū baisīgs saltums, likdams aukstiem šer-

muļiem pārskriet muguru. Bet vecais neatlaidās, iekrita

Helmam valodā, un atkal nevarēja saprast, vai tam bezzo-

bainā mute vilkušies raudu gaidās, vai taisās sīvi smiet:

«Ja neticiet veco mēra trumu dotai jauna mēra ziņai,
tad ticiet putnu zināšanai: vai domājat, ka viņi nekā ne-

nomana, dzīvodami Dievam tuvāk par cilvēkiem? Kālab

tad vārnas un žagatas aizlaidušās projām, un kālab Rīgas
ielās un namu jumtos neredz lēkājam vairs neviena zvir-

buļa? Ehe, skolmeistar, nu jūs jau topat vaigā bāls! Tai

mēra tuvošanās zīmei tic arīdzan citi mācīti cilvēki, kā

par provi fiziķis Krīgs, kurš vakar gāja šepat garām un

sacija: man drīz būšot pulka vairāk darba kā tagadiņ. Un

tas ir labi, ka dakteri neceļ savus gudros degunus augstāk

gaisā par Dieva putniņiem, jo putni mana paceļamies
smago sērgas dvingu drīzāk par zemes tārpiem ļautiņiem.»

«Dievs ar jums, kapu meistar,» Helms lūkoja novērst

valodu uz citu pusi, «pasakiet labāk, kādam īsti, augstu
vai zemu dzimušam, jums te tā bedre rokama?» Bet pus-

trakais kapracis piekliboja klāt, ieķērās brīnumtievajiem
un cietajiem kā ģindeņa pirkstiem skolotāja svārkos, kā

baiļodamies, ka tas neaizbēg, un aši teica ar to pašu, pus-

smīnu un pusraudu sejā:
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«Linu kopmaņa Vestermaņa komijam ūderam! Bada

nāvē gan jau nu nevarēja mirt, nebija tukšinieks: redzēju
vēl svētdien baznīcā, pēc badmiras jau pavisam neizskatī-

jās. Kas zina, varbūt, pie tā vispirmā bijis viesos mēris.»

Un ieķērca Helmamausī, kad tas, baiļu sviedrus svīzdams,
rāvās ar visu vari:

«Jel paskatieties, skolmeistar, tur pa kreisi augšā tos

dīvainos putnus uz nevācu Jāņa baznīcas jumta! Tie sar-

kanie nav Rīgā redzēti pussimta gadu! Tie ir mēra put-

ni, visu laiku fiziķu daudzinātā sērgas sākšanās zīme!»

Helms izrāvies aši gāja nost, apstājās blakus nama

priekšā, baiļu sviedrus slaucīdams, un pazagšus uzmeta

aci norādītajam dievnamam.

Patiesi, tur salaidies vai viss simts dīvaini baisu, asins-

sārtu putnu kovārņa lielumā un sēd, daudz sarkanāki par

visiem svētā Jāņa jumta kārniņiem, nekustīgi, stīvi vērda-

mies lejā. Un nevarēja it nekādi atcerēties, ka tos sar-

kanos un tik baisos būtu jel reizi mūžā jau redzējis.

Novērsās, nodrebēja viss, ašāk lūkoja steigties projām.
Un turpat kāda nama vārtos ieskrēja krūtīs vecajam Pē-

tera baznīcas ķesterim Pucigam,kurš, izmisis un gaužām
bāls, ieķērās Helmam abās rokās:

viņš ir pazudis no mūsu dievnama loga,
ar visu savu melno rumaku! Lai Dievs un Pestītājs ta-

gad apžēlojas par mūsu pilsētu —»

«Kas tad?» Helms iesaucās vēl sabijies, bet nu jau gan

pusnikns — «vai nu cita savu ceļu, vai sakiet, kas jums

prātīgs pasakāms, bet neķerieties godīgiem cilvēkiem drē-

bēs —»

«Ak, Helma kungs,» Pucigs izdvesa, atlaizdamies vaļā,

bailīgi pavērdamies apkārt, nu jau pavisam izmisis: «Jūs

vēl arvienu nesaprotat?» Pieliecās, sāka čukstēt, pēc di-

viem un trim vārdiem atskatīdamies atpakaļ:
«Es runāju par nomirēja meistara Palma uzbildēto mel-

nās nelaimes jātnieku, kas līdz vakardienai vēl bija re-

dzams mūsējās baznīcas logā, bet naktī no tā pagaisis —»

«Ak, jūs runājat par to stikla mozaikas bildi,» Hel-

mam lēni atplaka šausmu vilns. «Tā vienkārši izbirusi
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līdz ar citām tās puses logu rūtīm, trim krievu lielgabalu
lodēm vakar iesitoties kreisās puses mūrī.»

«Vai, kā jūs nesaprotat, skolmeistar!» Pucigs vai rau-

dāja. «Atcerieties jele to veco teiku, ka Rīgai neesot tik

ilgi ko bīties no jaunas sērgas, kamēr melnais jātnieks

nav izjājis laukā no sava loga, kur tas, ar Dieva ziņu un

augsto superintendantu māku, tai Palma bildē ieslodzīts?

Nu viņš izjājis atkal ielās, jās apkārt pa pilsētu un, kura

nama priekšā apturēs melno rumaku, tur mokās dzisīs

dzīvības kā vēja pūstas sveces.»

Atskatījās vēlreiz pār plecu, kā klausīdamies tur, vai

nedzird tuvojamies spocīgi gausu, — reizē bezgala smagu

nāves zirga pakavu dipoņu; un pieplaka klāt Helmam, kam

tobrīd arī sākuši celties stāvus mati, noklabējuši pat zobi,

un auss arī sākusi ausīties.

«Apmierinieties, Pucig, un atceriet, ka esat, lai gan ne-

mācīts cilvēks, tak savā ziņā arī Dieva kalps, kam pienā-
kas būt citiem par savaldīšanās paraugu, nevis nievu,»

skolotājs pēdīgi atguva valodu, saņēmis visu gribas spēku
un prātu puspazaudējušo ķesteri zem rokas. «Bet tagad
iesim mājās un nebaiļosimies jau pirms tās jaunās mocī-

bas nākšanas laika, jo, varbūt, caur Dieva žēlsirdību

vēl nepavisam neatnāks,» viņš lēni, gandrīz draudzīgi ru-

nāja, un Pucigs, vaidēdams kā sāpēs, gāja tam līdz.

lepretim dievnamam, kur velves vārti dziļā ejā, tiem

grīļodamies nāca pretī kāds karavīrs, pie mūra turēdamies

rokām, un sabruka turpat uz bruģa, pirms Helms paspējis

steigties klāt.

«Neeita, žēlīgā Dieva dēļ, tam vīram tuvu!» Pucigs iz-

misis nosauca, kāpdamies atpakaļ: «varbūt, viņam ir mē-

ris!»

«Tieši tās pašas, nupat jūsu minētās Dieva žēlsirdības

dēļ tam godīgam vīram viņa nelaimē jāpalīdz,» skolotājs
to aprāja, pūlēdamies piecelt no ielas slimnieku un pats

jau aizelsies, jo bija ar visu pusbadu vēl miesās pilnīgs
vīrs. «Bet ja jums nava dūšas tuvāk nākt, tad cita tepat
blakus namā un palūdziet kādu sievu iznākt ar ūdeni. Un

velti baidāties, jo cik no vaiga noprotams, tas ķēniņa vīrs
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nejaudāja paiet tikai tādēļ, ka dienas trīs nav baudijis ne

kumosiņa maizes.»

«Nē, visas sešas, skolmeistara kungs,» jau atžilbušais

kareivis atteica, cenzdamies pasmaidīt gandrīz melnajām

lūpām pelēkajā sejā. Un Helmam iesapletās acis, redzot,
ka viņa priekšā Kanna, vecais musketieru kaprālis.

Helma atbalstīts, Kanna atsēdās uz blakus nama kāp-

nēm, — augšā virs to galvām klusi pavērās logs. Un mus-

ketierim pabeidzot savu bēdu stāstu par to, ka, atraudams

paša mutei tās kroņa tiesu, lūkojis izmitināt mājinieku

dzīvības, bet divi puisēni jau miruši, abi meitas mazie

tāpat, un sieva jau otru nedēļu guļot uztūkušām kājām,

nespēdama no trūdu salmu cisām viņu pagraba kaktā pie-

celties, tās mājas durvīs parādījās veca māmiņa, kaut ko

rūpīgi slēpdama zem melnā priekšauta, un lēni kāpa lejā.
«Labais karavīrs,» viņa sacija, bažīgi apkārt paskatī-

jusies un pasniegdama Kannām sakaltušas maizes kan-

cīti, «lai viņš to nekaunēdamies pieņem no cita ķēniņvīra
mātes, kurai par pašas dēlu jau trešo gadu nav vēsts. Bet

lai to maizīti gan apēd šepat, manu acu priekšā, un neaiz-

nes mājās kā visu citu, kas tam dots no kara maizes kam-

bariem.»

Tobrīd pienāca Pucigs, apstādamies par mazu gabalu un,

baiļu sviedrus svīzdams, pats it kā drebēdams; un aizelsu-

sies pasteidzās tam garām kalsna sieva, ūdens krūzi rokā.

«Dzer, musketier,» tā runāja, likdama Kannām to trau-

ku pie mutes, «dzer, un kaut arī būtu tevim mēris, kā

ķestera tēvs melš! Es sērgas nebīstos, man tās nelīp, jo

esmu dzimusi mirušo piemiņas dienā. Dzēri un stiprinies,
— tas nav ūdens, bet patekas, — jo vēl jums, Rīgas kara-

vīriem, jānoturas tikai piecas sešas dienas: tad glābēji

jau būšot klāt.»

«Jā,» kaprālis iesāka, nodzēries un tencinājis, un koz-

dams maizes kumosā, «arī mums majors vakara jundā pa-

teica to pašu: no Leišu puses nākot šurpu ķēniņš ar simts

tūkstoš vīru, ko tam devis pret krieviem Turku zemes

kungs. Poļu Augusts, pērn ruden sācis pret mums jaunu
karu, jau esot pa divi lāgiem nikni kauts un no tā zalda-
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tiem veseli astoņi tūkstoši palikuši abos tajos laukos.

Tādēļ arī glābējiem iznākusi tāda maza aizkavēšanās. Ci-

tādi jau vajadzētu būt šeit,» viņš teica, mēģinādams pa-

slepen bāzt maizi kabatā; bet redzēja, ka vecīte to mana,

un sakaunējies lūkoja atkal ēst, kaut gan vairs lāgā ne-

varēja norīt, un pagalam aizkaltusi mute.

«Lai Debestēvs tā arī būtu nolicis,» Helms atplauk-
dams salika rokas, «un lēmis Rīgai nevis bojā iešanu no

niknā bada un krievu bombardementa, bet pestīšanu no

tām gaužām mokām ar mūsu žēlīgā ķēniņa zobenu.»

«Amen,» izdvesa ķesteris, jau soli tuvāk pienākdams.
Un svīda joprojām bez stājas, vaigs bija bāls un savādi

satrauktas acis, itin kā vecais vīrs skatītos nevis ļaužu
puducī pie nama kāpnēm, bet gan pats sevī, tur kaut ko

vērodams.

«Nē, nevis no Kurzemes puses, bet ganpa jūru nākot tā

mūsu pestīšana,» mutīgā dziras atnesēja iekrita musketie-

ru kaprālim valodā. «Daugavas mutē rīt vai parīt sa-

braukšot iekšā varen liels pulks kuģu, un visi ar karavī-

riem, pats ķēniņš līdzi tiem.»

«Es gan esmu dzirdējusi, labie ļaudis, ka ķēniņš stei-

dzoties rīdziniekiem palīgā no Pērnavas puses, kur viņne-
dēļ izkāpis malā ar kādām varenām reģimentēm,» nopūz-
damās pagrozīja aubītes apņemto galvu Kannas pamielo-

tāja vecīte. «Bet vai tās runas ari patiesas, vai tikai tā-

das pašas blēņu valodas, kādas jau pulka reižu agrāk dzir-

dētas, to zina tikai mīļais Dievs. Bet cilvēki krīt jau uz

ielām, kopmaņi par pūru rudzu prasa trīs dālderus, par

vāju teļu veseli septiņi! Ak, tik liels atnācis mums posta
laiks, ka pavalga sākot pietrūkt jau pašu augstās rātes

kungu namos.»

«Vakar biju gājusi Smilšu kalnos,» kalsenā sieva vēlīgi

runāja, juzdamās glaimota, ka var ar tirgotāja kārtas at-

raitni patriekties, «un redzēju tur kādus panīkušus bērnus

pirkstiem izrokam cūku pieneņu saknītes, aprijam tās tur-

pat, ar visām zemēm. Pasavēros apkārt, vai kāds paziņa
neredz tā, palūkoju ēst pati to cūku gardumu, bet, sīvāks

par velna rutku, sarāva man muti un mēli vienā čokurā!
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Bet tās valodas par ķēniņa drīzu atnākšanu ar karaspēku,,
lai Rīgu glābtu, cienmātiņ, tās šoreiz gan esot skaidra Die-

va patiesība vien! Pestītāji mums būšot klāt un gau-

žām drīz! Es tā jau priecājos, ka paēdīsim pēc tam gana

brangās kviešu maizes un jērgaļas, kas krieviem viņu lē-

ģerī diendienā! Bēgdami no mūsējiem projām uz augšu

gar Daugavu jau nekā nepadūgs paņemt līdzi, visas man-

tas paliks šepat.»
«Nav jau arī krieviem nekāda labā pavalga,» ķesteris

izdvesa, viss sviedros izmircis, un kājās celdamies un nāk-

dams klāt, bet dīvaini blāvām acīm un it kā nevarīgiem

ceļiem. «Vakar redzēju mūsējos pa Torņa ielu aizvedam

— vai, kur man smaga palikusi galva,» — iestenējās un

sagrīļojās pat, — «tas, skolmeistara kungs, man būs no

pavasara stiprā gaisa, jel ļaujiet pie jums mazu mirkli

pieķerties, — aizvedam uz citadeli septiņus krievu zaldā-

tus, vai nu to aplencēju pulku mucekļus vai viņpus pali-
sadēm saņemtus kādā kautiņā. Izskati jās pavisam noba-

dējušies, un divi jau pat tik vārgi, ka tikko spēja paiet.
ledami pret Brunengrebera namu, abi paklupa, un es, lai-

gan tie mūsu ķēniņa pilsētas ienaidnieki un tikai tādi pus-

kristīgie, piesteidzos ar trim citiem lūkotājiem palīgos, lai

jaudā piecelties,» viņš pavisam aizsmacis runāja, un svied-

ri rita pār vaigiem aumaļām, pats uzgulies jau ar pussma-

gumu Helmam uz pleca.
«Kas tad jums lēcies, ķestertēv? Būs drudzis uzkritis

vai piesitusies kāda cita liga?» sieviete līdzcietīgi apvai-
cājās, bet musketierim piepeši kļuva pētijoši ass iekritušo

acu skats.

«Nav jau nekas,» Pucigs saīdzis atteica, kad skolotājs
tam palīdzējis apsēsties uz kāpnēm, Kannām blakus. «Tūliņ
tak vajag pāriet, es jau nemaz neesmu slims,» viņš centās

pārliecināt citus un sevi pašu, bet sejā drudža sārtums cī-

nijās ar izmisas nobālumu.

«Ka tik tie krieviņi neievazā vēl arī Rīgā kādas niknas

guļas, no kurām aplam daudzi mirstot to pašu nometnē,»
vecīte nobažījās, — notrīcēja galvai līdzi atraitnes aube,
zem kuras apakšmalām pavisam baltas sprodziņas, apņem-
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dāmas vītušos deniņus. «Lai nu Dieviņš mūs pažēlo un ne-

laiž Rīgā iekšā to visgrūtāko mocību, par kuru teic, ka tā

saņemot visas dzīvības kā zivis vienā lielā lomā.»

«Glābēji aiztrenks maskaviešus prom ar visām viņu li-

gām,» sieva drošināja citus, bet acis arī pašai, kā citiem,
sākušas aizdomīgi vērot vecā baznīcas kalpa dīvaino iz-

skatu. Tad viņi visi četri reizē atrāvās nost, jo Pucigs

atmuguriski saļima uz atraitnes nama kāpnēm, — acis tam

izspiedās, vaigs kļuva pēkšņi sarkanzils, uz lūpām parā-

dījās asiņainas putas, izmisis gārdza kakls:

«Melnais jātnieks, — redziet melnās nelaimes jātnie-
ku?! Viņš patlaban jāj garām, — vai tad tiešām nekā ne-

redzat, jūs, nelaimīgie ļautiņi?! — Ak, cik nu tumši paliek

gaisi, — Dievs Tēvs, apžēlojies, nu es degu viss!»

Kanna gribēja noliekties pie mirēja, bet Helms vilka

kaprāli nost no Puciga, kam jau zilgantumšie mēra plan-
kumi sejā. un baisi nespodrs skats.

«Musketier, mēs te nekā nespējam līdzēt,» skolotājs ap-

skatījies noteica, mazuliet ietrīcējās balss. «Nāciet līdz,

es jūs lūkošu aizvest nostāk no tās nelaimes un tad iešu

to pieteikt rātes sulaiņiem.»
«Majora kungam arī,» Kanna salauzti sacija, «jo nu tās

jaunās bēdas namniekiem un karavīriem visiem vienas, un

glābiņa nekur.»

Vecīte, bailīgi spiezdamās gar sienu un lūkodama tikt

bez pieskaršanās garām mēra slimniekam, kas jau raustī-

jās agonijā, ielavījās namā, un pēc maza brīža nu atska-

nēja no iekšas trīcošā balsī dziedātas sērgas laiku dzies-

mas drūmā meldija.
To padzirdot, ielas namu logos parādijās un žigli gaisa

šausmu pilnas sievu un vīru acis. Gaisā novalda apspiests
šausmu brēciens, kaplogi cirtās cieti trakā steigā, it kā pie
tiem jau būtu parādījies pats melnās nāves rēgs. Kāda

rūts, gan jau agrāk plīsusi un nu par stipru piecirsta, iz-

bira skanēdama un sašķīda uz bruģa akmeņiem, — stikla

žēlabainā šķindoņa izskanēja baisīgā ielas tukšumā kā iz-

misusi šņukstēšana.
Sērgas sagrābtais uz kāpnēm jau bija beidzis savas
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ku mironim ceļos notupusies dūšīgā, pielipšanas baiļu nie-

vātāja sieva, rokas salikusi, nu dudināja latviešu mēlē līdzi

vecās, augšā bēgušās vācu māmiņas vilktai mēra laiku

baznīcas dziesmas meldijai:

Apliec žēlastības kārtis

Apkārt mūsu paspārnei,

Aptriep durvis, apzied vārtus

Ar tā Jēra asini!

Lai tas, kas tos ļaudis kauj,
No mums savu kāj'' atrauj.

65A. Grīns,■ Melnais jāņnieks\.
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VI

Kraukļu saimnieks ar abiem tā puišiem un divi saimes

sievām bija gājis Pededzes pļavu pļaut, ceļā nesastapis ne-

vienas dzīvas dvēseles; un papikts norūca, stājies vāla

galā, strīķēdams izkapti un paslējis bārdu pret debesīm,
kur jaužama tik zilā gaisa zvīļošana un nekur manāms jel
viens mākonīts:

«Savādi gan, ka šādā jau pārlieku jaukā siena laiciņā
esam gadījušies pa visu lielo lukstu tik pieci pļāvēji. Va-

rētu sākt vai domāt, ka mūsu pusē sanākuši jauni sire-

nieku laiki; bet arī dūmu nemana nekur, lai gan, rudenī

apkārt jādelēdami, matijām šur un tur pa kādai jaunai
sētai.»

Andrejs, panācis saimnieku un blaku apstājies, pasavē-
rās savkārt apkārt, pablenda tāpat gaisā, noteica piekriz-
dams:

«Jā, skaidri Dieva brīnumi! Izskatās tīri tā, itin kā

ļautiņiem nemaz vairs nenestos prāts steigties pļavās, vai

arī esam palikuši vieni visā Vidzemē.»

Puspuisis arī piestāja vīriem blaku, savu asmeni asināt;
bet neteica nekā, tik norausa ar pakulkrekla piedurkni no

sejas aklos dundurus un sviedrus un šņākdams turpat
sāka jaunu vālu.

Panāca abus strīķētājus saimes sievas, vecā Līze pavi-
sam aizelsusies, un bilda, smagi atņemdama dvašu:

«Vai, Matīs, šitik tukšā pasaulē skaidri bail sametas,
sirds jau visu šo pļavas gājumu pārlieku grūta. Vīri,

pieminiet manus vārdus: būt kādai jaunai nelaimei. Re,
arī sunīts, skrējis viņā pļavu malā lūkot āpšu kalnus, bēg

atpakaļ pie paša sētas ļaudīm, asti iemiedzis vidū kāju

un žēli gaudodams.»
Krauklis atskatījās pār plecu: vecais Plušķis laida lie-

los stiepienos šurpu no tās meža puses, kur milzu priede,
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šad tad pasviezdams purnu atpakaļ, un kaucienā bija kas

baisīgs.

Bēga ar tādu skubu, ka paskrēja pat gabaliņu garām

saimniekam; tad atģidās, vainīgs līda pie tā, pakustinā-
dams pagali, un, Matīsa sabārts, atvilkās nost, turpat ne-

tālu notupās uz vāla, vērodams mežmalu, no kuras skrējis,

un žēli smilkstēdams.

«Diez' kas tam suņam tur būs gadījies?» Andrejs no-

vilka, «būtuvai tīri jāiet lūkot.»

«Kur nu vēl blandīsies,» Matīss atrūca, sataisīdamies

no jauna likt šņākt zālē izkaptij. Tad pašam jau li-

kās, ka būs par bargu rūkts, un noteica lēnākā balsī:

«Pa novakaru varēs aiziet palūkot, ja jau tā gribas.
Bet tagad krietni sarausim un šodien laikāk liksim mieru.

Jābrauc mājās, jāsāk darīt alus, jo rīt zāļu vakars. Un

maizes arī mums te vairs nava, pavalga un putras tāpat.»

Pļāva līdz launagam. Tad Janka ieskrēja upē peldē-

ties, sievas pasāka savākt traukus, bet saimnieks metināja
ilksīs bēro. Un pusjūgšanā apstājās, jo Andrejs, gājis
sila malu palūkot, paskrēja no tās luksta vidū atpakaļ,
kaut ko satraukts sauca un māja.

Matīss nospļāvās, lika Mārai beigt jūgšanu un lieliem

soļiem, vāliem pārkāpdams, gāja kalpa vīram pretī pa

pļavu.
«Saimniek, saimniek,» vīrs dvesa drebēdams, «tur pie

tās priedes siets balts zirdziņš, sila malā piebraukti rati,
bet pļavā trīs miroņi!»

«Ej nu, ko melsi?!» Matīss atcirta: «vai ta šie lukstā

būtu atnākuši galu meklēt, ne sienu pļaut?»
Ne velna nebīdamies, gāja tai pašā gaitā turpu, kalpa

vīrs lēni un pa gabalu pakaļ saimniekam. Un no tās ma-

las, kur pašu pajūgs, saimes sievas un suns, atskanēja kā

brīdinājums Plušķa nogaudojiens, gari nostiepts un žēls.

Pieejot tuvāk, baltiņš nobubināja, viss sviedros un dun-

duriem nolipis. Un rāvās pretī nācējiem, gandrīz pārrāva

pavadu, ar ko piesiets pie jauna bērza, — likās pagalam

aizslāpis.
Matīss, tam garām paiedams, notrausa ar delnu no zir-
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ga kakla un muguras asins sūcēju lielumu, un noslaucīja

turpat krēpēs roku, kas mirklī bija sametušies pagalam
sarkana. Tad gāja tālāk, piestāja tērces lielo alkšņu ma-

lā, kur no upeņu cera apakšas rēgojās laukā divi melnga-

nas un lielas basu vīra kāju pēdas, un pakulu bikšstaras

redzamas aiz tām. Un šķita, ka tur kāds pļāvējs gājis
nodzerties un vai nu dzer vel arvienu, vai sācis snaust.

Noklepojās par zīmi gulētājam, ka pienākuši sveši cil-

vēki, bet vīrs zem upeņcera gulēja uz neredzamās mutes

kā gulējis. Un Matīss saņēma viņu ap kāju potītēm, pa-

rāva atpakaļ un apsvieda tai pašā rāvienā augšpēdu:
Jau sirma bārda, skatos stiklains blāvums, mute at-

ņirgta kā briesmīgās mokās vai sīvā izsmieklā. Un laba-

jā rokā vēl cieši turēta zaļas krūzes osa, — acīm redzot,
ar to trauku gājis pēc ūdens, turpat nāvē pakritis.

Krauklis atkāpās soli atpakaļ, nopurināja pirkstus, kā

kratīdams nost kaut ko netīru un acīm nejaužamu. Un

klusēdams pagāja garām Andrejam, kam pavisam nobālis

vaigs, piestāja pie tiem vāliem, kur blakus izkaptīm kā

dusai nolikušās divi jauniņas meitenes. Abām gaišajās

galviņās likti baltā ābola vainadziņi, jau krietni vītuši,
bet sejā vienai nebij sastingušu moku, un lūpas kā plau-
kumā pavēries zieds. Un tikai kakla baltumā, kreisā pu-

sē turpat zem auss ļipiņas, melnzilgans mēra truma uztū-

kums, virs kura patlaban slinki lidinājās tikpat zilgan-
melns upes spārs.

Tās māsai, kurai seja spiesta sienā, bet ceļgali gan sā-

pēs savilkti, ap bālganajiem lieliem sirdīgi, laikam vēl no

vakardienas, riņķoja lielā kamene, kurai pļāvējas kājas

pirksti izjaukuši midzeni, atsegdami lēnīgo zemes bišu

bērnu šūnšūpuļus nakts rasas dzestrumam un spiedīgajam
saules svelmes gaisam.

Vēl arvienu ne vārda neteikdams, piegāja pie ratiem,
pacilāja tur mesto zāļu klēpi, lāpstu meklēdams, lai gan

bez visas lūkošanas zināja, ka arī svešie pļavnieki tās ne-

būs paņēmuši līdzi. Tad nāca atpakaļ pie meitenēm, at-

raisīja vienai izkaptij kātu, padeva to asmeni Andrejam,
pats atsēja otru un skarbi teica:
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«Aprakt tos cilvēkus šovakar nevaram, bet lūkosim jel

apsegt velēnām, lai lapsas vai sermuļi neapgrauztu. Ir tak

pašu tēvišķas ļautiņi.»
Kalpa vīrs stomīdamies klausija. Un labu pusstundu

tur zemi griezuši, sakrāva trim miroņiem virsū trīsi sprī-
ži augstas velēnkopas.

Tad gāja atpakaļ pie savējiem, un atjūgtais zirdziņš,
upē atdzēries,, bubinādams bez vešanas gāja abiem sveša-

jiem līdzi.

Sieviešiem, tāpat Jankam nekā neteica, atņurdēdami
tikai tikdaudz, ka gan jau pastāstīšot visu mājās. Un sie-

vas brauca bēro, saimnieks jāja baltiņu, puiši gāja pa me-

ža ceļu tāpat kājām. ' Un priekšā, kur vakara debesmala,

asiņaina rietēja bula laika saule, sejās visiem klajākās
sila vietās šad un tad atmirdzēja tās ļaunsarkanais blāz-

mojums. Un it kā ļaunu juzdams, bēdīgs tecēja pļavenie-
kiem labu gabalu pa priekšu vecais Plušķis, laiku pa

laikam stādamies, celdams bēdīgo purnu pret mēnesi, kas

patlaban iesācis lekt un arī pasarkans, un sūdzēdams

skumīgajam nakts spīdeklim kādas, vēl tikai sunim nojau-

žamas, smagas bēdas.

Ar savu sarkano krēslību aizgāja tas bula laika vakars,
ar mēnesnīcas vizēšanu atnākusi nakts. Bet gaiss jopro-

jām spiedīgs, vēl kā dienas tveices pilns un reizē neticami

rāms: nepakust priedēm cekuli, egļu virsotnēs nejauž ne

mazākās vēsmas žūžu, apsei gravas malā pat lapa nepa-
dreb. Un dienvidrītu debespusē zvaigznes šķiet dziestam

viena pēc otras, jo nesteigdamies tur kraujas cits uz cita

gandrīz melni mākoņu kalni, kuru lejās laiku pa laikam

iegailas un tad atkal pagaist glūnīgi ļaunais rūsas zvēro-

jums.. ■■■ • y.' '; :.
''

•.
Gaidot negaisu, saimniekam nosapūšoties, ka sālīs luksta

siens, Janka tovakar viens aizjāja ar vienpadsmit zirgiem
un savu tercerolu pieguļā, turpat aiz bērzu ataugas, un

līdzi aiztecēja arī vecais sētas suns. Tak arī meža pļavā
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tas nevarēja lāgā rimt, uz māju pusi vien skatijās, itin kā

redzēdams cauri tai birztalai, un gaudoja bez gala.

Atbēga pakaukdams nost, kad Janka sasirdijies ielaida

pa purna galu ar egles čiekuru. lelīda dziļāk eglienā, vai-

manāja tur neredzams, bet nu tik gauži, ka puspuisis, kam

pēkšņi sācis mesties salti, ar skubu kūra sevim pieguļnie-
ka uguni, lai gan arī tai pļavā tas pats siltais gaiss, un

tādam zirgu baram nelīstu klāt vilki.

Citi mājnieki palikuši gulēt istabā, kur vēl ne gluži at-

dzisusi krāsns un jaužams paskāņais kapātu šķelpšņu lapu

smaršojums, jo saimnieces jau todien ceptas Jāņu dienai

domātās miežu karašas. Un visiem grūta dusa, smagi
nāca sapņi, jo drīz viena, drīz otra kakta tumsībā murgu

vārdi, nopūšanās miegā vai zobu griešana, itin kā sila sē-

tas saimi reizē sācis mākt lietuvēns.

Saimnieka māte, kurai paviegls miegs, dzirdēja iekung-
stamies jaunāko dēla dēlu šūpulī, kas tuvu viņas pašas
cisām. Un tāpat kreklā sēdusies uz gultas malas, sāka to

mazo šūpot, ar pusčuksta balsī dungotu aiju dziesmu klu-

sināt. Un šūpodama, pati līgodamās šūpļa kārts čīkstē-

jienam rakstā līdz, tai bula naktī savām vājām acīm re-

dzēja citu skatiem nesaredzamas lietas.

Kāds gausi jāja iekšā pagalmā, un kumeļš likās esam

vai kalna smagumu, jo novaida zeme, un zirgu kūtī gailim
aprāvās pusķērcienā tā pirmais rīta ausās vēstijiens.

Nu lēni nāca, durvis likās pašas vaļā veramies, bailīgi
žēli noraudāja ozolviras; aizkrāsnē beidza savu cirpstē-
šanu nupat vēl skaļie circeņi. Un to balsu vietā kļuva no

sila puses jaužamas nelaimes atnākšanas pirmā redzētāja
izmisušās gaudas, bet vecītei šķita, ka ar tām suņa vai-

manām kas melns un milzīgs kāpj pār slieksni istabā, un

pusnakts nācējam līdz sanākušas visas trūdējuma dvašas,
pūžņu smaka un neapraktu līķu tvans.

Sirds pamira, pati tā kā gribētu trūkties stāvu, kliegt

pilnā balsī, dēlu un citus, lielus un mazus mājiniekus mo-

dināt. Bet neklausija mēle, sastingušas tobrīd pavisam
likās vārgās kājas, un tik abām trīcošām rokām vēl pa-
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ļauta vaļa apķert Miķellša šūpuli, ar kaklu un ar žodu lū-

kot aizsegt mazdēla kuslo augumu.

lenācējs gausā veļa gaitā sāka iet gar sienām, pie lā-

vām un pie gultām piestādams. Un visas cisas atsaucās

piestājienam ar sāpju elsām, moku vaidiem un mirēju
krākšanu.

Jau bija pienācis pie šūpuļa un viņa sargātājas vecās

sievas, kas izmisuma šausmās stiepusi tam pretī abas mel-

nā vairitājas delnas.

Apstāja turpat viņpus bērza līksts, kas notrīcēja no tā

melnā viesa tuvuma, un pasavērās šūpotājā sarkanmel-

niem, kā izpuvušiem acu dobumiem. Un jau abus, vecīti

un viņas pēdējo auklējumu, iesācis apņemt nāves gaiss.
Tad lēni apgriezās, gāja projām, pagaisa pagalmā. Un

Kraukļa mātei pirmā mirklī likās, tas būs bijis tikai piln-
mēneša nakts rēgs. Bet izsamisa atkal tikko atlabusi

sirds, jo vaidēšana un nopūtas istabas melnumā nemitējās,

tāpat kā silā neaprima suņa gaudošana.
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VII

Boriss Petrovičs šeremetjevs, apustuļa Andreja Pirm-

aicinātā bruņnieks un daudzu citu augstu ordeņu kava-

liera, grāfs un Krievijas pirmais ģenerarfeldniaršals, bija
nolicis savu iebraukšanu paša uzvarētā pilsētā siena mē-

neša četrpadsmitās dienas rīta agrumā, kamēr vēl ne tik

gauži karsta saule uh Rīgas ielās mazāk jaužams līku trū-

dējumu tvans. Rāts' laukumā jau diennakti pirms tam un

tūliņ pēc zviedru pulku palieku aiziešanas, bija no stipriem

priežu dēļiem sākts celt ešafotam līdzīgs padošanās cere-

monijas paaugstinājums, noklāts ar sarkanu drānu un

pašā augšā nolikts zeltītais rīdzinieku zvērasta pieņemša-
nas krēsls, ar melno divgalvaino cara ērgli tā krēsla at-

zveltnes, vidū; bet ielās, pa kurām no Kārļa vārtiem līdz

pilij un tad rāts laukumam virzīties svinīgajam braucie-

nam, bija jau drīz pēc pirmiem gaiļiem sanākuši no cita-

deles puses Repņina divīzijas karavīri ar bungu rībēšanu,
savu rotu karogiem un musketēm pār plecu. Un tā laikus

gādāts nevien par goda atdošanu kara lielkungam, bet rei-

zē arī par augstās personas dzīvības drošību, jo ar ka-

reivju špalerām nu noslēgts feldmaršala slavas ceļš no

Rīgas namiem, jo sevišķi tiem, kam ar baltu krītu uzvilkts

uz sienas mēra krusts; un tāpat liegta iespēja tikt grāfam
tiešā tuvumā pie maģistrāta nepiederīgiem pilsoņiem, kas,
sanākdami krievu uzvargājienā skatīties un paši nezinā-

dami varētu atnest līdz sevī vai savās drānās slēptu sērgas
indi. v:

Vēl dzīvos palikušie rātskungi bija pavēlējuši namnie-

kiem izgreznot viņu mājas svētku karogiem, bet kam tādu

gan nebūtu, tad ar tās pašas maskaviešu mīlētās sarkanās

krāsas audumiem. Rītausmai sākot sārtoties aiz triumfa-

tora iebraukšanai pušķotiem vārtiem, laukumi un ielas

šķita savukārt iesazvērojamies tai pašā asiņainajā spožu-
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mākā lēkta puses debess; un sārtākas kā tapa pelēkbālās

sejas pilsoņiem, kas pulciņos sākuši sastāties aiz krievu

špalerām' tais ielās, kuru krustots feldmaršala ceļš. Un

tāpat Pētera baznīcas laukumā, kura mutē pie Kungu ielas

redzams mazs ļaužu pulks, vairāk gan amata ļaužu vai

zvejas ļaužu drānās.

Ar sauli pie tā pienāca cienīga izskata un melni ģērbies

vīrs, uz spieķa atsaspiezdamies; un, pavērojis spožuma pil-
nās debesis, pussagrautos, betkarogotas namus apakš tām,

pēdīgi laida acīm pārskriet pāri agrāk nākušo skata gai-

dītāju augumiem, pārsteigts ieskatijās sejā turpat blakus

stājušam skatītājam sulaiņa drānās:

«Vai tiešām tas jūs esat, labo musketier, vai arī tikai

māna manas acis, aiz aplam daudzo bēdu redzēšanas kļu-
vušas tumšākas?» viņš klusi vaicāja, un uzrunātais lēni

apgriezās, tā ka smaids mirkli atplauka zem pavisam

baltajām ūsām, virs kuru galiem bālo vaigu galos saska-

tāmas nesen, aizdzijušo mēra trumu rētas:

«Jā, skolmeistara kungs,» Kanna atteica vēl klusāk,

un acīs, kurām apkārt tumši bēdu loki, lēni nodzisa satik-

šanās prieka gaišums. «Kā paši redzat, sērga mani pē-

dīgi laidusi vaļā, bads nav nogalējis un arī zviedri nepa-

ņēma līdzi, jo pēc padošanās akorda visiem tiem ķēniņa
karavīriem, kas Vidzemē vai Rīgā dzimuši, nu jāpaliek zem

krieva un jāsāk kalpot cara karogiem. Mūsu ģenerāļi un

tāpat kādi citi virsnieki to darija ar līksmu steigu, jo visi

teic, ka zem krievu varas kungiem būšot īsta lielkungu
dzīvošana. Es ganesmu jaunai dienēšanaipar vecu, sirds

arī nenesas, un tāpēc paliku par mēra slimnieku kopēju,

patlaban mitinos tirgoņa Vestenbroka namā, kura saim-

nieks, gan sērgā gulēdams un trumiem nosities viss kā

tāds raibais dzenis, vēl arvienu grib dzirdēt visu, kas notiek

pasaulē, un šorīt jau ar pustumsu man pavēlēja steigties

šurpu, visu vērot un vēlāk viņam sīki pastāstīt. Tak ne-

ceru, ka to vairs.dzīvu sastapšu, jo bija jau pavisam vājš
un var izdzist katru brīdi kā svece.»

«Bet jūsu pašu mājnieki, parkuriem stāstījāt, kad sati-

kāmies ap lapu mēneša vidu?» Helms pēkšņi atcerēdamies



74

apvaicājās; un bijušajam musketierim kļuva vēl pelēkāks
tā vaigs, bēdīgi ietrīcējās balto ūsu gali.

«Ir visi aizgājuši Dieva priekšā,» atteica pēkšņi piesma-
kušu balsi. «Nezinu, kālab gan Viņš vēlējis man vienam

palikt šai vaidu pasaulē.»
«Dievs labi dar' ko darīdams,» Helms mierināja: «mūsu

pašu mājā pirms sērgas iesākšanās bijām pavisam vien-

padsmit dvēseļu. Nu esmu palicis tik es, kā tāds līduma

vidū pamests vecāks koks. Un arī pats tas nams tā krie-

vu lielgabalu dragāts, ka vairs tik ar pūlēm un pat kāju
vai kakla nolaušanas briesmām jaudāju uzkāpt savā ista-

bā un nokļūt no tās atkal lejā. Bet nava citas paspārnes,
jaunu rast it nekur, jo puse namu pilna sērgas tvana, ku-

rā skaidru prātu vēl negribētos iekšā līst, kaut gan tas

Kungs mani līdz šim no mēra visžēlīgi sargājis, un ticu,
darīs to arī uz priekšu. Tās mājas, kur no ligas .tīri

gaisi, jau tā piebāztas pilnas krievu zaldātu, un šodien ar

savu feldmaršalu sanākšot jauni bari. Un tā man jākā-

pelē ar visu manu ģikti skaidri kā kādam jumta run-

cim, lai tiktu savā vecajā paspārnē, kur gan vairs sveces

gaismas novakaros nevajag, jo turpat virs galvas nu va-

ru redzēt caur spāru starpu mēnesi un skaitīt mīļās zvaigz-
nes. Bet paga, sāksim ar abām acīm tais lepnos krievos

skatīties, jo nupat dzirdējām aiz rītu puses vaļņiem liel-

gabala šāvienu, un tā būs feldmaršala brauciena sākšanās

zīme.»

Patiešām, kaut kur netālu bija dobji nograudis vara

stobrs. Un tad sāka drebēt namu sienas, novaida vēl reto

veselo logu stikli, sāka dunēt bruģis, šalca gaisi, citadelei

un visiem Rīgas dižgabaliem šaujot feldmaršala salūtu, pa
kura salvju atstarpām dzirdamas gaiši sudrabainās tauru

klaigas, fanfaru skarbā sasaukšanās, bungu rīboņa un

tūkstots cilvēku un zirgu kāju smagais raksts.

Ciešāk līdzinoties ielas malās stājušiem Repņina muske-

tieriem, šauteņu stobriem paceļoties sveicienam un sa-

stingstot jau saules zvīļošanas pilnā gaisā, kam līdzi sācis

celties arī saldenais miroņu trūdēšanas tvans, ziņkāro
skatītāju bara pirmās sejas pievirzījās vai turpat klātu
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krievu špaleru vīru zaļganajām mugurām, — lūkoja garāki

stiepties kakli un kājas.
Arvien tuvāk nāca triumfa tauru gaviļsauka, kā jūra

dūca bungu koris, apsargos nolikto kareivju sauciens skrē-

ja vēl neredzamajam feldmaršala triumfa braucienam pa

priekšu kā viesuļvējš. Tad pirmie parādi jās jāšus divi gre-
nadieru virsnieki, opalakmeņiem rotātās zelta kaskās, un

aiz tiem abiem majoriem jāja jātnieku grenadieri, zaļos
svārkos, melnās un dīvaini astainās ādas ķiverēs, ar zelt-

šūtiem pušķiem pār kreiso un garo palasu ņemtu kā cir-

tienampār labo plecu.
Tad sešpadsmit grezni saģērbti feldmaršala personīgās

svītas vīri, arī jāšus; un aiz tiem dzelteni tērpti staļļu
puiši, sarkanos zābakos un pāvu spalvām rotātās melnās

cepurēs, veda aiz sudraba iemauktiem trīsdesmit un sešus

tikai pašam kara lielkungam jājamus staltus rumakus, kam

zelta zvaigznēm nošūtas sviedrsegas, segliem sudraba kāp-

šļi. Un lai rādītu Rīgai un visai Eiropai, ka cara pulku

virspavēlniekam nevien varenu kumeļu, bet arī karietēs jū-
dzamu zirgu ir vairāk kā gana, aiz tā zirgu parādes gājie-

na brauca veselas četras koši kaltas, bet tukšas karietes,

un katru vilka trīsimelni pāri.
Tad brauca štāba priekšnieks ģenerālis Halarts, lepni at-

gāzies savos melnas laka ādas un ar baltu sudrabu bagātīgi

kaltos svētku ratos, resns nobarojies kopš Narvas nelaimes

laikiem un sen jau izmainīts no zviedru gūsta, lai ar savām

daudzajām zināšanām atkal kalpotu svētās Krievijas vald-

niekam. Un aiz Halarta divas citas krāšņas kalešas, pēdīgi
trīs atkal tukšas, kurām sekoja mēra retinātais, bet vēl ar-

vienu staltais melngalvju simts ar sava svētā mora galvu
standartā; namnieku garde, arī kumeļos, gan nepaspējušos
atēsties krievu auzas, un kailiem zobeniem; un tad Vidze-

mes bruņniecības izlase, līkiem vanagu deguniem un plēsī-

gām sejām, lepniem, visu pārējo kārtu nievātājiem ska-

tiem, kuros savas pašu atgūtās, cara atdāvinātās kungu
taisnības apziņa. Un virs parādes bruņām segtas svētku

mantijas, melnām samta cepurēm spraustas strausu spal-

vas, un tā melnā pulka pašā priekšgalā pulkvedis-leitnants
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un barons Mengdens, kam abiem vaigiem pāri zobenrēta,
ko divkaujā un turpat Rīgā priekš gadiem cirtis zviedru

karodznieks.

Tad trīsi cara ģenerāļi, — treknās, galā mundieros

žņaugtās miesas ļum uz rāmu rumaku mugurām; un aiz

tiem paša feldmaršala miesas sargu rota, visi dzeltenos

samta un zīda apģērbos, dzelteni pat tiem kājās auti zāba-

ki, jo tāda tieši patīk vecajam kara lielkungam krāsa. Vēl

viena kariete, ar svītas ierēdņiem, un pēdīgi pati augstā

persona viscaur zeltītos triumfa ratos, kurus velk seši, arī

trīs pāros jūgti, brūnraibi braucamie zirgi; un iemaukti

tiem opālu zvaigznēs, slejas ar ametista pogām, kājas kal-

tas sudraba pakaviem. Un blaku šeremetjevam pakalpīgi

piemeties glaimīgais un glūnais barons Lēvenvolde, nāka-

mais Vidzemes likteņu un lietu kārtotājs, ne jau par ļaunu
sev un savas kārtas ļaudīm.

Vecīgais krievu kara virskungs vēlīgi māj ar galvu sa-

viem kareivjiem, kas aizsmakuši kliedz viņam sumiīiāju-

ma sauku. Un bundzinieki, maršu bungodami, jāj tā ratu

priekšā, — gaiši mirdz zeltītais to bungu apkaluma skārds,

un aiz tiem bungotājiem nes feldmaršala standartu, kurā

Maskavas mūķeņu rokām iešūts Nikolaja brīnumdarītā-

ja kalsnais vaigs un citi krievu svētie. Un sānos karietei

tek žigli, par janičariem ģērbti, bet gan paša šeremetjeva
Tveras ciemos dzimuši vēstneši; un pakaļ ratiem jāj taur-

nieki, mežragu pūtēji un hobojisti, visi dzeltenos, ar sud-

rabu bagātīgi šūtos tērpos, un dzelteni tiem arī zirgi, dzel-

teni segli, tāpat segas to kumeļiem. Un jaunam miesas

sargu eskadronam noslēdzot to gājienu, viss mirdzošais

kungu un kalpu, muzikantu, kariešu un zirgu bars aizvir-

zās tālāk, liecas iekšā Tirgoņielas sākumā, kas pavēries kā

gaidītāja mute; un dimdēdams, dārdēdams un dūk-

dams, sasaukdamies ar salutlielgabaliem, pagaist pils

virzienā, kur gaida delegācijas un superintendents, satai-

si jies dziedāt koris, gaida gan vēl jaukāka baznīcas muziķa

un zvana zvani, un dzīvajos vēl palikušie pilsētas mācītāji

pirmo reizi aizlūgs Dievu par jauno Rīgas un visas Vidze-

mes valdnieku. • • • . • .
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«Jā, savādi ir Dieva prāta ceļi, un tā lēmums sūtīt mas-

kaviešiem talkā badu un mēri,» skumji noteica skolmeis-

tars, kad gājiena arjergards gluži pazudis, un tik no tās

pusēs vēl rīboņa un dimda, un gaisi šalc: «mūsu krietnais

komandants štrembergs, pretī visiem akorda punktiem, ir

krievu gūstā paturēts, godīgais kara virskomisars Ēreri-

jelms viņdien miris mērī un, guldītu neēvelētu četru egles

dēļu šķirstā, to nesen augsto vīru četri vienkārši muske-

tieri aiznesa apglabāt, bez bēru mūzikas un bez lāpu ne-

sējiem, kā kādu nabagmājā mirušu übagu. Un nu šie savu

solijumu lauzēji un puskristīgie mūsu pilsētas un zemes

postītāji iet ar gavilēm un godu cauri visai Rīgai- kā vi-

ņas jaunie valdnieki, un mūsu pašu dievnami tos sagaida
ar pilnu zvanīšanu, kas pienākas vienīgi luterticīgam ķē-
niņam.»

Kaprālis neteica nekā, žņaudzīdams dūres un cieši sa-

kniebis plānās lūpas. Un balto ūsu galos viņam aizķērušās
divi lielas asaras.
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VIII

Tai zāļu dienas rītā Janka jāja ar zirgiem vēlāk sētā no

pieguļas, jo aizkavējies turpat meža pļavas malā, ar visu

rasu pīdams tiem vienpadsmit kumeļiem Jāņa zāļu vaina-

gus un divpadsmito pašam sev. Tik Plušķim nevija nekā,

par to, ka suns visu to rūsas blāzmošanas nakti gaudojis

eglienā, nedevis pieguļniekam miera.

Jau izjādams laukā no birztalas ar visu savu zaļi nopuš-

ķoto pulku, nosvilpa pabrīnodamies, kālab vēl nekūp skur-

stenis; pagalmā ticis, pagrozīja galvu, ka neredz neviena

staigājam, nemana bērnu klaigāšanas, bet govis, tik vēlu

vēl ganos nelaistas, skaidri kā negudras vai pat neslauktas

mauro kūtī.

«Pagāni, tad tik ir aizgulējušies,» nosmīnēja pie sevis,
nolēkdams no dūkanā turpat pie pusviru pavērto duru,

jautri nosaucās:

«Ei, Jurīt, Krišiņ, mazo Matīs, Pēterīt! Nācieta tak nu

šurpu, palīdziet sapīt kumeļus aplokā! Un tu, Līz, kāpēc
vēl neesi saposušies sākt vārīt brokastis ?! Vai tiešām visi

esieta vēl cisās, ak ļautiņi? Saule jau pakāpusies turpat
līdz priežu cekuliem!»

Neatsaucās ne liels, ne mazs, tikai tādas kā grūtas nopū-

tas vai murgotāju vaidēšana.

Pameta zirgus turpat sētvidus mauriņā un gāja istabā,
— jau ceļot kāju pāri slieksnim, nāsīs iesitās tāds pavisam

nelabs, kā trūdējuma vai strutu tvans.

Atrada miroņus un mirējus, visus melnzilos mēra tru-

mos, un apraudājās piestājis pie savas lāvas, ka palicis ar

sētas kustoņiem viens pats meža pasaulē. Un tik tad ma-

zuliet atspirga lielo bēdu pielijuši sirds, kad padzirdēja Mi-

ķelīti ieraudamies šūpulī, un pakustējās to šūpulī abām ro-

kām cieši apkampusi vecā māte, — visā tai vaidu namā di-

vas vēl veselas dzīvības.
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«Janka, puis, panāc šurpu,» čukstēja vecā, — asaru un

šausmu pilnas bija acis, «klausies, puis, ko tev teikšu —»

«Jā, vecomāt?» Janka izelsa.

«Tu, dēls, esi no mūsu sētas dēliešiem viens kājās palicis,
— saimnieks jau nevaid vairs, Andrejs pirmīt vēl kung-

stēja un lūdzās dzerti, — negāju meklēt ūdeni, bij bailes

pamest Miķelīti vienu, — domāju, ka melnais var nākti at-

pakaļ. —■ Tu nu lūko dabūt visus zem zemes, kam kapa
vajaga vai tūliņ vajadzēs —»

«Jā, vecomāt,» puspuisis nošņaucās un gāja meklēt lāp-

stu, gāja un pasāka rakt gravas malā viņpus lielās apses

kapu, tik platu, lai tur būtu gana vietas visiem sila sētas

cilvēkiem.

Ticis ar to darbu pāri pusei, bija pagalam aizelsies, at-

krita uz bedres malas muguru un rokas papūtināt un,

sviedrus rausdams, ieraudzija, ka saule jau pusdienā. Un

pēkšņi satrūkās, vai nodrebēja dzirdēdams, ka kāds no mā-

ju puses klusi sauc to vārdā, — skaidri kā būtu mirušā

saimnieka balss.

Tik otru reiz tai balsij saucot atģidās, ka sauc saimnieka

māte, un gāja turp.

«Janka, aizteci da klāvam, palaid lopiņus laukā un pa-

slauc jauno Sarķīti: man tas puisītis nupat gribēja dzerti,»
vecīte sacija, «bet pati vēl nespēju paiet, un tā kā būtu pa-
mirušas abas kājas.» Bet ne tik daudz kāju vaina, vēl

sirdī un visos kaulos bija tās pašas melnās nakts visa re-

dzējuma šaušalas, un rokas vēl arvienu negribēja jel uz

brīdi laisties vaļā no pēdējā mazdēla šūpuļa.
«Jā,» puisis atteica un gāja, sameklējis uz soliņa pie

duru likto Līzes slauktuvi.

Ar to pašu kūts gājumu atsēja govis un visus četrus vēr-

šus, kas baurodami badija sienas un rāvās saitēs, gribēda-
mi tikt zālē un saules gaišumā.

Sadzina ar tiem reizē aplokā arī zirgus, kas pa tam sa-

gājuši turpat blaku sētas auzās, salaida aitas pakaļ kume-

ļiem, pasprūdija vaļā veprus, kas rukšēdami tūliņ notecēja

avotiņa gravā. Un izslaucis visas sešas slaucamās govis,

nodzēries gana pats, ar līdz malām pilno trauku iegāja ista-
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bā, kur nedzirda vairs vaidam, bet it kā niknāks pa tam

kļuvis miroņu mājas gaiss.

«Puisīt, palūko Līzi,» vecā māte pasacija, kad Janka, pie-

lējis tai krūzi un palīdzējis sameklēt šūpuļa stūrī apakš
cisām pagrūzto zīžamo trauciņu, saimnieka izgrieztu no sal-

dā kļavas koka: «pirmīt, kad tu gāji apraudzīt lopus, tā kā

pakustējās. Varbūt, vēl pūš.»
Noliecās pār veco kalponi, — tāds karstums kā krāsns

svelme nāca no sarkanās, melnzilganiem raibumiem nosētās

sejas; bet notrīcēja skropstas, jūtot dzīva cilvēka tuvumu,

pakustējās kā apdegušās, gandrīz melnās lūpas. Un tik

daudz varēja saprast no tā krācošā čuksta, ka vēlas dzert.

Sadabūja namiņā kausiņu, pielika ar pienu pie mutes, un

slimā ilgi dzēra. Tad reizē, ar plakstiem aizkrita cieti lū-

pas, nopūtās, kā krizdama dziļā miegā, bet varēja būt arī

nāves miegs. .

Nopūtās arī puspuisis un atkal gāja rakt. Līdz launag-

laikam bija ar to darbu galā, iegāja nojumē, kur rati, pa-

stāvēja pie tiem, padomāja, ka nespēs visus iecelt, jo saim-

nieks bija miesās vareņs vīrs, un tāpat arī Andrejs vai divi

reizes lielāks par pasīko jaunpuiša augumu. Tad nolaida

no rijas aUgšas ragavas, sameklēja sakas un loku, grožus,

un gāja pēc vecā bēra:

Tas nebijās no vilkiem, ar zobiem un priekškājām lēk-

dams tiem virsū, un Janka Cerēja, ka tādam zirgam nebūs

bailes arī no nezārkotiem miroņiem.
Aizveda papriekš Andreju, Māru un visus piecus otrā

kalpa bērnus, saliktus vienā vezumā. Un bēris vilka at-

spēries, sirdīgo acu baltumiem šad un tad pablenzdams at-

pakaļ uz sliecēm, kuras grūši slīdēja pa zāli, un uz lieliem

un maziem locekļiem, kas vilkās pa to pašu zāli līdz vai dau-

zījās gar ragavmalām.
Salaida visus tos septiņus dobes dibenā, vilcinādamies ie-

kāpa tad pakaļ, lai tā sagriezt un saguldīt, ka arī citiem pie-
tiek vietas un guļ uz muguras, ne mutes. Tak tik bries-

mīgs likās Andrejam vaigs, Andrej ienei tik baisi vaļā
ņirgti zobi, tik mēmas sejas abām kalpavīra meitenēm, ka

bēgšus izbēga no kapa, aizgāja gravas malā, salauza tur
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labi krietnu klēpi liepas atvašu un uzsvieda tāpat no aug-

šas virsū sērgas izķēmotām mājinieku sejām. Un salēcās,

ap sirdi palika vai salti, kad turpat apakš kājām kaut kas

iečabējās zālē, gan jau pele vai susuriņš.

Aizbrauca, neatskatīdamies atpakaļ, un mēģināja pirmo
izdabūt laukā saimnieku. Tak bij tik smags, ka ar mokām

izvēla no gultas klonā, neklausīdamies vecās mātes vai-

manās, pavilka Kraukli līdz istabas vidum, apstājās tur

pavisam vai bez dvašas.

Padomāja atkal, izgāja laukā, atraisīja grožus, apmeta

cilpu apkārt meža sētas saimnieka kājām, piesēja grožu ga-

lus pie ragavu balzieniem un, bērim soļu desmit paejot uz

priekšu, pēdīgi izdabūja Matīsu pagalmā, lai gan kā ne-

gribēja aiziet tas no savām mājām un, pāri slieksnim vilkts,

ar melnzilajām milža rokām aizķērās durvju stenderēs.

Ar lielām mokām iecēla ragavās, aizveda vienu pašu, jo
saimnieks aizņēmis viens pats tās visas, būdams kā tāds

mazs kalns. Un aizņēma arī vai visu tam un tā īstenie-

kiem atstātās dobes daļas dibenu.

Ar trešo braucienu atvesto saimnieci un viņas bērnus

guldi ja kapā tā, ka mazā Matisiene iegula vīram kreisā

padusē, vai pazuzdama viņam blakus. Pēterīti, saimnieka

Janku, Matīsiņu, ķēniņa vārdā nosaukto Kārlīti salika

viņu tēvam labajos, visus nosegdams jaunu liepu zariem,
lai neskatītos gurušajam viņu racējam tik stīvi preti, un lai

nenāktu naktī bārties, ka pašiem tieši acīs bērta kapa
smilts.

Tad sāka aizbērt ciet. Un tā kā bedre bija liela, tad vēl

nebija ticis ar to darbu pāri pusei, kad eglēm jau stiepušās
krietni garasēnas.

Tobrīd ienāca prātā Līze. Nosirdijās pat, ka to piemirsis

vest, nometa lāpstu, aizgāja to veco lūkot; bet pie cisām

piestājis, sadzirda, ka elpo, lai gan grūši, un nu, jau mie-

rīgāku sirdi, gāja atpakaļ pie kapa.
Beidza to aizbērt ciet tik ap to stundu, kad saule sa-

taisījusies jau norietēt, viņpus gravas uzlēcis mēness un

avotiņa lejā manāms baltais miglas kūpējums. Un bij tik

ļoti piekusis, ka vairs pat nejuta nekāda baisa, ieiedams
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tumsas pienākušā istabā, kur vairs tik divi dzīvi, viena sir-

dzēja un jau ne tā nomanāms sērgas dvingas gaiss.

Atstāja vaļā durvis, atrāva lodziņu un kā krita savā lāvā,
tā gandrīz tūliņ aizmiga, nedzirdēdams tā vairs, ka vecīte

šņukst savā kaktiņā, Miķelītis laiku pa laikam ieraudas

šūpulītī viņai līdzi, un turpat aiz jaunpuiša cisu galvgaļa

smagi dvašo un šad tad ievaidas mēra slimniece.

Aizkrāsnē pabailīgi atkal sāka savu vienmuļīgo dziesmu

circeņi. No sila vilcinādamies iznāca sētas suns, ošņādams

aptecēja apkārt lopu aplokam, atrada cūkas sagulušas gra-

vā, rūkdams sadzina tās kūtī un aizgaldā; un tad, saboztu

skausta spalvu, piegāja pie istabas duru, izlaka sausu na-

miņā Jankas pamesto slauceni, paošņāja slieksni, bēdīgs

iesmilkstējās un lēni aizgāja pa sliežu pēdām, dzīdams mi-

ņas savam saimniekam.

Atrada lielo kapu, kam patlaban pāri izlijis bālais mē-

nesnīcas vizējums. Atsēdās uz tā, pacēla purnu pretī nakts

spīdeklim un ļāva vaļu savām suņa bēdām, gaudodams tik

ilgi, līdz kaut kur tālu atgaudoja pretī viens tikpat vien-

tuļš, gāršas vilks.

Tikai tad aprima, ierūkdamies uzlēca kājās, tecēja atkal

zirgus, govis, vēršus un jērus apraudzīt. Un atkal skrējis
reizi apkārt istabai, vēl neiedrošinādamies tur iekšā iet, aiz

sērgas tuvuma vai kādas citas savas suņa ziņas, aizvilkās

atpakaļ līdz kapam, atgulās tās kopas vēl pamiklās smilts

vidū, galvu licis starp ķetnām, gulēdams saslietām ausīm,
tik puspievērtām acīm un laiku pa laikam klusi iekauk-

damies, .'■ '.'' ' '
.

Līze sāka celties no tāmsirdzējas cisām tikai ap to laiku,
kad ievām jau šur tur sācis rasties lapu dzeltējums, un

palsa pavisam sākusi mesties rudzu druva. Janka ar zir-

giem, govīm, vēršiem, aitām, suni un savu tercerolu aizdzi-
nies lukstu pļavās, ganija lopus tur, viens pats arī pļau-
dams, žāvēdams un samezdams kaudzē sienu visa tā lielā

kustoņu pulka iztikai un pastāvīgi bēdādams, ka nepaspēs
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gana sapļaut līdz rudzu pļaujai. Un sētā rādijās tik reiz,
kad jaunpuisim jau divi dienas trūcis maizes.

Miķelīts, vepri, Sarķīte, tāpat slimniece — visi mājās,
Dieva un vecās mātes ziņā. Un tai, līdz nelaimes nākšanas

melnajai nestundai gadiem ilgi gan sirgušai ar trijām, kā-

ju, acu un galvas vainām, nu it kā nācis visu miņu atspir-

gums. . ..

Varbūt tāpēc, ka tās gādībā palicis pēdējais dēla dēls,
un Kraukļu mātei vairs nekāda palīga, palikusi viņa par

vienīgo mājas soļa gājēju visā sētā.

Jau otrajā rītā pēc lielās mājinieku miršanas bij gājusi
sameklēt Miķelīšam jaunas cisas, kad bērnam gadījusies
bērna nelaime. Trešā dienā, vēl gan vaidēdama un gluži

lika, aizvilkās kūtī, veprus un citus kustoņus apraudzīt,

apgāja apkārt aplokam un Janku stingri sarāja, ka zirgus

nepieskatijis, paļāvis noēst auzu laukam brangu stūri.

lečāpoja klētī, jau gāja maltuvē, paraudādama vilka

smago dzirnu milnu, sataisīja barokļiem ēdienu, jāva maizi,
kad bija apēstas it visas Jāņdienas karašas, ko nomirēja
vedekla cepusi. Kopa veco Līzi, auklēja dēla puisīti un

pēdīgi jutās gan tik stipra, ka novakara krēslā, pamani-

jusi gar kūts pakaļu nokustam vilka pagali, paķēra ūdens

nēšus, tecēja tur, gāja nikni ulinādama virsū zvēram, līdz

tas, gan zobus atņirdzis, iesāka vilkties projām un pēdīgi

pagaisa eglienā.

lesāka baiļoties, ka nesāk graudi birt un, rūkdama par

palaidnieku puisi, kas pļavā par daudz ilgi kavējas, aizsēja
kūts durvis, aizšāva cieti istabu; paņēma jau staigāt sākušo

Līzi līdzi par kūļu sējēju un aizgāja druvā, sirpi vienā

rokā, sedzenē vīstīto dēla dēlu uz otras.

Jau bija iepļāvusies krietni dziļi rudzu laukā, kad nāca

jauna nelaime.

No sila, kas Pededzes lukstu pusē, atjāja divi kungu kār-

tas jātnieki, viens gluži sirms, otrs vēl puspuiša gados. Un

Janka tāpat kājām iet abiem pa priekšu, gan sapīcis, reizē

sabijies, nosvīdis un ceļu rādīdams.

Piejāja klāt, grīni pasavērās vecajās sievās. Un sirmais
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skarbi noprasīja, kura no viņām abām esot šīs meža sētas

saimniece.

«Es,» Kraukļu māte atsaucās, mēģinādama atliekt gadu,
bēdu un darbu saliekto muguru. «Es pate, kundziņ, kas ta

cits. Visi manējie apmira, paliku viena ar dēla puisīti,
kurš vēl gan netek kājiņām. Sitos vai nost, iedama ij mā-

jas soli, ij tīrumā. Bet kas tu pats tāds būsi?»

«Biju un tagad atkal esmu Bejas dzimtkungs, arī tavējs

kungs,» vecais lepni iecirta sirmo galvu ar līko degunu. Un

labi cieši iesaskatoties, Kraukļu mātei pagura sirds un

sirpis izkrita no rokas, pazīstot sava nomirēja niknāko

ienaidnieku Dānfeldu.

To pašu, pret kuru vecais Krauklis priekš daudziem

daudziem gadiem bija gājis aiz jūras meklēt zemnieku ķē-
niņa taisnību. — Tad bēgušu uz Krievzemi no ķēniņtiesas
cietuma un bendes zobena un nu, ar krieviem reizē un ar

mēri, pārnākušu Vidzemē atpakaļ.

Vecais Dānfelds bij pārnācis no svešuma tik ar divi jau-
nākiem dēliem, vienu krievu kalpu, trijiem zirgiem un tri-

jiem zobeniem. Un jādams apkārt cara atdotajam Bejas

novadam, uzjājis tieši virsū Jankam ar visu viņa ganāmo

pulku tik pēkšņi, ka jaunpuisim piemirsies tā šaujamais,

un kungu turpat nošauts vecais suns, kas iesācis tos riet

un gatavs plosīt.
Janku Dānfelds paņēma savā dienestā, dodams tam jaun-

ceļamā muižā trijus, šķiltera, zirgu puiša un mednieka

amatus, jo ļaužu bija visā Vidzemē gaužām maz, bet jo se-

višķi pierobežas novados. Abas vecītes atstāja turpat, kad

vaimanādamas lūdzās, ka vēloties palikt un nomirt turpat
savā sila sētā.

«Palieciet ar, un lai jūs abas ar to mazo puisi apēd vilki,»
Dānfelds nikni pasmēja, un zem sirmajām ūsām tam pa-

zibēja vēl stipru, dzeltenu un lielu vilkača zobu atņir-
dziens. «Bet viss, ko tas spītīgais meža zemnieks šeitan sa-

rausis un krājis, nu ir mans piederums un tiks uz muižu

aizvests.»
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Tomēr ne gluži viss, jo abām vecītēm pameta aitu

veceni, pārslauceni govi un klibu sivēnu, divi pūri rudzu un

vienu miežu. Un dzenot no sila laukā Matīsa zirgu baru,
vecais un niknais bēris bija izrāvies un zviegdams aizlēk-

šojis eglienā.

Vēlāk, kad vedēji sen projām un jau nakts, nosazviedzās

pie staļļa duru, Kraukļu pagalmā, un vecā māte izgājusi
ieveda to tukšā kūtī.

«Jel nepalikām gluži bez arkla vilcēja,» Līze nopriecājās,
un smaidā sašķobījās vecajai kalponei vaigs, kurā tai mēra

trumu rētas: «Būs ar ko šoruden vēl vagu dzīt, ziemu aiz-

braukt lukstā pēc siena. Bez zirdziņa mēs, māt, būtum

pagalam. Nu dzīvosim.»

«Jādzīvo, meit, jādzīvo vien ir,» Kraukliene sacija, asa-

ras slaucīdama: «nu es nedrīkstu mirt tik ilgi, līdz paaug

Miķelīts.»
ledomāja arī par savu jaunāko, kas svešumā pie ķēniņa,

gribēja minēt arī viņa pārnākšanu; bet nopūtās tik, nekā

nesacija, negribēdama Laimu kārdināt.

Un lai abas vecas un līkas, kā skudras kustējās, viss

vienalga, kāds tām, sievieša vai vīrieša, darbs padarāms.

Toruden bērīti gan vajadzēja glabāt eglienā, jo kungs

bija atsūtijis ar Janku un savu krievu kādus darbiniekus

nopļaut Matīsa rudzus un vasarāju, — visu aizveda mui-

žā, tāpat neizkultu. Un pats ar dēliem saradās vēl Krauk-

ļos trijās reizes, to taujādams, vai vecās nezinot, kur Ma-

tīss racis savu sirenieka jājienos iegūto sudrabu:

Dānfeldam bija ieklīdušas ausīs kādas valodas par lukstu

brāļu gaitām, un ka meža sētas saimnieks bijis to darbu

talcinieks.

Atdievojās ka nezinot; patiešām nezināja arī, jo līdz ar

abiem tiem diviem aprakts arī to naudas podu glabāšanas
vietas noslēpums.

Pēdīgi atmeta ar roku, noticēja, lika mierā un nerādijās
vaira tai mežienā. Bet abas sila sievas visu ziemu tomēr

rībināja savas rijas klonu spriguļiem, jo Andreja divpūru
rudzu sējums un tāpat pūrvietu liels miežu lauks, kas dzi-
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ļāk mežā, palicis kunga un tā darbinieku neuziets, un Janka

prata klusēt.

To mirušā kalpa vīra tiesu, lai ari pārbriedušu, nopļāva
abas vecenes, pārveda ar bērīti sētā. Un dzīvoja kā tādas
sila vāveres, baroja savu pārslauceni, aitu, kurai atlēkuši

divi jēri, un nu jau par puscūci izaugušo klibiķi sivēnu.

Audzināja savu Miķelīti, kurš nu jau sācis iet uz divām,

tecēja grīļodamies un gavilēdams no vienas pie otras, rēk-

dams ķērās brunčos; un abām audžu mātēm par to ņipro
puisēnu gaišs vecu sievu prieks.
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Atgriezies savā Ņevas muklāju un miglas paradīze no

Maskavā pa ziemas vidu nosvinētā Poltavas batalijas
triumfa, cars pūlējās joprojām par septiņiem; un tik vien

bija atdusas, kā stundas divi trīs pa diennakti, atkrītot no-

snausties, vienalga, savējās vai kāda cita cisās.

Tikko ticis galā ar trim četriem darbiem, tā tūliņ jāsāk
desmit citu. Un nav no nebeidzamās pūlēšanās viņam
miera arī tajos retos brīžos, kad nosēdies pie šņaba galda

sapīpēt ar Eiropas kuģiniekiem, kas atbraukuši viņa Pē-

terburgā, laimīgi izlavīdamies caur zviedru eskadram un

nu tās jaunās pilsētas cēlēja viesi.

Pagalam maz tam tādu ļaužu, uz kuriem cars varētu

gluži palaisties, un visur pašam padoms vai rokas jāpieliek,
lai liela tā vai maza lieta.

Pie čornajas upītes izraudzijis vietu, kur celt senajam
zviedru veicējam kņazam Aleksandram Ņevskim par godu

klosteri, un palīdzējis sadzīt tanī vietā pirmos stabus pa-

matiem, jo arī tur tas pats purvs, vaiverāji un brūnās rā-

vas murdēšana. Un tūdaļ steidzies traukt uz Kotlinas salu,
kur aizsākts būvēt Kronštates cietoksnis, klaušinieki met

vaļņus, rok un kaļ, un kanonieri rīko savas baterijas.

Nostrādājis nedēļas divas tanī salā, mudīgi laida Ņevas
mutē atpakaļ, jo padomā pašam savas pils celšana; tāpat
jātaisa tirgotāju kvartāls, jāskata cauri jaunais jūras

reglaments, jāpavēl atļaut celt Maskavā tikai tādiem vī-

riem mūra namus, kuriem jau akmens nami Pēterburgā
sacelti. Un turpat jāiztiesā kādi provinču pārvaldnieki vai

citi uzticības vīri, padūguši pa sensenajam krievu paradu-
mam apzagties, bendeskambaros šausti nu pin iekšā kādus

citus un taisnojas, ka vainīgi ne viņi, bet mantkārības

velns.-; 'V.. •. '. * .-V' ■ ;';■> /-V.- ;
Jākārto armijas apgādes lietas, pašam ar muti un kuņģi
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jāpārliecinās, vai nosacītās maizes un tāpat pavalga devas

pietiek kareivja uzturam. Jāgudro jauni nosaukumi reģi-

mentēm, kuras līdz tam sauktas viņu pulkvežu vārdos; bet

tagad tas vairs nava modē arī Eiropai, un cars ar skubu

dara pakaļ Romas ķeizaram un Francijas ķēniņam.
Trūkst jaunu ierēdņu, jo rakstīšanas māka sveša lieta

pilsētu ļaužu vairumam, pat mācītāju dēliem slinkums

skolu gudrībās lauzīties. Bet valdnieks cer tiem iedvest

mācīšanās alku, liekot izvēlēties vienu no diviem:

Vai nu iešanu skolā, vai noņemšanu zaldātos.

Sibirijas virsbīskaps Filotejs ziņojis caram, ka tungusi,
ost jaki un kādas tur Jenisejas tautas sākušas čakli kris-

tīties. Valdniekam mostas aizdomas, ka Filoteja misio-

nāri dzen tos taigas pagānus paradīzē ar varas līdzekļiem
un raksta bīskapam, ka kristīga iecietība Dievam tais ti-

cības lietās ganbūšot mīļāka par rungu. Un kristīšanās jā-

panāk ar labu, ņemot no tiem, kas pāriet pareizticībā, div-

reiz mazākus caunādu un vāverādu nodokļus.
Tās pašas Sibirijas vaivads Gagarins, par kuru caram

tādas kā aizdomas, ka ņem jau par daudz lielus kukuļus,
atsūtījis divi asis garu un līku nezināmamilzu zvēra zobu,
ar pavēsti jumu, ka tas rasts Ļenas upes krastu nobruku-

mos. Un tā kā zobs izrādijies cietāks par viscietāko ziloņ-
kaulu, valdnieks raksta ar sava paša roku taigas zemes

vicecaram, lai papēta, vai tie milzīgo zobu zvēri vēl nemājo
kādos tālos Jakutijas silos, un cik tūkstošu pudu to vērtīgo
zobu varētu pa gadu iemantot, jo:

«Naudas mums tagad vajaga tik daudz, ka nezinām kur

ņemt, un tu, kņaz, padomā nevien par savu, bet arī mūsu

un valsts labumu.»

Rekrūši bēg joprojām, slēpjas mežu skitos un stepju hu-

toros, lai gantiem delnās un pat pierēs iededzinakroņa vīru

zīmi. Un neticēdams ciemu un miestu stārastiem un pil-
sētu vaivadām arī, cars lūko sadzīt dezertieriem pēdas,
saukdams popus palīgā, kas tagad padarīti atbildīgi par to,

ja viņu draudzēs atradīsies kādi mucekļu slēpēji. Bet kat-

ram no tiem slēpējiem jāmaksā piecpadsmit rubuļu soda un
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pašam vai dēlam, ja dēls tam būtu, tūliņ uz vietas jāiet zal-

dātos.

Narvā pēkšņi nomiris ģenerālmajors šlute, liels savād-

nieks, grāmatu urķis un zelta taisīšanas mākas noslēpuma
meklētājs. Un lai tā māka, ja tur tiešām kaut kas patiess,
ne tikai blēņas, neietu valstij zudībā, cars liek braukt turpu
savam paša radam Narišķinam apķīlāt ģenerāļa grāmatas
un instrumentus, un pie tās pašas reizes izdarīt Šlutes līķa
sekciju, lai zinātu, no kā īsti vecais īpatnis miris.

Musinām Puškinam pavēlēts vākt pa visu valsti retas

grāmatas un kārtot Pēterburgas bibliotēku, kurai pamatā
likti viņgad no nākamā rada Kurzemes lielkunga Jelgavas

pils aizvestie daudzi simti sējumu, kurus cars nesataisas

atdot, lai gan jaunā hercoga lūgts. Un tam pašam uzticī-

bas vīram pie tās pašas reizes pavēlēts sagādāt caram ēr-

tākus ceļojuma ratus, ar gudru pierīci, kas rādītu nobrauk-

to stundu skaitu, un valdnieks tā varētu aprēķināt viņa no-

brauktās distances.

Vasaras vidū iedams admirālim Apraksinam talkā karot

Kareliju un ņemt Vīborgu, cars paša acīm redzējis, ka So-

mu zemes muziķi valkā pavisam vājas vīzes. Nu tagad
atceras to, tāpat to, cik jaukus liepu lūku apavus māk pīt

Volgas mežu čeremisi un čuvaši. Un laiž pavēli Kazaņas un

Lejas Novgorodas vaivadiem izsūtīt tūliņ kādus labus vīžu

pīšanas pratējus uz Pēterburgu, un aizsūta tos tikko ieka-

rotos somu apriņķos mācīt somiem to savu mākslu, bet

Karelijas draudžu mācītājiem pavēl katru mēnesi ziņot ar

raportiem, cik tālu tikuši ar liepu vīžu pīšanu tie jaunie

pavalstnieki. Un Karelijas draudžu gani lielās raizēs, jo
baidās Dieva priekšā melot, bail arī caru sakaitināt, klaji

pasakot, ka tās pavēles pildīšana gaužām grūta lieta, jo

Karelijā liepas nepaaug.

Ar izlūkiem un arī uzpirkšanu jāvāc ziņas par zviedru

floti, un cik lieli tās spēki; jāizzina vimpeļu, vīru un lielga-
balu skaits, lai spētu skaidri aprēķināt, cik caram vēl jā-
būvēkara kuģu, līdz varēs jau sākt lūkot braukt no Ņevas
mutes droši laukā un laisties ar vecā admirāļa Ērenšelda

eskadrām kautiņā.



90

Draugam Menšikovam, kas dienvidos, jānosūta draudzī-

bas un kauna dēļ zivis no viņa Ingrijas, jo bijušais Maska-

vas pašpuika iecelts Ingermanlandes kņaza godā un skai-

tās visu jaunkaroto zemju pārvaldnieks. — Galma jokdara
un cara leibpundura Jefima Volkova kāzām ar četri sprīži

garu līgavu, kas sameklēta Kalmiku zemē un neglīta kā

tādapurvu velnauka, jāsadzen rokā punduri, tāpat pundu-

rienes, pa malu malām un Pēterburgā jāsaved, lai caram

un citiem to īkšķīšu kāzu lieliem viesiem būtu lielāks joks

un rēkšana bez gala. Un tā punduru meklēšanas lieta uz-

ticēta pašam visvarenajam Romodanovskim.

Rīgas jaunais ģenerālgubernators kņazs Repņins ziņojis,
ka mēris pilsētā iet plašumā, tāpat tās ieņēmēju karaspēkā

arī, un visā Vidzemē. Un lai to sērgu neievazātu Kriev-

zemē un, varbūt, pašā Pēterburgā, no kā lai pasarg' Dievs,

cars pavēl Ušakovam ierīkot dragūnu kordonu līniju, un

šaut uz visiem, kas lūkotu iet tai no mēra puses pāri, tik

ne uz kurjeriem, kas ved uz Pēterpili caram tā ģenerāļu
vēstules. Bet arī tos kurjerus pārejas punktos aizturēt,

pašus un rakstus kādas stundas svēpēt paegļiem; tad tās

vēstules norakstīt, apzīmogot un turpat līdz laikam patu-
rēt, bet norakstus nu ar jauniem vēstnešiem laist tālāk

valdniekam. Un pašiem kara lielkungiem stingri pieko-
dināts epidēmijas savaldīšanai likt visās reģimentēs dien-

dienā skaitīt mēra laiku lūgšanas un pastāvīgi ievākt zi-

ņas, cik todien miris, un cik jaunu slimnieku.

Mērim jāpaliek bijušajos zviedru novados, savā Krievi-

jā cars nevēlas laist iekšā to melno viesi, lai gan tas izrā-

dījies par labu sabiedroto: ir tiesa, mirst ar to sērgu arī

krievu karavīri, mirst tūkstošiem, tak ne jau tā kā zviedri

viņu garnizonā, kur saspiestība, maizes trūkums un pa-

valga bads.

Daugavgrīvas cietokšņa komandants labības

mēneša astotā dienā pacēlis baltu kāroju, jo gandrīz visi

viņa'kanonieri miruši, no desmit musketieriem labi ja viens

vēl dzīvs. Un tas pats aiz bada tikko jaudā celt bisi pie vaiga
vai iespraust viņas stobrā baginetu ti vcīņai, kad aplencēji

sadomātu nākt virsū ar joni.
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Bauers ar viņa dragūnu pulkiem aplenc un ieņem Pērna-

vu, kuras komandants ar tā virsniekiem un kareivjiem pēc

padošanās tūliņ pāriet krievu dienestā. Un tikai kanonieri,

uzticīgi savam ķēniņam, bez lielgabaliem aizmaršē pa Ha-

rij as paegļu klajumiem un plienlaukiem uz Rēveli, kurā

gan tiek tik puse, jo otra ceļā mirusi.

Sāmsalu guvis turpu Bauera sūtītais izbijušais zviedru

leitnants un tagad krievu majors Ērnjelms, bet citi pulki
kā negaiss sanāk ap Igaunijas galveno pilsētu.

Pats Bauers, kņazs Volkonskis, pulkvedis Zotovs ar sa-

viem trijiem dragūnu pulkiem un brigadieris Ivaņickis,
sešu kājnieku reģimenšu pavēlnieks. BetRēveles aizstāv-

jus arī māc bads un maitā mēris, slāpes arī, jo Zotova ka-

reivji pārrakuši kanāli, kas no augšas ezera piegādājis pil-

sētai dzeramūdeni.

Tad arī rēvelieši paceļ kapitulācijas flagu, kā trijās ne-

dēļas pirms tam jau darijusi stiprā Keksholma. Un tā

Ladogas krastu cietokšņa noveicējs Romāns Briss, kara

inženieris, kalendarnieks un vēl daudzu citu amatu pra-

tējs, daudzināts vēl arī par burvi un pārdevušos velnam,
tiek par to savu kara darbu celts ģenerālleitnanta godā; ar-

novadiem un klaušu ļaudīm cara sumināts. Un burtiski

izpilda cara slepeno pavēli, kurā Brisam ziņots, lai laizdams

projām zviedru garnizona paliekas, kā tas norunāts pado-
šanās līgumā, veselos patur gūstā, itin kā pussagrautās pil-
sētas ēku salabošanai un citiem darbiem. Bet slimajiem,
kuri var iet, atņem to labās šautenes un to vietā dod nede-

rīgas bises. ;. \
•' • *;'••

Priekš saviem gadiem iecerētais logs uz Eiropu nu caram

vaļā, pavērts daudz plašāk, nekā kara sākumā cerēts.

Un atcerēdamies Narvas konfuziju un citus savu bēdu

laikus, cars, paša cirstā namāuz Ņevas krasta strādādams,

noliek sānis zosu spalvu, atstumj pie malas valsts lietu pa-

pīrus, brilles tāpat jo ir jau vēls, svece turpat izdegusi,
un sagurušas ieapaļās lūša acis.

Viņš ielej sev no šņabja krūkas, dzer, ielej un dzer vēl,

un piecēlies sāk staigī.t pusasi gariem soļiem pa istabu, ku-

ras grīdai pats ēvelējis dēļus. Un milzīga melna ēna stai-
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gā Krievu zemes valdniekam līdz pa apaļo Oņegas priežu
dziedru sienām, kuru plaisās šur un tur medus dzeltenais

sveķu izsvīdums. Un tāpat pa lielo Eiropas karti, ko viņ-
dien atvedis caram kā Haagas maģistrāta dāvanu škipers

Leidens, atbraukdams pie tā jaunā Maskavijas valsts loga

pēc kaņepāju un potašas kravas, pleskaviešu liniem un

Novgorodas deģu dravas.

Valdniekam staigājot, līkst grīda zem tā varenā augu-

ma, dreb sveces liesmiņa, un cara ēnas melnais milzīgums

šķiet ejam viņam līdzi kā tumšs padebesis pāri visai karšu

meistara Vandertaka veidotajai Eiropai, baiss un draud-

pilns, slēpdams sevī zilganus zibeņus un smagus pērkon-

graudus.

No Lapzemes ķērpju tundrām, kurpusgadu netaisās rie-

tēt bāla saule, un tikpat bezgalīgi gara nakts, no mūžam

saltajiem Ladogas klajiem līdz Holšteinas skābaržu me-

žiem, Karpatu kalnu slaidi liektam lokam un pāri tam, —

nu jau līdz Adrijas aizvien zilajiem ūdeņiem un senās Iliri-

jas augstumiem, kur melnkalnieši sākuši trīt savus līkos

kaujas nažus, un serbu gaiduki, sēdēdami ap ugunskuriem

ozolmežos, dzied jaunas, par vareno tālo Maskavas valdi-

nieku sacerētas dziesmas un lādē savas garās šautenes.

Tā viņdien pavēstījis caram Banatas avantūrists Milora-

dovičs. Bet to pašu jau no pavasara nebeidz vēstīt arī grie-

ķu, bulgāru un valachu mūki, caur Ukrainu atklīduši Kriev-

zemē lūgt savējiem klosteriem pareizticīgu ļaužu dāvanas.

Un valoda visiem tiem viena:

Slavu brāļu ciltis aiz Donavas, kuras māc turku jūgs,

gaida un nevar sagaidīt to dienu, kad cars nāks tās brīvot

un viņa kazaku pulki dzirdīs janičaru asinīs savu pīķu

smailus, bet Moravā, tāpat Maricā savus žiglos kumeļus.

Turp tagad sācis nesties valdiniekam prāts, tā doma

nepagaist vairs no galvas, un atkal atcerē tam vakar sa-

ņemtais sūtņa Tolstoja ziņojums, kas šorīt otru reizi caur-

skatīts. Un piespēris milzīgā botfortā ieauto kāju, lai

dēļi dun un ziņnesis nes jaunu sveci, cars iet pie galda,
lasa sava vecā viltnieka rakstu trešo reiz. Un guruma
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vairs acīs nav, tik baisi pazaļgana guns, un tā kā runcim

sasaspurušās strupās un melnās ūsas:

«Daru tavai cariskai majestātei zināmu, Pēter Alekse-

jič,» vēstija vēstnieks no tālās Istanbulas, «ka turku vīz-

degunība pret mums augtin aug, un laikam gan dabūsim

ar tiem jaunus karus karot. Man savi cilvēki starp seraļa

ļaudīm, kas maksā gan pulka naudas tavai kasei, bet arī

gādā pārlieku svarīgas ziņas. Vakar vēl viens einuks at-

laida zīmīti, ka sultānamāte noprasījusi savam dēlam: ak,

manu acu gaišums, kad gantu iesi ar islama ticīgo pulkiem

manam ziemeļu lauvam talkā, kad es atkal saņemšu tevis

dāvātās krievu gūsteknes, kuru matiem ir veca medus krā-

sa? Un tā kā sultāns savai mātei daudz lietās paklausa,
tad baiļojos, ka tā likteņa stunda visai tuvu. Kā redzi pats,
sasodītie ķēniņa aģenti, kurus te tagad vairs nerīko vis no-

lādētais un tevim labi zināmais garais vāciets Neigebauers,

bet polis Poņatovskis, pratuši iekļūt pat harēmā, kaut gan

tas arī turku ticības cilvēkam var maksāt galvu, un paspē-

juši dabūt savā pusē visaugstākās dāmas. Kā viņiem tas

veicies, patiesi nezinu, bet domāju, ka vai nu ar melnām

mākslām, vai tā paša Amora loka pabalstu, jo naudas vi-

ņiem tik vien, cik par augstām procentēm aizdevuši kādi

žīdi un, diemžēl, arī mūsējās ticības grieķu baņķieri. Bet

bābām Turku zemē liela vara: lai arī sejas aizsegtas un

apkārt skraidīt nava brīv, tak mājās toties maļ mēlēm vēl

vairāk, un vīri sievām, dēli mātēm daudzās lietās klausa.

Arī mullas tagad kaimiņu Kārli bez gala slavina, cik tas

gan dievbijīgs: ar saviem ļaudīm kopā Benderos divreiz

dienā skaitot pātarus un atturoties pavisam no vīna dzer-

šanas un iešanas pie sievietēm. Pie tās pašas reizes par

tavucara personu samuldējuši blēņu lietas.»

Caram īdzīgi notrīsēja vaigu muskuļi, milzīgā plauksta
dūrē savilkās. Tad atlaidās vaļā, zem ūsām pat pazibēja

smaids; un pasniedzies un ielējis ar to pašu roku, izdzēra,

nosēcās un lasija tālāk:

«Gan esmu stāstījis viņiem tiku tikām, ka Voroņežā
mums tik labojami kādi veci kuģi un jaunus nemaz nedo-

mājam iesākt Donā būvēt, jo nu jau tavai cara žēlastībai
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izdevies atvērt savai zemei Zviedru jūras vārtus. Bet ne-

tic, pagāni, galvas vien krata un savkā'rt noprasa, kālab

ganKoliševa 10.000klaušnieku tik lielā steigā ceļot ap Ta-

ganrogu unTavrovu jaunus redutus, kaut gan tas neesot

brīv pēc mūsu nesenejā nolīguma? Un tāpat nevar beigt

gausties, ka pērnā rudenī mūsējie iejājuši viņu černovcos,
tur sasizdami divus zviedru švadronus un labu pulku aiz-

krāciešu, jo tas tak esot skaidrs iebrukums sultāna zemē

un miera laušana.

Gan esmu izdalījis veziriem no tā zelta, ko viņreiz devi

līdz, veselas trīs muciņas labu labo dukātu, un sabuļādu arī

dots vai dividesmit kažokiem. Bet nelīdz vairs: uz karo-

šanu ar mums tiem par daudz iekarsuši prāti. Un gan

manu,ka man, vecam vīram un tavas žēlastības uzticamam

kalpam, drīz atkal sēdēt Septiņtorņu pils pagrabos, no ku-

riem viņreiz izkļuvu, dabūjis podagru vai visos kaulos.

Varbūt, tur tagad arī nomiršu, jo cik ilgi tev vajadzēs šo-

reiz karot to jauno karu ar turku pagāniem, vienīgi tikai

Dievam zināms.»

Nopūtās, atkal piecēlās, un melna milzu ēna no jauna
cēlās līdz. Abi piestājās pie kartes, iesāka vērot dienvidus,
kur Tatārijas stepju lankām cauri Dņestras līkloču tecē-

jums. Un vērodams to Besarabijas malu, saviebās, sa-

koda pat zobus, jo tobrīd tāda sajūta, itin kā kaut kur dziļi
miesās pakustējusies apmilzusi, bet nu atkal sāpīga ska-

barga;;.. •'. ',••;'>•'•'..' . : ..>.. ,
Kamēr vel ķēniņš dzīvs, būt caram ar viņu cīniņā, i— Un

tikko Krievuzemes valdinieks to domājis pēc smagās de-

viņu gadu spēkošanās notriektu putekļos un sācis Baltijas
krastus gūt, iecerēdams, ka viņam vienam nu tiks viss Va-

zās mantojums, tā nāk augšā jauns kara negaiss gluži citā

debess malā, bet ar ķēniņa ziņu augšā nāk. —

Atkal ar turkiem karš, — tiem tagad miers ar Romas

ķeizaru, un sultāns var virzīt pret caru vai visus trīs simti

tūkstošus vīru, — kur tad vēl chana žiglie stepju strēl-

ņiekv-U' .'*;.'•:". 7 -V,/f }:•/' - i

Atrāva skatus no kartes apakšas, saslējās visā augumā,

ar galvu gandrīz atsizdamies sijā, aiz kuras, blusu vairi-
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šanas labad, aizbāzts sila paparžu cers, un izstaipīja vare-

nos plecus: .'/ ••
'• j

Ja kara laime tomērbijusi tā pusē, kamēr vēl bija nesa-

triekts Kārļa spēks, tad viņa arī šoreiz nepametīs caru,
kam nu tik rūdīts un sava spēka apziņas pārpilns kara-

spēks, lepns uz savu Poltavas laukos gūto slavu.

Kristīgās Aizdonavas tautas arī mierā nepaliks. Sultāna

armijai iznākot caram pretī, sacelsies turku aizmugurē
visi serbu kalnu novadi, bulgāri aizdegs dumpja gunis!
Pat grieķi, jādomā, šoreiz neturēs klēpī rokas, tajās ņem-

dami savu bezmēnu un aršinu vietā reiz karavīru iero-

ČtlS. — '. \ ", \\ V ļ J "v^:v
Un atkal apsēdies pie loga, aiz kura jūras vēju auri un

melna nakts, cars raksta jaunas pavēles.

Rīgas garnizonu pastiprināt ar jauniem desmit tūksto-

šiem rekrūšu, daļu vidzemnieku ņemt kara dienestā pret
turkiem. Un Šeremetjevam cieši piekodināt, lai uzmana, ka

ģenerāļu kungi ir nevis savējās muižās, bet pie pulkiem

un pilda savu pienākumu, lai armija būtu gatava jaurtām

gaitām jau pašā pavasara agrumā.

Pašu veco un paslinko feldmaršalu likt uzmanīt kapitan-
leitenantam Piskorskim, vai izdara visu, kā likts.

Uz Podoliju, kur kņazs Golicins pie Kamencas stāv ar

desmit dragūnu pulkiem, vērodams robežu, kurjeram jāt

ar pavēli, lai dragūni nu vairāk vingrinātos šaušanā, bet

zobenu pagaidām liktu mierā, jo
«Ar turkiem mums gan citādi kā ar zviedriem jākaro».

Uz Kijevu laist ziņu turienes gubernatoram, arī

Golicinam, lai labi uzmana stepi un tūliņ pavēsti, ja jauž,
ka tatāriem kas padomā, vai palikušie aizkrācieši atkal

sāktu ko gudrot pa saviem hutoriem.

Ar poļiem katrā ziņā šoreiz jābūt draugos, citādi iznāks

vel kāds posts ar armijas aizmuguri, jo cauri to zemei gan-

drīz viss garais kara gājiens! Un tāpēc cars laiž savam

sūtnim, kas Varšavā, tādu vēsti, ka krievu majestāte savā

žēlsirdībā piepeši apžēlojis visus poļu gūstekņus, kas gā-

juši pret krieviem, ņemti cieti ar zobeniem rokās un tu-
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rēti līdz šim cietokšņu pagrabos vai darba cietumos un

smagās ķēdēs.
Pavēle top pēc pavēles, ārpus duru nepacietīgi stampā

zemi cara saukto raitnieku zirgi, un austrumu pusē jau
bāla novembra gaisma aust. Bet valdnieks raksta vēl, šad

un tad paceldams melno matu cirtu apņemto seju un plē-

sīgās acis pret griestiem, kur aiz priežu sijas paparžu zaļ-
ganums, un skatās stīvi plestu, tobrīd tālas tāles aptvērēju
skatu. Tad noliecas atkal pār galdu; un zosu spalva čirk-

stēdama skraida pa jaunu loksni. Un top jauns rīkojums

lielgabalu lietuvei Tulas pilsētā, lai darbus steidzina un tā,

ka pavasarī taptu gatavi caram trīs simti lauka lielgabalu

un septiņsimti tādu, kas der fregatēm un galerām.
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Saņēmis turpat Pēterburgā turku kara pieteikuma ziņu,
un ka pie Tolstoja jau piepildījies vecīgā sūtņa paša zīlē-

jums par jaunas sēdēšanas iesākumu Septiņtorņu pils pa-

grabos, kur sultāniem parasts ieslodzīt ar tiem karotāju
valstu sūtņus, cars turpat mīļās Ņevas krastos nosvinēja

jaungadu, ar ģenerāļiem, tirgoņiem, kādiem ārzemniekiem,

pārradušos Menšikovu un Kurzemēs lielkungu, jauno ra-

du, kopā bez sāta dzīrodams. Un arī priecājās, pa vecam

savam radumam, bez mēra:

Par matrozi pārģērbies, gāja uz upes ledus ar puikām
un gardiem pikoties, izbraukājās pa pilsētu zirjanu suņu

vilktās kamanās, kuru rejošiem rāvējiem sarainajos
skaustos uzsieti sarkanie turvu turbāni un, lielāka joka

dēļ, purniem piestiprinātas garas bārdas,- it kā kādiem

sultāna veziriem. Un pašrocīgi vadijis arī lielo jaungada

uguņošanu, kurā pie debesīm vispirms parādīts milzīgs

pusmēness, ko vēlāk satriec astoņstūrainais krievu krusts,
cars sēdās nu jau īstiem kumeļiem jūgtā pajūgā un drā-

zās cauri sniegainajiem Novgorodas vaivadijas siliem un

purvu klajiem projām uz dienvidaustrumiem.

Pusceļā un Valdajas miestā, kamēr pārjūdz zirgus, uz-

rakstīja Šeremetjevam jaunu pavēli:

Pulku virzīšanos uz turku robežas pusi caur Poļiem stei-

dzināt, lai vai cik dziļi sniegi. Un tāpat visur armijas gā-

jiena ceļā laikus ierīkot maizes un pavalga magaziņas, ka-

mēr nav sākuši pūst marta vēji un ar tiem reizē nācis at-

kusnis. '

No Tveras ukazu — ņemt visās Krievzemes malās atkal

rekrūšus, šoreiz veselus trīsdesmit tūkstošus. Bet tā kā

viņu apmācībai laika gaužām maz un ierindā tik ļoti vaja-

dzīgi veci karavīri, tad feldmaršalam ar kurjeru laista šā-
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da jauna ziņa, lai līdzšinējiem ziņnešiem un vezumniekiem

visās reģimentēs dod rokās zobenus vai bises, bet viņu vie-

tas aizpilda ar mundrākiem zēniem no jauniesaukto vidus.

Ticis Maskavā, tovakar samīļojis bērnus, bet naktī sievu,

kura, skavās kaisdama, lūgusies ņemt viņu jaunajā kara

gaitā līdzi, jau pirms gaismas otrā rītā bij laukā no cisām,

jo ar lielu apdomu, un pieminot visus turku grēkus, tam nu

sastādams armijai un tautai kara manifests.

Uzskaitīja jaunās un vecās, vēl tēva laiku dažādās pāres-

tības no sultāna klaušinieka chana tatāru puses, cik tad

un cik vēl pērngad Ukrainas un Donas stepēs krie-

vu ļautiņiem nozagts vai ar zobenu paņemts labu kumeļu,
cik vīru pie tam sakapāts, cik meitu aizvests verdzībā, un

kādiem krievu ciemiem ar sirotāju roku sarkanais gailis
salmu jumtos lecināts. —

Pieminēja turkiem par grēku arīdzan Mazepas paglāb-
šanu to Benderos no krievu mieta, un sirdī tobrīd pašam
atkal saskrēja vecu dusmu vilns, lai gan vecais hetmanis

jau viņruden miris. — Atgādināja tautai, ka Kubaņas ste-

pēs pie musulmaņiem bēdzis un tur godā turēts cara preti-
nieks un dumpinieks Ņekrasovs, un laiku pa laikam jāj no

turienes Salas stepēs, izlaupīt Ajukas kalmiku ganāmpul-
kus. Tak rakstīdams atcerējās, ka tam otram bēglim vēl

droši vien ir gana paslepenu draugu doniešu staņicās; grū-
da niknu lāstu un mātes vārdu pakaļ tam, nospļāvās pat

un sāka manifestā runāt par ticības lietām: lūkoja savu

karot pagurušo tautu ar vecās Bizantijas godības atgūšanu
kārdināt. Un cik tad labi būs, ja ticības brāļu tautas, mol-

davaņi, valachi, bulgāri un grieķi tiks vaļā no grūtās turku

vārgošanas, un uz svētās Sofijas katedrāles no jauna un ar

krievu rokām tiks pacelts astoņstūrainais pareizticības
krusts.

Pēdīgi minēja vissvarīgāko argumentu, un proti to, ka

miera ar zviedriem vēl nav un nebūs, kamēr ķēniņš ar tur-

kiem draugos, un ka tieši tāpēc nu arī turki jānoveic. Bet
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tad gan visai karošanai beigas, un visiem Krievzemes ļau-
dīm būs atkal mierīga, viegla un no daudzajām kara nas-

tām brīva dzīvošana.

Rakstīdams tobrīd noticēja pats, ka patiešām tā būs, un

jaudās rimt pats no visiem kariem un savas nebeidza-

mās darbošanās.

Licis to manifestu lasīt visās baznīcās, popiem un tautai

lūgt debesu svētību jaunajam un ticības lietu labad sāk-

tajam kara gājienam, ar savām paša rokām sadeva gardes

pulkiem jaunus, asinssarkanus kara karogus, ar kuriem

priekšgalā garo vīru bataljoni vēl to pašu dienuaizmaršē-

ja no Maskavas pa senseno Smoļenskas ceļu. Un tad uz

dienvidvakariem, kur Sluckas pilsētā cara nosacīta visas

armijas galīgās sapulcēšanās vieta.

Valsts lietas valdīt pa cara prombūtni atdeva senātam.

Ar jaunu manifestu tad pavēstija tautai, ka zināmā Kat-

rīna, cara bērnu māte un viņa mūža draugs, ir nu krievu

likumīgā cariene. Un tā tāda, ar viņas pēcnācējiem arī-

dzan jāgodā, ja caram kara gaitās kas ļauns gadītos, no

kā, gan jācer, sargās visvarenais Dievs un viņa svētie.

Tad posās ceļā arī pats, paņēmis līdzi savu allaž jautro

un maigo vidzemnieci, pie kuras visās bēdās sirdij un ga-

ram atpūta. Un aizbrauca, dragūnu eskortam karietei

priekšā un nopakaļ rikšojot, pakaļ pulkiem uz Poļu ze-

mes pusi.

Gorkos iznāca pretī poļi, par Menšikova pārestību žēlo-

ties, un ka viņa draugs atņēmis sensenajiem sakšu un krie-

vu draugiem kņaziem Oginskiem kādas muižas. Aizlaida

favoritam bargu vēstuli, piedraudēdams ar pašrocīgu kā-

vienu, kad atkal satiksies. Un turpat jau saņēma arī pir-
mās kara vēstis:

Nogāju čambuli, un ar tiem kādas kalnu tautas, jau sa-

jājuši šaipus Donas, kazaku ciemus svilināt. Gan arī

Ajuka ar tā kalmikiem tūliņ saposies sirotājiem flankā un

aizmugurē jāt, un viņiem mūkot atpakaļ, kādus simtus pie
brasliem sakapājis. Bet arī Krimas orda sakāpusi zirgos,
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gaida sazeļam pirmo zāli, un visa tā kā laisties gatavs
bišu spiets. Un nolādētais Orliks, Mazepas zelta un bula-

vas mantinieks, dedzina un dumpo ļaudis ap Belaja Cer-

kovu, kur viens ar dažiem simtiem turas brigadiers Annen-

kovs, pulkvedis vienacis un rūdīts daudzās kaujās.

Nosūtijis Kijevas Golicinam ziņu tam vienacim ar visu

vari līdzēt, — jo citādi, pasprukuši Bela Cerkovai garām,
tie atkritēji var aizdegt jauna dumpja guni Ukrainā, —

cars brauca tālāk, laika bija maz:

Upēs jau čaugans top ledus, un apakš sniegiem šur tur

pasākuši čurkstēt pirmie palu strauti.

Sluckā ar veco feldmaršalu satikās, abi ar skubu

veda armiju iekšā Polesjē, kamēr vēl nava atkusuši tās

purvu mežu zemes baisie muklāji. Un allaž gaužām apdo-

mīgais Šeremetjevs jau gatavs Pripetas. ledus iziešanu no-

gaidīt, tad mest tai upei pāri priežu dziedru tiltu. Bet

cars to sarāja :

«Vai negudrs esi palicis, vai arī feldmaršala amatam par

vecu, Boris Petrovič?! Tādu tiltu mums taisīt visu mēnesi,
•betpa tam visi tās malas slīkšņi atvērsies, nogrimsim mur-

dēdami! Liec tūliņ visiem vīriem mudīgi siet fašines un

noklāt ledus ceļu žagariem, lai mēs tiktu vēl šodien pāri!»
Sabrēcis to, veco un gauso, pats skrēja kājniekus un gar-

dus rīkot, skriet ar tesakiem kapāt zarus, kūļos siet un

segt tiem Pripetas ledu, kas it kā pacelts-, tumšs sameties

viss. Un bataljoniem upes malā sakot stomīties, pārkrustī-

jās, pirmais kāpa uz iet gatavā ledus tilta.

Tikko tikuši tai lielajai purvu straumei pāri, ar ratiem,,

lielgabaliem un visu bagāžu, tā trijās stundas pēc tam no-

šalca debess un krasti: iesākās ledus iešana, un tādi plūdi,
ka vietām jau līdz ceļiem brist.

• Cīnoties pa palu ūdeņiem uz Volinijas pusi, vietām pats
līdzēdams stumt atlaidušās dūņās iestigušo karieti vai sa-

vu pulku lielgabalus, bij sapūlējies un saslapis tā, ka Luckā

likās vājinieka cisās.

Sasirga līdz sulu mēneša vidum, carienes mīļi kopts un

leibmediķa, drūma skota, dziedināts ar merkurija tvaiku

vannām, jo nevien drudzis atkal piesities, bet vaļā paspru-
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kusas arī kādas vecas kaites, kuras ieguvis par daudz

strauji dzīvodams. Bet ari vājnieka gultā nebij no valsts

un kara lietām atpūtas, nedz miera; pat dzīvsudraba van-

nā un elles karstumā sēdis, pagurušu sirdi un jau pus-

vārīdamies viss, vēl diktēja kubulam blaku notupušam ka-

ra lauka kanclejas rakstvedim pavēles Ukrainas pilsētu

garnizoniem, ziņu uz Maskavu, bargajam Romodanovskim,
lai rekrūšu ņemšanu steidzina. Un draugam Menšikovam

Pēterburgā, lai jele vairāk nezog; Aprakšanām, pirmajam

admirālim, lai tas galeru būvi Somu jūrā steidzina un ze-

mes iekšienē atsviestiem zviedru pulkiem neļauj laika no!

pērngada triecieniem atjēgties. Un atkal klāt vecās rai-

zes, ka ap to pazagļi un tūļas visi, jo arī šeremetjevam tas

ziemas rīkojums, par magazinu taisīšanu ceļā caur Po-

ļiem, itin kā būtu gājis garām ausu: jau vienu uri otru die-

nu nevien kājniekiem, arī gardu pulkiem nav maizes, ka-

reivji ņem kur var. Un caru, lai cik grūši slimu, māc atkal

vecās poļu un žīdu sūdzības par viņa karavīru laupīšanām.

Tak arī kādas labas vēstis! Pie Belaja Cerkovas viltus

hetmanis Orliks smagi kauts un stepē aizbēdzis, bez karo-

giem un lielgabaliem. Un lai sultāna pavalstniekus uz dum-

pošanos laikus tracināt, cars liek ragužietim Vladislavičam

sastādīt ugunīgu uzsaukumu melnkalniešiem un kristīga-

jiem albaniešiem, lai jele izbeidz, kaut uz laiku, to savstar-

pēju jēru zagšanu un iet pret turkiem karā, jo viss tas vē-

lāk tiks ar svētību no Dieva un ar zeltu no cara puses at-

algots.. : 'Vi •''■• #' •■ ;[ * '-. ." ■'
'

.
Slepenu aģentu uz Istanbulu, pie visusvētā patriarcha,

paklusām papētīt, Vai ticības brāļu grieķu virsgaņs neva-

rētu dot dumpja zīmi salu vīriem, un tiem ar albaniešiem

rokām sasniegties.

Slepens ziņnesis klāt no Moldāvijas kņaza Kantemira!
Ar jaunām vēstīm atjājis ari tikpat ūsains un stepju lau-

pītāja izskata raitnieks no Valachijas zemes kunga Bran-

kovana, . .

Abi, nīzdami viens otru kā mēri, sauc ikviens sevim kara

talkā, pret turkiem un pret ienīsto kaimiņu cīniņā. Un
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dievojas gādāt pa pilnam pārtiku karavīriem un kara ku-

meļiem, un katrs izrīkot vai tūliņ uz vietas trīsdesmit tūk-

stots lielu korpusu, ar kuriem caram piestās klāt, līdz ko

tas būs ar savām divīzijām pārgājis sultāna impērijas ro-

bežu.

Sirds iesāk lēkt aiz lepna prieka, tais ziņās klausoties:

sāk piepildīties lietas, kurām pats tikai pa mazai daļai ti-

cējis, — sāk vērties vaļā Svjatoslava senās slavas ceļš!
Uz dienvidiem, uz Donavu un žigli pāri tai, pretī

zilam tālumam, kurp, vilinādama kā fatamorgāna, caru

sauc vecā pareizticīgo ķeizaru pilsēta! Un Ogodams pēc

tās, jau gara acīm redzēdams to savu pulku varā, slim-

nieks ar to cerību ašāk vesels top nekā no leibmediķa sa-

gudrotām mocību peldēm un pagalam riebīgām zāļu dzi-

rām, un pavēl bundziniekiem ģeneralmaršu sist. Un pats,
carienes un daktera tīstīts caunsegās un kalpu ietīts bebru

ādās, pusdzīvs, vēl miesās gaužām vājš, bet ar tās pašas
nebeidzamās steigas pilnu garu, brauc kara pulkiem nopa-

kaļ pa Volinijas pakalniem, kur sen jau cīruļu viterošana

un spilgti zaļi ziemas kviešu lauki, nopakaļ kara pulkiem,
kas jau maršē iekšā Podolijā. Un siltais vējš, no Melnās

jūras puses pretī atskriedams, pland kompāniju un švad-

ronu standartos, un nes līdz spirgtu sāļuma smaršu un

stepju ērgļu skarbās klaigas.

Braslavā kara padome, kur cars grib dzīt veco šeremet-

jevu bez stājas uz priekšu, pats ar pārtiku no Ukrainas un

citām reģimentēm sekot tam, bet papriekš Galicijā iegriez-

ties, ar draugu Augustu par augsto politiku apspriesties
un ar Velfu diplomātiem par prinča Alekseja precēšanās
lietām.

«Pēter Aleksejič,» gausais kara lielkungs it grūši no vai-

da, «padomā pats: puse armijas jauni rekrūši, jo manos

pulkos tūkstoši viņgad mira Livonijā ar mēri. Nu sanākuši

gluži nesaprašas zēni, tikko celti kājās no ziemas guļas aiz-

krāsnē, līdz šim tik mācijušies ar arklu rīkoties vai cirvi,

ne jau ar zobenu. Kad sadod bises rokās tādiem bēdu ka-

reivjiem, brīnodamies kasās un zobus atņirguši vaicā virs-
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lode. Kā lai ar viņiem tūliņ eju virsū lielveziram un ne-

gaidot citu ģenerāļu divīzijas? Tādus nevien turki, pat

jau tatāri, stepē apstājuši, kā jērus sakapās. Pat baginetus

saspraust stobros viņi nemācēs.»

«Netūļojies un nevaimanā, bet dari kā likts,» cars pār-

skaities to sabrēca, gandrīz iecirta pļauku. Tak savaldijās,

apkampa, nobučoja grāfu, lūkodams sadrošināt:

«Tik dūšu, feldmaršali Ilgāki gaidīt nekā nedrīkstam,

jo mūs sauc talkā Donavas kristīgo tautas. Ej droši un bez

kādas stomīšanās tālāk, bet kaprāļiem un virsnieku kun-

giem pavēli tāpat ceļā ierādīt jaunkareivjiem šaušanas

mākslu, kad vakaros un rītos pulki ap bivakugunīm. Un

par duršanas un sišanas māku nemaz nebēdā: tā mūsu par

reizticīgajiem jau asinīs, tāpat kā mātošanas māka.»

Un piebilda vēl, saskābušo veco no jauna bučodams:

«Uz tevi, Boris Petrovič, nu gulstas visgalvenā mūsu

un visas Krievu zemes cerība! No šejienes visu sīki pa-

redzēt nespējam, bet ej ar Dieva palīgu un turies tā, kā uz-

ticīgam pavalstniekam un krietnam karavīram klājas.»

Jau sēdies karietē, palaida vecā grāfa reģimentes vēl gā-

jienā garām, ar roku mādams, ar krusta pārmešanu svētī-

dams. Un gaišas sametās acis un sirds, padzirdot jauno
ienaidniekam pretim aizgājēju gaviļsauku:

«Lai tev, pareizticīgo cerība, valdīt simtu gadu un samīt

ļuturus, turkus un citus basurmanus savējām cara kāji-

ņām!»

Jaroslavas pilī, līdz kurai novakaros jau šķita atstiepja-
mies zilgano Karpatkalnu mestās ēnas, ar Transilvanijas
Rakoci sastapās. Un bija gara runāšanās ar viltīgo un-

gāru, bet tā ij nedabūja to līdz solījumam doties kara talkā

līdzi pret sultānu.

Toties simts un divdesmit mucu tokajieša ungārs atve-

dis līdz, Krievzemes valdiniekam par dāvanu. Un gribē-
dams vīna skurbumā aizmirst vilšanās rūgtumu, cars dzē-

ra tā, ka leibmediķis Erskins sāka lauzīt rokas.
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«Viņa cariskā majestāte nekādi neprot mēru ieturēt ne

Bakchusa priekos, nedz kalpošanas gaitās Venerai,» tas

sūkstijās, iztālēm vērodams caru, kas galda galā saducis,
asins pieplūdušām acīm un viss ar vīnu tā nolējies, ka pa

vaļējo logu klīdis iekšā, ap galvu caram sāka nikni griezties

lapseņu spiets.

«Kas tev, vācietim, gals un beigas, tas tikai veselīgi krie-

vu cilvēkam,» punduris un nerrs Volkovs mēģināja iekost

skotu dakterim. Bet cariene, ārsta teikto sadzirdējusi,
tikai nopūtās.

Nevarēja un nevarēja pie ta pierast, ka valdnieks, tikko

bijis viņas cisās, bieži lūko skaut kādu citu, kā torīt to

pašu melnaci Oginskieni. Un lai gan smaidīgs joprojām
tai vaigs, tak dvēsele sagura domājot par Maskavā pames-

tiem bērniem un to, ka pirmos gados cars mīlējis viņu

vienu, otrajam mīļam atņemtu.

Nopūtās, pasmaidīja caur mitrajām skropstām, paslepu

noslaucīja acis, jo taures vēstija, ka ieradušies Volfenbi-

telas sūtņi, ar kuriem norunāts šepat galīgi izlemt lietu

par Alekseja precībām.

Tikko beidzis sadzert ar Rakoci un dzīrot ar vedeklas

tēvazemes sūtņiem, tā caram trešās dzīrās turpat Jarosla-

vāklāt: ar skubu arī draugs Augusts atsteidzies, pārrunāt
vēl un kārtot dažas gan vārīgas lietas, par kurām saksim

atkal sanākušas aizdomas, vai tik netaisās viņu mānīt, vai

galu galā gluži nepievils:

Vēl arvien krievu varā poļu Ukraina un nemaz netaisās

aizvākties no tās projām. Un lai ganposta zeme Vidzeme

cik reižu apsolīta Augustam, tak viņas pilsētas un bruņinie-
ki pērngad zvērināti uzticībā Krievzemes valdniekam.

Un tāpat poļu ķēniņam nava miera no nebeidzamām mag-

nātu sūdzībām, bīskapu vaidēšanas un šļachtas vaimanām

par cara armiju, kas saimnieko to novados kā savās mājās
un tura savā varā poļu cietokšņus.
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Dzerdami divatā, jo ministri un maršali sen abu valdi-

nieku nodzerti zem galda un kalpu aiznesti,' cars un

ķēniņš ar visu reibumu lūko . viens otru izpētīt, izvilkt

draugs draugam visu slēpto gudrību. Un tokajieša ap-

miglotie skati cenšas partnera vaibstos saskatīt, vai nupat

sacītos vārdos patiešām skaidra patiesība vien, vai arī aiz

tiem viltus.

Cars dievojas, ka tagad vēl nevarot izvākt savus gar-

nizonus no Polijas, kamēr ar turkiem kārš un var sagaidīt
zviedru triecienu no to Pomeranijas puses: •

«Tici, sirds mīļais brāl un ķēniņ,» viņš pusaizsmacis teica,,

un tobrīd pati nevainība tā apaļo un jautro, mazliet trako

acu skats, «ka atvelkot savus pulkus pār robežu, kā noru-

nāts, mēs tikai pavērtu zviedriem ceļu caur tavu zemi

uz dienvidiem, ļautu tiem sasniegties ar turkiem rokas,

Staņislavs tad tiktu atkal Varšavā, brālēns Kārlis būtu no

jauna celts seglos un šoreiz mūsuaburokām. Vai tādēļ abi

esam daudzusgadus pūlējušies un cietuši, lai sāktu visu vēl

reiz un no gala, paši palīdzēdami kopējam pretniekam?

Ļauj tak man tagad tikt galā ar Kārļa"draugiem turkiem,

Uņ tad — zvēru tev pie maņas dvēseles pestīšanas — ka

divi mēneši pēc tam tavā Polijā nebūs vairs neviena mana

musketiera, nedz dragūna. Bet pagaidām viņiem tur jā-

paliek, un tu pats eji karot Pomoraņu zemi.»

Redzēdams, ka ķēniņš atkal sācis ticēt tam, cars divkār-

šo daiļrunību, no jauna apzvēr atdot visus poļu lielgabalus,

kas savā laikā krievu ņemti Republikas cietokšņos, lai tie

stobri netiktu zviedru varā. Uh tāpat apzvērē, ka izbeigs

kontribūciju ņemšanu Polijā, jo bargi sodīs visus savus

virsniekus un prastos karavīrus, kas palaiduši pirkstus pie

poļu mantības vai to meitu un sievu goda.. .
Tās dzīrošanas beigās abi paraksta abu kancleru izstrā-

dātu jaunu traktātu, kurā cars apsola dotAugustam tā ka-

rapulku vajadzībām tūkstots mucu pulvera un simts tūk-

stošu rubļu lielu subsidiju, kas gan— caram tas no piedzī-
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vojumiem zināms, — netiks vis karošanas lietām, bet kār-

tējai Augusta sirdsdāmai priekš briljantiem.

Norunāja un norakstija cieši, ka Augustam tagad iet

karā uz Pomeraniju un pret zviedriem, bet dabūt Vidze-

mi pēc tam, kad galīgs miers. Un ticis no tā lētticīgā

drauga vaļā, cars atelsa un ar sirdi un garu metās turku

kara lietās.

Raguzas avantūristu Vladislaviču turpat iecēla galmi-
nieka godā, lai tā musinājumiem serbu zemē lielāks svars.

Apsolija moldavaņu kņaza sūtnim glūnīgam grieķim Poliko-

lam, ka neveicoties kopējam cara un Kantemira pasāku-

mam, cars dos sultāna vasalam paglābiņu un namu Mas-

kavā, kur mierā un pa godam dzīvot no cara maksātas pen-

sijas. Un jau klāt vasaras tveice un bula laiks, kad visas

garās apspriedes un dzīres beigušās, un cars, Kantemira

un raguzieša skubināts, liek Podolijā apstājušam feldmar-

šalam ar piecpadsmit tūkstošiem jātnieku jāt Dņestrai pāri

un iekšā Moldavijas auglīgajos klajumos, kur niedrām jum-
tie ciemi pusslēpušies savos plūmju dārzos, un ap tām pa-

šām maikstīm brālīgā saticībā vijas vīnogāji un apiņi.

Šeremetjeva vestajam avangardam pa priekšu iet mūki,

čigāni un übagi, ar cara vilinājumiem un uzsaukumiem ta-

tāru un rumāņu valodās, lai steidzas atkrist no sultāna un

nostājās cara pusē, jo tas ir labs un žēlīgs un, piedraudot

ar nāves sodu, aizliedzis krievu karavīriem moldavaņus,
valachus un tāpat tatārus aizkārt vai kā citādi putināt.

«Celieties līksmi kājās, turku verdzinātās Kristus piesau-

cēju tautas! Ar mums apustuļi un visi svētie, ar mums ir

virseņģelis Miķelis, visi debesu kara pulki!»

Skoropadski ar viņa kazakiem un ģenerāli Buturļinu,
kam ar līdzdotām reģimentēm to hetmani balstīt, un tā ka-

zakus reizē novērot, cars aizsūtīja Dņepras lejas galu un

ordu uzmanīt, kopā ar kalmikiem.
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Kā laizties gatavs milzīgs bišu spiets šķiet krievu cīna

karaspēka bataljoni, kuriem nosēti Dņestras kreisā krasta

augstumi, starp Sorokas miestu un tur vēl straujo upi dzi-

ļā lejā, pilnā lazdu krūmu un ūdens šalkšanas, cirvju klau-

dzienu, komandsaucienu un mātes vārdu klaigu.
Vidū kara telšu baltuma un zirgu un cilvēku balsu pil-

nās Podolijas malas pakalniem, virs kuriem jūnija gaisā

nejauž nevienas debestiņas, tikai retus un nekustīgus ērgļu
krustus un aplam karstu sauli, uzmesta sarkana damasta

un lielāka par visām telts, nošūtamelnajiem un divgalvai-
niem Maskavijas ērgļiem. Un aiz tiem iekšā kara vadoņu

slepenā apspriede, cars ar tā ģenerāļiem, un tagad viņam

neziņas mākts vaigs.

«Kungi, es lūdzu izteikties,» piesmacis teica, un sejai

pārskrēja vecās grimases trīsējums. «Par turkiem vēl ne-

kādu skaidru ziņu, bet no Jasiem un feldmaršala tāda vēsts,

ka sagaidīts ar zvaniem un visu godu, un nozvērinājis mol-

davaņu bajārus un bīskapus uzticībā mūsu tronim. Par

pārtiku, ko apsolijās viņā pusē sagādāt Kantemirs, vēl ne

vārda, bet laikam pagausi sokas tās savākšana pa nova-

diem. Tālāk iedami tāpēc varam ieiet badā; te stāvēdami,

palaidīsim garām iespēju aizņemt lielveziram viņa armijas
acu priekšā Donavas pārejas, turki savienosies ar ordas

spēkiem. Veide, esi vecākais, teici tu savu padomu.»

Veide, sirms un izdēdējis, plānām lūpām un īgnu seju,
cēlies un paklanijies valdniekam, sacija skarbā balsī, ma-

zuliet caur degunu runādams:

«Majestāt un jūs, ekselences, tas labi jāapsver, vai drīk-

stam tūliņ tālāk iet, jo visām reģimentēm pagalam tukši

maizes vezumi, brandava arī vairāk nav, tik sāls vēl

gana.»

Renne, dedzīgais un straujais kurzemnieks, paskatījās
Veidē ar pārākuma skatu, nicīgi pasmīnēja un tad pateica

strupi, pa vecam savam paradumam krievu mēli lauzīdams:

«Man klausīties un domāt, ka ģenerālis Veide mīl vairāk

palaizties uz maizi un gaļa, nekā uz godīgu zoben vai

krietna bise. Mēs gājām karā, nevis mieloties, un karoša-
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nai jābūt karā pirmā vietā, ēšana un māga nāk tik pēc tam.

Es ir par tūlītēju tālāk iešanu un turku uzmeklēšanu,

pirms tie nav savienojušies ar Krimas karaspēku. Turki

stiprākie no viņiem diviem, turkus kausim pa priekša, ta-

tārus pēc tam pa pakaļa. Tā māca kara māksla, die hohe

Strategie!»

Veide īdzīgs saknieba lūpas, nikni paskatījās, bet hekā

nesacija, nodomādamspie sevis, ka nav vērts.

«Tev, trakais vāciet, pareizticīgo zaldātu galvu nava žēl,»

kņazs Repņins sāka to veCo aizstāvēt, «un arī pašam gan

vienalga, kur nolikt savējo. Arī mums, krievu ļaudīm, sa-

vas pašu asins netaupīt; bet kad jau mirt, tad jel ar kādu

ziņu un tā, lai no tām tiktu kāds labums caram vai tēviš-

ķai. Bez maizes tagad steigties iekšā gluži nezināmā zemē

būtu pavisam aplami, jo teitan visi liekas esam nevien či-

gānu izskata, bet arī to pašu čigāna dabu: ne uz vienu

nevari palaizties. Es esmu par Veides padomu un turku

gaidīšanu šepat. Ko skriesim tiem pretī pa sasodīto stepi

un izkārtām mēlēm, skaidri kā ganu suņi pretī savam čaba-

nam? Ja jau Dievs būs mums nolicis tos turkus kaut, tad

viņam un arī caram vienalga, kur to darām, pie Donavas

vai šepat Podolijas pusē, kur jele ar zemniekiem vēl var

kaut kā saprasties īsti kristīgu ļaužu valodā. Tur, tai ma-

lā, jau skaidra vālodžu lēlošana un sīļu ķērkšana, lai arī

vārda pēc skaitās pareizticīgi cilvēki.»

Kņazs Golicins bija par tālāk iešanu:

«Mēs nedrīkstam apstāties pusceļā, ja priekšā armiju
tur gaida Poltavai līdzīga slava! Kas turki, salīdzinot tos

ar zviedriem, kurus aizpēra veicām ?! Es ticu, ka lielve-

zira armija nav ne pusceļā, bet vēl aiz Balkaniem, un ja-
ničari dumpojas, negribēdami iet pret mums, jo tā tiem

tīša nāve. Tā tak būtu pavisam blamāža, ja mēs, aiz bai-

lēm it kā no bacla, bet patiesībā no tikšanās ar turkiem, ne-

ietu pretī lielveziram vismaz līdz Donavai! Es ticu, ka to

meklējot, mēs dabūsim pat iet tai upei pāri, un vēl līdz pa-

šai Konstantinopolei.»

Kanclers Golovkins, kā jau diplomāts, izrunājās turpu
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un atpakaļ, pēdīgi pateica, vēlīgi liekdams koši pūderēto

galvu pretī armijas vadoņiem:
«No Marsa mākslām maz ko saprotu,» viņš sacija ar

atturīgas pašapziņas cieņu, «bet politika šobrīd prasa, lai

sākto nepametam pusceļā. Jebkāda stomīšanās tagad slikti

atsauktos uz viņa majestātes augsto reputāciju citu tautu

acīs, un mūsu sāktajām slavu brāļu un grieķu lietām.; Reiz

esam atkorķējuši šo Donavas vīna pudeli, kura labums vēl

vienīgi tik Visuaugstākajam zināms, tad dzersim viņu arī

sausu, nebēdādami jau pirms laika par tā garšu vai vēlā-

kajām paģirām.»

To pašu teica arī raguzietis un nu slepenpadomnieks
Sava Vladislavics. Tāpat vicekanclers Šafirovs, nene-

sen kristijies poļu žīds, runājot šad un tad vēl gan sāk-

dams pa vecajam bodnieka paradumam runāt ar rokām, vē-

līgi smaidīt un glaimi klanīties.

Kadarī zvaigžņu reģis un laika zīlnieks ģenerālleitnants
Romāns Briss nostājies Rennes un jauno kņazu pusē, caram

kā noskaidrojās seja.

«Paldies, ģenerāļu kungi Un augstie kancleri,» viņš gan-
drīz jautri sacija. «Es redzu, ka viss lielais kara padomes
vairākums ir par tūlītēju tālāku maršēšanu. Nu tad, ar

Dieva palīgu un droši tik už priekšu! lesim iekšā gospo-
daru valstīs, pretī turkiem un Donavai. Un ja viltīgie

moldavaņi nedospārtiku ar labu, tad ņemsim to, pa vecajai
Marsa mācekļu modei, ar pliku zobenu.»

Un tapa nolemts, ka jau parīt, līdz ko būs gatavs ponto-
niem sāktais tilts, abas pirmās, Halarta un Ensberga.divī-

zijas, ies pāri krācošajiem Dņestras ūdeņiem. Tad gardi

pakaļ tām, ar saviem asinssarkaniem kaujas karogiem, ve-

cā Veides visas astoņas reģimentes, brauks artilērija, un

Rennes jātnieki jās cieši pakaļ dižgabaliem, jo ir tādas zī-

mes, ka chans ar visām trijām ordām vairs nav tālu.

Kņazu Repņinu un tā divīzijas pulkus nolēma piecas die-

nas atstāt pie Sorokas, abus tā tilta galus steidzīgi tālāk

cietināt. Un labību un lopus, ar lielu skubu un nu gan vairs

bez kādas žēlastības, ņemt pa tā.pašas sen pašu krievu iz-
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tukšotās Podolijas miestiņiem un ciemiem, kur vien kāds

pūrs kviešu miltu, pāris aitu vai vērsis atrodams.

Tad atstāt straumes pāreju ģenerālmajora Gžova un tā

četru tūkstošu dragūnu ziņā, bet pašam ar savākto pro-

viantu mudīgi sekot armijai un valdniekam.

Tam paliekot apspriežu teltī vienam, atkal sāka grauz-

ties dvēselē šaubas, tikko gaisušais nemiers sanāca sirdī

atpakaļ.
Gan lūkoja to tokajietī slīcināt, bet zeltainais un vecais

Rakoci vestais vīns tobrīd šķita silts, sājš un riebīgs, un

saviebies cars aizsvieda projām pusdzerto biķeri, pasnie-
dzās pēc brandava krūkas.

Pēc acumirkļa tā aizskrēja kaktā, blaku zelta kausam.

Un caram nikni ieaurējoties, ziņnesis ieskrēja iekšā kā

bulta, šauta no vingra stopa, sabijies un gaidās sastinga.

«Ivan, tu — atved šurpu to melno skuķi, kas vakarnakt

bij šeit!» Un tūliņ centās pats sevi ar smīnu drošināt, no-

rēcās, izstaipīja varenās dziedru nesēja un sievu un meitu

skāvēja rokas.

Pacēlis blakus sienas aizsegu, ziņnesis klusēdams ielaida

koši ģērbtu un dairu stepes meiteni, — līdz ceļu galiem mel-

ni zilas matu pīnes, plēsīgi jautras meža kaķes acis, kailas

kājas un brūnās rokās dejotājas tamburins.

Novilka to turpat uz persiešu tepiķa sevim blaku, lūkoja

glāstīt, aizvakar Rennes atsūtītās čigānietes glāstos atkal

paglābties no savas melnās rūpes, iebēgt viņos un aizmir-

sties no tuvās izsamisas. Bet jau pēc pirmāskāviena laida

to vaļā, atgrūda nost kaklam apvijušās vēsās rokas:

Pretīgs piepeši bija kļuvis vēl nupat kairo krūšgalu
kaislais trīcējums un asinskārās mutes dūdojošais smē-

jiens pie auss.

«Ech, Leila raganace, kaut tu zinātu — !»

Mežonīgajās skuķes acīs iedegās aizvainojuma naida

baigā guns: iebrūnā rociņa kā cauna pašāvās uz sudrab-

kaltās jostas pusi, vīlusies un vilcinādamās nācaatpakaļ un
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sāka kārtot uzrotijušos bruncīti, nesameklējusi līkā Krimas

dunča, ko viņpus telts duru tai tālredzīgi atņēmis cara ziņ-
nesis.

«Ko gan lielais Maskavas valdinieks vēlas no nabaga či-

gānu meitas, ja viņas mīlestība tam vairs nepatīk un

riebj ?» Meitene lepni teica zemā krūšu balsī, kurā bij
odzes šņāciens un dusmu piesmakums. Uncēlās kājās, tai-

sīdamās iet; bet cars saturēja aiz tās pašas nesen durt gri-

bētājas rokas, novilka uz tepiķa atpakaļ.

«Pagaidi, tā tūliņ neaizej,» murmināja zem spurotajām
runča ūsām drebēt pasākušās lūpas, acīs bija trakuma lēk-

mes tuvuma vēstītājs baigs zvērojums. «Jūs, čigānietes,
visas esieta burves vai spīganas, — pazīlē tagad manu lik-

teni tu, melnāstepes skuķe!»
Satumsa meičai vaidziņš, sakniebās lūpas, acis palika nu

pavisam melnas, kā pusnakts atvari, abām mazām rokām

ņemot milzīgo cara delnu, iesākot tajā cieši skatīties.

«Lielu darbu slava, darbošanāsbez stājas un grūta mir-

šana,» meitene sacija, un tik cieši un gandrīz bargi tai sa-

vilkušās kopā uzacis, kur viss kā viena melna bulta. «Tu,

valdniek, gribi apgriezt viens pats visu pasauli pēc sava

prāta, un kaut arī pie tam būtu jāsamin pašam sava tauta,
lai ciešāk zemē atsperties.»

«Tā tu man, raganace, nerunā,» norūca cars, balsī bij
tumši draudi. «Tā mana dēla draugu popu valoda. Tu la-

bāk pasaki, kas tūliņ tagad būs, kad ejam svešā zemē iekšā.

Kas veiks, vai es, vai tas otrais, bālais un klibais klusē-

tājs?»
Meitene noliecās nu tik cieši pār cara delnu, ka seju tai

uz brītiņu pavisam aizsedza no pieres parisušu matu mel-

nais vilns. Tad viņa atsvieda tos atpakaļ, atliecās pate kā

šaušanai uzvilkts loks, un acis iesapletās nedabīgi platas,

pretī telts griestiem pavērtas, bet likās skatāmies cauri

tiem, kā tverot vēl nebijušas lietas vai lielas tāles.

«Es redzu lepnu vīru, kam ir lauvas sirds, bet nava lai-

mes, un arī nebūs vairs,» tā atteica. «Esi drošs, valdiniek:

tu gaki galā veiksi, ne viņš. Bet pirms tās veikšanas būsi
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uz īsu laiku vislielākā īzmisēšanā un briesmās, kādās savu

mūžu neesi bijis.»

Apklusa, saguris bij skats. Un nesacīdama nekā, pakla-

nījās, ņēma savu grīdsegā nomesto tamburinuun gāja pro-

jām, ka ēna pagaisdama telts sienā.

«Tu veiksi, bet pirms tam būsi izsamisēšanā un bries-

mās,» caram šķita, ka tos čigānu skuķes vārdus atkārto

sirdī tam viņa paša asinsbalss. Un telts gaiss piepeši šķita
smacīgs, sāka dvašas trūkt. ' •.• .

Atrāva vaļā aizkaru un gāja laukā.

Tur acīm gandrīz neciešams. s"požums un saules svelme,

no kuras glābdamies vai visi nometnes ļaudis salīduši savās

palatkās un zaru būdās diendusai, bet citi tāpat krituši zem

retiem ozoliem uņ īsajā telšu pavēnī. Daudzi kareivji bija

pat kreklus nometuši nost un gulēja kā kaujā kauti, augš-

pēdus un plati plestām rokām. Un miroņlaukam rada ca-

ram likās lielais diendusas dusētāju lauks, virs kura neti-

cami zilās jūnija debesis un kādi stepju ērgļi, izplestiem

spārniem nekustīgi stāvēdami un tik augstu gaisos, ka'šķi-
ta melniem krustiem līdzīgi, pavērot.ies augšup no

tveices pilnās zemes.

Kājās vienīgi apsargi, ar maskēti vai zobenu pār plecu y

tak arī ēnas pusē stājuši un sastinguši tur, karstuma uz-

sūtītajā pussnaudā. Un kapusētas klusums tobrīd arī upes

lejā, tiltu galos rimusi žirgto sapieru kņada. Klusums vi-

sur, un tā baisā pusdienas stunda, kad gariem ļauta stai-

gāt vaļa, tāpat kā melnā pusnaktī.

Bēgdams no sava nemierā ūn sirdī pikts, cars pārkrustī-

jās, tad sakaunējās, nospļāvās pat un aizgāja carienes

teltī, kur atradaap viņu bariņā sēdušas ģenerāļu sievas, jo
redzot carieni pošamies kara gaitai līdz, arī kara kungi de-

vušies karā kā kādā zaļumu braucienā, un citi pat ar bēr-

niem. ..'.-,' ". •
1 . •

..
Redzot valdniekam sejā raustīšanos, kura nevēstijā la-

bu, dāmas klīda pusbēgšus kā irbju bars. Tak lielo krinolī-

nu vainas dēļ varēja pa telts eju izkļūt ārā tik pa vienai,
iznāca tādākā grūstīšanās, netika žigli projām, kā cara

likts ar mēmu galvas mājienu. Un resnajai Brisietei citām
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nopakaļ paliekot, cars, reizē nikns un tomēr gribēdams pa

savai vecai kuģu meistara modei pajokot, nenocietās un

izspēra to gauso dāmu laukā ar zābakotās kājas spērienu.

Izvajājis sievas, pats mēģināja par to savu joku smiet,
bet neīsts nāca smējiens. Pavērās savā vidzemniecē,

ieraudzija, ka tai acis sērīgas un valgas, aprāvās un atkal

sadrūma viss.

Nosēdās telts vidū, carienei kā mātei pie kājām; ielika

šaubu dedzināto galvu klēpī tai, nopūtās, gandrīz novaida

kā lielās mokās:

«Grūti man, Katrinīt, ai grūti! Pagalam smaga sirds.»

«Pagūli vien tā, tētiņ, tu pie manis, atpūtini savu dvēse-

li,» teica maiga un lēna, mazliet skumja balss. «Tas sma-

gums tev sanāk laiku pa laikam, un gantāpēc, ka par daudz

nopūlies. Par deviņiem jau vari kādu brīdi darbu gāzt,
bet ne jau visu mūžu par trejdeviņiem,» cariene runāja,
sākdama nervu lēkmes ārstēt paradušiem vēsiem pirkstiem

glaudīt sakarsušos cara deniņus. Un jau tam pierē, tāpat
krūtīs kā klusāka taptu sāpju smeldze.

«Kā lai es nepūlos, kad tik maz īstu palīgu, nejēgas vai

zagļi visur, bet darba aizvien vairāk,» pasūdzējās kā guris

puika tai, viņa galvu ņēmušai abāmrokām. Bet gaisa sirds

nemiers, smagums ar. Un viegli nācis, dziļš apņēma miegs.
Tik dziļš, ka nepakustējās ne vaibsts, kad carei dusētājā

veroties, nokrita tam uz vaiga liela un karsta asara.

Skatijās miklām acīm viņā, miegā un mierā vēl arvienu

skaistajā, dusmu brīžos trakuma pilnā sejā. Un domāja

par savas pašas raibo mūžu, bērniem, kas viens pēc otra

vārguļo un mirst, un šo, savādo trešo mīļo, priekš gadiem

viņu ar varu ņēmušo tās otrā, tik jaukā un jautrā mīlētāja
namā. Un lūkoja joprojām mīlēt svaidīgo caru, lai arī juta
un zināja, ka vīra uzticības nav tam ne par matu.

Aizklīdis sānis, dzērumā vai skaidru prātu, ņēma visas,
kas ceļā gadijās, kad tikai tādām lietām drusciņ vaļas. Un

tad viņam gluži vienalga, vai tā čeremisu skuķe, poļu žīdie-

te vai pane, vai pašas cares svītas jumprava.
Tik vien carienes sirdij mierinājuma, ka nejaudāja tas

nekur ilgi rimt un svešās cisās.
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Agrāk vai vēlāk, bet vienmēr pie viņas atkal atgriezās.
Un jutās tad mazliet vainīgs, pat it kā kaunīgs, bet glā-
stiem bija tas pats aukas spēks.

No tās savas diendusas pamodies, bija kļuvis pilns vecā

spara un darbošanās straujuma. Un tikko jaudāja sagai-
dīt nākamās dienas vakaru, kad sāka posties gājienam to

divu pirmo divīziju bataljoni, un valdnieks viņiem līdz.

Aizbrauca pirms pirmajiem gaiļiem, atstājis Katrinu

vecā Veides un garo gardu gādībā, jo galvenajiem spēkiem
licis iet avangardam pakaļ tikai ar jaunu pusnakti.

«Nebēdā par carieni, Pēter Aleksejič, esi viņas dēļ pa-

visam bez raižu! Aplauzīsim chanam sprandu, ij velnam

ragus, ja viens vai otrs no abiem diedelniekiem iedrīkstēs

parādīties mūsu māmiņai tuvumā!» Un jautra, bet reizē

tik sirsnīga tā garo kaujinieku saukāšana zilganā pustum-

sā, ka cars pasmēja, aizgrābts nokāsējās, gan labi zinā-

dams: tie vārdi nav vis tik vējam sacīts soli jums. —

Ar brašu dziesmu iemaršēja stepē, kas vizēja visa aiz

rasas un mēnesnīcas baltuma. Un milzu ēnas gāja pa kla-

ju līdz, cara vesto vīru kājām šalcot sen nokaltušā zālē.

Dziesmai atsaucās nezināmi tālu ganāmpulku suņu rejas

un jau mostošu ūdensputnu vēl miegainās klaigas niedrām

augušos seklos ezeros.

Tikko lēkusi saule sāka dedzināt. Viens divi izkūpēja

rasas miklums, bija gaisušas rīta dūmakas virs ozolgra-

vām, un gluži brūngans kļuvis bezgalīgais zāles lauks, pa-

galam sakaltusi zeme. Un jau ap brokastlaiku tāda svel-

me, ka gaisi trīc, un sienāzīšiem aprāvusies viņu cirp-
stēšana.

Drīzi sākās putekļu rūgšana, un apklusušie bataljoni

gāja kā pa melnpelēku miglu, pirmajiem vadiem vērojot

ceļu pēc saules, kai apkārt bula laika dārzs, bet pārējie

pēc pirmo gaitas draugu soļu mīkstās dimas un saules zelta

zvērošanas uz kompāniju karogkātu šķēpu smailiem.

Sen bija izdzertas visiem līdzņemtās ūdens pudeles, dau-



115

dziem iztukšotas arīdzan brandava krūkas un, kopā ar

tveices gurumu, iesācis sapīt kājas noreibumš. Viens

un otrs klusēdams atmeimuroja no rindas ceļmalā, lūkoja
likties zālē zviļu; un tikai kaprāļu raustīts un dunkots, cē-

lās un streipuļoja līdz.

Halarta divīzijas pirmās rotas, pie stepes akas tiku-

šas, izdzēra to sausu, daudzi sāka turpat vemt, septiņi ne-

piecēlās vairs un mokās mira. Vēlākiem pienācējiem iznā-

ca tikai pa sasmakušu dubļu saujai, lai arī, padzirduši

priekšā esam velgu, bija sākuši grūstīdamies skriet.

Pēc pusdienas atpūtas platā izžuvuša strauta lejā jau
daudzi palika, salīduši turpat augušu kārklu krūmu pavēnī,

nejaudādami piecelties un lūgšus lūdzās ļaut vēl palikt, —

dievojās, ka pēc maza laiciņa šie teciņus panākšot savas

kompānijas.

Pulkiem apstājot ap saulrietu, kad putekļu stabiem sa-

meties tumši sārts vizējums un vairs ne tik liesmaini šķita

gaisi, cars, drūmu acu zibu melnpelēkā sejā, lika sanākt

ģenerāļiem ap viņa karieti un aizkaltušā balsi pavēlēja
sacīt kareivjiem, ka pēc vakariņām un kāju putināšanas
būs atkal jāmaršē, līdz iesāks bālēt zvaigznes.

Bet tad gan visu dienu atdusa un vel tādā vietā, kur

avoti un ūdens visiem gana.

«Lūkosim turpmāk iet arī pa naktīm, jo dienu gatavais
elles gaiss.» Bet virsniekiem to ļaudis saskaitot, jau pir-

majā tās diennakts gājumā trūka.turpat septiņu simtu, no

kuriem vēlāk panāca savējos tik trīspadsmit. Uņ aizelsu-

šies vēstija, ka citus apkapājis kāds svešu karavīru eska-

drons, piejājis pēkšņi klāt pa putekļu miglu un sausām

gravām:

Vai nu Budžakas tatāri vai aizkracieši, kas joprojām

draugos ar zviedru ķēniņu.
Trīs tādos milzu gājienos cars aizcīnijās ar tām divīzi-

jām līdz Pru tas upei, un vīri atdzērās nu gana pie tās

stepju straumes ūdeņiem. Un tūliņ pēc tam valdinieka pa-

vēle: vienai trešdaļai rakt grāvjus un valni mest pagaidu

nometnei, otrajai ar velgu pildīt līdzpaņemtās mucas, un
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pēdējai trešdaļai vest tās ar skubu galvenajiem spēkiem

pretī, lai stepē slāpes nenomāc.

Piektajā dienā un pavisam gunuši pienāca Veides divī-

zijas pulki; atvilkās artilērija, kurai ceļā sākuši zirgi

sprāgt, un astoņu sirmju vilktai carienes karietei līdz at-

maršēja gardu bataljoni. Garajiem preobraženciem, vin-

grajiem semenovciem vēl tā pati vecā stāja arī pēc divsimts

vēršu gājiena: kā dzelzs sienas aiz rotas nāca rota, durkļu
rindām zibsnījot saulstaros. Un zemes dimdēšanai zem

pieci tūkstoši cieti spertu kāju smaguma, skriedama pus-

jūdzi pa priekšu, šalca bravurīga, Poltavas laukos veco

rotaļnieku sacerēta dziesma:

Zina turki mūs un zviedri,
Par mums tāda slava šalc:

Cars pats mūsu kauju biedris,
Nes to cīņā kumeļš balts!

Tikko visi, vecie un jaunie pulki nometnē gājuši, tā cars

ar leibšvadronu izjāja upē, pārbrāza pāri sēkļiem, pārpel-

dēja šaurus atvarus, lai otrā krastā sastaptos ar šeremet-

jevu un tam līdz atjājušo kņazu Kantemiru. Un jautri
abus sveicinājis, apkampis arī rumāni, bet pēc tam ļāvis
jaunam vasalam bučot roku, jau sāka bālēt, padzirdis no

feldmaršala tādu vēsti, ka lopu bari nav savākti, un arī

maizes nav.

«Aizbildinās nolādētie rumāņu velni ar to,» izmisis tei-

ca vecais kara lielkungs, gospodarā sirdīgi vērdamies, «ka

viņu zemei drīz pēc vasarsvētkiem uzkrituši siseņi, visus

laukus un dārzus postīdami klaji.»
Izmisušām un jau asiņu pieskrējušām acīm pablenda

Kantemirā, atbildes gaidīdams. Bet Moldavijas gospodars,
kam arī bēdīgs vaigs un gluži nošļukušas garās ūsas, rokas

vien plātīja.
«Lai lielais un varenais cars to savam kalpam piedod,»

viņš sacija, «bet siseņi —»

«Arī siseņu nenoēsta, šī gada labība būtu vēl nekulta,»
cars viņu aprāva, pašam noraustījās seja. «Tu soliji dot

manai armijai nevis no jaunās ražas, bet veciem, pērnā

gada krājumiem. Un arī tie niknākie siseņi, cik zinu, no-
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ed gan druvas un dārzus, bet vēršus un aitas vis neēd. Kur

tavu pavalstnieku ganāmpulki, Kantemir?»

Moldavanis bēdīgs nolieca galvu, atkal nopūtās. Un tad

vilcinādamies sāka teikt, ka lopu bari, kā tas viņa tautai

parasts, pa vasaru aizdzīti ganīties Karpatu mežos, šogad
agrāk pat par veselām divām nedēļām, aiz tās pašas siseņu

nelaimes, kas stepē viņpus Jasiem nograuzuši visu zāli, tik

melna zeme vien. Un tagad grūti atdzīt kaut daļu lopu

atpakaļ:
«Kamēr ganus vien saaurē pa milzīgajiem kalnu siliem,

paiet labs laiks. Kamēr lopiņus izlasa, arīdzan aiztek kā-

das dienas; kamēr nodzen lejā un šurp —»

«Nu, lai tie lopi tagad paliek,» cars nepacietīgs atmeta

ar roku. «Cerēsim, ka tos tiešām dzen un arī atdzīs. Bet

labība? Vai arī to pa vasaru glabājiet Karpatos un rudenī,

pa dubļu laiku, vediet ciemos atpakaļ? Kur solītā maize?

Mēs jau otru nedēļu iztiekam ar tārpainiem suchariem; to

pašu palicis vairs tikai trijām dienām. Dod maniem pul-
kiem maizi, Moldāvijas kņaz!» Cars nošņācās, un balsī

grauda draudi.

Tad gospodars, dziļi atvilcis dvašu, pēdīgi saņēmās un iz-

stāsti ja visu:

Viņa bajāri, tikko zvērējuši uzticību caram, sākuši pēk-

šņi pagaist no Jasiem un braukt uz savām muižām, aizbil-

dinādamies kņaza priekšā ar zemnieku nemieriem, to pašu

kustoņu postu un vēl šo to citu. Un tad tikai Kantemirs

dabūjis zināt, ka turku armijas priekšpulki jau pie Dona-

vas, varbūt, patlaban sākuši tai celties pāri. Kaimiņš Bran-

kovans, pavasarī pirmais pieteicies caram par kara draugu,

nu no turkiem tā sabijies, ka arī steidzies pār Donavu uz Si-

listriju, tur kritis lielveziram pie kājām un izstāstijis visus

krievu valdnieka kara plānus; apsūdzējis arī viņu, Kante-

miru, pēc turku virspavēlnieka piekukuļošanas ar kādiem

zelta maisiem apžēlots un no jauna apstiprināts par Vala-

chijas kņazu.
«Lai viņu parauj mēris!» cars nosēcās, vīstīdams dūri,

un izmisušās dusmās iezvēla tā pa skaustu straujajam Do-
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nas kumeļam, ka pats vairs tikko spēja ar visu milzu spēku
savaldīt.

Saduga pēc tam seglos, acis sāka izplesties kā lielās šaus-

mās, nodrebēja lūpas.
«Slikti, pavisam ļaunas mūsu lietas, Pēter Aleksejič,»

nopūtās vecīgais feldmaršals un pakasi ja, atgrūdis sānis

parūku, aiz kreisās auss, kurā tam jaunībā dabūta Krimas

bultas rēta. «Paļāvāmies uz šiem diedelniekiem,» — runā-

dams atkal grīni pablenda rumānī, — «ievedām armiju tā-,

dās siseņu stepēs, ka nu vairs nezinām kā laukā tikt. Bet

lielveziram, kā vēstija Jasu žīdi, esot divi simti tūkstošu

vīru un piecsimts lielgabalu, Kur tad vēl chana spēks —»

Nopūtās atkal, īdzīgs nospļāvās turpat pie Kantemira

melnā rumaka kājām, palika kluss.

«Valdniek,» kņazs nedroši sāka, «varbūt, tomēr vēl va-

rētu tā labi aši tikt pie maizes armijai un arī maniem ka-

ravīriem, no kuriem seši tūkstoši atjāja man līdz —»

Cars gausi cēla galvu, acīs jau cerības ziba, lai gan vēl

zemes pelēks vaigs.

«Runā, moldavani,» viņš aši izgrūda caur sakoztajiem
zobiem. «Bet nemels jaunus niekus.»

«Brailovā, un tāpat aiz Seretas upes, jau gadiem glabā-

jas turku magazinās lieli kviešu krājumi, tai reizei laikus

savesti, kad sultānam ar tevi vai poļiem karš. Līdz tām

magazīnām no šejienes būs tikpat tālu, kā no viņām līdz

turku armijai. Ja nu pamēģinātu —»

«Jā, ko tad citu,» cars jau saslējās seglos, ciešas apņem-
šanās pilns. «Un cerēsim, ka mūsu dragūnu zirgiem būs

žiglākas vai tikpat žiglas kājas kā lielvezira spagu un Do-

brudžas tatāru kumeļiem.»
Untūliņ lika Rennemar. jātniekiem laist lēkšos lejup gar

Prutu, tās magazīnas tukšot un, savu pašu līdzņemtos ra-

tos vai rumāņu šķūtnieku vēršu vilktās arbās, vest uz zie-

meļiem, kur pusbadā nīkst krievu divīzijas.

Ar tatāru čambuliem, kā ar tādiem sila malas dundu-

riem, kāvies visu garo ceļu, krievu ar izmisumu gaidīts, pē-
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dīgi atnāca Repņins, un tam līdz viņa divīzijas vestie mai-

zes vezumi un lopu bari.

Tikko beigtas tāsPrutas krastu stāvēšanas bada mokas,
cars cēla kājās visas savas reģimentes un sāka vest Ren-

nes korpusam pakaļ, už dienvidiem, un cerēdams drīzi ar

savu kurzemnieku stepē sastapties, lai gan jau, nez kur

radušās, pulkos klīda arī tādas valodas, ka lielvezirs pār-

gājis Donavu ar visiem saviem spēkiem, steigdamies pretī
krievu valdniekam.

Mierināja sevi ar cerībām, ka tās tik tādas blēņu ziņas,
gribēja ar iešanu pasteigties. Tak tikko cara pulki no tās

nometnes vaļņiem laukā un kādas verstis gājuši, tā viss

klajš pēkšņi satumsa aiz tatāru jātnieku tūkstošiem un no

to kaujas klaigas ievaimanājās gaiss, ordai pasākot auļot
ap krievu masu ciešā gredzenā, no kura nāca bultu lietus.

Un jau kādi desmiti saļima pirmās rindās, kuras ķērušas
ordas vīru strēles.

Ar labu salvi padzīti tālāk nost, pajuka, izklīda, sāka

tagad šaut, jādami šurp un turp, sīkākos pulciņos, bet nu

tik žigli, ka jaunkareivjiem trīsēja rokas un ņirbēja skati,
veroties chana ļaužu ņudzeklī. Un Orda atplūda pa īstam

nost tikai pēc tam, kad kājinieku rindas mazliet sānis kā-

pušās, dodamas vietu abu pirmo divīziju lielgabaliem, un

kanonieri, cauri bataljonu intervāliem, sākuši šaut ar kar-

tečām.

Tad pagaisa, zemei zibot aizauļoja pa stepi, kurā palika
tik ordas atakas sagrieztie putekļi un pussimts kritušu, —

to zirgi zviegdami aizdrāzās bēgošajiem simtiem līdz.

Cars noskatījās chana pulkiem pakaļ tumšu skatu. Tad

pavērās Veidē, kas blakus tam, palūkojās vecajam ģene-
rālim sejā, padoma meklēdams.

«Majestāt, tā mēs necik tālu netiksim,» vecais novilka

caur zobiem, «un var kādā vietā vēl tiešām izlauzt mūsu

musketieru rindas. Griezīsim atpakaļ pie upes, kur vītoli,

pataisīsim spāņu jātniekus, kuros tiem stepes velniem at-

durties ar viņu kumeļiem, kad jās pa otram lāgam virsū.»

Izdarija pēc Veides padoma, gāja līdz upei mietus tēst,
siet viņus krustisku un taisīt no tiem āžus. Izdalija viņus
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pirmajām rindām un, mietu asumiem saspurojusies kā

tāds milzīgs ezis, armija atkal sāka savu stepes gājumu.
Vēl tikko verste noieta, tāatkal pie apvāršņa sāka griez-

ties putekļi, itin kā tur staigātu viesuls, aši nāktu tuvāk.

Un tikko musketieri bija āžus sev priekšā likuši un sastā-

juši paši tā, lai blaku vieta arī lielgabaliem, tā atkal pasāka
drebēt zeme un kauca gaiss, aiz zvēriskām tatāru karavīru

vaimanām un viņu šautu bultu šņākas.
Maz krita šoreiz krievu pusē; toties ordai šis bija nāves

birums, jo ar rāmu salvi un reizē no visiem dižgabaliem un

visām bisēm šauts. Un žiglāk kā nācis, aizdrāza atpakaļ
tas melnais, kaucošu vīru un traku zirgu padebesis, — to

dienu visi ordas spēki nerādījās ceļā vairs, bet jādelēja sā-

nos un iztālēm un nopakaļ, acīgi vērodami, vai gausi ejoša-

jā krievu četrstūrī kur nepavērsies iebrukumam noderīgi
vārti. Un nesagaidījuši, pagaisa ar vakarblāzmu kā dienas

knišļu bars.

Dūmakaina un trauksmīga bija tā nakts, armijai saejot

atpūtai vidū divām gravām. Tā lauka atsegtajos ga-

los sakrāva āžus, lai pret viņiem saplaktu naktī nācis or-

das uzbrukums, bet pēc tam abās balkās sāka klaudzēt

cirvji, kareivjiem cērtot malku gunskuriem.
Pirms pusnakts atgriezās nometnēDonas kazaku jesauls

Ulanovs, tatāru mēles labs pratējs un arīdzan tatāraskatu:

ar kņaza Goļicina ziņu par krimieti bij dienā pārģērbies un

ordas otrā uzbrukuma burzmā un putekļu jūklī aizauļojis
atsviestajiem čambuliem stepē līdzi. Un pastāstīja baisas

vēstis, sadzirdētas pa novakaru pie ienaidnieka ugunīm:

Lielvezirs sagaidāms nevis no dienvidiem, bet rītu pu-

ses.

Rīt būšot klātu visgalvenie spēki, un ar tiem visa turku

artilērija, kas tādēļ aizkavējusies, ka barība lielgabalu

vilcējiem vēršiem aiz siseņu posti jumu vainas nu jāved no

prāva tāluma.

Tad lielvezirs solijies gāzt cara pulkiem virsū ar visiem

piecsimts stobriem, un Maskavijas godībai tepat stepē bū-

šot pēdējais gals. —
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X

Ap novakara stundu sanāca feldmaršala teltī jauna krie-

vu kara vadoņu sapulce, un visiem bija sadrūmušas sejas,

«Uzvarēt jau šo vienu pārspēku laikam gan nevaram,»

teica Halarts, neceldams acu un rūpīgi vērodams savu zā-

baku purngalus, «bet rītu tas, ja nemelš gūstekņi, paliks
vēl divtik lielāks.»

«Lielveziram četras reizes vairāk lielgabalu un gana pul-

vera, bet mums ta maz, un atkal sāk trūkt maizes,» no-

pūtās Repņins, par saviem kareivjiem vienmēr gādīgais di-

vīzijas komandieris.

«Jā, divos manējos pulkos šorīt pabeigts pēdējais jūsu
ekselences atvestais proviants,» Veide nolieca pavisam bal-

to galvu uz kņaza pusi un nopūtās:

«Drīz atkal sāksim ēst zirgus, kuri jau beidzas tā kā tā,

jo siseņu nelaimes dēļ nava ne kaltušas, ne zaļas zāles. Pat

vītoliem vairs lapu nav.»

«Mums nav vairs arī kavalerijas,» sērīgi teica šeremet-

jevs, «jo gandrīz visi eskadroni aizjājuši tam trakajam
kurzemniekam līdzi pēc turku labības, un diezin kad, vai

jel pavisam jās atpakaļ. Dragūnu mums gana, bet dragū-

na vērtība zirdzinieku kaujai gan zināma: puskājnieks un

tikai tāds pusjātnieks, kam par zobenu mīļāks karabins. Ko

sūtīsim tagad laukā un pretī tiem divi simts tūkstošiem

lielvezira un chana zobenu?» Feldmaršals apklusa, savilcis

vītušo un gludi noskūto seju kā nievā vai sāpēs, bet caram

tobrīd sārtāki sametās vaigu gali, jo visi un pats arī zināja,
kas ir galvenais Rennes ekspedicijas izrīkošanas vaini-

nieks. Bet neteica nekā; tik zobiem sakožoties ciešāk, ne-

varīgi un reizē nikni notrīsēja ūsgali.
«Tālāk iet nevaram,» sāka Janušs, «uzvarēt vai pus-

miljonu pretinieku arī nespējam, un tā tad —»
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«Jālūko atkāpties, kamēr Vēl varam,» iekrita ungāram
valodā garais un skarbais vāciets Ensbergs, stīvi skatīda-

mies viņā savām izspiestajām un nu tik bargām acīm, itin

kā tieši Janušs un neviens cits būtu armijas likstu galve-
nais vainīgais. «Jāsāk atkāpties,» atkārtoja iekaisdams,

«un vēl šinī pašā naktī, kamēr turkiem nav atvesti visi tie

viņu pieci simti lielgabalu,» Ensbergs nobeidza, vai tikpat

bargi pavērdamies valdniekā. . Un visiem sirdis mazliet

atlaba, jo garais saksis tieši to vārdu pateicis, kas visiem

jau uz mēles, — tikai kā kauns to teikt.

Nu tas bija noticis, un ģenerāļi mēmi paskatījās carā.

•Halartam zem tā pāsirmajām ūsām pat tā kā pazibēja ni-

cīgs smīns.

Valdniekamaizvērušās acis, cieši kniebta mute, savilku-

šies uzaci un žokļu muskuļi, bet krūtis drebēja un cēlās tā,
itin kā trūktu elpas. Un ne vairs nosarcis, bet atkal kā

zeme pelēks vaigs, .
Tad gausi atdarīja apsarkušos plakstiņus, paskatījās

kara vadoņos pusmirušu skatu, — tā skatās cilvēks, ku-

ram pēkšņi jāatsakās no savas visgaišākās cerības, — un

lēni, mazliet grīļodamies cēlās kājās, tik neticami garš, ka

pāri ģenerāļu lokam pacēlās un aizsedza tos visus cara mii*

zīgā un melnā ēna.

«Es redzu, ka Dievs tiešām mūs atstājis un novēlējis
dzert to rūgto biķeri,» viņš izdvesa un sagrīļojās atkal, pat

pie galda stūra pieķērās itkā tam plecos uzvelts tiem nene-

sami smagas nastas svars. «Grāf Boris Petrovič,» viņš ne-

varīgi pamāja feldmaršalam, jau ticis pie tā telts izejas,

«nokārto, draudziņ mīļais, visu, kas tagad vajadzīgs, un

lieci sākt mūsējo atkāpšanos ap pašu pusnakti.»

Līgodamies, itin kā būtu vai deviņas dienas dzēris, nu

sācis reibt, aizgāja pie carienes, nokrita tur uz mutes un

caunādu cisās, zobiem un pirkstiem plēsdams Samarkan-

das zaļā zīda segu, raudādams izmisuma un nevarības

dusmu asaras, elsodams par savu gaistošo Bizantijas sap-

ņojumu, kura dēļ tā bija iekarsusi svaidīgā un mūžam sa-

trauktā sirds.

Vēsa un maiga roka sāka tam glāstīt kamiesi, glaudīja
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raudu raustīšanās drebinātos' milža plecus, lūkoja delverī-

gajam lielajam zēnam arī to jauno bēdu vieglināt. Un pē-

dīgi tā sāka lēni rimt, nemanītsnāca carienes roku brīnum-

varas atsauktais miegs; bet arī miegam līdz vecais un

jaukais sapnis par Sofijas katedrāli.

Daudz kas nav ņemams ašos pārgājienos līdzi, un vēl

tādos, kas ejami ar niknāmkaujām, sitoties cauri pretinie-
ku pārskaitām. Un tāpēc tovakar, paklausīdami feldmar-

šala pavēlei, cara pulki rūkdami cirta kopā savus tukšos

pulvera un maizes ratus, salauza pulkvežu un ģenerāļu ka-

rietes, šauteņu laidēm sita mātodamies kopā dzertās un

vēl pustukšotās degvīna un vīna mucas. Lai turkiem ne-

kas netiktu, viss pametamais tapa iemests sārtu liesmās,
arī Maskavas metropolita un Kijevas alu klostera mūku

līdzdotās, pareizticīgajām Balkanu tautām dāvanai līdz-

vestās svētbildes. —Un tepiķi, teltis, no ziemas un palu
laika gājiena cauri Polijai vēl pulku vezumos glabātie ka-

žociņi, tāpat šis tas, kas ejot pa Augusta valsti un kņaza
Kantemira zemēm, augstu un zemu karavīru palaupīts.

Līdz vēlai naktij gaiši dega krievu armijas nometnē, ar

āžu žogiem un aiz viņu mietiem slēptiem lielgabalu stob-

riem apjoztā, tie lielie tagad lieko kara mantu sārti. Un

neskaitāmām turkuguņu acīm zvēroja visapkārt stepes

klajš, apvāršņa malā viņu margojumam kopā saejot ar

zvaigžņu baru zaigu.

. īsi pirms pirmiem gaiļiem sāka projām iet, nenodzēs-

dami tās nometnes gunis, lai turku sargi ilgāk domātu, ka

krievi vēl tepat, un tas vienas viņu daļas gājiens tik tāda

nakts viltība. Bet par daudz žigli bija sākušas iet kādiem

Repņina vadītās avangarda divīzijas bataljoniem kājas, un

turku tabori cits pēc cita sāka sasaukties signalragu skar-

bām klaigām; kā pusnakts pērkons dobji sāka bungas du-

cināt, celdamas kājās lielvezira karotājus, sagulušus ap-
kārt puspadzisušām ugunīm. Un gaisi Melnās jūras pusē
vēl nebij sametušies gluži sārti aiz saules lēkta tuvuma,



124

kad projām gājēji aiz sevis padzirdēja iesākamies zemes

rīboņu un turku zirdzinieku «allah! allah» nikno sauku.

Gāja klusēdami, spēra ašu un cik vien spējams garu soli,
cieši slēgušies bataljonu kvadrātos, pielādētām bisēm pār

plecu un sākumā cenzdamies pat galvas bez majoru koman-

das nepagriezt; tikai sirdīgi glūnēdami acu kaktiņiem, vai

klaigātāji jau tik tuvu, ka virsnieki liks tūliņ salves šau-

šanai kārtoties, tos bļāvējus ar svinu sveicināt un, ja ar

ložu šalti vēl nav gana, ar durkļiem sagaidīt.
Kā dunduri gar nosvīdušu zirgu sāniem, tā iesāka joņot

pēc eskadrona eskadrons gar žiglāk aiziet gribētāju divī-

ziju rindām. Viens un otrs trakgalvis jau mēģināja tieši

rindās iekšā jāt, ar kumeļa krūtīm atdurdamiespret pretim

pacēlušos baginetu smaiļu sētu. Bet aši jājis, ašāki vēl

sviedās atpakaļ, to pamanot, ka kvadrātu rindas sāk ejot

sagriezties un virsnieki paceļ zobenus uguns komandai.

Tā steigdamies ar visu vari, tomēr gausi gāja, reizi pēc

reizes tika pa labi vai pa kreisi šauts, kur sirdīgāka tobrīd

ienaidnieka uzmākšanās. Un aizelsušies, sausiem kakliem,

pusizmisuši un kā velni nikni, nokūpējuši vai pavisam mel-

ni biszāļu dūmos un kailās stepes putekļos, ap pusdienas
laiku aizsniedza Falcu miestu, kas pie Prutas.

Piespiedās ar mugurām pie tās, mēģināja atvilkt dvašu

pēc rīta cēliena gājuma un gandrīz nemitīgas kaušanās. Un

cerēja tā kādu laiku kājas, rokas un krūtis pūtināt. Bet

pievīlās, jo visa turku armija kā negaiss nākusi pa cara

karapulku pēdām, un ieslēdza tos pagurušos un pusizslāpu-
šos kā milzīgs pusmēness, ar abiem flanku ragiem aizsnieg-
dama stepes upes malu. Pakalnos, kas krieviem bijuši tā-

lāk ceļā, sajāja kādi simti poļu, gan sarkanos, gan zaļos
kuntušos un pāvu spalvām nopušķotās četrstūru cepurēs,

kaut ko tur aurēja un sauca, laikam zaimus. Mazliet tālāk

pakreisi saauļoja Budžakas tatāručambuli, sagriezdamies
kā sakaitināts lapseņu spiets. Un tad nesteigdamies un kā

parādē uzjāja, turpat tajos senu un vienīgi vairs vējiem
atminamu stepes tautu uzmestos pakalnos, arī vēl kādas

citu karavīru rindas, kas bija ģērbtas zilajos zviedru

mundieros.
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«Dievs Tēvs un tu, svētais Nikolaj Brīnumdari! Stāviet

nu abiklātu šajā nestundā,» nomurmināja kādas aizkaltu-

šas lūpas pie upes piespiestajos cara pulkos, kas klusēdami

vērās ienaidnieku milzumā: «Pret mums nevien visi turki

un trijās ordas, bet arī poļu vojevodu ļaudis un jauns zvied-

ru ķēniņa karaspēks!»
«Viens no diviem,» sirdīgi norūca nejēdzīgi garš gards,

uz bises atspiedies un nācēju tūkstošus īgni vērodams:

«Vai nu atlaidušies no savas pusnakts zemes ar kādām vel-

na burtām burvībām, vai nākuši laukā no brāļu kapiem, ku-

ros aizpērn tos sarakām pie Poltavas.»

Mekmets Baltadži, sultāna favorīts un lielvezirs, bet

pirms tās lielās žēlastības iegūšanas islama ticīgo valdi-

nieka acīs prasts malkas cirtējs Smirnas pilsētā, štāba un

svītas pavadīts, lēni uzjāja augstā pakalnā, no kura pārre-

dzams viss plašais krievu ielencēju pusmēnesis un tā ragu

apņemtā cara pulku nometne dziļi lejā pie Prutas, aiz ku-

ras brūngans pletās Besarabijas krasts, nokaisīts pare-

tiem kurganiem un pagaisdams apvāršņa rītu malas dū-

makās.

Ķēniņa ģenerālis un diplomāts Poņatovskis, no pašas

Adrianopoles jājis līdzi turku armijai, saskatījās ar ģene-

rālmajoru Hordu, tik torīt atlēkšojušu no Benderiem ar tri-

jiem zviedru eskadroniem, lai redzētu lielās krievu nelaimes

sākumu un laistu savam valdiniekam ziņu, kad sagaidāms
tās drāmas beigu iesākums. Hords, pārlaidis vēl reizi pēti-

jošu skatu pāri nometnei un upes lejai, pamāja polim pie-
krizdams. Tas jāja lielveziram tuvāk un teica mīkstu mēli,
caur tulku runādams:

«Sultāna lauvu pulku pavēlniek, lieci sabraukt daļai tavu

smagāko bateriju viņā krastā, bet citas visas šepat izrīkot

puslokā. Pieci simts lielgabalu guns, nākdama cieši sa-

stājušo krievu biezumā no visām debess pusēm, tos sašķai-
dīs tavu gaišo acu priekšā tāpat, kā grūžamā vāle sašķaida
piestā bērtus miežus. Lieci jel tā darīt tavējiem kanonie-

riem, ak, lielvezir, un tu iemantosi Allah svētību, jaunu
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žēlastību padišacha acīs un lielīgās krievu tautas kāvēja
slavu.» • • :' • t ;'. J!

Mekmets Baltadži pablenda Poņatovskī, pabraucija sar-

kani nokrāsoto bārdu, cienīgi nokāsējās, ērtāki nosēdās seg-

los un neteica ne vārda, joprojām vērodams naidnieku no-

metni un viņpus tās upi, kas gausi plūda, saulē zvīļodama
sudraboti zila.

«Allah tos suņus devis tavā varā, ak, pasaules valdnieka

labā roka, kas esi izjājis šinī taisnajā karā apakš pravieša

karoga,» ierunājās chans, pie sevis jau pasācis rēķināt, cik

tūkstošu tagad varētu.iegūt gūstekņu, un cik par tiem dos

zelta maisu Galatas vergu tirgū armēņi, līkdegunainie un

viltīgie vīru un meiteņu sapircēji no Ukrainas nomales

sirt paradušiem viņa tatāriem. »Tak apkaut tos, kas drīz

gatavi padoties un kalpot taviem kalpiem, būtu tikpat ne-

prātīgi darīts, kā sabērt upetikko kultus kviešus. Varenais

un gudrībā neizteicamais, jel pagaidi vēl trijās dienas, kad

urusi, šodien beiguši apēst savas kaltētās maizes pēdējās

druskas, iesāks aiz bada apgrauzt savus pašu elkoņus. Tad

ļauj man jāt iekšā viņu vaļņos un grāvjos, kurus tie tur nu

rok ap sevi lielā steigā, un — zvēru tev pie sava tēva stopa
— atvedīšu tavējo acu priekšā caru kā vērsi valgā, un at-

dosim to padišacham par kāju pameslu, lai pravieša ēna,
taisīdamies jāt mošejā, pa cara pleciem vieglāk tiktu ru-

maka mugurā.»
Un apklusis tatārs sāka no jaunā gudrot, cik jaunu

nas maisiņu nu tiks tā Bachčisarajas pils mantu kamba-

riem pēc. jaunās un, cik paredzams, gūstekņiem pārbagātās
kara gaitas.

• «Ak, neklausi jel chanam, gudrais lielvezir, jo pati melnā

mantrausība tagad runā ar tā muti,» ierūcās Jusufs pašā,

janičāru pulku tiešais pavēlnieks, sirdīgi paskatījies tatārā

un spļāvis, pielika draudpilns plato un spalvaino plaukstu

pie zeltmakstī paslēptā Diarbekiras ieroču meistaru kal-

dinātā zobena. «Kas tiks no šī karā gājiena tad tev pašam,
kas maniem islama ticīgo karotāju taboriem, ja visus uru-

sus un viņu mantu saņems vieni paši Krimas stepju vilki ?

Kas tatāram reiz ticis rokās, to viņš turēs vai zobiem, arī
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pusmiris, neatdos. Ak, padišacha acu prieks, liec jel iet

virsū ifrusu nometnei maniem karavīriem! Vai dzirdi, kā

tie kauc naidnieku asins un prasās cīniņā?» Un janičaru

aga pamāja ar zeltīto buzdiganu pa labi, kur dzirdama lep-
no sultāna kājnieku nepacietīgā rūkoņa.

Lielvezirs, bārdu braucīdams, paskatījās triecienieku

korpusa komandierī, tad Krimas valdniekā, pēdīgi zviedru

virsniekos, un, padomājis, pameta ar roku Jusufam.

«Allah ir liels un liela viņa žēlastība pār taviem uzticīgo

pulkiem,» viņš piekāpdamies sacija. «Lai janičari iet un

ņem ar joni cara nometni, un krāšņāka vēl top no krievu

asinīm viņu taborusenāslava.»

Jusufs pašā nojāja lejā, aizlēkšoja pie janicariem, jāja
caur to rindām, viss zelta bruņās mirdzēdams un sagaidīts

ar suminājumu saucienu šalku, — iztālēm likās, ka tur sā-

cis krākt jūras bangojums.
Tad sarkanbaltā janičaru jūra sāka trieciena viļņos kār-

toties : pirmie trīs vai četri simts vīru garām frontēm, tā-

lākie auga aizvien garāki. Un jau sāka milzīgās bungas
sist, zirgu astes standarti sakustējās gaisā, atakā ejošo
tūkstošu kājas iesāka cieta ritmā zemi tricināt.

Jataganiem zobos, garās musketes pakāruši plecos, jani-
čari aši gāja krievu vēl seklajiem grāvjiem un to racējiem
tuvāk. Un kad vairs tikai divi simti soļo, kā asinssarkaņa
lavine gāzās uz priekšu kauties paradušu karavīru un to

asmeņu vilns.

Reizē pavērās cara bataljonos intervāli, pa kuriem šaut

feierverkeru' lielgabaliem. Un gaisam nodārdot aiz krievu

vara stobru šautās salves> četri to šturmētāju pirmie viļņi
bij aizslaucīti nāvē kā ar milzu slotu. Bet jau aiz asins

lauka, kurš nu pavisam, sarkans sameties, cēlās un droši

nāca virsū jauna karotāju siena, lepnajām sarkanbaltām

rindām aši maršējot pārr tumšsārtām paltīm un vēl silta-

jiem karteču krusas sadragātiem cīņas draugu augumiem.
Un janičaru brāzmainās kaujas klaigas līdzrautās, sākušas

jāt bez lielvezira pavēles pret krievu paseklajiem grāvjiem

kādas spagu reģimentes.
Jaukādiem to grāvju aizstāvētāju bataljoniem vairs ne-
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bij laika pielādēt tikko izšautās bises, jo virsū jāja zirg-

augumu siena, un virs tās zibsnīdami cēlās un krita līki as-

meņi. — Ar jataganiem sasizdamies, griezīgi un sīvi šķin-
da bagineti, ar «allah!» klaigu jaucās izmisusi mātošanās,
zobeni skaldija trejstūreņu segtas galvas, un smagas šau-

teņlaides šķaidija gludi skūtos musulmaņu pakaušus, šur

tur jau žņaudzās kailām rokām, nikni lādēdamies sitās dū-

rēm, ar zobiem ķērās rīklē pretniekam.

Ģenerāļi un kaprāļi, majori un viņu dragūni uz dzīvību

un nāvi cīnijās, pulku komandieri, ar saviem kareivjiem

plecu pie pleca stājuši, cirta un dūra cik jaudāja rokas.

Un cars, mežonīgu un traku acu zibu pulverdūmiem no-

kvēpušā sejā, ar zobenu skrēja gar kaujas fronti šurp un

turp :

«Turaties, mani mīļie puiši, Dieva Tēva dēļ, turaties!

Velns lai jūs parauj, nolāpītie sukinsini, — sātans lai un

elle — jel turaties!»

Milzīgs un gandrīz melnu seju jātnieks kā no paša dūmu

gaisa ielēca turpat caram priekšā viņa gardu rindās, acīs

iešļācās satracinātā rumaka karstu putu šalts. Bet jau
virs cara galvas nozibēja cirtienam ceļams asmenis.

Pasitās sānis pats, — tobrīd vairs nebij veco un nepār-

varamo nāves lauka baiļu, tik izmisis niknums, — un at-

cirta pretī ar tādu spēku, ka etiopam aizlidoja melnā roka

ar visu līko cērtamo. Un nogāzās pats jātnieks durkļu
smaiļu silā, — pats kumeļš gandrīz uzmests gaisā, vai trej-

deviņu baginetu durts, bet caru apstājusi viņa veco kara

draugu uzticamā siena.

«Turaties, bērni, stāviet stipri! Ja nenostāvēt jums, tad

tepat mums visiem un arī tēvišķai pēdējais gals!» Bet jau
nāk virsū jauna kaValerijas atakas auka, pa kreisi gaudo
līdz trakumam saniknotie janičari, un gaisi šalc un dārd, un

rīb un krāc.

«Peter Aleksejič!» — izmisis iekliedza tam ausī Inger-
manlandes pulka kareivis, pušu šķeltu vaigu, caru aiz krei-

sās piedurknes paraudams: «butirci kāpjas atpakaļ! Jau

turki laužas mūsu retranšmentā!»

«Lai viņus visi samojedu jodi —» Divi lēcienos bija turp,



nocirta zemē divus atpakaļ pabēgušos kareivjus, kuri pat-
laban nosvieduši bises, nodūra viņu karodznieku, kas sācis

arī bēgt ar visu savas rotas standartu; pacēla pats to rotas

karogu un sabrēca tik pērkonīgā balsī stāt, ka caru turpat
padzirdot, atkal saslēdzās tanī vietā vīru sils; un durkļiem
atsviests atpakaļ arī tas, septītais pēc skaita, lielvezira jāt-
nieku jājiens iekšā krievu nometnē.

lesvieda tad to flagii rokās pirmajam dūšīgāka skata ka-

reivim, pats aizdiedza pa kreisi, kur semenovci, zobus sa-

koduši, cīnijās. Un izmisušām balsīm saņēma to vecās,

mīļās rindas:

«Pēter Aleksejič, — jau turki grasās ņemt pār mums

virsroku! Paskaties jele pats, — pagalam sekli te mums,

tik līdz ceļiem grāvji! Kā tur lai atsperties, kad šie nāk

virsū?! Valnis arī par zemu, nejaudāsim vairs necik ilgi
cīnīties! Tā uzmācas kā pati velnu vara!»

Apsviedās apkārt, pavērās asiņu pieplūdušām acīm, pa-

doma meklēdams. leraudzīja nometnes vidū atstātos dra-

gūnuzirgus, to jājēji sen rindās gājuši ar saviem kara-

biniem. Un uzsauca zirgvežiem vest klātu cīņas grāvim
kumeļus:/

«Durt zirgus nost un gāzt to maitas turku zirgiem ceļā!
Bērni, taisieta no tiem sevim vaļņus, — tāpat tos jāšus ne-

aizjāt!»
Un gardi, kājinieki un dragūni cīnijās tālāk, kāvās pa-,

slēpušies aiž vēl ļeganiem zirgu ķermeņiem. Vēl citi nesa

kopā un krāva citu uz cita savus un turku kritušos, lai tikai

augstāks tiktu ap vēl dzīvajiem zemes, zirgu un beigtu vīru

valnis. Un tā noturējās līdz dūmakainam vakaram, kad

tumšzils sametās un viss zvaigznēm nosējās debesjums.

Aizjāja nesteigdamies no tā cīņas lauka spagu švadroni,
lēni un klusēdami atsavilkās niknie janičari,.gan atstājuši

asiņu lāmās un smiltīs septiņus tūkstošus, bet pilni savas

vecās spīts, kā. jauni buļļi, kas savā spēku pārpilnībā sā-

kuši ar mūri badīties un pret to aplauzuši ragu galus. Un

tikai tad līdz nāvei pagurušie nometnes aizstāvji jaudāja
sākt noslaucīt no sejām pulverdūmu kvēpus, visus karstās

kaujas zviedrus, un savējās un svešas asins šļakatas. Un

129A. Orins» Melnais Jātnieks.
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nu gan pirmā vietā bija slāpes, pagalam aizkaltušas rīkles,,
mutes: pēc ūdens un turpat lejā pie Prutas simtiem un

tūkstošiem bij pirmais tecējums, lai arī visi kauli gurusi
un pašas sevī pinās kājas. Un turpu skrēja arīdzan vēl

dzīvie kara kumeļi.
Tak tikko velgai klātu tikuši, tā pasāka virs upes gaudot

gaisi, un šinī malā turku bumbas krist, no viņas puses pāri
straumei šautas. Un svieda gaisā cilvēku un zirgu augu-

mus, šķaidīja dzīvas miesas, šļāca pretī debesīm velgas
fontānus un smilšu stabus; un dzina tos pusnoslēpušos

prom no straumes, atpakaļ viņu nometnē, kur viss pilns

asiņu un nāves smakas, un jau vietām smags sācis celties

līķu tvans.

Turku bateriju uguns no tās, Besarabijas malas rima

tikai pēc tam, kad vaira netālu līdz jaunai pusnaktij.
Bet arī pēc to lielgabalu aprimšanas nebij ielenktajiem at-

dusas, nedz miera, jo feldmaršala dota tāda pavēle: dziļā-
kus un pa tumsas melnumu ar skubu izrakt grāvjus, jo
rītu tā pati šturmēšana gaidāma.

Rokot pagalam pagura jau tā bēdīgie prāti, izmisums

sāka rakties pašiem sirdīs. Un tāda sajūta, ka nu gan rok

sev kapus, jo glābiņa nekur. —

Izmisis bija arī lielvezirs, pus bārdas izplūca sev trakās

dusmās janičaru aga Jusufs pašā. Tik chans pasmīnēja
zem tievām ūsām, bārdu braucīdams un teikdams, ka va-

jadzējis no paša sākuma klausīt gudrajam ziemeļzemes ķē-
niņa vīru padomam.

Pie tā nu arī atgriezās, jo ar vakara krēslu sabraukušas

abos Prutas krastos norīkotās baterijas, līdz pusnaktij

likti pozīcijās to vara stobri.

Ar gaismu cēlušies un pielūguši savu Dievu, ar sauli pa-

beiguši tiesāt brokasts jērus, turku lielgabalnieki stājās ne-

steigdamies klāt saviem ieročiem šaipus un viņpus upes.

Un lielgabali sāka zemi un gaisus tricināt, šaudami kopā
krievu nometni, kur bataljoni grāvju saspiesti tik cieši ko-

pā, ka vai aiz katras turku bambardieru lodes palika sar-

kans vāls.
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Visu nakti, līdz jaunās bombardēšanas sākumam, cars

bija strādājis kopā ar kareivjiem, un racis aizelsies un

šņākdams, lai dziļāka tiktu nometni apjozusi tranšeja. Un

vienu rādams, otru teikdams un trešo slavēdams, palīdzēja
kraut aizsargvalnī vakardienas kritušos un jau uzpūstās

zirgu maitas, pats nebēdādams daudz par janičaru šautām

lodēm, kas laiku pa laikam gāza vecajiem blaku jaunus mi-

roņus.

Tad sākot gaisiem kaukt aiz lielvezira dižgabalu bumbām

un granātām, pavērās apkārt, ieraudzīja turku baterijas

uz visiem pakalniem, atmeta ar roku un klusēdams, no-

kārtu galvu gāja projām.

lestreipuļoja lielajā kara padomes teltī, nokrita tur kak-

tā, uz čupā liktām zemsegām un, griezdams zobus, novīstīja

dūres, pār vaigiem noritēja dusmu asaras.

Aiztrenca pie joda patuklo Halartu, — tas izsprāga laukā

kā korķis, iedams valdniekam paziņot, ka viņa divīzijas

reģimentēm vairs palicis tikai vienai nepilnai dienai pul-
vera. — Aizdzina mātes vārdiemratā pašu feldmaršalu, kad

vecais grāfs, pa sensenajam paradumam, kad valdnieks

kara nometnē, nācis tam rīta godu dot un apvaicāties, kā-

das gantodien būšot monarcha pavēles.

Pēdīgi savām paša rokām izmeta ārā no telts garo un pa-

dumjo vācieti Ensbergu, kurš bija ieraudzījis turpu ejam

šeremetjevu un nodomājis, ka būs armijas vadoņu kopējā

apspriede.
Sabrēca apsargos liktiem garajiem preobraženciem, ka

liks tos turpat pakārt, ja ielaidīs vēl iekšā jel vienu paša

cara nesauktu, un kaut tā būtu pati svētā Dievmāte, un ļā-
va pilnu vaļu sava izmisuma raudām.

Lādēja pats sevi, savu pārsteidzīgo neapdomu, abus ru-

māņu kņazus, tālos melnkalniešus, Donavu, Balkānus un

pašu debess valdnieku, kam ļāvis augstprātības velnam

viņu kārdināt ar vecās grieķu impērijas godību un staigā-
šanu pasaules uzvarētāja Aleksandra pēdās.

Viss bija pagalam: kara plāni un sāktie miera laika

darbi, visa līdzšinējā pūlēšanās bez stājas un atpūtas, un
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cerības pacelt KrievUzemi par tādu valsti, kuras robežās

saule nenoriet. —

. Nupagalam nevien jaunkarotās turku un zviedru pilsē-

tas, bet ari tēva mantojums: lielveziram te viņa pulkus sa-

šķaidot, chana valsts robežas atkal izpletīsies līdz Kalugai

un Kazaņai.
— Atkritīs tikko noturētā Ukraina, būs kājās Vol-

gas silu mežonīgie stopnieki čeremisi, Aizvolgas tatāri

un baškiri un Kaukāza kalnu ziemeļu puses tautas. Un

mūki un vecticībnieku tētiņi sadumpos palikušās krie-

vu zemes.

Izlīdīs no savām mežu un klosteru paslēptuvēm laukā kā

zirnekļi un blaktis tie, kuru acīs cars velna dēls un anti-

krists, — visi, kam riebj viņa pasāktais valsts pārveidoša-

nas un izplešanas ceļš. Uzcels tronī mirlu Alekseju, sastās

ap to kā melna siena popi, igumeni un vecie bārdu žēlotāji

bajāri. — Liks sadedzināt kara kuģus, atdos ienaidniekam

un kaimiņiem visu, ko vien tie prasīs, lai tik miers, vecie

šūšanas laiki, vectēvu kārtība un pašiem atkal rāma dusa

visas Eiropas aizkrāsnē. —

Jūtot, ka glābiņa vairs nava, caram pagaist par sevi pašu

vara, un vecā histērisku baiļu lēkme klāt. No zemapziņas
melniem siliem izauļo trakie panikas rumaki, un reizē divas

bailes, nāves un gūsta bailes viņu žņaudz, viena sirdi un

otra garu. — žņaudz tā, ka prātā vairs tik viena dzīvnie-

ciska doma: par bēgot glābšanos.—
Glābt sevi, glābties kaut vai vienam, Un kaut arī visiem

citiem tūkstošiem, kas te postā iekļuvuši līdz ar viņu, būtu

nāvē vai vergot jāpaliek.

Viņš nevalda par sevi vairs, acīs ārprāta baiļu guns, lēkā

lūpas, trīc vaigu muskuļi; un visu milzīgo spēka un citkārt

gribas pilno vīru krata traku šausmu drudzis:

Viņš redz sevi beigtu, gabalos sacirstu, un tadatkal kau-

na važās un zelta būrī, ko smīnēdami etiopu vergi noliek

zem kājām sultānam, lai tas varētu ērtāki tikt seglos; un

suminādami savu valdnieku un cara noveicēju, kareivji un

pūlis ap viņiem gaudo, smej un rāda pirkstiem, rēc ņir-
dzīgām balsīm:
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«Skatāties, labie ļautiņi, hi, hi, hi! Lūk, to, kas gribēja
tikt par triju pasaules daļu valdinieku, he, he, he! Krievu

caru, pie kura matiem sultāns slauka savas kājas, kad vien

kāpj kumeļā! ha, ha, ha!» Un tik zaimu pilnas un skaņas
nievu balsis, it kā tie izsmējēji būtu tepat telts telpā.

Cars sviežas apkārt, novaidas, aizmiedz acis un aizspiež
abām rokām ausis. Tak tikko visi rēgi prom, tā klāt citā-

das gara mokas; un valdnieks, kas tūkstošus dzinis nāvē,

desmitiem cirtis galvas savām paša rokām un vakardienas

kaujā dūšīgi cirties līdzi savējiem kareivjiem, nu top vai

salts no izsamisas, ka viņam var nākt nāve cīniņā.

Viņš grib dzīvot, savu dzīvību paturēt par katru cenu,
dzīvot griba mēmi brēc caram asinīs un kaulos. Un skrē-

jis pa otram lāgam laukā no telts, viņš brēc saukt molda-

vaņu milicijas pulkvedi, kas turkam līdzīgs izskatā, runā

abas, sultāna un chana kareivju mēles, un pazīst stepi kā

neviens. ' '■.' *-^J(J
Rumānis nāk, grib klanīties līdz zemei un savu pade-

vību izsacīt. Bet cars nepaļauj tam runāt, nedz klanīties,

sagrābj aiz abiem pleciem, rauj ar seju klāt pie savas baiļu
sašķobītās sejas un krāc, dvašodams izmisu un šausmu

putas:

«Nikulče, glābi mani un carieni, izved mūs pa nakts mel-

numu cauri janičaru nometnei un palīdzi pa stepi tikt līdz

Septiņkalnei, kādai vācu ķeizara pilsētai! Dabūsi cik vien

gribi zelta, un vojevodas valsti piedevām!»
Rumānim iegailas un tūliņ atkal it kā satumst acis

,
skats

top kārs un glūns. Un to glūnu pamanīdams, cars sarau-

jas un iebrēc viņam vaigā, pilns jaunu baiļu niknuma:

«Nedomā tik nodot, pusceļā pārdot lielveziram! Uz mie-

ta tad tev sapūt, sadegt lēnā gunī, moldavaņu suns!»

Un tūliņ atkal saplok tas bargums, jo rumānis patlaban

vienīgā cerība.

«Nikulče, balodīt, jel palīdzi un glāb!» Cars drebošām

rokām iesāka ap sevi grābstīties, izsvieda no kabatas lau-

kā dukātu maisiņu, izrāva otru, stiepa tos pretī moldava-

ņu pulkvedim. «Un tevi, tikpat kā uz Dieva laistu glābēju

eņģeli, nu liekam vispēdējo savu cerību! Tu nedomā —»,
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aizgūdamies pateica, kad Nikulče vilcinādamies pacilāja

zeltu, «tā tikai rokas nauda! Kad tiksim Kijevā, dabūsi

simts tik daudz —»

Rumānis pagrozi ja zelta maisiņus un savu paša dūņu-
melno galvu; tad paskatijās telts sienā, it kā redzētu cauri

tai un lielvezira pulku nometnes lielajam pusmēnesim. Un

nopūtās un pasacija, rokas ieplezdams:

«Padomāšu, augstais valdniek un labdari, bet tiešām ne-

zinu, vai tas tavs nodoms varētu izdoties! Ir gaužām grū-

ta, bīstama un, varētu jau tagad sacīt, tikpat kā neveicama

lieta: nolādētie turki un velna padēli tatāri tā apsēduši vi-

sus pakalnus un aizņēmuši lejas, ka labi, ja tik lauka pelei

nepamanītai aiztecēt. Ja mēģinām, un mūs tie ceļā saņem

dzīvus ciet, tad tu, car, tiksi zelta ķēdēs, cariene padišacha

harēmā, bet mani uzsēdinās mieta galā. Tak, varbūt, Dievs

vēl sūtīs no savas augšas kādu ceļa rādītāju zīmi vai vēlēs

notikt citam brīnumam,» pasteidzās aši bilst, pamanījis no-

dziestam valdnieka izmisušā vaigā mazo cerību, un arī tā-

pēc, ka pašam zelta labad iedegusies sirds.

«Padomā, palūko lūdzams,» cars mazliet atplauka, ap-

kampa rumāni no jauna, saslapinādams arī viņam vaigu.

Šņaukādamies novērsās, elsās aizrāvās asaru pilnā
balss. Un Nikulče, noglabājis dukātu maisiņus savā pla-

tajā jostā un klanīdamies saliektajai valdnieka mugurai,

pats atmuguriski kāpdamies, izgāja no telts, kur preobra-
žencu sargi aiz viņa tūdaļ atkal sakrustoja ejai priekšā sa-

vus garos durkļus.
Cars apgriezās un, rokas lauzīdams, asarainām acīm no-

skati jās uz to vietu, kur gaisis Kantemira pulkvedis un vēl

nojaužams smagās aizkara drānas kustējiens. Tad no-

krita svētbildes priekšā ceļos, mēģināja izlūgties debesu

glābiņu. Bet nebij senās zēna gadu ticības, mēle neprata
atrast īstos vārdus, — juka domas un atcerē nāca tik paša
kādreiz runātie zaimi un bezdievīgās valodas, ar kādām jau
gadiem radis plātīties savos zvērināto dzērāju koncilos.

Aizvilkās līdz zemsegu kaudzei, iespieda tajās augumu

un seju, rokas matos iegrābdams, un trīcēdams viss laiku

pa laikam, kad it kā dobjāki palika turku artilērijas
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grāvieni. Un nesadzirdēja vairāk nekā cita, arī tā nē, ka

pie telts duru kādam mēģina kaut ko stāstīt viņa gardi pa-

devīgām, reizē nobīļa pilnām balsīm; un kāda cita, samtai-

na un lēna, cenšas tos pārliecināt iekšā laist.

Sāka atjēgties no tā sava pusmiruma tikai pēc tam, kad

viņa vidzemniece, nometusies blaku, lūkoja bēdu izsamisas

dragāto mierināt pa savam sensenam, līgavas un jau reizē

kā liela un aušīga dēla mātes paradumam.
Cars pacēla apstulbušo galvu, piespieda klāt Katrinas

ceļgaliem, apkampa tos tik cieši, itin kā tie nu viņam pēdē-

jais balsts. Un atguvis pēc brīža valodu, elsu raustīts,
sāka izstāstīt, kas viņam ar Nikulči nupat norunāts:

«Māmiņ, nav cita padoma, un glābsimies jele mēs divi!

Gan Dievs palīdzēs Krievijā tikušam izrīkot citu armiju,
— ļaužu mums gana. Bet citādi, ja tagad nebēgam, valstij

un arī pašiem tepat ar pulkiem kopā gals: līdz rītvakaram

turki sašķaidīs ar lielgabaliem vai jataganiem sakapās —»

Apklusa, piekrišanu un uzslavu gaidīdams; bet tūliņ sa-

juta ar sirdi, ka neskan tobrīd vienā ritmā vairs viņu abu

asiņu zvani jums, un carienes domas iet citu gaitu. Un

brīnodamies cēla slapjo seju, mēģināja telts puskrēslībā

blenzt.

Carienei bija valgas acis, bet ap lūpām nu gūlušas reti

tur kad manītas cietas rievas, vēl dziļāks kļuvis tas pats
vecais sērīgums. Un bēdu mute pēdīgi vērās kā mokās:

«Tētīt, nepārsteidzies, nedari aplami un bailēs nepameti
kara pulkus vienus, — citādi arī pats paliksi viens.»

«Tak saproti jele, ka nevaru tos glābt!» Gandrīz ierē-

cās, ar visu izmisu kļūdams pa paradumam nikns, kad uz-

reiz neatzīst par slavējamu tā nodomu. Bet cariene tik no-

pūtās, kā novaida, un teica tālāk, cieši turēdama abām ro-

kām apskautu viņa kamiesi:

«Atceries, tētīt, savu Narvas kontūziju, — reiz priekš

gadiem man visu pateici. Ko toreiz piedeva, pa otram lā-

gam nepiedos ne Dievs, nedz tauta. — Bez pulkiem un ar

kaunu pārnācēju mājās, tevi ar mietiem un ar nažiem sa-

gaidīs : pats zini, ko tauta runā par tevi un par mani, ko

ikdienas te? ziņo cilvēku moku" meistars Romodanovskis.
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— Tik grūts šķiet bajāriem un zemiem tavas valdīšanas

jūgs, ka manu: tagad tev kur kājai paslīdot, dumpji spruks

vaļā visās malās, un cels kā karogu pret tevi tavas paša
asinis.»

Jūtot, ka tas sacīts par princi Alekseju, cars sakustējās

draudpilns, iesarūcās pat, bet nevarīgi žēli, kā tāds vecs

un puiku kaitināts dīdītāja lācis. Bet nebilda pretī ne

vārda, tālāko teiku gaidīdams. Un cariene, sākdama paijāt

viņam deniņus un atkal sāpošo un smago pakausi, runāja
vēl: '„.;V.

«Tu, tētīt, visu savu mūžu nomētājies man kā tāds jauns

kumeļš, te gatavs aizauļot aiz spēku daudzuma diez kur,
te atkal sākdams trīcēt vilku baiļu baisā. Tāpēc arīdzan

daudz kas neiet gludi: kājas pašas sametas, pilnā skrējienā
allaž gadās liela vai maza klupšana. Grūti tev tāpēc pa-

šam, pavalstniekiem tiem divtik grūt, bet pretiniekiem

ļauni prieki. Vairāk savaldies, tētiņ, arī šais smagās bē-

das saņemies! Gan jau radīsies vēl kas cits, arī bez tā

tava bēgšanas nodoma.»

«Tad teic to savu padomu, ja tādu zini,» cars iestenējās
kā dvēseles mokās. «Man. pašam cita kāda nava.» Un at-

kal, bet nu gan jau mazāk notrīcēja pašam pleci, augot
stiprumā turku lielgabalu dārdoņai.

«Tētīt, neesmu augsta cēluma, prastu arāju ļaužu,» ca-

riene sacija, un jau guvusi cara domu savā vadībā, «bet

domāju, ka ne jau katrai kara ļaužu sasatikai katrā ziņā

jānobeidzas ar kaušanos, ar vienas puses vīru apkauša-
nu. Var arī parunāt pa godam, par miera saderēšanu.»

Cars aši saslējās, tad galva atkal slīga nevarīgi un cares

klēpī atpakaļ.
«Es neticu, ka lielvezirs tagad gribētu ielaisties miera

valodās,» viņš nopūtās, «kad tas tur mani sagrābtu aiz rīk-

les, un manām reģimentēm vairs pavisam maz pulvera,
drīz paliks ar baginetiem un zobeniem vien.»

«Par to tavu pulvera badu tas turku kara lielkungs vēl

nekā nezina,» cariene drošināja, «bet vakar viņam pulka

krita, un kritīs vēl, ja otrreiz nāks ar tādu pašu joni. Tak

nenāk, redzi pats, lai gan jau drīz būs galā rīta cēliens, tā
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tad, žēl viņam viņa ziņā dotu sultāna cilvēku. — Ja lūkosi

sākt runāties, varbūt, ij pēdīgi varētu sasadoties rokas.»

Redzēja to vēl šaubāmies, bet jau ar mazu gaišumu

asarainās acīs, sirdī jau pieķērušos tās jaunās cerības

salmiņam. Un cēlusies, gāja pie telts ieejas, pasauca tau-

rinieku, cara vārdā tam pavēlēja taurēt armijas vadoņu
sapulci.

Tie nāca, nokvēpuši pulverdūmos, bumbu sviestām smil-

tīm piešķiestām parūkām, Halartam bija kaklā kārta krei-

sā roka, ko vakardienas cīņās ķēris janičara jatagans. Un

visiem drūmas sejas; visi klanijušies caram, kurš sēdēja

sakucis telts kaktā un drānas sienā vērstu vaigu, pakla-

nījās carienei: brīnodamies saskatījās, kad redzēja, ka

tā, un nevis valdnieks, sataisās šoreiz vadīt ģenerālu sēdi.

Visiem bija mutē viena un tā pati teika, ka pulkiem
sāk trūkt munīcijas, un rindas skrajas top aiz tā niknā

bombardementa.

Visi ārzemnieki, jaunie kņazi un vecais Repņins arī, bi-

ja par to, ka jāmēģina durkļiem sisties cauri. Padomājis

un nopūzdamies tam piekrita pats feldmaršals.

«Tikai papriekš jāizsūdz grēki un jāiebauda svētais va-

karēdiens,» viņš palocija galvu, no kuras liekajiem matiem

pabira tepiķī un arī pašam uz ceļgaliem putekļi un grants.
Bet garais un tiepīgais Ensbergs domāja, Veide tāpat, ka

bataljoni būtu tūliņ jāved baginetu triecienā, bez kādas

grēku sūdzēšanas, jo turku lielgabalu guns top arvien sī-

vāka, zaudējumi jau tagadiņ lieli un popu padarīšanām tā-

pēc nav vaļas.
«Tak saprotiet, jūs abi, bezdievīgie vācieši,» Šeremet-

jevs tos sarāja, «ka ejot visiem to durkļu kaujas ceļu, labi

ja puse izglābsies, un arī tikai tad, ja pats Dievs palīdzēs!

Viņu kaitināt nedrīkstam, jo bez Tā žēlastības un savējo
neizsūdzēto smago grēku mākti, gan visi šepat nāvē pa-
liksim.»

Veide vēl gribēja ko bilst, bet cariene to apturēja ar

gredzenotās rokas mājienu.

«Ģenerāļu kungi, un arī tu, grāf un ģeneralfeldmaršal,»
tā sacija, «tagad strīdēties nava laika, un cars jums pa-
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teicas par gatavību sirdīgi cīnīties; bet viņam pašam ra-

dies vēl kāds cits padoms, ko lika man tagad pasacīt, jo

vēlas, bez savējā vaiga rādīšanas, dzirdēt no sirdīm un bez

izlocīšanās vai glaimiem nākušas atbildes.»

Atkal saskatījās tie vecie un jaunie kara lielkungi, pa-

vērsās tad tiem pretī pagrieztajā monarchamugurā, un at-

kal vidzemniecei sejā, kur tobrīd redzams agrāk nepama-

nīts valdonīgs vaibsts. Un nepagaisa, lūpām sākot vēstīt,
ka jālūko ar lielveziru aizsākt miera sarunas, un nāves

cīņas ceļu jāiet tikai pēc tam, kad no tām sarunām ne-

nieka neiznāktu:

«Tu, Michail Šeremetjev,» viņa griezās pie feldmaršala

dēla, «esi augsti mācīts, proti visādas svešu ļaužu mēles,
arī ar savu paša runu un prātu neesi neveikls padevies.

Ņem taurnieku un dragūnu ar baltu flagu, eji vēl šajā

pašā pusdienas cēlienā pie lielā vezira un ; lūko parunāt

par miera derēšanu. Teic tam, ka mēs gribam ar labu aiz-

iet projām no viņu valstības; bet ja ar godu nelaidīs, būs

briesmīga asins izliešana, un vienīgi Dievs debesu aug-

stumā zina, kurai pusei viņš vēlēs gūt virsroku. Un tu,
feldmaršal, noraksti sultāna ministrim labi mīlīgu vēstuli

— Šafirovs palīdzēs —un iedodi to dēlam līdzi: raksti

lielveziram, ka caram nav bijis un arī tagad nav pret tur-

ku valdnieku nekāda ienaida, un šis karš mums un viņiem
iesācies aiz klausīšanas ļaunu cilvēku padomam.»

Atvilka elpu, paskatījās armijas vadoņos, bet nere-

dzēja tobrīd viņu acis: vecās un jaunās galvas bija
cares priekšā zemu liekušās. Pavērās tanī telts kaktā,
kur cars; bet arī tas jau apgriezies, vēl mikliem skatiem;
tak seja blāzmoja visa aiz atausušās cerības gaišuma, un

vēl kā cita. —

Padomāja vēl, kaut ko atcerējusies, pieaicināja klāt

jauno Šeremetjevu, iesāka no jauna:
«Tā kā turki pārlieku mīlē dāvanas, tad soli viņiem arī

tās. Soli par godīgu mieru un paļaušanu aiziet visu zel-

tu, cik mūsu nometnē tā atrodams; bet pirmām sākumam

lai saņem jau tagad šīs rotas,» tā nobeidza, noņēma no kakla

rožainu pērļu virkni, kurā iekalti zaļi smaragdi, baložu
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olu lielumā; novilka no dilbiem un pirkstiem rubīnu ap-

roces un rubīngredzenus, un sabēra to visu saujās feld-

maršala dēlam, kurš saņēma sniegto, ceļgalos nometies,

un noskūpstīja viņai svārku kroku.

«Es izdarīšu, māmiņ carien, kā nupat vēlēji,» izdvesa

aizrāvušos balsi, piecēlies, soli atkāpies un zemu klanīda-

mies. Un, kājās piecēlušies, kara pulku rīkotāji darija
to pašu; bet cars ienāca sapulces vidū, apkampa padomde-

vēju un nobučoja tai vaigus un lūpas.
«Paldies tev, Katrinīt!» Lūkoja jautri smaidīt, bet

vaļā spruka jauns elsojums. Un dusmodams tobrīd pats

sev, novērsās, sirdīgi nošņaucās un bargi teica abiem Še-

remetjeviem ar kustīgo vicekancleru:

«Ko stāviet, velti laiku tērējiet? Eita un dariet tā, kā

valdniece jums lika. Lūkosim jele ar viņas gudrību tikt

laukā no posta, kas lielāks par mūsu kaimiņa Kārļa ne-

laimi.»

Gaidīdams Poņatovska apsolīto ziņu no Falciem, kurp

ar ģenerālmajoru Hordu reizē aizdrāzuši gandrīz visi

zviedru jātnieki, ķēniņš nepacietīgi staigāja pa savu Varni-

cas telti, un garie pieši skarbi šķinda pie tā vecajiem dra-

gūnu zābakiem. Un straujajos pagriezienos, kā jauna
darba prasīdams, laiku pa laikam smagi nožvadzēja lielais

kaujas zobens, ar maksts galu aizsniegdams papēžus, lai

gan rokturis arī turpat piemetās padusei.
Prāts bija sprigani līksms, sejā šad tad sanāca nikni

jautri smīni; bet dzelzs pirksti, gar sāniem un gaisā skrie-

dami, plēsīgi vilkās ciet, kā sajusdami atkal delnās tramī-

gā likteņzirga pavadu, kas aizpēra bija pasprucis tam

vaļā, nosviezdams ķēniņu Poltavas asins lauka smagajos

putekļos.
Tagad viņš atkal tikpat kā ticis likteņa rumakam

seglos, lai gan pēc divu gadu pūliņa, un ar to savu paša
veco un apakš Lauvas sirds zvaigznes dzimušā gribu! Sen-

gaidītais un iecerētais karš, viņa tik ilgi kurinātais turku

un krievu karš beidzot sācies, un kaimiņš Pēteris, lētticīgi
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klausīdams kņazam Kantemiram, tāpat kā ķēniņš toreiz

noticēdams hetmanim, ir iekļuvis gan tāda posta slazdos,

ka neizkļūt no tiem!

Ar cara krišanu gūstā un tā armijas bojā eju, — pa-

galam tagad viņa tā vai tā, — ķēniņam atkal gaiši paliks

visi zemes gaisi, atkal viņš tas pats vecais, ar jaunu slavu

vainagotais jaunu pulku elks!

Samīs pīšļos nodevīgo brālēnu Augustu, atkal pazemos

dāņu radu Frederiku, kura armiju pērngad tik briesmīgi
kāvis Skonē zeltmatis un zelta dukātu mīlētājs grāfs

Stenboks, ar cīņā parķēniņu un tēvzemi sasauktiem zviedru

zemniekiem.

Ar galiski iesietām izkaptīm un saviem mežinieku

cirvjiem tie bija sakapājuši brālēna Frederika garo gardu

pulku, no kuriem dzīvi laukā tikuši tik desmit vīru.

Hei, kā tie cirtīs tagad, kad viņiem tiks rokās īstenu

karavīru ieroči, un ķēniņš pats tos vadīs! Pret visiem,
kas šais divos gados postījuši viņa pavalstīs, domādami to

pašu esam gan uz gadu gadiem gaisušu Tatarijas stepju

klajumos.
Hanoveriešus, prūšus, — visus tos, kas citu pasaukti vai

savas pašu vilka dabas skubināti, pirms laika pasākuši da-

līt viņa pilsētas, aizbildinādamies Dieva un kaimiņvalstu
priekšā: tā darot aiz tīras cilvēcības, lai pēdīgi nodzēstu

šā garā kara ugunis un piespiestu viņu nolikt zobenu, —

nospiestu ceļos viņu, ko tā zemes ņemt kāro galmu mācī-

tāji savos sprediķos daudzina par mūžam karot gribētāju
un vai par pašu pastarās dienas jātnieku!

Ne ķēniņa pasākts šis karš. Citi to gribējuši, citi sā-

kuši. Viņš tikai aizstāvējies, lai gan smagi cirtis, un vairāk

uz pretinieku, kā savas paša zemes stāvēdams. Un ar!

patlaban viss lietu gājums šinī debess malā šķiet sagrie-
žamies tā, ka liktenis laikam būs nolicis šo karu pabeigt

viņam
.

Un pirms tā beiguma vēl reiz izbrāst cauri vecu un

jaunu naidnieku zemēm, patiešām vai kā pašam kara jo-

dam, apokaliptiskajā kara kumeļā!
Šobrīd ar ķēniņa ziņu ievilkts turku karā un iestidzis

pēdējā postā viņa sīkstākais pretinieks, ko bija par daudz
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zemu vērtējis pēc Narvas Viktorijas, un aizpērn dārgi sa-

maksājis to savu pārskatīšanos.

Kad cara vara rīt vai parīt būs pagalam, turki ar tatā-

riem ies Maskaviju dedzināt. Un kaimiņa Pētera zeme

aizrīsies pate savu ļaužu asinīm, gadiem ilgi tur nebeigsies

uguns blāzmošana, pat migla brīžiem kūpēs pasarkana.

Ķēniņš tik paņems to, kas bija viņa tēva mantojums,
un savā laikā cara kara ļaužu ņemts ar zobenu un

mērim piepalīdzot. Un tad ar visu sparu pagriezīsies pret

ziemeļvakariem! Sakši, dāņi un kādas citas tās debesu

puses tautas, kas izgājušas tā karogu apkarot, tagad pa-

juks kā spaļi, ķēniņam ejot turpu un saucot sevim kara

talkā Krasova, Stenboka un Libekera pulkus! Nepaglābs
tad ķēniņa pretinieku baru viltīgo angļu vara, nedz holan-

diešu flotes balsts.

Tad tikai būs miers, godīgs un taisnīgs miers, ar jau-
niem valdniekiem pret viņu karotājās valstīs, bet tām

pašām vecajām robežām, jo svešas mantas ķēniņam ne-

vajaga. —

Par daudz tas lepns, lai gribētu paturēt tādu guvumu,
kas paņemts ar asmeni rokā: tā viņš tad sāktu pielīdzinā-
ties viņa zemes apstājušiem svētnieku svaidītiem vil-

kiem, pret kuriem cīnijies vienpadsmit garus gadus.

Tik garus, ka viņam, vēl kā pusaudzim izgājušam karā,
lai tēva mantojumu sargātu, nu jau sākuši sirmi

mesties deniņi. Un vienīgi tik ķēniņš pats vien zina, cik

dažbrīd jūtas tas saguris un vecs, un ka miera, bet īsta

miera alkst arī viņam sirds un prāts. —

Gaidīdams vēsti, kurai pavērt ceļu tam ķēniņa il-

gotam miera laikmetam, viņš staigā satraukts pa savu

zvaigznēm nosēto zila zīda telti, brīžam piestāj un klau-

sās, vai auss nejaudīs rumaka pakavu dipoņu; un tad sāk

atkal turp un šurp iet, dzirdēdams tikai savu paša piešu
šķindoņu un asins ķēžu zvanīšanu deniņos. Un staigā,
paklausījies atkal, iet tā, līdz teltī sanākusi dziļa krēs-

lība, par zīmi, ka zvaigžņu margošanas pilns jau kļu-
vis Tatārijas debesjums. Un ķēniņam nu paliek tā, itin
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kā vakarkrēslas tumšums būtu sācis nākt iekšā viņam
dvēselē.

Pie velna, kur gan tas sasodītais Poņatovska rait-

nieks tik ilgi kavējas? Jau ap dienvidus stundu vajadzē-

ja būt klāt kārtējai uzticīgā poļa estafetei un pavēstīt,

vai kaimiņš Pēteris jau licis pacelt padošanās karogu, vai

arī sadomājis mirt, kā vīram un valdniekam klājas, ne

jau cisās, bet kaujas laukā.
—

Pirms tādas skaidras ziņas saņemšanas, ķēniņš nevar

izšķirties, vai jāt turpu, vai tepat vēl kavēties. Un nav

tā skaudība, kas liedz tam steigt un redzēt turku triumfu,
bet gan savāds, no kautrības metiem un aizvainota paš-

lepnuma audiem noausts kauns.

Kauns par aizpērno neveiksmi, no kuras tam gan tagad

jaunā spēkā piecelties.

Nē, turku važās sakaltajā carā viņš labprāt negri-

bētu skatīties — tā pulku un valsts bojā ejā mīļu prātu
— bet joprojām gatavs satikties ar kaimiņu Pēteri go-

dīgā vīru cīniņā, aci pret aci un šķēpu pret šķēpu!
Nepanāca to, steigdams Narvas slavai pretī, Grodņā

vairs nesastapa, — Poltavas laukā pašam līdzcīnīties

nebij lemts.

Nu, varbūt, tagad abi sastapsies vaigu vaigā, un kau-

tiņā pie Prutas, jo ķēniņš ļoti vēlētos redzēt, cik īsti ta-

gad vērts, kā cīnītājs kareivis, tas brīnuma"arbīgais un

augumā tik vareni padevies savdabis, par kuru sadzir-

dētas tādas valodas, ka viens pats tagad ceļot savu lielo

Krievzemi laukā no rūsas saēstajām vecās Maskavijas
virām. —

Lai nāktu tagad tāda vai citāda vēsts, kad tikai būtu

galā neziņa, un gūtas no turienes šovakar vēl kādas jau-

nas ziņas! Un, augoša nemiera pilns, viņš atsit vaļā telts

aizkaru, iet mēnesnīcas gaisīgajā baltumā; un salutē-

dams izstiepjas viņa priekšā taisns kā egle, par apsargu

pie ķēniņa telts stājies dragūnu karodznieks, ar kailu zo-

benu pār plecu, un tā kā redzēts vaigs.
«Kaut kur mēs esam satikušies, draugs, bet labi senās

dienās,» ķēniņš teic apstājies; un blāzmot iesāk vēju no-
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pūstā, mazuliet mežonīgā seja, zem pastrupajām karodz-

nieka ūsām pazib priecīgs zobu baltums.

«Priekš vienpadsmit vasarām majestātei labpatikās
samīt ar mani cepurēm,» virsnieks tam raportē. «Tas

bija toruden, pirms Narvas uzvaras, un Rūjienas miestā,
kur majestāte jājis apskatīt ģenerāļa Velinga kavaleriju.»

«Ak, jā!» Ķēniņam, atcerot tos jaunības laikus, gai-
šāks top rūpju māktais vaigs. «Mūsu labais Tīls bija jūs

sūtijis pie manis, tieši no savas Alūksnes, varenā kumeļā
un no izlūku gājiena, kurā ar godu miris virsnieks Spare

un kāds dragūns —»

Viss toreiz viņam Kraukļu Jāņa pavēstītais no jauna

bija sācis dzīvot ķēniņa brīnum skaudrajā atmiņā; bet

lūpas smaidija, nupat vēl zili saltās acis smēja:

«Ak, tie tik bija laiki, mīļo karodzniek! Bet kur gan

tu liki to savu, toreiz iemīto cepuri?»
«Tā nogrima kazaku zemes lielās upes dzelmē pie Pe-

revoločnas, reizē ar dūkano,» ķēniņa apsargs atteica un

sejās abiem dzisa smaidi.

Dzirdot pieminam tās lielās nelaimes vietu, valdniekam

atkal vēsi lepni kļuva skati, un jau bargi skarbs nāca jau-

tājiens:
«Tā tad turpat, kur viņš, kopā ar citiem nelgām, atde-

va krieviem sava švadrona standartu, bet pēc tam izbēga
no gūsta, vai nē?»

«Nē, majestāt!» Krauklis saslējās, un cietāka arī vi-

ņam tapa balss. «Standartu pats iemetu atvarā, kur

nevienam tā nedabūt! Un par to turpat guvu kājā krievu

lodi; līdz pus upei pašu vēl nesa savainotais kumeļš, bet

tālāk palīdzēja pati straume un mīļais Dievs.»

«Tā, tā,» ķēniņa labā atvainodamās skāra karodznie-

kam plecu. «Draugs, jele neņem to skarbo vārdu pie
sirds un manim ļaunā.» Un atkal pagriezis galvu uz ceļa
pusi, iesācis ausīties, neviļus pateica, kas visu to vakaru

spiedis dvēseli:

«Kas zina, kā tagad klājas pie Prutas? Diezin, kur

raitnieks kavējas?»
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«Ja drīkstu runāt, majestāt, tad tai neziņai būtu

viens un divi līdzēts,» karodznieks sacija, un zem ūsām

tam tas pats jautrais un mazuliet zvēriskais smīns.

«Nu, saki savu padomu.»
«Ar iecerētām, bet vēl skaidri nejaužamām lietām ir tā-

pat, kā tam jātniekam, kas naktī un pa miglu viens pats
jādams, iztālēm saskatījis mazu guntiņu un pirmā brīdī
nezina kas īsti tur: vilka acs, purva spīgana vai skala

uguns būdas logā.»
«Un kas tad tam tavam jātniekam būtu tādā reizē jā-

dara?» ķēniņš vaicāja, pats savu domu tālāk domādams,
un nevarēja acu vērst no ziemeļrietu malas, kur manāms

vakarblāzmas sarkanums.

«Jājāj tik tālāk,» Krauklis atteica: «ja tur būs bijis

vilks, margošana drīz pagaisis, zvēram bēgot no tērauda

un biszāļu smakas tuvuma; ja lēkājusi maldu guntiņa,
aizslīdēs līgodama tālāk, lūkos dziļāki savos silkšņos vili-

nāt. Bet ja uz vietas pastāvēs, tad droši zini, ka tur mājo
dzīvi cilvēki, un būs kaulu pūtināšana ij pašam, ij ruma-

kam.»• . ; .;' '
«Tad jāsim arī mēs,» ķēniņš pasmēja, zobena siksnu cie-

šāk savilkdams. Un ieklupuši seglos karodznieka atrau-

tiem kumeļiem, abi aizlēkšoja pa mēnesnīcas apspīdēto
Prutas ceļu.

Aiz mēnesnīcas zaigošanas pavisam palss stepes klajš;
sakaltušā zālē nakts putnu pabailīgās Valodas, zemes vēzīša

grūtsirdīgā balss, un laiku pa laikam dzird vilku gaudošanu
tālās lazdu gravās.

Divas milzīgas ēnas, galvām gandrīz sniegdamas ap-

vārsni, joņo pa mēnesgaismas apspīdēto lauku; divi žiglos
kumeļos pakaļ tām, steigdamies visi pretī ziemeļvakariem,
kur debesmalā jaužams pēdējais rieta blāzmas sarkanums.

Un pirmām jātniekam no tā dziestošā dziesnas sārtuma

šķiet atsarkuši seja, krūtis un pavadas turētājas rokas,

asiņainas un baisi trakas liekas esam acis tā rumakam. Un

līdzinās viņš sarkanajam pastardienas jātniekam, — kā
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pēdām.

Ar kara domām pilna galva ķēniņam: rīt cara varai bei-

gas, bet pusnakts malas četru tautu valdniekam pavērsies

vaļā jaunas slavas ceļš!
Lai tā arī būs viņa pirmā uzvara, ko ne jau pats tas iz-

cīnijis, un, varbūt, arī pirmā, kurā tas tikai skatītājs! šis

karš viņa sakurināts, gausos turkus sacēlusi kājās ne jau

viņu pašu sultāna, bet ķēniņa cietā griba! Kaimiņam Pē-

terim, kas pēc Poltavas iecerējis ērti iesēsties ķēniņprovin-
cēs šai Zviedru jūras pusē, nu pašam gulēt pīšļos, iet ar

armiju reizē bojā, tikt apraktam tā iecerētās jaunās liel-

valsts gruvešos. —

To iedomājot, baisāks metas ķēniņam acu zvērojums,
bet sirdī reizē sanāk atziņa, ka nenocietīsies tas, neizvilcis

zobenu, bet kauju redzot, gāzīsies janičariem, spagiem un

chana vīriem līdzi krievu kaušanā. Un tagad alkdams kā

kareivis līdzcīnīties, viņš pēkšņi padzird — sava paša dvē-

selē vai stepes gaisā — saltas melnu spārnu vēdas, nekad

nejustas tajos laikos, kad vedis savus nebūtībā jau gājušos

pulkus virsū tam pašam naidniekam. Un pirmo reizi nāk

tam prātā doma, ka var rast arī nāvi tai kauj laukā.

Tak nesažņaudzas sirds, iedomājot to domu, tai pašā rit-

mā tālāk sit tam pulss, tik rumakapavadu pēkšņi savelk ro-

ka, — reizē rimst pakavdima Kraukļa kumeļam. Un licis

karodzniekam saplūkt pāri saujas sausas zāles, šķilt uguni
un gaismot tam, ķēniņš izvelk no seglu somas papīru un

zīmuli, un turpat, uz botforta ceļgala, sāk steigā rakstīt

savu novēlējumu māsai princesei Stokholmā:

«Moncoeur, jabūtu lemts ar mani notikt kādai nelaimei,
tad lūdzu mīļo māsu vienmēr palikt negrozāmai uz manis

ietā ceļa: jo visas lietas tad tik izdodas, ja droši un ar visu

gribu iet pie tām un nepiekāpjas ne par matu. Ir ļoti sva-

rīgi, lai Zviedrijas ienaidnieki tādā gadījumā jau tūliņ sa-

justu, ka no tās nelaimes tiem negūt nekāda labuma, bet

ka mūsu valsts lietas rit tālāk un to pašu gājumu, un ne-

kādi negadījumi nejaudā tās satricināt.»

145A. Grīns, Melnais jātnieks.
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Nakts vēsma, no Melnās jūras puses nākdama, pa priek-
šu tuvā rīta aušai, liek siena lāpai šad tad nodrebēt; un

vai tādēļ, vai arī vēl aiz kādas citas vainas, tai testamenta

rakstā manāms viegls rakstītāja rokas drēbējums. Un

ķēniņš, laizdams vēsti tai, kas viņa asins, aši piemetina

beigās:.
«Es lūdzu mani atvainot, ka steigā esmu tik neskaidri

rakstījis, un mīļajai māsai būs grūtāk lasīt šo vēstuli kā

citas.» . .' ••'
;

{:'".'■[

Tad viņš nolaiž garsāniem roku ar zīmuli un brītiņu sēd

seglos sakucis. Rumaks, viss kūpēdams, bet vēl joprojām

pilns vecā spara, sprauslā un putas met, un nepacietīgi
kašņā vēl no dienas svelmes pasiltos melnzemes putekļus
ganar labo, gankreiso priekšas kāju. Unkarodznieks ska-

tās savā valdniekā pilns neziņas, kas gan tik steidzīgs,
neatliekams un pusceļā ķēniņam kārtojams. Un izdegušo
siena sauju sviedis zemē, galvu pametis atpakaļ, pavēro
austrumus un redz sākamies gaismas svīdumu tai debes-

malā.
.. ; . ' ' ' r

Sāk bālēt zvaigznes, bālāks metas mēnesnīcas zaigo-

jums, un zirgu nāsis mana rīta rasas valgo dzestrumu zem

kājām. Un rimstot nakts putnu balsīm, sāk celties viens

pēc otra un vīterot gaisos mundrie stepes cīruļi, bet nere-

dzami tālu upju attekās dzird pamodušos pelikanu skar-

bās klaigas.

Kauju karalis vēl arvienu sēd apstādinātajā rumakā, uz

krūtīm kārtu galvu un domās iegrimis. Un atceras visus

savu agrāko kauju rītus, kas tāpat, bet tomēr citādi au-

susi: ' '

Tad viņš bija dalijis reģimentēm pavēles, tā rokas mā-

jienam klausījuši simti staltu eskadronu, un nāvei spītētāju
vīru bataljoni. Tagad tam seko tik viens vienīgs karodz-

nieks, un kara pulku vietā ķēniņš kārto savas paša domas

pirms citu izcīnāmas kaujas, kurā tomēr jās līdz.

Varbūt, savu miroņu pulkus atcerot, nodrebējusi viņam

roka; varbūt, atcere par viņa standartu lepnām plandām
tampirmīt situšies sirdī kā nāves eņģeļa spārnu vēds. —
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Ķēniņš saslienas, lepni iecērt galvu, gatavs spītēt bries-

mām, likstām, liktenim un arīdzan Tam tur augšā, aiz

dziestošām zvaigznēm, ja Dievs būtu joprojām vēlīgs ķē-

niņa naidniekiem. —

Tad viņš cērt piešus sānos kumeļam, un ķēniņa rumaks

no jauna laižas auļos, karodznieka zirgs uzticīgi līdz; un

rīta blāzma seko tiem, saviem sārtajiem pirkstiem aptver-
dama visu lēkta debesmalu. Un tad to divu priekšā iesāk

vērties Prutas krastu ozolbiržu svītras un sejā sitas tuvas

velgas gaiss.

Nemeklējis braslu, ķēniņš dzen zirgu iekšā ūdens lāmās,

un.rumaki nes viņus peldus pāri stepes straumes atvariem.

Un viņā malā tikuši, jātnieki brīdi klausās, seglu kāpšļos
pacēlušies. Bet nejauž priekšā lielgabalu dunu, nedzird

kaujas klaigu šalku, lai gan līdz Falciem vairs tik laba jū-

dze, un kaujā steidzējiem muguras jau sākusi sildīt rīta

saule.

«Turki gan nekad nemīl steigties,» tā ķēniņš sevi domās

mierina, bet jau satrauktāki sākuši viņam skanēt ausīs

paša asins zvani. Un atkal zirgi iesāk lēkšot, un apakš to

kājām jau ceļas melnpelēki putekļi, jo ātri nožūt paspējusi
rīta rasa.

Tad viņu priekšā iesāk celties turku telšu tūkstošiem no-

sēti pakalni, aiz kuriem nu aizliecas rāmās upes loks; un

tā tad, tur vajaga būt bojā ejai vēl to pašu rītu nolemtai

cara armijas nometnei. Bet nemana gatavošanos nāves

cīniņam: nesegloti ganās spagu zirgi, tabuniem stāv pie-
sieti tatāru kara kumeļi; un jau karstajā gaisā stāvu ceļas
neskaitāmu ugunskuru dūmi, — vējš pretī nākdams atnes

ziņu, ka tur, uz iesmiem durti, cepinās aunu cepeši.
«Pēc brokastīm gan sāks,» ķēniņam vēl ienāk galvā mie-

rinātāja doma, bet neklausīdams viņai, aizvien lielāks aug
tā sirds un dvēseles satraukums. Un nemiera trenkts, viņš
dzen trakos auļos zirgu; pamana no turku pakalniem jājam
pretī kādu jātnieku, ar savu vanagacu skatu pazīst viņā
savu uzticīgo poli, ir zibeņžigli blakus tam, sagrābj Poņa-
tovska zirgu aiz iemauktiem un aizelsies iebrēc jātniekam
sejā: ■ •■ -
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«Cilvēk, runājiet jel! Kas notiek te, kālab neviens nepo-

sās cīniņam?»

Poņatovskim bāls vaigs un izmisušas, asarainas acis,
mēle pirmā sākumā nevar parunāt. Un tad, ķēniņa rokas

purināts, viņš pēdīgi dabon pār trīcošajām lūpām:

«Majestāt, viss pagalam — krievi aiziet bez kaujas —

noslēgts miers —»

Ķēniņš laiž vaļā sava ģenerāļa plecu, paskatās tam vaigā,
nobālis viss un nu tik plati plestām acīm, ka liekas : tās

sprāgs laukā no saviem dobumiem. Un tad pieši tik nikni

triekti sānos rumakam, ka kumeļš uz visām četrām gaisā

palecas, nosten un joņo tā, kā vēl nekad nav skrējis. Un

karodznieks kā ēna joņo nopakaļ ķēniņam.

Tie drāžas cauri musulmaņu zirgu tabuniem, lēc pāri

gunskuriem, gāž apkārt kādas teltis, tatāri un turki jūk.
Un tad zirgi pakalna galā apstājas, asiņainiem tukšumiem

un drebēdami, jo spējš licis abiem stāties dzelžainu roku

rāviens.

No tā pakalna gala viss labi pārredzams, skatāmas abas,
lielvezira un cara armijas nometnes, kuras šķir grāvju ra-

kumi un zemes vaļņi, un miroņiem vēl kaisīts kaujas lauks.

Un janičaru bataljoni stāv zem saviem zirgastu karogiem,

garajām bisēm pie kājas, un viņu čalmu baltos apsējumus
plivina rīta vējš, nākdams no upes un krievu puses, kur

sastājuši, gan jau savai pēdējai cīņai, cara karpulku četr-

stūri, likdamies saules staros koši zaļi, arī plandošiem stan-

dartiem. Un tad sāk viņu bungas dobji ducināt, skan fan-

faras, ievaimanājas taures; un ķēniņam tā pakalnā uz

mirkli atplaukst sirds, gaidot un sākot atkal ticēt, ka ie-

lenktie tur lejā pošas kaujā iet, lai durkļiem izlauztu sev

ceļu, vai arī mirtu cīniņā. Un gatavs tūliņ jāt lejā un nā-

ves kautiņā, ķēniņš jau licis delnu ap zobena spalu, jau
asmens viņa karodzniekam no makstīm vilkts.

Tak nepaceļas salvei janičaru šautenes, joprojām klusē

krievu nometnei visapkārt uzstādītās turku baterijas. Un

tad ķēniņam sācis elpas trūkt, sauss kļuvis kakls un sirds

sataisās stāties:
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Janičaru siena tur lejā iesāk padoties atpakaļ, tā brīvē-

damas ienaidniekiem ceļu, lai gan tie arī sakustējušies un

nu nāk virsū, it kā cīņai, — nē, pa to turku šķirto ceļu nāk,
un projām iet, maršu mūzikai spēlējot, ar vēja plandītiem

karogiem, durkļu zibu un jautri raitu dziesmu!

Aiziet no nāves un no gūsta, vaļā laists aiziet cara kara-

spēks!
Kā viesuļvējš, ķēniņš ir klātu lielvezira teltij, ar kājas

spērienu trenc sānis melnovergu, kas stājies priekšā ieejai,

un atrod Mekmetu Baltadži viņa sulaiņu, rakstvežu un

virsnieku vidū.

Viens ārēji mierīgs un cienīgs, veras pašapziņas pilns.
Otrs viss kā silā trakot pasākusi auka, — ārprāta dusmu

sašķobītu seju, lēkājošām dūrēm, sirdī un vārdos pilns iz-

misuma niknuma:

«Tu suns un nelga, vardes dēls! Vīzes tev pīt, iet einu-

kos vai ganīt cūkas, ne kara pulkiem pavēlēt!»

«Padišachs manī šurp sūtija karu karot vai slēgt ar caru

labu mieru, pēc mana paša padoma,» lielvezirs rāmi teica,
krāsoto bārdu braucīdams un sataisijis aizvainota goda vīra

seju.
«Tu esi nopirkts!» ķēniņam sāka aust jausma, vaigs bij

kļuvis sarkans un dusmu dzīslas pierē tā pampušas, ka tū-

liņ plīsīs. «Tu varēji bez kaujas, ja no tās tev tādas bailes,
samīt visu krievu armiju pīšļos, ar badu noveikt viņus, ja
žēl bumbu vai granātu!»

«Mūsu ticība pavēl rādīt līdzcietību pret postā tikušiem

un neliegt arī ienaidniekiem mieru, ja tie mums mieru

lūdz,» lielvezirs atbildēja ķēniņa dusmu rēcienam ar to pa-
šu nesatricināmo cienību.

«Nemelo un nezaimopats savu ticību! Vai tā tev pavēlēja
noslēgt sliktu mieru, kura vietā tu varēji paņemt vai visu

cara valsti?! Varēji aizvest caru gūstā uz savu Konstanti-

nopoli!»
«Bet kas gan pa tam lai valdītu viņa valsti?» zem

cienības maskas paspruka bijušam malkas cirtējam vaļā
ņirdzīgs smīns. «Visi neticīgo ķēniņi jau nevar sarasties
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padišacha valstībā un pamest savas zemes bez valdnie-

kiem.»

Ķēniņš pacēla roku, gatavs sist sejā ņirgām. Tad tā no-

laidās tam gar sāniem, vaigos pagaisa dusmu sārtums, uz

lūpām bija tas pats saltais nicīgums.
leslēdza savu izmisumu sevī, ar augstprātīga pārākuma

smīnu atlaidās, turpat stāvošam lielveziram blaku, uz zīda

dīvāna, sakrustojis rokas zem pakauša, kā taisīdamies no

jājiena atpūsties.

Tad, ar to pašu ledaino smīnu sejā, nesteigdamies pa-

stiepa apjukušam lielveziram pretī kāju ar putekļaino un

veco dragūna zābaku, iepiņķēja garo dzelzs piesi sultāna

pirmā ministra goda svārkos un pārplēsa tos pušu.
Mekmets Baltadži nobāla aiz dusmām, rakstveži un su-

laiņi šausmās sastinga, virsnieki jau gatavi vilkt zobenus.

Bet ķēniņš lēni piecēlās, žāvādamies paskatījās lielvezirā,
tad tā svītas vīros, salti pasmēja, gāja laukā. Un kāpjot
aiz telts karodznieka turētā kumeļā, jau sejai bija
likta vēsas vienaldzības maska. — Tik vaigu muskuļi cie-

tāki savilkti ap sakostajiem žokļiem, un satumsušās acīs

šaudi jās zilgani zibeņi.
Tad dzisa arī tie, bez steigas jājot laukā no lielvezirā ar-

mijas nometnes un garām chana karavīru teltīm.

Nejuta, cik neganta palikusi saules svelme, nedzirdēja,
ko mēģināja stāstīt ķēniņu panākušais Hords, ko teica iz-

misušais, bet nu jau valodu atguvušais Poņatovskis.
Jāja klusēdams, stepes klaju vērodams. Bet nekā tobrīd

neredzēja acis. Tukša, nežēlīgi tukša tam likās pasaule.

Pirms tās savas projāmiešanas paēdusi lielvezirā atsū-

tītās maizes, ar visiem saviem lielgabaliem un kompāniju
un švadronu standartiem, bet pavisam bez dukātiem un

rubļiem, un daudzi pat bez kakla krustiņiem, kam tie bi-

juši sudraba vai zelta, cara armija dziedādama gāja pro-

jām no nelaimīgās Prutas nometnes, steigdamās ātrāk

pretī ziemeļiem un uz Podolijas robežas pusi, — kādi spagu

pulki, zobus rādīdami, jāja gabalu par apsargiem līdzi. Bet
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aizgājēju brašā dziesma drīz aprāvās, jo tatāri kā lapseņu
bars laida tūliņ nopakaļ, auļoja te sānos, te avangarda pul-
kiem pašā degungalā. Un līdz ko kādam maršētājam kā-

jas pasākušas gurt vai dvašas trūkums licis atstreipuļot
dažus soļus nost no pulka, piesēst atpūsties jel mirkli ceļ-
malā, tā ar vanaga žiglumu un savas ādas cilpu bija tūliņ
klāt šķībacains un aitādas kažociņā, jūlija karstumam par

spīti, ieģērbies stepes strēlnieks: apmeta kaklā arkanu un

rāva projām, rāva gūstā, citiem un rindās palikušiem gū-

stekņa draugiem griežot nevarīgās dusmās zobus, grūžot
niknu lāstu un bezspēcīgi kratot plecos stalti nestās, bet

gandrīz visiem tukšās musketes. Un drīkstēja tik durk-

ļiem bīdīt nost jau par daudz uzbāzīgos Krimas vīrus, kad

tie gatavi pēc kārotiem vergiem vai pulku kolonnās iekšā

jāt; •
Tāds noslēgts miers, ka krievi aiziedami nedarīs nevie-

nam sultāna vai chana pavalstniekam nekā ļauna.
Jaunais šeremetjevs abi ar šafirovu pamesti lielveziram

pusgūstā, par ķīlniekiem, ka cars ar godu atdos Azovas

jūras krastu cietokšņus, un pildīs tāpat visu citu, kas lū-

dzot aiziešanas atļauju sasolīts.

Ar lielām mokām un tā zaudējis, chanam par lieliem

priekiem, savā atceļā kādus jaunus tūkstošus, cars

pēdīgi aizsniedza Dņestras krastu; pa Gžova dragūnu ap-

sargāto Sorokas tiltu pārgāja pāri tai straumei, un tik tad

īsti varēja sākt atvilkt elpu.

Palaida retinātās reģimentes iet cauri poļu Ukrainai uz

Kijevu; pats ar kancleru, un gardu apsargāts, nesteigda-

mies brauca cauri Galicijai uz vakariem:

Gribējās ar kara draugiem dāņiem un sakšiem no jauna

apspriesties un papētīt, vai tiem nava sanākušas pret viņu
kādas ļaunas domas pēc Prutas nelaimes. Tāpat gribējās

poļu panus palabināt, no jauna, bet nu pavisam mīlīgi pa-

zvērēt, ka drīzi, pavisam drīz aizvāks savus pulkus prom

no viņu zemes, marodierus liks pakārt, visu zagto vai rek-

vizēto ar smagu naudu līdzināt. Un tad vēl bija jāiesagri?-
žas Vāczemē, jānokārto nu galīgi dēla un troņamantnieka
kāzošanās lietas, ar dzirām un kādām
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jaunām vannām, tā pati vecā un pieklājības dēļ par ma-

jestātes skorbutu sauktā slimība.

Pats galvenais bija tā vaina, ka pēc lielās neveiksmes

pavisam negribējās tūliņ Maskavā un tautai rādīties. —

Nodzīrojis Torgavā prinča Alekseja kāzas ar Volfenbite-

las trauslo un raudulīgo princesi, izpļaukāja un izlamāja par

lopu gan turpat dzīru namā dēlu, — par to, ka pavisam bez

sāta dzēris, izsunījis vīzdegunīgo sievasmāti mātes vār-

diem, un tā īsti pa krieviski, pievēmis līgavas kambari, un

arī šā tā vēl citādi blamējies. Un aiztrieca nevarīgo dzē-

rāju dēlu jau otrā dienā projām pie tiem saviem pulkiem,
kas savākti pretī Pomeranijas zviedriem, piekodināja gā-
dāt tiem pusbadu cietējiem pulkiem pārtiku:

«īstenai karošanai nederi, jel proties tad noderēt kaut

kam pulku aizmugurē!» Un nolamājis vēl, pēkšņi palika

maigs, apkampa princi, turpat apbira asaras:

«Puisīt, jel pacenties un palīdzi, — man vienam pašam
visu pārredzēt un kārtot par daudz grūti!»

Iztālēm aizlaida nu pret zviedriem cīņā ejošiem saviem

pulkvežiem tādu ziņu, ka vieniem pašiem par daudz strauji

kaujās netraukties, bet arī sabiedrotos pagaidīt, jo «līdz

šim bieži bijis tā, ka mēs cīniņos karsti pūlamies, liedami

savējās un ienaidnieku asinis, bet kara draugi pa tam sten

aiz stūra.»

Tad oktobrī, kad kokiem sen jau lapu dzeltējums un de-

bešos dzirdamas aizejošo meža zosu žēlabainās klaigas,

pēdīgi posās mājās braukt, bet gan ar līkumu, caur Liel-

poļiem, Prūšu zemi un Kurzemi

No Prūšu jomas, cauri Karalaučiem, tika Rīgā un tur ar

draugu Menšikovu satikās. Padzirdēja no tā kādas nela-

bas valodas par rīdzinieku cerībām drīz tikt no krieviem

atkal vaļā, lika paaicināt klāt pērngada mērī nenomirušos

rātskungus, nosauca tos par kuņas dēliem, nobrīdināja pat

ne domās ar zviedriem nepīties. Tad kļuva atkal laipnu

vaigu, gāja apskatīt pilsētu, (pie Melngalvju nama apvai-

cājās, vai arī tajā miris kāds ar ļauno ligu, un sadrošināts

gāja iekšā, dzēra goda kausu, gāja apskatīt agrāko Rīgas
valdnieku portretus.
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Redzēja ķēniņa attēlu Spilves kaujlaukā, pamāja tam ar

roku, kā labam paziņam:
«Skat, tur tas jau mans brālis Kārlis, kas iemācija

karošanas pratēja amatu.»

Šķīries no melngalvjiem, pasolija atsūtīt arī savu por-

tretu, un gāja apskatīt vārda brāļa un apustuļa Pētera

dievnamu. Gluži iekšā gan negāja, jo tur vēl jaužams no

pērngad raktiem līķu gaiss, bet kāpa tūliņ tornī, jūras lū-

koties. Un augšā ticis, ilgi priecājās viens pats tur, kā

jauns un masta galā rāpies matrozis, kam mīļi visi debesr-

madu vēji.
Tobrīd vējš auroja tieši no ziemeļrietu puses, dzīdams

jūras viļņu un tāpat pašas upes nesto velgu atpakaļ
Daugavā. Mazliet kustēdams aukai līdz, drebēja tornis,

čīkstēja tā spraišļi, bet gailis augšā dimda tā, itin kā būtu

pasācis savus vara spārnus sist. Bet jūra tikko jaužama

balti pelēka, jo nu jau līdzi vējiem sākušas virpuļot gaisā

pirmās sniega saujas.
Pameta sikatu pāri Daugavai, atcerējās to vietu, kur

priekš divi gadi piejājis krastam klāt un draudējis ar dūri

šai toreiz nīstai, nu pa savai modei iepatikušajai pilsētai.
Un atcerējies solījumus atdot to augstajai personai, ni-

cīgi pasmējās, nospļāvās pat un ņirdzīgi pavicināja krei-

sās īkšķi uz to pusi, kur tobrīd vajadzēja būt sakšu zemes

kungam un poļu ķēniņam.
Kāpa pavisam jautru sirdi lejā, sastapa tur, pie duru,

pilnā ornatā ieģērbušos abus pērnās sērgas nenožņaugtos
Rīgas mācītājus, no kuriem vienam, Depkinam, sejā ska-

tāmas mēra trumu tumšās rētas. Un garā Lauterbacha

teiktā vēl garākā apsveikuma runā ar žāvām un pēdīgi
vairs tik ar pusausi klausījies, pataustija cietajiem kuģi-
nieka pirkstiem to amatsvārku platās un cietās apkakles.
Un gala vārdu nepagaddijis, pavēlēja tās noņemt abiem

nost, lai paņemtu līdzi kā Rīgas otrā caurbrauciena pie-

miņu.

Atstājis abus dvēseļganus bez apkaklēm un mulsušus,

gariem soļiem un līgodamies aizgāja projām, Daugavas
malu pavērot, un kur tur kuģiem piestājamās vietas. Un
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citadeli lūkot, skatīt īstās vietas, kur sapostīto veco vietā

mest jaunus redutus, vaļņus augstākus bērt un rīkot jau-

nas baterijas.

Gausi tālāk braukdams, ziemsvētkus Rēvelē svinēdams,

tika savā Ņevas paradīzē tik īsi pirms jaungada. Un

pirmā brīdī iegrāba ar abām rOkām sev cekulā, gatavs vai

izsamist, jo no dienvidiem atskrējušas jaunas turku kara

vēstis: •

Krievu zelta mīlētājs Mekmets Baltadži atcelts no viņa
augstā amata un trimdā dzīts. Un pērkamā un viltīgā
malkas cirtēja vietā par premjeru un armijas virspa-
vēlnieku iecelts janičaru aga, pie Adrianopoles atkal

pasākuši pulcēties kopā turku korpusi. Un par tā jaunā
kara pieteikuma vainu minēta cietokšņu atdošanas gausa,

un tāpat krievu pulku stāvēšana joprojām Ļjachistanas
pilsētās.

Tā tad, tās pašas vecās lietas, kuru dēļ visu rudeni risi-

nātas sarunas. Un cars mana ar niknumu un jaunu bai-

su, ka vēl arvienu neveikts tā bīstamākais pretinieks, tur

lejā Benderos, kaut gantam klausa tikai daži simti vīru. —

Novīsti ja abas dūres, to kara ziņu draugam pateikdams,

grūda caur zobiem:

«Min herc, nebūt mums īstas atpūtas, nedz panesama

miera, kamēr vēl dzīvs taš mūsu ļaundaris! Bet lai tam

žēlīgs Dievs, ja gadīsies krist manā varā!»

«Gan jau,, varbūt, arī kritis, jo kā gan šis citādi varētu

tikt savā zemē atpakaļ, ja ne jādams mums garām, tā teikt,

gar pašu degunu,» sirdsdraugs nomierinādams pasmēja.
Un abi, gana gānīdami ķēniņu, sāka tās jaunās bēdas pa

vecam un brandavā slīcināt.

Nodzīroja visu to aplam garo ziemas nakti, — aiz loga
visu laiku auroja vilkaču putenis, līdz jumtam sadzīdams

savas kupenas, sviezdams rūtīs sausa sniega saujas. Bet

jau pirmajā ausās stundā, kad vāri zilgans šķitās viss, kur-

jeri laida lēkšos uz dienvidiem, dienvidrītiem un dienvid-
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rietumiem, nesdami azotēs paslēptās cara pavēles ģenerā-
ļiem, rezidentiem un vasaļiem.

Feldmaršalam šeremetjevam, kas ar tā pulkiem gājis
ziemas mitekļos šaipus Ukrainas un sēro dēļ turku cietu-

mā liktā dēla, rīkojums tūliņ pat sākt posties kara gaitai,

kas, varbūt, vēl iznāks pa sniegiem ejama.
Uz Varšavu, pie krievu rezidenta jāt citam kurjeram ar\

tādu instrukciju, ka poļu republiku arī tai jaunā karā pret
turkiem vajaga aicināt, solot tiem visu, ko vien poļi vēlas,
Bet solīt neskaidri, ar muti vien, bet kādiem parakstiem un

rakstiem, lai vēlāk varētu vieglāk vairīties no notēs laikā

doto solijumu pildīšanas. —

Tā darīts viss, lai turkiem rādītu, ka cars nebūt nav sa-

bijies, bet gatavs arī karot, ja padišachs par vari vēlas

karu. Un reizē, tik pa citiem ceļiem, citi nopūlas, lai

atkal būtu miers, lai sultāna jaunajiem valstsvīriem ra-

stos ar zeltu stiprināta ticība, ka viss tik pārpratums: cars

dos visu, ko solijis un negrib naida, grib to vienīgi tik

zviedru ķēniņš.
Jau šur tur bija sācis pašā Krievzemē rūgt: visuvairāk

starp vecās ticības ļautiņiem, kas, dvēseles un bārdas glāb-

dami, bariem bēguši milzīgajos Aizvolgas, Oņegas un Vo-

logdas silos un gudroja tur, vai tūliņ lemt sevi visu grēku

šķīstītājām pašu roku degtām liesmām, vai gaidīt cara

antikrista bojā iešanu un savu pestīšanu ar Dieva sūtītā

zviedru ķēniņa zobenu.

Jau vecā dumpošanās gara pilni mūžīgie nemiernieki

Donas kazaki, jau chans ar visām trijām viņa ordām gatavs

jāt kara gaitā un Ukrainu sirt. Un karā pošas iet savām

armijām šoreiz līdz arīdzan sultāns Achmets Trešais, ka-

lifa pēcnieks, pravieša zobena nesējs un triju pasauldaļu
valdinieks.

Tak liela bija un joprojām palika sultāna galmā miera tu-

rēšanas partija, krievu dukātiem skanot, tapa vēl lielāka:

uzpircis cietumsargus, viltīgais Tolstojs veiklu roku rīkoja
Istanbulā un Adrianopoles nometnē savus aģentus, kas dā-

lija naudu, to aizņemdamies no angļu un Holandes baņ-
ķieriem. — Deva visiem, kam bija vai likās vērts dot:
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veziriem, imamiem, pašām, sultāna mīļākajām sievām, ja-
ničaru taboru komandieriem un padišacha harēma vecā-

kajiem einukiem.

Pašam sultānam par cara dāvanu Tolstojs pagādāja
no Kaukāza meiteņu tirgotājiem armēņiem tik daiļu
čerkesieti, ka jauno kalnu skuķi mīlēdams, padišachs
sāka piemirst savus lielā kara plānus un solijumu iet līdz

Maskavai, lai svabadas no cara varas tiktu visas islama

ticīgās ziemeļciltis.
Un tā pēdīgi sultāns laida vaļā cara pārstāvjus un sade-

rēja ar tiem jaunu mieru, kas bija tas pats vecais

Prutas miers. Un turki beidzot saņēmuši Azovas jūras
krastu pilsētas, nozvērēja savukārt pie pravieša bārdas,
ka gādās ķēniņu projām no savas valsts robežām.
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XI

Atgriezies savā Dņestras krastu nometnē, ķēniņš rādija
visiem atkal vēsi laipnu seju un iesāka ar saviem piecsimts
vīriem lielā steigā celt netāl no Varnicas miesta kā ma-

zu kara lauka pilsētu, kur namu vietā bija kareivjiem un

oficieriem žagaru un māla būdas, bet vidū divi mūra nami,
viens kancelejai, otrs valdniekam. Un apjoza visu to ar

valni, apraka apkārt krietni dziļu grāvi, itin kā sapozda-
mies aplenkumam vai gadiem ilgi palikt te. —

Divi reizes jau viņam bija veicies sakurt caram šinī de-

besmalā kara briesmas. Varbūt, paveiksies arī trešo reiz,
jo tūļu un einuku zemē daudz ko spēj viena vīra dzelzscieta

griba. —

Šie turku nelgas, kuru zemē pērkams viss, sākot ar sie-

vietēm un beidzot ar pirmajiem ministriem, apvaicājušies
tam jau reizes trīs, kad īsti ziemeļzemes lauvam labpatik-
šot sagādāt tiem šķiršanās sāpes un doties atpakaļ savā

tēvišķā. Tak atbilde tiem glūnīgiem un glaimīgiem lišķiem
visas tās trīs reizes bijis tik salts un griezīgs pasmējiens.

Tad nāk pie viņa, zemu klanīdamies, viesos Silistrijas
seraskirs un atnes paša sultāna vēstuli:

«Varenākajam starp visiem Jēzus piesaucēju tautu ķē-
niņiem, apspiesto palīgam un netaisni mākto balstam, tais-

nības aizstāvim visās vietās un zemēs, kas pretī dienvidiem

un pusnakts malai, karaļu gaišumam, mūsu augstās portas

goda un slavas draugam Zviedrijas ķēniņam Kārlim, kura

pasākumiem lai Allah dod savu svētību! Mēs esam no-

kārtojuši Jūsu pašu jau agrāk ierosināto lietu par Jūsu

atgriešanos caur Ļjachistanu un devuši mūsu nesalauža-

mās un Jums svētīgās pavēles: Jūs varēsiet, vēl pirms zie-

mas, Allah pasargāti un mūsu norīkotas goda sardzes pa-

vadībā, posties atpakaļ uz savām valstīm un kā labs draugs

jāt cauri ljachu ķēniņa zemēm. Visu, kas Jūsējam mā-
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jās ceļojumam vajadzīgs, gādās un dos Jums augstā porta,
tiklab naudu, kā kalpus, zirgus un ratus, cik labpatiks

prasīt. Mēs ieteicam un lūdzam Jūs tāpat piekodināt un

aizliegt visiem zviedriem un citiem, kas zem Jūsu varas,

mājup ceļā atļauties kādas nekārtības un nekā tāda nepa-

sākt, kas tieši vai netieši būtu uzskatams par draudzības

un miera laušanu. Ar to Jūs lieku reizi pierādīsiet, ka

esiet Jums tik bieži rādītās mūsu labvēlības cienīgi. Jūsu

apsardzībai jau nozīmētās mūsu karaspēka daļas dabūs

visus attiecīgos rīkojumus, saskaņā ar mūsu jau dotām

pavēlēm. Dots mūsu augstajā portā īstanbulas pilsētā,

rebgula eureba mēneša četrpadsmitā dienā, bet hedžras

viens tūkstots simts un divdesmit ceturtajā gadā, kas ir

jūsējās gadu skaitīšanas 1712. gada 14. aprilis.»

Ķēniņš saritināja pergamentu, pavicināja to rokā kā zo-

benu un brītiņu iegrima domās, — ap lūpām plauka plēsīgi

jautrs smīns:

Pavadonība, padišacha dotās pavēles, soli jums gādāt vi-

su — sīkumi viss, blakus lieta un nieki! Galvenais, — cik

tūkstošu vīru un kādu daļu ļaudis sultāns gatavs dot līdz,
lai tiktu vaļā no sava apnikušā ciemiņa?

Spagiem būs salti poļu purvos, tatāri sāks tūliņ jau aiz

robežas laupīt un dedzināt, — janičari, sirdīgi kaujās, sir-

dīgi arī kristīgu meiteņu un sievu smējēji —

Lai dotu ko dodami, kad tik tūkstošos labi daudz! Ve-

selu armiju, jo bez tās Poļos viņam nekā par labu nepa-

griezt. ' ;v ■ • • ■ *'■.'■■■
Tad viņš pasmejas vēl, griež galvu uz seraskira pusi, kas

godbijīgi gaidijis, un ar pavisam laipnu smaidu, it kā lūg-
dams nieku, pasaka tam:

«Labi, esmu ar mieru posties ceļā, ja man dos līdzi simts
tūkstošus.»

Seraskiram pirmā mirklī aizraujas dvaša. Tad tas sāk

stostīties:
.

•

«Majestāt, tā jau būtu vesela armija! žēlīgais un va-

renais padišachs — lai Allah vairo viņa pavalstis un gadus
— domā, ka tavai apsardzībai pietiktu ar kādiem astoņiem
tūkstošiem,» Izmaels pašā jau izmizdams noplātija rokas,
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želi vērdamies ķēniņā, kas skatijās viņā kā nesapraz-

dams:

Šie cilvēki patiešām domā, ka tam bail mājās jāt.
— Ak, nesaprašas, — javien viņš gribēs, izkļūs viens pats
cauri visai drauga Staņislava, nu ganjau atkal krievu oku-

pētai valstībai! Pie joda visus tos ar viņu apsardzību! Lai

kaut nopietnu jau tagad pasāktu, tam vajadzīga vesela

armija, -r-

Seraskirs pabailīgi ieminas vēl par ceļu caur Ungāriju

un cauri Vācijai, ko sultāna lūgtais ķeizars arīdzan apso-

lijis. Tak ķēniņš liekas nedzirdējis tā, un ļauj vecajam ar

žēlīgu galvas mājienu iet. —

Tikko seraskirs projām, ķēniņš paaicina sekretāru un

sāk tam diktēt atbildes vēstuli Achmetam. Un liekuļo ta-

jā savu prieku par visu līdzšinējo labvēlību un tagadējo

jauno gādību, apzvēr savu pateicību līdz mūža dienu ga-

lam. Bet tūliņ uz pēdām liekuļo lielas raizes, ka ar samē-

rā mazu sultāna dotās apsardzības korpusu viņam, ķēni-

ņam, droši postā un bojā iet tādā zemē, kas vēl joprojām

pilna krievu karaspēka, par spīti visiem miera līgumiem:
cars gan arī jaunajā norunā to solijis, bet lielvezirs, tak

jau aiz darbu daudzuma un steigas, to vēstīt padišacham

piemirsis, ka Poļos krievi saimnieko pa vecam.

Un trešo reizi rādās, ka ķēniņa naidnieci Maskaviju ies

dragāt padišacha karaspēks. Bet trešo reizi izjauc Tolstoja

dalītais cara zelts to kara tīklu, kura apņemtam caram

gan būtu bojā jāaiziet. —

Pa trešam lāgam izjūk tie plāni, pagalam šķietas viss.

Un visi paJomnieki, svītas vīri, un draudzīgo ārvalstu sūt-

ņi, visi domā vienu domu, ka ķēniņam pie turkiem vairāk

nav ko kavēties, nedz gaidīt: solītā apsardzība jāpieņem un

jāsteidzas mājās, kur zviedru ģenerāļi, cīnīdamies katrs

par sevi, pret triju ienaidnieku spēkiem vairs nespēj tu-

rēties.. ■

Tad atkal nāk pie viņa seraskirs un pavēsti, ka tagad

turkiem ar caru galīgs miers un padišachs vēloties zināt,

kad īsti jāierodas Benderos tiem chana jātniekiem, kam

pavēlēts pavadīt ķēniņu cauri Polijai? Un piemetina vēl
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drošinādams, ka sakšu un krievu sūtņi Istanbulā galvojuši

ar savējām galvām par to, ka viņu valdinieki turēs savu

caurlaišanas soli jumu, — protams, ar norunu, ka ari ķēniņš
tai ceļā nepasāks nekā tāda, ko varētu uzskatīt par naida

celšanu.

«Tas nozīmē, ka viņi paši lūkos celt to naidu, lai sevim

sagādātu solījuma laušanas iemeslu,» ķēniņš īdzīgi nosa-

ka : «to vīru valdinieku acīs viņu sūtņu galvām lēta cena.

Un vai tev, Ismael, tik droši zināms, ka no Ljachistanas

jau būtu aizsaukts cara karaspēks? Mums gan vēl arvie-

nu tās pašas vecās ziņas.»
Tad viņš ļauj turku vecim iet, izvada to ar pārmetumu,

par kuru skaidri zina, ka tie vārdi tūliņ aizskries līdz Kon-

stantinopolei:
«Tavs padišachs savā laikā man apsolija dot pavadonī-

bai veselu armiju, ne vienkāršu konvoju. Valdniekiem,

vienalga, vai viņi tic Jēzum vai piesauc Allah, jātur reiz

dotais solijums.»

Seraskirs aiziet atmuguriski, klanīdamies un apjucis.
Bet tikko tas ir prom, ķēniņš pavēl kancleram un Grothu-

zenam post visu mājup jājienam:
«Nav vairs jēgas te ilgāk nīkt un velti tērēt laiku.»

«Majestāt,» Millerns iedrošinās bilst, «bet tad jau tūliņ
būtu jālaiž ziņa jāt šurp tiem Krimas valdinieka jātnie-
kiem —»

«Priekš kam gan mums tie pāris tūkstoši viņu jātnie-
ku?» ķēniņš paskarbi pārtrauc kancleru. «Ja vairāk ne-

grib dot, neņemsim tad neviena viņu simta! Jāsim vieni

paši un bez kādas izvadīšanas, lai tie tur Poļos tik drīz ne-

gaida. Un ja tad arī lūkos ceļā sarīkot mums lamatas, gan
mācēsim tām tāpat cirsties cauri.»

Un apņēmies ilgāk nekavēties, viņš iesāk rakstīt vec-

mātei tālajā Stokholmā vēstuli, kuras kurjeram aizvest

pirmo trimdinieka pārnākšanas ziņu:
«Mēs laikam drīz būsim pie jums, un patlaban jau likām

sapirkt gana zirgu, prom jājienam.»
Tad viņš dod to vēstuli ziņnesim, ar sirdi un prātu jau

gatavs sākt savu lielo mājup jājienu. Un viss jau gandrīz
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pabeigts post, kad atbrāž viņa izsūtītie Podolijas ceļu izlū-

ki un atved Dņestras krastos rastu aizdomīgu cilvēku, kam

gan tatāra drānas mugurā, bet eiropieša vaigs un baltas,
labi koptas rokas. Un tincināts, tas baltrocis tatārs pēdīgi
atzīstas, ka esot sakšu pulkvedis Lamars, jau labu laiku

galvenais sakarnieks starp ķēniņa brālēnu Augustu, Kri-

mas chanu un Silistrijas seraskiru.

Tad tāpēc ķēniņam solīti apsardzībai tikai chana vīri,
un arī to tik maz! Brālēns grib viņu saņemt ceļā cieti,

tāpat kā savā laikā sāncensi Sobjeski. Varbūt, jau laikus

un ar skubu posti tā uzņemšanai Kenigsteinas pils pagrabi.
Gribēdami no viņa, tagad atmesto karošanas plānu talci-

nieka vaļā tikt, turki un tatāri viņam gatavo lamatas, un

sultāna ciemiņš jau slepus pārdots tā naidniekiem, — inte-

resanti būtu zināt, gan par cik zelta gabaliem ?

Tieši tai brīdī atkal atnāk viesos seraskirs Ismaels.

«Vai pusnakts zemju valdinieks, par kura nodomiem un

darbiem lai visa Allah svētība, būtu tagad jau apdomājies,
kurā īsti dienā viņš gatavs uzsākt savu ceļojumu? Tatāri

kuru katru stundu gatavi seglot zirgus; gatavi arī rati

mantu promvešanai, un savākts proviants.»

Ķēniņš pagriež tam muguru, skatās sava jaunceltā na-

ma logā un tad pār plecu skarbi pasaka, ka viņam neesot

tādam ceļojumam naudas. Bet kukuļus ņemt un dot pa-

radušais turku augstmanis saprot tos vārdus tā, ka ķēniņš
sadomājis izspiest no padišacha labu bakšišu. Un pasmīn
bārdā, paklanās vēl zemāk ķēniņa mugurai, jūt tai brīdī

pret viņu otra blēža atzinīgo cieņu, un pavaicā, aiz padevī-
bas vai izķusdams :

«Cik daudz tad zelta būtu vajadzīgs tavai aizceļošanai,
neuzveicamais Jēzus piesaucēju ķēniņ?»

Ķēniņš gribētu to satriekt putekļos: aši griežas apkārt
un teic ar niknu smīnu, minēdams pusmiljonu, kas turpat
nācis prātā. Bet smaidpilns un padevīgs, neapjucis ir Is-

maelam vaigs, un seraskirs no jauna mēž viņa priekšā klo-

nu garo zīdsvārku piedurknēm, noliekdamies līdz zemei.

«Es eju, skrienu lūgt manējai valdībai to tavu ceļa nau-

du, pravieša svētītais,» viņš teic; uh godbijīgi kāpdamies
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atpakaļ, iziet pa ķēniņa istabas durvīm, ar mugurgalu pa

priekšu.

Riebj urna pilns un reizē pārsteigts, ķēniņš noskatās se-

raskiram nopakaļ. Un tad sauc atkal kancleru, liek Mil-

lernam pavēlēt kalpiem un rakstvežiem tikko sasietās

mantas un aktis atkal atraisīt, un likt skapjos un lādēs

atpakaļ. Un virsnieki un kalpotāji rausta plecus, nopūz-

damies krata galvas, nesaprazdami, kas nu atkal prātā to

ķēniņam.
Jau pēc deviņām dienām seraskirs atkal klāt un vēstī

kancleram, ka sultāns visžēlīgi atvēlējis sava viesa aizce-

ļošanas izdevumiem tūkstots makus, katrā pa pieci simti

dukātu, kas līdz braukšanas sākumam gan paliks paša
seraskira glabāšanā, bet izsniegti tiks tanī pašā dienā, kad

zviedru valdnieks gribēs kāpt ceļa zirgam mugurā. Un

padišachs bez tiem, ķēniņa prasītiem makiem, pielicis vēl

no savas augstsirdības divi simtus tikpat pilnus klāt. lai

tā apliecinātu visu cieņu Zviedrzemes ķēniņam.
Tai pašā brīdī ķēniņš raksta savā dienas grāmatā:
«Tieši tas, ka turki gatavi mūs izraidīt ar varu, nu

skaidri liecina par to viltīgiem nodomiem un apņemšanos,
visiem mūsējās drošības galvojumiem par spīti, mūs tieši

vai netieši nodot ienaidnieku varā. Lai tas nenotiktu, tad

gribam labāk tepat palikt, sagaidīt no turku puses jau

klaju varmācību, un drīzāk pieredzēt aizvešanu Turcijas
iekšienē nekā tādu nodevību, ko zināmi cilvēki gatavo, lai

gan pats turku ķeizars liekas tā nezinām. Un tiem, kas

mēģinās mums uzbrukt, esam gatavi stāties pretī ar iero-

čiem.»

Saklausīs, ka pašā jau ieradies ar ķēniņa prasīto naudu,

pie seraskira steidzas mūžam jautrais un nenogurdinā-
mais parādu lietu meistars Grothuzens. Un aizel-

sies pasaka tam, ka esot ķēniņa sūtīts pēc tiem sultāna sū-

tītiem seši simts tūkstošiem:

«Majestāte lika izteikt tev savu pateicību un apbrīno-
šanu par tik mudīgu tava uzdevuma veikšanu! Bet nu dod

šurp tos tūkstots un divi simts makus!»

Seraskirs jūtas glaimots, teic jaunus komplimentus ķē-
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niņam un tārunīgajam mantzinim, bet pasaka, ka drīkstot

naudu dot tik tanī dienā, kas ceļojuma iesākums.

«Saproti tak, visu gudrais pravieša kalps,» Grothuzens

uzstājas, «ka ķēniņam tā nauda vajadzīga tieši priekš tam,
lai sataisītos aizceļošanai! Tik daudz kas jānokārto, jā-

pērk, jāmaksā veci parādi —»

Tak seraskiram nevar iestāstīt: ratus un pārtiku sagā-

dājis viņš pats, un pats segs arī visus izdevumus līdz Poļu
zemes robežai, jo tas tā viņam pavēlēts.

Mantzinis izliekas pavisam noskumis un nopūzdamies
iepleš rokas:

«Mīļo Ismael, — lai tavs Allah vairo tavus gadus un

tavu sievu skaitu
— tad no mūsu aizceļošanas gan laikam

nekas neiznāks. Un vainīgs būsi vienīgi tu.»

Seraskirs jau paliek domīgs: bail tam novilcināt ķēniņa

aizceļošanu, bail arī pārkāpt pavēli, kurā tik skaidri teikts,
ka nauda dodama tik tieši aizbraukšanas dienā. Sultāns

dusmos tam tā un arī tā, un pašā stomīdamies noglāsta sev

apakš bārdas kaklu, kā juzdams savelkamies ap to padi-
šacha atsūtīto zaļo auklu.

«Vai tad tavs ķēniņš nu patiešām pošas aizceļot?» viņš
žēlā balsī apvaicājas un bārdu kasīdams. Un kad Grot-

huzens apzvēr to, pašā nopūšas un liek izsniegt ķēniņa
mantzinim visus tūkstots un divsimts makus. Un ķēniņš
to padzirdis, nikni pasmīn un atkal raksta savā dienas

grāmatā:
«Protams, mēs tagad nedomājam aizceļot, un labais

Grothuzens piekrāpis šo viltnieku. Bet galu galā mēs tā

tikai iekasējam no turkiem atpakaļ to veziriem un einu-

kiem veltīgi dotos kukuļus.»
Grothuzena rokās tie turku zelta tūkstoši sāk kust kā

saulē nolikts medus, jo gādādams ķēniņa politikai naudu,
tā uzticības vīrs gan sataisijis tādus parādus, ka to kārto-

šanai padišacha dotā zelta vēl īsti nepietiks.

Padzirdis, ka ķēniņa mantzinis ar abām rokām dala pa-
dišacha naudu, seraskirs paliek nemierīgs jo vēl arvienu

velti gaida ratu un konvoja sūtīšanas ziņu. Un diendienā
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tas pavēl saviem kalpiem lūkot, iet un izošņāt zviedru no-

metni, bet neliecina tur nekas, ka viņas iemītniekiem tūliņ

ceļš zem kājām.
Tad viņš saņem visu dūšu, iet tieši pie ķēniņa un vaicā

tam, kuru dienu īsti valdnieks domājot sākt to savu ceļo-
jumu.

Ķēniņš sākumā liekas nesaprotam. Tad pavisam drau-

dzīgi pasmaida:
«Mēs vēl nemaz neesam par to domājuši.»
Ismaelam sāk trīcēt ceļgali.
«Jā — bet — Allah lai tevi svētī — ko tu vēl gaidi, zie-

meļu tautu valdniek?»

«Vēl tūkstots makus, mīļais sakšu draugs,» ķēniņš ņir-
dzīgi atcērt, un seraskiram apbirst asaras.

«Manu uzticēšanos tev nu vajadzēs man samaksāt ar

savu paša galvu,» pašā sāk vaimanāt, «jo esmu rīkojies

pretī padišacha pavēlei.» Un rokas žņaudzīdams, seraskirs

izstreipuļo no ķēniņa nama laukā, bet nama saimnieks no-

skatās intrigantam pakaļ.
Viens no diviem: vai nu šim spiegotājam un tā bied-

riem Istanbulā būs pašiem jaunais tūkstots jāizliek, vai

arī jāpavēstī sultānam, — tas taujās savukārt ķēniņam.
Un tā lētticīgais turku ķeizars, miera un sievu mīlētājs,

pēdīgi padzirdēs, ko tam nezinot dara viņa favoriti.

Seraskira ziņojums lielveziram sakaitina sultānu tā, ka

tas aiz dusmām gatavs saplēst savus paša svārkus. Un

steidzīgi sasauktajā veziru sēdē tiem pasaka, ka musulma-

nis neesot spiests pildīt viesmīlības likumus pret neticī-

giem, un vēl tādiem, kas izrādījušies nepateicīgi. Un sera-

skiram auļos laista pavēle — rīkoties nekavējoties un

stingri, un gādāt jau ar varu projām ķēniņu, ja netaisās

aiziet ar labu.

«Padišachs liek tevim izvēlēties vienu no diviem,» nikni

teic Ismaels, atkal ticis ķēniņa acu priekšā: «vai nu ceļo
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tūliņ projām kā viņa draugs, vai arī tiksi apcietināts par

neklausīšanu šīs zemes kunga pavēlēm.»
«Tad pildi sava kunga pavēli, ja tu to drīksti,» ķēniņš

iebrēca tam sejā, «bet tagad vācies prom!»
Ismaels smagi šņākdams uztrausās pienbaltajā arābu

kumeļā un jāja uz Benderiem, kur viņa karaspēks. Un tur-

pu ceļā sastapa to Holsteinas hercoga sūtnis Fabricijs, pa-

manīja, ka seraskiram vaigs sarkanzils, lika kučierim pie-

turēt, gribēja vaicāt. Bet vecais, garām steigdams, atme-

ta tik sūtnim ar roku, dusmīgs uzkliegdams:

«Ķēniņš ir traks! Drīz tu pieredzēsi savādas lietas!»

Un tūliņ atkal sāka lēkšos dzīt, un treknais Ismaela au-

gums ļumēdams pagaisa aiz plūmju koku birzs.

Pilns nelaimes nākšanas nojautas, ķēniņa māsas dēla

ministrs piebrauca pie ķēniņnama, sastapa tā nama saim-

nieku aplikušos savu veco vēsi laipnas vienaldzības masku.

Pastāstīja tam par savu satikšanos, mēģināja jele pēc

vaibstiem vērot, kas noticis un kas gaidāms, — atbilde bi-

ja tas pats atturīgais klusums un saltais smaids.

Aicināja Holsteinas viesi pusdienot, pēc tam pie šacha

galdiņa, — paspēlēja ciemiņam vienu partiju, jau arī otru.

— Varēja jaust, ka domas klīst kur sānis, spēlei neseko

prāts, tikai acis un rokas. Un holsteinietis lūkoja ar līku-

mu pavirzīt reto vārdu mijumu uz politikas pusi:
«Majestāt, es jau pirmīt iedrošinājos bilst, ka šurpu

braucot māniju sākam savilkties negaisu —»

Ķēniņš paskatījās Fabricijarn acīs, — pašam mirkli kā

pavīdēja skatos mēmas pateicības viestais siltums. Un

tūliņ gaisa, atkal bij tas pats spītīgais smīns.

«Es gan šodien vēl neesmu matijis pie debesīm neviena

paša mākonīša, un neredzu arī šobrīd,» viņš pasausi no-

teica, pavēries pa logu debess zilumā, un tad atkal liek-

dams galvu pār melnibalto galdiņu.
«Majestāt, iedrošinos teikt, ka jūs neuzmaniet savējo

dāmu nu tik modri, kā vajaga. Un tā kā ta tikpat untu-

maina kā visas citas dāmas, arī Fortūna. —»

«Tāsen jau kļuvusi man neuzticīga,» ķēniņš salti pasmē-
ja. «Nu arī šī,» viņš noteica, sataisīdamies celties kā-
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jās un atvainodamies, ka viņam laiks doties uz kareivju
vakara lūgšanu; un tad parastā izjājienā pakurganiem pie-
sēto stepi, kurā tobrīd jau sākušas augt krietni garākas
reto koku un uzkalniņu mestās ēnas.

Atgriezies no tā sava vientulības jājiena un nesdams

ari pēc tam vientulību sirdī, apstaigāja nometni, parunājās

ar vienu un ar otru musketieri, uzsita pa draugam uz pleca
tam ceļā nākušajam Muntem, vecākajam ķēniņa vīru pul-

ciņa dragūnam.
Patrieca ar to, £tbi kopīgi pazīlēja, debess zīmēs vērda-

mies, kāds rītu gaidāms laiks. Tad ķēniņš pusvārdā pa-

māja sirmajam kareivim ar roku, gāja projām, mazuliet

salīcis un pievilkdams pie Poltavas sašauto kāju. Un ve-

terāni klusēdami nolūkojās pakaļ tam, kam nu, jau pie savē-

ja nama duru gājušam, vēl zemāki it kā būtu līkuši pleci,

un galva līdzi tiem.

«Tā izskatās, ka viņam sirdī sagulis kāds smagums, un

gaužām spiež,» Munte sērīgi teica. — Bet tūdaļ pienāca aii-

elsies Gardens, īdzīgs pastāstija tādas jaunas lietas:

Kaprāļa sūtīts pie maizes un gaļas dalītājiem vīriem pēc
rīta pārtikas, ko katru novakaru mēdza gādāt seraskira

kalpi, dabūjis tādu atbildi, ka provianta nav un vairāk ne-

būs, jo turku liekungs liedzis dot. Un Benderos tā kara-

vīri negribot ar zviedriem ne runāt, rādot sirdīgas sejas
un trinot savus cērtamos.

Andersons paklusi iesvilpās.
«Nu es saprotu, kālab tas resnais viņu ģenerālis pirmīt

tā aizjoza, itin kā viņa zirgam būtu zem astes palikts kvē-

lošs poss! Zēni, pieminiet manus vārdus: būs kaušanās,
un ļoti drīz.»

«Ar ko tad?» Stālbergs žāvādamies paprasīja, jo nakti

pirms tam bijis pie zirgiem un nedabūjis snaust, visuvai-

rāk tāpēc, ka upes lankās dzirdētas tādas pavisam savā-

das, vilku ne vilku gaudas.
«Ar ko citu, kā ar šiem pašiem mēness ticības ļauti-

ņiem!» kaprālis atcirta jau vai pikts ; bet Munte saņēma
kā kaujas lūgšanai ap zobenspalu savas vecās rokas:

«Lai notiek Dieva prāts, ja Viņš mums tādu galu lēmis:
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gadu gadiem karojuši ar poļiem, sakšiem, leišiem, krie-

viem, karosim nu mūsu pēdējo kauju ar turkiem un tatā-

riem.»

«Kālab tad pēdējo?» Stālbergs nedroši bilda, jo puisim
tobrīd atkal ienākusi prātā Smolandes ciemā palikusi un

viņu gaidīt solījusies līgava.

«Dēls, kā nu citādi,» vecais skumīgi atteica: «mēs esam

šobrīd te, pēc atkritēja leišu firsta Sapegas prom aiz jāša-

nas, tikai kādi trīsi simti, bet turku ķeizara kara lielkun-

gam Benderos klausa dividesmit un seši tūkstoši.»

Piebilda vēl, jau pavisam klusi pie sevis, lai jaunie ne-

padzird:
«Tā vien rādās, ka šoreiz nevien skaits, bet arī Dieva

taisnība būs mūsu pretinieku pusē.» Tak leibdragunu pul-
kam piestājušais kareļu karodznieks bij tomēr dzirdējis tā

vecā dudinājumu un noprasija skarbi:

«Ko tu, Munte, tur nupat bubināji par Dieva taisnību?

Kāpēc gan tā šoreiz lai nebūtu ar mums, bet šo zirga gaļas
ēdēju pusē, kas vakaros kopā ar suņiem rej mēnesi?»

«Lūdzu neņemt manim tos vārdus ļaunā,» vecais paze-

mīgi un sēri sacija, «bet domāju, ka katras zemes valdi-

niekam, lai arī tas būtu pagānu ticības, ir paša Dieva dota

teikšana, tāpat kā sētas saimniekam, par to, cik ilgi tas

grib redaēt savā namā viesus. Nu mēs te mītam jau ce-

turto gadu, ar labu netaisāmies projām iet. Jau rudenī

paklīda tādas valodas, ka turki lūgšus lūdzoties, lai poša-
mies tak mājās. Tagad mēģinās dzīt ar badu, bet ja arī tad

vēl nepratīsimies godu, tad dzīs ar ieročiem.»

«Ķēniņš par daudz lepns, lai viņš ietu dzenams,» karodz-

nieks sacija. Un kaprālis atkārtoja no jauna, ka būšot

kaušanās.

Klusēdami salīda savas mālu būdas niedru cisās, bet ka-

rodzniekam diez kur gaisis miegs. Un pāri pusnaktij ar

drūmām domām nokāvies, cēlās apvilka segai segtos kara

svārkus mugurā, jo salta vēl tā februāra nakts; un ņē-
mis zobenu un galodiņu, gāja laukā un mēnesnīcā, sēdās uz

sienmalē liktajiem segliem, iesāka asmeni asināt, šad un

tad pavērdamies zvaigznēs un ausīdamies vilkaču vai vilku
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kaukšanā, kas tanī upes malā, kur Budžakas stepes klājs.
Un atcerējies savu somu kareivju nostāstus par to, ka vil-

kiem dota nākamu lietu nojauta, un tie pirms lielas asins

liešanas allaž pa naktīm nikni kauc, noliecās pār to savu

cērtamo no jauna, sāka viņa asmeni trīt vēl asāku.

Trina tik ilgi, kamēr varēja jau dzīt nost plaukstas spal-
vas. Un tikko sataisījies ieroci makstīs bāzt, tā mēnesnīcā

padzirdēja pazīstamu piešu šķindoņu un, būdas kreisam

galam gandrīz garām iedama, pār balti apmirdzēto nomet-

nes vidu lēni aizgāja gara un plecos mazuliet līkuši, un

viegli klibodama ēna.

Sūtnis Fabricijs tovakar, abi kopā ar angļu rezidentu,
bija pie seraskira, un stomīgais pašā tik tālu pierunāts,
ka solijies, pirms janičaru laišanas virsū zviedru nomet-

nei, vēl reizi Istanbulā pavairāt, kā būt tanī gaidāmā kau-

šanā ar ķēniņu, kura dzīvība var lēti nākt nāves briesmās.

Un abi vai reizē ar jauna rīta sauli bija klāt un vēstija tā

šturmja atlikšanu ķēniņam kā kādu prieka ziņu. Bet

abiem aizrunātājiem reizē pastiepās garas sejas, kad tas,

viņos mēmi paklausījies, pateica salti:

«Paldies, kungi, par jūsu centību, bet neesmu neviena

no jums pilnvarojis būt man par parlamentāru.»
Sers Džefrejs aizgāja tūliņ, īdzīgs un aizvainots. Aiz-

mirsdams visu savu angļa un diplomāta cēlumu, nospļāvās

jau turpat aiz durvīm, karietē sēzdamies sirdīgs norūca:

«Kas sadomājis tīšu prātu bojā iet, lai iet! Pats labā-

kais un labi domātais padoms tādu vairs nevedīs pie prāta.»
Fabricijs palika un lūkoja cīnīties tālāk par ķēniņa dzī-

vību, šoreiz ar viņu pašu:

«Majestāt, es jūs padevīgi lūdzu, ne vairs kā draudzīgas
valsts sūtnis, bet uzticams un sirsnīgs draugs: neziedojiet
sevi jel velti,» viņš sacija, gandrīz jau asarainām acīm vēr-

damies ķēniņā, — tas stīvi skatijās logā, apakšlūpu zobo3
iekodis.

Tad cēlās, paņēma holsteinieti zem rokas, jautrā balsī

palūdza nākt līdzi un nometnes eietinājumus apskatīt. Un
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turpcēļā pie traversiem un grāvjiem, Fabricijs pamanija
laukuma vidū nošautus divdesmit gaužām staltus Nedždas

sugas zirgus, — padišacha nesenējo dāvanu zviedru ķēni-

ņam :

«Man nevajaga sultāna dotās pārtikas, nedz viņa zirgu,»
noskanēja pārsteigtajam Fabricijam pie auss ķēniņa smē-

jiens, sauss un ass. «Bet ja jūs tiešām esiet man draugs,
tad lūdzu neatteikties paņemt no Grothuzena līdzi viņa do-

tu sumu un par to pagādāt maniem ļaudīm Benderos citu

proviantu: es rumaku gaļu vēl neesmu iemācījies ēst, un

mani kareivji tāpat.»

Apgājis ar satricināto revidentu apkārt vaļņiem, kurus

ķēniņa vīri ar skubu bēra augstākus, valdnieks ļāva tam

iet, un sūtnis aizsteidzās pie mantziņa, kā solijies un tikko

vairs sevi valdīdams«

«Jel sakiet, mīļo Grothuzen, — jūs labāk par citiem pa-
zīstiet viņa majestāti, — ko tas viss nozīmē, un kas ar vi-

ņu tagad būs, — arīdzan ar jums visiem?»

Mantzinis likās jautrs kā vienmēr, iesāka runāt plaši
un gari; bet tad beidza to vārdu virumu ar izmisušu rokas

atmetienu:

«Draugs Fabricij, visu jūsējie labie nodomiir vējam ru-

nāti, un nepalīdz nenieka. Viņa majestāte ir cieši apņē-
mies šai lietā turēties pie sava lēmuma līdz galam, un nu

vairs domā tik par vienu: to drīzi gaidāmo, nenovēršamo

un laikam gan viņa un mūsu pēdējo cīniņu. lenaidnieku

apstāts, neredzēdams it nekādas citas un godīgas izejas,
viņš domā, ka tam nāve kaujā labākais dzīves gaitu no-

beigums. Un vēl tādā kaujā, kur viens tā kareivis cīnīsies

pret simtu. Valdīšanas un kara sākumā par savu paraugu

stādi jis Aleksandru, vēlāk ticis par Hanibalu, viņš nu grib
mirt kā Leonids.»

«Un jūs?» Fabricijam paspruka.

«Es tiku gana lūkojis pierunāt viņa majestāti šoreiz

prātam paklausīt, nevis savas sirds lepnumam; bet nekā

nepanācu,» Grothuzens sirsnīgi sacija. «Nu esmu apņē-
mies ļaut visas lietas viņu gājumam, cik spēdams palīdzēt,
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lai šturmētāji tiktu saņemti pa godam, un tad ar ķēniņu
un citiem kopā mirt, kā mira priekš divdesmit diviem ga-

du simteņiem tie senie un slavenie trīsi simti.»

Atlaidis sūtni, ķēniņš jāja ar mazu svītu rīta pastaigā.
Tikai dziļākās gravās šur tur manāms čaugans sniegs. No

Dņestras viņas malas klajiem, kā viegla vēsmas žūža, nāca

tatāru gana pūstās niedru stabules sērīgais dūdojiens.

Jāja rikšiem, vērodami upi un zilās debesis. Un pēkšņi
pamani ja aiz kurganiem priekšā un paretā, bet lielā pus-

lokā sajājušus ordas vīru čambulus.

Svītas vīriem rokas pašas no sevis sniedzās pēc zobe-

niem, un citam skats mudīgi skrēja pār plecu atpakaļ, lai

acīm mērotu, cik tālu tie no nometnes, un vai no tās, sāko-

ties zobencīņai, varētu atsteigt talkā kāds puseskadrons.
Un visi jau gatavi zirgus pieturēt; bet tā kā ķēniņš, vi-

siem priekšā rikšodams, pat nepagrieza galvu, mierīgs jāja

tālāk, tad arī pavadoņiem klusu ciešot jājāj līdz.

Tatāri arī matijuši tos: iesāka ciešāk kopā saspiesties,
aiz pirmās to pulciņu ķēdes nu kļuva redzams aitādu kažo-

ciņos saģērbtu un zirgos kāpušu stepes stopnieku pulks.
Un tieši un tam virsū ķēniņš vadija savu rumaku, to lēk-

šos palaizdams, bet vēl arvienu tikai pavada, ne zobenspals
tam rokā.

Jau skaidri saredzamas tumšās chana viru sejas, stopi

paņemti tiem rokās, ar zviedru zirgiem jau sazviedzās vi-

ņiem ceļā stājušo nesenajo kara draugu mazie kumeļi. Un

tad, bet tikai tad, kad ķēniņa rumaks jau gatavs tieši drāz-

ties iekšā viņu rindās, tās klusēdamas un it kā apmātas
pašķīrās, dodamas ceļu, — dzīvs cilvēku un zirgu mūris

veidojās pa labi un kreisi ķēniņa jājienam. Un nepaska-

tījies pat sejā nevienam no tiem, kas sūtīti viņa vīru no-

metni novērot, tam ceļā stāt un, varbūt, arī gūstīt, ķēniņš
izlēkšoja tatāriem cauri, neatskatīdamies jāja tālāk, svītas

ļaudis tam līdz. Un grieza apkārt kumeļus tikai pēc labas

pusstundas, atceļā Hordu sastapa, kas juzdams ļaunu,
ar divi simtiem laidis auļos meklēt ķēniņu.
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«Majestāt, tas gan bija jājiens tīši briesmās,» ģenerālis

sacija aizelsies, ar pārmetumu skatos. Bet atbilde arī tam

bija tikai nicīgs tēraudzilo acu skats.

Un tad, pēc piecām dienām, kurās ķēniņa vīri ēda hol-

steinieša piegādāto maizi un raka ap savu nometni dziļā-
kas tranšejas, no jauna atbrauca ķēniņa māsas dēlavalsts

sūtņa kariete, un Fabricijs iesteidzās iekšā, satraukuma

triekts:

«Majestāt, atļaujiet pavēstīt, ka Ismaela sūtītais kur-

jers ieradies no Konstantinopoles ar visjaunāko sultāna

pavēli!» Tak tam, ko rezidents cerējis ar savu vēsti brīdi-

nāt, sejā gan tas pats vienaldzīgi saltais smīns. Un ne-

bija pat gaidītā un kaut vai pieklājības dēļ tik teikta vai-

cājiena, kas īsti sacīts tanīs jaunajās, seraskiram dotās

instrukcijās.

«Majestāt, sultāns pavēlējis kautiņā, ja tas sāksies, ne-

viena paša zviedru vīra netaupīt, bet kaut visus, kas ceļā
stāj ar zobenu, un kaut tas arī būtu jūs, ķēniņš un Dieva

svaidītais! Un tāpēc, jūsu, valsts un tautas labā, es lūdzu

neizaicināt likteni un nesākt cīniņu, kurā nav nekādas

cerības uzvarēt.»

«Fabricij, jūs velti tērējiet savu laiku. Es nekur neeju,

palieku te un cīnīšos, lai nāk kas nākdams.»

«Majestāt, tam cīniņam nebūs nekādas nozīmes, nedz

jēgas,» sūtnis saka jau izmisdams un tagad kļuvis pikts.
«Jūs tīšu prātu tagad ejiet nelaimē, un velciet nāvēarī sa-

vus vēl palikušos karavīrus. Ja nežēlojiet sevi pašu, tad

taupiet jel viņu dzīvības.»

«Eita- nu atpakaļ pie saviem turkiem,» ķēniņš aši ap-

griezdamies teic tam. «Kad tie man uzbruks, es gan mā-

cēšu pretim stāt.»

«Ja majestāte patiešām nevēlas to darīt, ko pavēl darīt

reliģija, saprāts un jūsu pašu slava, tad man patiešām te

vairs nav ko darīt, un es eju!»

Ķēniņa roka pasniegusies viegli skāra aizvainotā hol-

steinieša plecu, un skārējam tai mirklī balss kļuva pilna ap-

valdīta maiguma:
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«Vai tiešām šis nu būtu īstais laiks mums vienam ar

otru strīdēties un karot vārdu karus?»

«Piedodiet, sir, jel piedodiet,» Fabricijs slaucija ar krei-

so plaukstu acis, — labās pirkstus bij satvērusi ķēniņroka.
«Paldies jums, draugs Fabricij, par visu pūlēšanos mūsu

labā,» spītnieks tam pateica ar siltu delnas spiedienu. «Es

zinu, ka tas nāca no patiesi draudzīgas un cēlas sirds.»

Fabricijs aizkustināts saslējās.
«Ja majestāte apņēmies šeit meklēt nāvi, tad sirdsbalss

pavēl man sekot jums un palikt teju.» Bet ķēniņš tūliņ

sagrieza to holsteinieša piesolijumu par joku:
«Jel neaizeita savos solījumos par daudz tālu! Es ta-

gad varētu tos jūsu pēdējos vārdus arīdzan ņemt par pilnu
un tā jūs saistīt viņu pinekļiem.»

«Sir, Dievs lai liecinieks, — tie vārdi bij nopietni ru-

nāti!» ■ ■ *

«Nē jel, — es ticu jums, — bet nevaru to ziedošanos pie-

ņemt, jo šī gaidāmā miršana būs tikai manu zviedru lieta.

Un viss, ko no jums šobrīd vēl es vēlos, ir — palikt ārpus

cīniņa, lai, mums te ejot bojā, jel būtu viens draudzīgs acu-

liecinieks.»

Atlaidis sūtni, ķēniņš posās iet pagalmā, bet jau aiz

audiencistabas duru viņam piestāja visi trīsi mazā pulciņa
mācītāji.

«Majestāt, zemu klanīdamies un pirmais iesāka galma
svētnieks Šults: «VisuvarenāDieva vārdā biedinu jūs — je-
le negrūžiet rūgtas nāves briesmās sevi, tā Kunga svai-

dīto!»

«Kungs ķēniņ,» maģistris Armivilijs sacēla gaisā abas

platās melnā talāra piedurknes, un ķēniņam tai mirklī

šķita, ka viņa sejas priekšā noplīvina spārnus milzīgs

sikspārnis, — «apdomājiet jele, ka te bez jums vēl trīsi

simti, kas visi vēlētos, pēc miesas nāves un ,dvēseles tikša-

nas debess tēvišķā, mīļāku prātu dusēt ikviens savas drau-

dzes kapsētā, ne šeit, neticīgo ismaeliešu zemē! Debesu

ķēniņam riebs, ja tiks gluži veltīgi tagad še lietas kristīgu

ļaužu asinis!»

«Majestāt,» nu tika savukārt pie vārda resnais Ster-
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nels, ar visu vēderu ķēniņam ceļā aizstādams, «kad nama

tēvs, lai ari pagāns būdams, skaidri vēlas, lai viņa viesis
ietu mājās, ciemiņam jāklausa! Aiziešana tagad ar mieru

projām nebūs nekāda pazemošanās vai cita kauna lieta, bet

Dievam patīkams darbs, jo luterticīgam cilvēkam nava

labi par daudz ilgi mist velnam novēlētu ļautiņu pa-

spārne!»
«Ķēniņš vēroja viņu apstājušos talarvīrus saltu skatu.

Tad pacēla roku, par klusēšanas zīmi visiem trim, un teica:

«Eita un lūdziet par mums Dievu. Jo tik tiešām, ka

esmu ari jūsu ķēniņš, — mēs paņēmām jūs karā līdzi, lai

jūs te kalpotu ar savām aizlūgšanām, nevis dotu mums

padomus.»

Izgāja no svētnieku pulciņa vidus un laukā. Un tūliņ
jau aiz sliekšņa godbijīgi piestāja tam Hords un Dāldorfs,
vecie kauju biedri, kam abiem tas pats sirdī un uz mēles.

«Majestāt,» Dāldorfs pasāka pirmais, sen trīsēja

mazliet sakšu musketes laides dragātais pakausis, bet nu

trīsēja arī balss, — «pats lielais Cēzars vairijās ielaisties

tādā kautiņā, par kura neveiksmīgo galu nekādas šaubīša-

nās nevarēja būt. Jel ticiet mums diviem un citiem, visžē-

līgais ķēniņ, ka esam ar jums kopā vienmēr gatavi mirt,
bet tikai vienu vēlētos: lai jele tai mūsu miršanai būtu

kāda jēga un labums tēvzemei. Nu būdams jūsu vietā

šeit, tas lielais romnieks nevilcinādamies aizietu ar mieru,

un neizvilcis zobena.»

«Kungs ķēniņ,» skumīgs teica Hords, «jūs ziniet, ka

Dievs man līdz šim vēlējis gūt jaunu brūci katrā jaunā kau-

tiņā, un esot jūsu tuvumā, var pat teikt, jūsu acu priekšā.
Jel ticiet, ka es esmu arī tagad gatavs netaupīt asinis un

atdot arī dzīvību, bet —»

«Es zinu jūsu daudzās brūces, vecais un dūšīgais

draugs,» ķēniņš to laipni pārtrauca, ņemdams zem rokas.

«Jūsējās un manējās rētas liecina, ka abi esam kāvušies,

stāvēdami pret naidniekiem plecu pie pleca. Bet uzticīgi

pildijuši līdz šim savu pienākumu, pildiet to arī vēl šoreiz,

mīļo Hord.»
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«Nu tad lai notiek Dieva prāts un jūsu majestātes gri-
ba,» abi tā veterāni nopūzdamies saslējās, ķēniņš sadevās

ar tiem rokas. Un visi trīsi gāja rīkot tos trijus simtus

nāves cīniņam.

Pēdējam staļļa puisim dota rokās smagā kaujas bise,
virtuves puikas karabīniem apbruņoti, zoss spalvu vietā

kancelejas rakstvežiem sadoti zobeni. Un pistolēm bruņo-
jies arī Hultmans, vecais ķēniņa sulainis, par viņu gādāt

paradis jau no ķēniņa pirmo soļu dienām.

Kā paradis pirms savām vislielākajām kaujām, ķēniņš
rumakā nojāja gar valni sastājušo viņa karavīru rindām

un tiem, kas likti nometnes centra namu sargvietās. Un

turpat pārdēvēja trīs vecus kapteiņus par majoriem, divi

jau sirmus leitnantus par ritmeistariem, solija visus kap-
rāļus par karodzniekiem celt, un kalpotajiem apakšoficie-
ru godu, ja tik ar visu varu un godam cīnīsies. Un acis

jautri smaidija tam, citkārt lepni saliktā mute nu tik laip-
ni smēja, ka veciem un jauniem, karavīriem un kalpiem,

pirmo reizi ar musketēm rokās, sejās tobrīd atplauka at-

bildes smaids.

«Viņa majestāti tik jautru redzu otru reizi,» nopūtās
vecais dragūns Munte, aiz vaļņa citiem Andersona posma

vīriem blaku stāvēdams. «Tas bij toreiz, kad taisījāmies
doties pāri Zundam uz dāņu Zēlandi, un kuģu mastos vilk-

tie karogi tik stalti plandija, ka ķēniņš, tad vēl puspuiša

gados, aiz lieliem priekiem un pa bērna modei iesāka sist

plaukstas.»
«Tik pat priecīgu vaigu viņš bija arī toziem, Vidzemes

snieglaukos, pēc Narvas uzvaras, kad Laisas pils nometnē

mēs visi, un viņam par prieku, gājām karot sniega karus,»

sacija trabantsRozens, jādams ķēniņam nopakaļ un blaku

mantzinim. Bet padzirda par atbildi tik grūtsirdīgu pūtu.

Visapkārt nometnei, no visu debesvēju malām mānija
ieroču zibu, skanēja griezīgās turku komandas, pasāka mil-

zīgās osmaņu bungas ducināt, šķinda un šalca asiņu traci-

nātāja janičaru muziķa. Un kājnieku kvadrāti nāca no

putekļu jūras un stepes arvien tuvāk, zirgastu karogi plan-



175

dija virs tiem, kā augumus un acis knābt kāru kraukļu
bars.

Trabants Aksels Rooss ar kādiem pavadoņiem jājis pret-
nieku okeānu tuvāk palūkot. Nu atbrāza kā viesuls at-

pakaļ un pavēstija ķēniņam, ka janičari nākot bez to para-

stajiem pretnieka zaimošanas saucieniem.

«Tikai tos vārdus dzirdēju,» pārgalvis beidza raportēt,
un acu kaktos slēpa jautru uguntiņu: «Ak, dzelzsgalvi un

pusnakts zemes lauva! Vai tiešām mums ar tevi nāksies

no tiesas cīnīties?!»

Ķēniņš pasmīnēja pretī trabantam, brītiņu padomāja, un

tad svītas vīriem teica:

«Jāšu tiem pretī, mēģināšu pa draugam parunāt. Grot-

huzen, jūs protiet viņu mēli, jāsiet līdzi par tulku!»

Paskatījās vēl savējos. — Tie klusēja, un visam vairu-

mam sirdī gatava jau aust tā cerība, ka laikam padosies
ar labu, bez kaujas vērsies mājup ceļš. Un kādiem pus-

apziņā nākusi tā ļaunā doma, ka saņems viņu gūstā, un

arī tad būs miers.

Nebilda it neviens nekā, kad tie divi bez ieročiem izjāja
laukā un tūkstošiem pretī pa vārtiem. Un klajā tikušiem,

nācēji sāka skriet pretim ar baru, smaidiem un prieka sau-

cieniem.

Svieduši plecu siksnās garās janičaru bises, apstāja to

tie sarkanbaltie pulki, māja ar rokām sveicienus, godi-

nāja par demirbašu, dzelzsgalvi un kauju karali, atcerējās
tā bieži dotās dāvanas, atcerējās brīžus, kad tas kā draugs

jājis iekšā to rindās. Un pamazām rima tās janičaru jūras

draudzīgā rūkoņa, ķēniņam roku paceļot, par zīmi, ka grib
runāt ar tiem.

«Mani vecie draugi, ko nu es šodien redzu?» ķēniņš
smaidīdams sāka, Grothuzens tūliņ tulkoja. «Slavenie ja-

ničari nāk virsū trīssimts maniem zviedriem, apņēmušies
to mazo pulku nomaitāt! Vai tiesām jās esiet tie paši ne-

uzveicamie un cēlie varoņi, kas viņgad' augstsirdīgi ļāva
bez kaujas aiziet cara armijai, līdz tā sāka lūgt žēlastī-

bu?! Vai tik aši jau būtu aizmirsuši mūsu dotās veltes un

kopā sēdēšanu pie jūsējo taboru gunskuriem?! Vai tiešām
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tas būs tiesa, ka mani, zviedru ķēniņu un jūsu labo draugu,
slavenie Allah kauju vilki nu gribētu neapbruņotu no-

kaut?»

Pirmos pāris mirkļus klusums, un tad suminājumu auka.

Kā līksmi baltas putu šļakatas virs lēkājošu viļņu mugu-

rām sāka skriet gaisos janičaru čalmas, — veci un jauni

spiedās viņam apkārt, glāsti ja zābakus un seglu kāpšļus,
skūpstīja svārku stūrus un, asarainām acīm un smaidošām

mutēm, zvērēja neaizskārt.

Kā vēja pūsmas locīts sarkanu un baltu magoņziedu

lauks, tā līgojās nu ap ķēniņu nesen draudīgais janičaru
okeāns. Seraskiram un viņa pulkvežiem izsprukuši no ro-

kām niknokarotāju bataljoni, — rota pēc rotas gāja līksmā

lokā ap spītētāju sultānam, sveica ķēniņu gaviļsaucieniem.
Un tad ar juceklīgu baru plūda projām, maršēja atpakaļ,
nebēdādami par korpusa komandiera pūst pavēlētiem uz-

brukuma ziņas ragiem, smiedamies un vēl gājienā griez-
damiuz ķēniņa pusi acis, rokām mādami atvadsveicienam.

Ticis atpakaļ Benderos, Ismaels izmisuma dusmās plūca

matus, piespļāva visus telts kaktus, pavēlēja pērējiem no-

pērt visus viņa vergus nīlzirgu ādas pātagām, un iztrieca

laukā mīļāko verdzeni Fatimu, kas nākusi ar saviem glā-
stiem remdināt pavēlnieka niknumu. Un pusdienu tā sa-

guiiējis uz dīvāna, rūkdams, lādēdams un gan pusraudā-

dams> pēdīgi lika pasaukt ārstu karaimu, lika nolaist sev

asinis. Tik tad atlaba tam dusmu trakuma lēkme, rāmāks

pasāka palikt asins bangojums. Un daudz maz atžirdzis,

pavēlēja saukt kopā visus amatos jaunākos pašās un agas,

un visu janičaru kompāniju vecākos seržantus.

«Šī bija negoda un melnu bēdu diena, padišacha kalpi,»

viņš teica tiem, vēl arvien smagi elsdams, «jo šodienmū-

sējās galvas apgāni ja kauna dūņas, sagula mūsu bārdās

smirdoša negoda putekļi: viens pats vīrs, un vēl neticīgs,
salauza jūsu uzticību sultānam, padarija padišacha man

laisto pavēli par izsmieklu un zviedru demirbaša nievu.

Ak jūs, šakāļi, hijēnu dēli un trīskārt kašķa pilnie suņi,
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vai tā gan turams pravieša ēnai dotais uzticības soli-

jums?»

Topči pašā pikts šņāca, plucinādams sirmo bārdu, Ge-

beki zemu dūris nelaimīgās acis, dusmīgs vaigs karstasi-

nīgajam šefketam, virsniekiem apjukušas sejas. Un tikko

seraskirs sataisījies sākt instruktorus izvaicāt, tā ārā sa-

cēlās tāda balsu rūkoņa, itin kā tur pasācis velt savas

bangas okeāns.

Nobālējis, visu pavadīts un dumpja bīdamies, Ismaels

pašā gāja laukā, kur to tūliņ apstāja sarkanbaltais sa-

skrējušu kareivju bars:

«Firmanu, firmanu!» klaigāja janičari, spiezdamies

korpusa komandierim klāt, un daudzi jau īdzīgi ļaunām
sejām. «Firmanu, padišacha firmanu!»

Jau vaigā balts, Ismaels cēla gaisā rokas, un pamazām

rima tā rēkšana.

«Sultāna sirdij mīļie Allah jēri!» viņš teica, ar vari

valdīdams balss trīcēšanu. «Ar kādu vajadzību jūs šei-

tan nākuši? Bet nerunājiet visi reizē! Lai nāk no jūsu
vidus kādi laukā un pasaka.»

<,

Kareivji mīņādamies saskatījās, un tad iznāca daži

desmiti vecāko, jau sirmot iesākušu janičaru; saskatijās
seraskira priekšā no jauna, elkoņiem piebikstīdami cits

citam, lai pirmais sāk.

«žēlīgais pašā un padišacha šķēps,» pēdīgi viens iesāka,
«mēs gribam savām pašu acīm redzēt un mūsu ausīm

dzirdēt lasām sultāna firmanu, kurā tiešām būtu tas

teikts, ka mūsu labvēlis un zviedru ķēniņš ar varu jāņem

ciet, lai viņu pēc tam nodotu tā ienaidnieku rokās. Jani-

čari domā, ka padišachs tā nav licis, tas tikai ļaunu ļaužu
viltus,» vecis beidza, runājot kļuvis aizvien drošāks, un

atkal brītiņu pēc viņa vārdiem gaiss šalca aiz daudzu

tūkstošu piekritēju balsu rūkoņas.
«Allah svētītie un pravieša mīlētie,» seraskirs sauca,

mādams virsniekiem, — tie viņu pacēla uz rokām gaisā,
lai redzētu viss dumpoties gatavais milzīgais bars, «ska-

tiet še, manās rokās, mūsu žēlīgā sultāna un kalifa pa-

vēli!» Un lika to pie krūtīm un pieres, skūpstija trīs rei-
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zes un sāka lasīt priekšā. Uri pūlis klausīdamies kļuva
domīgs, lai gan rūkšana drīz vienā, drīz otrā laukuma ma-

lā negribēja rimt.

«Jel ticiet un paklausiet, pravieša dusmu zibeņi!» se-

raskirs teica skaļu balsi no sava augstuma, vicinādams

firmanu: «Te skaidri un ar paša padišacha rakstu mums

pavēlēts gādāt zviedru ķēniņu projām no šejienes! Nu

rādiet Allah acu priekšā, mani janičari, kas jūsu sirdīm

mīļāks: vai neticīgo valdnieks, kas dienās dalijis jums

pašu padišacha dotu zeltu, bet nu atsakās viņam klausīt,
vai pravieša vietnieks, kas jūs visus kā savus paša dēlus

mīlē,» Ismaels sauca, jau pusraudādams, un rūkoņa bija
tuvu un tālu aprimusi. Un vecais, pūļa svārstīšanos ma-

nīdams, atkal pacēla balsi:

«Pildiet padišacha pavēli un atceriet, ka viss, kas vien

ķēniņa namā un nometnē, būs jūsu kara laupījums, ticī-

bas kareivji! Vai gan maz tur zelta maisu un branga
sudraba? Tāpat visi zviedri būs jūsu gūstekņi, un par

viņu daudzajiem ģenerāļiem to gūstā ņēmēji saņems lielu

izpirkšanas naudu! Taupiet cīņā sava drauga ķēniņa dzī-

vību, kuras sultānam nevajaga, kuras arī man žēl! Tik

žēl, ka apsolu katram no jums, kas kaujas laikā pagūs

viņa drānām jele ar plaukstu pieskarties, katram došu no

mana paša maka pa desmit zelta dukātiem!»

Jau citus vilināja zviedru un Ismaela zelts, bet viss lie-

lums vēl stomīgs. Un janičaru vecais runātājs godbijīgi

pateica, kas tam to vairumam uz sirds:

«Ķēniņa slava un pret mums allaž laipnā sirds tura

mūsu sirdis savās cilpās, tāpat kā putnu ķērājs, kas pa-

manījies sagūstīt tā tīklā paipalas. Padišacham esam ga-
tavi klausīt, ķēniņam arī ļaunu nevēlam. Atļauj mums,

gados vecākajiem, tāpēc rītu iet pie ķēniņā un viņu lūgt,
lai uzticas saviem draugiem janičariem, ja negrib ticēt

sultāna veziriem. Mēs vedīsim viņu ar godu un bez bries-

mām uz Adrianopoli pie sultāna, un tur tie runās vaigu

vaigā, kas diviem valdiniekiem runājams. Ķēniņš dzirdēs

padišacha vārdus no viņa paša mutes, ticēs tiem, klausīs

un ar mieru aizies no mūsu valsts uz savu zemi. Un tā
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mēs iztiksim bez viņa zelta, bez asins izliešanas un arī bez

tā negoda, kas krīt par daļu tiem, kuri pret savu viesi pa-

cēluši rokas,» sirmais kareivis sirsnīgi runāja, un tūkstoši

tam atsaucās ar piekrišanas šalku.

«Lai notiek, kā jūs paši vēlējāties,» Ismaels nopūzda-
mies sacija. «Rīt ar sauli lai sešdesmit visvecākie un

cienijamākie no jūsu vidus iet uz zviedru nometni runāt

ar ķēniņu.»

Atgriezies no brāļošanās ar janičariem, ķēniņš atrada

savā namā kancleru ar Poņatovska laistu rakstu, ko pa

burzmas laiku atgādājis Fabricija nopirkts tatārs, iešau-

dams apmetnē pār zviedru galvām savu bultu, kuras kā-

tam aptīta tā poļa vēstule. Un bultas nestā ziņa bija ļauna
vēsts.

Polis ziņoja no turku galvas pilsētas, ka esot apcieti-

nāts, un sultāns nozvērējies salauzt ķēniņa tiepību arī pat

tad, ja visiem būtu pie tam nāvē jāaiziet:

«Majestāt, jums nu atliek tikai viens, piekāpšanās ceļš
un labprātīga aiziešana. ledrošinos lūgt atturēties no vi%
siem tādiem soļiem, kas lietu stāvokli varētu padarīt vēl

tikai ļaunāku. Jo pret jums tagad visas četras varas:

cilvēki, liktenis, laime un Dievs.»

lekodis zobos apakšlūpu, ķēniņš lēni saplēsa sava ģene-

rāļa un diplomāta vēstuli. Un atļāvis Millernam iet, no-

staigāja visu to nakti, savas mītnes grīdu gariem kareivja

soļiem mērodams, līdz sāka jauna diena aust, un nama

niedru jumtā sarūcās gaismas putni boloži.

«Kungs ķēniņ,» trabants Rozens iebāza smaidīdams

istabā iekšā sarkanmataino galvu, «tur atnācis kāds pul-

ciņš janičaru, un patlaban ar viņiem runājas kanclers un

mantzinis, vieni šaipusē, otri viņpus vārtu. Stāsta laikam

ko svarīgu, jo liela klaiga un, pa turku modei, mēlei vēl

palīdz runāt rokām.»

Ķēniņš apsviedās apkārt, — sejā bija dusmu bālums,

ieplestās acīs dusmu guns.

«Ej un dzeni viņus pie joda!»

«Bet, majestāt, varbūt ka viņi —»



180

«Ej, kad tev lieku! Un saki tiem, ja nevāksies tūliņ
projām, — vēl šajā pašā acumirklī, —es likšu nogriezt

viņiem bārdas un pašus aizdzīt pātagām!»

Trabants gaisa kā viesuļvēja rauts, bet ķēniņš atkal

sāka staigāt turpu un atpakaļ, ar garo piešu šķindoņu un

smagu domu, ka nava vairs tam it neviena kara drauga.
Bet lielāka vēl auga spīts stāt pretī viņu pametušām de-

besu un zemes varām.

«Majestāt,» Grothuzens atskrēja izmisis: «jūs vēlējāt
Rozenam dzīt janičaru delegātus projām?!»

«Jā gan,» ķēniņš atteica īgns un beidzis savu soļošanu.
«Vai tad tie viltnieki vēl būtu šeitan ? Pie velna! Tad tā

mani ļaudis izpilda manas pavēles!»

«Nē, jel,» Grothuzens vai lauzija rokas: «bet viņi bija
nākuši bez kāda viltus, kā jūsējie draugi! Nu aizgāja kā

dziļi aizvainoti naidnieki, dūres vīstīdami un lādēdami

sauca: «Ak, dzelzsgalvi! Ja tu nu tiešām gribi dabūt

galu, tad arī dabūsi! «Nu kuru katru brīdi var sākties

turku uzbrukums. Dzirdiet, majestāt: nu jau viņi sāk

Rībināt lielās bungas!»

Ķēniņš pārsteigts skatijās favorītā. Tad skarbi pasmē-

jās, atmeta ar roku un sāka ciešāk sajozt zobenu, paņēma
cepuri un kaujas cimdus.

«Lai bungo,» jautri noteica. «Eita un Hordam pasa-

kiet, ka tūliņ nākšu, un lai mūsējie gatavi tos godam ar

svinu sveicināt.»

Tāpat kā vakar, stepes klajā sāka sacelties melngani

putekļi, caur kuru mākoņiem dimdēja kara muziķa, ska-

nēja ieroči un šalca klaigu tricinātie gaisi. Bet niknāks

nu jau šoreiz likās zemes dunējums zem daudzo nācēju
tūkstošu kājām.

No putekļu jūras atkal iznira sarkanbaltais janičaru
vilns. Un žiglāka kā vakardien bija uzbrukumā gājējiem

gaita, kustībās kaut kas glūni ļauns, lai gan garās bises

joprojām rāmi plecos pakārtas un rokas iztālēm vicināja

un māja:
«Mēs draugi! Jele nešaujiet, pusnakts lauvas vīri!»

Ķēniņš gaidi ja janičaru nākšanu, zobenu rokā un jaut-
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ru smaidu sejā, sēdēdams kara kumeļā pie rietu puses

vārtiem. Un Hords, Dāldorfs un Spare, arī seglos, bij
blaku tam, bet visiem trijiem ģenerāļiem sērīgas acis un

drūmi kniebtas mutes.

«Velns viņus sazin,» brīnodamies ierunājās turpat aiz

vaļņa malas ar karabinu stājušais kaprālis Andersons,
bet tik skaļi, lai dzirdētu kara kungi aiz viņa: «varbūt, ka

tiešām nemelo, un nāk par mieru parunāt, tāpat kā tie to

veči pirmīt —»

Munte tik nopūtās, vērdamies sarkanbaltajā vilnī, kas

jau drīz bija klāt, un noliecās pār savu bisi, laidi ciešāk

labā plecā iespiezdams, lai mazāk justu atsitienu. Un

Krauklim, draugiem blaku stājušam ar musketi rokās,
tik cieši savilkušies kopā kuplie uzaži, ka tikai viena tum-

ša svītra.

Janičari jau bija pavisam klāt, bet sejas tiem vēl smai-

dīgas, rokas kā nemaz netaisītos ķerties pie šaujamiem.
Un vaļņa nometnes pusē stājušie kareivji nesaprašanā
skati jās te nācējos, te savos virsniekos, te ģenerāļu gru-

pā, kas zirgos ap ķēniņu.
Tad smaidi nācēju acīs pēkšņi pagaisa; sveicienus nu-

pat vēl mājušās rokas skrēja lejup, raudamas laukā zo-

benus un līkos kaujas nažus. Un visa janičaru jūra gā-
zās virsū nometnei ar tādu kara klaigu, ka tās šalkšanā

ķēniņa trīs simti vairs nesadzirdēja tiem saukto šauša-

nas komandu.

Paspēja izšaut tikai pāris desmiti, turpat arī ļimdami
zem jataganu cirtieniem, citi samulsuši stāvēja, kur bij

likti, un bāli skatījās; vēl citi svieda nost musketes un pa-

dodamies cēla gaisā rokas. Paretās zilo ķēniņvīru rindas

bij noskalojis sarkanbaltais turku okeāns, brāzdamies

pāri grāvim, pāri valnim; un rēkdams plūda jau iekšā pa-

galmā, uz kura vidus laukumu un abu akmens namu pusi

klusēdami un pieliekušies skrēja vēl kādi zviedru ka-

reivji.

Ķēniņš apgrieza rumaku, pasmiedamies uzsauca svītas

vīriem: «Lūkosim mūra mājā turēties!» Un dzina zirgu
cauri burzmai, — ložu svilpšanas, pulverdūmu un šāvienu
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rīboņas, janičaru bļaušanas pilns bij gaiss. Un līdz ķē-
niņa namam gan tikai simts soļu, bet turpu ceļu nācās

ciršus cirst: visur, sānos un priekšā, zemes neredzēja
vairs aiz turku čalmu plīvošanas un sarkanajos kara svār-

kos tērptajiem viņu augumiem, kas tagad ņudzēja visap-

kārt, — brūnas rokas sniedzās pēc zirgu iemauktiem,

lūkoja ķerties jātniekiem zābakos un zobenmakstīs, aiz

piešiem mēģināja zemē raut. Un svītas vīriem netaiso-

ties stāt, lūkoja zvelt ar laidēm, vicināja nažus un centās

tieši sejās šaut.

Hords asinīm noplūdis nogāzās no kumeļa, niknais Dāl-

dorfs izmisis cīnijās, Spare nocirta zemē divi turkus, kas

cēluši savus šaujamos pret ķēniņu. Trešo nokāva ķēniņš
pats, ceturtā šāvienguns apsvilināja uzacis un skropstas,
— lodēs nobrāzta tika kreisā auss, bet šāvējs arī tūliņ
nogāzās citu ņudzeklī ar pušu šķeltu pieri, ko ķēris ķē-
niņa zobengals. Un jau bij ilgotais mūra nams klāt, un

durvis arī vaļā, bet pa tām aurēdami traucās iekšā jani-
čari, — arīdzan izsistajos logos kustējās iekšā līdēju plato

<$)ikšu dibeni.

«Majestāt,» Spare sauca izmisušu balsi, «mēs esam par

daudz vēlu nākuši.»

«Mēs tūliņ būsim iekšā, bet tie atkal laukā,» ķēniņš at-

saucās smaidīdams. Un zirgam atsitoties ar galvu nama

sienā, viens divi bij no segliem laukā un uz kāpnēm, sāk-

dams cirst pa durvju ejā sablīvējušos mugurām un pakau-
šiem. Un citiem ķēniņvīriem traucoties tam līdz, vēl kā-

diem pagriežoties ar asmeņiem pret tiem, kas pakaļ dzi-

nušies un uzmācās, koridors drīz bij tīrs no dzīviem naid-

niekiem, bet piekritis to līķiem, pietecējis tumšsarkanām

paltīm. Un ķēniņš pavēlēja līdznācējiem durvis no iekšas

aizdarīt un aizbarikadēt tikko nokauto augumiem.
Lauzās tālāk, ceļu atkal aizstāja līki zobeni, čalmas,

jērenīcas un zem tām gandrīz melnās sejās nikni acu

baltumi. Un kļuva bailēs lielāki, cauri asmeņu skanēša-

nai skrienot panikas klaigai: «demirbašs!» Un atkal

ķēniņa zobens pļāva tai barā savu vālu, tika tam pretī
šauts — lode nobrāza degungalam ādu. Bet jau seju
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vietā pagriezās pretim pakauši un bēdzējas muguras. Un

janičari un tatāri bēga no tā nama un pa tiem pašiem lo-

giem atpakaļ kā velnu triekti.

Ceļš kļuva brīvs uz nama zāli, kur saskrējuši pavāri,

mājas kalpi, vecais Hultmans ar savām pistolēm, un kādi

par ķēniņu te agrāk no vaļņa atsteigušies dragūni. Bet

augšstāvā dzirdēja laupītāju kāju dimdoņu, skarbas bal-

sis jauž tālākajās istabās. Un tikko elpu atvilcis, cirtienu

un šāvienu saskrandotos svārkos, viss asiņainu seju, bet

mirdzošām acīm, ķēniņš sacija saviem kareivjiem, atrau-

dams vispirms vaļā savējās guļamistabas durvis:

«Nāciet un izmēzīsim manu māju no tiem tīru!» Un

tūdaļ aiz sliekšņa satikts ar laupi jumu apkrāvies janičars,

uz vietas zemē durts, bet otrs, mantas pamezdams un

bļaudams, pagaisa logā ar vāveres žiglumu, lai gan tam

Rozena pakaļ šauts.

Zem gultas mana kādas kājas, tur trešais paglābies.
Un laukā rauts, viss trīc un žēlastību lūdzas, palaists rāp-

jas logā un lido laukā, ķēniņa kājas spēriena izvadīts.

«Ej un pastāsti citiem, kā tev un taviem draugiem t*

gājis!» Skaļi nosauca pakaļ tam. Un gāja, ar nikni

jautru seju un zobenu rokā, vezdams savu nelielo kara

draudzi un no istabas istabā.

«Aizkraujiet ar galdiem, soliem un līķiem logus, stājiet

pie katra pa pieci, ar pistolēm vai bisēm, un šaujiet visus,
kas tik nāk pa šāvienam!» Norīkoja svītas vīrus, zirgu

puišus un dragūnus, kad trabanta Rozena nesta prieka

ziņa, ka mazais municijas un ieroču kambaris palicis ie-

brucēju nepamanīts. Un strēlniekiem pie logiem stāt bija

pēdējais laiks, jo šturmētāji nāca biezā pulkā namam

klātu un ar negantu bļaušanu.
Atplūda atpakaļ pēc otras salves, starp ķēniņa māju un

tatāru un janičaru baru palika guļam zemē kādi desmiti

augumu, jo visas lodes šautas cilvēku biezumā. Bet jau
aiz kaucošajām to saniknoto vai savainoto pirmām rin-

dām nāca citas, — pirmās rūkdamas deva tiem nācējiem

ceļu; un miroņlaukam pāri sāka uzmanīgi un lēnu gaitu

virzīties izlasīti janičaru strēlnieki, slēpušies aiz pašu bī-
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dītiem ķēniņratiem, nesdami par zviedru ložu aizsegu
sevim priekšā platus dēļus un kādus galdus, kas sameklēti

ar skubu turpat nometnē.

«Kungs ķēniņ,» teica Rooss, pacēlis galvu no beigtam
turkam pāri likta karabīna, «tiem viņu dēļiem mūsu lodes

gan cauri nesitīs.»

«Tad tēmējiet to dēļu nesējiem un ratu bīdītājiem kā-

jās!» pavēlēja un lika laist arī pie pārējiem logiem stāju-
šiem biseniekiem tādu ziņu. Un salvei rībot, janičariem

palaižot ar niknu sāpju brēku vaļā viņu aizsegus, lai ķertu
ar rokām pie ložu savainotām kājām, izjuka arīdzan tas

jaunais, pret ķēniņnamu vērstais uzbrukums. Un negan-

tāka, dusmu trakuma jau pilna nošalca pār nometnes pa-

galmu klaiga:

«Lielgabalus! Vilkt lielgabalus šurp! Sašausim ar

tiem drupās demirbaša midzeni!»

Rēcošā šturmētāju jūra vietumis pašķīrās, dodama

ceļu kanonieriem, kas atsperdamies vilka jau lādētus liel-

gabalus, — bombardieri, kūpošiem degļiem rokās, nāca

dārdošajiem riteņiem nopakaļ pa dziļo, nometnes sētvidus

smiltīs vilkto sliedi. Bet tik biezas bij ķēniņnamam viņa
mūra sienas, ka netaisījās sagrūt, neplaisāja pat arī pēc

tam, kad mājai virsū gāztas veselas trīs bumbu salves;
tik mājas aizstāvjiem piebira mati drebošo griestu birdi-

nātiem putekļiem, un vienam otram piešķieda acis un arī

muti to grāvienu satricināto sienu iekšpuses apmetuma

grants. Bet jau puse lielgabalnieku pie to stobriem pa-

galma smiltīs un savās asinīs ļimuši, jo atkal reizi pēc
reizes pa visiem nama logiem un nežēlīgi taisni šauts.

«Vai pats šaitans nu palīdz ķēniņam, ka nekā neiespēj

pret viņu arī mūsu lielgabali ?!» Ismaels pašā, ar Krimas

valdnieku kopā no vaļņa augšas vērodams nesekmīgo štur-

mi, novaida nevarības izmisuma dusmās. «Ko gan teiks

padišachs, dabūjis zināt, ka mēs ar saviem divdesmit se-

šiem tūkstošiem nevaram veikt viņu, kam tagad tur iekšā

klausa tik kāds pussimts!» Un seraskirs norāva savu

pērlēm izrotāto čalmu, nosvieda zem kājām un sāka nikni
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mīdīt, pasmagi augšup palekdams, kā vecs rubeņu gailis,
kad tas palu mēnesī nosalaidies viršos rubināt.

Chans paglūnēja Ismaela trakošanā, pasmīnēja pašķībo
acu kaktiņiem, gredzenotajiem pirkstiem noglāstija sar-

kano bārdu, paskatijās uz nama pusi un tad gaisā, kā vēju
ostīdams. Un pavēlēja pie vaļņa apakšas piestājušam

murzam iet un atsaukt divdesmit labākos Perekopas ste-

pes strēlniekus. Un atsteidzot viņiem ar kurtu žiglumu,

uz vaiga pieplokot pie sava pavēlnieka kājām, lika tiem

piecelties, pamāja tad stopu vīriem uz to nometnes malu,
kur janičaru bango juma apstāts turējās mazais ķēniņ-
vīru garnizons, — pie logu palodām nemitīgi kūpēja mazie

šauteņdūmu mākulīši.

«Ņemiet uguns bultas un šaujiet viņas demirbaša jur-
tas jumtā,» Krimas kungs teica saviem strēlniekiem. «Pa-

nāksim ar piķi un kaņepājiem to, ko nejaudā veikt seras-

kira pērkonstobri.»

Tatāru gandrīz melnās sejās jautri nozibsnija sapraša-

nas zīmes smīnam ņirgto zobu baltums. Un atkal pakla-

nījušies līdz zemei, skāruši sejām chana zaļo kurpju mītās

vaļņa smiltis, aizspurdza prom kā mundru strazdu bars.

Pēc maza brītiņa jau skrēja atpakaļ, nesdami zobos ar

piķa pakulām notīstītas bultas; viens divi bija augšā uz

namam vistuvāko māla būdu jumtiem, nogulās niedrās

tur, — aiz šķorēm kā ūpju galvas, šur tur pakustējās ste-

pes vīru ausainās cepures. Un tad tais pašās vietās parā-
dījās pa šāvienam ņemto līko raga loku gali, pagaisa tur-

pat, pamirdzēja pār stopiem likto bultu smaiļi, aiz kuriem

jau manāmas tievas dūmu strūklas un piķim klāt pielai-
stas uguns kārīgais sprakstējums.

Nošņāca gaiss, nosvelpa nama niedru jumtamnotēmētās

liesmu strēles, kurām nopakaļ, kā sarkanas vāverastes,

nostiepās guns mirdzējums. Un jumts sāka kūpēt un svilt

divdesmit vietās, bet vēl joprojām lija uguns bultas, līdz

pēdīgi jau dega virs ķēniņmājas viens milzīgs un sirdīgi
rūcošs liesmu sārts.
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Kad nama aizstāvjiem virs galvām sākās liesmu krāk-

šana un augšstāva istabās jau sāka līst iekšā dūmu urdzi-

ņas daudziem nobālēja vaigi un platākas iepletās acis,
līdz tam vēl nikni jautri piemiegtas pāri šauteņu un kara-

bīnu tērauda augumiem. Un skati skrēja no aizbarika-

dēto logu spraugām augšup un atpakaļ, un atkal žigli
vērot to pusi, kurpu pagriezti stobru gali šaujamiem.

«Dzēst liesmas!» ķēniņš pavēlēja. «Patlaban tie vairs

neuzbrūk, —no katra loga aizstāvjiem pa divi vīriem

skriet augšā jumta telpā, un lūkot slāpēt uguni!» Un vēl

arvienu jautri skaļa balss.

Skrēja pats augšā, rāva no dūmu un dzirksteļu pilnās

jumta telpas un meta pa kāpieniem lejā chana dāvināto

sabuļādu saišķus, zābakiem mīdija jau kūpēt pasākušos

un sultāna un lielvezira veltēm savestos peršu un turk-

mēņu tepiķus. Bet jau tāds svelmes gaiss ap dzēsējiem,

ķa grūti bija dvašot, acis visiem sākušas asarot un sūri

palikuši kakli. Un tikko vienā stūrī it kā būtu noslāpēta

guns, tā sāka kūpēt trīs un četrās citās vietās.

Notrenca Rozēnu ar vēl kādiem trabantiem lejā, lika

nest ūdeni ar spaiņiem vai kaut ar pašu cepurēm. Bet tik

vien tās velgas, cik dažās krūzēs, un tievajām ūdens šal-

tīm uguns atsaucās ar vēl niknāku krākšanu.

Skrēja pats pagrabā, sameklēja un lika Roosam ar tā

vīriem nest augšā vīna muciņas, viesiem glabātas. Un

trabantiem aizsteidzot ar mucām prom, pavērās žigli vis-

apkārt, ieraudzi ja tumšākajā kaktā lokāmies kāda dra-

gūna augumu.
Pielēca klāt, — vīrs vēla īsti prāvu mucu, pavērsa vald-

niekam pretī aiz piepūles pietvīkušu seju, un tajā karodz-

nieka Kraukļa plēsīgi niknais'smīns.

«Majestāt, tas te laikam gan mūsu mācītāju un diev-

galdam glabātais baznīcvīns,» atelsa, mazliet vainīgs juz-
damies un gaidīdams bārienu. Bet rājiena vietā tik

skarbs ķēniņa pasmējiens, un jau tas pats pielicis mucai

klātu rokas:

«Gan dievgaldnieki pagaidīs, Dievs neņems ļaunā, ka
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ejam karot ar baznīcas vīnu pret turku uguni!» Un trim

sulaiņiem palīdzot uzdabūjis to mucu augšā, pats ķēniņš
rāva vaļā liesmām klātu veltai mucai tapu. Bet uguns

dzišanas vietā ap dzēsējiem pajuka trijtik augstas un zil-

ganas mēles, — visa bēniņtelpa pāris mirkļos kļuva viens

vienīgs sārts.

«Pie joda, karodznieki Baznīcvīna vietā tai sasodītā

jūsu mucā bijis zāļu tiesai glabāts velna brandavs!» Un

nu jau vajadzēja pa kāpnēm lejup cik vien jaudas skriet,

jo liesmas, dzēsējiem nopakaļ tekot degošajam degvīnam,
dzinās cilvēkiem pakaļ kā pazilganas un sirdīgas zebiek-

stes. Un aizdegās arī augšstāva telpas, to logu sargiem

bēgot lejā, jau liesmu apņemts viss augšnams; drīz arī

apakštelpās mēģināja pazaglīgi līst pa griestu šķirbām

un durvju aptverēm iekšā baltzilas dūmu upītes. Un

karsts un kodīgs sāka mesties arī teitan gaiss ap ķēniņu
un viņa karavīriem.

Jau bija aizdegušies zāles griesti, jau lielākas auga

dūmu straumes, tecēdamas iekšā kā pavasara palu ūdeņi.
Un ložņāja jau pa sienām, tinās ap galvām un pleciem

logu sargiem-strēlniekiem, arī tiem, kam liesmas augšā

dzēšot, apsviluši mati un uzacis, un degumtulznās rokas.

Vairs nevarēja dvašot jau, tik sūras svelmes pilni gaisi.
Jau vietām pasākušas birt no liesmu pārņemtajiem grie-
stiem lejup uguns pilnas ogles, dedzinādamas cepures un

svārkus.

Garš gards, glābdamies no gunsogļu lietus, bij paklupis,

apdedzinājis seju un delnas uz grīdā sabirušas uguns,

un sāpēs iebrēcās:

«Vai tiešām lai sadegam dzīvi! ? Vajaga padoties!»

«Tu, Vālberg, esi gan pavisam jocīgs vīrs,» no dūmu

pilnās telpas viņa kakta ņirdzīgi skaļi teica ķēniņš. «Tu

laikam tici, ka krist gūstā daudz jaukāk nekā sadegt?»

Un apdegušais gards nesacija nekā, tik vaidēja un pūta

klusi, ;
«Majestāt,» cauri zilganajai svelmei nosauca Rozens,

arī ogļu lietū pilns vecā trabantu spara: «Ma-

jestāt, mēģināsim tikt līdz kancelejas namam! Tam kār-
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niņu, ne niedru jumts, un tur mums neuzlaidīs uguni uz

galvas! Tur spēsim tālāk turēties!»

«Paldies tev, Rozen, par labu padomu,» no kodīgās un

karstās pustumsas atskanēja ķēniņa balss. «No šī mirkļa
tu esi pulkvedis! Un jūs, pārējie zviedru vīri! Kariet

plecos bises, ņemiet līdz kabatās pulvera un ložu, cik va-

riet paņemt, bet rokās ņemiet zobenus! lesim laukā un

lūkosim ar kauju tikt līdz kancelejai.»

Līksmā turku un tatāru gavilēšana, sākusies pasākot

degt jumtam, pamazām norima, kad nepavērās durvis, un

neviens neiznāca žēlastības lūgties. Un jau vienam ot-

ram uguns vērotājam iesāka bālēt vaigs, kad spāres sa-

gāzās, viss augšstāvs bija jau viena vienīga ugunsjūra,
un dūmu upītes sāka plūst ārā arī pa aizbarikadētiem

apakšstāva logiem, no kuru lūkām vēl arvienu nāca pa šā-

vienam.

Tad mitējās arī tā šaušana. Un dzirdēja vairs tikai

liesmu rūkšanu un satraukto un sastingušo aplencēju

smago dvašošanu.

«Lai Allah gurijas mums dzisina lūpas mūsu miršanas

brīdī ar ūdeni no paradīzes avotiem,» nopūtās janičaru

aga, savu kareivju vidū stāvēdams: «ja tie tur iekšā ne-

būtu giauri, bet ticīgie, visas pravieša tautas viņus dau-

dzinātu varoņu dziesmās un teikās.» Un tikko tas bij

teikts, tā liesmu nama durvis sprāga vaļā, un pa tām gā-
zās laukā baltipelēku dūmu mutulis.

Tad ķēniņš, apsvilis, apkvēpis, viss asiņains un bries-

mīgs pakaļ tam. Izšāva šausmu pārņemtajā seraskira

ļaužu sienā, aizsvieda projām pistoli un bruka turkiem

virsū klusēdams un, traku nāvēšanas skubu, sāka sev un

savējai kara draudzei ceļu cirst. Un dividesmit citu as-

meņu nāca aiz viņa, — Rozenam tā cērtamais bija kā ne-

gaisa nakts zibenis, — tik aši zibēja, cēlās un krita, ka

nejaudāja sekot acs. Dīrings turējās cieši ieblaku ķēni-
ņam un labos sānos; Rooss nācaaiz tā, asiņu pieplūdušām

acīm, kā vērsis pretiniekos caur pieri blenzdams, visus
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nāvēdams, ko tik jaudāja aizsniegt garais trabanta asme-

nis. Spare ar kreiso rauša sev no acīm dūmu svelmes

asaras, ar otru sīvi cirta. Un valdniekam pa kreisi pēdē-

jais nebūtībāaizjājušā dragūnu pulka karodznieks, sako-

stiem zobiem, caur tiem skarbi sēkdams; un divtik plats

gāzās tai nāvē ejošo gājiena ceļa malā miroņu un saka-

pātu mirēju vāls.

Tik liels tobrīd sultāna karavīros samulsums un stin-

dzinoša baisa, ka pirmos mirkļos viņu pirmās rindas tikai

kāpās atpakaļ vai klusēdamas mira. Un jau bij nāves

ceļa cirtēju noskriets soļu divdesmit, līdz ilgotam kance-

lejas namam vēl vaira divtik soļu. Un lauzās turp, atstā-

dami aiz sevis platu asinssliedi, kā panteri, kas pusnaktī
brūk vēršu bara vidū, klusi nāvēt sāk un mieru agrāk

nepamet, pirms nava nobeiguši visu pulku.

Tak īss bija tas janičariem uznākušais apmātības

stingums. Un mazo kara draudzi tūliņ un ar briesmīgu
kaujas bļaušanu apstāja viss turku karotāju okeāns.

Tā kaucošajās bangās acumirklī tik cieši saspiesti visi

ķēniņam sekotāji zobenvīri, ka ne plecu, nedz elkoņu, pat
ne plaukstu tiem pakustināt vairs, un kas netika turpat
nostu durts, to gāza zemē piecu, sešu pretinieku rokas, —

asmens no delnas sists vai laukā rauts. Un ķēniņš, vēl

arvienu tālāk traukdamies, nepajuta aiz sevis vairs to

kaujas draugu dvašas, laida vēl asmeni sevim pa priekšu

platā puslokā, pasvieda galvu atpakaļ, redzēja tur vairs

tikai tumšās un rēcošās musulmaņu sejas.

Sviedās no jauna apkārt, gatavs vēl tālāk lauzties, lai

arī palicis viens. Bet sapinās savos garajos piešos, gā-

zās, vēl kritienā četrdesmit roku grābts, un paspēdams
vēl pasviest gaisā līdz pat spalam sarkano zobenu, lai kāds

nesāktu lepoties, ka izrāvis to tam tieši no delnas.

Ķēniņa sagrābēji pacēla viņu uz rokām, vārīgi nosa

projām. Un tai brīdī tam acīs un sirdī gaisis viss kaujas

trakums, pār lūpām nenāca neviens dusmīgs vārds, jau
kā smaidā sāka savilkties mute. Un divdesmit un viena

vīra nests, kā triumfators pāri nesenējo pretinieku gal-
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vām peldēdams, tas nokļuva aiz nometnes netālu celtā

Ismaela teltī.

«Lai slavēts Allah un viņa pravietis par to> ka paļāva
tev, lauvas sirds, palikt dzīvam šai cīniņā,» seraskirs sa-

cija. «Es biju gluži izmisis, kad tu atteicies klausīt pa-

dišacha pavēlei, un man vajadzēja pret tevi sūtīt kara

pulkus. Bet tagad parādi man žēlastību, kāp zirgā, kurš

tevi aiz telts jau gaida, un būsi Benderos mans viess.»

Ar sauli atnāca pie seraskira Fabricijs, vēlēdamies ru-

nāt ar ķēniņu, un atrada to Ismaela pils košākajā istabā,

pie kuras durvīm likti janičari sargāja gūstekni. Un tas,
kā vakar, pēc ierašanās no kaujas, uz dīvāna kritis, tā

turpat aizmidzis, ar asiņainiem dubļiem apkaltušiem zā-

bakiem, saskrandātos svārkos un biszāļu dūmu un svel-

mes kvēpiem ziestu seju, apsvilušām uzacīm. Bet pa-

mostot, acis bij mierīgas un gaišas.
«Paldies debesu ķēniņam, ka redzu jūs dzīvu un veselu,

sir, lai arī ar visām zīmēm, ka esiet bijuši kaujas un

liesmu gunī.»

«Ak, nieki, briesmas nemaz nebija tik lielas,» ķēniņš
nožāvādamies atteica, uz dīvanmalas atsēdies, un izstai-

pija rokas. Un valodas atkal iesāka tecēt savu agrāko,

pusjokaino un reizē sirsnīgo gājumu.
«Majestāt, pilsētā runā, ka jūs ar savu paša roku nokā-

vuši divdesmit.»

«Nezinu, neienāca prātā skaitīt, nedz liekties palūkot,
vai katrs pakritušais jau beigts. Bet pats gan lāga ne-

ticu, jo cilvēki mēdz visu pārspīlēt, un jo sevišķi tādas

lietas.», •

lenāca Grothuzens, bez graša turku iztukšotās kaba-

tās, bet ar to pašu bezbēdīgo smaidu sejā, un vēstija, ka

šo tikko esot izpircis no kareivju rokām pats seraskirs

un sūtot ķēniņam par dāvanu.

«Ak, jā,» valdniekam kļuva nopietns vaigs un sadrūmu-

šas acis: «šai sasodītajā zemē jau tāda paraša, ka gūstek-

ņi paliek par viņu saņēmēju vergiem, ja žigli neizpērk.

Grothuzen, gādājiet naudu, cik vajaga.»
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«Centīšos, majestāt,» atsaucās ķēniņa kasieris ār

vieglu nopūtu, un Fabricijs piesolīja tai vajadzībai atdarīt

savu un arī angļu sūtņa maku.

Atlaida tos abus ar smaidu un draudzīgu rokas mājienu,
bet pašam jau sakāpis vaigos slimīgs sārtums. Un tikko

tie divi gājuši, tā likās atkal cisās, — sākās drudzis ar

karstumiem j

Jau juzdamies no dzīvajo pasaules atraisīts un tikai

slēpis to savu nojautu aiz nicīga un salta dzīvības nicinā-

tāja maskas, viņš pēkšņi atrauts atkal dzīvē atpakaļ.
Izsapņots iecerētās nebūtības sapnis, kam sekojusi ne-

žēlīga atmoda. Un tik smags pamošanās dotais trieciens,
ka milzīgajam visu nervu saspīlējumam nu seko nervu

sabrukums: nomodas brīžos nevēlas neviena redzēt, dzen

visus dzīvos projām no sevis, gribētu bēgt no sevis paša.
Un drudža murgos apstāj to kritušo kara draugu ēnas,

un gatavs ar tām kopā gaist.—

Katrs nelga priecājas, ja tam tik ļauts vēl mazumiņu
dzīvot. Strazda knābja pārcirsta slieka vēl lūko zemē

paglābties, no zebiekstes vēl lūko aizbēgt irbe, kurai pār-
lauzts spārns. Visi grib dzīvot kaut vai pusgrimdami

savu pašu mēslos un strutās, visi vairas no nāves, vienīgi

viņš ilgojies mirt. Un tieši tam nāve nav lemta, liktens

nepaļāvis viņam aiziet kā seno varoņteiku ķēniņiem.
Ar asiņainu zobenu rokā, aci pret naidnieku un klauso-

ties ar smaidu, kā aiztek cīņas lauka smiltīs paša sirds

asinis. _ \ ;
Pie joda! Uzticīgajam polim taisnība:

Dievs un laime, abi pret viņu; un jau sākušos miršanu

ar slavu jaucis muļķīgs negadījums.

Tikko atžirgušu no drudža karstumiem, vēl pavisam
bālu un nevarīgām kājām, iesēdināja slēgtos ratos, lai

vestu uz dienvidiem, un tikai Grothuzenam atļauts blaku

būt. Otrā karietē sakāpa vēl kādi izkliedētās svītas virs-

nieki; un Ismaels pašā lepnu seju līgojās sava baltā arābu

kumeļa seglos tā gūstekņu brauciena priekšgalā, —Fabri-
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cij s visiem citiem nopakaļ, un seraskira zirdzinieku sardze

ķēniņratiem blaku.

Gabalu braukušiem, Holšteinas sūtnim sametās par

daudz smaga sirds, un zirgu pūtināšanas vietā piejāja

pie gubernatora:

«Tev vajadzētu kaunēties Dieva un cilvēku priekšā, ka

tik slavenu karotāju esi pametis bez zobena, šīs visu brīvu

vīru goda ķīlas.»
«Lai Allah mani pasargā!» iesaucās Ismaels, saķer-

dams abām rokām galvu. «Dot demirbašam rokā viņa
zobenu?! Viņš vēl uz mani piktojas un lūkotu ar to as-

meni nogriezt manim bārdu.»

Tad padomāja, pasmējās un lika kalpam padot ķēniņa
kaujas ieroci, iesniedza to pirmajā karietē, ar rokturi pa

priekšu, pats mudīgi pajāja nost.

Gūsteknis klusēdams saņēma zobenu, iespieda to starp

ceļiem un ar spalu pie sirds, kurā tikai uz mirkli tobrīd

ausis pavājš gaišums, un atkal melna apātijas nakts.

Kratīdami brauca tie turku rati, klusēja Grothuzens un

garām karietes lodziņam slīdēja kaili kalni, turku ciemi un

slaidas papeles. Un tad piepeši brauciens apstājās un

vējiņš nesa iekšā ūdens krāku.

Paskati jās laukā, redzēja mazu un netīru miestu, ceļa
malā saskrējušu baru; un pašā smaidīdams un elsdams

jāja ķēniņa ratiem klāt:

«Te tu nu vairs nebūsi mans, bet paša padišacha gūstek-

nis, bet tiksi joprojām turēts kā viesis.»

«Kā tad sauc šo mēslaini, Ismael ?»

«Kungs, tā ir Demotika, un tas tornis tur augšā — Ti-

murtašas pils, tavs un tavēju ļaužu nākamais miteklis,»
seraskirs atteica un ar zemu sveicienu atjāja mazliet

nost, lai ļautu ķēniņam kāpt laukā.

«Grothuzen,» kaunīgi un īgni reizē teica turku cietum-

nieks, «cita pasauciet citus mūsējos no viņiem ratiem, lai

sastāj apkārt manējiem: es nevēlos, ka tur tie turku

vazaņķi vērtos manī kā svešas zemes zvērā.»
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Un pavadoņi, paraduši ar zobeniem un krūtīm segt savu

karali, apstāja arī tagad uzticīgi to, ar saviem augumiem
slēpdami viņu ziņkārīgo glūnētāju un miestiņa nelgu
skatiem. Un seju slēpis cepurē, ķēniņš iegāja ar savu

pēdējo karavīru pulciņu tornī, kas tam sultāna norādīts

par jauno piemišanas vietu.
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XII.

Karodznieks Krauklis, viņā ļaunā dienā cirzdamies

blaku ķēniņam, dabūja kaujas mutulī briesmīgu triecienu

pakausī, gan jau ar kāda janičara bises smago laidi. Un

pāri asiņu pieskrējušiem prātiem un acīm satumsa tam

niknajam karotājam melna neatmaņas nakts.

Kad pirmo reizi sāka most no tās, sadzirdēja ap sevi

ūdens šļakstienus un kādus skarbi ķērktus vārdus nezi-

nāmu ļaužu mēlē. Tieši virs galvas tam dārdēja pelēka

un daudz lāpīta bura, un aiz tās saskatāmas dzidri zilas,

pavisam pavasarīgas debesis.

Lūkoja skatu sānis griezt un pavērties, kas tie tādi ap

viņu. Bet tūdaļ un tik gauži iesāpējās pakausis, kā būtu

ielikts ogļu zvērojumā. Un atkal visu aizskaloja jaunas

nesamaņas vilns.

Jauna pamoda nāca tikai lielu laiku vēlāk, kad viļņu
un vēja balsu vietā jaužamas stepes smaršas, ganāmpulku
rāmās skaņas, un kaut kur augstu gaisā noskanējis va-

nagspiedziens, nikns un spalgs.
Lēni cēla galvu, —nu tā nesmeldza vairs, lai gan vēl

apsieta, kā reibuši un smaga. Atgrūda nost viņam nezi-

nāmu roku apsegto kažoku un, atspiedies uz elkoņa, sāka

skatīties sākumā maķenīt aizmiglotām acīm:

Redzēja ap sevi pirmās zāles priecīgo zaļumu, kurā

līgojās dzelteni un sārti tulpju kausiņi. Varens auns tur-

pat blaku gani jās, šad un tad pakratīdams milzīgos, skri-

tulī grieztos ragus; mākoņu balti jēri zīda to mātes, jo-

cīgi tirinādami astītes. Rūzgans kamielis, vēl gluži neno-

metis garo ziemas kūlu un likdamies noplīsis, līgodamies

pagāja garām vājniekam, pablendis viņā nikni trulām

acīm, nošķaudijās un garām aitas lūpām sāka plūkāt netāl

augušu un ziedu pilnu mandeļkrūmu, aiz kura dzirdams

gana stabules grūtsirdīgais dūdojiens.
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Vecīga balss sarāja lielo kupra lopu, atdzina nost, un

pāri rožainajai ziedu kupenai pacēlās noskrandusi jēre-

nīca, zem tās kļuva redzama vēju nopūsta seja un gluži
baltas nokārušās ūsas; un ar karodznieka ziņkārīgo ska-

tienu sastapās laipns, maķenīt sērīgs un aiz vecuma ūde-

ņaini zilu acu skats.

«Ehe, jaunskungs, nu tu jau arī sāc celties no savas

vai mēnesi garās gulēšanas,» vecītis ierunājās ukraiņu
mēlē, ko Krauklis iemācij ies saprast viņā posta ziemā,

ķēniņa karavīriem ciešot aukstumu un badu Mazepas ka-

zaku zemē. Un gausi piecēlies, ar plikā un driskotā kažo-

ciņa stūri notraukdams krūmam ziedlapiņu mākoni, pie-
nāca lēni klāt ar mīlīgu sena paziņas smaidu, nosēdās

Krauklim ieblaku, ar niedras stabuli uz kaņepāju cauru-

moto bikšu neaizsegtajiem un zemes melniem ceļgaliem.
«Es tūliņ saciju, kad mūsējie bagaturi atveda tevi laivā

no valachu zemes, lai tik liek jauno zviedri gulēt brīvas

stepes gaisā, no kura smārda pavasarī paliek žirgtāki
visi cilvēki, lai tiem jauni vai veci, kā man pašam, kauli;

pat tie ļautiņi, kas pa ziemu gulējuši kādas ligas cisās, ar

pirmo zāli vai nu iesāk slieties kājās vai arī mirst, kā nu

kuram pans Dievs to nolicis. Arē, ar tevi iznāca uz mata

tā, kā es viņnedēļ tiku panam Selimam teicis.»

«Kas tad ir tavs pans Selims, un kur mēs tagad esam?»

karodznieks pavaicāja ziņkārīgs un runīgo vecīti vēro-

dams: visa brūnā seja tam bija melnās grumbu šņīpās,
rokas kā dumbra dūņām nolipušas oša saknes, pašam
droši jau astoņdesmit gadu, īpatā aitu smaka un zirgu
sviedru aromāts.

«Pans Selims? Nu, varens vojevoda, chanam tikpat kā

labā roka, par visiem citiem murzām vairāk mīlēts un go-

dināts,» vecais gans atteica, un balsī tam Krauklis matija

godbijīga kalpa cieņu pret nupat slavināto tatāru. «Pa-

nam Selimam pieder visa stepe labā pusdienas jājienā uz

ziemeļiem un austrumiem, un arīdzan līdz pašai jūrai.

Šis ganāmpulks, ko redzi, mūsu kungam tikai mājas vaja-

dzībām: jaunie kalpi tam gana stepē vēl divdesmit tūk-

stošu aunu un septiņus tūkstošus labāko Krimas rumaku.
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Tu esi Krimas valstī, dēls, un pans Selims tevi nopircis
Benderos no janičariem, cerēdams vēlāk dabūt brangu
maisu zelta, jo domā, ka tu esi augstas zviedru kārtas,

grāfs vai pat rada zviedru ķēniņam, ka tik sirdīgi cīnījies
tam blaku. Nu dabūszināt, ka tu esi vēris acis, liks saukt

pie sevis un gribēs par izpirkšanas naudu parunāt,» ve-

cītis pļāpāja, vēl tālāk pateikdams, ka šo saucot Zacharu,

jaunībā bijis aizkrācietis, sirojumā saņemts gūstā, un nu

jau gadu četrdesmit kopš murzas Selima vergs.

«Pans bargs gan, bet taisnīgs,» Zachars teica ar vieglu

nopūtu. «Agrāk šad tad domāju par bēgšanu, nu jau
vairs tikai par mierīgu miršanu šepat Krimā. Ko gan lai

es dzimtenē darītu? Ukrainai diez kas pa šiem gadiem

gājis pāri, māte un brāļi kauti Hmeļņicka un poļu panu

karos, Sečā tāpat neviens pats manis neatceras vairs. Nē,

prāts uz to pusi vairs nenesas! Esmu te pieradis, lopiņi
mani mīlē, labāku dabu cilvēki tāpat, bet Zaira, panamei-

tiņa, par vectētiņu pat reizēm godina,» Zachars pusaiz-

grābts un pusbēdīgs teica. Tad pamani ja, ka gūsteknim
acis aizkritušas atkal ciet, aprāva valodu, apsēja Krauklim

parisušo galvas brūces pārsēj urnu, salikdams pusdzijušai
vainai virsū kādas, vienīgi tikai čabaniem zināmas,

stepes zāles; un tad paņēma pātagu, cēlās un gāja izšķirt

jaunos viņa gada aunus,kas iesākuši par daudz sirdīgi ba-

dīties. —

Arvienu ciešāk sāka sildīt saule, noziedēja pavasara pu-

ķes, un jau dūmakains sāka mesties stepes gaiss. Un ka-

rodznieks jau tiktāl atspirdzis, ka sācis dienu palīdzēt
Zacharam gana gaitās, bet naktīs uzmanīt, lai nepiezogas
aitām klātu vilki, — mācēja pa zāli un pa mēnesnīcu kā

tādas caunas līst.

Kādu nakti tā bija dabūjis gulēt tikai uz rīta pusi, bet

murgains miegs un ļauni nāca sapņi: redzēja ķēniņu, asi-

ņainu un turku liktās važās, un bēdīgs un asarains vērās

dēlā mātes vaigs, —•sirdī tobrīd kā būtu iešalkušies tālās

tēvuzemes egļu sili. —

Aizgulējās torīt, modās tikai ap brokastlaiku, vecā Za-

chara purināts:
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«Celies, panič, jel celies, un lūko nu panam labi pa prā-
tam izrunāt,» modinātājs tam teica klusiņām, pabažīgi
atskatīdamies atpakaļ pār plecu : «atjājis pans Selims un

grib ar tevi parunāt par izpirkšanas naudu!»

Krauklis žāvādamies paskatījās uz viņu ganāmpulka

malu, kur seklas gravas malā pieturējis pulciņš tatāru

jātnieku, un vecākajam citu piecu vidū sabuļcepure un līks

zobens ar zelta spalu.
«Ja tavs kungs iecerējis dabūtpar manis vaļā palaišanu

vai sieku dukātu,» viņš īdzīgs norūca, «tad pasaki tam, ka

tā bijusi tukša un aplama cerība; neesmu kungu sugas,

bet prastu zemes ļaužu; un arī pirms kautiņa Benderos

bija tik vien mantas, kā kalpošanai ķēniņam apjoztais zo-

bens. Kas to man zaga, nezinu; varbūt ka tavs pats pans
vai viņa kara kalpi.»

«Vai dēls, tā baidos panam teikt,» Zachars bažīgi ne-

vaida: «pans Selims paliek tīri briesmīgs, kad saskrien

dusmas, nevajaga kaitināt. Vai tad tev patiešām nav

tavā dzimtā pusē neviena tuva cilvēka, kas tagad prastu
rada godu un atsūtītu, tevis izpirkšanai, maisiņu sudra-

ba? Pie mums, Ukrainā, viņos laikos vai katram zemnie-

kam bija norakts zemē pa naudas podam, un dažam visi

divi.»

«Miera laikos bija pa krūzei sudraba arī vienam otram

Vidzemes saimniekam,» karodznieks atņurdēja, «bet ta-

gad tur gan laikam tikai kara pelni un mēra kapenes.
Saku tev, vecais, to vēlreiz un tieši tā arī savam tatāram

pasaki: esmu nabags virsnieks, bez radu. Nav naudas,
nebūs ar.» .

.

«Teikšu jau,» aitu vecis sērīgi nopūtās, «bet tu, ciet-

galvi zviedri, nāc pie pana līdz.» Un ganāmpulkam cauri

gājuši, piestāja pie murzas Selima jātniekiem, viens ce-

puri rokās un klanīdamies zemu, otrs spītīgu skatu un

nenoliecis lupatām apsieto galvu.
Zachars kaut ko pabailīgi vēstija Krauklim svešajā ta-

tāru valodā, un pamazām satumsa murzam drūmās acis.

Kaut ko sirdīgu teica ganam, — balss bija griezīga un

skarba kā kādam stepes vanagam. Un vecais tulkoja, pa-
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griezis uz karodznieka pusi seju un mirkšķinādams asa-

rainiem plakstiņiem:
«Pans Selims netic un saka, ka atdevis turkiem par tevi

divdesmit zelta gabalu. Viņš likšot tevi atdot gaužām

mokām, ja pēc trim mēnešiem un trijām dienām nesaņems

no taviem radiem vai tava ķēniņa dividesmit tikdaudz.»

«Teicu jau pirmīt visu taisnību,» karodzniekam vai

tikpat skarbi sacirtās balss: «nav man bagātu radu, nav

neviena tuvinieka; un mans ķēniņš šobrīd gan tikpat na-

bags kā es, un laikam tādu paša velna suņu varā! Ja tavs

kungs grib, lai dīrā mani dzīvu, —ij tādu galu gaidot
nekā solīt nevarētu, bet viņš jel par to ādu sev kādu vara

sauju mantotu.»

Zachars izmizdams noplātīja muti, norausa baltajās
ūsās ieritušu asaru. Un pārcēla Kraukļa sacīto Krimas

tautas mēlē, bet murzas Selima pašķībās acis tūdaļ no-

šķīla dusmu zibeņus.

lešņācās, roka pirmā mirklī grāba pēc zobena, jau pa-

rāva līdz pusei no maksts. Tad savaldījās, grūda ieroci

atpakaļ un sita ar smago ādas pātagu karodzniekam sejā.
Tak tobrīd sagrīļojis viņu niknuma noreibums, un sejas
vietā sitiens ķēra galvu.

Vissmagāk tieši tajā vietā, kur apakš brūces pārsēj urna

skrandām vēl nesadzijis čūlājiens. Un tūliņ pēc tam ap
Kraukli tumšs tapa viss.

Kad atžirga no jaunās nesamaņas, gulēja nomests aitu

laidara kaktā un mēslos, ar gobas siekstā saslēgtām ro-

kām un kājām. Līdzcietīgi pirksti bij atkal pārsējuši

viņa vainu, apkārt rāmās lopu dvašas un tumši zilgana un

silta paretu zvaigžņu nakts.

«Dzert,» acis verot pašas no sevis novaida aizkaltušās

lūpas, smags atkal šķita un kā zemdegas dega sāpošais

pakausis. Un tikko domājis, ka velti lūgts un arī pavisam
viens kustoņu vidū, kāds cēlās vājiniekam kājgalā, nāca

soli tuvāk un noliecās pār viņu. Kraukļa sejai pārplūda

pāri rožeļļas aromāts, pārslīdēja dūņmelnas un puspari-

sušas bizes matu skāriens, un turpat klātu vaigam uz-
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plauka dzelmaini lielu un skumju meitenes acu pārs, kā

pusnaktī pavēries ūdenspuķes zieds.

Vērās tam skatam pretī samulsis un aizmirsdams, kas

paša prasīts. Un atģidās, iesāka dzert tik pēc tam, kad

mēmi smaidot skropstām pamājušas tās nakts viešņas

acis, un nāsīs nācis aitu piena pasilts smaršojums no

ādas trauka.

Dzēra kāri un ilgi, svešniecei acīs vērdamies. Un atkal,
gribas spēkam neatvairāms, Kraukli apņēma dziļš un

melns it visa aizmiršanas miers.

Modās no tā tik pusdienā, kad Zachars, aitas stepē pa-

metis, bija atskrējis jauno draugu apraudzīt. Un pastā-
sti ja tam, kā bērnu barodams, bāzdams vienu pēc otra

mutē siera kumosus, ka naktī ciemos atnācēja bijusi paša

pana murzas Selima meita.

«žēl mums abiem ar viņu tevis, lepnais zviedru puisi,
meitēnam vai kā žēl, un šorīt pat sanāca raudas,» vecītis

pateica, slaucīdams ganu gaitas sviedrus. Un Krauklim

sūdzoties, ka šim pagalam notirpuši siekstas žņaugtie

locekļi, paskati jās apkārt, paausijās un tad žigli izvilka

aizslēgtapas:

«Nu, ko lai es ar tevi daru,» nopūtās un pasavērās at-

kal, vai nenāk kāds: «pats pans gan aizjāja ar vanadznie-

kiem un vanagiem medībās, bet sēta nav gluži bez ļaužu;
var pamanīt, pasūdzēt kungam, un tad lai tevi un mani

pažēlo Dievs.»

Aizgāja atpakaļ pie savām aitām tik pēc labas stun-

das, atkal ieslēdzis siekstā karodznieka atpūtinātās rokas

un kājas. Un tā lūgts, nodievojās rītu pat iemācīt, kā pa-

šam pa vakaru tās tapas laukā izdabūt, lai naktī pa go-
dam atpūstos un tad, ar rīta ausmu, atkal saslēgtu pats
sev locekļus.

«Gan jau, dēls, paliec tikai stiprāks: tā māka nav ne-

kāda lielā lieta, ja tik tev zobi visi veseli,» noteica aizie-

dams. «Tikai bēgt labāk nedomā! Krima tikpat kā sala:

trīs debespusēs jūra, ceturtajā niedru staignāji un tādi

slīkšņi, ka tur tik putnam pārlaisties.»
«Kur tad lai bēgu?» Gūsteknis sērīgs noteica, vēro-
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dams saules gājumu, kas jau labi uz vakarpusi: «pie tur-

kiem vai krieviem būtu tā pati vergošana.»
levilkās ar saviem ķēžkokiem vairāk pavēnī, pasavērās

dienas spīdekļa ritējumā, un sirdī jau bij sanākusi tāda

puscerība, ka arī to nakti nebūs viens.

Nenāca, velti izgaidijās, melnāka šķita zilganmelnā
nakts. Un trešā vakarā, Zachara izmācīts, kā noņemt un

kā atkal pašam aplikt sklandu važas, gaidīja no jauna,
ār jau pussatrauktu nemieru.

Žaira iznira no tumsas ap pašu pusnakti, pieliekusies

pasmaidija, pielika pirkstiņu sev un tad gūsteknim pie lū-

pām — un atkal iesitās tam nāsīs mulsinošais un saldais

rožeļļas aromāts.

Aplika Kraukļa brūcei vēsas velgas pilnu jaunu apsē-
jumu, nosēdās blaku, pieliekusies apdedzināja vaigus un

sirdi biklo, reizē ugunīgo acu liesmām, nedroši noglāstīja

roku, — pašas rociņām tobrīd izskrēja cauri viegls dre-

dējums. Bet tikko karodznieks sniedzies to skaut, tā lēca

kājās, nedzirdami pagaisa naktī kā tāda pusnakts bez-

delīga.
Nenāca viesos vairs, lai arī kā to sauca Krauklis, vili-

nāja ar domām un nu jau atkal atspirgušām asinīm. Un

arī pa dienu mati ja meiteni tikai iztālēm, lai gan tam, ar

murzas pavēli, noņemtas koka važas, un pats Zacharam
likts par palīgu pie aitu ganīšanas.

Paprasija tam kādu dienu, sakarsušajā zālē zvilnēdams

un vērdamies, kā augšā lēni dzenā viens otru divi mazi

padebeši:

«Saki, draugs, kas tai tavai jaunai kundzenei noticis?

Kālab tura uz mani tādu prātu ?»

«Prasa, kā nezinātu,» Vecis īgns atrūca, pat nospļāvās,
pavēries greizi. «Visi jūs, puišu cilvēki, drāzti no viena

lietas koka: sagroza nabaga skuķēnam galvu, pa gabalu
tad mekšina kā auns, un gaida: šī nu pate skries tev ro-

kās! Tu man, zviedru vai čuknu puisi, pielūko! Krimas

meitenes nava viegli ņemamas un palaižamas kā poļu vai

mūsu, pareizticīgo skuķes! Sadedzināsi tai sirsniņu pel-

nos, bet arī pats mieta galā nobeigsies.»
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Jau bija klāt vasaras saulgrieži: diendusas stundās

visām, dzīvām un nedzīvām lietām sarāvās neticami īsas

ēnas, un ārpus tām tāds svelmes gaiss, ka suņi elsa gari

kārtām mēlēm no lēkta brīža līdz pat vēlam vakaram, ne-

jaudādami ievilkt viņas un aizdarīt mutes; un nereti pa-

lika slinki vaļā knābji arī vienmēr mundrajiem un rožai-

najiem Krimas strazdiem, tiem nosalaižoties, pa vecam

savam paradumam, izknābt kāpurus no zilganpelēkām

milzīgo vēršu mugurām.
Zāle klajā tā kaitusi, ka stiebri skanēdami lūza un sa-

bira šņaucamajai tabakai līdzīgos un tikpat brūnganos

putekļos, kad lops vai cilvēks licis virsū kāju. Putekļu
dūmakas negaisa arī tveices pilnās naktīs, pavisam ne-

spodrs caur tām ritinājās mēness. Dienās bija laiku pa
laikam redzamas fatamorgānas: kā gaisā pacēlušās tā-

las pilsētas, upes ēnainiem krastiem un tik zaļas ganības,
ka govis sāka maurot, slējušas savas ragainās un platās

pieres pretī tiem gaisīgajiem mānekļu aplokiem.
Visi stepes ļaužu gani sāka dzīties ar saviem zirgu ta-

buniem, aitu un vēršu bariem uz dienvidiem, pāri pusžu-

vušajai Salgirai un cauri sveķu smaršošanas pilniem kal-

nu priežu siliem, uz tagad tikai īsti sazēlušām Jailas aug-

stumu pļavām. Tikai kamieļus pameta turpat, saules izde-

dzinātā stepē, kur tiem tik mīļie dadži, vērmeļu puduri
un karagača krūmi, un kupra lopu pieticīgām sirdīm

tīkamais pustuksneša gaiss.
Ar citiem murzas lopu kalpiem turpu dzinās arī vecais

Zachars ar Kraukli. Un atspirgušais gūsteknis tā nobrū-

nēja kalnu pļavu staigātājos tuvās jūras vējos, ka skatā

ticis jau pavisam līdzīgs tatāram, ar pavisam tumšu seju
un garu bārdu. Tik matus nebij sācis dzīt, un tiem tik

gariem apaudzis, kā kāds dūkņu sila mežainis.

Mīlēja zvilnēt zālē, vērties jūras vai debess zilumā un

retajos mākoņu baros, kas nāca no dienvidu puses, peldē-
dami pret ziemeļiem. Un spēja cēlieniem ilgi nerunāt, —

no murzas ganiem tik vien draugu, kā sirmais aizkrāciets

un plušķains suns.
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«Puis, sen es tevi vēroju un, liekas, zinu tavu kaiti,»
vecītis reiz sacija zvaigžņotā pusnaktī, abiem guļot pie

gunskura zem aitādu kažociņiem, un Zacharam nojaužot,
ka karodzniekam nav prātā dusa: «Tu vēl arvienu domā

par mūsu pana meitiņu.»
«Nē, tā man, tiekot te, pavisam bija gaisusi no galvas,»

Krauklis atsaucās pēc brītiņa, «un atcerējos tikai tagad,
tev viņu pieminot.»

Vecais nopūtās, paklepoja, nospļāvās zilganajās kaltušu

mēslu un priežu zaru oglēs, un atkal sāka valodas.

«Nu, ja pēc pana meitas tev vairs netvīkst sirds, tad

būs gan uzkritusi kāda cita liga, ar kuru pats sirgu pir-
mos manējās svešnieclbas gados: tu, dēls, vēl arvienu

domā par savu dzimteni.»

«Jā, arī par to,» karodznieks atzinās, un balsi tobrīd

ieskanējās sēras. «Brīžam būtu vai gatavs vējam līdzi

skriet, ar padebešiem laisties uz to zemes malu, lai gan
zinu, ka visi tuvinieki būs jau krievu nomaitāti, un tēva

sētas pelni apauguši jauniem bērziņiem.»
«Tu teici: arī par to,» Zachars pavaicāja pēc laba brīža.

«Un tā tad, bez tās savas tēvišķas skumsti arīdzan par
ko citu ?»

«Jā gan,» karodznieks vilcinādamies un kā negribē-
dams atteica: «par kādu cēlu vīru, kam no kauna darbiem

tīras rokas un skaidra sirds, bet laimes nava vairs.»

«Tu, Janka, nupat vēl saciji, ka tev neesot neviena

dzīva rada,» vecītis ziņkārīgi pacēlās uz elkoņa. «Kas

tad tev ir tas vīrs?»

«Ķēniņš,» Krauklis strupi pasacija, pagriezdams uguns-
kura oglēm un aiz tām dusētājam muguru. Un likās tūliņ
aizmiegam; bet vecais, kam tik laba dzirde, ka ausīm jau-
žams pat skrejpeles lidojiens, vēl ilgi mānija, ka draugam
nenāk miegs, un māc to pašu bēdāšanāsdomu smagums.

Ar novakara ēnām, kas likās kāpjam laukā no kalnu

mežu lejām, lai sāktu stiepties pāri zaļajiem pļavu aug-

stumiem, reizē uzkāpa murza Selims, savus ganāmpulkus
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un ganus apraudzīt. Un pavaicāja, cik aitu pagaisis, cik

taisīts siera rituļu, un kā brangi aug pavasara kumeļi.
Nodzērās no kalpu priekšnieka Abdula sniegtā kumisa

trauka, bez maizes notiesāja oglēs ceptu jēra cisku, no-

dzērās vēl un pamāja ar ziloņkaula vēzdu, lika citiem ga-

niem paiet nostu, tik zviedrim palikt, ar kuru kas svarīgs

runājams.
«Klausies tu, vīrs no demirbaša zemes,» viņš teica, ka-

rodznieku pašķībām acīm vērodams, kuru melnajos re-

dzokļos šoreiz nebija lepnuma, nedz naida, bet savāds, it

kā sastingušas rūsas mirdzējums: «tu kaujā biji varens

seraskira vīru cirtējs, un Allah tev, lai gan neticīgam, de-

vis lepnu garu un nelokāmu dabu. Vergam tas ir par

postu, brīvniekam par viņa dvēseles košumu. Es atnācu

tev pasacīt, ka vari tagadiņ būt viens vai otrs: vergs jo-

projām vai brīvs cilvēks, un lemšanu par to lieku tagad
tavā paša sirdī un rokās.»

«Kungs, es jau pavasarī un tur lejā tev saciju patiesu
Dieva taisnību, ka man nav neviena, kas samaksātu iz-

pirkšanas naudu,» karodznieks atteica, nu gan bez savas

senās spīts. Bet murza atmeta ar roku, vēroja Kraukli

klusēdams. Un tad sāka no jauna:
«Turēt tevi par savu vergu ilgāk negribu un nevaru:

bet kapudans pašā Ibrahims aizvakar piestāja Kafā ar

divipadsmit galerām, braukdams apkarot Abchazijas kal-

nu korsarus, kas atkal pasākuši laupīt tirgotāju kuģus.
Pārdodams tevi Ibrahimam, es atdabūtu savu zeltu, kas

Benderos par tevi samaksāts.»

Atkal apklusa, vērās gūsteknī un gaidi ja tā sejā parā-
dāmies baiļu nobālumu. Bet redzēja tur augam spītību,

nopūtās un sacija tā:

«Tas būtu pirmais no tiem diviem ceļiem, kuru sākumā

tagad stāvi un vari izvēlēties, kuru iet. To otru iedams,

kļūsi man par dēlu, manu ganāmpulku, manu dukātu mai-

su un simtu kalpu saimnieku, kad būs jau notecējis man

pravieša nolemto mūža dienu pulks, un acīs iesitīsies

Azraela melno spārnu vēds, par zīmi, ka Allah liek savam

kalpam iet pie miera.»
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«Un kas man jādara, kungs, lai tiktu par tavu dēlu?»

Krauklis ievaicājās, ašāki dvašodams un plati plestām
acīm.

«Man bija trīsi stipri dēli,» murza teica ar nopūtu un

sēru smeldzi, «tik braši jātnieki, ka jaudāja izauļot līdzi

stepes viesuļiem, un padebešu skrējējam ērglim negāja

garām to šautās strēles. Karā gāja, karā palika mans

auklējums, tēva lepnums un iecerētais vecuma dienu

balsts. Skatīdamies Zairas bērnu rotaļās, es sirdī at-

spirgtu; šūpojot mazdēlus uz ceļgaliem, kas nu jau metas

pilni sirmgalvja nespēka, es atkal kļūtu līksms un atlai-

stos no manas dvēseles viņas mācējas melnās bēdās.

Topi mūsējais, pieņem islamu! Es došu tev Zairu par sie-

vu, un tu, Janko, būsi man karā kauto dēlu vietā, vadīsi

sirojumu gaitās manu ulusu jātniekus,» murza Selims no-

beidza, un skatijās karodzniekā savām pašķībajām acīm,
kuru skropstās bija sanācis sērīgs valgums, nu to vēl pa-

sakot :

«Zairas sirds vīst bez tevis kā roze, kad nava lietus, un

izžuvusi rožu dārza aka. Dienu no dienas bālāki top ma-

nam vienīgajam bērnam vaigi, mana dvēsele pagurusi
Zairas dvēselei līdz. Aizvakar atzinās, atnāca pie manis

ar elsām un teica tā: tētiņ, bez Janko manai dzīvībai iz-

dzist kā lukturim, kam izdegusi svece. Lieci jau laikus

savai Zairai kapu rakt.»

Krauklim tik strauji iesākušas bangot asinis, ka klausī-

damies viņu šalkā, bija pievēris plakstiņus. Un gara acu

skatiem jau redzēja sevi lēkšojam aurējoša čambula

priekšgalā, caur tēva un tēvuzemes slepkavu tautas cie-

miem, virs kuriem izmisušas raudas, briesmu zvana vai-

manu vara balss, un atsarkuši pusnakts debeši, pret ku-

riem skrēja liesmu klēpji. Un tikai mirkli pavīdēja tais

liesmās bēdīgs nomirēja Glika vaigs, ar Kristus moku

zīmi, brīdinoši celtu labā rokā. Tak tūliņ pagaisa, un rēgu

redzētāju jau pasācis nest senais asins naida vilns, sirdī

šalcis visos līdzi jātos ķēniņa kauju laukos.

«Dod roku, Janko, palieci man dēla vietā, esi mana zelta

un pērļu, manu tabunu mantinieks,» dzirdēja vecā tatāru
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bajāra nu lūdzošo balsi, un jau gatavs vērt vaļā plaksti-

ņus. Bet tad pēkšņi tam satumsa tikko skatītā asins un

liesmu vizi ja. Tās vietā vērās gruvešiem un kapu kopām

piekaisīts bālas mēnesnīcas lauks, pa kuru jāja vientulis

un jau līdz nāvei guris, bet vēl arvienu lepnu seju vīrs,
mazuliet salīkušiem pleciem, driskainos kara svārkos un

nesdams pie sāniem garu kaujas zobenu. Un galvā, ap-

ņemdams pieri un deniņus, savādajam jājējam bija ērkšķu

vainags, un vai no tā vai mēnesgaismas, ap jātnieka ple-
ciem nolijis bālgans vizējums. Un kapi vērās vaļā, tajos
raktie kāpa laukā, stājās bālu rēgu rindās, maršēja pakaļ
gurušajam mēnesnīcas nakts jātniekam.

Karodznieks nodrebēja, jo arī viņu sākusi vilkt projām
nezināma vara. Jau spēra soli, — sirds un kājas traucās

līdzi ēnu pulkiem un jātniekam ērkšķu vainagā. Un vēr-

dams acis, skatiem sasatikās ar murzas Selima gaidpilno
skatienu.

«Kungs,» vaicāja tam aizsmakušu balsi, «vai tu man,

pieņemtam par dēlu, ļausi ar tavējiem jātniekiem jāt kal-

pot manam ķēniņam?»
«Nē, Janko,» stepes bajārs pārsteigts un brīnodamies

savilka augšup vēl šķībākus savus pašķībos un bargos uz-

ačus, paņēmis ziloņkaula spieķi abās rokās. «Kā mūsē-

jais un Allah kalps, tu kalposi šās zemes valdniekam, kas

savkārt klausa padišacham. Un padišachs tagad ar de-

mirbašu ienaidā,» viņš sacija, bet Krauklim atkal drūmi

cietas kļuva acis.

«Tad es, kungs, nevaru to otru ceļu iet. Vienam Die-

vam mēs laikam klausām visi, lai arī cits to pielūdz pa

svētdienām baznīcā, un cits iet skaitīt savas lūgšanas mo-

šejā un piektajā nedēļas dienā. Ar zobenu tak varu kal-

pot tikai vienam, kas ar mani dalījis kara maizes kumo-

su, gulējis sniegos pie tā paša ugunskura, un gājis man

pa priekšu niknākajos kautiņos. Kristu es spētu viņa labad

aizliegt, jo Kristum pieder debesu valstība un mana atkri-

šana tik varenam valdniekam nesāpēs. Bet neprasi, lai es

aizliedzu vieglākas dzīves labad savu ķēniņu, kam nu vairs

nav nekā, tik viņa lauvas sirds un senā slava,» karodz-
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nieks sacija. Un ziloņkaula kūja tobrīd lūza murzas Se-

lima rokās.

«Giaur,» noteica dobji, vēzdas galus pa roku galam aiz-

sviezdams, «tu nonievāji manu meitu un apsmēji manu

ticību. Tad eji, spītēs pilns, to pirmo, kuģu airētāja

verga ceļu.»
Pasauca ganu vecāko Abdulu, lika tam sasiet Krauklim

rokas un vakarā ar apsargiem uz Kafu nosūtīt. Bet pats,
sadrūmis un salīcis, gausi gāja projām, kāpt lejā no tiem

kalnu ganību augstumiem, jo apakšā to gaidot palikuši
murzas Selima jātnieki.
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XIII.

Kaķu un ķiploku smakas pilns Demotikas miests; Ma-

rica krāc tam blaku, dziļā gravā, un uz tās gravas kraujas

pusgruvusi veca pils, kur mitinās sultāna gūstā tagad
kritušais ta viesis, kā iztikai padišachs atmet pa saujai pia-
steru. Un tā kā vairs nav sulaiņu, nedz pavāru vai ziņ-

nešu, tad ķēniņu apkalpo viņa paša vistuvākie uzticības

vīri: kanclers Millerns rīkojas pa virtuvi, sējis sev priekšā

priekšautu, un Grothuzens pilda galda klājēja pienāku-
mus. Un nežēlīgi gari velkas dienas tanī cilvēku un

Dieva nonievātā vietā, kur ķēniņam cietumniekam vēl at-

stāts tik tā goda, ka viņa mītnes logi nav aizsprostoti
dzelzs stieņu pinumiem.

Tad kādu dienu ierodas tanī Traķijas kaktā pats jau-
nais lielvezirs, izbijis matrozis un tai augstā godā ticis ar

pakalpojumiem sultānam, kādus Radītājs novēlējis vie-

nīgi sievietēm. Un nevēlēdamies iet iekšā tai smirdošajā

miestiņā, turku premjers liek vergiem sasliet āra pusē sa-

vam kungam telti, apmetas tur un tad laiž vēsti ķēniņam,
lai nākot turpu, jo viņu gribot redzēt padišacha ministrs.

To ziņu saņemot, ķēniņam nobālēja vaigi, pēc tam sa-

metās zilgansarkani. Un kancleram ar mantzini jau likās,
ka viņu kungu ķērs trieka, jo palicis bij pavisam bez dva-

šas, pierē sapampusi dusmu dzīsla jau tā, ka šķita plīsīs,
un mute labu laiku nejaudāja ne vārda teikt.

Jau licies tam, visu nelaimes garu vajātam, ka tagad

pagalam pilns viņam lemto pazemojumu mērs, — viņam,
tik daudzu uzvaru ķēniņam, kam nu par pēdējo mitekļa

vietu ticis šis blakšu midzenis. — Tak izrādās, ka tas vēl

nava bijis viss, un tagad to, kā savu kalpu, pavēl saukt

pie sevis viņa nicinātā sievu verga un mīkstmieša sultāna

pirmais vergs!

Uzsvelpj viņam, kā sunim svelpj tā saimnieks, sadomā-
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jis klāt suni aicināt, lai pakasītu tam aiz auss, liktu padot

ķepu vai iespertu ar kāju.

«Majestāt, tomēr — kaut kas jāpadomā, nedrīkstam

viņu pagalam kaitināt,» kanclers stomās, pie cisām stā-

vēdams, kur ķēniņš.atkritis, atrāvis vaļā veco kara svārku

apkakli, lai pajaudātu elpot, jo dusmu trakuma aizžņaugts
tam kakls un mākta sirds.

«let pie tā,» — ķēniņš teica smagu nievājuma vārdu,

«man iet pie tā, kas brīžam vīrs un laikiem sieva?! Mil-

lern, vai jūs bez prāta!?»

«Tad iešu es, kungs ķēniņ,» kanclers bēdīgs lieca galvu,
«un teikšu lielveziram, ka mans valdnieks jūtas nevesels

un guļ sirdzēja cisās.»

«Dariet kā ziniet,» atteica pēc laba laika un smagi
dvašodams.

Un kanclers nopūzdamies gāja; bet ķēniņš, domā-

dams, ka Millerna teiktiem aizbildināšanas vārdiem turki

var arī neticēt, — varbūt, lūkos vest to pie sultāna favo-

rita ar varu, — paļāva sevi daudzināt par vājnieku. Un

vienpadsimt mēnešus necēlās no gultas, negāja laukā un

nekāpa kumeļā. Un palicis par to šķietamu slimnieku,

gultā rakstija arī visas savas vēstules un lasīja tam no tā-

luma laistas vēstis.

Tās nāca, viena par otru ļaunāka.
Zeltmatis un zelta mīlētājs Stenboks, varenais dāņu

kāvējs Skonē, cīnijies ar lauvas sparu par sava ķēniņa
provincēm Vāczemē, pie Toningenas nolicis ieročus un ta-

gad gūstā. Štetina kritusi, izjukuši visi paslepen ar Drēz-

deni Fabricija ievadītie abu, zviedru un sakšu radu izlīg-
šanas plāni, jo ķēniņš vēl arvienu nevēlas lauzt drauga

vārdu, ko savā laikā devis Staņislavam, no tā valsts padzī-

tajam poļu ķēniņam.
Turas vairs tik Ruģenu sala, vēl turas vecais Dukers

Štrālzundā; bet nu jau pošas karā ceturtais viņa kaimiņš,
nāk pret triju valstu māktajiem zviedriem cīņā jaunā prū-

šu ķēniņa karaspēks, ko cars sev draugos dabūjis, dāvā-

dams prūšu gardei astoņdesmit savu garāko krievu, jo
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vairāk par visu citu pasaulē tam prūsim tik Goliāta au-

guma kareivji.
«Neviens pats, kristīgas tautas vai elku pielūdzēju ļau-

žu ķēniņš tagad nevarētu pārmest jūsu majestātei par

mazdūšīgas piekāpšanās grēku, ja jūs sāktu nu runāt

klajas miera valodas,» Fabricijs raksta no Eiropas. Un

ķēniņam, to rakstu lasot, savelkas kopā uzaci, kas vietām

arī jau sākuši sirmot:

Atdot pusi tēva valsts, kuras visas zemes viņš, tronī

kāpdams un šai karā priekš četrpadsmit vasarām aizie-

dams zvērējis debesu un savu pavalstnieku priekšā līdz

nāvei aizstāvēt?! Pašam atvilkties, —kā smagi sašau-

tam lūsim, kas nolien biezoknī mirt — atkāpties aiz somu

akmens laukiem un ezeriem, un zviedru krastu salām?

Atgriezties ar cīņas zaudēšanas negodu atpakaļ Stokhol-

mā, un just visu, augstmaņu un zemes ļaužu acīs neslēptu
nožēlu un just paslēptu nievu, — par to, ka pret viņu ķē-
niņu nostājušās debesu un zemes varas?

Nē, nekad nē, ne mūžam.

Un tad pienāca vēsts, ka tēvzemē jau sācis viņam šķo-
bīties bez sēdētāja četrpadsmit gadu palikušais tronis.

Un tās ziņas atnesējs ģenerālis Līvens, no Stokholmas

atsteidzies uzticības vīrs:

Galvas pilsētā kopš mēnešiem nav pienācis neviens

valdnieka rīkojums, kolēģiju prezidenti nezin, kam klau-

sīt, senāts ar reģentu padomi sanācis ienaidā, un iesācies

tāds juceklis, ka cilvēki nezina vairs ne vakara, ne rīta.

Un lai no jauna rastos jel kāda kārtība, valstsvīri sado-

mājuši lūgt ķēniņa māsu princesi pagaidām sēsties viņa

vietā, — ne jau pavisam, bet tik līdz tam laikam, kamēr

zeme atkal redzētu pārnākam savu likumīgo valdnieku.

Ir arī vēl tādas ziņas, ka viņa ienaidnieki jau sākuši

zīlēt, kas uzkāps zviedru tronī, ja ķēniņš nemaz mājās

nepārnāk. Un kas tad būtu krieviem, sakšiem, prūšiem un

angļiem tīkamāks tā troņa kandidāts, — vecākās un mi-

rušās māsas dēls Holšteinas hercogs vai princeses Ulrikas

nākamais vīrs, par kādu sākts padaudzināt Hesenes

princis.
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Vēl dzīvu tie jau sāk uzskatīt viņu kā mirušu: šķetina
savas intrigas, čukstas viņam aiz muguras un sāk mest

kauliņus par viņa valsti, — arī par to tās daļu, ko Fabricijs
ieteicis lūkot noturēt ar citu zemju zaudēšanu. Un māsu,

vienīgo tuvu cilvēku, pret ko tam allaž bijusi un vēl tagad

maiga sirds, jau princesi grib celt par tā mantinieci, kaut

gan tas vēl nav kapā.
Gadiem ilgi viņš vadijis Zviedrijas lietas no tāluma,

un kaut kā griezušies valsts ratu riteņi. Nu tiem tur

dzimtenē sācis likties, ka viņš sāk palikt lieks, ka vainīgs
visās lietās vienīgi ķēniņš, nevis viņa birokrātu stulbums,

un nevis tie, kas nekā nesajēdz vai apzog valsti — tai lai-

kā, kad valsts briesmās un ķēniņam nav vairs kur galvu

likt.

Pēdīgi arī Līvens skaidri pasaka, ka Stokholmā visi

vairs tenkojot tik vienu: ko ministri un senatori celšot

viņa vietā par jauno ķēniņu. —

«Ak, nieki,» pasmējās par atbildi ar savu veco, vēso

nievu: «pat tad, ja pārnāktu mājās tikai ar ceļa kūju

rokā, es ar to vienu pašu drīz piespiestu visus rūcējus un

jauna valdnieka ilgotājus pa vecam padevīgi saliekt mu-

guras.» Tak pašam smējējam sirds sen saka, ka ir pats

pēdējs laiks viņam steigt turpu, kur gandrīz visi sākuši

tam zīlēt pēcnieku, un ar tiem zīlētājiem pamanijies tikt

draugos arī cars:

Aplinkus ceļā un caur Hanoveras galmu, ir atnākusi

Demotikā tāda ziņa par cara sarunu ar sūtni Vēberu, kam

Krievzemes valdnieks, no vīna iesilis, reiz teicis jautru

prātu:
«Mēs neesam domājuši paši pieprasīt valdnieka maiņu

Zviedrijā; bet ja par to sāktu padomāt paši zviedri vai

Dievs būtu nolicis tagadējam ķēniņam ātri mirt, tad to

gan pateiksim, ka cietīsim Stokholmas tronī nevis atkal

kaut kādu vācu lielkungu, bet tikai īstu zviedri. Un ticam

droši, ka viss viņu muižnieku un senatoru vairums piekri-
tīs tādam mūsu padomam.»

Par vācu lielkungiem sacītais skaidri zīmēts uz viņa
vectēvu un māsas dēlu. Ir gaiši noprotams, ka Stokholmā
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radušies kādi troņa tīkotāji. Varbūt, no vecām grāfu

dzimtām, ar kurām tēvs viņos gados sanācis zemnieku dēļ
tādā ienaidā, ka to naidu pa daļai mantojis arī zemnieku

ķēniņa dēls.

Kādampar nodevībasalgu tā kronis pasolīts. Un node-

vējiem draugi laikam radušies, jo gandrīz visa Somija nu

jau ir cara karapulku varā, un jūru tagad valda krievu

flote, pēc tam, kad šovasar un pie Hankes tik smagi sa-

kauts un gūstā kritis vecais admirālis Ērenšelds.

Jau pie pašas Stokholmas piekrastes bijuši cara kuģi,
Olandu salas dedzina krievu galeras. Un piedevām, no

Konstantinopoles aplinkus pamāts, ka šķēršļu nekādu ne-

būs, ja ķēniņš, kas šos garos mēnešus bijis pusviesis un

puscietumnieks, nu beidzot sapostos jāt mājās.

Jā, tiešām, ir arī pats pēdējais laiks to darīt. Bet no-

lēmis ceļot Eiropai cauri neviena nepazīts, viņš savu aiz-

braukšanu no tarakānu un kaķu ligzdas Demotikas grib
izdarīt tā, itin kā tās ļaudis izvadītu ceļā vēl arvienu
varenu ķēniņu. Un lai tas nodoms godam paveiktos, aiz-

ņemšanās lietu meistaram Grothuzenam ir dota rīkoša-

nās vaļa.
Mantzinis, atkal taisa jaunus parādus pie visiem baņ-

ķieriem, kas vēl gatavi dot, lai gantikai pret četrdesmit un

pat piecdesmit procentiem. Un lielo peļņu juzdami, ķē-
niņam vēl reiz rodas kreditori.

Nes naudu Grothuzenam armēņi, nes grieķi, musulma-

ni ar, un bez augļiem jau gatavs aizdot franču sūtnis. Un

ķēniņa ziņā nu atkal sanāk lieli tūkstoši, ar kuriem tas

grib apžilbināt acis turkiem un par viņu jau vīpsnot pa-
sākušai Eiropai.

Uz Istanbulu, atvadīšanās vizitē, dodas par ārkārtējo
sūtni un pilnvarotu ministru tam gadijumam celtais joku

mīlētājs Grothuzens, tik lielas un tik grezni tērptas svī-

tas pavadīts, ka sultāna ļaudīm un ārvalstu pārstāvjiem

brīnā plešas platas acis.

Lielvezirs klanīdamies pieņem vienas nedēļas ministru,
kas vedis viņa kungam ķēnišķīgas dāvanas, un arīdzan

turku premjeram košas veltes. Un tencinādams par
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tām, solās no savas puses pagādāt, lai padišachs dotu mā-

jās braucējam viesim vēl greznākas dāvanas vai kādus

maisus ceļa naudas, ar kuru viņgad iznācis tur Benderos

tāds gaužām nepatīkams pārpratums, kuru augstais sul-

tāna ciemiņš nu tak vaira laikam neņemot ļaunā?
«Nē, nepavisam vairs,» Grothuzens atteica ar valdo-

nīgu cieņu, jo abu, viņa un tā ķēniņa, šis sūtņa ciemoša-

nās acumirklis paredzēts un tieši gaidīts, lai lielveziru

atvadām kaitināt. «Bet mana ķēniņa zemē nav parasts

pieņemt no svešiem ļaudīm it nekādas veltes, un skaitās

jau par necienības rādīšanu to soli jums. Ceļa naudu no

tavas valdības tāpat pieņemt nevaram, un mums arī ne-

rastos nekāda labuma, tik neziņa, kur lai to naudu liek,

jo pašiem gana tās, bet jūsējās jau tāpat laikam nepie-

tiktu, ja savējo mēs sadomātu pietaupīt.» Un naudasaiz-

ņemšanās lielmeistars atvadas no apstulbušā turka ar

cēlu, mazliet aizvainota goda vīra nievu.

Tā sadomājis atdarīt turkiem, kuru zemē pa trīsi lāgi
sairušas visas viņa cerības, ķēniņš apžilbina krāšņuma

mīlētājiem austrumniekiem dvēseles un acis. Un šķituši
viņu galīgi pakritušu putekļos un pliku kā Ijabu, tie brī-

nās, piemin Allah un klanās no jauna līdz zemei tam, kas

paliek viņu atcerē par jaunu tūkstots un vienas nakts

teiku.

Timurtašā vezumiem saved padišacha dāvanas, —

zeltaustas purpura teltis, ieročus, kuru spalas nobērtas

dimantiem, tepiķu tīstokļus un varenus arābu sugas ērze-

ļus, kas līksmi zviedz, un kuru segliem kāpšļi tīra sudraba.

Un pils pagalmā pietur seši desmiti ķēniņa un tā svītas

ceļojumam izmeklētu lepnu ratu, un to vilkšanai tikpat

daudz staltu četrjūgu; un līdzi visam tam krāšņajam
braucienam jās turku ģenerālis, — līdz pašai robežai

sultāna viesis un ziemeļu tautu ķēniņš tiks goda sardzes

pavadīts.
Tā viss ir gatavs, ceļojums var sākties; visi no gūsta

izpirktie un ap savu ķēniņu salasijušies tā pēdējie zviedri

arī dosies līdz. Un ir oktobris, gāju putnu ceļošanas laiks,
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un debesīs dzird aizkavējušos taurēšanu, kas izskan pade-
bešos pret dienvidiem. Un dzērvju klaigām pakaļ līksmi

noskan lejā fanfaras, kad garais brauciens dodas no Ma-

ricas krasta pilsētiņas laukā, pret ziemeļiem.
Turki nav paraduši steigties, un cenšas krāšņā brau-

ciena laiku ildzināt, naktsmājās stādami jau vai ap lau-

naglaiku, un rītos lūkodami turpināt ceļojumu tikai pēc

tam, kad pagājis brokasta cēliens. Bet jau no otrās nakts

dusas zviedri ceļ savus saimniekus augšā pirms rīta ausās:

ķēniņš jau ir seglos, un vecais pašā, ar vaidu noplātījis
rokas arīdzan trausās kumeļā. Un pats, viņa ļaudis ir vai

bez elpas, kad pēdīgi aiz muguras jau palikusi Valachijas

stepe, un pretī saslējušies ozolu un egļu siliem seguši es

Transilvanijas kalnu augstumi, aiz kuriem jau sākas un-

gāru zeme.

No turkiem atvadīdamies, ķēniņš saņem vēsti, ka ķei-
zars pavēlējis visās savās zemēs viņu sagaidīt ar goda vār-

tiem, salutšāvieniem, svinību muziķu un baznīczvanu zva-

nīšanu.

Tā goda viņš nekāro, apņēmies ceļot caur Habsburgu
valsti kā vienkāršs zviedru virsnieks, viens no daudza-

jiem caur Ungāriju un Vāczemi lēkšojušiem tā kurjeriem.
Un turkus atlaidis, pie kalnu ceļa apturējis savus ļaudis,
liek dažiem žiglos zirgos jāt, izlūkot aiz tiem siliem slē-

pušās Septiņkalnes malu.

Izlūki atjāj atpakaļ un pavēstī, ka viņpus kalniem pil-
sētas patlaban jau pošoties svētku rotā. Un dzirdot to,
ķēniņa sejai pārskrien pāri tumša ēna, jo tas gods viņam
tagad šķietas kā zaimojums vai līdzcietības dāvana.

Turpat Transilvanijas kalnu nokājē, kas visa deg aiz

ozolu lapu rūsganuma un kļavu lapu zelta, viņš pavēl sa-

viem zviedriem sapulcēties kroga namā, kas ceļmalā, so-

līdamies pats pēc maza brītiņa būt to vidū. Un viņam
ienākot, daudzi svītas pirmajā mirklī nenoņem cepures,

jo citus svārkus viņu ķēniņš apvilcis, plecos segts koši zils

jātnieku mētelis un Grothuzena melnā parūka likta galvā

zem svešas cepures, kas zeltu šūtām malām.

«Kungi,» viņš saka pārsteigtiem ar savu allaž vēso
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smaidu, «es tagad no jums atvados un ceru atkal redzēties

Štrālzundā, kur turas vecais Dukers. Ceļojiet man nopa-

kaļ cienīgi lēnā gaitā, un ceļā visiem apsveikuma runas

runāt gribētājiem pasakiet, ka ķēniņš gan ceļo līdzi jums,
bet jūtas noguris, guļ savos ratos un stingri liedzis mo-

dināt.»

Apjukuši tie skatās gan viens otrā, gan valdniekā. Tas

palokās ar vieglu galvas mājienu un tad pateic trabantam

Dīringam:

«Jūs, labākais no maniem jātniekiem, jāsiet mums

līdzi.»

Tad viņš iet aši laukā, kur jau saules riets un gaida
divi kara kumeļi. Un ārā uz lielceļa steigušies citi tālās

tēvzemes ilgotāji mana abus promsteidzējus pagaistam
zvērošā ozolsilā, no kura vēl mazu laiciņu dzirdams saus-

lapu čabējums zem to rumaku kājām.
Tad apklust arī tas, jau nogājusi saule, un tik kluss

gaiss, ka dzird sālsvedēju čumaku ratu čīkstēšanu bezgala
tālos stepes ceļos.

«Naktī laikam būs pirmā salna,» nosaka Grothuzens, lai

būtu kaut kas teikts, un balss tam ir ar pēkšņi piemetušos
mazu aizsmakumu.

Kanclers Millerns vēl reizi pavērās uz kalnu pusi, at-

meta ar roku un smagi nopūtās.
«lesim iekšā un dzersim glāzi vīna, lai viņa majestātei

nu šis jājiens bez briesmu paveiktos,» sacija Aksels Rooss,
un valdnieka pamestie gausu gaitu sagāja rumāņu krodz-

nieka namā atpakaļ.

Apvelkot svešas drānas un iesākot jāt, pirmo reizi bez

kara domām, caur jaunu svešumu un arī zem jauna vārda,
ar zviedru kapteinim Friskam izrakstītu sava paša kur-

jera pasi kabatā, ķēniņam sametās tik viegla sirds, kā

gāju putnam, kam iesācies skrējiens uz dzimteni un, šķiet,
it kā to nestu ne vairs paša spārnu vēdas, bet tīrais Dieva

gaiss.
Viss likās jauns un valdzināja tagad tam nāsis un dzir-

di: mežā manāmais sēņu smaršojums, jau nobirušu riek-
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stu viegli skāņais aromāts, un pūču vaimanīgā sasaukša-

nās klinšu gravās, kur laikam arī vilku midzeņi, jo zirgi,

garām lēkšodami, krāca un mēģināja tramīgi sānis sacir-

sties. Un sikspārņu bezgala klusā šaudīšanās ap galvām
rumakiem un jātniekiem, lapu vītuma smārds un dzestrais

no aizām kāpt sākušas miglas gaiss, — viss priecināja ar

savu jaunumu, kā tālās zēna dienās, kad izjājis ar tēvu

kopā Smolandes darvdeģus vai Falunas vara cepļus pār-

lūkot, un tāpat naktīs jājuši cauri tēvzemes egļu siliem.

Un divtik jaunāks jau sajutās, — nedzīvotā jaunība, aiz-

kvēpuši simts kauju lauku dūmiem, aizsērējusi smagām
vienmēr justas vientulības sērēm, nu bija atguvusi viņu
Savā varā. Pasaule ar viņas smaršām, asins ilgojumiem

un visām skaņām, kā ilgi aizturēti pali gāzās tam agri

sirmojušam un tikai zobenam dzīvot paradušām vīram

atpakaļ dvēselē. Un augšā, klajākajās vietās jaužams

caur koku galotnēm, ritēja savu ceļu zvaigžņu gājums;
un zemes lejā jūdze pakaļ jūdzei gaisa zem ritmiskā

steigā dimošiem pakaviem.

Cauri kalnu siliem un miega miera pilniem kalniešu

ciematiem, kuru suņi, saimniekiem līdzi miguši, tikai tad

pamanījās aizsākt riet, kad garām to sētām jau aizlēkšo-

jušas pa mēnesnīcas apspīdēto ceļa paisumu vēlino nakts

jātnieku ēnas.

Jau caurjāts bija pirmais kalnu mežu loks un rītu pusē
sācies rīta gaismas svīdums, kad ķēniņš pirmo reizi ap-

stādināja savu rumaku, lēca zemē, uzkāra auzas kume-

ļam un, kājas izstaipīdams, sāka saviem garajiem un maz-

liet klibošajiem soļiem mērot lielceļu, turp un atpakaļ. Un

svilpoja tik jautri, ka no meža dziļuma atrūca tam pretī
vēl miegains sila balodis, bet tuvā sakšu ciemā aizgulējies

gailis nodziedāja, drošs ir drošs, savu rīta dziesmu ceturto

reiz.

Pēc stundas abi, ķēniņš un trabaņts, atkal iekāpa seglos
un no jauna sākās pakaviem aši mītās zemes dimdējums.

Un saule jau sen lēkusi, žuvusi sarmas rasa; un klusēdami

lieca abi līkumu apkārt pilsētai, pie kuras vārtiem iztālēm
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jau jaužams staipekņvijām vītu goda vārtu zaļums un

svētku flagu plīvojums.
Vēl reiz, un jau otrā novakarā, atkal īsu brītiņu pūti-

nāja zirgus, ozolu birztalā kozdami arī paši ceļa maizes

riecienā; bet Dīringam, brašajam stepes jājējam, no ku-

meļa kāpjot vairs īsti negribēja klausīt ceļgali. Un jau
atkal ap ausīm tiem vējoja vēla rudens vēsmas, arumu

zemes valgās smakas un dūmu smārds no ceļa malā celtu

sētu pavardiem.
Vēl pilns vienas nakts jājiens caur kailiem tīrumiem

un lapas jau birdināt pasākušiem ozolu un vīksnu siliem.

Un tad, ar jauna rīta ausmu pie zirgu pasta nama piestā-

jot, ļodzijās kājas nevien putās nodzītajiem kumeļiem, bet

Dīrings krišus nokrita no segliem un nepiecēlās vairs, jau

pirms tam zirga mugurā tapis aiz lielā gurumabez maņas.

«Nesīsim nu to manu pamirušo draugu iekšā,» ķēniņš

pasmiedams teica pretī iznākušam pastniekam. Un stai-

gāja nepacietīgiem soļiem pa piekvēpušo ungāra istabu

turp un atpakaļ, līdz trabants vēra vaļā aiz negulēšanas
sarkanos un sapampušos plakstiņus.

«Dīring,» staigātājs piestāja pie ceļa biedra cisām, «cik

īsti naudas Grothuzens jums deva līdz?»

«Tūkstoti dālderu, un zelta naudā,» atvaida saguru-

šais, lūkodams piecelties; bet tālu netika, apsēda ar jaunu
un vēl gaužaku nopūtu uz lāvas malas.

«Labi, dodiet man pusi šurp! Es redzu, ka jūs nejau-
dājiet sekot, un lūkošu viens ceļu turpināt.»

«Dieva dēļ, majestāt, — es tak nevaru palikt ceļā, kad

jūs, — jel tikai kādas trīs stundiņas paciešaties vēl, jo tad

— es to droši zinu un zvēru, — jaudāšu tikt līdz,» tra-

bants lūdzās, ar bailēm un izmisu vērodams, ka ķēniņš ne-

pacietīgs papurina galvu. «Jel iedomājiet, ka jums vienam

var ceļā kas ļauns gadīties —»

Jau atkal sācis staigāt, ķēniņš mudīgi apsviedās, ar spī-
tu sejā:

«Blēņas! Kas gan varētu gadīties šai miera zemē?!

Nerunājiet niekus, un skaitiet pusi sava zelta.»

Dīrings pūzdams noskaitija; ķēniņš saņēma dukātus,
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atvadi jās un gāja pagalmā meklēt pastmeistaru un likt

seglot sev jaunu rumaku. Un tikko bija izgājis pa vienām

durvīm, tā pa otrām ienāca pasta vīrs, ar vīna pudeli un

aukstās gaļas trauku.

«Labais draugs,» trabants pavaicāja tam, «vai negri-
biet nopelnīt pāris dukātu?»

«Ja ar godu, tad mīļu prātu,» pastmeistars atteica, no-

likdams galdā savu nesamo. Un Dīrings lika iedot viņa

ceļa biedram to slinkāko pasta stacijas kleperi:
«Mēs ar ceļa biedru mazliet sastrīdējāmies,» meloja, aci

piemiegdams. «Nu viņš pirmās dusmās grib aizjāt viens

pats projām, lai gan te norunājām pusdienu atpūsties.»

Pastmeistars pablisināja melnās ungāru acis, paņēma
trabanta sniegtos dukātus, pamāja ar galvu un gāja sēt-

vidū, kur pēc labalaika kāds, zirgu bārdams, izjāja laukā

pa vārtiem. Un tikko aizklabējuši garām ķēniņa jaunā

zirga pakavi, tā Dīringu pagalam veicis gurums un pami-

rumam līdzīgs miegs.

Pamodās no tā jau pievakarē, trūkās sēdu, — vēl ar-

vienu smeldzes pilni krusti un gurni, bet galvu pavisam
skaidru nu veldzējusi visas dienas dusa.

Pavērās logā, kura rūtīs sitās lietus lāses, un ar tām

reizē un lielām ļēpām nācis pirmais sniegs. Satrūkās par

tuvās slapjdraņķa nakts gaidāmo melnumu un ķēniņu, kas

viens pats ceļā, un saucis pasta vīru, pavēlēja steigšus

jūgt pasta karieti.

Brauca visu to negaisa un melnas tumsas pilno nakti,
nokaudamies ar smagām domām un augoša nemiera

traukts.

Panāca valdnieku tikai ap ausmas brīža paisumu, un

nobridušos ceļa dubļos līdz ceļgaliem, jo zirgs pēc pirmās

jūdzes sācis klibot, jaudājis vairs tik soļiem iet, un ķē-

niņš visu lietus nakti gājis kājām, vilkdams klibo kleperi

pavadā līdz.

Tā bija piekusis, ka klusēdams iekāpa klāt piebrauku-

šajos pasta ratos, nolikās tajos guļu un tūliņ aizmiga. Un

tā braukuši divas diennaktis bez kādas pūtas, trešajā rītā

atkal kāpa kumeļos. Un jau bija palikuši aiz muguras tie
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ungāru sili, un ap tiem pūstas klajš, līdzens un nu tik

brūns, kā palu laika ūdeņi:
Kā viļņu kopā sadzenātas putu lāmas, vietām vizēja bal-

tu aitu tūkstoši un pa gabalu māja reto stepes aku vindas.

Dienu no dienas tie šūpojās ceļa seglos, bez mitēšanās

traukdamies uz vakarpusi; naktīs, miega mākti, kratijās

pasta kalešā, nu jau pa kalnainajiem Austrijas lielceļiem.
Un tad ap tiem bija sākuši plesties skumjie Ziemeļbavā-
rijas lauki. Donava palikās pa kreisi, pa labi cēlās Bohe-

mijas kalnu mežainie augstumi, iztālēm zvīļodami tumši

zili. Un ziemeļvējš, no tiem kalniem nākdams, rāva nost

vāros zelta svārkus abu ceļa malu liepām, purināja lies-

mainās gobu sagšas, kas dega ap klusiem zemes ļaužu cie-

miem ; un svieda ceļinieku kumeļiem zem kājām kļavu lapu
zvērojumu, kas putekļos vai dubļos kritis, mirdzēja vēl

pusnakts tumsībā.

Dīrings lūkoja snaust arī kumeļā, — trabantam ap tā

citkārt jautrām acīm bija iegūluši melni loki. Tak ķē-
niņš likās žirgts arvienu, līksma un it kā divtik jauna
sirds. Un dvēseli priecēja viss: stirnas nozibējums pār
ozolsila teku, mēness ripas gausais gājums cauri pade-
bešu šūpām un ceļmalā satiktas zemnieku meičas biklais

smaids.

Jau vai pavisam kaili kļuvuši skābarži, rītos uz jum-
tiem un pakalnu kamiešiem vizēja sarmas saltums; un

tikai košajā Mainas lejā vēl bija vēlo rudens puķu vēsais

žēlums, un skurbināja nāsis jaunā, toruden spiestā vīna

paskarbais aromāts. Un tad ceļš tiem diviem galīgi sa-

griezās pret ziemeļiem.
Kaselē piestājot, gaidot tur apseglojam jaunus zirgus,

iesākot pusdienot un kājas pūtināt, viesnīcas istabā ienāca

un apsēdās pie kaimiņgalda savāds viesis, laikam galmi-

nieks, jo bija ģērbies tādu ļaužu drānās un, vērojot no

pastrupajām ūsām, reiz bijis karavīrs. Savu vīna kausu

gausi dzerdams, viņš pētošām un brīna pilnām acīm ska-

tijās gan ķēniņā, gan sava paša kreisā delnā, tur kaut ko

slēpu turēdams.
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«Man šķiet, tas tēviņš nācis spiegot,» ķēniņš, patlaban

grauzdams ceptas vistas spārnu, klusi teica pār galdu tra-

bantam.

Dīrings, tiesādams savu pusi cepeša, pasniedzās pēc vīna

krūses, ielēja un bez steigas dzēra, pār glāzes malu to

trešo vērodams.

«Jā gan; un varētu vai derēt, ka viņam rokā zviedru

kaluma dālderis,» sacija tikpat klusi, no jauna pasācis
ņemties ap savu vistas stilbu. «Man jau trešo dienu ap
sirdi tā, ka mums pa priekšu gan skrien kāda bauma par
šito sasodīti steidzīgo jājienu. Un ja drīkstētu teikt, tad

šoreiz tā ir jūsu majestātes vaina.»

«Tu drīksti,» ķēniņš noņurdēja, čūpstinādams vistas

spārna palieku.
«Pus pasaules jau tagad zina, ka zviedru ķēniņš posies

mājup, bet pie viņa svītas, kura vēl Ungārijā, ķēniņa nav.

Tai pašā laikā cauri Vāczemei drāžas kāds kapteinis, ar

zviedru pasi kabatā un apmēram to pašu seju, kāda re-

dzama uz Kārļa Divpadsmitā dālderiem. Šis kapteinis jau
otru nedēļu nav izģērbies, neguļ gultā, bet pasta ratos, un

nedzer vīna, nav arī ne reizes iekniebis sānos paglītākai

krodzniecei, kā to raduši darīt visi citi karavīri. Nav brī-

nums, ka kapteini Frisku ļautiņi sāk turēt par zviedru ķē-
niņu.»

Ķēniņš jautri pablenda runātājā, paskati jās tad sve-

šajā un noteica, mazliet savilkdams augšup plecus:

«Liekas, ka esmu viņu pat kaut kur redzējis. Bet kur,
to sazin jods.»

«Būs landgrāfs sūtijis, lai lūgtu jūsu majestāti cie-

mos,» trabants atteica, grauzdams jaunu vistas kaulu.

«Nerunājiet vēl tādus niekus,» otrs atrūca, «ziniet gluži

labi, ka mēs tur neietu.» Un vēl kā gribēja ko bilst, bet

svešais bija piecēlies un zemu klanīdamies nāca klātu,

iesāka runāt skaidrā zviedru valodā:

«Izlūdzos piedošanu, cienijamie kungi, bet vēroju no

jūsu svārkiem, ka esiet zviedru virsnieki. Atļaujiet arī

manim pie jums piesēsties, jo esmu jūsu tautiets: mans

vārds Kage, Hesenes landgrāfa brigadiers.»
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«Ungerns,» Dīrings minēja viņa pasē ierakstīto vārdu.

«Frisks,» teica ķēniņš, ar rokas pamājienu lūgdams
svešo sēst pie galda. «Priecājamies tik dziļā Vāczemē pa-

dzirdēdami savas tēvuzemes mēli. Bet neņemiet mums

ļaunā arī vaicājienu: kā gadijās, ka zviedrs būdams ta-

gad kalpojiet svešas valsts valdniekam?»

Kage bikli piemetās uz trešā ķeblīša stūra un pateica,
ka dienot štetinē, šim pagadijies apprecēt hesiešu meiteni,

un tai savkārt gadijies te mantojums. Gribēdams sievas

muižu paturēt, novilcis zilos zviedru oficiera svārkus,
pārnācis šurp dzīvot, esot landgrāfa godāts un labi iere-

dzēts.

«Uztic man arī delikātus pienākumus,» vēl noteica, no

jauna klani jās un skatījās ķēniņā padevīgām acīm. Pē-

dīgi sadūšojās, piecēlās un svinīgi sāka:

«Esam padzirdējuši Kaselē, ka viņa majestāte zviedru

ķēniņš Carolus patlaban ceļojot incognito caur Vāczemi

un mūsu Hesenei nemetīšot apkārt līkumu. Viņa gaišība

landgrāfs ilgojas tikties vaigu vaigā ar visu laiku slave-

nāko Eiropas kareivi. Ja majestātei labpatiktos landgrā-
fu vēl šobrīd apciemot, tad landgrāfs justos laimīgs,»

Kage beidza savu runu un paklanījās tik zemu, ka trej-
stūrenes spalvu rota paslaucīja grīdu.

Trabants pirmā mirklī bija piemiedzis aci. Tad steidzās

talkā, mēģināja griezt visu par pārpratuma joku:

«Frisk, vecais palaidniek, nu tu paliksi vai nu lepns vai

bagāts, jo brigadiera kungs acīmredzot domā tevi esam

mūsējo ķēniņu.»

«Cilvēk, netaisiet jokus,» nu arī ķēniņš sāka smaidīt,

un Kagem mulsa vaigs, acīs nodzisa godbijīgā prieka gai-
šums. «Viņa majestāte ir gan ceļā uz māju pusi, un jums,

ja protiet klusēt, varam atklāt noslēpumu, ka esam ceļa

lūkotāji ķēniņa braucienam. Bet tas un ķēniņš ieradīsies

jūsu Kaselē labi ja pēc nedēļas, jo patlaban vēl Nirn-

bergā.»
«Uz tavām veselībām, ķēniņ Frisk,» Dīrings sacija, vīna

glāzi tukšodams un, otru lējis, piebīdīja Kagem: «Dze-
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riet, jaunais un iekritušais draugs, un lai tas malks jums
aizskalo pārskatīšanās īgnumu.»

Kage izdzēra, apjucis abos pavērās, tad savējā un par

Ungernu sauktā ceļavīra glāzē. Un atplauka tam sejā

pusneticīgs smaids:

«Esmu dzirdējis, ka visi ķēniņa vīri dzerot vīnu, vienīgi
tik viņš skaidru ūdeni. Mēs esam te kopā trīs zviedri,
divi bauda vīnu, bet trešajam joprojām tukšs tā trauks.

Redzēdams viņu esam un paliekam ar Bakchu ienaidā, es

lūgšu mani atvainot, ja iesākšu trešo sēdētāju pie galda
atkal turēt par ķēniņu.»

«Nu, Frisk, parādi brigadierim, ka neesi gan nekāds

ūdens vīrs,» trabants pasmēja; un par Frisku sauktais

smējās tam līdz.

«Ungerns ir dzimis žūpa,» viņš sacija, «un lej iekšā bez

mēra, kad tik vien tiek pie vīna kannas. Es, turpretim,

baudu ar sātu un dzeru ikreiz pie galda vienu, lai gan labi

lielu glāzi.» Un pielējis to, lēni izdzēra, vērdamies atkal

samulsušā Kagē jautrām acīm.

«Tā,» pasmaidija vēl, slaucīdams lūpas. «Vai nu jūs
vēl joprojām godināsiet mani par majestāti un ķēniņu?»

«Nē, Friska kungs, nu gan vairs nē,» brigadiers atteica

ar nopūtu un it kā izdzisušu skatu. Un kādus mirkļus
visi bija klusi.

Tad nāca pastmeistars un ziņoja, ka abus ceļiniekus gai-
dot laukā viņu pasūtītie zirgi.

Dīrings maksāja rēķinu un atvadījās pirmais:
«Palieciet nu sveiki, brigadier, un gaidiet te ierodamies

ķēniņa braucienu.» Un smiedams gāja laukā.

Ķēniņš rokas devuma vietā uzlika jau cimdoto labo Ka-

gem uz pleca.

«Dzīvojiet veseli. Bet ja nu jums tas patiešām var da-

rīt prieku, tad aiznesiet landgrāfam zviedru ķēniņa lab-

dienas.» Un pametis to, atkal mulsušu, aši izgāja ārā un

lēca kumeļā.

Pārjājot Braunšveigas robežu, laiks sāka tumst un lī-

ņāt; sacēlās vējš un melna nāca nakts, ar padebešu aiz-
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vien steidzīgāku gājumu un ozolu silu augošu šņāku.
Pēdīgi sagriezās tādsaukas gaiss, sniega krusas graudi un

saltas lāses tā kapāja acis ceļniekiem un to kumeļiem,
ka nejaudāja vairs ceļu īsti vērot, un arī soļiem pat grūti

uz priekšu tikt. Un jau bij nomaldijušies no pasta liel-

ceļa: tā kā meža taka būtu zem zirgu kājām, un slapji
zari sitās jātniekiem vaigos, plecos un kamiešos.

«Majestāt,» Dīrings teica aizelsies, pret vēju liekto

seju sargādams ar labo un reizē pieturēdams cieši uz

acīm samaukto trejstūru cepuri: «man.nupat rādijās, it

kā pa kreisi matītu pamirdzam tālu guntiņu. Tur būs

vai nu mežsarga mājiņa, vai kāda ogļudeģa būda. Jāsim

turp, majestāt, prasīsim naktsmājas un rītu agri jāsim
atkal tālāk, bet tagad nē. Citādi varam vēl iejāt kādā

purvā vai paliksim bez acu.»

«Labi,» ķēniņš atsaucās pēc brītiņa, dabūjis asa zara

cirtienu pa lūpām. «Jāsim meklēt to jūsu pamanīto guni
un viņas saimnieku.»

Nu jau sāka likties, ka jājuši pa parka kājceliņu, jo

zirgi apstāja pie augstas, tumsā neskaidri jaužamas mūra

sētas, aiz kuras, augstāk vēl un it kā torņa logā, jaužams

sveces vājais kvēlums. Un Dīringam nakts melnumā sa-

grābājot, turpat pie kumeļu purniem, varenus dzelžu

margu vārtus, iesākot tos raustīt un klaudzināt, viņā pusē
ierējās suns, tālāk vēl citi. Kāds pēc laika un ar vēja luk-

turi nāca lūkot, un viņpus vārtu noprasīja miegaina un

īgna balss :

«Kas jūs tādi, kā tikāt šai pils pusē, un kā jums vajaga
tik vēlā nakts stundā?! Ja ceļa vīri, tad ziniet, ka te nav

viesnīca, un cita savu ceļu! Ja kādi sila vazaņķi, tad žigli

pagaistiet no šejienes! Citādi likšu grāfa puišiem suņus

palaist vaļā, un piedevām jūs vēl ar svinu sveicināt!»

«Ej un pateic savam grāfam, ka te ir divi nomaldijušies
zviedru ķēniņa virsnieki un lūdz pajumtu līdz jaunas die-

nas svīdumam,» Dīrings atsaucās nikns. «Bet kusties

žiglāki, jo citādi var gadīties, ka tavs grāfs rītu liek suņu

puišiem tevi godināt ar karbaču!»

Vārtu sargs rūkdams aizgāja, — vējluktura dzeltenās
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gaismas mazais loks aizšūpojās tam līdzi. Un atkal bija ap

tiem diviem veļu laika nakts tumsība, vēju auri un parka
koku šņāka. Trabants pēc laiciņa jau taisijās pasākt no

jauna klaudzināt, bet ķēniņš nolēca no kumeļa, gribēja uz-

rāpties pa mūri augšā, tā tikt sētai pāri un lūkot no iekš-

puses atvērt vārtus, kad pēdīgi atkal kļuva nomanāms

vājais laternas gaismas drēbējums.
Nu nāca ašāk, ne vairs viens, bet trīs. Pirmais slēdza

vaļā un, cauri debešu un koku krākai, griezīgi nokauca ie-

rūsējusi atslēga. Otrs klusēdams saņēma tam pasviestās

pavadas un pagaisa ar zirgiem pagalma melnumā. Tre-

šais bij sulainis, pacēla sarga lukturi, vedināja nākt līdz

pa platiem kāpieniem un ar varu apkaltām durvīm, un

teica: grāfa kungs priecājoties un liekot abus kara kun-

gus aicināt.

Ejot pa garu eju pakaļ vecajam sulainim, un cerot drīz

tikt cisās, trabants jau bija pusaizmidzis kājām brī-

žam streipuļojot, sākuši vērties ciet acu plakstiņi. Un arī

ķēniņam nu vairāk prātā tikai dusa, ieejot pustumšā,

spraišļotā un briežu ragiem izrotātā lielā telpā, kuras di-

benā varens kamins un tajā kurta guns.

Pie tās sēdēja troņveidīgā krēslā parūkots vecītis, vio-

leta zīda svārkos, baltām aproču un kakla mežģīnēm, zel-

tītu spieķīti starp ceļgaliem un tabakdozi rokā. Pie viņa

kājām uz sarkana samta spilvena sēdējusi un melnā ģērbta
meitene cēlās pirmā un palīdzēja vecajam mājas kungam

piecelties. Un varēja matīt, ka tam jau lāga neklausa

ceļgali un arī acu gaišums gan izdzisis.

Ceļnieki kļanīdamies pateica tam savus ceļam pieņemtos
vārdus; vecais grāfs minēja savu, lūdza piesēst un sildī-

ties, — sulainis, mirkli pagaisis zāles spraišļu meža tum-

šumā, piebīdīja klāt ugunij vēl divi sēdekļus. Un mēmi

izslīdēja laukā ar slapjajiem viesu mēteļiem, pēc tam, kad

ciemiņi tik tencinājuši pils saimnieka vakariņu un vīna

piedāvājumam.

Vecais, meitenes atbalstīts, atlaidās krēslā atpakaļ, ie-

ņēma šņaucienu no zelta dozes, un aizvāza savu tabakas

trauku ciet, tāpat kā pirms tam tiepīgās un plānās lūpas.
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Dīrings, tikko nosēdies kamina liesmu zvērojuma tuvumā,
vairs nejuta un nedzirdēja it nekā. Ķēniņš noņēma sali-

jušo parūku, uzsvieda to tuvākā brieža raga žuburā, no-

meta zemē slapjos aļņa ādas cimdus un, labsajūtas pilns,

pastiepa pretī lēnajai un pazilganai ozola šķilu gunij sma-

gos jātnieka zābakus un sniega un lietus negaisa naktī

jājot pasalušās rokas. Un klusēja līdzi citiem, sajuzdams
visos kaulos tādu gurumu, ka pēdīgi arī sāka nākt snau-

diens.

Tak gandrīz tūliņ pietrūkās no tā, bij tikai kādus acu-

mirkļus cieti vēris piekusušās skropstas. Un likās, it kā

būtu tikko saukts, bet nevis ausīs, sirdī atsities tas sau-

ciens.

Paskati jās cieti aizmigušajā trabantā; tad pilskungā,
kas snauda, apakšlūpu atkāris un tabakas dozi vēl kreisās

rokas sažuvušos veca vīra pirkstos. Un ķēniņš, pārlicis

kāju pāri kājai, jau sataisījās ērtāk atlaisties, kad atkal

savādi nosmeldza sirds, un sāka manīt vieglu spiedienu de-

niņos, ko dažreiz rada neatlaidīga un pētījoša svešu acu

skata vara. Un pavēršot seju uz to pusi, pārsteigumā pa-
vilkās augšup jau tā uz augšu liektie un lepnie uzaci:

No kamina zāles tumsas, kas sākās gandrīz turpat aiz

uguns blāzmojuma loka un snaudošā pilskunga sēdēkļa at-

zveltnes, ķēniņā vērās seja, kurai bij linu audekla bal-

tums un platu, kā prieka gavilēs vai lielās šausmās ieplestu
acu pārs.

Strauji cēlās, — smagi nožvakstēja pie sāniem garais

kaujas zobens, kam pie sēdekļa kājas piesitusies maksts.

Un spēra garu soli uz tās parādības pusi, gatavs pretī
stāt, ja arī būtu tas pusnakts stundas rēgs. Tak seja tū-

liņ pagaisa, no grāfa muguras atslīdēja melna ēna un no-

liecās ķēniņa priekšā līdz pat akmens klonam, lielajā

galma sveicienā. Un sveicējam ceļot augšup augumu un

galvu, pazina melni ģērbto pils meiteni:

Blāzmaina starojuma pilnas likās tagad acis, puspavērtā
mute kā sarkans tulpes zieds, un pie krūtīm sprausts dre-

bēja baltais asteres vēlums.

Apstājās, savāda un salda, vēl nejusta mulsuma mākts,



A. Grīns, Melnais jātnieks. 225

bet kāja pati spēra jaunu soli, asinīs ieskanējās aicinoši

zvani, saukdami nebaudīto jaunību atpakaļ.
Meitene gāja pretī tam, pusgrīļodamās un stiepusi ro-

kas. Un tieši tobrīd kaminā sabruka krustīm liktās šķi-
las, bij sirdīgs ogļu sprēgājums; un kāda dzirkstele, gan
kritusi aizmigušajam pilskungam uz rokas,—-sarāvās tas,
skanēdama krita klonā tabakdoze, un tūliņ nopakaļ tai

satrūkusies balss;
«Hildegard, mūsu ciemiņi laikam grib dusēt iet. Liec

Detlavam tiem ierādīt to istabas.»

Meitene nolaida acis un rokas, gāja pie kamina, sulaini

saukdams noskanēja zvaniņš. Un ķēniņš pārvilka ar

plaukstu pāri sejai, nopurināja galvu, dzīdams projām sa-

vu samulsumu un sāka celt trabantu.

Gāja ar pusmodušos Dīringu laukā no zāles, mēmi sev

pavēlējis neskatīties atpakaļ, lai gan juta ar pakausi un

sirdi, ka noraugāstam nopakaļ aicinājuma un izmisas žēlu

pilnas acis, un kāda dvēsele iet elsodama līdz.

To nakti ķēniņš, pirmo reizi kopš sava garā ceļojuma

sākuma, gulēja gultā, ne vairs zirga mugurā vai pasta

ratos, un savāds nāca viņam sapnis:
Likās tam, ka guļ turpat, aklā vācu grāfa pilī. Unauka

rimusi, ārā vairs nejauž koku šņāku; logā redzams gau-
sāks jau padebešu gājums, un mēness ripa lēni. šūpoda-
mās iet caur tiem, netikdama līdzi, un met caur rūtīm

iekšā savu bālo vizē jumu.
No mēnesnīcas bāluma vai kaktu tumsības iznāca un

vēsmas vieglu gaitu pieslīdēja pie ķēniņa cisām patumša

ēna, pieplakdama gultas malai; un gar to miegā laisto ka-

rotāja roku satvēra trīsoši un sīki pirksti, delnu apdedzi-

nāja ogļu kvēlas mutes pieskāriens.
«Es ilgojos tevis no tā ķiršziedu laika, kad zaļganā pus-

naktī lūpas pirmo reizi sāka skūpstu tvīkt, un ļaudis visā

zemē runāja par tavējo, jau manai dzimtenei pavisam tuvu

nākušo pulku uņ tavu paša slavu,» tā ēna runāja, bet gan

tik. klusi, ka par sikspārņa spārnu vēdām klusāks šķita tās

vārdu drebējums. Un sākumā ķēniņam likās, ka tas tik

viņa sapnī ienācis kāda cita sapņojums.
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«Manas sirds ķēniņ, rītu jau sauks tevi projām tavs lik-

teņceļš. Tak lai kurp tu ietu, mana dvēsele skries tev vi-

sur līdzi, tāpat kā tad, kad jāji savu kauju laukus, kad ap

tevi auroja Krievzemes sniegu puteņi, grieza viesuļus kar-

stie Tatarijas stepes vēji; un bija miroņu vāli, un cīnoties

brīžam sāka gurt kājas, jo zem tām asinīs mirkusi smilts.»

Un ēnas vārdu šūpām līdzi jau bija pasācis celties un krist

savādā sapņa redzētāja asiņu bangojums; bet cieti vērti

bija un palika ķēniņam svina smagie plakstiņi, un skavām

nepavērās nāvei gan līdzīgā miega stindzinātās rokas.

«Manas dvēseles valdiniek, šī ir mūsu pirmā un pēdējā

tikšanās, vienīgā manas mīlas nakts,» elsoja dusētāja

sapnī ienākusi ēna. «Sirdi tev sen jau devu, ņem tagad
mani visu un vainagu.» Un kaislu lūpu kvēlums sāka

dedzināt gurušajam trimdiniekam vaigus, pieri, plakstus

un lūpas; un sirds tiem skūpstiem pretim lēni vērās,

kā no dzelmes melnuma gaismā izniris ūdensrozes zieds.

Bet joprojām it visus locekļus un krūtis sakalis nerauja-
mām važām divpadsmit negulētu nakšu miegs.

Tad lēni atlaidās no sapņotāja ķēniņa viņa plecus un

kaklu apskāvušas rokas. Kāda izmisusi dvēsele raudāja

blaku, karstas lāses uzbira mutei, kuras justs asaru sā-

ļums. Kāds gauži nopūtās, un lēni un ar elsu gāja. Un

tad pavisam jau gaisis tas sapnis, un gulētājs savā miegā
un cisās viens.

Ar mazu ausmu klauvēja pie durvīm. Sveci vienā

rokā, nesdams ķēniņa mēteli un parūku otrā, ienāca ve-

cais sulainis, kam abu ceļinieku piekodināts agri modināt.

Sāka pa paradumam mudīgi saģērbties, pēc īsās dusas

juzdams visos kaulos atspirgumu un savu tās nakts sapni

pavisam piemirsis. Un tikai atsēžoties uz gultas malas,
lai vieglāk dabūt kājās garos jātnieka zābakus, acīs sa-

skrēja tāds pusbrīns, jo tās saskatijušas grīdā uz vilkādas

nokritušu baltu ziedu.

Noliecās, paņēma to pirkstos, pārvilka ar paburzītām
un pavītušām ziedlapiņām pāri sejai, juta iesitamies

nāsīs savādi kairu aromu un sirdī vieglu smeldzi. Un jau

gribēja aizmest projām. Tad padomāja, pasmēja to pašu
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savu salto smējienu, pielika to asteres ziedu pie lūpām un

noglabāja azotē.

Apjoza zobenu, uzmeta plecos mēteli un gāja pagalmā,
kur jau gaidi ja apseglotie zirgi un Dīrings, vēl miega žāvu

pilns. Un staļļa puisim parādot taisnu taku uz pasta ceļa
pusi, ar pelēksārtu rīta gaismu atkal iesāka jāt pret zie-

meļiem.

Tumšā un vējainā salnu mēneša naktī ap spoku stundu

tapa pie Štrālzundas pilsētas vārtiem nepacietīgi klaudzi-

nāts. Un mūrī pēdīgi pavērās lūka, vaicāja miegains

sargs:

«Velns lai parauj, — kas tur dauzās ap pašu pusnak-
ti?!»

«Ķēniņa kurjeri no Turku zemes,» atsaucās skaļa un

pavēlēt radusi balss. «Un nemini velnu bez lielas vaja-
dzības, — citādi tevi pašu pirms laika paraus velns.»

Novaimanā ja lielā atslēga, kā milzu žaunas atdarījās

vārti, laizdami iekšā divus jātniekus. Un zirgu pakaviem
nerakstā izdunot caur vārtu velvi, kurjeri smagi nolaidās

no kumeļiem, lūkoja stāt uz tālu jājot pamirušām kājām,
un grīļodamies gāja iekšā sardzes telpās, kur viņus sa-

gaidīja tikko no savas dežuroficiera lāvas piecēlies un

jauniņš virsnieks.

«Pie komandanta!» Garākais no abiem nācējiem īsi

teica.

«Ģenerālis Dukers patlaban guļ,» sardzes priekšnieks

nožāvājās saldi un gari. «Jums, ciemiņi no Turku zemes,
būs jāpagaida vien līdz rītam.»

«Neesmu tev ciemiņš! Man ar Dukeru tūliņ jārunā!»

Kurjera balsī nu jau bija dzirdamas griezīgas un draudu

pilnas dzelzšķindas.

«Tūliņ, es jau neko —» apjukušais sargleitnants pie-

kāpās. — Jupis sazin, tie kurjeri jau kādreiz mēdza vest

visai svarīgas vēstis! Un kādas šiem abiem dienesta pa-

kāpes, arī patlaban nevar īsti saredzēt, jo nošķiedušies

ceļa dubļiem vai līdz pat acu baltumiem.

Pasauca kareivi, pavēlēja aizvest uz komandanta na-
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mu, kur tikko modinātais Dukers, vēl kreklā un uz gultas
malas sēdēdams, patlaban kāpa biksēs.

«Kā labi klājas ķēniņam?» pavaicāja, acu nepaceldams,

miegains un puspikts. Bet kurjers stāvēja kā ienācis

istabas vidū, klusēdams un ar smaidu vērodams veco ka-

reivi.

«Lai sasper pērkons! Vai tu, puis, esi kurls vai mēms?!

Es tev prasiju: kā klājas ķēniņam?»

Kurjers paspēra soli komandantam tuvāk, uzlika roku

tā plecam.

«Ak, Duker, vecais draugs! Nu pienākuši tādi laiki,

ka mūsu uzticamākie pavalstnieki vairs negrib pazīt savu

ķēniņu.»
Komandants satrūkās un plati pleta acis. Tad notrī-

sēja nesen bargais vaigs, seja palika līksmi asaraina. Un

izlēcis no gultas, krita turpat ceļos, apkampdams pārnā-

cēja dubļainos zābakus.

«Ak, majestāt, — mīļo majestāt! Nu pēdīgi jūs esiet

atkal pie mums, mājās! Nu gan Dievs dos, lai visas kara

un valsts lietas zviedriem labāk paveiktos!»

«Jā, Duker, cerēsim,» ķēniņš atteica, ģenerāli piecel-
dams un nomutēja viņam abus vaigus. «Bet pastāstiet

mudīgi un īsi, kā mūsu štrālzundiešiem klājas, kādi jums

spēki, kas jauns cietokšņa aizstāvēšanai darīts, un cik tālu

no šejienes ienaidnieks.»

Un Dukers ziņoja, ķēniņam sākumā ar abām ausīm klau-

soties, bet vēlāk vairs tikai ar vienu, jo sēdušam ģenerāļa
vietā uz gultas malas, jau sākuši krist ciet gurdenie plak-

stiņi. ' •
«Labi, līdz rītam pietiks,» apstādināja komandanta

stāstijumu ar rokas mājienu, pacēla uz krūtīm slīgušo

galvu. «Kas nu tas tur par traci, Duker, jūsējā pilsētā?»
Un ģenerālis, logu vaļā atrāvis, paklausi jās un teica, slēp-
dams no jauna acīs saskrējušu valgumu:

«Majestāt, štrālzundas karavīri un pilsoņi sumina savu

ķēniņu.» . ,
"

Novembra pusnakts saltais gaiss, pa. vērto logu nāk-
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dams, nesa līdz satraukti skrejošu kāju dimdoņu, vaļā
rautu durvju un logu klaudzienus un līksmu sauku:

«Ķēniņš ir atgriezies! Vivat Carolus! Ķēniņš atjājis

Štrālzundā! Lai dzīvo ķēniņš! Vivat Carolus, vivat!»

Tad nodimdēja pirmais salutšāviens, iesāka citi dimdi-

nāt. Uri jau aiz baznīczvanu līksmās dūkas šalca gaisi,
un gaišs pamazām sametās virs pilsētas aiz visos logos ar

skubu degtām svētku ugunīm.

Tak tas, kam domāta tā salūtu, gaviļu saucienu un zva-

nu vara saukā, nedzirdēja, nedz juta vairs.

Bij turpat komandanta sajauktās cisās cieši aizmidzis.

Un nemānija arī tā, ka Klāsons, ģenerāļa ziņnesis, pūlas
novilkt valdniekam zābakus, un netiek tai darbā uz

priekšu.
'

• ■ ■ > fl

Ķēniņam apavi negāja nost arī pēc tam, kad savu roku

pats Dukers pielicis un vēl trīsi komandanta pasaukti
kareivji. *

«Ģenerāļa kungs,» viens teica, savukārt aizelsies, «ķē-
niņš jājis tik pasaultālu ceļa gabalu, ka viņam sapampu-
šas kājas. Būs zābaki, ij bikses jāpārgriež, ja gribam viņa
majestāti dabūt bez apavu un drānām cisās.»

«Griežiet,» Dukers teica, «bet svārkus jau gan laikam

jaudāsim novilkt ar godu.»

Tā arī darīja, un ķēniņš atkal nejuta nekā, kā viņa uz-

ticīgie to dabūja laukā no svārkiem un to piedurknēm.
Un komandantam ķēniņa svārkus pašrocīgi no gultas pa-

ceļot, kaut kas balts izkrita un palika pusizjucis uz grī-
das. • - v .•

_

f ,
" ;•";

Dukers pieliecies pacēla no zemes sažuvušu asteres

ziedu, kam risa vaļā pēdējās ziedu lapiņas.

«Diez', kā tā puķe gadijusies viņa majestātes drānās?»

grozīdams sirmo galvu, noteica. «Nekad nav dzirdēts, ka

būtu ar puķēm krāmējies.»

Nometa ziedu ķēniņa zābaku ienestajos dubļos, lika

Klāsonam nākt ar slotu un visu rūpīgi izslaucīt. Un kad

tas bija padarīts, izraidi ja visus liekos laukā un palika pats
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apsarga vietā pie savas paša gultas un tagad tajā gūlušā

ķēniņa. Un nenovērsa skatu no tā līdz pašam launaga lai-

kam, kad ķēniņš pēkšņi atdarija acis, pasavērās ap sevi,

nožāvājās un teica, atkal mundrs un jautrs:
«Bet tagad, Duker, gana gulēts, un iesim abi pārlūkot

jūsu cietoksni un pilsētu. Un laidīsim ziņu uz visām mū-

su zemes malām, ka tikai tagad īsti sāksies tēvzemes sar-

gāšanas karš.»



231

XIV.

Atkal bij gājis gads un Štrālzundas liepām sen dzisis

jauna veļu laika dubļos to lapu zelta pēdējais liesmojums.
Novembravējš, ar zemiem padebešiem jūru pārskriedams,
sitās vaigos paslaidam virsniekam, kam bija sirmi deniņi,
jauna ērgļa acis un mazliet klibotāja gaita, bez lielas stei-

gas ejot pa redutu vaļņiem, aiz kuriem divpadsmit tūk-

stošu viņa zviedru stājušies pretī pieckārtīgam dāņu, sak-

šu un prūšu pārspēkam.

Jedams piestāja, pacēlis galvu paskati jās uz to pusi,
kur Rūģensalas baltās krīta klintis un, no turienes nāk-

dams līdzi vējam, tikko iesities nāsīs dūmu un kūpinātu

reņģu smārds. Un lika tam tas zivju aromāts atcerēties

bērnību, stingro un paskopo tēvu, un dzimteni, no kuras

vakar ieradies jūras kurjers, ar māsas princeses laistu

vēstuli ķēniņam.
Izņēma to vēstuli no kabatas jau krietni burzītu, izla-

sīja vēl, tuvu acīm pielicis un turēdams ar abām rokām,
lai neaiznestu vējš. Un iegrūda atpakaļ kabatā, paska-
tijās vēl uz to debesmalu, kur Stokholma, un ap lepno
muti ievilka savas rievas vientulības sērīgums.

Māsa jau pirms kāzām nokļuvusi tik lielā Hesenes prin-
ča iespaidā, ka pamazām sāk brālim spītēt, — grib at-

teikties no savas līdzsēdēšanas viņa vietā senāta un pado-

mes sanāksmēs, un klaji tagad saka: uz citu nevienu

viņa vairs necerot, vienīgi tik uz Debestēvu, kurš, varbūt,
reiz tak pakārtošot tās nabaga Zviedrijas lietas, lai pagu-

rušai tautai beidzot būtu miers no kariem. — Un pasū-

dzas turpat, ka esot pavisam bez naudas, neesot pat ar

ko līgavaini godīgi pacienāt. Un tāpēc lai jele brālis

ķēniņš atvēlot viņai galda naudas tiesai vēl tā saukto

mazo muitu. Jo citādi pusbadā un kaunā jādzīvo.

— Jā, tagad iesākusi jau atsvešināties no tā pēdējā
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līdz šim tuvā dvēsele, maigā Ulla un mazmāsiņa, ko priekš

piecpadsmit vasarām, pret dāņiem karā aizjādams, pē-
dējo reiz paņēmis pašūpot uz ceļgala, jau sēdis kumeļā.

No tās tālās dienas vairs nava redzējušies vaigu vaigā,
bet katru nedēļu gājušas turp un atpakaļ abu vēstules,

pusjocīgas, pusmaigas; un pieķēries ar visu vientulīgo
sirdi māsai skarbais kauju ķēniņš, jo godam turēts mi-

rējai mātei dotais māsu mīlēšanas solijums.
Nu laikam arī viņa paša dzimtā iesākusies radu nīša-

nās un tamlīdzīgas lietas: hesietim, acīmredzot, netīk, ka

vecākās māsas dēla, mazā Holšteinas hercoga cilvēks

Ģercš nupat nesen ticis par viņa ārlietu ministru. Un

gan tālab, lai turētu savkārt ķēniņa tuvumā arī kādu sev

uzticīgu vīru, princis lūdzis pieņemt par ķēniņadjutantu
ar to kurjeru vakar reizē atbraukušo kapteini Sikiru,
bakurētainu francūzi, kam līks deguns un noziedznieka

acis. ' • •

He, Ullas līgavainis laikam sāk raizēties, ka tik neaiz-

iet garām mantojums?
Lai nu tam Sikiram arī tiek tas ķēniņa adjutanta gods,

nākamajam radam par prieku! Bet Ulla un viņas princis
tak gluži labi zina, ka tās muitas dotie un vienīgie paša
ķēniņa ienākumi sen novēlēti viņa vienīgajam draugam,

izbijušam Poļu zemes ķēniņam. Un tāpēc tās muitas do-

tās naudas hesietim neredzēt, kā sava paša stūrainā pa-

kauša. ;

Vispār, tas Ullas līgavainis šķiet smagu dabu puisis,
lai gan, cik dzirdēts, paspējis Stokholmā jau rast sevim

draugus starp tādiem, kas vecas cilts vai celti augstos
amatos.

Tomēr esot varonīgs kareivis, ar slavu cīnijies pret
frančiem Holandē.

Varbūt, noderēs arī ķēniņam pret kādu no tām nu jau

piecām valstīm, ar kurām viņam šajā debesmalā tagad
karš. Un to jau vakar iedomādams, ķēniņš par kāzu dā-

vanu nosūtījis uz Stokholmu nākamam māsas vīram sa-

vas armijas ģenerālleitnanta patentu, ar vēsu atvainoša-

nos, ka pats gān nebūšot ap viņa kāzu laiku mājās, jo
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savilkušies nikna kara auka ap šo tam kontinentā vēl pa-

likušo pilsētu.
Jūrā kreisē krievu fregates un jaunā ienaidnieka, par

angļu ķēniņu tikušā resnā Hanoveras Jura eskadras.

Un zviedru ķēniņš nu apstāts tai cietoksnī kā mednieku

suņu ielenkts un tos nāvēt paradis vilks.

Nav miera tam, diendienā iet viņš pārlūkot savas

Štrālzundas bastionus, vēro jūru un zuņdu, aiz kura Rū-

ģenu sala, miglainos rītos brīžam pagaisdama visa pelē-
kās dūmakās. Un atkal sākdams savu redutu gājienu,
viņš redz sev pretī nākam greznu vīru, caunādu kažokā,

pazīst viņā jau pa gabalu franču sūtni grāfu Kruazī, un

pirmais priecīgs Sveicina, jo sācis, vientulis būdams, to

runīgo turēt par tādu kā pusdraugu.

«Majestāt,» sūtnis iesāka pēc sasasveicināšanās, kad

ķēniņš, paņēmis viņu zem rokas, sākdams vest savējā pa-

staigā līdzi, «es atnesu jums labas vēstis: manas valdī-

bas starpniecības piedāvājumu, kas varētu vēl šogad kļūt,
ja vien Dievs lems un jūsu majestāte gribēs, par miera

valodu sākumu.»

«Debesu majestātes domas šajā lietā mums, diemžēl,

nava zināmas, bet mēs te, savā Štrālzundā, allažiņ esam

gatavi par mieru patriekties, jo ne jau mēs, bet tie, tur

viņpus grāvjiem, bija šī kara sācēji.» Un runātājs pa-

māja ar roku uz to vietu, kur vidū nopostītās priekšpilsē-
tas počām redzama dāņu un sakšu tranšeju sateka. «Bet,

lūdzu, nāciet tālāk: gribu jums, kā vecam karotājam un

slavenā Vobana māceklim, parādīt mūsu jauno redutu,

ko vakar vakarā tikko pabeidza celt mani sapieri. Man

šķiet, ta tas būs gana paciets rieksts, un aplencēji, viņu

grauzdami, izlauzīs sev ne vienu vien zobu.»

«Majestāt,» sūtnis iedams atkal pasāka, «jums nupat

labpatikās piekrist miera sarunu sākšanai. Varbūt,
man būtu atļauts —»

«Vēl drusku paciešaties, labais draugs, jo būsim tam

redutam tūliņ klāt, pat jau esam viņā tikpat kā iekšā,»

ķēniņš to pārtrauca, tobrīd no vaļņa nolēkdams, un Krua-

zī lēca tam pakaļ — abi pārgāja grāvja tiltiņu, un tika
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jaunā forta iekšienē, kur visur vēl jaužams tikko raktas

zemes smārds. «Tūliņ būsim atkal augšā un tad varē-

sim sākt. Bet līdz tam lai jūsu draudzenemiera dieviete

mazliet paciešas, mirkli ļaudama vēl īsu laiku vaļu savai

niknajai māsai Bellonai. Dzirdiet, kā viņa nu sāk rībi-

nāt,» ķēniņš pasmējās, uzsteidzies reduta augšā, no ku-

ras labi nojaužama tuvā prūšu baterija, virs tās patlaban

paklīdis dūmu mākulis un reizē šautu divu lielgabalu
dārds. Un lejā, pie reduta vaļņa kājām, pajuka padzel-
tena smilts.

«Būs laikam matijuši jūsējo nākšanu un steidzas svei-

cināt,» sūtnis lūkoja pajokot, un ķēniņš pasmēja tam

pretī:
«Varbūt. Un nu jūs, grāf, variet manis dēļ sākt savu

teicamo. Man šķiet, ka tomēr nekas prātīgs no miera

runām neiznāks, jo abi mani brālēni, krievu cars, hano-

verietis un tāpat prūsis arī, vēl tagad negribēs ar godu

mājās iet no viņu okupētām mūsu zemēm.» Un atkal

pacēlās virs aplencēju baterijas šāviendūmi, un turpat

pieci soļi no runātājiem pa kreisi pajuka viens zemes

stabs, apšķiezdams abus miklām smiltīm. Otra lode,
valnī atsitusies, nolēca lejā, reduta pagalmā.

«Tā diemžēl ira,» sūtnis atzinās, purinādams smilšu

šaltis no caunādas kažoka un skatīdamies ķēniņā, kam

zemes pilni uzaci, bet zem tiem tobrīd plaucis gandrīz

jautrs smīns. «Tā ir, un sabiedrotie gatavi slēgt mieru,
līdz ko katram no tiem, protams, ar jūsu majestātes pie-

krišanu, paliek tā patreizējais vai vēl tikai iekārotais

guvums: caram Karelijas austurumu mala, Ingrija,

Igauņzeme un Vidzeme —»

«Paga, grāf, pagaidiet,» ķēniņš pasmēja. «Cik līdz

šim dzirdēts, tad Vidzemi kāro mūsu brālēns Augusts,

un tā zeme tam viņa draugu sen solīta. Vai tad nu jau

būtu ar viņiem panīdies?»
«Atklāta naida nav un laikam arī nebūs,» sūtnis iesmē-

jās līdz. «Bet runā, ka šobrīd vairs necerēdams Rīgu

no krieviem atdabūt, gribētu jele gūt sevim par daļu
Kurzemes lielkunga valsti, kur tagad it kā valda hercoga
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atraitne un cara brāļa meita, bet patiesībā krievu rezi-

dents.»

«Tad jau arī no Kurzemes iecerēšanas sakšu brālē-

nam nekas neiznāks,» ķēniņš nicīgi teica, pēkšņi bij kļu-
vis nopietns vaigs. «Bet runājiet vien, grāf, tālāk,
teiciet droši visu, kas jums man pateicams. Ko grib no

manas valsts sev pagrābt prūši, dāņi un Hanoveras kai-

miņš?»
«Prūši grib jūsu Pomeraniju,» sūtnis sacija, tobrīd

mazliet pieliekdamies, jo tieši pāri viņa galvai aizska-

nējis jaunas lielgabala lodes kauciens. «Dāņi vēlas ie-

mantot šo jūsu salu, kas viņā zunda malā, un neizlaist

no rokām jūsu nelaiķes māsas dēla valsti Holšteinu. Ķē-
niņš Juris, kā Braunšveigas un Lineburgas kūrfirsts,

labprāt gribētu palielināt savu Hanoveru ar jūsu maje-
stātes provincēm, kas viņpus Elbas lej tekas, Ziemeļu jū-
ras malā —»

«Tā, tā. Un vairāk it nekā? Taisnību sakot, vairāk arī

it kā neiznāktu dalīt, viss jau to sadalīts. Un ko tad

mani labie radi un kaimiņi ar mieru vēlēt mums par

tāda miera derēšanu?» Ķēniņa smieklos tobrīd atkal

griezīgi šķinda dzelzs. «Teiciet, mans mīļais, teiciet

droši!»

«Jūsu majestātei un tāpat jūsu karapulkiem, kas ir

šaipus jūras,» sūtnis nobeidza ar nopūtu, «sabiedrotie

solās garantēt brīvu atceļu uz Zviedriju, jo abas jūras
nu viņu eskadru varā. Lielbritānijas ķēniņš sacījis, ka

nu bez viņu kuģu ziņas vairs pat ne kaijai no šejienes
uz Skoni nepārskriet.»

Brītiņu klusēja tie abi, domādami katrs savu domu.

Un bija tajās tā grimuši, ka likās piemirsuši, ka ap tiem

ārda smiltis ienaidnieku lodes.

«Grāf Kruazī,» pēdīgi un gandrīz svinīgi teica ķēniņš,

«pērkot mieru par tādu cenu, es nespētu manējiem pa-

valstniekiem acīs rādīties; un arīdzan ar tiem kara bied-

riem, kas viņā saulē, tiekoties būtu skati jānolaiž. Ti-

ciet, ka arī manim miers mīļāks par karu, bet tikai go-

dīgs miers. Un pie tāda tikai tad varam tikt, ja būsim
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radijuši pretiniekiem cienību pret mūsu spēku. Ar ci-

tiem vārdiem, labais draugs, mēs esam nolēmuši karu

turpināt. Bet vēroju no jūsu sejas, ka nupat sacītais

vēl nebij viss.» • , .

.. • v. .
«No majestātes tādu atbildi jau biju gaidijis,» sūtnis

atvilka elpu, ko gandrīz rāvuši tam cieti jaunas un vidū

abiem skrējušas bumbas līdzrautā gaisa šalts. «Un gri-

bēju vēl teikt jūsu majestātei, ka dzirdams, it kā tiekot

pret Rūģensalu gatavots kopīgs dāņu un prūšu uzbru-

kums ar lieliem spēkiem, lai pagalam tiktu jums no-

griezts mājup ceļš, ko negribiet sev gūt ar sliktu mieru.»

«Nē, negribu,» ķēniņa acīs nozibsnija vecā Vazās

spīts. «Un radam Frederikam, tāpat kaimiņam prūsim,

ja lūkos izkāpt malā mūsu Rūģenā, mēs sagādāsim karstu

saņemšanu.»

«Tai vajadzētu būt varenai kaujai,» teica sūtnis, «kurā

gatavi līdz cīnīties veseli trīsi ķēniņi.»
«Jā gan! Un piedevām arī gandrīz visi mani vēl dzīvie

veterāni no Benderu laikiem, kas viens pēc otra tagad
saradušies šeit,» ķēniņš pasmēja.

Ļaunā naktī, kad nava mēness, auro aukas gaisi un

jūra kauc, spējā naidnieku triecienā krīt ķēniņa aizstā-

vētā cietokšņa svarīgākā skansts.

Šturmētāj.i laužas tālāk, jau taisās lauzties iekšā pil-

sētā; un netiek viņas vārtos tikai tāpēc, ka pašā pēdējā
acumirklī top uzrauts augšā paceļamais tilts ar tādu

skubu, ka tā tilta iesviesti vārtu sargātājiem tieši rokās

divi uz tilta jau ar četriem saviem kareivjiem uzskrējuši
sakšu virsnieki. Un jauna nelaime tūliņ nāk pirmajai pa

pēdām: .

Sācis pūst sabiedroto transportflotei burās tās kuģu
sen gaidītais ceļa vējš; un Rūģenu salas viņā malā izkāpj

no jūras divpadsmit tūkstoši: izlasīti dāņu bataljoni un

kādi pilni pulki cieto prūšu vīru.

Tikko tais krīta klintīs augšā tikuši, dāņu ģenerāļi grib
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mudīgi maršēt caur salas skabāržu mežiem, lai nepaļautu
ķēniņam par jūras šaurumu atsteigties prettriecienā no

Štrālzundas. Bet aptur tos straujos un pavēl turpat no-

cietināties apdomīgais Anhaltes princis, tā desanta kor-

pusa pavēlnieks.

«Kungi, neaizmirstiet,» viņš teic tiem nepacietīgiem,
«ka esam izgājuši lauvas medībās. Un vai lauva vēl savā

alā štrālzundā, vai jau atsteidzies priekšā mums un tūliņ
lūkos ielēkt krūtīs, to zina tikai mīļais Dievs.»

Desanta ziņa pa tam tikusi ausīs ķēniņam, kas viņā
salas malā ar diviem tūkstošiem. Unapņēmies ar viņiem

tūliņ uzbrukt, tas grib vēl reizi izmēģināt savu seno do-

mu par zibeņtriecienu ar zobeniem un baginetiem vien,
t

to domu, ko cerējis izvest galā pie Poltavas.

«Mūsu par maz, lai varētum šeitan mierīgi gaidīt, ka-

mēr ciemiņi no salas viņas malas saposīsies šurpu nākt,»

viņš saka savām sirmajam ģenerālmajoram Kronštetam,
kam poļa zobena cirtiena rētas šķērsots vaigs, un padoti
trīsi mazie Rūģeņu garnizona pulki. «Klajā laukā mums

būtu pagrūti stāties pret viņu lielo skaitu. Tāpēc iesim

vēl šovakar paši turpu, uzbruksim pa nakts melnumu ar

labajiem zviedru durkļiem un visu joni. Un ceru, ka ar

Dieva palīgu nogrūdīsim viņus lejā un jūrā no tiem turie-

nes krīta kraujas augstumiem.»

Viss niknā cīņas priekā iededzies, kā tāds vecs kalnu

lūsis pirms ienaidnieka plošīšanas lēciena, viņš kli-

bodams iet pelēkā un jau tumst sākušā novakarā gar

Kronšteta rindotiem bataljoniem un Aksela Līvena dra-

gūniem, jautru skatu vērodams savu zviedru gaišās acis

un uzticīgo somu seju četrstūrus. Un piekodina visiem

pirms gājiena sākuma turpat ciešāk savilkt visas siksnas,
zobenu jostas stingrāk sasprengāt, dragūniem stiprāk

piesprādzēt segliem, pistoļu koburas; un musketieriem

šauteņstobrus labi uzmanīt, lai, silu ejot, neskar pazemā-
kos kailo koku zarus, un zem kājām lai nevienam pat ne-

čabētu sauso lapu birums. Un teic, ka visas pavēles turpu

ceļā tiks dotas tikai pusbalsī, bet uzbrukuma iesākuma
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pavēle jau tikai čukstot, lai skrien no auss ausī gar bagi-
netu vīru rindām.

Debesis aizsegusi tumšpelēki mākoņi, diviem tūksto-

šiem un vienam ķēniņam ejot pa tumsu un salas iekšienes

ceļiem, pretī divu citu ķēniņu sešreiz lielākam spēkam. Un

triecienieku ķēniņš atkal tic savai jauno dienu karu lai-

mei, sirdī kļuvis tik jauns, kā Narvas Viktorijas slavas

dienās.

Dāņu un prūšu nometnē, ķēniņam pienākot ar tā kara-

vīriem, vairs nomanāmas tikai retas ugunis, pēc kurām

pienācēji, melnā silā stājuši, novēro pretinieku mītnes

frontes platumu. Un ķēniņš sakārto to kolonnu, kurai ar

viņu priekšgalā nu gāzties desantkaraspēkam virsū, un

durkļiem sākt gulēt gājušo ienaidnieku nāvēšanu.

Tik uzmanīgi un bezgala klusi iets, ka viņu apsargi vēl

arvien nekā nenomana. Un jau nācēji tik tuvu nometnei

tikuši, ka pirmās rindas rokām un pa tumsu jaudā sa-

taustīt viņām ceļā nolikto āžu mietu asumus.

«Jaukt ārā, taisīt ceļu!» skrien cauri grenadieru ķēdei
čukstoša pavēle. Un laikam tomēr viņā pusē tas satrauk-

tā čukstiena šalciens sadzirdēts, jo norīb trauksmes šā-

viens, turpat āžu rindas jaucēju priekšā šauts, lai gan

pats šāvējs mirkli vēlāk trīs ķēniņvīru durkļu gaisā celts.

Un divi mirkļus pēc tam ievaimanājas nometnē visas

trauksmes taures, — atsaukdamies tām, spalgi iekaucas

ķēniņam līdzgājušā trumetnieka pūstais uzbrukuma sig-

nalrags. Bundzinieki iesāk ar traku skubu bungot, un,

vaļā pasprukušiem paliem līdzīgs, no nakts tumsas gāžas
uz priekšu un nometnē iekšā tās šturmētāju vilns, ar

durkļu mežu priekšā. Un tikko cauri tam āžu aizsprosto-

jumam tikuši, tā pirmās rindas kādi vīri gaist kā peklē,
citi stājas puskritienā uz melnās kraujas malas. Un tad

sāk šaut dāņu un prūšu lielgabali pretī, un šāvienu at-

blāzmojumā redzams, ka šturmētājiem ceļā varens grāvis

rakts, kas pa tam ņēmis daudzus savās žaunās. Un pa-

kaļējām kolonnas rindām spiežot pirmās uz priekšu, vēl

citi lādēdamies gāžas divu augumu dziļumā, un citi lūko

atsperties tā grāvja malā.
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«Sasodīts grāvis!» nikni un skarbi noskan tanī tumsas

un blāzmas gaisīgajā mijurnā ķēniņa balss. «Tikai droši

uz priekšu, zviedru vīri!» Un zobenu zobos, pistoli grūdis
aiz jostas, ar Rozēnu un Grothuzenu reizē nogāzās tanī

glūnīgajā dziļumā, kur ķēniņš tumsā paklupa uz kāda

vaidētāja muguras. Bet tūliņ bija atkal kājās, padzirda

ap sevi smagi salēcam lejā Baumgartena vestos grenadie-

rus; pārskrēja ar tiem kopā paplato grāvja dibenu, —

Dīrings, izniris no kareivju ņudzekļa, nolieca viņa priekšā
kreiso plecu, lai ķēniņam kur pakāpties; kāds milzīgs
gards, jau no tās malas augšas, pastiepa pretī savas bises

laidi, kur pieķerties. Un tikko augšā bija tikuši, — likās,
ka no grāvja dibena pasities augšup durkļu vīru vilns, —

tā padzirda sev priekšā svešu komandu, daudzu pretim

skrejošu kāju dimdoņu, un šturmētāju kolonna sagrūdās

baginetu cīniņā ar sarkani ģērbto dāņu kareivju sienu.

Salauza tās pirmās sarkano vīru rotas, pārgāja pāri

tām, kā viesuļvējš, kad sācis lauzt un dragāt priežu silu.

Bet jau no šāvienu gaismas un nakts melnuma mijurna

gāzās pretī un cīņā jauni bataljoni, — nāca pretī viss

prinča Leopolda vadītais desantkaraspēks. Un vietām

jau ķēniņa zviedri spiesti atpakaļ; citur kāpās soli pa so-

lim, vēl citur turējās ar izmisuma niknumu, sagriezuši

muguras kopā mazos pulciņos, pretinieku loku apstāti un

mākti. Un dūra, cirtās, sita smagajām laidēm tā, cik vien

jaudāja pagurt sākušās sirdis un rokas.

Zobenu rokā un sakodis zobus viņu ķēniņš līdzcīnijās,

jau manīdams, ka atkal nepaveicies pašā izvešanas sā-

kumā viņa kaujas plāns, nodoms durkļiem tā dot nāves

sitienu pretinieka pārspēkam. Un gāja, atstādams aiz

sevis nāves vālu, pats nu jau nāvi meklēdams visur, kur

vien niknāka kaujas klaiga, sīvāka baginetu šķindoņa.

Kāpa pār mirušiem un vēl pusdzīviem, trabantu kara

draudzes pēdējie uzticīgi līdz.

Adjutants Rozens krita pirmais, ar zobenu, krūtīm un

visu augumu no labās segdams savu kungu, un reizē lai-

des sists deniņos un divu durkļu durts. Dāņu pistoles
lodes cauršautu kaklu, nogāzās pie ķēniņa kājām jautrais
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ģenerālmajors Grothuzens, lūkoja vēl, asmeni rokā, no

zemes piecelties, aizrijās savām paša asinīm un ātri mira.

Dīrings krita blaku tam un ar sašķaidītu galvu, un tās

musketes zvēliens bijis tik gaužām smags, ka ķēniņam
pieskrēja acis tā uzticīgā smadzeņu šļakatām. Noslaucī-

jis seju ar kreiso, mironī nepavēries pat, sakodis zobus

un drebošām nāsīm ķēniņš pārkāpa līķim pāri, nodūra

sitēju, cirta aiz tā no pretinieku bara laukā lēkušām dāņu

leitnantam, un aizelsies un acīm zvērodams, sviedās tūliņ
pa labi, jo durkļa smaila tikko plēsts tam labais vaigs.

Vairs nebija tiešā tuvumā itneviena Cīņas drauga, cir-

tēja roka iesākusi gurt, Un asiņoja piere, kuru skārušais

palašs bija nositis cepuri. Un jau no visām malām bij

apstāts un arī pazīts, jo no burzmas pašāvās laukā milzu

roka, sarkanā dāņu vadmalā, ar lāča spēku sagrāba aiz

labās elkoņa, un kliedza ausī rupja balss, pārskanēdama
tobrīd kaujas kņadu:

«Majestāt, nu jūs esiet mūsu rokās!»

Rāvās ar visu vari, bet grābēja pirksti bija kā dzelzs.

Raujoties kreisā delna skāra aiz jostas bāzto pistoli, —

rāva to laukā, iešāva lodi savam tvērējam vēderā. Tas

saļima ar lāstu, ķēniņš dabūja brīvā savu labo ar zobenu.

Un cirta ap sevi vēl reiz, kāds krita, iestenējās kāds. Bet

jau pusceļos gāzts, jau kāds turēja aiz matiem, vēl kāds

cits kliedza ausī:

«Sir, padodieties, vai arī nomirt jums še uz vietas!»

Vēl padūga tam turētājam durt, bet jau zobens izrauts

no rokas. Sita ar labo dūri sejā rāvējam, dabūja par to

pretī pistoles šāvienu un lodi krūšu kreisā pusē. Un zemē

ļimdams, samaņu jau turpat zaudēdams, piepeši matija,
ka ap viņu retāks top ienaidnieku bars.

Pabrīnējās, lūkoja atkal piecelties, bet lāga neklausija

kājās, sviedru un paša asins rasas aizmigloto acu priekšā
likās visu šūpojam sarkans vilns. Un tad auss padzir-

dēja tuvāk nākam paša karavīru kaujas sauku: Vivat

Carolus!

Sagrīļojās, ļima no jauna, juzdams, ka nu ap to paliek
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pavisam klajš. Un tikko kritis atkal, tā jau savēju roku

pacelts, vests un uzsēdināts rumakā:

Pulkvedis Baumgartens, padzirdējis lielo dāni piemi-
nam majestātes vārdu, bij lauzies turp ar visu izmisuma

sparu un dividesmit savu kareivju pulciņu. Un no labās,
ar tikpat durkļu vīriem un dāņu zirgu, drīz bijis klātu

leibgardu kapteinis un grāfs Kārlis Torstensons.

Pusgulēdams gardu gādātā zirga mugurā, viņu augu-

mu un durkļu sargāts pret uzmācēju sienu, aizkļuva kau-

jas bango jumam līdz pie liktenīgā grāvja, tur jau lūkoja

seglos taisnāk saslieties. Un šāvienguņu zibsnijumā re-

dzēja, ka viņa karavīri visur kāpjas atpakaļ un jau lūko

tiem aizjāt priekšā kādi prūšu eskadroni. Tak tūdaļ no

gobu sila malas un nakts melnuma izauļoja pretī Līvena

dragūni; un vieniem ar otriem sākot pa to pustumsu ka-

pāties, ķēniņa bataljonu paliekas atvilkās mežā, tur mazā

pļavā kārtodamās projāmgājienam.
Naidnieki neuzmācās vairs, lai gan vēl arvienu dārda

to lielgabali, un mirkli pēc mirkļa sārti sametās mākoņi
virs kailo koku galiem. Un vienā tādā gaismas paspīdē-

jumā ģenerālmajors Štremfelts pamanija, tai brīdī bū-

dams blaku ķēniņam, ka tas sagrīļojas un ķer ar kreiso

plaukstu sev pie krūtīm.

«Vai, majestāte, savainots?» pielēca žigli klātu, satu-

rēja krist gatavu.

«Nē, tikai maza kontūzija,» atteica it kā mozdams un

atbalstīdamies ar asiņaino roku uz seglu priekšgala.

«Lieciet pūst, dragūniem par ziņu, atpakaļ nākšanas

signālu, un vediet mūsējos uz zunda pusi. Te nu nekas

vairāk nav izdarāms.»

Mazā laiviņā un cieši savilcis veco kara mēteli ap dru-

dža drebinātiem pleciem, pārcēlās pāri jūras šaurumam

tai pelēkajā stundā, kad vairs nav tālu saules lēkts. Un

pelnu pelēki un iekrituši bija pa to nakti vaigi, kā bez

gaismas acis, spītīgi gan sakniebtas lūpas, bet sirdi de-

dzināja izmisums.

Vai Dievs vai velns — vienmēr kaut kāda, tam nu jau

gadiem naidīga vara jauc izšķīrējā acumirklī tā labāko



242

un lai cik rūpīgi pasākto izdomu, ar slēptu ņirgu pasviez-
dama tam ceļā kādu paklupšanas sprunguļu, un nieka

dēļ izjūk viss, atkal triumfē viņa pretinieki, kurus jau

iecerējis droši samīt putekļos:
Toreiz, pirms Poltavas batalijas, tā bij sasodītā kazaka

lode; pie Prutas, kad jau cara armijai turpat gals, atkal

piepeši ķēniņam par ļaunu pagriezās likteņrats un, cik

dzirdēts, tā rata pagriezējas bijušas no Vidzemes gūstek-
nēm cēlušās carienes rokas.

Tagad tas dziļais grāvis, viņa vestajiem durkļu vīriem

tik negaidīti ceļā gadijies, ka to forsējot nokavēti paši

svarīgākie acumirkļi.
Sirds bija kļuvusi bezgala smaga, sākušas sūrstēt vi-

sas veco kauju rētas. Bet dvēsele smeldza vairāk par

naktī gūtām jaunām vainām, un arī to, kas tagad dedzi-

nāja krūtis kā lēna guns.

Tikušam Štrālzundā, leibmediķis ar savu pincetu iz-

vilka no brūces divu pirkstu dziļumā iestrēgušu un sapla-
kušu svinu, kam tālāko ceļu uz sirdi liedzis skriet ribas

kauls. Un pirmās gadījušās cisās nokritis, ar visiem dub-

ļainajiem zābakiem, kuriem vēl pielipis klāt pazaudētās
salas māls, un paša un ienaidnieku asinīm apkaltušām

rokām, sagulēja kā miris visu to dienu un pusi tai seko-

jušās nakts.

Ap pusnakti modās, padzirdējis ielās kaucam signāla

ragus un trauksmes bungu dārdoņu, un fortu sargiem
talkā žigli aizskrējušo rotu kāju dunu. Un grīļodamies
gāja laukā, kliboja saviem musketieriem līdzi uz tiem

redutiem, pār kuriem iesākusi līņāt aplencēju lielgabalu

guns, un tai nopakaļ drīz gaidāms kājnieku uzbrukums.

Arvienu tuvāk pilsētai nācā prūšu, sakšu un dāņu rak-

tie aprošmenta grāvji, bombardēšanaauga ar katru jaunu
dienu stiprāka, un jau drupās sākti šaut arī ķēniņa pēdē-

jās cietzemes pilsētas nami: tikko dzēsts vienā vietā, jau
divi citās sākās jaunu degbumbu radīts ugunsgrēks. Un

gan rietos, gan dienvidos, gan no dienvidrītu malas nāk
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ataka pēc atakas, kurās gājējiem lūko brīvot ceļu smagie

lielgabali.
Sašauti gandrīz visi ķēniņvīru bastioni, pilsēta deg, kūp

jaunas gruvešu kaudzes visās tās vietās; sakostiem zo-

biem cīnās krāsmatās un liesmās ķēniņvīri,' izmisusi tu-

ras uzticīgā pilsoņu milicija: uz vaļņiem, ar dragūniem
un strēlniekiem kopā, cīnās zvejnieku pusaudži, sirdīgie

kuģinieku vīri, visu amatu mācekļi. Un tirgotāju ģildes
ļaudis, olekšu un svaru vietā ņēmuši karabinus, vectēvu

jaunības laiku sarūsējušās āvas, āķainās partizānes un

smagās musketes, turpat starp granātu sistām bedrēm

un drupām izņemtas no saltām, savu karošanu pabeigu-
šām rokām.

Cīnās visi, zēni un sirmgalvji, apņēmušies nomirt par

to, kas savām tautām jau ticis par dzīvu teiku.

Vai decembra dienas sniegainais laiks, vai degošu māju
un bumbu sprādzienu gaismota nakts tumsība, — viņš
vienmēr to vidū, skrien pirmais tuvcīņā, Štrālzundas aiz-

stāvjiem ejot ar durkļiem atkarot tikko zaudēta bastiona

gruvešus vai skrienot ceļā šturmētāju kolonnai, kurai jau
sācis vērties vaļā ceļš uz kārotās pilsētas vidu. Un pir-
mais uzbrūkot, tas atkāpjas kā pēdējais, ap sevi nikni

cirzdams, nekad neklanas granātām un iet visā augumā pa

savu redutu vaļņiem, kuriem tik tuvu jau tikuši ienaid-

nieku bisenieki, ka var saredzēt viņu acu zibu. Un vienu-

mēr tam sejā smīns, bet it kā satumsušas acis; un visi

ap to jūt un mana: to ķēniņš tagad meklē sev nāvi cī-

niņā.
Tak vairas tā no viņa, gāzdama paša karavīrus aiz mu-

guras tam un turpat blaku;
m

durkļu smaili, tam tēmēti,
skar citu krūtis, tam šautas lodes viņu neaizskar. Un

tam ar mazu pulciņu ejot pilsētas laukumu, turpat viņa
priekšā krītot bumbai, un citiem žigli krītot gulu, viņš
salti smiedams pasper to ar kāju kādus soļus no sevis

nost, gaida tad, ka tūliņ sitīsies tam sirdī mēmi sauktās

nāves dvaša. Bet stāv bez skrambas, pēc tā sprādziena
tikai pulveradūmiem nokvēpis, un ar to pašu smaidu sejā,
aiz kura glabāta no citu acīm viņa nomiršanas doma.
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Štrālzundas bastioni šauti drupu kaudzēs, pilsētā lies-

mu rīts nu nams pēc nama, un arvienu retāka top tā sīkstā

kara draudze, kas aiz vaļņiem un ielu cīņās cīnās par cie-

toksni un ķēniņu.
Māc sabiedroto divīziju pārspēks, nemitīga uguns māc;

un ķēniņvīriem tik vien atelsās, kā vidū starp diviem

pretnieku šturmjiem, veselām rindām nokrītot no kājām
fortu un māju krāsmatās, ar kaujas bisēm joprojām ro-

kās, un līdz tam laikam, kad jaunu ataku vai kontrataku

vēstī signalrags. Un pagurt iesāk rūdītākie veterāni,

ēnām, ne vairs, dzīviem cilvēkiem rada sāk palikt milicijas

kareivji.

Sīvs bija sācies decembra mēneša gals, un visā Štrāl-

zundā vairs it nevienas sveikas mītnes: cita bij bumbas

dragāta, citu gāzusi kopā granātauka, un citu izlaizijis
sakšu vara stobru dzeltensarkanām mēlēm kara uguns-

grēks. Vairs tikai mirušiem bija to kapos patvērums
no snigt sākušiem sniegiem; bet visiem citiem, dzīviem

un pusdzīviem, arī naktīs virs galvas cauršauti un izde-

guši griesti un zvaigžņu margojums. Un gruvešos, uz

akmens sēdušu, komandants Dukers atrada ķēniņu,
iedams pie tā par kādu lietu parunāt, kuras dēļ vecajam
kareivim bēdīgs vaigs un skumji gausa gaita.

«Majestāt,» ģenerālis iesāka saņēmies un atsedzis vald-

nieka priekšā savu sirmo galvu, kuras matu šķipsnas sāka

purināt vējš, kaisīdams tajās kādas sausa sniega pārslas,

«Majestāt, es nāku pie jums ar visa mūsu garnizona lū-

gumu un ziņu. Štrālzunda vairs spēj turēties lielākais

divi dienas; tad tai jākrīt, ūn mums, ja līdz tai nestundai

vēl būsim dzīvi, par dāņu, sakšu vai prūšu gūstekņiem
jāpaliek. Tak sirdis mums, to bēdu bēdājot, top trīstik

smagas, iedomājot par jūsu majestāti: ne pirmo, nedz

otro, ne trešo rokās mēs negribētu redzēt krītam savu

ķēniņu, jo tas būtu mums neizdzēšams kauns, vienalga,
mirušiem vai nāves nepaņemtiem. Līdzīgi bitēm, kas

ūdens nelaimē vai citās briesmās domā visvairāk par sava
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bištēviņa glābšanu, tāpat mēs štrālzundieši esam pa šīm

ļaunām dienām gana domājuši, kā pasargāt no vaņģnie-
cības negoda jūs, Dieva svaidīto. Un tādēļ, mīļi lūdzam

nu, ar pazemīgāko lūgšanu, jele doties no šīs pēdējā po-

sta vietas projām, kamēr vēl iespējama kāda promtik-
šana.»

Ķēniņš sēdēja uz granātu un uguns postītā namnieka

Veisa nama pamatiem, ar zobena maksts galu zīmēdams

tikko snigušā sniegā tādukā plānu jaunam redutam. Nu

pacēla seju, paskatijās vecajā savām jūras ērgļa acīm,

pasmēja lūpu kaktiņiem un pakrati ja galvu, par zīmi, ka

komandanta padoms tam nav pieņemams. Un kaut gan

nepavērās lepnā un reizē sērīgā mute, tak Dukers no-

skārta ar sirdi, ka viņa elks un valdnieks vēl arvien domā

par nāvi cīniņā.
«Majestāt,» atkal iesāka, noklepojies papriekš un slēp-

dams balsī vieglu drebēšanu, «vienīgi tas tur augšā zina

ikviena sava zemes bērna dienu skaitu, un arī to vietu,
kur mums ikkatram mirt, vai vecuma nevarības gultā vai

kara laukā. Un nereti Viņš liedz tieši to, pēc kā visvai-

rāk ilgojamies, un liek notikt lietām, kas dažam šķietas
par nāvi rūgtākas. Jel nekārdiniet visvareno Dievu, ma-

jestāt, un klausiet visu savu šejienes pavalstnieku lūgu-

mam — braukt prom ar galiotu «Snorsvanu»; tas aiz

Rūģenes stāv un gaida jūs, norīkota tāpat laiva ar manu

ziņu.» Bet atbilde atkal bija dikti uz uzačiem samauktās

ūdrādas cepures pakratijiens, lai gan šoreiz nevīpsnoja

ķēniņam lūpas.

«Duker,» viņš pēc brītiņa īsi teica. «Es zinu, jūs do-

mājiet labi to savu padomu, bet bēgšana tak ir un paliek

bēgšana, lai sauc kādā vārdā to grib.»

«Nē, majestāt,» vecais neatlaidās. «Ne jau vienmēr.

Dažreiz tā sauktā bēgšana var būt pulka bīstamāka par

līdzi cīnīšanos grūtākajā kautiņā. Štrālzundā majestāte

gāja dažu labu reiz tik drošas nāves briesmās, ka mēs,

jūsu karavīri un citi uzticamie, jutām visi: Dieva svai-

dīto sargā paša augstā Dieva sūtīts sargeņģelis, un ne-

ļaus viņam te nomirt ar zobenu rokā, lai arī kāro sirds.
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Bet vai tas Debestēva dotais jūsu dzīvības sargeņģelis
jums sekotu arī uz jūras ūdeņiem, kur tagad niknākajiem

vējiem vara, tā tiešām nezinu, un neiedrošinos minēt.»

Un jau tā runātājam sācis ataust sirdī cerības gaišums,
ka tai viņa lūgšanai beidzot paklausīs, jo Dukeram dau-

dzinot vēju briesmības, ķēniņš aši cēla galvu un padzisu-
šās acis atkal iegailējās viņam kā vētru mīlētājam dzel-

tenam vanagam.

«Majestāt, priekš jums tagad braukšana projām no

Štrālzundas man rādās esam daudz bailīgāka būšana par

palikšanu te,» komandants nu jau tīšu prātu bija sā-

cis ar jaunām dēku lietām sava valdnieka sirdi mundri-

nāt. «Neaizmirstiet, ka turpat, aiz Rūģenu salas, braukā

visa dāņu flote, un kreisē cara atsūtītās eskadras. Ma-

zajā «Snorsvanā» tām lūkot cauri tikt, tas man šķiet tik-

pat grūti paveicams pasākums, kā iziet lāča bērnu pārim

pa pašu starpu tobrīd, kad lāčumāte tuvumā.»

«Duker,» ķēniņš piecēlās, pa vecam vingrs, «es braucu,
un jau rīt.» Un roku iemetinājis vecā pilsētas koman-

danta elkonī, viņš ar to kopā gāja vērot jūrmalu, kur le-

dus gāles un virs tām zemu debešu skrējiens.

Vējš ar vakaru pieņēmās, naktī jau krāca vētras gaiss.
Un tur, kur beidzās malas ledus lauki, tumsas melnumā

jaužams varenu viļņu dārds; bet līdz tiem veselu jūdzi
tāls ceļš, kura galā Dukera pagādātais kuģis, ar satītām

burām un dzēstām ugunīm.

Līdz galiotei bija salis varens ledus lauks, tik biezs, ka

turp ceļu ķēniņa laivai no ostas lauza simts vīru, ar ved-

gām, stieņiem un cirvjiem darbodamies visu to garo zie-

mas vētras nakti. Un arī tad ap saules lēktu vēl bija tik-

ko pāri. pusei tikuši, un gan turpat Rūģenu salas tuvumā,
no kuras kraujas sāka šaut tur dāņu uzstādītās baterijas.

Vienas lodes drīz sasists otrā pāra airētājam airs, tre-

šā sadragāja viņa kaimiņam krūtis, septītās lauzts tās

triju airpāru laivas mazais masts; ar devīto šāvienu šauti

divi, ķēniņam blaku stājuši. Bet tad jau sala un tās

stobru vīri sāka palikt ķēniņam un viņa ceļa brīvotā-
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jiem. aiz muguras, un vairs tik pa ledus virsu atlēkāja

pakaļ kādas nopakaļ šautas lodes.

Ar novakaru pēdīgi tika līdz tam kuģim, kura kaptei-
nim ķēniņš tūliņ pavēlēja vilkt pusburas, lai arī priekšā
cēlās viļņu muguras rijas jumta augstumā. Un burām

pāri tika tūliņ vilkts masta galā standarts, zem kura stā-

jušam ķēniņam līksmi iegailējās acis, to pamanot, ka no

labās tiem lūko aizbraukt ceļā divas dāņu fregates.

Ap vakaru bij tikušas tam kuģītim pa šāvienam: pir-

majai reizē nodimdēja visa kreisās malas baterija, tak

par daudz augstu šauts. Bet jau otrās salves nopļauts

fokmasts, un desmit vīru uz klāja nebij vairs.

Ķēniņš smējās, lika savējiem sataisīties abordažas

kautiņam, ņemt rokās ķekšus, cirvjus, pistoles un bises.

Bet pašam kapteinim tai ļaunā brīdī pieskrienot pie stū-

res, tik veikls bij galiotes pagrieziens, ka trešā fregates
stobru šauta dzelzs krusa pārgaudoja atkal pāri. Un tad

jau kapteinis bij pamanījies gūt lielāku vēja spēku savās

burās, tās gandrīz visas savilkdams, un galiote aizskrēja
kā kaija, brīžam gan tiekoties tās takelāžai ar pretim

lēkātājiem viļņu kumeļiem.

Aukas un sniegu naktī kuģis piestāja Skones krastā,

un tur, malā kāpdams, ķēniņš caur vētras auriem padzir-

da, ka zvana Istetas baznīcas zvani.

Nesaprazdams pavaicāja pretim nākušajam tās mazās

vietas komandantam. Un atteica tas vecaiš, sava vald-

nieka priekšā kailu galvu stāvēdams:

«Majestāt, šis ir svētvakars pirms nakts, kurā piedzi-

ma pasaules Pestītājs un ar eņģeļu mēlēm tapa sludināts:

miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.»
Tad arī ķēniņš noņēma cepuri, svītas vīri un kuģa ļau-

dis viņam līdzi, un purināja visiem matus tas pats de-

dzinoši saltais vējš.

«Kungs ķēniņ,» teica Millerns, «tā laba zīme, ja kādam

lemts Jēzus piedzimšanas naktī atgriezties savā zemes

tēvišķā. Un zvanīdami Dievam slavu, jūsu pavalstnieki,
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paši vēl neapzinādamies, sumina reizē jūsu nākšanu at-

pakaļ.»
Valdnieks vēl arvienu stāvēja kailu galvu, aizgrābts

un kluss, klausīdamies tai zvanu dimdoņā, kas nāca cauri

jūkošajiem sniega klēpjiem no pusnakts melnuma. Un

teica tad pavisam lēni:

«Baidos, vai mūsu pārnākšana var vēl kādam būt par
labu zīmi. Jo šķiet, ka novēlēts no Visvarenā Dieva

mums nest, kurp vien ejam, nevis mieru, bet zobenu.»

Komandants pa otram lāgam lieca valdnieka priekšā

galvu, — abiem bij sirmas tās:

«Pazemīgi un mīļi lūdzu mūsu zemestēvu ņemt Kri-

stus piedzimšanas naktī sev manā namā naktsmājas.»

«Jā, iesim,» ķēniņš atteica, kā mozdamies tobrīd no

grūta sapņa, un gāja līdzi. Un tikko bija nosēdies pie
krāsnī kurtas guns, tā ieradās no Stokholmas uz štrāl-

zundu pie viņa sūtīts vēstnesis ar vecās ķēniņienes nāves

ziņu.
Atlaida kurjeru, salika rokas un sāka, skatīdamies

liesmās, skaitīt mirēju lūgšanu. Un aprāvās pusteiku-

mā, sirds kļuva divtik grūta, jo padzirdusi auss, ka aiz-

lūgdams par tēva mātes mūžīgo mieru un viņas dvēseles

tikšanu Debestēva mājās, sācis arī pats sevi pieminēt.
Cēlās un piegāja pie loga, aiz kura tumsība jaucās ar

sniega saujām, virpuļoja pārslas un vaimanāja vējš. Un

atcerējās, ka tieši tāda bijusi viņa tālā ziemas nakts pēc

kronēšanas dienas, no kuras aiztecējis astoņpadsmit garu

gadu pulks.
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XV

Kafas ostā Kraukli uzveda vēlu vakarā uz galeras un

mēness gaismā piekala kāju važām pie airētāju sola,

vergu telpas augšstāvā, kur paši garākie un tikai divu

stipru vīru rokām pavelkamie airi. Un ar krūtīm un seju
uzkritis uz sava, kaudamies ar rūgtām domām, bez miega
aizlaida to viegla jūras vēja vēsināto nakti, rīta ausmā

sāka ap sevi lūkoties.

Visur redzēja matiem apaugušas mežonīgas sejas, pus-
kailus stāvus, matija caur viņu skrandām kreveļainu
vāšu pilnus plecus, asiņainām svītrām un čūlām klātas

muguras, un kailus elkoņus, kuros izēdis jēlas brūces jū-
ras velgas sāļums un svelmes gaiss.

leskati jās sev blaku sēdētājam ciešāk vaigā, kas likās

kaut kur redzēts, tad vēl gan sirmu matu meža un baltas

bārdas neapņemts. Un sirmgalvim paveroties pretī, iekai-

sušām un asarainām acīm, pazina Munti, veco leibdra-

gūnu.

«Nu mēs esam abi pielīdzināti bībeles vīram Ijabam,
kam asaras un vātis bij, ar sātana gribēšanu un Dieva

vēlēšanu, tikušas par viņa dvēseles svēršanas svariem,»
vecais kara draugs sacija ar smagu nopūtu. «Un jūtu,

ka pie šī paša aira ganarī savas mūža dienas drīzi beigšu,
vairs neredzējis zemes dzimteni un savu bērnu vaigus.
Tak mana sirds tagad atspirgtu kā izslāpis briedis, kas,

sausu silu skriedams, pēdīgi pieticis pie strauta veldzes,

ja tu, dēls, zinātu pateikt ko jaunu un labu par mūsu ķē-
niņu.»

«Nezinu it nekā,» Krauklis drūmi atteica. «Tik to,
ko pats gan laikam zini: turku rokās un viņu cietumā.»

Un abi kādu brīdi bija klusi.

«Dievs nepieļaus, un tāpat kādi citi kristīgi valdnieki

arī, ka pagānu varā palikt un nonīkt tā Kunga svaidī-
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tam,» Muntēm notrīcēja sērīgā balss un vēju nopūstie

pasarkanie plakstiņi.

«Jā,» karodznieks teica caur sakostajiem zobiem, «jo
citādi jāsāk ticēt, ka zemes lietas galu galā vada velna

vara un nevis Dieva taisnība. Bet pasaki tu man, kur vēl

tie trīsi: vai arī dzelzīs sakalti kā mēs, vai miruši godīgā

karavīru nāvē?»

«Kaprālis krita viens no pirmajiem uz vaļņa, turku

zobenu sakapāts,» Munte stāsti ja, uz aira rokām atspie-

dies. «Garo Gardenu vēl redzēju kādus mirkļus blaku,

sirdīgi sitam ap sevi ar bises laidi. Kāds pēdīgi tika tam

gals un kur palika smolandietis Stālbergs, tā nezinu, jo
tiku zemē gāzts un vai vesels simts turku pārgāja man

pāri, mīdīdami kājām, bet necirzdami saviem asmeņiem,

jo šķita mani beigtu. Pēdīgi pacēla kādi tatāri; to pār-

dots, tiku šeit.» Un tālāk abiem runāties vairs nebij to-

brīd lemts, jo pa garo dēli, vidū liktu starp airu galiem,
sāka skriet moru uzraugi, garām ādas plenicām stiegrai-
nās un melnās rokās un, nikni valbīdami acu baltumus, ar

sirdīgu klaigu un cik tik spēka cirst, lai velgu sāktu kult

garie galeras airi.

Tā sākās karodzniekam Krauklim viņa katordznieka

gadi. Ziema vai vasara, nakts tumsība vai tāda tveices

diena, ka visās kuģa malās jaužams kust pasākušas dar-

vas smārds, rāms laiks vai aukas aurēšana, — zem kājām

bija allažiņ tā pati pēdu atsperšanās laipa, apakš jēli no-

berztiem gurniem tas paša netīrumiem kaltis ozol-

sols, un roku cilāts tas pats lielais riekstu koka airis, gan

velkams gandrīz viena paša spēkiem, jo vecais dragūns
sausi klepoja un sārtu spļāva, tapdams arvienu vājāks
airēšanas talcinieks.

Bija jūras kaujas, kurās arī airu vergus nāvēja preti-
nieku šautās strēles: vienas gals ieurbās Krauklim līdz

mēlei dziļi vaigā, kad pa kreisi bij manāms mežiem noau-

dzis krasts, un galeru lūkoja apstāt mazās laivās kāpuši

un aituādu svārkos ģērbti kalnu vīri. Bij smaržīgi pa-
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vasari, kad reiba sirds un galva, vējam no krasta atnesot

mandeļu koku ziedēšanas aromāta vilni; un niknas vie-

suļvētras, kad ar zemiem padebešiem šķitās tiekamies

lēkātāju viļņu melnbaltās muguras. Un jaunas tikšanās

ar airu vergiem nezināmu jūras tautu kuģiem: viena

šautās granātas skamba ieplosija Krauklim kreiso cisku;

un brūce, nevienas rokas nesieta, pusgadu strutoja, kais-

dama bangu šķiestās sāļūdens šļakatās. Un tārpi neie-

metās brūcē gan tikai tāpēc, ka vairija viņus tās pašas

velgas sūrums.

Smirnas ostā, no krasta ievazāts, galeras ļaudis Sāka

nāvēt, melnais mēris. Kapteinis, no nelaimes glābdamies,

pavēlēja izirties vaļējā jūrā, bet arī tur miroņu nesēji, no

pašu airētāju vidus paņemti, trīs reizes dienā gāja pa

vergu rindām, noņemdami kāju važas tiem, kam sejās

bija sērgas pazīmes, un meta pār malu jūrā mirušus un

pusdzīvus. Vēl nemirušie tūliņ grima dibenā, bet mēra

nožņaugtie vēl ilgi šūpodamies peldēja blaku savam biju-

šajam cietumam, briesmīgi uzpūsti un ogļu melni; un

neskāra viņus neviena plēsoņas zivs, nenolaidās tos knā-

bāt sērgas mānītāji jūras putni.
Pār bortu jau bij mesta puse airu vīru draudzes, arī

vecais Munte, pusnakti samocījies karodzniekam blaku

savos mēra augoņos un murgos pieminēdams tālo dzim-

teni, viņas egļu silus, trīs savas meitas un ķēniņu. Un

tad mira vēl simts, un galera nevarīgi šūpojās uz ūdens

kā milzīgs un beigts putns, kam mirkušas velgā spārnu

vēdspalvas.

Nebija roku vairs, kas vilktu airus, jaudātu kapāt vēl

dzīvo vergu muguras vai mest jūrā tos, kas sākuši trū-

dēt, savās dzelzīs kalti, vai sakrituši kuģa dibenā.

Krauklis jau nezināja pats, vai dzīvs vēl tas vai arī jau

pusmiris. Nesalka vairs, lai gan jau diezin kuru dienu

pēdējo reizi dalītas puspuvušas zivis un kuģa vergu mai-

ze, kurai abās malās pazaļgans pelējums. Tik slāpa vēl

arvienu, smaganas bij piekaltušas žokļiem, un mēli un

aukslējas dedzināja lēna guns. —

Tad sākās lietus laiks: bij miklu debešu vēsums un
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lejā nāca ūdens veldze, un katordznieks to dienu dzēra

ilgi, velgu tverdams savām paša tulznainām delnām, kad

likās paveramies vaļā visas debesupes, un visās izmiru-

šā kuģa malās dzirdamas lietus ūdens urdziņas.
Tam lietum beidzoties, pieīrās pie pusiegrimušās ga-

leras kapudana pašā sūtīti citu kuģu ļaudis un paņēma
to savā ziņā, izsūknēdami lietūdeni un aizvākdami tajā

pusslīkušos miroņus. Un jauni vergi tika piekalti pie

airiem, pa uzraugdēli sāka skraidīt citu kuģotāju basās

pēdas; un pamazām pagaisa vecais krasts, no jūras zilu-

ma sāka nirt laukā un nākt airu kuģim pretī jaunas salas,
virs kurām bija jaunas debesis.

Jauno galeras airētāju vairums tagad sarunājās savā

starpā ukraiņu valodā; un dzirdēdams tās dziedošās un

saprotamās mēles mīkstās skaņas, Krauklis vairs nejutās
tik viens starp gaisu klejotājiem vējiem un jūras dzelm-

ju dziļumiem.
Otrais viņa aira līdzvilcējs bija pavecs, bet plecos plats

kazaks, vārdā Tarass, un teicās jaunībā jau reiz un visi

divi gadi bijis tādā pašā postā, bet no tā izpestīts ar Mal-

tas bruņinieku garajiem zobeniem, kad apustuļa Jāņa ka-

ravīri uzkāpuši uz tā musulmaņa kuģa, lauzdamies pakaļ
savam astoņu stūru krusta karogam.

No tā paša kazaka saklausa, ka ķēniņa Turku zemē

vairs nava: esot aizjājis karot savā tēvišķā, bet sultānam

ar ķeizaru un venēciešiem sācies jauns karš. Drīz arī no

matrožu valodām, kādi turku valodas mācētāji airu vīri

jutuši, ka gaida lielu jūras kauju. Un cerības guntiņa,
citu airētāju vārdu kurināta, sāka iedegties karodznieka

pagalam gurušajā dvēselē.

Tālumā parādi jās citi kuģi ar pusmēness zīmi. Turku

galeras sāka salasīties kopā un, nu jau ar baru, īrās uz

ziemeļiem, traukdamās pāri tumsā tītiem jūras atvariem

un garām baltu klinšu salām, no kuru augšas, skumdinā-

dams kuģu cietumnieku sirdis, nāca niedru stabules dū-

dojošais pūtiens, un miršu krūmu sērīgais smaršojums.
Tad pa labi kļuva redzami pazilgani kalni, un vējš,

no viņiem atskriedams, sāka kustināt ūdeņus un gaisus.
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Jau krēpainas palika satumsušo viļņu muguras un divtik

niknāk bira uz airētāju vergu pleciem uzraugu pletņu
sitieni, lai bangojuma gaitu labi uzmana, un velgu, nevis

vēju kuļ varenie koka airi.

Trīs naktis un divi dienas tā cīnijās uz priekšu, un pa

pusei ar pretvēju, kapudana pašā vadītā airu kuģu eskad-

ra. Tad piestāja kalnu aizsegtā līcī, kur malā baltu aitu

pulki un pie tiem ganu vietā milzīga auguma vīri, līkiem

asmeņiem aiz sarkanām jostām, un ūsainās sejas atbalsti-

juši uz garo šauteņu stobrgaliem. Klusēdami tie noska-

tījās kuģos, un vecais kazaks zināja aira biedram pastā-

stīt, ka tie gani esot albāņi, sultāna sirdīgāko karotāju
cilts.

«Tas, ka mēs braucām viņu zemei garām un piestājām

te, mūsu piekusušās rokas pūtināt, nu gaiši liecina, ka

ejam pretī venēciešu kara kuģiem,» Tarass sacija, pa-

krūti kasīdams. «Drīz pa labi roki būs Dalmatijas ze-

mes krasts, kur niknajai ūdeņu tautai venēciešiem sacel-

tas kādas stipras pilsētas. Gan kādas priekšā ar tiem

saskriesimies krūtīs. Lūdz savus svētos, zviedru puisi,

un gaidi debesmalā parādāmies sarkanu karogu ar spār-
nota lauvas zīmi! Ja Dievs gribēs, tad vēl šai pašā dil-

stošā mēnesī mums ar to karogu reizē nāks pestīšana.»
Un tikko tas pateikts, tā no dziļūdenim tuvākās galeras
masta gala, kur kāpis jūras lūkotājs stundinieks, nokauca

trauksmes rags, kam visu citu kuģu taures ar skubu at-

saucās. Galeras, cita pēc citas, sāka ar visu vari irties

projām no tā krasta, lai tiktu braukšanai un karošanai

brīvākos ūdeņos. Uzraugu kapātie vergi liecās ar saviem

airiem tālu uz priekšu un tad atpakaļ, smagi dvašodami

un gaidu pilnām acīm cenzdamies saskatīt savas eskadras

priekšā evaņģēlista Marka republikas kuģu buras.

Tie nāca pretī slaidā, turku galeras apņemt kārā pus-
lokā. Un kapudans pašā vēl nebija paspējis izvērst savu

galeru baru kaujas kārtībā, kad jau tai priekšā, labajos

un kreisos sānos izauga asinssārtu buru sils, aizsegdams
debesu un dzelmes zilumu, un tūliņ ietīdamies dūmu mā-

kuļos, kuriem cauri sākuši rībēt sārtdzelteni zibeņi.
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«Lūdzi Dievu un svētos, draugs, lai paglābj mūs vēl

šodien no pagānu turku varas,» Krauklis tais dūmos dzir-

dēja sev blaku pēdējo reizi nosaucam vecīgā kazaka balsi.

Un tad tam sejā un mutē likās sitamies elles svelme;

gaudošanas un vaimanklaigu un brīkšķēšanas pilns mirklī

tapa gaiss, un kuģis likās nodrebam pašos pamatos, bet

Tarasa sev blaku nemānija vairs, — tik labo plecu un vi-

sus tos sānus nošķiedušas Krauklim liktens biedra asi-

nis, ko pašu nebūtībā aizpūtuši venēciešu lielgabalu salves

dvaša.

Jauna dzelzs un uguns šalts gāzās pār nelaimīgo, pār-

steigtās eskadras malā tieši pagadijušos Kraukļa gūst-
niecības galeru, mēzdama no tās nost abordažas cīņai sa-

taisījušos jūras kājniekus, lielgabalu vīrus un augšas airu

airētājus vīrus. Un atkal karodznieks juta ap sevi skrie-

nam ložu lauztu airu galus un sadragātus locekļus.

Tad turpat, soļus divdesmit no kreisā borta un it kā

lēkdama laukā no kaujas dūmu debešiem, parādijās milzu

vara lauvas galva, no kuras acīm šāvās falkonetu lies-

mas, un aiz tās kļuva manāms triecienam sagriezts pre-

tinieka kuģa degungals. Un lejā sākoties lūztošo airu ne-

gantajam troksnim, Krauklis piepeši dabūja tik bries-

mīgu sitienu krūtīs, ka aizrāvās dvaša, satumsa prāts,
reizē jūtot, ka kāda nezināma vara tiecas noraut vergu

solam pievažotās kājas. Bet jau bij vaļā, tika augstu

gaisā sviests, lidoja cauri dūmakām un kāda sveša kuģa
takelāžas rejām, krita dziļi lejā un tad ap viņu bij melna

nakts.

Pamodās no tās, juta zem sevis viļņu sašūpotu klāju;

tūliņ pēc tam sajuta tādas sāpes, it kā būtu sadragāti visi

kauli. Un ievaidējās, tūliņ pie tā noliecās brūnos mūka

svārkos ģērbies augums, un vecs un mīlīgs vaigs, un glie-
mežvākā lietu vīna malku sniedza laipna roka, Kraukļa

pažēiotājam kaut ko sakot labskanīgā, bet nekad nedzir-

dētā mēlē.

Nodzērās, pavērās ap sevi, padzirdēja, kā jūras vējš
tam virs galvas dārd burās. Pavērās augšup, — acis vai
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žilba no buru sarkanuma, un saprata tobrīd, ka glābts,
ka ir ticis uz venēciešu kaujas kuģa.

Acis sametās valgas, rokas pašas no sevis salikās lūg-

šanai ; un mūks, to Kraukļa domu saprazdams, ceļos un

blaku nometās, skaitīja atkal svešā mēlē it kā līdzi. Tad

pārmeta sev krustu, izglābtajā pavērās, kā gaidīdams;
un tad padzisa brūno svārku vīra acīs to laipnais mirdzē-

-jums.;. •'.. Ķ.
,
• ' • • *. '■

«Lutera ticības?» vaicāja lauzītā vācu valodā, un

Krauklis teica jā.
Mūka vaigs sametās pavisam salts. Cēlās, atgāja nost,

un karodznieks, tam skatiem sekodams, redzēja, ka brūn-

svārcis sāk kaut ko stāstīt jūras kara ļaužu svārkos ģērb-
tam trešajam, pār plecu nicīgi mādams uz viņa pusi.

Svešais, līgodamies uz plati liktām kuģnieka kājām,

pienāca klātu, ■— bij zilgansārtu seju jūras vīrs, ar garu

zobenu pie jostas.
«Kādu tu ļaužu, labais draugs, un kā gadijies uz sa-

sodīto cūkgaļas nievātāju galeras, kura tūliņ pēc tava

šurp lidojiena nogāja dibenā, un pakaļ tai vēl trijās? Pie

svētā Markus, tā bij karsta, bet Dievmātei un visiem vi-

ņas kalpiem jauka diena, tik tiešām, ka es esmu kapteinis
Niklass Vinkelmans! Tēvs Antonijs saka, tu esot ma-

nas tautas, bet ķeceris. Runā un saki visu, no gaisa nokri-

tušais puisi,» noteica vācu mēlē skaļi skarbu balsi, reizē

viltīgi jautri piemiegdams savus pasarkanos vīna cienī-

tāja plakstiņus.
Krauklis pastāsti ja, ka esot zviedru karavīrs, Bendēm

kaujā kritis turku varā, un nu gribētu tikt pie sava ķē-
niņa. , • • ; • • ;

Kapteinis nosvilpa un teica strupi un īsi, lai gan acu

kaktiņos tas pats viltīgais smīnējums:
«Tas labi, ka tu esi zviedru sugas! Venēcijai pret tur-

kiem tagad der ik viens no īsta karotāju kaula drāzts ka-

ravīrs, un Spalatā šo pavasar pat pienāca no Pomeranijas
četri simti tavu tautas brāļu, ko augstās padomes aģenti

pirkuši no dāņu rokām, lai tie krietnie zobenu vīri kalpotu
svētā Markus valstij ar to pašu sparu, kā pirms gūstā
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krišanas kalpojuši savam ķēniņam. Kad būsim malā, lai-

dīšu tevi pie viņiem, un lūko tad pa godam to savu ver-

gošanu turkiem atmaksāt.»

Krauklis vēl gribēja ko bilst, bet kapteinis lika tam

klusēt:

«Ij nedomā pretim runāt, vai pēc atveseļošanās bēgt

uz to savu, reņģu un miglas zemes malu! Kad karš būs

izkarots, ar labu laidīs mājās. Bet pirms tam turpu

skriedams, tiksi gūstīts un pakārts, kā spārnotā lauvas

karoga dezertiers.»
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XVI

Bālā un trauslā Volfenbitelas Šarlote, atvesta Pēter-

burgas purvu gaisā un Velfu princesei baisi svešajā krie-

vu pasaulē, nebija spējusi pie gļēvā dzērāja un kalpoņu
ķersti tāja troņprinča Alekseja sāniem aizmirst savas

Braunšveigas puķu lejas un dzimtenes liepu mežu me-

daino šalkoņu; un lēnām nlkusi kā glezns augs, kas ne-

panes pārstādīšanu citā zemē un zem dzestrākām de-

besīm.

Nu viņa bija šķīrusies no dzīves, dodama dzīvību pa-

vārgam puisēnam, un zemliku mēneša lietainā vakarā tās

šķirsts, popu apkvēpināts, milzeņu diakonu apdziedāts

un luterāņu mācītāju nosvētīts, tika nolaists jaunās rezi-

dences Pētera un Pāvila katedrāles miroņu pagraba mik-

lajās velvēs, nopakaļ nenoritot nevienai īstai asarai. Pats

valdnieks, pieklājības dēļ pāris reižu skanīgi nošņaucies,
pamāja dēlam pienākt, iedeva aizzīmogotu vēstuli, saņē-

mējā neskatīdamies īgni noteica: «mājās lasi un dodi at-

bildi.» Un novērsās, drīz aiziedams no baznīcas uz pili,

jo carienei Katrīnai tieši vedeklas bērēšanas dienā sāku-

šās dzemdību sāpes.

Carevičs, tovakar savā namā pārnācis, nenovilka nost

sēru drānas un dzēra kopā ar draugiem, pirmos mēriņus
izdzerdami visiem sen apnikušās raudulīgās ārzemnieces

piemiņai. Tad pamazām iesāka atraisīties mēles, un sē-

rotājs, jau pasmiedamies, arvienu ciešāki apņēma ar brī-

vo kreiso savas mīlnieces, krūtainās un sarkanmatainās

Eifrozīnes tumīgo augumu. Meita laiku pa laikam dudi-

noši kairi smēja, paskatīdamās princī valgām ālavas acīm

un uzguldamās tam tobrīd ciešāk uz šaurā pleca; un atkal

pasniedzās pēc galdā liktās riekstu vāceles, pagrāba jau-

nu sauju, kozdama tos tik veicīgi, ka mutē metienam vai

tūliņ sekoja grīdai tēmēts čaumalas drumslu izspļāviens.
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«Jā, sliktākas sāk palikt tavas lietas, Aleksej Petro-

vič,» slaucīdams gludi skūtās lūpas, teica Kikins, sirdī

visu sentēvu tikumu kareivis, cara jauninājumu slepens

nīdējs un prinča pakluss padomnieks; tak ārēji tik glums,

jaunajām lietām piemeties, valdniekam padevīgs un reizē

kā velns viltīgs, ka nepiesieties it nekur, un pat celts

admiralitātes padomnieka godā. «Līdz šim tu biji tēvam

viens vienīgs mantinieks. Nu esi pats ticis pie dēla, bet

reizē arī pie savas nelaimes. Kas lai izdibina valdnieka

prātu? Ņems un novēlēs valsti mantot dēla dēlam, uz

tevi piktu prātu turēdams.»

«Nu, cars to neiedrīkstēs vis,» svarīgi teica protopops

Jēkabs, prinča biktstēvs, patlaban gremodams branda-

vam uzkostu sīpolu. «Dievs nepieļaus tam darīt carevičam

tādu pārestību un ar līkumu apiet sava paša tuvākās

asinis.»

Carevičs paskatījās runātājos, tad kņazā Nikiforā

Vjazemskī, tad tā pagādātā jaunajā mīlniecē, kurai nemi-

tīgi kustējās jūteklīgi biezās un sārti valgās lūpas; un pa-
šam jau atkal iesāka saldi notirpt sirds, iedomājot, cik

kaislīgi šī tagad riekstu gremotāja mute mācēja skūpstīt
cisās un svētbildes lampiņas pasarkanā krēslībā, kad pati
svētbilde kauna dēļ apgriezta ar svētā Alekseja bargo

seju pret sienu. Un jau par to nākamo mīlēšanās nakti

vairāk, par draugu tikko teikto mazāk domādams, pasmē-
jās meitai, ciemiņiem pateica ar pavīpsnojuma nievu:

«Jūs abi atkal melsiet muļķības. A kas par to, ja tē-

tiņš arī celtu to manu mazo puisi manā vietā par troņ-
mantnieku? Pats tik traki dzīvo, dzīro un nopūlas, ka

ilgu mūžu tāpat nenodzīvos, mazdēlam pilnus gadus ne-

sagaidīs. Un kas gan cits, caram mirstot, varētu tiktpar

reģentu? Tak jau vienīgi es. Bet no valdīšanas līdz

tronī sēdēšanai tikai viens rokas pastiepiens. Svētā baz-

nīca svētītu un arī tauta piekrizdama teiktu: lai valda tas,
kam tūliņ nācās valdīt, bet careviča dēlēns var savu laiku

pagaidīt.»

«Nedomāju, ka darīdams tevim tai lietā pāri, cars ne-

būs padomājis arī par tālāko,» nopūtās Kikins. «Ar caru
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turas, ar viņa nāvi baidās krist visi, kas pa šiem trakoša-

nas gadiem godā un varā tikuši. Ako tu darīsi, ja tētiņš
sadomātu celt reģenta vietā Menšikovu vai pamāti?»

«Ko, to zagli, nekauņu un tautas asinssūcēju?» Reizē

ierūcās miesās varenais Kruticas archijerejs Ilarions un

Semjons Količovs, troņprinča aukles dēls, sākdams mētāt

lielo un pinkaino galvu kā kāds pēdu secējs lācis. «Ne

valsts izlaupitājam Daniličam, ne tai puspasaules līgavai
vidzemniecei netikt tai godā, nekad! Tad mēs sauktum

tautu pie cirvjiem un tuteņiem!»
«Netiks un visi grūti mirs, kad pienāks manas varas

laiki,» princis noteica caur zobiem un uzsita ozola galdam
dūri. Tak tik vāja bija tā tam, ka nepakustējās neviena

kanna, nepalēcās tas vismazākais šņabja mērs. Tikai se-

jai tobrīd pārskrēja tāda pati ļaunuma grimase kā caram

tā trakuma lēkmju brīžos, un tēvam visai līdzīgs kādus

mirkļus bij dēla vaigs. Tad tūliņ atslāba tā pēkšņi izlau-

zušies gruzdoša naida guns, ievilkās kā tāda zemdegu
liesma pazemē, un tikai gļēvās lūpas pasacija paklusi:

«Jāpaciešas, mīļie, mācaities paciesties. Reiz tomēr

blēdim Daniličam nosprāgt mieta galā, Jagužinckim, Vei-

dem, Brisam un citiem velna vāciešiem valgā karāties!

Bet pamāti,» princim balsī iešņācās seska niknums, «to

padauzu un tēva sirds vīlēju likšu lēnā ugunī dedzināt, tad

pelniem lielgabalu pielādēt un izšaut uz Vidzemes pusi, no

kuras nākusi.» Un no tās dusmu lēkmes piekusis, izdzēra

prāvu kausu braņdava. Tadlēni laipnīgs atkal palikdams,
nakti iedomādams, pacieši noglāsti ja mīlnieces augumu,
bet vēl pie padomātiem atmaksas darbiem kavējās prāts
un mute teica tālāk, — acīs bija sagulis reizē vīnareibums

un savāds sapņainums:
«Priekš kam mums Vidzeme un citas čuknu zemes? At-

došu zviedriem atpakaļ, lai dzīvo kā dzīvojusi savu ķēniņu
ziņā! Ar tēva sagūstītiem viņu virsniekiem esmu runājis
— tie visi to pašu vien teic, un ir labi, man ar padomu
un arī ko citu palīdzēt gatavi ļaudis. Tik tētiņš tura tos

melnā verdzībā.»

Atkal dzēra, vēl nebija galā tas prinča sapņojums:
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«Flotei ļaušu sapūt, — priekš kam gan mums tie kuģi?
Šai pašai nolādētajai Sanktpeterburgai atkal palikt par

velnu purvu, iznīkt kā tādai raganu mušmirei! Dzīvošu

ar visiem valdniekiem kā godīgiem kaimiņiem klājas;
ziemu mitīšu Maskavā, vasaru pie Volgas un Jaroslavā;

padzīšu pār robežu visus tēva godātos svešiniekus, atļaušu
atkal valkāt bārdas un kādus svārkus katrs grib. Bet

māmiņu savu balto un tēva nievāto, izvedīšu no Suzdaļas
klostera senajā cares godībā, lai sirds tai nabadzītei līk-

smojas un aizmirst visas tagad ciestās mokas.»

Aizrāvās balss, notrīsēja bālie vaigi, apbira dzērāja un

mātes mīlētāja asarām. Izšņauca pirkstiem degunu, tad

sāka meklēt kabatlakatiņu un, pieskaroties tēva dotai

vēstulei, tikai tagad atcerējās to.

Izvilka, parādija citiem, īdzīgi vīpsnodams:

«Tētiņš baznīcā iedeva. Būs laikam atkal jādauzās ar

viņa ziņu pa slapjdraņķi un dubļu ceļiem.»
Sāka lasīt: sākumā sarka, tad pamazām nobāla viss,

pieri norasoja jau sviedru lāses.

Nolaida vēstuli ar roku uz galda, mēģināja saņemties
un nīgri smaidīt: tak drebēja papīrs un viņa turētāji

pirksti līdz.

«Palasi arī mums, draudziņ Aleksej Petrovič,» ierunā-

jās Nariškins, lēnīgais un laipnais tēva mātes rads. «Re-

dzam, ka nav labas vēstis. Dalīsim tās tavās jaunās bē-

das uz visu mūsu galvām: tev pašam paliks pulka mazāk

ko bēdāties. Liksim visus prātus kopā, are: ij padoms

radīsies, kā tev no tām bēdām iztikt pavisam laukā.»

Carevičs saņēmās, paskatījās Kikinā, nopūtās un sāka

lasīt.

«Tu zini, cik grūti mums nācās šī kara iesākumā pa-

stāvēt pret mūsu naidniekiem, un ka pēc visiem smagiem

pārbaudījumiem Dievs pēdīgi mūs uzveda uz slavas ceļa:
ienaidnieks, kura priekšā reiz paši trīcējām, nu dreb vēl

jo lielākās bailēs. Par mūsu uzvaru augļiem mēs pateica-
mies vispirms Dievam, un tad savu uzticamo pavalstnie-
ku un Krievijas dēlu pūliņiem. Tak tagad, apsverot visu

mūsējai tēvišķai Dieva vēlēto labklāšanu un atskatīda-
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mies uz savu cilti, kurai jāseko pēc manis, es vairāk bē-

dājos par nākamām lietām, nekā ielīksmojos par sasnieg-

tām, jo tu, mans dēls, nicini un apsmej to visu, vienīgi ar

ko vari cerēt pēc manis palikt par varenu valdnieku. Ne-

vis nevarēšana, bet gan stūrgalvība ir tavas kaites vārds!

Tev netrūkst ne miesas spēku, nedz prāta padoma, ar kā-

dām veltēm esi no Dieva pietiekami apgādāts; un ja arī

neesi padevies no visustipro pulka, tak arī par vārguli
nevari sevi niecināt.

Vienīgi tik ar kara darbošanos esam no agrākās savas

tumsības un šūšanas laukā tikuši, mācījušies pazīt svešas

tautas un iemantojuši sev cieņu, kurpretim tu par tādu

pūlēšanos ij dzirdēt negribi. Bet gaužām alojies, tā do-

mādams, ka kara mākslas prašana valdniekam lieka bū-

šana, un pietiek, kad ir labi un piedzīvojuši ģenerāļi. Ak

nē! Jo visu acis ir vērstas uz zemestēva pusi, visi lūko

izzināt arī kara lietās viņa domas un pēc tām rīkoties.

Tu, karot māku nievādams un arī nemeklēdams sevī uz

tām lietām dziņu, kā gan tu spēsi citiem pavēlēt karus

vest, dūšīgos atalgot un gļēvos sodīt, pats būdams kara

nepraša un neveiklis? Nelūko atkal aizbildināties ar vāju

veselību, kas it kā nepaļauj tev panest kara gaitu grūtī-
bas! Mēs tās no tevis neprasām, vienīgi tikai cenšanos

un labu gribu, ko spēj parādīt arī gaudenais. Jo nevis

pati smagā cīnīšanās ir galvenais, bet uzcītība dara visu.

Esmu tikai cilvēks, miršu kā nomirst visi, bet kam lai

atstāju visu, kas manis uzcelts vai iekarots? Vai tam,
kas līdzīgs evaņģēlijā minētam slinkajam kalpam, un ap-

rok savu podu zemē, tas ir, liek nevietā to, ko Dievs viņam
devis? Jel reizi apdomā un apsvēri, cik nejauka un tie-

pīga tev daba: jo kaut gan tieši tās dabas dēļ esu tevi

bieži rājis, un arī sitis dažu labu reizi, un gadiem ilgi arī

ne vārda neteicis, tak viss ir bijis velts, visa mācība vējā;
un joprojām gribi tik mājās sust un līksmoties pa savai

modei, nebēdādams par to, kas no tādas nelieša dzīves var

celties nevien tev pašam, bet visai valstībai. Jo arī apu-

stulis Pāvils teic, ka netikls vīrs, kas neprot godam ap-
kopt savu paša namu, neder arī ticīgo draudzeipar vadību.
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Un tā es, visu to ar dziļu noskumšanu pārlicis un redzē-

dams, ka nekas nespēj tevi vest uz taisna ceļa, nu pasaku,
ka gribu vēl gaidīt tik mazu laiku, lai matītu, vai tiešām

nespēsi laboties. Ja nebūs lemts to dzirdēt un drīzi piere-

dzēt, tad skaidri un jau tagad pasludinu: es atstumšu

tevi no troņa mantošanas, tāpat kā aizmet nogrieztu lo-

cekli, kad tajā iemetusies brants. Un nedomā jele, ka

visu to tev rakstu tikai biedēšanai, un tu drīksti joprojām
drošināt savu spītību ar to, ka mums bez tevis nava cita

dēla. Ko tagad nolemju, tā būs un paliks. Jo savas dzī-

vības un savu ļaužu dzīves dēļ tēvuzemes neesmu žēlojis

un arī tagad nežēloju; kā lai es tevi, necienīgu, tad žēlot

varētu? Labāk lai mūsu cienīgs svešinieks, nekā nekam

nederīgs paša asins,» princis beidza, jau atkal asaru pie-

skrējušām acīm pavērās draugos un lūkoja pasmaidīt di-

žošanās smaidu; tak sāka trīsēt lūpa, vaigi kļuva slapji

un kaklā noslāpa pusvaldīts šņukstējiens.

«Jel neraudi un neskumdini savu sirdi, Aleksej Petro-

vič,» pirmā pasteidzās Eifrozine, «ka tētiņš cars draudē

atstādināt no valsts lietām: tu tā vai tā tur būtu citiem

un sevim pašam par slogu, jo maz ko no tām jēdzi, un

nava arī vērts, nudie ka nav! Lūdzi sev labāk rāmu dzī-

vošanu ciemā, ne šeit, purvos celtajā nelaimes pilsētā. Te

tikai augstas kārtas ļaudis vai nolādētie vāci vien, ar ku-

riem nezini, kā būt un ko runāt, eji kaut vai augu dienu

ar piedurknē paslēptu seju. Prasi tētiņam labi daudz nau-

das, ko manim rotas pirkt, un lielu ciemu: tur dzīvosim,
tur es tevi, vai die, kā mīlēšu,» mīlniece pateica jau pus-

čukstot, princim pie auss.

Pieglaudās viņa sāniem, noskūpstīja kreiso vaigu, un

tūliņ atkal iegrāba riekstu vācelē.

«Tā ir, kā Kikins pirmīt teica,» Nariškins nopūtās, pa-

sniegdamies pēc sava mēriņa un pašūpoja sirmot iesā-

kušo galvu. «Tikai tu, carevič, no sava paša dēla gan ne-

baidies, neatstum savu miesu un asinis, bet sāc nu labāk

baidīties kā cita.»

«No kā tad?» princis pacēla asaraino seju.
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«Te sākdami dzert tavējai vācietei bēres, esam piemir-

suši, ka cara vidzemniecei šonakt dzemdības.»

«Ak, nieki,» princis īdzīgs atcirta, slaucīdams slapjos

vaigus: «pamātei jau meitas vien vairāk skrien! Visi

mani pusbrāļi, cik to bijis, nedzīvi piedzimuši vai drīzi

miruši. Gan laikam tās pašas tētiņa kaites dēļ,» lūkoja

ņirgāties, un kņazs Nikifors skaļi smēja; Količovs nodu-

nēja tā kā tukša muca, archijerejam bārdā puspagaisa

viņa smējiens, Eifrozine vai aizrijās ar tikko kostu riek-

stu; tad iedomāja, ka viņai tā kā būtu jākaunas, dzirdot

tādas puisiešu runas, un laiciņu aizsedzās ar rožaino un

apaļo plaukstu, zem tās sākdama atkal savu riekstkodolu

gremošanu.
«Lai nu Dievs dod to pašu arī šito reiz,» protopops Jē-

kabs nokrekšinājās, «bet viss vēl Viņa rokā.»

Kikins ar delnu nobrauci ja nosvīdušo pieri, kā prātus
skaidrodams, dzīdams projām brandava noreibumu.

«Tā ir,» viņš domīgs sacija, knaibīdams lūpas, un sa-

drūmis bij galvenajam careviča padomniekam gludi skū-

tais vaigs. «Cars gaida sev no savas vidzemnieces jaunu

mantinieku, tāpēc arī nu sadomājis tev, mīļais draudziņ,
ar rakstu piesieties. Tas viņa gaidītais tavējs pusbrālis
ir viņu visu, Daniliča un citu cerība. Bet neskumsti tādēļ,
jo laiks un tauta tavā pusē, un tāpat tā tevis nupat pie-
minētā slimība,» viltīgais admiralitātes padomnieks mē-

ģināja smiet; un atkal pasmaidija citi, atkal noduna lā-

cim izskatā līdzīgā Količova smieklu rēciens.

«Dievs jau laikus apzīmējis caru ar viņa nešķīstības
zīmi, un piemeklē mūsu cerības careviča mātes asaras pie

viņu atstūmušā valdnieka un netiklās zviedru ļuturu mei-

tas pajaukteņiem,» nopūtās prinča garīdznieks. «Bet

abiem Katrinas skuķiem ļāvis veselību un līdz šim dzīvo-

šanu. Tak abas ārlaulībā dzimušas un nevar stāt tev ceļā,

tu, pareizticīgās baznīcas un visas krievu tautas cerība,»

nobeidza, princi svētīdams, un aiz aizgrābtības un dzertā

šņabja vainas iesāka šņaukāties.

«Jā, par daudz smags palicis mūsējai pareizticīgajai
tautai šis valdīšanas jūgs,» iejaucās valodās vecais prinča
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kambarsulainis Afanasjevs, ar jaunu brandava krūku

bērnieku galdu apiedams. «Visur, kurp vien klausies un

veries, vaidi, bēdas un bendētu cilvēku asinis. Šī pati no-

lādētā Pitera — kaut viņa atkal paliktu par tikai purvu

velniem dzīvojamu vietu! Cik tautas asaru dzērusi, cik

klaušnieku te atdevuši Dievam dvēseli, gan dzīdami sta-

bus, gan no bada, gan nikniem drudžiem! To iedomājot

vien, ka dzīvojam, tā teikt, uz slīksnī gremdētu cilvēku

kauliem, jau mati stāvus saceļas.»

«Un cik to gremdēts! Desmitiem tūkstošiem,» pār-

krustījās Kruticas archijerejs.
«Un cik vēl grims,» atsaucās careviča biktstēvs.

«Jā, stāsta jau, ka apsargi naktī redzot baisīgas lietas,»

iesāka kņazs Vjazemskis: «Daži no redzējuma vien pali-
kuši bez valodas. Aizvakar preobražencu seržants kņazs
Jengaličovs man klusām pateica, ka —»

«Vai, Nikifor mīļais, — kņaza kundziņ, jele nestāsti

pirms gulēt iešanas tādas spoku lietas!» Eifrozine iebrē-

cās un lūkoja ar delnu aizspiest savam dzimtkungam un

pirmajam mīlniekam muti, kurai koraļkvēlums. «Vēl

sapnī rādīsies!»

«Var vēl iznākt arī cita nepatika,» Nariškins novilka.

«Nu jau sūta cilvēkus moku kambaros arī par spoku re-

dzēšanu. Un katorgā tāpat, kā tirgoņus, kas iedrošinās

pārdot nagliņas pa vecai krievu tautas modei taisāmiem

apaviem.»

«Arī par bārdas un tēvu parauga svārku valkāšanu per

pātagām un sūta spaidu darbos uz čuknu miestu Roger-
viku,» norūca Količovs. «Bārdas dēļ vajā cilvēkus vēl pēc
to nāves: tepat Vasilija salā viņnedēļ nomira linu tirgo-
nis Vjazovskins. Cilvēks bija, dzīvs būdams, cara gribai

padevies: staigāja noskuvies un vācu drēbēs; mirdams

pieteica dēliem tēvu svārkos apglabāt un ieliekot pagalvī

bārdu, ko pēc tās nogriešanas bija ticīgi glabājis aiz svēt-

bildes. To padzirdis Menšikovs, pastāstījis caram. Tas

pavēlēja veco vīru izrakt un šķirstu bez vāka izstādīt

maitu kapos, par lielāku apsmieklu to bārdu slotā sasienot
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un piespraužot šķirstam ieblaku sprauzta šķeista galā, kā

kādu karogu.»
Nariškins nopūtās, Afanasjevs novaida, bet Ilarions pa-

cēla acis pret griestiem:
«Cik ilgi, Kungs, tu pacietīsi tādus savu taisno zaimus

un krievu tautas asiņainās asaras?!»

«Netic nevienam, spiegi ložņā visur,» atkal nodunēja

plecos milzīgi platais prinča aukles dēls. «let apkārt kā

tādi diendusas laika jodi, ošņā un vēro, vai nerunā kaut

kur kaut ko par caru, carieni, Daniliču, nebeidzamo karu,

grūtām maksāšanas nastām un valdnieka pīšanos ar viņa
vāciešiem. Tā baidās šur tur nomestu un pret valdīšanu

rakstītu rakstu, ka visiem, piedraudot ar kāķi, aizliegts
rakstīt mājās aiz slēgtām durvīm jel raksta galiņu: tikai

baznīcu skolu skolotājiem vēl paļauta tādas rakstīšanas

vaļa. Un piedraudēts visiem, kas zinās kādu paslepen

rakstam, ka noģērēs muguru vēršu dzīslu pātagām, iz-

raus nāsis un nosūtīs uz Dauriju, pie Ķīnas robežām, un

sapūt tur.»

«Jā, krist cara aizdomās tikpat briesmīgi, kā dzīvam

iekrist elles mokās,» Nariškins nopūtās. «Tāpēc arī tu,

Aleksej Petrovič, par to tētiņa vēstuli jo labi padomā, un

aplam nekaitini: kas zin, dusmās nežēlos sava paša asi-

nis.»

«Jā, labāk saki visam tā tagad un vēlāk teiktam tik jā,»
Kikins pacēla galvu. «Kad varēsim ko darīt pa savam,

tad darīsim. Tagad vēl nav tas laiks. Dievs dos, un mēs

ar baru un gudru ziņu līdzēsim, ka tu tomēr palieci valsts

mantinieks.»

Carevičs bija aizvēris acis, un vaigu muskuļi trīsēja
tam, kā ciešot zobu sāpes. Bet plakstus atkal verot, neva-

rīgs un padzisis bija skats:

«Grēks teikt dēlam par tēvu tādus vārdus,» aizsmacis

un klusi sacija, «bet gana dažu labu reizi tam esmu nāvi

vēlējis. —»

Aprāvās balss, acis baisi pletās kā šausmās.

«Tur nav grēka, un mes visi to pašu viņam katru mīļu

dieniņu novēlam,» izdvesa protopops, pārmezdams prin-
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cim platu krustu. Un tūliņ salēcās, jo dobji nodunēja

loga rūtis.

Ilarions iepleta bailēs muti, carevičs abām rokām pie-

ķērās pie galda malas, Eifrozine atkal gandrīz aizrijās ar

rieksta kodolu. Kikins pirmajā mirklī arī nobāla un lū-

koja ierauties kaktā, itin kā nakts melnumā, kas aiz loga,
būtu pamanīts spiegacu glūnējums. Tak tūliņ atjēdzās,
trīs reizes nospļāvās un teica:

«Cariene dzemdējusi, un Petropavlovskas lielgabali to

ziņu tagad sludina. Klausaities labi vērīgi un skaitiet,
cik reižu šaus salūtu.»

Dimdiens pēc dimdējiena dūca lietus un veļu nakts tum-

sībā un, skaitot viņu dunu, visiem kustējās lūpas, kādiem

bija bāli vaigi, princim aiz satraukuma vai plīst gatava
sirds. Un atslīga bez samaņas blaku sēdējušā tēvmātes

rada Nariškina rokās, kad simts un vienu reizi šauts.

Eifrozine iespiedzās, biktstēvs pārmeta princim atkal

krusta zīmi, bet pieskrējušais Afanasjevs pagrāba no gal-
da kņaza Vjazemska neizdzerto mēriņu un aplaistīja pa-

ģībušajam deniņus un pieri.
Carevičs lēni atžirba, paskatījās paplatām acīm sievas

bēru viesos, pasavērās logā, aiz kura pa tam sākuši zvanīt

visu Pēterpils baznīcu zvani; un sabruka uz galda, pa-

slēpa seju rokās, rada pieturēts un mīlnieces mierināts.

«Saņemies, Aleksej Petrovič, jel saņemies,» Kikins sa-

cija, no savas galda malas pasniedzies un skārdams care-

viča elkoņu. «Nu tikai īsti nāksies tev saņemties, bet tici,
ka tava lieta ir droša, jo tauta tevi mīlē, Dievs arī neat-

stās, un nekā nepadarīs tavu ienaidnieku viltus! Ārēji

piekāpies, caram padevīgs izliecies un vārgs, bet sirdī pa-

lieci kāds esi, vecās un svētās Krievijas mīlētājs, un gaidi

savu laiku.»

«Jā, raksti tētiņam, ka viņa teiktam piekriti ar prieku,
valdīt tik lielu valsti nevari, pats to jau apzinies un mīļu
prātu noveli tēva valstības mantošanu jaunpiedzimuša-

jam brālim,» biktstēvs, paradis locīt prinča prātu, jau

puspavēlēja. Un piebilda, salicis uz vēderaabas lielās un

sarkanām spalvām apaugušās rokas:
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«Kas to zina, vai vidzemnieces puika jele būs dzīvotājs

un vai Dievs drīz neaicinās pie sevis pašu caru, klausī-

dams pareizticīgo lūgšanām. Līdz tam lai iztrakojas tie,
kam gribas trakot un velnus priecināt,» svinīgi nobeidza

un tumšu skatu paskati jās logā, aiz kura zemliku nakts

melnums un līksmais jaundzimušā prinča sumināšanas

zvanijums.

Saņēmis pazemīgo dēla vēstuli un manīdams aiz tās

padevīgi biklajiem vārdiem slēptu vairīšanās viltu, cars

saskaitās un lūkoja tās savas tēva bēdas brandavā klu-

sināt. Un dzēris ar tuvākajiem draugiem Menšikova na-

mā trīs naktis un divas dienas, trešajā izgāja palūkot

pilsētu un Ņevu, paņemdams līdz policijmeistaru Devjeru.
Un vēl arvienu sirdī pikts, piesējās, no ielām nenovāktu

netīrumu dēļ, tam mazajam un kustīgajam portugāļu žī-

dam, pavēlēja turpat uz ietnes novilkt svārkus, sa-

vējos arī nometa. Un, ar rungu nokūlis rezidences kārtī-

bas pārzini, uzmeta tos savus svārkus tāpat uz rokas,
aizelsies un joprojām īdzīgs gāja tālāk, lai gan salts vējš

un tā pati mūžīgā līņāšana.
Ticis pilī, jau juta, ka top karsti, un likās cisās, kļuva

smagi slims.

Tik slims, ka pats vairs necerēja būt dzīvotājs. Un ti-

kai pirms Ziemassvētkiem.sāka atspirgt; pavēlēja ziņ-
nesim sakārtot tā spilvenus, lai spētu gultā būt pussēdu;
tad lika padot zoss spalvu, paturēt tintnīcu un rakstija,

pieliecies klātu gultai noliktam galdiņam un vēl trīsošu

roku: .
'

«Tavu atbildi lasiju, bet tu runā tur vienīgi par manto-

šanu, solīdams manai gribai priekšlaikus padoties, lai gan

par to lietu man tā kā tā pieder visa teikšana. Kāpēc
gan nekā neteici par savu paša nelietību un darbošanās

netiku, vienīgi par savas miesas vājumu ? Tāpat ne vārda

neatradupar manu agrāko gadu bardzību un pastāvīgo
nemieru ar tevi. No visa tā redzu, ka tu nepavisam ne-

cieni manu tēva padomu, un tālab rakstu nu tev pēdējo
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reiz: ja jau tagadiņ manu dusmu nebaidies, tad pēc ma-

nas nāves pavisam negribēsi staigāt mūsu pēdās. Tavam

zvērastam arī neticu, jo uz cilvēku ar apcietinātu sirdi

nekādi nevar palaisties, un ķēniņš Dāvids arī saka, ka cil-

vēks melu pilns. Ja arī tu pats sākumā to savu soli jumu
turēt gribētu, tad bārdaiņi drīzi sagrozīs tavu prātu, jo
tu tiem esi un palieci gaužām pieķēries, kaut gan to šū-

šana un tik vēderu audzēšana tiem tagad nekā laba nenes

un ari nenesīs. Un tā tu atmaksā man, savam tēvam, kas

tevi laidis pasaulē ?! Vai gan dēlam nenācās savam dzīvī-

bas devējam uzticīgi palīdzēt un blaku stāvēt visās, nu jau

gandrīz nenesami smagās grūtībās un pūliņos, un palīdzēt

no savas pilngadības sākuma? Ak nē, un to redz un zina

jau visi. Tu nicini un nīsti visu, ar ko es, savas veselības

nesaudzēdams, mūsējo pavalstnieku labad nopūlos; tu

pēc manas nāves iznīcināsi visu, ko esmu sasniedzis, un

tāpēc prasu, lai nu izšķiries, jo nevari ilgāk palikt kā līdz

šim: ne īstena gaļa, ne zivs. Nu tad, lai notiek viens no

diviem: vai nu labojies un topi mums krietns troņamanti-
nieks, vai arī ej klosterī, jo citādi mana sirds nespēj būt

mierīga, it sevišķi šobrīd, kad esam atkal pasākuši slimot.

Paziņo pēc šī raksta saņemšanas, kā esi izšķīries. Citādi

es rīkošos ar tevi kā ar ļaundari.»
Nobeidzot rakstīšanu, jutās gauži piekusis, — pieri un

kaklu norasojuši nespēka sviedri. Un atslīga atpakaļ
spilvenos, brītiņu pievēra acis, smagi dvašodams. Un

cauri plakstiņiem no tumšsarkanās ņirbēšanas iesāka rā-

dīties sendienu aina:

Redzēja sevi pašu, vēl gandrīz jaunekli, pirms sava vis-

pirmā Eiropas ceļojuma, noliekušos pār bērna gultiņu,
kurā dusēja gadus septiņus vecs puisēns, atliecis atpakaļ
apaļās dūrītes, gan tik jocīgi maziņas, kā tā puisīša lūko-

tāja roku īkšķi. Un dusētājs tik cieti iemidzis, ka īsti ne-

pamodās arī tad, kad tēvs, valgām acīm un sirdī nākušu

šķiršanās smeldzi, bij izcēlis dēlu no gultiņas varenām

un tulznainām kuģinieka plaukstām, lai pieglauztu pie sa-

va vaiga silto un pūkumīksto pirmdzimtā vaidziņu.
Nosmeldza arī tagad sirds, juta, ka acīs sanāk viņu
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dienu valgums. Ak, citādu viņš bija gaidijis izaugam to

maigo puisēnu, kurš nu tagad tēvam tikpat kā slepens
naidnieks un visu viņa pasākumu, darbu un plānu preti-
nieks !

Notrīsēja miklās skropstas, tās paverot un sākot šņau-

kāties, tāpat ar roku.

Varbūt, vajadzēja pirmajos lielā kara gados vairāk to

mazo puisi pielūkot, biežāk samīļot, tik daudz svešiem un

veco laiku mīlētājām vecajām radiniecēm nepaļaut. Bet

nebija jau tēva jūtām toreiz vaļas: jānes gandrīz viss gau-

žām grūtās karošanas smagums, jāglābj tam pašam ma-

zam puisim tad atstāt iecerētā valsts.

— Tāda, kādu to cars bija apņēmies izveidot pēc sava

mūžam jaunas darbošanās pilna prāta un rietumnieku ze-

mes redzot pieņemta nodoma. —

Noslaucija degunu un acis ar to pašu, reiz mazu pui-
sēnu tik mīļi glaudījušu milzu delnu, kuras plaukstu jau

izvagojis strauji dzīvojuša un vecot sākuša vīra zilgano
vēnu vijums. Nopūtās, nopurināja galvu, mēģināja tās

drūmās domasprojām dzīt ar jautrākām, par savu jaun-

dzimušo, kas līdz šim spirgts, bez kādas tēva grēku vai-

nas, un jau sācis to pazīt, smaidīt pretī, kad darba gaitās

guris cars gājis pie šūpuļa un noliecies pār to ar atplau-
kušu seju. —

Pasmaidija arī tagad, pavēlēja pie gultas ar tintnīcu

rokā vēl stāvošajam Rumjancevam aiziet pie carienes un

teikt, lai atnes dēlu, kam pieķēries no pirmās viņa atnāk-

šanas dienas, un kam nu dienās tiks tēva mantojums.

Jauno cara vēstuli izlasot, carevičam atkal sažņaudzās
sirds un sāka trīsēt rokas. Un atkal draugu draudze ar

baru lūkoja to izmisušo mierināt.

«Kaut vai četrdesmit reižu būtu atteicies no mantoša-

nas!» protopops Jēkabs dvesa, raudošo princi svētīdams.

«Baznīcas acīs esi un palieci vienīgais troņmantnieks,
visu pareizticīgo cerība.»

«Kad tētiņa vairs nebūs,» kņazs Nikifors Vjazemskis
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sacija jautru smaidu, «četrdesmit pirmo reizi klaji pasa-

cīsi tautai, ka tava atsacīšanās ar varu izspiesta.»
«Par labu vidzemnieces kucēnam, par prieku sukinsi-

nam Daniličam un viņa draugiem, nolādētiem vāciešiem,»
norūca bārdā milzenis archijerejs Ilarions, un balss tam

bija kā patāls pērkona dūciens.

«Klosteris nav aizsaule, celle nava kaps, un arī mūkam

viņa kapuci ar naglām nepiesit pie galvas,» atkal mieri-

nāja carevicu tā biktstēvs: un Kikins tūdaļ pakaļ tam:

«Kā tad, tā nava neglābjama lieta! Svētie tēvi, kas

te ap tevi, jau tagad klusiņām palaidīs ļaudīs ziņu, vēlāk

skaļi apliecinās, ka esi mūku kārtā ieskaitīts pret paša

gribu. Tā tiksi atkal atpakaļ pasaulē, un arī tronis tev

pa tam nepagaisīs, lai kāds tur puika būtu tavu naidnieku

sēdināts.»

. Aleksejs noslaucīja asaras, jau atplaukušu skatu mie-

rinātājos pavērās, pat mēģināja smaidīt. Tad pasavērās
Eifrozinē, un atkal nodrebēja gļēvās lūpas, acis no jauna

valgas sametās.

«Carevič,» sacija Nariškins, to prinča bēdu manīdams,
«bez laika nesāc sēroties: varbūt, ka tikai baida vien, un

tevis tālāk spaidīšanai nebūs vaļas. Dzird, ka pēc nedēļas
vai vēl pat agrāk cars aizceļošot uz ārzemēm un šoreiz sa-

būšot tur ilgu laiku.»

«Jā gan,» Vjazemskis atplauka tiem prinča rada vār-

diem līdzi: «gribot tikties ar prūšu un dāņu ķēniņu, un

arī vidzemnieci ņemšot līdzi. Lūk, brālīši, būtu mums

īstais laiks izkārtot Krievijas lietas tā, lai tie divi ij do-

mās nedrīkstētu vairs mājās rādīties!»

«Ar ko tu izkārtosi, kņaz,» Kikins skumīgs savilka

pieri. «Tauta gan careviča pusē, svētā baznīca ar, un tā-

pat visi staroveru skitu sili; bet armija un kuģu vīri

cara ļaužu rokās. Mums jāciešas un jāgaida, kā jau teicu.

Un labi vēl, ka līdz to divu pārbraukšanai Aleksejam Pet-

rovičam no cara vajāšanām miers.»

«Kas zina, varbūt tavas godības iesākums, mīļo carevič,
daudz tuvāks nekā sajēdzam?» protopops Jēkabs domīgi

runāja, tīdams bārdas kodeļas cirtas sarkanos matu gre-
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dzenos. «Tik tālā ceļā, un vēl basurmanu zemēs, caram

viss kas var gadīties. Tālab neskumsti, tēvam sirdi ne-

rādi, bet atbildi tikpat pazemīgi kā pagājušo reizi.»

«Jā, vārdos piekriti,» Kikins pamāja: «jo tad drīzāk

aizbrauks projām. Citādi viņam nāks jaunas dusmas un

aizdomas, un lūkos tevi salauzt. Tad patiešām bez tavas

cellē ieslēgšanas nerimsies, un dabūsi līdz tronī uzkāpša-
nai kādu laiku nēsāt mūka svārkus. Bet tā, ar labu, gan

mitēsies. Diezin kam jaunam pieķersies,, pa ķeceru val-

stīm braukādams, un vārdi vien paliks tā jaunā tevim

draudēšana.»

Cars bija savam Eiropas ceļojumam tiktāl saposies, ka

dusmošanai un pat dusmu slīcināšanai vairs īsti neatlika

laika. Un gan nošņācās lasīdams, veco dēla spītu juz-
dams aiz pazemīgiem vārdiem, un ka arī šoreiz tas izslīd

tēvam no rokām kā receklis, gan tikpat gļēvs un glums.
Aiz tā īdzīgs un vēl pusslims, saltā un zilganā ziemas

rītā viens pats pirms saules lēkta izbrauca no Pēterpils,
— carienei piesacīts pēc divi dienām sekot pa to pašu

Rīgas ceļu.
Pikts bija visu ceļojuma sākumu, un turpat Rīgā sprie-

da Sibirijas trimdu birģermeistaram Brokhuzenam, kas

telpu dēļ ar nikno Veidi saplēsies (jau kājās sacelti Vāc-

zemes kara gaitai Vidzemes pagastos ziemotāji pulki) un

iedrīkstējies arī paša cara klātbūtnē stiprāki pacelt savu

sūdzētāja balsi. Un tikai Liepājā tikušam, mazliet jau
sāka atlabt prāts, ieraugot savas galeras un tiekoties ar

kņazu Bekoviču čerkaski, kurš pirms divi gadiem sūtīts

Kaspiju izpētīt, un tāpat to vietu, kur Oksas upe, tatāru

saukta par Amudarju, reiz Kaspijas jūrā tecējusi, plūz-
dama ne vairs Ķīvas chana valstij cauri, bet pa Turkme-

nistanas briesmīgajiem tuksnešiem. Un priekā nodre-

bēja sirds, no tā sava izlūka padzirdot, ka upes jauna
ievirzīšana vecajā viņas gultnē nebūtu gluži neiespējama
lieta, kā turkmēņu un peršu gudrie teikuši.

«Balodīt,» aizgrābts nomutēja melnacaino čerkaski,
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«tad jau mums no Volgas, pa Kaspiju un Oksas upi, uz

Indijas ķeizara valsti būtu vaļā ceļš! Visiem angļiem un

frančiem tad aizsteigtos tur priekšā!» Un tūliņ pavēlēja

savam kabardiņu kņazam braukt ar cara dotu reskriptu

uz Astrachaņu, tur paņemt divus tūkstošus Jaikas kaza-

ku, kareivju divtik daudz, un cita gada pavasari iet Ķīvas
chana valsti apkarot, uz Indiju pie lielmogula savu gudru
cilvēku laikus izsūtīt, lai pasaka, ka krievi nāks ar mieru,

grib tikai tirgoties; bet reizē karaspēkam turpu jaunus

ceļus slepen papētīt, un no ķirgiziem un turkmēņiem, tā-

pat afgāņiem visur iztaujāt, kurās īsti stepju upēs roda-

mas zelta smiltis.

Dancigā padzirda, ka ķēniņš Kārlis ar dividesmit tūk-

stošiem izgājis Dānijas pavalsti Norvēģiju apkarot, bet

Polijā drauga Augusta sakšiem vēl gana ko cirsties ar

konfederatiem.

Turpat abi satikās, Dancigā rīkotās Meklenburgas her-

coga kāzās ar cara brāļa meitu Katrinu, — cariene tai par

vedējmāti. Un Dancigas rāte, savas tirdzniecības dēļ
krievu bīdamās, arī pa godam posusi tām kāzām pilsētu:

laukumos cepti vērši tautai dalīti, un Māras katedrāles

priekšā no strūklakas, pa visu kāzu laiku, ūdens vietā plu-

doja sarkanvīns.

Tak neglāba tas vīna fontāns pilsētu: cars piesējās,
ka neesot izrīkojuši pret zviedriem kaperu kuģus, un lika

maksāt lielu naudas sodu. Un Dancigā nopūzdamās to

maksāja; poļu ķēniņš ar savējiem, un klausot cara vēlē-

šanai, saderēja mieru; un jaunais rads un Meklenburgas

lielkungs apņēmās caram klausīt kara lietās, palikdams

par pusvasalu.
Galeru flote, salutlielgabaliem dunot, brauca uz vaka-

riem; turpu maršēja arī šeremetjeva vadītie korpusi, bet

cars, ticies ar prūšu zemes kungu, aizsteidzās dāņu vald-

nieku apciemot. Un visiem trim viens nodoms: togad
brukt iekšā Skonē ar visiem spēkiem un joni, un Zviedriju
tik ilgi dedzināt, līdz lūgsies mieru. Un arī Hanoveras

kunga otrās valsts Anglijas flote braukusi Baltijas jūrā,
tās admirālis Noriss apsolījis desanta pasākumu veicināt.



Atbrauca ar savu galeru eskadru Kopenhāgenā, jau
kādi cara pulki kāpuši malā dāņu draugu Zēlandes salā,

pats visu sabiedroto sumināts. Jau jutās kā tādsBaltijas

jūras ūdeņu un krastu valdnieks: sāka citus par skaļu
mācīt, rīkot un rāt, dzērumā to citu valstu ministrus par

kuņas bērniem saukādams. Un pamazām starp viņu un

cara sabiedrotiem bija pasākusi vērties plaisa.

Dāņiem pirmajiem baisi sametās, vai krievi, Zunda

zviedru malā tikuši, vēlāk ar godu gribēs aiziet mājās

un nesadomās tur palikt; un drauga Frederika admirāļi
un ģenerāļi nesteidzināja vairs tā desanta pārcelšanu, aiz-

bildinādamies ar to, ka puse viņu kuģu vēl Norvēģijas

ūdeņos, un arī ar tādu vilcināšanās iemeslu kā rudzu pļau-
ju. Bet paskarbajam prūšu kungam dusmās pasprucis
jau pat tāds vārds, ka vajadzēšot likt Brandenburgas

grenadieriem utīt caram galvu muskešu resgaļiem, lai

tak pie prāta nāk un netaisās Meklenburgā pavisam pa-
likt. ~' ' . , • v-

Augustam arī savs īgnums sakrājies, par to, ka cars

stājies vidū starp šaudīgajiem poļiem un viņu ķēniņu.
Un Hanoveras Jura jau teikts cara sūtnim pārs reižu

tieši acīs tāds vaicājiens: kas īsti esot tik milzīgiem krie-

vu spēkiem Vāczemes ziemeļdaļā darāms un meklējams?

Triju sabiedroto eskadras izbraukājās no Kopenhāge-
nas līdz Bornholmai un atpakaļ, paša cara izlūkoti Sk'ones

krasti, pašrocīgi tā izmērīti viņu piekrastes dziļumi. Tak

dāņi un angļi vēl arvienu ne gluži gatavi, kaut gan taisi-

jās aiziet vasara, turpat jau lapu dzeltējuma laiks un

vairs netālu bargās rudens aukas.

No Kopenhāgenas, dēlu atcerējies, aizlaida tam ar ķa-
binetkUrjeru Safonovu tādu bargu ziņu:

«Kad šķirdamies vaicāju zināmajā lietā tavu lēmumu,
saņēmu par atbildi tādus vārdus, ka miesas un gara vār-

guma vainas vēlies labāk palikt par mūku, ne manu pēc-

nieku. Vēl liku tev to labi apdomāt, tad galīgi ziņot, bet

nu jau pusgadu veltīgi gaidu. Tavai apdomai esu gana
laika vēlējis, un nu prasu, lai izšķiries, par to vai citu. Ja

esi par pirmo, tas ir, par iešanu manās pēdās, tad nekavē-

273A. Grīns, Melnais jātnieks-.



274

damies ceļo šurpu, jo vēl paspēsi te mūsu kuģu un pulku
kara darbos līdz darboties. Ja klosterī iet nolēmi, tad arī

tūliņ atraksti, kad un kādā iesi, lai skaidri zinu. Ar šīs

vēsts aiznesēju tad arī teic man savu galīgo nodomu:

pirmā gadījumā to datumu, kad izbrauksi no Sanktpeter-

burgas pie mums un armijas: otrā to dienu, kurā pa-

lieci par mūku. Šāds vai tāds, bet tai tavai lietai nu reiz

jādara gals.»
Aizlaidis vēstuli, panīdās vai pavisam ar savējiem kara

draugiem. Un jau tam no rezidences, Menšikova atlaista

tāda vēsts, ka nevajaga ar desanta celšanu zviedru krastā

pārsteigties, jo labums no tā tiks vienīgi tik dāņiem, bet

ķēniņa Kārļa ministrs Gercs ziņojis, ar līkumu un gaužām

slepeni, ka cars ar ķēniņu varētu sākt runāt par abiem

derīgu mieru un jauniem, varen plašiem un kopīgi veica-

miem plāniem, abām valstīm par svētību un viņu varas

skaudējiem par drošu bojā eju. Bet kādi īsteni tie Gerca

plāni, par to caram drīz tikšot, tikai citā vietā, ne jau Ko-

penhāgenā, paziņots, jo slēpu turama visa tā lieta, lai abu

ienaidnieki nepadzird.

Sapīcis uz sabiedrotiem un alkdams zināt, kas īsti dē-

kainim Gercam sagudrots, pēkšņi pasacija dāņiem un

angļiem, ka sadomājis atlikt desantu līdz jaunam pava-

sarim. Un lika pārcelt dragūnus un musketierus atpakaļ
Meklenburgā no Zēlandes, bet galerām irties uz Rēveli

un nolikties tur ziemas guļai, jo klāt jau oktobris.

Pats ar carieni izbrauca, cauri Jitlandei un Vāczemes

brīvajām ostu pilsētām, tālāk uz vakariem un vispirms
Holandi: tur ļaudīm rādīties, meklēt veciem par spīti

jaunus draugus, ja tādi atrastos, un pavērot savu kuģu
būvmeistara mācības gadu vecās vietas.

«Carevič, nu tev pēdējais laiks aicināt cīņā pret cara

varu tevis mīlētājas tautas spēku,» sacija Vjazemskis.
Bet princis tikai pašūpoja galvu, un Kikins viņam līdz.

«Tad eji, Aleksej Petrovič, mūku kārtā, kā tēvam so-

lījies. Mēs visi vēlāk būsim Dieva un ļaužu priekšā lieci-
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nieki,» biktstēvs sāka, bet princis viņus apturēja ar īgnu
rokas mājienu.

«Zinu jau. Pulka reižu esi to klāstijis. Bet klosterī

iet negribu un neiešu.»

«Kālab nē, Aleksej Petrovič?» protopops iepleta acis un

rokas. «Ēst, dzert un cisas dos tev arī tur.» Bet care-

vičs joprojām bija bēdīgs un kluss, pie sevis kādu grūtu
domu domādams. Un pēdīgi, draugu tincināts, atzinās,
ka dzīve bez Eifrozines šim nebūtu nekāda dzīve, bet lēna

miršana:

«Man tā tavu dzimtļaužu meita, kņaz, palikusi sirdij

pārlieku mīļa, mīļāka vai par dzīvību,» pasacija kaunīgi

smaidīdams, un gaišs blāzmojums tobrīd sanācis tam

sejā.

«Ak, tādas tās tavas lietas,» protopops novilka. «Nu

jā, tad jau nu gan. Eji kādā klosterī iedams, meitu ne-

ļaus ņemt līdz.»

«Bet ko tad tu domā darīt?» Vjazemskis brīnodamies

sacēla melnos uzačus. «Pie tēva brauksi vai?»

«Nē, nebraukšu.»

«Jā, ko tad tādu esi sagudrojis? Pasaki jele, nemoci

manu dvēseli,» biktstēvs jau izmisdams no jauna noplā-

tīja rudām spalvām līdz pat pirkstu nagiem noaugušās
rokas. «Sit tu mani kaut nost, vairs tevi nesaprotu.»

Kikins skatijās abos vēlāk nākušos ar zinātāja smīnu.

Un pēdīgi pameta ar acīm troņamantniekam, ka var jau
arī teikt, ja vēlas.

«Nu labi, sacīšu, tik nodievojaties svētbildes priekšā,
ka pievaldīsit mutes,» Aleksejs iesāka, bažīgi apkārt pa-

vēries, — durvis bij ciet, logs ar', un istabā tikai tie četri.

«Citādi visiem karāties pie kāķa, un arī galvas plecos ne-

paliks.»
Tie zvērēja klusēt, bet princim vēl nebija gana. Gāja

pie loga, skatijās, vai aiz tā neglūn kāds, pavēra durvis,

pārliecinājās pats savām acīm, ka arī tur neviena piektā

nav. Un draugiem pamājis ap viņu sanākt ciešā pulciņā,

apņēma rokas Vjazemskim un protopopam ap kamiešiem,

pievilka gluži tuvu klāt; un pateica pusčukstot, ka sado-
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mājis bēgt no smagās tēva varas uz ārzemēm un slēpties

tur, gaidot cara nāvi un savas mantošanas laiku.

«Bailīgu lietu esi sadomājis, Aleksej Petrovič,» proto-

pops nopūtās pēc laba klusēšanas laika. «Bet kad nu īsti

apsver, Dievs tādēļ vien uz tevi neapskaitīsies, un labi būs

arī tā. Kurpu tad sagudroji glābties, pareizticīgo ce-

rība?» • .

«Varbūt, uz Franciju vai spāniešu ķēniņa zemēm,»

princis vilcinādamies sacija. «Kikins brauks pirmais,

man ģelbēšanas vietu izlūkot, un laikus papētīs, kuram

rietumu valsts valdniekam būtu uz mani labāks prāts un

mūsu paglābšanas tika. Ja neviens ķēniņš nepieņems,

bēgšu kaut vai pie pāvesta, lai žēlo tas,» tiepīgi noņur-

dēja, un plāno lūpu mūžam siekalainos kaktos tobrīd sa-

gulušas spītīgas rievas. «Vienalga, kur. Kad tikai tikt

laukā no tētiņa bendētāsKrievijas un šīs pašas Dieva un

svēto nolādētās, bet caram mīļās čuknu purva velnu pil-

sētas, kas celta uz kristīgu krievu ļaužu kauliem.»

1716. gada salnu mēneša dzestrā vakarā svētās Romas

valsts kanclera šēnborna miteklī ieradās satraukts un it

kā pa poļu modei ģērbies vīrs, pēc mazliet lauztās vācu

mēles spriežot ārzemnieks, un gan jau slavu ļaužu. Un

teica sulaiņiem, ka gribot ļoti svarīgā un gaužām slepenā
lietā runāt ar viņu saimnieku.

Neklausijās, kad lūdza atnākt rītu, — varēja matīt, ka

radis pavēlēt, un gan jau augstas kārtas, jo neņēma vērā

tam laipni sacīto, ka vicekanclera kungs jau nolicies

gultā. Un atgrūdis abus apjukušos kambara sulaiņus
pie malas, iegāja Šēnborna guļamistabā.

Pateica tam, ka varot klāstīt savas vēļās atnākšanas

iemeslu tikai divatā, lūdza izraidīt pakaļ sanākušos mājas

kalpus laukā. Un skatijās bažīgi apkārt, likās izmisis.

Vicekanclers pavēroja viņu: ļaundaris nevarēja būt;
likās polis un, varbūt, tiešām ar steidzīgām vēstīm no

sakšu Augusta otrās valsts.

Padomāja vēl, paknaibija savas baudītāja lūpas, atce-
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rējās, ka katram gadijumam tam magoņkoka gultas gal-

diņa atvilknē divas laba "Lježas meistara kaltas un paša
vicekanclera pielādētas pistoles, un pamāja sulaiņiem iet.

«Esmu Krievijas troņprincis, ķeizara nelaimīgais svai-

nis,» svešais pačukstēja, pieliecies šēnbornam pie auss

un atkal tramīgi skatīdamies uz durvju pusi. «Atbraucu

lūgt ķeizara zemēs patvērumu un glābt savu dzīvību: ma-

ni grib nomaitāt, maniem nabaga bērniem taisās atņemt

mantojumu,» satraukts runāja, sākdams skraidīt pa ista-

bu, grūstīdams krēslus un valdīdams histēriskās raudas,
— drebēja vaigi, runājot raustijās lūpas, acīs bij asaras

un baiļu guns.

«Apmierināties, augstība,» Šēnborns sacija, satvēris

cļeti savus puķaina zīda naktssvārkus un paceldams prin-
cim tikko tā grūzto krēslu. «Apmierināties, sēstaties

un baudiet glāzi vīna, lai rāmāks paliek prāts. Un ticiet

man, ka viņa majestātes ķeizara pilsētā esiet no visām

vajāšanām droši. Tā, lūdzu, ir gluži teicams mozelvīns.

Un tagad lūdzu skaidri un lēni izstāstiet visu, kāda īsti ir

jūsu nelaime, un ko jūsu augstība vēlas no viņa maje-
stātes.» ; .

Carevičam dzerot drebēja pirksti, skanēja kristalglā-
zes mala, pret zobiem sizdamās. Otru kausu jau ielēja
sev pats, ar vīna un gribas varu apspiezdams nervu sa-

traukumu.. Un aši izgrūda, noslaucījis muti un acis:

«Vediet mani tūliņ pie ķeizara!»
«Augstība, tagad jau ir gandrīz pusnakts stunda,»

vicekanclers laipni atvairija to lūgumu. «Majestātei pa

priekšu jāsaņem no manis sīks, patiesīgs un plaši klāstīts

ziņojums par jūsu lietu, jo vairāk vēl tāpēc, ka šeit, Vīnē,
neesam līdz šim padzirdējuši nekā ļauna par jūsu augsto
tēvu, gudro Krievijas monarchu.»

«Cars bija pret mani labs,» carevičs aizgūdamies iesā-

ka, «kamēr man vēl nebija dēla. Kad tas atnāca pasaulē
un mana nabaga sieva nomira, tēvs. tapa jau bargāks, jo
nelaiķe, kuru tas cienīja, mani aizstāvēja pie viņa dau-.

dzās lietās; nu tagad ļauni ļaudis sāka skubināt caru, lai

ceļ manā vietā savu dēla dēlu par valstības un troņa man-
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tinieku. Tā mans liktenis kļuva aizvien smagāks, palika

nepanesams tūliņ pēc tam, kad carienei piedzima mans

pusbrālis. Menšikovs turas ar carieni šinīs lietās kopā,
abi iespēj pie tēva visu, mani nīst; un nu arī cars sācis

mani nīdēt, pavēl iet klosterī, lai princim Pēterim paliktu
mans mantojums. Tēvam it nekā ļauna neesmu darijis,
mīlu un cienu to, kā pavēl svētie Dieva baušļi, bet par

mūku tapt negribu, jo ar to atstātu savus maziņos bēr-

nus likteņa un nelabu cilvēku varā,» princis iesāka šņau-
kāties, norausa asaras un satraukts teica tālāk:

«Būt zaldātam, kā tētiņš vēlējās, man nepatika. Bija

jau atmetis manis kareiviskošanai ar roku; tad sāka at-

kal uzmākties, draudēja ar šo un to, nesen atlaida no sve-

šuma ziņu: vai nu iet klosterī, vai braukt pie tā. Pirmo

ceļu iet negribu, bet otru nozīmētu tīšu prātu doties grū-
tās mokās. Tāpēc tētiņam rakstiju, ka braucu pie tā, bet

atbraucu pie ķeizara, to zinādams, ka ķeizars labs un žē-

līgs un palīdzēs, jo ir arī vēl rads. Zinu gan: ķeizaram
par mani samelots, it kā es būtu necienīgi apgājies ar

savu nomirēju, ķeizarienes māsu, bet tas viss klaja nepa-

tiesība: ne es, bet gan Menšikovs bija rupjš pret to, un

tētiņš kādreiz arī. Tagad nu,» Aleksejs mirkli paslēpa

seju rokās, tad lūgdams stiepa vicekancleram pretī tās,
«nododu sevi un savus bērnus ķeizara aizstāvēšanai un

visgaužāki lūdzu vienu: neizdot mani caram, jo tas būtu

man droša bojā iešana un pēdīgs gals: cara uzticības vīri

ir cilvēki ar ļaunām sirdīm un asinīm aptraipītām rokām ;

tēvs arī pats cietsirdīgs un dusmās briesmīgs vīrs: izlējis
daudzu nevainīgu asinis, pats savām rokām kādiem gal-

vas cirtis, viņš iedomājies, ka tam dota pār pavalstnie-
kiem tāda pati vara kā debesu un zemes valdniekam. Ja

ķeizars mani tēvam izdotu, tas būtu tikpat daudz, kā likt

man kāpt šepat uz ešafota.»

Aiz satraukuma, jaunas baiļu lēkmes un garās runā-

šanas paguris, apraudājās no jauna, mudīgi norausa asa-

ras un pasniedzās trīsošu roku pēc vīna pudeles.
«Teva un dēla nesaprašanās priekš citiem ļoti delikāta

lieta,» vicekanclers uzmanīgā un maigā balsī iesāka.



279

«Man šķiet, ka tagad labāk būtu jums tūliņ nesteigties ar

audienci, jo tad tā lieta varētu nākt ļaužu valodās, bet

jums nupat vēl labpatika izteikties, ka gribat visu turēt

slēpu. Atļaujiet majestātei jums tāpat palīdzēt, nevie-

nam citam nezinot, vai arī atklāti: varbūt tieši no šejie-

nes mēģinot samierināt augstību ar jūsu augsto tēvu —»

«Tās būtu veltas pūles un aplama cerība!» Aleksejs
salekdamies pārtrauca. «Ja tēvam arī atvērtos pret mani

tēva sirds, tad gan tikai uz īsu laiku: Menšikovs ar pa-

māti sāktu mani atkal spīdzināt un tirdīt, sagrūstu mūs

ar caru jaunā ienaidā vai nomaitātu mani kādām nāves

zālēm! Ar asarām un visu dvēseles izmisēšanu tāpēc
lūdzu jūs sacīt ķeizaram, lai paļauj man ar pavadoņiem
piemist viņa majestātes valstīs, kur un kā pašam ķeiza-
ram labāk šķiet: neglabājoties no ļaužu skatiem vai kādā

pavisam slepenā kaktiņā. Kā ķeizars gribēs, tā esmu ar

mieru, jo viņam, kā manas nomirējas tuvam radam un

savam svainim, es uzticos un paļaujos.»
«Labi, augstība,» šēnborns piekrita, «rīt no paša rīta

iešu pie majestātes šinī svarīgajā jūsu lietā un visu pa-

teikšu. Pēcpusdienā gan lūdzu atkal atnākt un ceru, ka

tad augstība dzirdēs no manas mutes patīkamu ķeizara
atbildi.»

Un klanīdamies izvadi ja careviču līdz pašam priekšna-
mam. Tur šķiroties, kā neviļus ievaicājās, kur viesis

Vīnē piemeties. Un tikko ticis no tā vaļā, ar zīmīti aiz-

laida slepenpolicijas priekšniekam ziņu, labi uzmanīt prin-
ča nosaukto Leopoldštates priekšpilsētas viesnīcu un tās

ciemiņus, kas vakar ieradušies tur no Silezijas, teikdamies

esam poļu muižnieks P. ar tā svītu. —Un tūliņ tieši

vicekancleram ziņot, lai vai cik vēla nakts, kas īsti ir par
ļaudīm.

Dzēra savu prinča pasākto vīnu, krēslā sēdēdams, šad

tad paņemdams pa šņaucienam no smaragdiem rotātās

ziloņkaula tabakdozes, un aģentu raportu gaidīdams. Un

saņēmušam to, smīns noplaiksijās ap viltīgajām galm-
nieka un valstsvīra lūpām:

«Pats P. un tāpat citi neliekas esam kādi aizdomās
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ņemami ļaudis, lai lieli dzērāji, jo vakariņās vien izdzē-

ruši pa sešiem astoņas pudeles ungārvīna. Sestais no tiem

ir it kā pažs, sarkaniem matiem, gaužām baltu seju un

tādiem miesas apaļumiem, kas liek domāt, ka minētais

poļu muižnieks ved sevim ceļojumā līdzi un veselības la-

bad kādu sievieti, vēl nezināma iemesla (ko ceram gan

jau rītu izdibināt un tūliņ pasteigsimies jūsu ekselencei

pavēstīt) dēļ pārģērbtu vīriešu drānās. Tās aizdomas

apstiprina arī vēl tas, ka P. ar to savu šķietamo pažu aiz-

gājis gulēt nevien vienā istabā, bet kā aģentam Rozen-

krancam izdevās pa viņu istabas logu pamanīt (uzkāpjot

ar dzīvības briesmām gobā, kas augusi tieši tam logam

iepretim), tad abas divas tās nupat minētās personas gul
arī vienā gultā.»

Smaids drīzi gaisa, Šenbornam ap lūpām un .skatos sa-

gula drūmums.

— Sayāds cilvēks tas Maskavijas princis: bēg pie svētās

Romas valsts ķeizara meklēt.paglābiņu, ar asarām cildina

savu mirušo. Sievu, lūdz viņas radu atbalstu un līdzcietību.

Un reizē ņem līdzi savu mīlnieci, par kuru Vīnē jau tūliņ
pēc Volfēnbitelas Šarlotes bērēm bij atklīdušas tādas

vēstis, ka prinča favorite bijusi tam tuva arīdzan vēl

troņprinceses ■ dzīves laikā, un ka tieši aiz tādas careviča

Vainas plīsusi ķeizarienes māsai sirds. —

Nopūtās vēl, no jauna pārlikdams to sarežģīto rītdie-

nas ziņojumu valdniekam. Un arī apustuliskā majestāte

bij dziļi pārsteigts, reizē sadrūma un laiciņu smagi pūta,
klusēdams un vicekanclera teikto vēl domās apsvērdams.

Pēdīgi sacija, vārdus gausi, kā kādus akmeņus, vel-

dams caur zobiem un pār atkārušos apakšlūpu:
«Tās favorites līdzņemšanu mēs varētum gan uzskatīt

par viņas ķeizariskās majestātes un mūsu augstās laulā-

tās draudzenes apvainošanu, bet maskaviešiem laikam

gan citi tikumi, kurus negribam tiesāt, un tikai nevēla-

mies, to tikumu piekopēju, viņa augstību Maskavijas

princi, redzēt nākam mūsu acu priekšā. Par rada un glā-

biņa meklētāja drošību un dzīvību gādāt vēlējis pats Ra-

dītājs, ūn to arī mēs gribam darīt.»



281

Un apspriedies ar vicekancleru, norīkoja careviču un

viņa svītas ļaudis slēgtās karietēs aizvest Ērenbergas pilī,
kas Tirolē, vidū starp augstiem egļu kalniem un uzcelta

uz stāvas klints. Un pils komandantam pavēlēja tos cie-

tumniekus stingri apsargāt, bet apieties ar visu cieņu un

pa godam, patērējot viņu uzturam no 250 līdz 300 dālderu

mēnesī. Bet lai to ļaužu turēšanas vieta netiktu nevienam

zināma, tad Ērenbergas garnizona kareivjiem un viņu
sievām aizliegt līdz turpmākam iziet laukā no cietokšņa;
arī vārtu apsargiem neielaisties nekādās valodās ar pa-

ziņām un citiem, kas tiem pilī tik svarīgs sargājams. Un

ja kāds tomēr taujātu, tad tādiem atteikt īsi, ka nezina

par kādiem tur cietumniekiem it nekā.

Holandes braucienā carienei Katrīnai, līdz robežai

īsti netikušai, atkal klāt grūtā sievu stunda. Un vald-

niekam, kas nepacietīgs aizsteidzies viens pats sākt lūķot

jaunības dienās mīļo kanālu, kuģinieku un visu ļaužu
kārtu nemitīgas darbošanās zemi, nopakaļ auļos aizjāja

kurjers ar jauna prinča atskriešanas ziņu.
Cars apraudājās aiz tēva priekiem, un tūliņ laida jauno

vēsti draugiem valdniekiem; bet Vāczemē un Poļos ziemot

palikušiem pulkiem savu vēlējumu — dzert uz viņa rē-

ķina un prinča Pāvila veselībām trīs diennaktis, cik ik-

viens, virsnieks vai kareivis, jaudā dzert. Un līksmojās

pats, ņēma stopiem iekšā sūru un saldu, bet jau trešajā
līksmošanās dienā nāca jauna, šoreiz ļauna vēsts:

Vārgulis bijis tas jaunais cara un carienes puisītis,
un sadzīvojis tikai divi dienas un vienu nakti.

Atkal apbira asaras, — sirds sāka degt, dvēsele smel-

dza kā zemdegu guns. Un pārdzērās aiz bēdām, atkal

nogula vājnieka gultā. Bet arī tur Šad un tad, tā kā pus-

nakts rūsa, pazibēja un atkal dzisa nemierīga doma par

to, kur gan tik pēkšņi pagaisis ceļā pie tēva tā vecākais,
no sirds jau laukā mestais spītnieks dēls:

Vēlu rudenī braucis cauri Kurzemes lielkunga valstij,
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it kā uz Vāczemi; bet tad, aiz Karalaučiem, pazudis bez

minas.

Raksti ja turpat cisās pavēles, — armijām, Menšiko-

vam, carienei un uzticības vīriem. Bet pavēlot Danili-

čam gādāt kreklus un zeķes flotes matrožiem, kas rudenī

bijuši pavisam noplīsuši, Ušakovam, lai gādā kareivjiem
drīzāk kažokus, — atkal jau pienāks tā ziemas manta par

vēlu, — un Kablukovam, lai steidz taisīt papīra dzirna-

vas kā norunāts, sirdī un galvā grauzās neatlaidīgi tālāk

nojauta, ka carevičs, gan jau popu un tēva ienaidnieku

sakūdīts, būs dezertējis nu gan laikam pie sava rada

ķeizara.

Novīstīja dūres, pieminēja atkritēju ar niknu lāstu,
naidā un kauna sāpēs nosūrkstēja sirds:

Kā priecāsies visi cara nīdēji tēvišķā un rietumnieku

zemēs, ka viņam, dažu cienītam, daudzu skaustam un vēl

vairāku nīstam, nu gadijies tāds nesmukums! Un, var-

būt, kāds, Krieviju un caru nīzdams, vēl lūkos tepat Ei-

ropā izspēlēt careviču kā trumpi pret tēvu?

Nē, par daudz gļēvs caram tūliņ atkal šķiet atstumtās

carienes Eidoksijas dēls, lai sanāktu tam kūtrā prātā tā-

das lietas. Bet mierinātāja doma gaist no jauna, augstāk
sit sirdī dusmu vilns:

Ja arī neiznāks no tās careviča bēgšanas kādi sarežģī-

jumi, tak blamāžas caram būs gan. Un, varbūt, tomēr

ievelk Alekseju savos tīklos kādi viņa pretinieki? Ar dā-

ņiem, prūšiem, arī angļiem cars paspējis puspanīsties.

Nē, carevičs jādabon atkal tēva varā, un būs pie svaiņa

slēpies, citur it nekur. — Un estafetjātnieks steidzas uz

Vīni, tur pie cara rezidenta Veselovska, lai brauc tikpat

mudīgi uz Holandi pie valdnieka, kam radusies steidzama

un ar to gaužām slepenas runāšanās vajadzība.

Rezidents nāk, un cars tam pavēl gaisušā prinča pa-

slēptuvi izpētīt. Un reizē raksta vēstuli, kurā lūdz svē-

tās Romas valsts ķeizaru, kā kaimiņu, amatbrāli un drau-

gu, «ja gadītos, ka mūsu nepaklausīgais un dumpīgais

dēls, jums zinot vai arīdzan nezinot, būtu iebēdzis jūsu
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valstis, to atsūtīt stiprā apsardzībā pie mums, lai ņemam

viņu savā tēvišķīgā labošanā.»

Veselovskis, ķeizara rezidencē atgriezies, no turienes

ziņo, ka Vīnes ministri dievojoties par Alekseju nezi-

nām nekā. Ķeizars atsūta vairīšanās pilnu rakstu; bet

rezidents, pa tam kā kurts it visas Vīnes malas gaisus

pētīdams, drīz sadzen Leopoldštates priekšpilsētas vies-

nīcā pēdas poļu muižniekam, kas it kā būtu bijis izskatā

līdzīgs zudušam carevičam, un ka tam braukusi līdzi par

pažu pārģērbta sarkanmate krūtaina meiča. Un caram

pavēstī, pats ar jaunu skubu un, dālderus nežēlodams, sec

pazudušam valdnieka dēlam tālāk tā miņas. Un jau pa

tām palaists cara ziņnesis un gardes kapteinis Rumjan-

cevs, kas vērsi sagrābs aiz ragiem un pašā ellē ies svilpo-

dams, ja viņa kungs tur nokāpt vēlēs.

Kapteinis sadzen tās pēdas Tirolē, kur Ērenbergas

kaimiņciemu īsbikšainajiem kalniešiem nācis ausīs, ka pilī
tiekot turēts slepeni atvests un augsts svešzemnieks.

Un tā kā būtu no turku vai balto moru zemes, tik aplam

cītīgs vīna mīlētājs; un kāda sarkanmataina, par puisi

pārģērbusies sieviete dzīrojot tam saraciņu firstam vai

balto etiopu hercogam līdzi, veselām diennaktīm.

To saklausis, ar tiroliešiem kopā pats dzīrodams pa

kalnu krodziņiem, Rumjancevs sāk ložņāt ap Alpu pili, kā

kūtij zogas apkārt vilks, saodis aitu smaku. Un diendienā

uz Vīni rezidentam slepens ziņojums, tālāk vēstijums

valdniekam, kas holandiešu sumināts Amsterdamā, Zar-

damā ar jaunības dienu mācīšanās draugiem saticies, ca-

rieni vedis izrādīt savas kuģu būvmeistara amatapuiša
dzīvošanas vietas. Un piedevām arī ar Gercu paslepen

saticies, jau ievilkts tā dēkaiņa lielo plānu varā, pasaules
apgriešanas domas skubināts:

Par miera derēšanu ar zviedriem sākts runāt tai sle-

penajā cara un ķēniņa ministra satikā. Par jauniem cara

ieguvumiem, šoreiz tieši Vāczemē, par ķēniņa pulku de-

santu Anglijā, kuras resnais valdnieks paspējis aizkaiti-

nāt arī jau Krievzemes kungu.

«Jūs, majestāt, un mans kungs ķēniņš, abiem drau-
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dzīgā Stuartu dinastija atkal salu valstī, savienība ar

Spāniju, Orleanas hercoga vietā jauns reģents Francijā,.

es droši paredzu: jūs kopus spēkiem izcelsiet šo veco

Eiropu no. virām! Pats, ja viss labi sokas, tiksiet ķeizara-
Vietā par svētās Romas valsts valdnieku!» Tā bija mulsi-

nājis caram dvēseli, un galvu runīgais grandiozu plānu

kalējs un līdz šim galvenā pretnieka jaunais un visgalve-
nais ministrs; reizē lūkojis aizrunāt vienu ho abām priņ-
cesītēm,. Annu vai Elizabeti, Holšteinas hercogam par lī-

gavu. Un tas vēl gados jaunais lielkungs tiešākais zvied-

ru troņa mantinieks, ja Dievam patiktos, ka ķēniņš Kār-

lis tiktu viņa senčiem piepulcināts, nepaguvis apsievoties
un tikt pie dēla. Un tiekot tronī Stokholmā, Holšteinas

hercogam tad būtu nieka lieta novēlēt mazo tēva valsti

sievas tēvam: tas tad kļūtu par svētās impērijas firstu,

uz tās ķeizara troni viņam tad varētu pavērties vaļā ceļš.
Sirds gatava vai stāties, to dzirdēto un vilinošo lietu

gājumu iedomājot vien. Un vairīdamies vēl no tām, jo

prāts saka, ka tik liels plāns sekmīgai izvešanai gan par

smagu, cars traucas no vienas, kuģu būvētavas uz otru,

bēg no Gerca sētām kārdinātājām domām dzīrās, nelaikā,

novecot sākušās cares skāvienos; un darba smagumā mē-

ģina aizmirsties, — stājas pie laktas, palīdz kalt darbnīcu

meistariem enkurus, pa starpām iztālēm, kārto savas

valsts gan lielās, gan mazās lietas: liek rīkot. Pēterburgā
darba namu ielu staigulēm, liek leitenantam Ļapšinam
stāt kņaza Bekoviča vietā pie Kaspijas, jo līdz Ķīvai un

Amudarjāi gan ticis, bet turpat ar visiem saviem sešiem

tūkstošiem viltīgo chana ļaužu sakapāts tas cara sūtītais

Indijas ceļu lūkotājs un krieviem turpu vārtu vērējs.—
Un dēlu-atkritēju nolēmis tagad vēl. neatlaidīgāk meklēt

rokā, uz ķeizaru jau tapdams no tiesas pikts, liek savilkt

Rennem tā pulkus, kas Polijā, tuvāk Silezijas robežām,
aplinkus draud jau ar karu, ja ķeizars tēvam tā dēlu ne-

izdos. ' ' '. ■
~

• ' '•.•*-. . • ;

«Nepatīkamas vēstis, majestāt,» šēnborns ziņoja ķei-
zaram, dziļi liecis tā priekšā savu parūkoto galvu un au-
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diences. svārku zīdā, brokātā un flāmu mežģinēs ģērbto

augumu. -— Un pastāstija svētās. Romas valsts valdnie-

kam, ka viņa Vīnē vakar atbraucis ārkārtējs cara sūtnis

Tolstojs, tūliņ bijis vizitē pie vicekanclera un, starp citu,
ieminējies par divi lietām:

Cars teicies iet meklēt savu dēlu ar armiju pa visu Ei-

ropu, un viss vienalga kur; bet reizē solījis, ka princim-

bēgulim ar labu atgriežoties tēvzemē, viss tikšot tēvišķīgi

piedots.. • V

Habsburgam, klausoties ministra raportā, pamazām
bija savilkušies uzači. Vicekancleram ziņojumu pabei-

dzot, ūdeņainās un parasti miegainajās apustuliskās ma-

jestātes acīs jau sākuši šaudīties zilgani zibeņi:
«Vēl mēs, paldies Visvarenam, esam paši kungi un tei-

cēji pār visām savām zemēm! Princis un feldmaršals Ei-

žens ar slavu dragājis un dragā tos pašus turkus, kurus

pie Prutas dabūja tik pazemīgi lūgties iedomīgais Maska-

vijas lielkņazs, savā barbara uzpūtībā likdams dēvēties

par otru, laikam gan turku valdītās Austrumromas ķei-
zaru! Atbildēšanu par visu, ko darijām un darām, ko

savās valstīs paglābjam, mēs dosim vienīgi tik Dievam'

debesīs, mums pašiem virs zemes, un nekam trešam,»

ķeizars mitējās sirdīties, augstprātīgi atkāris apakšlūpu.
Un gandrīz tūliņ atkal iesāka, — vēl arvienu pikta bij pa-

rasti tik vienaldzīgā, it kā valdītu žāvu pilnā balss:

«šēnborn, ar tā krievu prinča slēpšanas lietu kaut kas

nav bijis kārtībā no paša sākuma, un mēs tagad prasām,

lai nolaidīgie saņemtu viņu pelnīto sodu! Mūsu Tirolē

cara spiegi viegli sadzina tam pēdas, par spīti visām mū-

su dotām stingrām to pēdu noslēpšanas pavēlēm. Tad

likām mūsu radu pārvest Neapoles valstī, kopā ar to,»

ķeizaram tai brīdī nicīgi nodrebēja lūpas, «to zināmo un

zemo personu, paklausīdami mūsu protežētā prinča pade-

vīgam lūgumam, ka tā tam vajadzīga veselības uzturē-

šanas labad, —un likām Neapoles ģenerālgubernatoram
un grāfam Daunam abus Santelmo pilī paglabāt no ļaužu
skatiem. Vai gankrieviem jau būtu ticis zināms arī tas

viņu troņmantinieka patvērums?»
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«Tā ir, majestāt,» vicekanclers bēdīgs nolieca galvu,

ar iztapīgu un reizē mazliet līdzvainīgu nopūtu. «Cik

noskārstu, tad princi un tā favoriti pārvedot no Tiroles

uz Neapoli, jau no pašas Ērenbergas būs sekojuši kādi

cara vai rezidenta aģenti. Un tākā viņiem tagad viss tik

labi zināms, tad —»

«Ko tad, Šēnborn?»

«Tad iedrošinos domāt, ka būtu liekas un veltīgas pū-
les mums ilgāki to prinča pieņemšanu slēpt un liegties,
ka nekā nezinām,» vicekanclers klani jās no jauna.

«Jums taisnība,» ķeizars domīgi palocija vareno pa-

rūku, un balsī tam sācis atgriezties tas pats vecais mie-

gainības rāmums. «Bet ko nu tālāk darīsim, un ko vēl

teica jums tas viņu ārkārtējais sūtnis?»

«Tolstoja kungs vēl izteicās, kā neviļus, ka viņam pa-

vēlēts panākt vienu no diviem: vai nu prinča izdošanu

vai vismaz satikšanos ar troņmantinieku divatā, lai tad

tam personīgi pateiktu par droši sagaidāmo tēva piedo-
šanu.»

«To tikšanos mēs laikam varētu paļaut,» majestāte

pasacija pēc mazas apdomāšanās, «jo pašiem patiktu, kad

abi, tēvs un dēls, saderētu kristīgas asinsradu saticības

mieru.»

Kanclers piekrita ķeizara teiktajam ar jaunu galvas

un auguma palocīšanu, jo zināja, ka ķeizariene, un it se-

višķi tās māte, uzstājās par svaiņa un znota izlīgšanu ar

caru, lai nelaiķes Šarlotes bērniem neietu secen to man-

tojums.

«Jā, majestāt! Ar to mēs nebūt nepārkāptu viesmīlī-

bas likumus un radniecības jūtas,» Šēnborns teica. «Ja

princis pats būtu ar mieru ar sava tēva sūtni vaigu vaigā

satikties, tad nevajadzētu to viņiem liegt.»

«Lai notiek,» majestāte pamāja ar galvu. «Krievijas

troņmantinieks te atbrauca ne mūsu saukts, bet gan ar

savu paša ziņu. Lai viņš nu ar to otru krievu tiekas, ja

pats vēlas, un ja vēlas, var arī ceļot pie tēva atpakaļ.
Mēs viņa brīvai gribai šķēršļus ceļā neliksim, tik šauba-
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mies mazliet, vai tie tur godam turēs visa piedošanas so-

li jumu.»
«Esmu laimīgs dzirdēt, ka majestātes domas un aiz-

domas sakrīt ar manējām,» vicekanclers pasteidzās pie-
balsot. «Bet — cara soli jumu turēšana vai to laušana jau
būs lietas, kas risināsies ārpus mana žēlīgā kunga un ķei-
zara valsts robežām. Dieva un cilvēku priekšā mums, tā

vai citādi, būs un paliks pavisam skaidra sirdsapziņa.»
Un vecajam viltniekam un mīkstmēlim Tolstojam tapa

dota uz Neapoli līdzi pie prinča pielaišanas atļauja. Dau-

nam reizē, ar estafetraitnieku, žigli pavēstīts, lai carevi-

čam vēlreiz gaiši pasaka: ķeizars joprojām tur un turēs

svainim doto paglābšanas solījumu; un rads var droši

palikt rada zemēs, cik ilgi vien pašam patiks.

Izbraukājis Franciju, Spaa peldvietā padziedinājis to

pašu savu veco kaiti, Amsterdamā paņēmis, jau mājup

ceļošanai, līdzi savu carieni, ko kaunējies vest franču

galmam rādīt tās zemās kārtas dēļ, cars caur Prūšiem un

Dancigu, un Rīgu atgriezās savā tēvišķā. Un Cēsīs pa-

nāca viņu kurjers, ar Tolstoja vēstuli no dienvidiem:

«Daru mūsu žēlīgajam un varenajam caram zināmu,
ka atbraucām abi ar Rumjancevu. šai sasodīti karstajā

ķeizara pilsētā; un vicekaralis Dauns tūliņ lika zināmo

personu savējā pilī aicināt, lai tiekamies ar viņu vaigu

vaigā. Bet likās gauži lepns, sākumā nemaz negribēja ar

mums, sevišķi Rumjancevu, pat runāties, un dižojās ar

to, ka te tev, Pēter Aleksejič, neesot par viņu it nekādas

varas. Kad izlasija manis doto tavu vēstuli, kurā solijies,
zvērēdams pie paša augstā Dieva un pastardienas mocī-

bām, ka pārnācēju negribi vis sodīt, bet tēvišķīgas mī-

lestības vairāk rādīt, nekā līdz šim, ja padosies, tad gan
kā mazliet mīkstāks palika. Bet arī vēl tik cietu sirdi, ka

atsacījās pat padomāt par mājās braukšanu un lepni at-

sacīja: šim vairāk neesot ar mums ko runāt.

Tad pēc divi dienām ar mokām pie tejienes vicekaraļa

panācu, ka nolika mums jaunu tikšanos, tikai bez Rum-
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janceva, no kura zināmai personai varen bail. Un tad jau

laipnības vietā lūkoju sākt ar biedēšanu, tam pateikdams,
ka tētiņš agrāk nerimsies, pirms nebūs savā varā dabū-

jis, un lai to atceras, cik briesmīgs esi dusmās. Tad

nobāla, vai turpat paģība, un ieķērās tam Daunam svār-

kos abām rokām: vai ķeizars šo arī tad sargāšot, ja tu

nāktu to pieprasīt ar karaspēku? Un vicekaralis tam

sacija, ka ķeizars vēloties, lai tēvam ar dēlu atkal būtu

mīlestība un miers. Bet ja taviem žēlošanas un mīlēša-

nas solījumiem nevēlas ticēt, lai paliek. Un pagāns pa-

sacija vēl, man arī dzirdot: erchercog, esiet droši! Ķei-
zaram spēka gana, lai jaudātu droši stāvēt par visiem, ko

ņēmis savā aizstāvēšanā.»

Nošņācās, to Tolstoja raporta vietu lasīdams, grūda
apustuliskajai majestātei veltītu mātesvārdu. Un skati kā

niknas zebiekstes tecēja pa sūtņa ziņojumu tālāk, lai arī

lasītājam bālēja un sarka vaigi:
«Tad liku Rumjancevam, kas stalts puisis, lūkot pa-

slepen ar zināmās personas favorīti dzimtļaužu meitu

Frosku satikties, ar savas mīlēšanas un tavas žēlastības

soli jumiem kārdināt, ja palīdzēs spītnieku dabūt mājās.
Un Rumjancevs jau otrā dienā vēstija, ka ir priecīga un

ar mieru, jo tagadējais mīlnieks tai apnicis, lai gan nēsā

tā bērnu zem sirds. Un apsolijusies personu mājās vili-

nāt, jo panicis pašai dzīvot šai ķeceru un svelmes malā,
kur neesot it neviena trešā krievu cilvēka, ar ko mūsējā
mēlē runāties, gaužām garš laiks, un arī velni turpat bla-

ku: te, šepat pie pilsētas, kūp diendienā tas Vezuvija

kalns, un naktīs virs tā redzama arī elles uguns sarkanā

un baisīgā blāzmošana.

Pats pa tam slepeni tikos ar pieminētā Dauna sekre-

tāru, kam Veinhards vārdā, un iedevu sešdesmit dukātu,
lai lūko to personu pabaidīt un paskubina atgriezties ar

labu pie tevis. Un vakar esot runājis, šorīt man stāstija:

pagalam satrūcies un atkal sācis ģībuļot, kad Veinhards

sacijas, ka ķeizara protekcija nemaz nav tik droša, un arī

grūti aizstāvēt, kad tēvs solās piedot, bet dēls joprojām

spītējas un nebrauc mājās. Un to arī, manis mācīts, tei-
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cis, ka ķeizars pēdīgi izdos, kad cars pēc dēla nāks ar visu

savu varu.

Tad tā bij sabijies, ka šodien atsūti ja man zīmīti, nu

jau pats vēlējās ar mani sastapties. Un biju nupat pie

viņa, sastāstīju, ka tētiņš cars jau sapulcina karapulkus,

ar ieročiem grib meklēt negausīgo rokā, pats esi saposies

šurp braukt. Un vēl to saciju: jel nedomā, ka atbraucis

te, netiks pie tevis klāt, jo kas gan iedrīkstēs caram un

vēl tēvam to liegt?
Tad tā viņa spītība sāka kust, un pasāka jau arī ma-

niem tavas žēlastības soli jumiem ticēt. Bet galīgu at-

bildi vēl nevarot dot, apsolijās padomāt. Bet visas tās

domāšanas vaina rādās es,am tagad vienīgi rūpe, ka vari

arī neļaut to meitu ņemt, kurai tā pieķēries, kā lāvā pēr-
ties kāpušam pie muguras dažukārt pielīp slotas lapa.

Tad sadomāju iet atkaļ pie Dauna un lūgt, lai palūko

atšķirt no personas to viņa mīlnieci, tā sacīdams, ka gau-
žām nav labi un, cik zināms, sevišķi ķeizarienei nepatīk pie
māsas nāves vainīgās personas līdzi vadāšana pa ķeizara
valsts novadiem. Dauns piekrita, jo bija jau dzirdējis,
ka tā mīlnieces lieta riebjot ari ķeizaram. Un vicekaralis

šodien darījis personai zināmu, ka pavēlēs tam atņemt

sievieti, ko vadā līdz par vīrieti ģērbtu, jo viņa valdnie-
kam tā lieta rādās esam negantība. Un tad nu, ar visu

to līdz šejienei ticis, tev ziņoju un gaidu, kas būs tālāk.»

Beidzis lasīt, cars aizsmēķēja pīpi, smagi cēlās un sā-

ka gariem soļiem staigāt pa darba istabu. Un pelēkzili
dūmu mākuļi gāja līdzi, grūtu domu domājot Valdniekam.

Paldies Dievam, un arī vecajam blēdim Tolstojam: tā

lieta ar mucekli Alekseju nu rādās ejam uz labo pusi, —

tādēļ laikam vairs neiznāks Eiropas valdinieku priekšā
lielāka blamāža vai kāda cita, politiska nepatika.

Varbūt, jau tagad pošas mājās braukt tas nevarīgais,
sevī allaž ievilcies vecās Krievijas mīlētājs un spītnieks.
Un cauri melniem dusmu dūņu dziļumiem un tumšam

tiepšas salauzeja priekam kā nedroši grib runāt arī tēva

asinsbalss:

Ne jau tik daudz pats Aleksejs tur vainīgs, bet tie, kas
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ap viņu, un slēpušies aiz viņa; jo vārgulis miesās, un arī

garā, vien jau ira tas cara pirmdzimtais, un tādiem viegli

grozāms prāts:

Apstāja bārdaiņi, samulsināja visu apdomu un vājo

galvu ar savu viltīgi ļauno simts odžu šņākšanu: ja klo-

sterī, nedz karā iet negribi, tad bēdz no tēvišķas un drošā

vietā gaidi, kad nāks laiks griezties atpakaļ un saņemt
tavu mantojumu! Un domās līdz tam slepeno pretnieku

kūdijumam tikušam, caram ašāka top jau gaita, sirdī-

gāki griežas ap galvu pīpes dūmu loki, trīsēt jau pasākuši

vaigu muskuļi.
Pie velna un kāķa tos visus! Cara bērnībā tas odžu

bars lūkoja reiz viņu pašu dzelt, ar tām tas visu mūžu

nebeidzamā cīņā! Nu arī dēlu sacēlis pret tēvu senās

čūsku cilts viltus!

Rauj jods, — kas nav ar caru, tas pret caru, un viņš
tiem visiem samīs pretestības domu pilnās galvas! Jā, arī

paša pirmdzimtajam dēlam, ja lietu izmeklējot liksies, ka

tiešām gribējis pret tēvu sacelties!

Nē, tādam ļaundarim gan valsti nemantot. — Tas nu

reiz skaidrs, pats Aleksejs tur vainīgs, un cara celtās im-

pērijas tronī reiz sēdēs Pēteris Petrovičs, vidzemnieces
dēls.

Tas cara sirdij gaužām mīļais, mazais puisis, kurš vēl

gan tikai mācas staigāt, bet jau citādi droši turas uz sa-

vām kuslajām bērna kājiņām; un, tēvu redzot, rēc aiz

prieka, ķeras ūsās viņam un ausīs, un smej, stipro kuģ-
nieka roku celts. Un viss rāda, ka būs dienās tikpat va-

rens un stiprs kā tēvs, — tas jūt sevī vēl spēku gana, cer

vēl ilgi valdīt un īstā, pērn vēl tikai atnākušā troņmanti-
nieka pilngadību sagaidīt.

Tikai tad, vienīgi tad cars drīkstēs un varēs iet pie

tēviem dusēt, no savas nemitīgās pūlēšanās atpūsties,
iedvesis dēlam atstājamai valstij jaunu garu, un savas

paša tautas kūtruma spītu pēdīgi salauzis! Un atkal se-

jai pārskrien dusmu grimase, acis sametušās niknas un

reizē valgas, to atcerot, ka savā milža cīniņā par jaunu
valsti un pret vecā gara pilniem miljoniem viņš gandrīz
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viens. Un tie paši, kas sakas uzticīgi aiz viņa stājuši, vai

nu veikli blēži, kā Daniličs, ārzemju staiguļi, kā Devjers,

Šafirovs, Veide un Kruizs, vai pat bijuši jūru laupītāji:
trakais Vilbuā tikai cara valstī paglābies no Francijā tam

vītas cilpas, par pirateriju, lai gan lielas esam dzimis

bretoņu muižnieks.

Gudri sava labuma meklētāji, kā fiskals Nesterovs:

sūdz citus zagļus caram, vēl veiklāki zog pats; vai kalējs,

nu tagad jau miljonārs Demidovs, dzelzs gādāšanas lietās

nepieciešams virs, bet pamanijies dabūt savā varā pus

Urala. —

Viens pats viņš, patiešām tik viens! Un nes uz saviem

pleciem visu jaunās valsts celšanas darbu grūtumu. —

Brīžam pat nava vaļas sviedrus noslaucīt, un tik tās at-

pūtas, kā brandavā vai rodot sirdij veldzi ar kāda jauna
darba sākšanu.

Laikiem ir tā, itin kā kājas grimtu rāvā; un liekas pat,
ka apkārt viņam visur baisa dūņu murdēšana, bezdibens

akači un vaiverāju tvans, no sūnu ciņiem draudīga šņāk-
šana un zaļa naida pilnu rāpuļacu ziba.

«Neesi auša, pieņem tēva piedošanu, tici, ka tā nāk tam

no skaidras sirds, un brauksim atpakaļ,» Eifrozine teica

princim pie auss, to pašu apvijusi abām rokām, skūpstī-
dama sārti valgām lūpām. Un medussalda bija balss, bet

zaļganajās acu dzīlēs slēpās viltīgs un reizē nicīgs glūnē-
jums:

«Padomā pats, kā tad tev ies, ja tētiņš savos sirdsēstos

un tēva bēdās šurpu nāks ar karaspēku ?! Zini pats gluži

labi, ka tas, dusmās iededzies, neviena nežēlo! Nežēlos

arī tevi, bet kur tad es dēšos, un vēl ar tavu bērnu zem

sirds?»

Apraudājās, ar kreiso sāka raust asaras, ar labo turē-

dama apskautu careviča kamiesi: «Labāk jau laikus iešu

meklēt galu, citādi abus gan reizē ar tevi, spītnieku un

pret caru dumpotāju nomaitās.»
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Mīksta princim allaž pret viņa favoriti sirds, un jaužot

viņas elsas, tapa divtik maiga.

Ņēmis to cieši rokās, iesāka skūpstīt miklos vaigus,

acis, muti un kā mācēdams mierināt:

«Padomā pate, ko no manis prasi! Te dzīvojam pilnā
mierā un tikpat kā Dieva azotē. Braukt mājās, —ko var

zināt: vai tik visa tā tēva mīlestības solīšana nav pamātes

un Menšikova gudrība? Sakūdīs atkal tētiņu pret mani,
tas ieslēgs tavu sirdsdraudziņu klosterī, tevi pašu aizsū-

tīs atkal ciemā, ganīt Vjazemska zosis. Kā dzīvosim tad

šķirti, manu gaišumiņ?» Un jau atkal sanācis sirdī salds

asiņu mulsums, lūpām sākot klīst pa mīlnieces pleciem.

Neļāvās, grūda nost, ierakās elsodama spilvenos, sāka

kuļāt apsegu kājām. Un atelsa, uz elkoņiem pēkšņi pacē-

lusies, sajauktiem matiem, sejā arī sarkana un ļauna
visa:

«Ko melo, negantais ?! Kāda te mums dzīvošana, kāda

palikšana? Domā, es nezinu, ka vācu cars pavēlējis sa-

vam tejienes vojevodam mani no tevis šķirt?! Nu ja,
esu tev apnikusi, eju tagad tāda, — gan jau būsi sadomā-

jis meklēt sev atkal kādu ķeceru carevnu?! Rauj tevi

velns, riebekli un manas jaunības bendētāju! Braukšu ar

tēva sūtņiem kopā projām no tavas Itālijas: te etiopu

purni vien visur, poļu popu kā suņu, un elles uguns turpat

jau redzama! Labāk tad tēvišķā būt par zosu gani, nekā

dzīvai tikt velniem sekumos!»

Padzirdis sūtņus pieminot, noskārta jaunu vecā lapsas
viltu: sagrāba mīlnieci aiz matiem, iesāka pēkšņi saskrē-

jušā naidā purināt. Bet tā sakoda princim rokas, izrāvās,
iesāka savā gultas malā vaimanāt un vaidēt; un žēlu pilna
atkal sanāca Aleksejam sirds, — sabijies arī, vai tik ne-

būs kaitējis grūtniecei.
Tik pilna sirds, ka sāka šņukstēt favorītei līdzi. Un ar

asarām pateica, ka ķeizara aizstāvēšanai vairs tiešām neti-

cot, tāpat arī viss tiesa par vicekaraļa nodomu Eifrozini

no viņa šķirt.

«Dūjiņa mana zeltainā, vai tik vien svešu zemes malu

kā šī?! Bēgsim kur tālāk, glābsimies pie pāvesta vai
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angļiem! Arī zviedru ķēniņš paglābs, jo tam ar tēvu vis-

lielākā vaida! Tik mājās nebrauksim, jo tur man liks no

tevis šķirties.»
Pēdīgi saderēja mieru tam vakaram. Otrā rītā ar

ausmu, kad princim vēl dziļš miegs, Santelmo pilī atzagās
divi, ar Veinharda ziņu, kam par to atkal samaksāts.

Ar pretim iznākušo Eifrozini pils vestibilā labu laiku

čukstējās. Un dienā vecais viens pats atnāca, gāja tieši

pie prinča.
«Tikko saņēmu jaunu tava tētiņa depešu,» klanīda-

mies un smaidīdams viss teica. «Un liek tev sacīt tā:

tronim gan nederi, bet ja no tā ar labu atsakies, tad ne-

kritīsi sodā, jo nedomā, ka ir pret tevi pavisam bez tēva

sirds. Ļaus tev dzīvot ciemā, kādā vien tik gribi, un ar

ko gribi,» — Tolstojam tanī vēstījuma vietā ietrīcējās

balss, un acis tapa valgas.

Novērsās, sameklēja mutautiņu, iesāka šņaukāties. Un

princim sirdī pēdīgi rima pretestības un neticēšanas spīts.

«Būtu ar mieru, tētiņam klausītu, bet —»

«Teic droši, carevič,» sūtnis to skubināja, apgriezies

un slaucīdams acis, lai slēptu viņu glūnu. «Teic, kas vēl

tev spiež dvēseli. Un tici, ka tētiņš vēlē tev tik labu, žēlo

un žēlos vēl.»

«Tai ciemā gribētu dzīvot kopā ar Eifrozini,» puskau-

nīgs pateica, «un abi lūgsim par caru un tevi Dievu, ja

tētiņš to meitu man precēt atļautu.» Un satrūkās pat,
kad Tolstojs starodams piegāja klāt, sagrāba Aleksejam
abas rokas, un jautri sacija:

«To gādāt apzvēru, un soli jumu turēt nebūs grūti, jo
mani šurpu sūtot, cars pateica par tevi tā: būtu mums

atzinies, kad tikāmies, būtu ļāvis ij palikt par vienkāršu

muižnieku un apsievoties kaut vai ar to Vjazemska dzimt-

ļaužu meitu. Tak tiktu mums, caram un tēvam, mazāks

kauns, nekā šī tagadējā Alekseja bēguļošana pa zemju

zemēm, itin kā mēs tam būtum kāds ļaundaris un nāvīgs

ienaidnieks.» Un aizkustinātais carevičs apraudājās aiz

prieka un skūpstijās ar tēva sūtni, kam samtaina mēle
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un aplam laipna tobrīd seja, — tik brūngano un gudro acu

dzelmēs mirkli jaužams tā kā viltus un reizē nožēlas pa-

mirdzums.

Saņēmis Daima ziņojumu, ka princis Aleksejs jau brauc

ar cara sūtņiem atpakaļ tēvišķā, miegainais svētās Ro-

mas valsts ķeizars it kā pamodās, iztālēm sajuzdams, ka

tā valstīs tur dienvidos notikušas tam īsti nezināmas

lietas. Bet mierināja sevi ar to domu, ka braucot care-

vičam cauri Vīnei, brauciens piestās un varēs dabūt visu

skaidrību, vai tiešām atgriežas ar savu paša gribu. Un

jau vicekancleram pavēlēts tad iet pie ķeizara svaiņa un

tieši noprasīt, vai nava izdabūts no majestātes dotā drošā

mitekļa ar kādu viltu.

Šēnborna aģentiem likts laikus ziņot, uzmanīt visas Vī-

nes viesnīcas, pat iebraucamās vietas. Bet vēl arvienu par

krievu prinča braucienu nebij vēsts. Tik piepeši no Mo-

ravijas ģenerālgubernatora Koloredo tāda ziņa, ka Brin-

nes pilsētā tā aizturēti kādi augsti ārzemnieki, pēc to pa-

sēm tik lieli krievi, ka grāfam radies tāds aizdomu brī-

nums, kālab slepeni un ar skubu braukuši garām reziden-

ces pilsētai.

Auļos aiztrenca turpu raitnieku ar tādu ziņu, ka ģene-

rālgubernatoram jātiekas ar krievu princi un vaigu vai-

gā jāprasa, vai tiešām brauc ar labu prātu. Un otrs jāt-
nieks pa vilku mēneša puteņiem pēc divi dienām klāt, ar

tik dīvainām vēstīm:

Moravijas pārvaldniekam tā pilsētā ejot parunāties ar

viesnīcā aizturētiem krieviem un viņu princi, tam durvīs

aizstājies cara gardes kapteinis Rumjancevs ar pliku zo-

benu un, draudēdams cirst, pateicis, ka stāvot tā ar sava

augstā valdnieka vēlēšanu. Carevičs esot mazliet neve-

sels un nevēloties to ķeizara vīru redzēt, bet ar ārā izsū-

tītu zīmīti pavēstījis, ka sava svaiņa un apustuliskās

majestātes pilsētai garām pabraucis tās vainas dēļ, ka

neesot bijis goda drānu, ko ejot audiencē saposties. Un

tagad Koloredo esot neziņā, vai lauzties tam pie prinča
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ar varu un, varbūt, pat asins izliešanu, kurai varētu būt

lielas sekas, vai kā citādi darīt: tālab steidzīgi lūdzot

jaunu pavēli.

«Ko darīsim, Šēnborn?» majestāte vaicāja, kad Kolo-

redo ziņojums lasīts ķeizaram priekšā.
«ledrošinos domāt, kungs un ķeizar, ka jāļauj vien

braukt tālāk,» vicekanclers iepleta rokas un nolieca galvu

ar nopūtu, un svētās Romas impērijas ķeizars nopūtās
tam līdzi.

«Jā, kad īsti padomā, cits nekas neatliek, kā atmest

tai mūsu svaiņa lietai ar roku: ja jau viņš atsakās ar

mūsu uzticības vīru runāt, tad mēs arī negribam viņam to

satikšanos uzspiest, vai ar tā krieviem tādēļ naidu celt.»

«Priecājos dzirdēt, ka esmu domājis tāpat, kā jūsu

majestāte,» vicekanclers paklanijās un sāka ziņot Vīnes
valdiniekam par citām valsts lietām.

1718. gada sveču mēneša rīta zilganā agrumā gardu
un grenadieru bataljoni, ar pielādētām musketēm, uz-

spraustiem durkļiem, kompāniju karogiem un rotu bungu

rībēšanu, bija aizņēmuši visus Maskavas vārtus, augu
dienu nelaida ne iekšā nākt, ne laukā braukt. Un glūnē-
dami un ausīdamies, pa ielām gāja spiegi, ņemdami visus

ciet, kam torīt pasprucis pār īgnām lūpām krievisks lamu

vārds, vai būtu sadrūmusi seja, saraudātas acis; vai arī

lauzušies no izmisas un bēdu pilnas sirds klusa, fiskalu

tomēr sadzirdēta nopūta:
No mutes mutē klīdusi pa veco caru rezidenci tāda

vēsts, ka carevičs, senās Krievijas mīlētājs un visu, pa-

reizticīgo un arī vecticībnieku cerības saulīte, nu atvests

atpakaļ no svešuma, kurp aizviņu gadu bijis aizbēdzis, no

cara-antikrista dusmām un tā draugu-asinssūcoju vajā-
šanām glābdamies. Un nu tas laikam gan tapšot Kremļa
Sarkanā laukumā ar bendes cirvi tiesāts, lielajā katedrālē

tanī pašā laikā ļutures un raganas vidzemnieces mazais

puišelis, dievbijīgā asinsliecnieka Alekseja vietā, par

troņamantinieku sludināts. Bet tūliņ pēc tam zeme atda-
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rīšoties, aprīšot caru un tos citus ļaundarus, kūpēšot

sērs; un nāve melnā rumakā iejāšot pilsētā pa Vladimiras

vārtiem, kā tas Ugličā un ar svētā, par to četros gabalos
cirstā veča Zosimas muti pavēstīts.

Pats cars tanī dienā tiešām bija nolēmis pasludināt

pirmdzimtā atstādināšanu. Un vispirms Kremļa pils zālē,
kur torīt aicināti kopā senatori, baznīcas tēvi, bajāri un

augstākie ierēdņi, gan tik agri, ka griestu lukturos iedeg-
tas visas sveces, bet arī tad patālākajos telpas kaktos vēl

pustumsa, dzirdama tikai satraukta čukstēšanās un du-

dinošu balsu salka.

Aprāvās acumirklī tā, kad garu soli sperdams, steidzīgs

un vaigā maķenīt piesarcis, ienāca valdinieks. Un tikko

padūguši visi tam zemu klanīties, un savā tronī nosēdies,
tā tūliņ, vecā Tolstoja vests, iegāja zālē carevičs, jau aiz

durvīm viss mirkdams asarās, un noslīga pie cara kājām,

apņemdams trīsošām rokām to botfortus.

«Piecelies, Aleksej,» cars gausi cēlās stāvus, — sejā
ar sārtumu tam mijās bālums, it kā bij miklas acis, bet

balss ar mazu piesmakumu.

«žēlo, tētiņ, un piedod savam pazudušam dēlam,» prin-
cis šņukstēja, viss tobrīd garā atkusis, sirdī satricināts,

patiesas nožēlas pilns un ar sāpīgo zemošanās prieku laiz-

dams iet pār galvu un pleciem visiem tobrīd vaļā spruku-
šiem tēva pārmetumu paliem. Un padevīgāki tik saliecās

apakš tiem dusmu un zaimu vārdu upes bargajiem ūde-

ņiem, arvienu zemāk saplakdams, kā irdams putekļos,
izgaist gatavs Un to vien vairs elsodams:

«Piedod, parādi žēlsirdību, pažēlo tik dzīvību! Atsakos

ar prieku no visa cita —»

«Piedošu un žēlošu, puis,» rājoties vairāk aizsmakusi,

nograuda cara balss, un acis zvēroja kā tāda baisa pus-

nakts rūsa, draudīgi noraustījās vaigu muskuļi, «ja pats

pildīsi vienu: sacīsi visu Dieva taisnību par saviem no-

domiem, un kas tie tavi samusinātāji draugi, kuriem klau-

sīdams, bēgi no mums pie ķeizara.»
Lūdzējs vēl gribēja ko šļupstēt, bet cars vēlēja klusu

ciest. Un pamāja turpat stājušam Domašovam, lai sāk
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augstajai sapulcei lasīt jau gatavu, naktī iespiestu mani-

festu:

Par careviča negausīgo un nelietīgo dzīvošanu, tā pī-
šanos ar netiklu un prastu ļaužu meitu, kālab prinča li-

kumīgo laulāto draudzeni agri ņēmis kaps; par bēgšanu
ar to samaitāto sievišķi, tēvam par sirdssāpēm un Krievi-

jai par negodu, pie ticības un zemes valdinieka. Un

ka cars, kam tik gaužām sāpot tēva sirds, visu to dē-

lam Aleksejam tomēr piedod, to nekam nederīgo nesoda,
tik atņem tiesības pēc tēva nāves mantot valsti, «un kaut

arī nevienas citas personas no augstās caru dzimtas vairs

nebūtu starp dzīvajiem. Un tā mūsu necienīgā pirm-
dzimtā dēlavietā noliekam un ieceļam būt par troņamanti-
nieku, careviču un visas Krievijas caru, pēc mūsu laicīgās

nāves, mūsu otro dēlu Pēteri Petroviču. Un pavēlam
visiem mūsu pavalstniekiem tam uzticību zvērēt, skūp-
stot krustu un svēto evaņģēliju; bet tiem, kas rakstos,
valodās vai arī tikai radu vai draugu vidū runātās runās

pieminēs kā careviču vēl joprojām to pirmo, mūsu at-

stumto un valdīšanas nastai nederīgo, tiem pavēstam, ka

uzskatīsim viņus it visus par valsts un mūsu nodevējiem,

un arī sodu, kā jau tādiem, bez kādas žēlošanas spriedī-

sim»». .'
;

\ ' ' i • '.. . •'• ;
Pats pirmais zvērēja no mantojuma atstādinātais Alek-

sejs; pēc viņa tai zālē pulcinātie augstmaņi. Tad aug-

stās sapulces vīri, ar caru priekšgalā, sagāja Uspenskas

katedrālē, kur viss tas pats un torīt tika dievnamā saplū-

dušai tautai sludināts. Un tad tas troņamantinieku mai-

ņas manifests tapa sūtīts uz visām Krievzemes malām un

pilsētām; bet cars, paņēmis savu pazudušo dēlu līdzi, ar

ministriem un senatoriem aizbrauca dzīrot Preobražens-

kā. Un dzēra jautri, citi līksmoja viņam līdz, — princim

bija pavisam priecīgs vaigs, lai gan vēl šad un tad mikli

sametās skati.

Tikko garām tā nakts un ausis rīts, pie careviča ieradās

Tolstojs, samtainu valodu un misas mīkstu balsi, un kla-
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nīdamies teica, ka nākot ar paša valdinieka ziņu, jo cara

vēlēts tieši viņam sākt princi pratināt:
«Pasaki ar labu visu, Aleksej Petrovič, ko tikāt gudro-

juši, kas bija tava paša padoms, un kas citu dots. Un lūko

gaiši un skaidri atcerēties, kādi vārdi, kad un kam bija
mutē. Lūk, papriekš izlasi šo jautājumu lapu, ko tev pēc
tam pilnu rakstīt ar tavu paša roku. Tik vēlreiz, tevis

paša labā, padevīgi lūdzu: atceries, raksti un pasaki visu,

balodīt, jo tikai tad tev tiks no tēva pilna žēlošana: ja
kaut jel nieku noslēpsi, un vēlāk tiks zināms, tad vaka-

rējā piedošana var arī nepaglābt,» lunkanais glūnis ru-

nāja tik nevainīgu un mīlīgu vaigu, itin kā posdamies pie
bikts. Bet sarāvās, jau nodrebēja atstumtajam tobrīd

sirds, jo padzirda aiz tiem tincinātāja vārdiem slēptus
draudus.

«Nesēro, mīļais, neskumdini dvēselīti, bet teic tētiņam
visu,» Tolstoja balsī bija tas pats vecais medainums.

«Tad drīzāk ar savu Eifrozini satiksies, un cars ļaus dzī-

vot abiem kopā, mīlībā un ciemā, kā solijis.»
Un princis, ilgodamies ar favoriti satikties, — tā savu

ceļu braukusi un gausākā, kā jau grūtniece, gaitā — no-

pūtās, pievarēja sirdsapziņu, un lika zoss spalvai tecēt pa

papīru, laiku pa laikam celdams galvu, griestos pasavēr-
damies un lūkodams atsaukt atmiņā draugu sejas, savu

padomnieku vārdus, kur un kad viņam žēlojušies par sa-

vu nastu grūtumu ij cilvēki no tautas vidus; un visu

to, kas savā laikā pret caru, cara uzticības vīriem un tau-

tas nīstiem jauninājumiem sarunāts.

Gan brīžam atkal sanāca smeldze draugu dēļ, sāka šau-

bīties, vai tik labi darīts. Tak to sirdsapziņas sūtīto ne-

mieru tūdaļ steidzās dzīt projām atkal atdzimušais dēla

maigums, savtīga sevis paša balināšanas gribiņa; un visu-

vairāk iedoma par ilgi neredzēto Eifrozini, pilnkrūtaino,
balto un kaislo, kuras matiem bij rudā priežu mizas krāsa,
acīm kaķenes acu zaļganums, bet skūpstiem un skavām

raganisks kvēlums.

— Tētiņš ir labs, grib tikai zināt taisnību. Un dēlu

pažēlojis, piedos arī careviča draugiem, jo dumpis pret to
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tak nav bijis nodomāts, bijusi tikai tāda kurnēšana un

rūkšana, kādu dzird visur.

Patincinās vienu, pabaidīs otru, varbūt, liks kādam pa-

ģērēt muguru ar bendes plenicu, — tas tad arī būs viss.

Un nav jau liela nelaime, — dažs, varbūt, tiešām pelnījis,

jo pļēguri un līdēji tie, patiesību sakot, gandrīz visi. —

Mierināja tā sevi, centās tam mierinājumam nu ar vari

ticēt. Pina iekšā citus, centās pats savu vainu mazināt

vai nobēdzināt, tos vārdus izlaizdams, kas varētu izlikt

princim jaunas tēva aizdomu cilpas. Un tad atkal sa-

nāca baiss, vai nekļūdas un neizlīs tā vainas dēļ jaunas

asiņu upes.

Sauca sulaini, lika atnest sēnes ar brandavu. Un dzē-

ra, šņabim uzkozdams sālītās rudmiesas, nopūtās un

raksti ja tālāk, skurbinādams sevi ar degvīnu un paša

galvojumiem.
Laiks bija gājis pāri pusnaktij, bet Aleksejs vēl rak-

sti ja, lai gan gandrīz izdegusi svece nosūbējušā sudraba

lukturī, un no istabas kaktiem sākušas lēnām nākt laukā

un sastāt ap galdu gandrīz pavisam melnas tumsas lā-

mas.

Saņēmis dēla domu biedru un viņu grēku sarakstu,
cars trakās dusmās iebaurojās kā vērsis, kad tam rāda

sarkanu lakatu:

Aplam liela tā klusā dumpotāja draugu saime, diži vārdi

un vecas ciltis, — kņazi, senatori, bīskapi, protbpopi, cara

paša māsa un vecmeita Marija arī! Un tālāk zemas kār-

tas ļaudis: kanceleju rakstveži, zemnieki, mūki, svētie

vientieši, šķūtīs braucēji vīri un nesen ņemti rekrūši. —

No tautas apakšas līdz bajāriem un cara uzticības vīru

augšai gājis tas valdniekam un visai viņa mūža darboša-

nai naidīgais pretestības gars, kā ārēji šķietami veselam

vītola stumbram tā serdes puvums! Cara par draugu
turētais Vasils Dolgorukijs, Rostovas bīskaps Dosifejs,

Kijevas mitropolits, rads Semjons Nariškins! Aizdomās

kritis vai pats vecais Šeremetjevs, — kaut ko tādu reiz



300

princim dzērumā muldējis, un ari ģeneraladmiralis Ap.

raksins, ko valdnieks turējis tikpat kā brāli.

Ak, visu mūžu viņam lemts nevien karus karot, bet arī

ar iekšējiem naidniekiem cīnīties. Un dragāt, kas vien

pretī stāj, kaut vai tik domās, jo ar ļaunām domām tak

sācies, sākas un sāksies viss ļaunu darbu pulks.

Salauzt, dragāt un samalt putekļos arī to, kas tikai

iedomās vai runās cēlušies pret sava cara gribu! Un

prinča minētie, iemesti moku kambaros, pie kāķa vilkti,
aizdedzinātām paegļu slotām kapāti, atzīdamies piepin
klāt citus; un rūgums, kuram tikts uz pēdām, izaug histē-

riskā cara acīs par milzīgu un pret to vērstu sasazvērēša-

nos, —tā no dzirksteles, kas kritusi sausās sūnās, sāk

celties silu rijējs meža ugunsgrēks.

Pēterburgā saņemto Kikinu atveda Maskavā, mocija pa

četri lāgi Preobraženskas prikazā. Un atzinās, ka prin-
cim devis padomu bēgt, pats par to cerēdams reiz celties

lielā godā, kad nāktu Alekseja valdīšanas laiks.

Cars pavēlēja admiralitātes padomnieku ar ratu sa-

lauzīt, — moceklis savaidēja soda laukumā līdz vakaram,
visu to nakti; un vēl rīta agrumā bija dzīvs, gribēja arī

kroplis dzīvot: sāka lūgties ar gaužām gaudām, kad cars

piejāja klāt tam bendes ratam. Bet valdnieks par atbildi
tik pakodija sārtās vampira lūpas, — virs tām plēsīgi sa-

slējušies strupo kaķa ūsu gali. Un acīs bija baisīgs zvē-

rojums, kad lika bendes kalpiem turpat nocirst careviča

kūdītājam galvu un mieta galā durt.

Kņazu Dolgorukiju paglāba no cirvja tik tas, ka par

maz vainas: dzirdot par prinča atgriešanos, bija pateicis,
ka carevičs muļķis, jo neba cars ļaus tam Eifrozini ap-

precēt vai pašu žēlos. Bet arī par tiem vārdiem kazematā

sēdināts, un vēlāk trimdā dzīts Solikamskā, kas aiz tum-

šajiem Permas zemes ciedru siliem.

Feldmaršals ar ģeneraladmirali abi vēl atpinās, — ne-

bij nekādu tādu mutes palaišanas grēku, pat pierādija,
ka caram un tēvam klausīt teikuši.

Pusdzīvs paspruka vaļā arī lunkanais kņazs Vjazem-
skis. Afanasjevam un kādiem citiem nocirta galvas vai
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pašā izmeklēšanas sākumā, kad vairāk nekā nemācēja

teikt, lai vai cik lielās likti mokās. Vecais Kijevas virs-

gans, uz Pēterpili un jau mocīšanai vests, padūga nomirt

ceļā, un spiegi sacija: tas citu sazvērnieku noindēts, jo

zinājis jau par daudz smagas lietas.

Meklējot to lietu zinātājus, sāka risināties aizdomīgs

pavediens uz Suzdaļas klostera pusi, kur nonne Helēna,

laicīgā dzīvošanā cariene Eidoksjja un izbijušā troņaman-
tinieka māte. Un turpu cara trenktais Grigorijs Pisarevs

atdrāza aizelsies ar smagām vēstīm!

Tai šķirtenei tur bijusi ilgāka un visām citām mūķe-
nēm piedauzīga mīlēšanās ar majoru Stepanu Gļebovu:

dzīvojusi pilnā savā vaļā, un ekonomei, kas pārmetuši
netiklu dzīvi, piedraudēts ar slīcināšanu ezerā, kad izbi-

jušās cares dēls Aleksejs Petrovičs būšot nācis tēva vietā

par valdinieku un izvedis māti no celles viņas vecajā go-

dībā. Un to lietu bijušajai carienei sludinājis Dosifejs,
Rostovas bīskaps, par kuru jau nākušas pirms tam kādas

aizdomīgas ziņas.
Pusi tā klostera mūķeņu sakapāja pātagām bendes pa-

grabos; gaužām nopēra arī nonni Helēnu, nosūtīja uz

Vecladogu, turienes klostera cietumā; pēc lielas mocīša-

nas nocirta galvu viņas biktstēvam, kas nesis minētam

majoram cares rakstītas mīlestības vēstules; salauzīja
ar ratu visus kaulus Rostovas bīskapam par to, ka aiz-

lūdzis Dievu par Eidoksiju joprojām kā par likumīgo cari,
carieni Katrinu turpretim nešķīstiem vārdiem gānīdams.

Gļebovs tapa uz lēnas uguns dedzināts, lai atzīstas, vai

arī nav ko bezkaunīgu runājis par caru un jauno cari.

Tak neatzinās, arī ar baltu dzelzi pa kādām miesas daļām
svilināts, un pēdīgi piesprieda viņam nomiršanu Sarkanā

laukumā un mieta galā. Un tāpēc, ka bargs atkal nācis

sals un moceklis lai nenosaltu pirms laika, tad apvilka
tam asiņainajos un deguma vāšu pilnajos plecos kažoku.

Visu to dienu majors sēdēja savā kažokā un asiņainā
mieta galā, gan zilganbāls un gluži baltām lūpām. Bet

nevaida un negaudoja, lūpas pavērās tam mēmai atbildei

tikai pēc tam, kad cars pie staba piejājis un mirēju un
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savu pirmo sievu sācis zaimot, ar mātes vārdiem abus go-

dināt.

Aprāvās, svītas vīri stinga šausmās,, kad moceklis, ar

caru sasaskatijies, piepeši iespļāva tam sejā.

Cars nobālēja, jau grāba zobenu. Tad savaldijās,

grūda ieroci makstīs atpakaļ, nicīgs pasmēja, noslaucīja
cimdā vaigu un atjāja no staba, to citiem pateikdams:

«Tas suns gribēja saīsināt savas mokas, bet mēs to

prieku viņam nedomājam novēlēt.» Un dzīvoja majors
līdz jaunam rītam, pēc tam, kad sala naktī tam, ar kāda

žēlsirdīga un savas paša dzīvības nežēlotāja mūka rokām,

slepeni pasniegts svētais vakariņš.

Cars šķita sazvērniekus esam visur; galvenos vaini-

niekus tomēr nejaudāja dabūt rokā, īstos dumpošanās
nodomu pavedienus sadzīt nekur, lai gan bendes pūlē-

jās diennaktīm ap apcietinātiem, un daudzi spīdzināti

turpat mira.

Rads piepina bez vainas radu, tā cerēdams, no moku

staba vaļā tikt, un drauga mocīšana sagādāja citiem drau-

giem vēl gaužākas mokas; cits minēja par kūdītājiem un

pret caru vērstu runu runātājiem pagalam svešus ļaudis,
kad kverkšinātam pasolīta brīvē laišana, ja teiks, ka tie

un tie zina par viņu daudz smagākas lietas. Un nelai-

mīgo pulks auga bez mitas, — tā rāmā ūdenī sviests ak-

menis sakustina dzelmi, un iet no tā kritiena vietas uz vi-

sām velgas virsas pusēm sīkvilnīšu loks.

Juta tautas naidu pret sevi visās malās, — redzot pre-

timnācēju zemnieka vai garīdznieka drānās,, caram jau

pa gabalu sāka raustīties vaigs, draudīgi trīsēt ūsas. Un

citi bēga pievārtēs, citi no cara skatiem glābās drebēdami

šķērsieliņās, bet kādi nāca arī pateikt visu pašam acīs,
lai zināja, ka par to nāksies atbildēt moku kambaros.

Tieši no Preobraženskas prikaza pagrabiem, pilniem

pātagu šmīkstoņas, asaru, vaidu un dedzinātu cilvēku

miesas smakas, cars svētrītā bija gājis katedrālē, savējo
naida varas mākto sirdi vieglināt. Un diakoniem līdzi

dziedādams, ij nepamanija, ka spiežas uz viņa pusi vīrs
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nabadzīgās kanclejista drēbēs, zemu paklanīdamies pa-

sniedz tam kādu papīru.

Atrisināja vaļā, iesākumā vēl nesaprata: zvērasta liste,
viena no tām, kādas simtiem tūkstošiem sūtītas uz visām

valsts malām, lai pavalstnieki ar parakstu zvēr uzticību

carevičam Pēterim un atsakās no Alekseja. Bet tai zvē-

rasta lapā tagad ierakstīts:

«Par visas Krievijas troņa vienīgā likumīgā mantinieka

un kunga careviča nevainīgā Alekseja atstādināšanu, kā

netaisnīgu un Dievam nepatīkamu kauna lietu, savu paš-

rocīgu parakstu nedodu, zvērēt negribu, svēto evaņģēliju
un krustu neskūpstu. Zinu, ka mani par to ķers cara dus-

mas, bet lai notiek Dieva un viņa dēla Jēzus prāts: par

taisnību es, Kristus vergs Ilarions Dokukins, esmu ar

mieru mokas ciest. Amen, amen, amen.»

Caram sāka spīguļot acis, seja pavisam pārvērtās, kad,

pacēlies uz pirkstgaliem, iesāka smagi dvašodams lūko-

ties, kur palicis tas pārdrošnieks. Un jau gribēja sar-

giem saukt, lai aizņem dievnama durvis, kad pēdīgi pa-

manija, ka vainīgais vēl arvienu stāv, pazemīgs un rei-

zē neveicamas spīts pilns, vai turpat cara priekšā: bij
vienkārši pārskatījies tam pāri, sākdams dievlūdzēju
baru vērot no visa sava milzīgā garuma.

Dokukinu rnocija trīs reizes, bet neizspieda it nekā: tik

caru un carieni krieviskiem lamu vārdiem gānija; un

arī uz rata kliedza vēl to, ka esot nācis ciest careviča

taisnības labad un Kristus vārda dēļ.
Carienes šķirtenes miesīgo brāli dedzināja uz

šām oglēm, bendes kalpi grieza viņu no vieniem sāniem

uz otriem, kā zivi cepinādami, jo valdinieks iedomājies, ka

viņa nīstās un atstumtās Eidoksijas dzimtas galva būs ilgi
meklētais viszinis un pašam Aleksejam nezināmu sacel-

šanās plānu vainīgais. Un stundām ilgi pats cars kavējās

pie tām Lopuchina svilināšanai nestām ogļu pannām,

lāga vairs neticēdams nekam, pat arī tā paša moku pri-
kaza kancelejas rakstvežiem, kam turpat blaku bendēm

jāpieraksta rūpīgi viss, ko spīdzināmais būtu savaidējis

savās sāpēs. — Pats savām rokām bēra sāli degumu brū-
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cēs un vātīs, ko bendes tam nelaimīgam dziļi cirtuši

vēršu dzīslu pātagām. Bet Ābrams Lopuchins tik ste-

nēja, no uguns ņemts un valdinieka paša pratināts, nesa-

cīja atkal nekā, tik platām un stīvām acīm skatijās, tos

vārdus beidzot pateikdams: «Dievs iztiesās tevi ar mani,
car.» Un oglēs atpakaļ likts, nomira.

Careviča biktstēvs Ignatjevs, arī prinča nodots un pri-
kaza pagrabos spīdzināts, pēdīgi atzinās, ka gribējis,
kaut Aleksejs drīzāki tiktu tēva vietā tronī, un tālab ca-

ram nāvi bieži vēlējies un to no Dieva lūdzis. Un vēl

cepināts, arī to pateica, ka princim tāpat pēc tēva mirša-

nas ilgojies prāts, un arī lielījies: tad mazo pusbrāli Pē-

teri likšot kā kaķēnu Ņevā noslīcināt.

Tai marta rītā lasot protopopa atzīšanās protokolu, ca-

ram sanāca sirdī un palika tur pret savu pirmdzimto par

visām dusmu lēkmēm ļaunāks naida saltums. Un juta

pats tobrīd, ka netaupīs vairs savas paša asinis, bet sevi

valdija, pārsteigties pirms laika arī negribēja.
Ar ledaino ienaidu reizē bij sanākusi nevairāma

alka redzēt to otru, maziņo un dvēselei tik mīļo tālās

Pēterburgas puisi, ka lika jūgt vēl tovakar un aizbrauca

pa zilganajiem sniegiem lūkot jauno troņamantinieku un

sirdij tikpat tuvo savu paša pilsētu.

Aleksejam pavēlēja pa pēdām sekot otrās kamanās,
licis vēl dzīvos tā draugus smagās dzelzīs un maitu raga-

vās vest līdzi, Petropavlovskas cietoksnī tālāk tincināt.

Pret dēlu ceļā, naktsmājās un zirgu pārjūgšanas vietās,

bija vēsi kluss, pa retam vārdam sakot, savādāka kā cit-

kārt balss, un acīs gailēja un dzisa zaļgans zvērojums. Un

bij tik baiss, ka atstumtajam tajos brīžos salts tapa ka-

miesis, iesāka pamirt sirds un saļodzījās ceļugali.
Lūkoja ļaunas nojautas mākto garu veldzēt ar iedo-

mām par Eifrozini. Novgorodā pat sadūšojies gribēja
sākt par viņu runāt ar caru, padevīgi atgādināt, ka ar

Tolstoja muti tam valdnieka un tēva dots favorites pre-

cēšanas atļaujas solījums. Bet tik salts bija caram vaigs,
tik pazaļgani stingi skati, ka tas atgādinājums paklupa

pusceļā, līdz galam sadomāto pateikt nevērās v?u*s lūpas.
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Zināja, ka to tēva spiegi novēro, un ari to, ka viss viņa
rakstītais tiks caurlasīts un tūdaļ tālāk pavēstīts. Un

lūkoja to it kā cara soli jumu atgādināt ar to pašu care-

viča izspiegotāju starpniecību, vēl nepārbraukušajai mīl-

niecei rakstīdams:

«Tētiņš man rāda pilnu žēlastību, par ko nu gaužām
līksma sirds. Paldies Dievam, ka atstādināja no manto-

juma, ka atdeva to carevičam Pēterim Petrovičam, mūsu

mīļajam brālim! Lai nu Dievs dod arīdzan vēl to otru:

mums ar tevi saprecēties, kā cara solīts, un visu mūžu

ciemā mīlīgi un laimīgi nodzīvot.»

Otrā dienā ar tēvu tikdamies, bažīgiem un pazagšus
mestiem skatiem mēģināja papētīt, vai no vēstules lasī-

šanas nebūs mīkstāks atlaidies caram vaigs. Bet nekā

tāda nesaskatija; un joprojām kā ledus maska bija tēva

seja, — acīs, tās pagriežot uz dēla pusi, tas pats auksti

zaļganais un baisīgais zibsnijums.

Pēterpilī atvestu, nelaida vairs viņa paša namā, bet pa-

turēja ziemas pilij blakus celtā sardzes mājiņā, kur tam

pieliktos kalpotājos varēja no pirmā glūnējuma pazīt sle-

penpolicijas priekšnieka Ušakova spiegus. Un jau juta,
ka caram nācis kas jauns par to zināms, bet sevi vēl ar-

vienu centās ar tādām domām mierināt, ka gluži visus

viņa soļus un pasākumus, it sevišķi pa ārzemēs dzīvoto

laiku, neviens no tēva vārdā arestētiem īsti nezina.

Tak juta tuvojamies nelaimi, sirds brīžam metās jau

pārlieku grūta. Un lieldienās izlūdzies atļauju iet un

sveikt carieni-pamāti, nokrita tai pie kājām, izsamisas

liekts:

«Pažēlo, māmiņ valdiniec ī Palīdzi izlūgt caram atkal

tēva mīlību un ļaušanu man precēt meitu Eifrozini!»

Pacēla to raudošo, pati arīdzan jau asaraina, saskūpstī-

jās papriekš ar to, pa pareizticīgo modei, lai ari gan zi-

nāja, ka nāvi tai, tās puisēnam un pašam caram vēlējušas

tagad trīsošās padēla un viņas nīdēja lūpas. Un saskato-

ties sajuta ar sirdi arī tas, ka zina visu, viņa visciešāki

slēpto. Vēl vairāk izmisa, un nāves moku bailēs piespie-
dās ar galvu tai pie ceļgaliem, atkal apkampa cares kājas:
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«Piedod un glābi, žēlo mani Kristus moku dēļ! Atce-

ries, ka viņš arī tevis labad miris, ka man ar tavu dēlu

vienas asinis —»

«Piedodu un darīšu ko varēšu,» atdvesa pretī. Un

princis Aleksejs, tobrīd padzirdis tēva smagnējos soļus
tuvumā, vērsa arī tam pretī savu miklo vaigu. Tak ne-

paskatījās tas, lūkodamies ceļos kritušajam salti pāri.
Un aizgāja, aizvezdams cari līdz.

Pēterburgā atvesto Eifrozini iesēdināja cietoksnī, tur

sāka pratināt, kārdinot gan ar vaļā laišanu, cara veltēm

un ka to precēs skaistulis milzis Rumjancevs, gan biedē-

jot ar gaužām mokām, ja visu nestāstīs, kas carevičam

viņa svešumā no Krievijas rakstijis, ko princis, būtu viņai
dzirdot cēlis, ko gānijis, un ko par caru, carieni un jauno

troņamantinieku teicis, vai bijis arī gatavs ar tēvišķas

naidniekiem biedroties.

Teikt sākusi, sastāstīja par pašai apnikušo vārgo mīlē-

tāju gaužām smagas lietas: esot rakstijis ķeizaram par

tēvu sūdzēšanās vēstules, un tāpat daudziemkrievu bīska-

piem, lai paslepeni izplata tos dumpošanas rakstus tautā.

Un bez mitas uz savu augsto tēvu ēdies, mantojumu ar

nepacietību un gaužām gaidijis, priecājies, avīzēs to ziņu
lasīdams, ka mazais brālis Pēteris pēkšņi palicis slims.

Un arī tad, kad padzirdis, ka Pēterburgā viss mierīgi un

klusi, tā runājis: «Tas klusums rāda, ka gaidāms kaut

kas jauns: vai nu, varbūt, tēvs mirs vai arī sāksies

dumpis. Tēvs gan cerē, ka pēc viņa nāves un brāļa vietā

varēs valdīt pamāte. Tak no tās bābas valdīšanas drīz

sāksies tautā nemieri : citi par brāli gribēs pastāvēt, un

citi celsies manis labad.» Un vēl to pateica, ka princis gri-

bējis no Neapoles bēgt vēl tālāk, pie Romas pāvesta vai

angļu ķēniņa, bet šī to atturējusi no tā nodoma.

Kad carevičam parādi ja visu viņa mīlnieces pateikto,
tas sākumā ģība, bet atžirbināts mēģināja liegties, lai

gan sirdī juta, ka glābiņa viņam vairs nava. Un tad arī.
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viņam piesprieda mokas, kurās atzina visu favorites sa-

cīto, un arī vēl dažas, tai nezināmas lietas.

Esot bijis priecīgs, kad padzirdējis par krievu kareivju

dumpošanos Vācijā, un gaidijis, ka nemiernieki aicinās to

turpu: tad būtu bez stomīšanās viņiem par līdzzini un

talcinieku piemeties.
To dēla atzīšanās rakstu lasot, divtik baisāks bij cara

acu pazaļganais zvērojums, un ap lūpām ļauns prieks,, ka

pēdīgi pats no tēva sirds izstumtais tam gādājis taisnības

iemeslu neturēt žēlošanas soli jumu, jo nu tak gaiši re-

dzams, ka careviča atzīšanās listē daudz kas un tīšu prātu
noklusēts.

«Pēc kara reglamenta ikviens dumpinieks nāvi pelnī-

jis, un arī tad, ja būtu dzimis paša cara dzimtā,» uzrak-

sti ja uz protokola malas. Un licis dēlu tagad iemest cie-

toksnī, nodeva izbijušo mantinieku tiesai, tās laicīgajiem
un garīgajiem locekļiem ar rakstu pateikdams, lai tiesā

«bez locīšanās un izdabāšanas monarcham, un neliekoties

tādēļ stomīties, ka jāspriež tiesa par pašu zemes valdinie-

ka dēlu. Par apsūdzētā augsto cilti nebēdādami, sprie-
žiet viņam sodu pēc skaidras apziņas, lai nepazudinātu

jūsu un mūsu dvēseli, bet lai sirdsapziņa tiesnešu kun-

giem un mums tīra paliktu līdz pastardienai, un tēvuze-

mei nenotiktu kāda vaina.»

Tiesas uzdevumā gāja pie prinča vecais Tolstojs, un

atkal prata ar savu samta mēli careviču tā valdzināt, ka

tas, pēc Eifrozines nodevības tik ļoti izmisis, ka gaisis

prieks dzīvot un nāves ilgojies, atkal jau ar dvēseli at-

spirga, no jauna sāka cerēt, un parāksti ja visu, kas pra-

tinātāja tam priekšā teikts, un par dzīvības glābšanai
vajadzīgu lietu iegalvots.

Aprunāja tanī pēdējā protokolā atkal pats sevi, bīska-

pus un mūkus, līdz tai dienai tēva tiesnešiem nenodotus

draugus,, un beidzot pašu svaini ķeizaru, it kā tas būtu

soli jis dēlam pret tēvu savu karaspēku, bet par to palī-
dzību carevičs savkārt solijis pulka naudas, un vēl dot

ministriem un ģenerāļiem lielas dāvanas.

«Augstā politika šobrīd prasa, lai dodi tētiņam to
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trumpi rokās pret ķeizaru,» diplomāts runāja, un brūnās

acīs tobrīd bija pati nevainība. «Vairāk no tevis nekā ne-

prasīs,, galīgi apžēlos un laidīs vaļā.» Un princis, kaze-

mata cisās gulēdams uz krūtīm, jo mugura visa bendes

plenicas sistos jēlumos, darija ko tam lika. Jau pēc divi

stundām tika no jauna un vēl gaužāk spīdzināts. Tai

pašā dienā arī tiesas kungiem jāspriež par to tiesa.

Baznīcas tēvi izlocījās no noteiktas atbildes, tā teik-

dami, ka izbijušais carevičs pēc vecās derības nāvi pelni-

jis, bet pēc jaunā testamenta cars gan varētu arī piedot,

jo līdzība par pazudušo dēlu liecina, ka piedošana Kristum

patīkama lieta; tāpat lasāms, ka Jēzus piedevis pie viņa
atvestai laulības pārkāpējai sievai. «Valdnieka sirds

likta Dieva rokā, un lai pati mana, uz kādu, sodības, vai

žēlastības pusi liec to Dieva prāts,» ar tādiem vārdiem

beidzās bīskapu atzinums.

Laicīgie tiesneši, Menšikova vadīti un gan jutuši, kādu

spriedumu gaida, paši skaitā simts divdesmit, bija par

nāves sodu, ko galvenais favorīts un tās tiesas priekšsē-

dētājs vēstija valdniekam. Un sadzirdusi to, vakarā pie
cara ar asarām nāca princi glābt solītāja sieva:

«Tētīt, apdomā, ko tu gribi darīt?! Neļauj tam tiesas

spriedumam stāt spēkā! Atceri, ka tas tak tevis paša

auklējums,»

«Čūsku un paslepenu dzēlēju esmu sev izauklējis, ne

dēlu, kas būtu kaut vienā lietā tēvam par palīgu! Nu tai

odzei jāsamin viņas galva, un es to samīšu! Citādi no-

dzels tavu pašas auklējumu,» cars ļaunā balsī sacija. Bet

cariene neatlaidās, apskāva viņa kamiesi valdnieka nervu

lēkmes klusināt un pašu bieži locīt paradušām laumas

rokām:

«Tētīt, vairs nedzels, ir jau izlauzti tam indes zobi!

Cik cilvēku šogad nav miruši zem knutas vai soda lauku-

mos! Padomā jele, ko par tādu tava pirmdzimtā galu
runās tauta, ko sacīs kaimiņi, kā pašam rādīsies, kad

būsi aizmirsis dēla pārkāpumu gādātās sirdssāpes un sa-

vas tagadējās lielās dusmas! Tētīt, nekārdini nu Dievu,
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— man bail, ka pār tevi pašu un mūsu bērniem var vēlāk

nākt Alekseja asinis!»

«Labi, māt,» valdnieks sāka piekāpties, «varbūt, ka

arī šoreiz žēlošu un nelikšu tam mirt, lai gan to gluži ne-

apsolu. lešu pie viņa cietumā un tu te lūdz Dievu, lai

vainīgais, reiz runā ar mani kā ar vīru runājas vīrs, nevis

kā nopērts suns pazemojas, vai glodene, kas izlocās zem

mežinieka kājām. Un lai šoreiz ar visu sirdi atsakās no

viņa iemīļotās vecu laiku tumsības, no manu nodomu un

tevis dzemdēto pastāvīgas nīšanas, ja vēlas, lai tam rādu

žēlastību. Bet tev dzirdot un Dieva priekšā saku: tā tiks

viņam rādīta pēdējo reiz.»

Cēlies, paņēma spieķi, trejstūreni un smagu gaitu gāja

laukā, — apsargs, musketei nožvakstot, sastinga izstie-

pies parādes durvīm blaku, pazīdams valdnieku. Un tam

sākot, kā vienmēr, milzīgi gariem, bet šoreiz gausiem so-

ļiem iet uz citadeles pusi, sakarsušajā sejā sitās baltās

jūnija nakts spirdzinātājas vēsmas žūža, tuvās Ņevas

ūdeņu dzestrais gaiss un no Vasaras dārza puses atnācis

rožu ziedu grūtsirdīgi kaislais srnaršojums.
Vēl lēnāk sāka iet, pacēla grūtu domumākto galvu. Un

jau kā atdzīvojās acis, sākot mēnesnīcā vērot paša celto

un sirdij tik mīļo, jauno galvas pilsētu, — platās ielas,
holandiešu stilā veidotās sarkanās namu fasādes, kārniņu

jumtus. Un virs tiem arī naktī bālganās ziemeļu debesis,

gar kuru malu vakarpusē un virs jūras saguluši tādi kā

mākoņkalni, un pretī tiem stalti saslējies admiralitātes

garā torņa smailis, kā durklis triekdamies iekšā zvaigžņu
apmirdzētajā bezgalības saltumā.

Apstājās sirdi un dvēseli atveldzēt ar savas paradīzes

panorāmu, kurā tam nekad neapnika lūkoties. Un jau
vai līksmi nodrebēja nāsis, sajūtot darvas smārdu, kas

līdz vēsmas vēdām nākusi no Ņevā sabraukušiem ku-

ģiem, — pāri jumtiem varēja redzēt mēnesgaismā pa-
slinki plandam kādus vimpeļus.

Atjēdzās, kurpu ejams ceļš, atkal sagura platie kuģi-
nieka pleci; un pats tas tagadējais gājums sāka šķisties
kā nodevības noziegums pret savu mūža darbu, sevi pasu
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un mazo ņipro puisēnu, kam dienās atstājams viss šis tik

gaužām grūti, ar visiem vareno roku un nemierīgā gara

spēkiem uzceltais mantojums.

Nopūtās, dziļāki vēl lieca galvu. Tad lēni saslējās, no-

purināja kamiešus, kā nomezdams tur gūlušu smagumu,

un apgriezās, aizgāja pilī atpakaļ.
«Māt,» smagi dvašodams pateica carienei, svētbildes

lampiņas, sarkanā puskrēslā pienācis tai pie gultas un,

grīdā metis cepuri, ar plaukstu noslaucija ejot sakarsušo

pieri: «es nevaru. Lūkoju tev klausīt un iet, bet nepa-

ļāva sava paša sirds un atsacījās klausīt kājas.»
Cariene nesacija nekā, bet cars cisās nolicies dzirdēja,

ka klusi raud tā, iespiedusi seju spilvenā. Un rīta agru-

mā, vēl pirms saules lēkta, arī to nakti negulēj ušais vald-

nieks aizgāja Menšikova namā, sāka ar namatēvu dzīrot

un par valsts valdīšanas lietām triekt. Bet gudrais galm-
nieks mānija, ka tas tik tā, ar grūtu domu kliedēšanas

ziņu, un pavisam kur citur kavējas cara prāts.

Noskārta, ar ko cīnās drauga sirds, un mirkli iegailē-

jās acis: pret careviču gadiem ilgi virzītais tēva visu-

dragātāju dusmu trieciens līdz galam jāizved. Lai vairs

nepaceltos visas tās, aiz prinča muguras slāpstijušās un

cara uzticības vīram tik naidīgās veco laiku varas,.
lesāka ar līkumu, drīz nopūtās jau izgudrēm par visu

smago naidu, kas Alekseja draugu un radu kurināts tautā

pret tām jaunajām lietām, kuras no cara rokām tieši nā-

kušas pasaulē vai izraisījušās no viņa dziļākām sirdsdo-

mām, citiem ar savu prātu un ar pleciem nākot palīgos.
Un jau atkal zaļgani iesagailējās valdiniekam acīs tur it

kā pagaisušais saltais naida spīdums pret savu pirm-
dzimto.

Caram nemanot aiztriekts sulainis aiznesa Tolstojam
tādu teikumu, ka «dzelzs atdzisusi un jāliek atkal ēzē».

Un tas ar skubu klāt, bez visas citas sacīšanas zinādams,
ka sāktā lieta tagad jāpabeidz, jo citādi, ar visu septiņ-
desmit gadu vecumu, var viegli gadīties, ka laikiem un

valdniekiem mainoties, pašam gaist viltīgā galva no ple-
ciem.. .
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Dzerdami trijatā, sakurināja cara dusmas ar jaunām

aizdomām, ka vēl gluži viss nava gaismā celts, un care-

vičs pats sevī slēpis un vēl tagad slēpj pašu galveno: kā-

das īsti pret tēvu un valdnieku viņa sakūdītas ārzemju

un pašas Krievzemes varas.

«Vēl vajadzētu lūkot pratināt,» kā neviļus noteica

Menšikovs, ar Tolstoju žigli saskatijies, un tas piekrita
lēnā balsī, ka visu nupat aizdomās nākušo vēl neteikdams:

«Vajadzētu nu gan, jo kas zina, ko glabā nocietināta

sirds.»

«lesim,» cars smagi izdvesa, no galda strauji celda-

mies, un pavērās padoma devējos asiņu un trakuma

pieskrējušām lūša acīm.

Moku kambaris, kails un asiņains augums pie kāķa
stiepts, un smaga kāķa pātaga svelpj pustumšā gaisā un

sarkanmataina bendes stiegrainajās un spalvām koši no-

augušās rokās. Tolstojs sakucis kāķa stabam ieblaku,

par protokola rakstītāju piemeties, pār papīru un zoss

spalvu noliecis parūkoto galvu. Menšikovs nostājies tū-

daļ aiz viņa, un favorītam blaku cars, — vienam acīs

viltīgs un reizē it kā sērīgs mirdzums, otram līdz ārprā-
tam kāpināts naids.

«Paga, Stepanič, tu vairs neproti!» cara balss bij kā

meža runča šņāciens. «Dod šurp knutu!» Un pātagu iz-

rāvis tam, ar visu spēku sita dēlam tā, ka pašam, bendēm

un tiem diviem pieskrēja acis asins šļakatām un knutas

izrauto ādas un miesas, daļu skrandām:

«Vai teiksi, suns, ko esi vēl mums slēpis?!»

«Teikšu, tētiņ,» novaida moceklis, jau nesamaņas

mākts un ļegani nokarādamies kāķa virvju saitēs.

Cars, smagi elpodams, ar knutas kātu pamāja bendēm,
lai atlaiž pratināmo vaļā no tā moku staba. Bet carevičs

vairs nejaudāja kājās nostāvēt, nokrita tumšsarkanām

lāsēm pieslacītā klonā; un atžilba tikai pēc tam, kad ar

brandavu Stepaniča dzirdīts, un bende ar to pašu sīvo

tam apslacījis moku sviedriem piesvīdušos deniņus.
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«Teiksi vai nē?» cars krāca — uz lūpām bij putas, —

knutu pār plecu atkal atvēzdams: pašam nošņirkstēja
balti ņirgtie zobi zem saceltajām kaķa ūsām, acīs bija visu

pelnos sadedzināt gatava guns. Un nepadzisa arī tad, tik

redzokļi platāki iepletās, kad princis lēni piecēlies un stīvi

sācis vērties tēvam acīs.

Abi, un pirmo reizi mūžā, nu rādijās viens otram līdzī-

gi, un abiem skatos tik briesmīgs naids, ka Tolstojs no-

krekšinājās, Menšikovam aizrāvās elpa, un bendēm pa-

spruka rudajā bārdas mežā bailīga nopūta.

Cars jau gribēja sist, bet savāds tobrīd sanācis atsa-

vēztā labajā stingums, krūtīs apstājusies dvaša un sirdī

gan tāda sajūta, ka dēla acu liesmas sākušas viņu dedzi-

nāt, un drīz pats turpat sabirs plēnēs.

Vairs nepazina pats sava pirmdzimtā: visu moku kam-

bara telpu likās aizpildām nebeidzamā naidā sašķobītas
tūkstots sejas, — citām bij asiņaini sviedri, citām mietu

galos durtu pelēkais zilganums vai smagais degumtvans,
un citām jau trūdēt sākušu līķu pazaļganums, un no tā

ēnu pulka nāca trūdu un kapu gaiss.

«Teikšu, ko vēl neesmu tev teicis,» cauri tam rēgu ba-

ram atnāca it kā sveša balss; bet šķita, ka tos vārdus

korī nu teiktu cara priekšā sanākušās, ar tā ziņu bendēto

veco un tautas, sirdij mīļo laiku ēnas: «Asaru rijējs un

asins dzērājs, esi šajā saulē un viņā saulē nolādēts!»

Sagrīļojās no tiem vārdiem, kā būtu pats guvis sejā
vai sirdī sistu sitienu. Pat kā grasi jās kāpties soli at-

pakaļ, kā mokās dūres sažņaudza un atkal juta smago

knutas kaula spalu labā delnā.

Apsvieda apkārt to, iekaucās baisas un dusmu traku-

mā un sita, cik tik bija tobrīdrokai spēka. Unpāri mirk-

ļus nemānija vairs nekā, tik dvašas trūkumu un tumš-

sarkanu ņirbēšanu.
Tad padzirda kādu klusi nočukstam: «beigts.» Notrī-

sēja viss, roka ļāva nokrist pātagai; un streipuļodams,
klonā gulošajā nepaskatījies, izgāja no tā moku kazemata

laukā.
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Otrā dienā bija Poltavas batalijas atceres svinības,
Vasaras dārzā lielas dzīres, vakarā turpat paša valdinieka

vadīta uguņošana. Un caram jautrs vaigs, kam tikai šad

un tad, reizē ar feierverka liesmu šaudīgajām ēnām, pār-
skrēja gaisīgs grimases trīsējums, bet cares acīs bija sa-

stingušas šausmas.

Trešajā gulēja paģiras; ceturtā bija Pēterdiena, un

dzīrošana no jauna iesākās, Ņevā arī nolaists tikko būvēt

beigts kuģis. Un atkal, jaunai fregatei un caram Pēte-

rim par godu, nakts, debesīs mirkli pēc mirkļa plauka
zeltaini bērziņi, uguns fontānu mirdzumā nobāla zvaigz-

nes, un melni milzu ēnu jātnieki tais brīžos skrēja pāri

pilsētas namu jumtiem uz visām debesmalām, lai nodzī-

šanas mirkļos glūnīgi sajātu ielās un sirdīs atpakaļ. Un

ar valdnieku kopā dzēra galms, salūta lielgabali līksmi

dimdēja no bastioniem un galeru šaujamlūkām; bet ca-

rienei, līdz dzīrot piespiestai, allaž sametās baisi, carā pa-

veroties. Un negaisa tās paslepenās bailes tai no sirds

un prāta vairs it nekad.

Arī pēc tam, kad tēva rokas nomaitātais princis Pē-

tera un Pāvila katedrālē, Velfu princesei blaku, klusi un

pavisam bez kādas sērošanas apglabāts.
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XVII

Ķēniņš brauca atpakaļ pie armijasļ no tikšanās Veter-

«ezera krastā ar māsu princesi. Kalesas riteņi smagi dār-

dēja pa salušo zemi, jo vēl īsti nesnidzis sniegs. Blaku

valdiniekam, ar memorandu, akšu, reskriptu, likumu un

līgumu projektu un lūgumrakstu pilnu portfeli uz ceļiem,
sēdēja Gercs, tā pirmais ministrs un allaž runīgs vīrs, bet

tagad kluss, jo juta, ka smagu un tikai vienam domāja-

mu domu apstāts ķēniņa prāts.
Caur karietes lodziņu, sākušu aizaugt groteskām ledus

puķēm, varēja redzēt kopš gadiem atmatā aizlaistus lau-

kus, un tikai šur tur manāms pavārgs un ielāpumains

jauno rudzu zaļums. Ceļmalā daudzām sētām bija sakri-

tuši jumti, pagalmos reti kur kāds vecītis vai pirkstiņu
mutē iebāzis bērns. Dažām mājām bij izgāzušās durvis,
kā melnas mutes rēgojās tukši logi, un jaužams, ka tur

vēl no lielā mēra gada nav sācis atkal kūpēt skurstenis.

Pustukša kļuvusi zeme, pa nebeidzamās karošanas

gadiem pagalam nabaga tauta, arvien smagāks paliek no-

dokļu un nodevu jūgs: vēl toruden pārmeklētas visas

muižu un sētu klētis, puse labības paņemta kara vešanai,
dzelzs āmuros norekvizēta visa dzelzs, karā iesaukti piec-

padsmit gadu veci puisēni. Un lai kaut kā saglābtu fi-

nances, jo gada ienākumu nu vairs nava gana vienam pa-
šam mēnešam, ķēniņš paļāvis Gercam likt kalt sudraba

naudas vietā vara dālderus, par to pašu veco, pilnu cenu

un ar sengrieķu dievu attēliem. Bet tauta nīst tos, negrib

ņemt, un mācītāji no kancelēm sprediķo pret elles naudu.

Visi nabagi, īgnuma, naida vai spīts pilni. Pat Ulrikai

Eleonorai, ar brāli tiekoties, bija bāli un iekrituši vaigi, tik

pirmā redzēšanās brīdī priecīgs, vēlāk atkal sadrūma acu

skats, — šķiroties gauži raudāja, pieplakusi viņam un

skaudama kā nelaimes nojautas bailēs. —
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Sevis pašas vai viņa dēļ?
Varbūt, brālim vajadzēja agrāk steigt māsu apraudzīt:

turpat veselus divi gadus bija vilcinājis to tikšanos, iz-

braukājis un izjājis pusvalsts, tik Stokholmā tiepīgi ne-

iesperdams kāju, — bij mazliet kauns, un liedza arī pašam
sev dotais zvērests:

Tik pēc godīga miera un ar jaunu slavu atgriezties

galvaspilsētā.
Ar māsas vīru bija daudz agrāk sastapies, pat paņē-

mis plecīgo hesieti līdz pērnruden pasāktā pirmajā Nor-

vēģijas kara gaitā, tur savām paša acīm redzējis, ka dū-

šīgs, karavīrs.

Tikai brutāls un domas arī šķiet tam vienmēr smagas,

sirdī kaut kas tumšs glabājams.

Vai māsai ar to laimīgs mūžs, — vai tik nav pagalam

nostājies vidū starp ķēniņu un princesi, kas citāda nekā

pārnācējs cerējis to rast, kā būtu svešas gribas varā?

Ak, nieki! Ķēniņam tad karā jājot, Ulla vēl bija maza

meitenīte, — nu jau sieva, jo no tā šķiršanās pavasara

gājušas astoņpadsmit garas vasaras. To, kas viņiem
abiem pa garajiem ķēniņa svešniecības gadiem bijis trie-

cams, tie paspējuši pateikt vēstulēs. Un nu, vienam otru

skatot vaigu vaigā un gluži citādu kā toreiz, negrib sākt

risināties valodas, bieži aizķeras vai trūkst runas pave-

diens, .'• .[■ ■•

Tā ķēniņš sevi mierina, bet atkal teic tam sirds, ka

vidū starp viņu un māsu kritusi tās vīra ēna: nevienu

brīdi māsas vīrs nav pametis tos divus vienus, likdams

vai pagaist Ulrikas Eleonoras trauslajam augumam blaku

savam varenajam stāvam un platiem kara kalpa pleciem.
Un īdzīgi savilcis uzačus, kad ķēniņš sācis cildināt jauno

un kluso Holsteinas lielkungu.

Ak jā, patlaban jau ir tā, ka mazais hercogs iznāk tu-

vākais mantinieks; un tālab laikam Hesenes, princim tik

tumši tapa skati, ķēniņam holsteinieti slavinot.

Par agru viņa radi sākuši kauties ar domām, kas īsti

būs ķēniņa mantinieks. Vēl viņam nava vaļas mirt, vēl
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pāris gadus cīņā jāiztur, bet tad būs reizi galā visas viņa
mūža kara gaitas:

Tas virs, kas ķēniņam nu blaku, ar tā plāniem naudas

gādāšanas lietās brīžam liekas aušīgs, bet nodoms par

četru valstu savienību un Hanoveras dinastijas gāšanu

Anglijā tiešām bij lielisks, viens no tiem, kas varēja iz-

celt patlaban ķēniņam naidīgo Eiropu no virām.

Salīgt mierus ar caru Pēteri; tam ar tā krieviem no-

valdot pārējos Zviedrijas kaimiņus, divpadsmit tūksto-

šiem ķēniņa veterāņu pārcelties pāri Ziemeļjūrai un iz-

kāpt malā Skotijā, kur kalniešu un arī daudzu citu ar

ilgošanos gaidīts vecās, Stuartu dinastijas pretendents.
Un ar tā slepeniem piekritējiem pašā Anglijā tad sa-

sniegties rokām!

Tad, ar sparīgā abata Alberoni valdīto Spāniju kopā,
uzstāties pret tagadējo Francijas reģentu, hanoverieša

draugu. Un pēdīgi izkārtot visas šīs pasaules daļas lietas

tā, lai Eiropas būšanu gājumu diktētu ķēniņa, cara,

Spānijas un atkal godā tikušo Stuartu dinastijas četrotne!

Pērn pavisam maz trūka, ka tas Gerca plāns būtu pa

pusei paveicies: jau pašā Londonā tam apvērsuma nodo-

mam bij sameklēti talcinieki. Tak saodis visu to sasodī-

tais reģents, kāds holandiešu aģents ar, un iznāca tāds

mazs starptautisks skandāls:

Sūtnis Gilenborgs apcietināts Anglijā, ķēniņa ministrs

aizturēts Amsterdamā, holandiešu draugiem angļiem par

prieku, un pats cars satrūcies pasācis klaji taisnoties, ka

itin nekā nezinotpar kaut kādām tur daudzinātās Eiropas
sazvērestības lietām, kaut gan Ostermanim ar Gercu

gandrīz viss norunāts.

Ķēniņš bija par lepnu un arī ar gana aukstām asinīm,
lai mēģinātu liegties. Tiesa, arī neatzina nekā, tiepīgi

klusēja, tik savkārt lika savā Stokholmā saņemt cieti ho-

landiešu un angļu sūtņus; un drīz pēc tam abi ķēniņa
uzticības vīri bija atkal brīvi.

Nobijies kaimiņš cars pie tās lietas tālākas risināša-

nas nav dabūjams, bet bez cara līdzēšanas nav projektē-
tai savienībai ne naudas, nedz flotes, jo ķēniņam sudraba
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nav, un kuģu arī gandrīz vaira nava, Alberoni Spānijai

gan tāpat; un arī pretendentam Stuartu princim droša

sirds un dūšīgs zobens, bet tukšas kabatas.

Tad, kā paša likteņa sūtīti, bija ieradušies pie ķēniņa
divi savādi diplomāti: Madagaskaras salā no trim okeā-

niem vienkopus braukušu jūras laupītāju uzticības vīri,

vēju noārdētām un zobenu cirtienu rētām izsvītrotām se-

jām, un katram aiz jostas sabāzts pusducis pistoļu. Un

vaļsirdīgi teikuši, ka šiem tur, tanī palmu silu salā, esot

kopā pieci tūkstoši jūras kaujās norūdītu trakgalvju,

pussimts kuģu ar labiem lielgabaliem, dukātu vai pūriem
un dārgakmeņu tā kā sūdu. Tik viena kā nu trūkstot —

iespējas tikt kādas valsts flagas aizvējā, lai mūža otro

pusi varētu sākt kur dzīvot kā godīgi pilsoņi, ar tiem pir-

majā gūtiem dārgumiem.

«Citu tautu valdniekiem neticam: pasolīs nepiemek-
lēt vecas lietas, pēcāk pēc mūsu mantas iekarsis pašiem
vai to ministriem sirds, un amnestiju apmainīs pret ka-

ņepāju valgu,» tā bija teikuši tie kapteiņa Morgana atsū-

tīti jūras vilki, mēzdami grīdu strausu spalvām nosprau-
dītām platmaļu cepurēm. «Ticam vienīgi zviedru ķēni-

ņam, kas visā pasaulē daudzināts vīrs, ka tura katru

savu soli jumu.»
Pirāti soli ja dot ķēniņa rīcībā visas savas eskadras,

un zelta cik vien tā karu pabeigšanai vajadzīgs, ja pie-

ņemtu tas viņus visus par savas kara flotes kuģiniekiem,
— soli jās pārvest kurp vien vajadzēs viņa pulkus, un iet

vai pašu elli sirt, ja tikai majestāte vēlēs.

Ķēniņš bija teicies to lietu pārdomāt un drīzi sūtīt uz

Madagaskaru pie viņas pirātiem divus savus virsniekus,
to jaunās kara flotes iemantošanas lietu galīgi norunāt.

Un tobrīd ratos atceroties, no jauna iezibsnijās acis, kā

vētras gaisu mīlētājam vanagam:

Vai Hanoveras Juris, brālēns Augusts un citi, ar viltu

vai intrigām pa troņu kāpnēm augšup tikuši mežģiņu
kreklu valkātāji sauszemes bānditi, būtu ar tīrākām ro-

kām un dvēselēm kā šie, atklāti citu laupītāji vīri?!

Nē, tas to padoms pieņemams, tik sūtņu turpu sūtīša-
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nai līdz pavasarim jāgaida, jo jābrauc apkārt tepat visai

Āfrikai un pa diviem viesuļu pilniem okeāniem.

Līdz tam laikam, pa ziemu, ķēniņš veiks pa otram lā-

gam sākto Norvēģijas karošanas gaitu, lai tiktu tam pērn
sadomātam lēcienam uz Skotu zemi vaļā ceļš, un gana

fjordu ostu, kur vasarā sabraukt no savas Madagaskaras
salas tiem jauniem sabiedrotiem, līdz šim miroņa galvas

flagas vīriem.

Par jaunā kara kopus karošanu ar caru bija gandrīz
atkal sapraties, tam piesolīdams kādas prūšu zemes. Par

vecā, zviedru un krievu cīniņa beigšanu un mieru sāktās

valodas pirmā sākumā aizgājušas meža ceļu, jo cars grib

gandrīz visu paturēt, kas pa šiem gadiem ticis viņam
puspasauli sagrābt kārās rokās:

No Vīborgas līdz Rīgai visu vēlas sev, ķēniņam vēl Nor-

vēģiju un cik vien tik tas kāro zemes Ziemeļjūras krastos.

Un piedevām nu jau pats solās palīdzēt celt Augusta vie-

tā, ar kuru panīdies, Staņislavu par poļu ķēniņu.
Ķēniņš Kārlis, karā iedams, pie zobena zvērējis saglābt

tēva mantojumu, no kura tagad puse nu jau gadiem krie-

vu varā, kā vecā Vīborga, tā mīļā Rīga, uz kuras plāna
bērnībā reiz rakstījis ar savu paša roku:

Dievs devis un velns neatņems,.
Nejaudājis līdz šim to zvērestu pildīt gan tāpēc, ka pār-

spēka apstāts, ka ienaidnieki reizē radušies tam rītos,
dienvidos un rietos.

Gerca plāns tam ļauj savus līdzšinējos pretiniekus vie-

nu pret otru sarīdīt, ja atsakās no tēva zemēm saules

lēkta malā. — Bet kā būtu, ja no sava paša ministra

slēpu, ķēniņš pie sevis lemtu no tām pavalstīm, kas au-

strumpusē Baltijas jūrai, tikai pagaidām atteikties? Un

vēlāk atgūt tās, ar jaunu karu un ar viltu, kas viņam
līdz šim riebis, bet ko pret viņu nemitīgi vērsuši visi naid-

nieki, un arī Gerca tagad iecerētie jaunie sabiedrotie?

Caram palīdzot, ķēniņš salauzīs dāņu un angļu varu.

Meklenburgas dēļ cars jau vai tagadiņ gatavs ar prūšiem
karu sākt. — Brālēnu Augustu varētu poļu troņa vietā

pakārdināt ar Hanoveras Jura tēvišķu, kas Sakšu zemei
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turpat blaku. Tad, pēc gada vai diviem, visu pa savam

atkal griezt:
Ar Stuartu atgūto Angliju, kopā ar cara pa tam paze-

moto Prūsiju, ar drauga Staņislava poļiem, kurus ga-

diem ilgi minuši un min cara zaldātu zābaki, sākt visu

vēlreiz no gala! Sākt savu pēdējo kara gaitu pret rītiem,

kurā, varbūt, līdzētu arī Habsburgs, kam pēc jaunās tur-

ku armiju kaušanas dienvidos, nu paliek citās debesspusēs
brīvas rokas.

Atsviest caru no jūras, atjaunot tur Gustava Ādolfa

laiku robežas, iemantot piedevām un Daugavas līnijas

drošākas turēšanas labad lielkungu valsti Kurzemi, ar

kuru poļiem tikai krusts un bēdas, jo tā tāda vāja vieta,
kurai krievs, jau ķēniņa vectēva laikā, lūkojis bāzt uz

jūras pusi savu šņukuru. —

Atgūt zviedru Pomeraniju, Rūģenu salu, apriņķus, kas

aiz Elbas grīvas. -— Un tad pēdīgi varētu bāzt makstīs

kara zobenu, jo ar to beidzot gūtais miers būtu godīgs
zviedru miers.

Jā, tā nākamā miera gūšanas labad, varbūt, būtu pa-

tiešām vērts šim jaunā, ķēniņa naidnieku sanaidošanai

sākamā kara labad uz pārs gadiem ar caru biedroties, lai

tagad atdodamo vēlāk ar varu ņemtu atpakaļ!
To domu domājot, ķēniņa pierei top karsti, un viņš

rauj vaļā karietes lodziņu, pa kuru pirmais sīkais pute-

nis, nu sākdams virpuļot, sviež iekšā sausu sniega pārslu

sauju. Un valdnieks redz, ka brauciens jau ir galā, ka

turpat likti viņa armijas pirmie sargposteņi: kareivis

bargi prasa paroli, trabants Boks tam dod no bukas aug-
šas atbildi; posteņu priekšnieks nāk ar savu raportu.
Un tad jau karietes riteņi sāk dārdēt starp Norvēģijas
otrai kara gaitai savākto pulku ugunīm.

Pie. ķēniņa mītnes namiņa viņa saimnieks sniedz mi-

nistram roku atvadām un teic tam:

«Brauciet uz Obu sarunām, un lūkojiet ar Ostermani

un tā krieviem kaut kādi galā tikt. Un neaizmirstiet

manu māsas dēlu, mazo Holsteinas hercogu,» vēl saka,

atcerēdamies, ka nomirējas Hedvigas Sofijas dēls nu dau-
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dzināts jau par nākamo cara znotu, nevien ķēniņa mant-

nieku.

Atvadijies, strauji sagriezās pa kreili, — bij tāda sa-

jūta, ka glūnēdami urbtos pakausī tam kādi skati. Un

vaigu vaigā sastapās ar hesenieša ieteikto adjutantu Si-

kiru, kam acīs tūliņ dzisa draudīgs atspīdums un pade-

vīgi laipnā smaidā kļuva viebta seja.
Grenadieru apsargi godam sveica ķēniņu savām bisēm,

rībēja bungu dārds.

Vēl reizi paskatijies adjutantā un pasmaidi jis ka-

reivjiem, ķēniņš pielika pie cepures pirkstus atbildes svei-

cienam, un steidzīgi iegāja iekšā.

Pirmās adventes svētdienas vakarā ķēniņš bija viens

savā dēļu būdā, turpat pie Fredrikshallas cietokšņa ap-

lencējas savas armijas priekšposteņiem, un laiku pa lai-

kam pavērās galdam uzliktajā Dienvidnorveģijas kartē.

Ledainais vējš, pa sienu šķirbām iekšā ieskriedams, pli-
vināja kartei ieblaku liktā vara luktura sveces liesmu,
likdams pa griestiem un ķēniņa seju staigāt nemierīgām
ēnām. Un valdniekam brīžam ap sirdi tā, itin kā viņa do-

mu citkārt tik skaidram gājumam nu vilktos līdzi kādas

ēnas tumšums.

Ne jau tieši dēļ paša kara lietām:

Nevienā no savām līdzšinējām, deviņu laimes gadu un

deviņu nelaimīgu gadu karošanas gaitām tas nav devies

ar tādu apdomu, — viss iepriekš sīki apsvērts un laikus

sagādāts, Norvēģijas iekarotāju armijai ziemu vajadzī-

gais, maizes labības, tāpat miežu daudzums jau rudenī ir

savests kara magazīnās, un transporti nu regulāri nākpa

visiem aizmugures ceļiem, municija tāpat. Kopenhāge-

nas brālēna otrā valsts saņemta kā knaiblēs, no šejienes

un no Jemtlandes puses, kur Trondjemas pilsētu gājis
karot vecais Armfelts, un šoreiz gan šīs jūras zemes

ieņemšanai nu vajadzētu paveikties.
Tad vasarā varēs steigties pār jūru uz Skotiju, kā no-

runāts ar divu, Edinburgas un Londonas troņu preten-
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dentu. Un tiem, tur dienvidos, tas ķēniņa desanta pulku
trieciens gan taps par tādu flanka dragājumu, ka hano-

veriešiem un dāņiem vaira no tā neatžirgt, un arī prūsim

pēc tam pāries karošanas tika.

To resnā angļu Juraministri un viņu aģenti gan mana,

jo no Temzas grīvas uz Ņevas pusi, šķiet, sācis atkal risi-

nāties kādas pret viņu vērptas intrigas pavediens: vairs

neveicas un pat kā izjukt taisās ar caru pusslepeni sāktās

separāta miera sarunas.

Varbūt, tur savu tiesu vainīgs arī Holšteinas. lielkunga
labad par daudz centīgais Gercs: pats uz savu roku, un

pretī norunai ar Stuartu princi, sadomājis sākt sapreci-
nāt nomirējas ķēniņa māsas dēlu ar cara vecāko meitiņu,
ko sev jau nolūkojis arī Skotijas un Anglijas kroņu ilgo-

tājs, lai tā nodrošinātu tiem plāniem krievu eskadru at-

balstu. — Un krievu atbalsts lielajam pasākumam būtu

gaužām noderīga lieta, jo Morgana solītā flibustiešu flote

vēl aiz divu pasaules jūru ūdeņiem.
Fredrikshallas aplenkums gan' gausāki sokas, nekā

karā sākuma plānos paredzēts: tik aizvakar kritusi vi-

ņa galvenā, par Zelta Lauvu sauktā skansts, un zviedru

kareivji nu pa naktīm rokas klāt citadeles vaļņiem, —

garnizonam drīz nāksies pacelt padošanās karogu.

Tik pāris nedēļas vēl paciesties, — tā viņdien bija sa-

cījis Megrē, galvenais kara inženieris, — un kas gan tik

īss, laiks par pārbaudijumu liktenim spītēt radušam vī-

ram? Tad visi šīs norvēģu zemes daļas ceļi vērsies ķēniņ-
vīriem vaļā, uz Kristianiju ies tālāk kara gaitas ceļš.

Tak nav un nava tagad pacietības, nedz miera ķēni-

ņam, un dvēs'le brīžam deg, kaut ātrāki šai vietā būtu

gala karošanas lietas, varētu tālāk steigt. Un vienam

esot vai ejot lūkot tranšejas racējus, bieži grūta, un ne-

zin kāpēc, sametas sirds.
—

Vai gankāds, glūnēdams tam iztālim, nu jauktu raitu

domu ritējumu? Un kālab atkal, tā kā reiz pie Prutas,
ar nāves domām sācis kavēties tam prāts?

Viņš iet pie būdas loga, skatās mēnesnīcas vizējumā.
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Pašā priekšā rēgojas aizvakar ar joni ņemtais dāņu forts,
un Tistedalas upe krāc pa labi, dziļā klinšu lejā.

Sikirs —

Pie joda, ko tas cilvēks, paradis ķēniņam pakaļ iet kā

ēna pa nometni un cīņas grāvjiem, nu šodien jau kuru

reizi ienācis viņam ari domās,!
īsti netīk un netīk tas jaunās māsas vīra ieteiktais

franču adjutants, no kura vēl nesen Gercs atkal brīdi-

nājis:

Esot dzirdētas tādas jaunas valodas, ka Hesenes prin-
cis drīz tikšot zviedru tronī, jo ķēniņa svītas, vīru vidū

radušies nodevēji, kas tīkojot pēc viņa dzīvības. —

Būs tikai tenkas, abu ķēniņa radinieku partiju, prinča

draugu un mazā hercoga ļaužu kārtējā savstarpējā ap-

melošanās, vairāk nekas.

Tak sirds vieglāka nepaliek, un nezin kāpēc, tieši tobrīd

viņam sāk rādīties, ka pilnā mēness vaigs mazliet līdzinās

uztūkušai miroņsejai. —

Vējš gandrīz stājies, tikai augšā mana retu debešu

pagauso gājumu gar mēness ripu. Gaiša un reizē salta

nakts, pavisam balta zeme, kurai slīd pāri mākoņu ēnu

drebējums. Pa labi lejā upe šalc, un viņpus Zelta Lau-

vas skansts dzird slinku šaudīšanu:

Tur cietokšņa aizstāvju uguns stobri lūko kavēt ķēniņa
vīru tuvākrakšanos.

Būs drīz jāiet atkal lūkot pieejas grāvju racējus, vai

arī šonakt tikpat gausi sokas, — zeme sasalusi cieta kā

klints. Un pieejot pie galda, kartes stūri paceļot, lai sa-

meklētu rokā Fredrikshallas viņas malas skicē jumu, brī-

tiņu vēl risinās tālāk tas pats domu pavediens:

Jāpavaicā visu to kurmja darbu vadītājam Megrē, lai

jau šavakar skaidri pasaka, cik ilgi vēl te nāksies.nīkt.

Jā, varētu iet jau tūliņ, tik jāpasauc Sikirs —

Atkal šis Sikirs, kam tik šaudīgas un reizē glūņa pilnas
acis!

Līdz Fredrikshallas krišanai lai jau nu vēl paliek ķē-
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niņa tuvumā. Bet tad nu gan jālūko dabūt projām, vien-

alga, vai tas māsas vīram patiktu vai nē:

Priekš ķēniņadjutanta jau par daudz nejauka seja,
īsts laupītāja skats.

Inženieru pulkvedis Megrē, lūšādu kažoku plecos ap-

licis, stāvēja grāvī, uz tranšejas malas ar abiem elkoņiem
atspiedies, lēni dzēra no māla krūzes sava ziņneša at-

nestu sildītu alu un klusēdams vēroja sapas rakšanas

darbu gājumu.
Vēl pavisam plāna sniega kārta, virs viņas mēnesgais-

mas vizējums, kurā lokās spocīgi melni stāvi ar kapļiem
un vedgām, — skan akmens, klusi zvana lāpstas, dun vi-

ņu mesta sasalusi smilts. No tuvā Fredrikstenas forta

šauta juceklīga guns: lodes dziedoši noskan, sizdamās

pret zemes virsu, bet tikko uzmestās un vēl irdenās grāvja
malās to trieciens rada ābola kritienam.

Arī cietoksnim drīzi jākrīt, kā jau gatavam ābolam.

Un tomēr aplencēju inženieris īdzīgi dzer savu karstalu,
drūmas tam acis un zem melnajām ūsām brīžam mana

lūpu kodīšanu:

Armijas nometnē, par spīti visam salam, šķiet topam

spiedīgs gaiss.

Kaut kas sāk savilkties, un gandrīz visi to nomana,

sevišķi vecie kareivji.

Aizviņu rīt, un pirms ausmas, veselu Uplandes pulka

bataljonu cēlusi izmisušu no miega nez kā laista, diez kā

visupirms padzirdēta vēsts, ka ķēniņš naktī nokauts. Un

tikai ģenerālmajoram Trautveteram pēdīgi noticējuši, ka

ļaunā ziņa tik bauma.

Bohuslenas jātniekos atkal tādas valodas, ka dāņu spie-

gi, un ar angļu naudu, kaut ko gatavojot pret valdnieku;
un trešais eskadrons viss apstājis kara kungu Didriķi

Lēvenšernu, lūgdams ķēniņam to pasacīt un ciešāk viņu
apsargāt. Un kad vaicāts, kur to dzirdēta tāda teika,

mīņājušies un pēdīgi atzinušies, ka tas kaprāļa Sidblada

nosapņots.
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Kareivju prātus satraukušais baisais nemiers pasā-
eis pielipt arī to kapteiņiem un kādiem pulkvežiem. Pats

Megrē, franču zemes vīrs, kuram gan vienalga, kam kal-

pot, jūt nākam kaut ko smagu, un kaulos tam tāds sa-

vāds satraukums.

•Un tikko beidzis alu dzert, viņš dzird tuvojamies kā-

dus, no armijas nometnes puses, jauž piešu šķindoņu,
kāpj laukā no grāvja un valdinieku sveicina: skarbais

ģenerālis Kaulbarss tam līdz, un adjutants, šoreiz apli-
cies varen platu mēteli, un bakurētainā sejā vēl lielāks

šķiet līkais deguns, vēl glūnīgākas acis.

Ķēniņš nav labā omā, strups un mazrunīgs. Un tūliņ
pasaka, ka sapas grāvju rakšana nu gan velkoties par

daudz gari. —

«Sir,» pulkvedis aizstāvas, mazliet aizvainots, «racēji

dara, ko spēj darīt to rīki un rokas. Es galvoju, ka jau

pēc nedēļas šis dāņu cietoksnis padevīgi gulēs pie jūsu
majestātes kājām.»

«Redzēsim,» ķēniņš neticīgi atsaka, «bet tagad iesim

tālāk.» Un gājiens dodas pa to šauro tranšeju uz priekšu,

Megrē vests, aiz kura ķēniņš, tad tā adjutants un pēdīgi
Kaulbarss.

Ar ziņojumu pretim nāk un klusi raportē grāfs šve-

rins, sektora priekšnieks. Un tad jau viņi ir pašā sapas

galā, un pa labi un kreisi redz mēnesnīcas bālganā vizē-

jumā lokāmies rakšanas darbos atsūtītu kareivju ēnas.

Virs tām paretu padebešu gājums garām pilnam mēne-

sim, ap tiem racēju instrumentu klusā šķindoņa un ledus

gāles, sniegu zvīļošana.
Megrē rāda ar roku valdniekam uz cietoksni, pus-

čukstus skaidro, kādās vietās tur tiem sargi un lielgabali.
No forta laiku pa laikam šāvienu zibsnijums, tad dunē-

jums un lodes sitas kaut kur blaku. Un ķēniņš mēmi

klausās pulkveža vārdos un ložu klakstienos, ar elkoņiem
atmeties uz krūšsega malas.

Sīvāks, it kā steidzīgāks metas ložu sanējums, un kāda

gandrīz aizkar Megrē vaigu. Pulkvedis pieplok tranšejas

malai, un saka ķēniņam, kas nava pakustējies:
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«Sir, es jūs lūdzu tīšu prātu nedoties briesmās.»

«Esiet bez rūpēm,» atskan nepacietīga atbilde.

Inženieris pakāpās atpakaļ vecā vietā uz grāvja malas,
un no jauna iesāka savu lodes un lēciena pārtraukto ziņo-

jumu ķēniņam, par projektētā āprošmēnta rakšanu cie-

toksnim jau tik tuvu, lai tai grāvī triecienam sagājušos

šturmētājus vairs nejaudātu aizsniegt Fredrikshallas

sargu lodes.

Bija mainīgs mēnessgaismas un reto ziemas nakts pa-

debešu mijums, viegls ēnu skrējiens un sniega pārslu vi-

zējums. Skanēja darbos dzīto bataljonu vīru lāpstas,

dunēja stieņi, sita vedgas, rakstā cirta kapļi. Forts to

rīku cilātājiem turpat pretim nebeidza pagauso šaušanu;

un laiku pa laikam dārdēja tur, atsvilpa kādas lodes, no-

spindza rikošeta kauciens, nikns un reizē, sēri žēls.

Megrē stāstija, ķēniņš klusēja, aiz viņa pa labi tā ad-

jutants, zem platā pleda slēptām rokām. Kaulbarss ar

Švērinu bij atgājusi soļu divdesmit nost un tur, tranšejas

pagriezienā, klusi sačukstējās.
«ledrošinos noteikti cerēt, sir, ka vēlākais, aizparīt

sim jau tik tālu ar šo savu rakšanu tikuši, ka varēs

sākt —» . •.:

Aprāva ziņojumu pusvārdā, sev blaku padzirdējis

vieglu zobena ieskanēšanos, kādam pavelkot asmeni laukā

no maksts. Un tieši tajā acumirklī no cietokšņa reizē

šāvušas šurp kādas bises, — pat šķita, ka būtu vēl tu-

vāk šauts. • ' \ ■. •
.

Griezās, apkārt un redzēja ķēniņa galvu lēni slīgstam

lejup, uzkrītot tranšejas krūšsega malai ar vieglu nopūtu.
Pulkvedis satrūkās un aši vilka dvašu, — tās skrējiens

caur divkaujā ar rapiera galu izsistajiem priekšzobiem

izklausījās kā brīnošanās svilpiens. Un ielēca grāvī pie

kritušā, pār kuru patlaban liecies Sikirs, kā skrejpeles

spārniem sakustoties platā mēteļa plandām, kaut ko slēp-
dams zem viņām pagaisušās rokās, un gaisā tā kā jau-
žams biszāļu smārds.

Arī pieliecies, pulkvedis cieši ieskatījās mironim sejā:
šāviens bij ķēris labajos deniņos, un tur pavisam maziņš
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caurumiņš, bet kreisos gluži izjaukusi lode. Un vaļā pa-

likušajās, jau stingajās acīs vēl drauds nez kādam naid-

niekam, jo līdz pusei izvilktā zobena spalu cieši turēja
labā roka.

Megrē ar nicināšanas riebumu pavērās Sikirā. Tad

aši saņēmās, atcerējās Ruanā palikušo sievu un meitu,
kurām vienīgais apgādnieks, kļuva tūliņ atkal pats savu

nervu kungs un vecais ciniķis, un pateica, kā runādams

par sen sagaidāmu un, patiesību sakot, gaidīt apnikušu
lietu:

«Spēle ir galā! lesim vakariņās.»

Pēc furaža sūtītais leibdragūnu kaprāļa Stālberga vads

lēni jāja pa priekšu saviem siena vezumiem pa mēnesnī-

cas paisumu un Tistedalas ceļu, kam pagalam balts, it kā

balināt izritināta audekla vizējums. Un ciema malai

tiekot klāt, kur likti pirmie armijas aizmugures sargu

posteņi, padzirdēja tos skarbi ar kādu rājamies, kas tei-

cās arī esam ķēniņa vīrs, nākam no gara gūsta un tāla

svešuma, un tālab svešas zemes ļaužu drānās.

Kaprālis grieza turpu kumeļu, jo svešinieka balss tam

izklausījās pazīstama. Un seglos pieliecies, labi cieši un

ilgi tam noplīsušam un sirmu bārdu augušam vīram sejā

skatījies, pēdīgi sazīmēja karodznieku Kraukli, sava vecā

posma draugu no Benderu nometnes laikiem.

«Šo ķēniņa virsnieku labi pazīstu un zinu, ka arī ķē-
niņš tur uz to labu prātu,» pateica apsargu aicinātam

sardzes priekšniekam.

«Tad jau nu gan,» kājnieku kaprālis kļuva stomīgs,
«varbūt, ka varētu, — bet kas tad atbildēs, ja iznāk

dumji? Tagad dzird visādas baisas valodas, dažādi vīri

ap nometni vazājas —»

«Es atbildēšu,» Stālbergs atteica. «Laid viņu droši

cauri. Varbūt, ka nes kādu svarīgu vēsti ķēniņam:
Turku zemē jau abi it bieži mēdza runāties. Bet jūs, ka-

rodznieka kungs,» viņš sacija pret Kraukli pagriezies un
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likdams roku pie cepures, «lūdzu kāpiet šai pašā vezumā

un ierocieties labi dziļi sienā, jo vēl līdz nometnei savs

ceļa gabals un šī ir salta nakts.»

Izsalušais Krauklis, kam plecos vecs kara mētelis, bet

zem tā tikai skrandas, nelikās lūgties un bij žigli augšā,
kur to, sienā iegrimušu, iesāka apņemt mīlīgs siltums,
sākdams atkausēt visu dienu un to vakaru ejot gurušos
un pusstingos locekļus.

Atkusa arī mazrunīgā mēle, ar vecā pulka jātniekiem
satiekoties sākusi atsilt arī sirds. Un kaprālim jājot tiem

siena ratiem blaku, apvaicājās par ķēniņu un kara gaitu.
Par saviem klejojumiem pateica tik daudz, ka bijis ve-

nēciešu pulkā ar varu ieskaitīts, divi reizes bēdzis, otru

no kara cietuma, un pusgadu maldījies cauri Vāczemei, no

zvaigznēm vērojot un tāpat labiem ļaudīm prasot ceļu uz

mūsu jūras pusi un pie ķēniņa. Tā līdz Holsteinai atkū-

lies un zviedru krastā nokļuvis ar viltu, piemezdamies par

draugu Brēmenes kontrabandistiem un nobēgdams naktī

no kuģa, kad tas piestājis Blekingenas piekrastē. Bet

jau sāka tam vārdos skopam stāstītājam pīties mēle, jo
ar siena siltumu un vezuma nemitīgo šūpošanos reizē pār-
nācējam sācis uzmākties neatvairāms miegs.

Gan lūkoja tam pretī turēties, bet cieti lipa skropstas,
velēnu smagi bija palikuši plaksti, klusākas šķita lejā to-

pam leibdragūnu valodas un zirgu pakavu pagausā dima

uz cieti sasalušās zemes, — līdzi vezuma šūpām likās aiz-

šūpojamies projām visa pasaule. Bet pavisam īss bija
tas pārguruma uzsūtītais snaudiens,: likās, ka būtu tikko

mazuliet pievēris acis, kad vezums apstājās, un Krauklis,
ratiem spēcīgāk salīgojoties, gandrīz novēlās zemē no

sava augstuma.
Trūkās un vēra miega pilnās acis: redzēja priekšā

mirdzam armijas nometnes gunskurus, pa labi juta strau-

ju upi dziļā lejā. Siena vedēji bija iebraukuši savas re-

ģimentes apmetnē, kuras dēļu barakās sietie zirgi atsau-

cās, saozdami siena smārdu, ar līksmu bubināšanu.

Krauklis, kam ceļoties no siena gultas, sanākušas trī-

sas, jo salta tā zvaigžņotā un gaišā ziemas sākuma nakts,
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nosalaidās no vezuma, drebinādamies sāka žigli staigāt

turp un atpakaļ ap zirgiem, ievilcies savā vecajā mēteli,
līdz Stālbergs atkal pienāca un piesoli jās aizvest Tiste-

dalas ciemā, kur feldmaršala Mernera mītne un turpat
stabs. .

«Un ķēniņš?» Krauklis vaicāja.

«Ķēniņš mitinās pie mūsējo priekšposteņiem; pa nakti

būs aizgājis lūkot aprošementa grāvju racējus, dažureiz

paliek tur līdz ausmas laikam, Un nosnaužas, atkritis uz

tranšej malas,» kaprālis stāsti ja. «Tur tagad viņu samek-

lēt būtu pagalam grūta lieta, nezinu arī tās puses paroli.
Būs vien līdz gaismai jāpaciešas un ciemā jāpārguļ.» Un

tikko sākuši tur iet, tā ieraudzija, ar līkumu un tomēr kā

no Fredikshallas puses, tuvojamies galvenam aizmugu-

res ceļam pulciņu kareivju, kas plecos nesa nestuves un

gausi gāja, cenzdamies soli ieturēt.

«Būs atkal kādu nogāzusi dāņu lode,» kaprālis noteica:

«tā tagad katru nakti dažus atnes, bet rītu rok tepat.
Tas tur nošautais būs gan laikam augstāks virsnieks, ko

vedīs dzimtenē paglabāt.»

Nesēji pa tam bija tikuši abiem ceļa stāvētājiem pa-
visam tuvu. Bija pilns mēness un turpat, soļu dividesmit

no ceļa, dega dragūnu tobrīd pamests ugunskurs, jo sē-

dētāji ap to aizgājuši barot savus zirgus. Un tai divkār-

tējā, nakts spīdekļa un uguns gaiSmojumā, karodznieks

ar kaprāli ieraudzija, ka mironim, ko nesa tie, segts kara

mētelis, ar gaišu, otrādi liktu parūku aizklāta seja, virsū

tai vēl padziļi samaukta kara cepure. Pirmā pāra nesē-

jiem divi soļus pa priekšu gāja vecīgs pulkvedis, kam

bija kaila galva, dziļi līkuši pleci un nevarīga, it kā lielu

bēdu liekta gaita. Un redzot viņu, abi mēmā gājiena vē-

rotāji arī noņēma cepures.

«Draugi, kas ir tas kritušais?» Kaprālis klusi pavai-

cāja pēdējā pāra nesējiem.

«Pulkveža kungs teica, ka esot bijis drosmīgs kaptei-
nis,» labās puses vīrs tikpat klusi atbilda, mazliet pa-

griezdams galvu uz tā vaicātāja pusi. Un reizē spēra



329

jaunu soli, gandrīz klupa, apava purnam aizķeroties, sa-

salušu dubļu grambā.

Nestuvju pakaļgals strauji sakustējās, miroņa seju

aizsegusē cepure krita sniegā, parūka noslīdēja līdzi. Un

kaprālim pirmajam novaidot,. nesēji apstājās, pagriezdami

atpakaļ galvas, kuru acīm, nu plati ieplestām un tūliņ
asarainām, atsedzās vēl nāvē lepns vaigs, ar nicīgā smīnā

saliktām lūpām, neticami stāvu pieri un cauršautiem de-

niņiem. \

Feldmaršals Merners bija licis divi simts vecākajiem

gardes kājnieku pulka kareivjiem nest mirušo ķēniņu
tēvzemē, ar reģimentes karogu, kam apsiets melnais bē-

du auts, un padusēs ieņemtām, ar stobru lejup vērstām

šautenēm. Veteraņi, ik pēc pusstundas mainīdamies pie

nestuvēm, klusēdami gāja pa pierobežas silu sniegaina-

jiem ceļiem uz austrumiem; un gaismoja to bēru gājienu

pilnmēness ritējums caur zvaigžņu bariem, un sveķēļu
pasarkaņā un drūmā guns lāpu nesēju paceltajās rokās.

Rītu puses saltais vējš, pakalnos un klajākās vietās

pretī aurēdams, svilināja vaigus, plivināja to karogu un

lāpu liesmas; un pāri sargiem, uguns nešiem un ķēniņa
nestuvju vīriem, un tam, kas tajās gulēja, ar tagad at-

segtu vaigu, matos un uzacīs birušām sniega pārslām un

garo kaujas, zobenu starp saņemtām rokām uh stingiem

ceļgaliem, skrēja sārtdzeltens blāzmojums, šaudīgs, trī-

cošs un baigs. Un tad piepeši visiem dzīvajiem sāka lik-

ties, ka no debess lejup, uz viņu ķēniņu, tiem pašiem un

snigušās zemes, sāk līņāt asinssarkans mirdzējums.

Cēla augšup acis, kuras daudziem bij miklas, un redzēja
gar debesjumu skrienam-viņu gājienam līdzi un uz rītu

debesmalu kāvu ugunis:

Bij tā, itin kā nu tur jātu liesmu jātnieks, uguns zo-

benu vēzdams paceltajā rokā un sēdēdams varenā ruma-

kā, kam bija asins krāsa. Un auļoja pār veco kareivju

galvām, viņu mirušo karali un nakti melno mežu galiem,
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bet sārtā gaisma aiz tā šķita kā asinīs izmircis mētelis,
kas vilkās debesu jātniekam pa zemi līdz. Un tik pilnas

bij tobrīd sirdis visiem bēdu māktiem un sirmajiem kau-

ju karaļa kareivjiem, ka īsu laiku neklausija vairs nevie-

nam kājas. Tik dvēseles karsa un acis augšup skatijās.

«Sarkanais pastardienas jātnieks tur jāj atpakaļ aiz-

saulē, un tagad drīzi beigsies visas karošanas,» nopūtās
viens, un nevarēja jaust, vai tā bija nožēla vai atvieglo-
tas sirds nopūta.

«Nē, tas ir mūsu ķēniņš, kas tur iejāj teikā,» sacija
otrs un tā kā sūna sirms.

«Ķēniņa" dvēsele atgriežas debess tēvišķā,» teica tre-

šais, sērīgām lūpām.

«Jā, bērni,» lēni atsaucās vecais pulkvedis Karlbergs,
uz rokā nestā plikā zobena tobrīd atspiedies un valgām
acīm skatīdamies kāvu jātnieka trauksmīgā jājienā pa

zvaigžņu un dvēseļu ceļu. «Un tā sarkanā gaisma, kas aiz-

iet tam līdzi, ir ķēniņa un arī mūsu visu slavas pēdējais

atspīdums.»

Atskatījās uz nestuvēm, kur, veterāņu roku celts, uz

viņu pleciem dusēja tas, kas bija nācis pasaulē zem Lau-

vas sirds zvaigznes, un kara zīmēm abās rokās. «Un ta-

gad, bundziniek,» pamāja ar asmeni zēnam bungotājam,
kam plati plestas acis, veroties debesu jātniekā un viņa

kumeļā, «bungo ķēniņa maršu! Dieva svaidītais un visu

laiku slavenākais kāreivs atgriežas savā laicīgajā tē-

višķā!»

Patiesi, tur lejā, zem tumšām eglēm, vēl ledus nesa-

kalts, šalca robežas strauts. Un pa tiltiņu pāri gājuši,

ķēniņa nesēji maršēja, bungām rībot, tālāk pret rītiem,
kur pa tam aizauļo jis un gaisis ziemeļblāzmas zvērojums.

Pēc brīža kādiem sāka izlikties, ka viņu dzirde justu
tanī pašā debesu malā tālus zvanus.

«Vai nu no mūsu bungošanas vai arī kādas pa priekšu

aizskrējušas ziņas tēvzemes ļaudis matijuši, ka viņu ķē-
niņš nāk mājās, beidzis savas kara gaitas,» noteica pulk-
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vedis. Un nu jau visiem dzirdams tas gausais miroņzva-

nijums.

Zvana dimdoņas saņemti, tie divi simti, ar karogu un

bungu rībēšanu, piemaršēja pie lauku dievnama, kam

trijās malās sanākuši gandrīz klātu tumši priežu sili.

Un kaut gan turpat pusnakts klāt un sala gaiss, baznīca

bija ļaužu pilna kā ziemsvētkos, visas sveces sadegtas

lukturos, un mācītājs iznāca uz kāpnēm pretī, mirušo

sveikt un sagaidīt:

«Kārli Divpadsmitais, kauju un karavīru ķēniņ! Atpū-
ties maķenīt savā pēdējā gājumā šai taviem pavalstnie-
kiem svētā vietā, pirms tavas ieiešanas debesu ķēniņa go-
dībā!»

Gardi saslēja baznīcas priekšā musketes un ar karogu

gāja pakaļ nestuvju nesējiem un pulkvedim. Un tiem ar

ķēniņu ienākot pa dievnama durvīm, draudze cēlās kājās,

zvans tornī lēni rima saukt, un ērģeles iesāka spēlēt, ļau-
dīm dziedot asaraināmbalsīm līdzi, korāli par dvēseli, kas

pasaulē tik viešņa, bez savas mājvietas.

Mācītājs lēni kāpa kancelē, pārlaida skatu pāri ka-

reivjiem, tad savam ganāmam pulkam, kura solos redza-

mi vienīgi sirmgalvji un invalidi, un sievietes, kurām

tēvi, vīri, brāļi un lielie dēli karā gājuši vai jau krituši.

Tad acīm apstājās pie altārī noliktām nestuvēm, kurās

gulētājam ap lūpām ne vairs nicīgs liktenim spītētāja

smīns, bet jauks un gandrīz laimīgs smaids, kā līdz nāvei

gurušam, kas pēdīgi var atpūsties. Un slapji jau pirms
svētrunas sākuma tapa draudzes ganam vecie vaigi, dre-

bēja balss:

«žēlīgais kungs un lielais ķēniņ, mēs tevi gribējām sa-

gaidīt ar palmu zariem, lauru lapu vijām un ozolvaina-

giem. Tak palmas tavās valstīs nepaaug, lauru koku

mums šeitan arī nava, un ozoliem tikai vasaru zaļas la-

pas. Tāpēc nedusmo tavas zemes bērniem, ka pušķojam

tevi, savus grūtos karus karot beigušu pārnācēju, ar

brūklenāju vainagu. Cita zaļuma mums šobrīd nav, un

tas mūsu tēvišķas silu pazemīgais augs gan zaļo mūžam,
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tāpat kā laiku laikos zaļos tevis valdīto tautu sirdīs tava

godā prāta un tavas lauvas sirds piemiņa.» Un pamāja

sievu solos sēdētājām, no kuru vidus iznāca divas zem-

nieku meitenes, zemu klanīdamās gāja pie nestuvēm un

nedrošiem pirkstiem .aplika mirušajam ap stāvo pieri

mētrāju vijumu.

Tad, tāpat bikli klanīdamās, atkāpās savā solā atpakaļ,
un mācītājs no jauna mēģināja pacelt balsi. Bet viena

šņukstēšana bija visā baznīcā; raudāja arī vecie ķēniņa
ģardes kareivji, atcerēdamies viņa vadībā izkarotās kau-

jas un viņa laipnos vārdus, tiem sacītus pie kopus kur-

tas guns un tāda paša sala naktīs. Un svētrunas turpi-

nājuma vietā arī draudzes ganam labu laiku lauzās no

lūpām tik elsojiens.
Vecais dievvārdu teicējs tobrīd atcerējās abus ķēniņa

kauju laukos palikušos dēlus, lielo nabadzības postu, kāds

nolaidies pār karot pret pārspēku.pagurušo zemi; atmi-

nējās karā aizsauktos savas draudzes pusaudžus, tukšās

klētis un visu savas tautas lielo izsamisu, un pacēla pret
debesīm asaru miglotās acis un trīsu pilnās rokas:

«Kungs Cebaot, tu zini un svēri visu zemeS ļaužu lik-

teņus! Redzi, šis mūsu ķēniņš, kas te guļ, nests tavā

altārī un apakš karoga, nepadarīja savu tautu laimīgāku,
un viņa laiks mums bijis smagu nastu un grūtu bēdu

laiks. Un tomēr, neviens cits tevis svaidītais vēl nav tā

apraudāts, kā šis, kam esi lēmis visu mūžu svešumā ka-

rus karot un karā krist.»

Par atbildi bija jauna baznīcēnu elsošana, un pašam

mācītājam sametās tobrīd divtik smaga sirds.

Tad pēkšņi likās tam, ka viņa guruša dvēselē būtu ienā-

cis citas saules spožums, un meklēto atbildi teiktu tā

garam kāda balss, atšalkusi ar neredzamu spārnu vēdām.

Un saslējās tas gadu un bēdu pulka liektais vīrs, pretī al-

tārim pagriezās un atkal cēla rokas, nu jau svētīdams:

«Dieva eņģelis deva mūsu vaicājumam atbildi, un es

to tagad zinu! Mēs mīlējām tevi un mīlēsim, kungs ķē-
niņ, un tāpēc, ka biji mūsu lepnums, pats bez vainas un
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mūžīgs cīnītājs pret svešu pārspēku un mūsu pašu dabas

ļaunām varām, un, līdzīgi bībeles Jēkabam, gāji ar pašu
Dievu cīkstēties. Draudze un jūs, ķēniņa vīri! Dziedā-

sim tagad slavas dziesmu Visuvaldītājam un savam ķē-
niņam, kas taisās nu ieiet visu taisno mājokļos!»

Un ērģeles sāka no jauna dūkt, un draudze dziedāt

Dieva valstības, ilgotāju gaišo cerības dziesmu par augsto

Jeruzalemi, debesu pilsētu.
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XVIII

Augusts dzīroja savā Drēzdenē, šoreiz grāfa un feld-

maršala Fleminga pilī, kur miesās resnais, bet garā gau-
žām kustīgais valdnieka uzticības vīrs tās dzīrās rīkojis
ar ziņu, tā cerēdams atkal salabt ar ķēniņu, uz favoritu
mazliet saīgušu par to, ka galma ballē un vīna reibumā

grābis, visiem redzot, zemestēva pašreizējai galvenai
mīlniecei Dēnhofai zem svārkiem un viņu turpat sau-

cis, gan mīlīgā tonī, bet skaļu balsi, par mazo mauku.

Ķēniņam pie labās rokas bija sēdies pats feldmaršals,

pie kreisiem sāniem virskambarkungs Victums, Prūsijas
sūtnis iepretim, tālāk pa labi un pa kreisi vecākie kam-

barkungi, valdniekam tuvāk netikuši grāfi, staļmeistari,
sakšu baroni un poļu magnāti. Un tā kā visiem labi gar-

šoja Fleminga cepeši un vīns, ausis tīksmināja par pla-
nētām ģērbtu un caurspīdīga zīda mākonī sēdinātu sep-

tiņu itāļu kastrātu brīnummaigā dziedāšana, un viesiem

zināms, kas to namatēvam gadijusies par ķezu, tad ar

baru lūkoja iztēlot viņa pārgalvību par jau pusnevainīgu

joku, kas skurbumā var arī vienam otram citam

gadīties.

Sevišķi centās galma burvis, maģijas meistars un

virsners Jāzeps Frēlichs, torīt paslepeni saņēmis no feld-

maršala tūkstoti dukātu: piekliboja no mugurpuses

abiem, ķēniņam un viņa grāfam klātu, iebāza galvu, kurā

uzmaukta ēzeļausu cepure ar zelta zvārguļiem, vidū to

divu galvām, ieķērās abiem elkoņos un griezīgi skaļi no-

mekšināja āža balsī:

«Es dzirdēju pavisam trakas lietas! Tu, draugs Fle-

ming, aizvakar gribējis man atņemt ķēniņa maizi un viņa

pilī sācis tēlot piedzērušu neru. To gan no tevis nebiju

gaidi jis, un Dievs nu tevi par to sodijis, jo manu, ka otrs
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mans draugs Augusts uz tevi sabozies. Brāl August,

es domāju savā nera prātā tā: būs tomēr labāk, ja viss

paliek pa vecam: es savā, tu savā, Dēnhofas jaunkundze
savā un arīdzan grāfs Jēkabs savā amatā. Tā mums vi-

siem būs atkal miers, labs prāts un priecīga pa sakšu ze-

mi dzīvošana. Bet tagad rādi Flemingam to pašu veco

drauga sirdi, un man, par pūlēšanos un feldmaršalam par

sodu, pavēli tam, lai izmaksā neram Frēlicham no sava,

ar tavu un tautas naudupiebāztā maka vēl vienu tūkstoti

dukātu.»

«Lai notiek,» ķēniņš pasmējās, un Flemings, mirkli

gan par nera naudas kāri sirdījies, smēja valdniekam

līdzi, tāpat viss dzīru galds. Un visi arī sniedzās pēc po-

kāliem, kad Augusts paņēma savu zelta biķeri, pret na-

matēvu pagriezās, sasmaidijās ar to, saskandināja, tos

vārdus sacīdams:

«Otrreiz, mīļo Fleming, tā gan vairs nedrīksti, jo tā

lieta, ko viņdien atļāvies, ir vienīgi tik manis paša darī-

šana.» Un sadzēra, pasmēja abi atkal, un viesi no jauna
tiem līdz. Un rēca jau pēc tam, kad ners, kam Flemings

turpat sniedzis smagu maku, bija aiz priekiem gaisā pa-
ieties un pie tam tik skanīgi uzvedies, ka par to sodīts ar

ķēniņa pašrocīgi dotu pļauku un pavēli todien vairs nerā-

dīties valdnieka krēsla tuvumā.

«Frēlicha jokošanās mums allažiņ patīk, bet šis bija
jau par daudz smaršīgs joks,» Augusts pasmiedamies

sacija. Un pamāja nākt klāt no viņa galda gala Kiauvam,

savam vecīgajam adjutantam, kam šad un tad lika būt

arī par valdnieka neru:

«Mīļo baron, mēs, nupat aiztriecām Frēlichu, tavu amat-

brāli, ratā un tagad mazliet garlaikojamies. Palaid nu

viņa vietā te kādu joku, bet gan tikai ar muti.»

Sirmais adjutants drūmi paskatījās valdniekā, tad

pēkšņi tapa jautrs un zemu paloci jās.

«Tencinu, majestāt, par goda parādīšanu, un lūdzu ļaut
man te pildīt nevien nera, bet arī dzērienu ielējēja
amatu.»
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«Mēs tev to atļaujam,» ķēniņš vēlīgi atteica. Un

Kiauvs māja sulainim, pavēlēja nest pudeli vislabākā

tokajieša, kāds vien rodams Fleminga pagrabos, un pie-
devām vēl klāt desmit pavisam mazās glāzītes un desmit

viduvēju, palūgdams ķēniņu savējo kausu pa tam sausu

dzert. • *' ' , ' '

«Redzu, ka neesam kļūdījušies, tevi celdami arī otrā,
vīna lējēja amatā,» uzlieli ja to valdnieks, kad adjutants
tos jaunos dzeramtraukus nolicis priekšā ciemiņiem,
amatā zemākiem mazos, bet augstākiem vidējos pokālus:
«zemestēvam allažiņ pienākas, lielākā daļa no visu zemes

augļu labuma, tā tad, arī lielākais biķeris.»
«Tā vajaga, mīļo baron, tā klājas: katram pēc amata

vai nopelna,» Flemings arī pasteidzās neru cildināt.

. «Nelieli mani pirms laika, grāf,» barons atcirta joku

taisītāja tonī, «varbūt, pēcāk gribēsi lamāt.» Un jau bija
sācis rīkoties ar s.ūnām noaugušu pudeli: gluži pilnas

lēja pavisam mazās glāzes, viduvējās jau tikai līdz pusei,
bet ķēniņam tā svarīgajā dzeramtraukā tika tik daži div-

simtu gadu vecā vīna pilieni.

«Paklausies, ner,» tas brīnodamies teica, «tu tam ot-

ram amatam nu gan nederi: feldmaršalam ar Victumu

puspilnas glāzes, kambarkungiem un staļmeistariem pil-

nas, bet mums gandrīz nemaz. Kas tanu tas par joku?!»

«Tas nav joks, majestāt, bet tikai maza parādīšana, kā

saplok jūsu valsts ieņēmumi, kamēr tie tiek līdz jums,
kaut gan, pēc Dieva taisnības un likuma, jums nāktos no

tiem saņemt lauvas daļu,» ners atteica ar dziļu palocīša-
nos. Un Flemings sākumā sapīka, Victums īdzīgi savie-

bās, un tiem citiem, ar mazajām glāzēm, bij apjukušas

sejas ; tak tūliņ sāka skaidroties un smaidīt, kad ķēniņš,
pirmajā mirklī pārsteigts, iesāka smiet un uzsita vecajam
vīna lējējam uz pleca, ar labo savu tukšo kausu pacel-
dams:

«Kiau, tas bija pārdrošs un diezgan bezkaunīgs, bet

varens joks! Es redzu, ka no tevis varētu iztaisīt nevien

labu ākstu, bet arī labu finansu ministru.»
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«Jā gan, ķēniņ! Es zagtu mazāk par citiem un tevim

tiktu kādas lāses vairāk tavējā kausa dibenā,» ners at-

teica. «Bet ja gribi redzēt vēl kādu joku, tad samīsim,
tik uz pāris minūtēm, mūsējiem amatiem: tad redzēsim,
kurš no mums abiem lielāks ners vai gudrāks ķēniņš.»

Galminieki sākumā satrūkās. Bet valdiniekam nesa-

vilkās tā kuplie uzaci, smaidija joprojām acis un smēja
sārtās sievu mīlētāja lūpas:

«To tavu priekšlikumu pieņemam tikai pa pusei: tavu

amatu valkāt gan negribam, bet ļaujam prasītās divas

minūtes tēlot ķēniņu.»
Kiaus pamāja sulaiņiem pabrīvot no ķēniņa galda nost

traukus, bļodas, paplātes un biķeru tik daudz, lai varētu

tanī vietā uzcelt atzveltnes krēslu. Tad paņēma ķēniņa
cepuri, ar to galvā iesēdās krēslā, sataisīja valdonīgu seju
un teica tā:

«Vispirms pavēlam nosūtīt Hesenes princim Frid-

richam laimes novēlējumu, ka tam paveicies, pēc mūsu

brālēna Kārļa nāves, tūliņ mudīgi sagrābt zviedru zemē

varu un mūsu augsto māsīcu Ulriku Eleonoru tai tronī

sēdināt, kur ceram, drīz sēdēs pats un derēs ar mums

mieru. Un tad mēs pavēlam mūsējiem diplomātiem ne-

runāt un arī nedomāt vairs par Vidzemes kādreizēju at-

dabūšanu, jo tā zeme krievu lācim jau turpat desmit gadu

vēderā, un mums labākā gadijumā no tā lāča mēs neda-

būsim laukā vairāk kā pirmīt feldmaršals Flemings no

mūsu galma virsnera Frēlicha.»

Viesi cits vīpsnoja, cits smēja, un ķēniņš sacija:

«Kiau, jel pasteidzies, jo tavas valdīšanas laiks tūliņ
būs galā.»

«Mūsu ģenerāli fon Kiauvu,» ners teica tālāk, it kā

nedzirdējis, «mēs visžēlīgi ieceļam vakantajā Kenigštei-

nas cietokšņa komandanta vietā, lai tas dūšīgais un vecais

karavīrs, jokdara amatam galu galā nederīgs, tur varētu

priekā beigt savas vecumdienas, godam pieminēdams savu

zemes tēvu, sakšu kūrfirstu un poļu ķēniņu,» adjutants-
ners svinīgi pateica. Un redzēdams ķēniņu ar smaidu

jau atvēzējam kausu, lai viņam sviestu to, Flemingu rā-
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dam uz lielo kamina pulksteni, ar jaunekļa vingrumu no-

lēca pāri parūkotai Victuma galvai lejā no galda troņa

augstuma, tūdaļ paklanīdamies ķēniņa mugurai un atkal

nera tonī:

«Brālēn August, nu saki klaji, vai es nebiju par tevi

labāks un augstsirdīgāks valdnieks?»

«Nē, mīļais draugs,» ķēniņš atsmēja: «To godu tev

negribam novēlēt. Un tālab apstiprinām mūsu adjutantu

un brīžam arī neru baronu Fridrichu Vilhelmu fonKiauvu

Kenigšteinas komandanta godā, piedevām paaugstināda-
mi to arī par mūsu armijas ģenerālleitnantu.»
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XIX

Tai ļaunā naktī tiekoties uz ceļa ar paslepen no armijas
un kara lauka prom nesto ķēniņu, kam pa priekšu auļos
aizjājis raitinieks, ar Hesenes princim tā ļaužu laistu nā-

ves ziņu, raudāja visi vecie kareivji. Vienīgi tikai ka-

rodzniekam Krauklim acis palika sausas, lai gan tajās
un arī dvēselē viņam tas pats izmisums. Un tik tukša to-

brīd kļuvusi sirds, ka labāk būtu tūliņ miris:

Nebija vairs ko mīlēt, par ko jūsmot un nāvē iet, kā

labad cīnīties un citus nāvēt. Kā pelnu plēnēm šķita se-

gusies visa pasaule, un arī pats kā būtu piepeši sabiris

pelnos. Un zem tiem kā ogles gailēja tāda sāpju smeldze,
kādu jutis tik tanī tālā pļaujas laika dienā, kad tēva

sētas lauka vidū pie kazāka sacirsta un mirēja tēva ru-

gājos nometies.

Nosēdās turpat ceļmalā un sniegā, neatbildēdams kap-

rāļa Stālberga vaicājumam un aicinājumam sēsties pie
citu leibdragūnu kurinātās guns. Nejuta, ka ap viņu sā-

kumā nākušie dragūni lēnām atvelkas nostu, nemanīja,
cik salts sāk mesties gaiss, naktij ejot pilnmēness bāldzel-

tenai ripai nopakaļ uz zilganbālās rīta gaismas pusi.

Tāpat klusēdams ar sauli piecēlās, kad. padzirdis no

kaprāļa tā pārnākšanu, pienāca majors Silverjelms, vecs

Kraukļa paziņa vēl no senajiem poļu kara gadiem, paņēma
zem rokas un vedināja nākt līdz.

Vienalga tagad bija, kur un kādā nāvē mirt. Un karam

arī jaunā ķēniņa vadībā velkoties garumā, krievu desanta

kuģu malā laistiem kazākiem un cara dragūnu švadro-

niem sākot dedzināt zviedru zemes piekrasti no Karlskru-

nas līdz pat Stokholmas pievārtei, jaunajam valdniekam

sadomājot atbildēt ar pretsitienu sen ienaidnieku okupētai
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Somijas dienvidrietumu malai, pats pieteicās par līdzi ka-

rotāju tām divām turp siena mēneša iesākumā sūtāmām

fregatēm.
Jau jūrā braucot sāka celties vējš, ziemeļos Olandu sa-

lām jau palikdams par auku, un līdz pusburām augstu

brīžam saslējās viļņu muguras, ar satrakotiem ūdeņiem

šķita tiekamies vētras sabangotie gaisi.
Trīs dienas un divas naktis bij viena padebešu aurēšana

un jūras kaukšana, jau nolauzti masti; un diezin kur,
dzelmē vai pagaisušu krastu skērās, zudis otrs tā atmak-

sas brauciena kuģis. Un visu laiku tā fregate dzīta uz

ziemeļiem.
Trešās dienas pievakarē varēja matīt zemu krastu, aiz

tā panīkušus mežus. Un vēl arvienu krāca sakustinātie

dziļumi, un tumšpelēkiem debešiem virs pagurušo galvām

bija tikpat brāzmains skrējiens.

Tad, kuģa ļaudīm jau sākot no sava klāja saredzēt

kroplas priedes un aiz viņām tādus kā sūnu purvus, fre-

gate nodrebēja no mastu stumbriem līdz pašai andra apak-
šai. Un tik to bija noskārtuši, ka sēklim virsū skrējuši

un glābiņa vairs nava, tā sāka irt kuģa sāni, un pāri cil-

vēku, lielgabalu un planku jūklim pāršalca visa aizslau-

cītājs devītais vilns.

Pirmais, ko Krauklis juta, pasācis lēnām atgūt samaņu,

bij viļņu bango juma krāka, un otrais asas sāpes kreisā

lielā, līdz ko lūkojis maķenīt pakustēt.
Ar vaidu vēra acis, vispirms ieraudzija sevim virs gal-

vas pelēkbālās ziemeļu zemju debesis, gar kurām lielā

steigā jāja pajukušu padebešu pulki.
Paskati jās pa labi: tur bij jūra, un gandrīz ar to pašu

veco sparu drāzās pret zemā krasta skērēm pēc viļņa
vilns.

Pagrieza galvu pa kreisi, un acis sāka plesties brīnā:

turpat, tā soļi pieci, bij celta ādu telts, pa ieejas šķirbu
jaužama pavarda guntiņa un aiju dziesma mūžam nedzir-

dētā mēlē, pavisam sveša likās arī meldija. Un Krauklis
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pats uz salnas ādas guldināts, ap kuru apkārt akmeņi,
viršu ceri un baltas sūnas, vietām rūzgana smilts.

Lūkoja celties sēdu, — no jauna un gaužāk iesāpējās

aizdragātā kāja. Un laikam bija atkal novaidis, un tas

tā kunkstiens teltī padzirdēts: dungošana pēkšņi mitē-

jās, telts ejas aizkars atcēlās un laukā izlīda ādas svār-

kos un ādas biksēs ģērbies radi jums, kam padzeltenā se-

ja laipni smaidija, bet bija bez bārdas, arī bez ūsu, un ka-

rodznieks sākumā nemācēja teikt, vai ārā nācējs jaunek-
lis vai jauna svešas tautas sieva.

Piečāpoja pie tā, smaidija tālāk un kaut ko teica, bet

vārdu vietā iznāca tik tāda klipināšana, kā medņu gailim.
Un rokām rādija gan uz saviem sarkanziliem rakstiem

izšūtajiem ādu svārkiem, gan Kraukļa karatērpa misiņ-
pogām.

Pēdīgi saprata: to teic, ka abi ir viena ķēniņa ļaužu,
vienas tēvzemes cilvēki.

Pasmaidija pretī, pamāja ar galvu, pār tā dīvainā radi-

juma šauro plecu pamani ja iztālēm nākam šurp salnas

spalvas briežu baru, kam līdzi tecēja divi un tikpat jocīgi
ļautiņi, gariem šķeistiem rokās. Un saprata, ka nokļuvis
pie lapiem, par kuriem kareļu dragūni kādreiz stāstijuši,
ka tālā ziemeļzemē esot tāda savāda briedaļu slaucēju,
maza auguma cilvēku un lielu burvju tauta.
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'. Dūmakains veļu laika novakars, ar tik zemu gūlušām
Un drēgnām debesīm, ka tajās šķiet nodziestam un pagai-
stam jaunās Krievzemes valdinieku rezidences baznīctorņu
gali. Bet cauri visam tam pelēki baltajam debess un ze-

mes kūpējumam dzird līksmas zvanīšanas šķindoņu un

lielgabalu nemitīgo salutdārdu: fortu un bastionu stobri

dūc
r

sasaukdamies ar zvanu varenajām balsīm, miglas

gaiss kļuvis pilns metāla melodiju, un jautri atbild viņāni
visām Ņevas starās braukušās un kā kaijas žiglās galio-

tes, viļņos mudīgās brigantinas, druknās galeras un cē-

lās fregates. Un gaviļaina aurēšana arī ļaužu pilnās ielās,

pa kurām klīņo jautri tūkstoši, aiz kareivju dalītā svētku

šņabja reibuši, un arī vēl neskaidras nojautas, ka noticis

patlaban kas tik varens, ka to daudzinās pa nākamiem

gadsimtiem.

Pūļa gavilēšana augšup skrien un žigli top par gaviļ-
auku, līdz ko tūkstošu pulkiem cauri skrējusi tāda vēsts,

ka parādijies tautas vidū cars, pats todien noreibis nevien

aiz ar senatoriem un matrožiem brālīgi dzertā brandava,
bet vēl vairāk no sava paša jaunās slavas, un cerības, ka

nu pēdīgi sāks liekties tā pūlēšanās priekšā viņa stūrgal-
vīgie pavalstnieki:

Ar zviedru pilnvarotiem sūtņiem Ništatē pēdīgi sade-

rēts miers. Jūra, vēl nesen šķietami nesniedzama, nu

šalc cara celtai jaunai impērijai pie kājām, uz Eiropu, ar

cara nemitīgo cīnīšanos, nu pēdīgi pavēries viņa krieviem

vaļā ceļš. Un met ap viņu platus lokus reibušās tautas

mežonīgi maigā prieka vilns, arvienu brāzmaināka skrien

tam nopakaļ, līdz ūn priekšā suminājumu saukā:

«Vivat, Tēvijas Tēvam! Vivat, Pēterim Lielajam! Vi-

vat. Krievijas pirmajam ķeizaram! Vivat, vivat, vivat!»

Viss vaigā starodams, viņš iet caur paša sabangotiem
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savas tautas paliem, par galvas tiesu visgarākos pār-

sniegdams, un tik milzīgs, ka gadiem viņu redzējuši ļau-
dis, no jauna satikdami, katru reizi atkāpjas pāris soļu
atpakaļ, kā taisīdamies masta koka galotnē lūkoties; un

tad tik atmet galvas kamiesī un veras, brīnās atkal, kā

skatīdamies dzīvā biļinu varoņu laiku teikā.

Šodien vairs nava cara apaļajās lūša acīs nikno liesmu

šaudīšanās, neparaustas seja, vēstīdama bargu gaisu,
bet staro no tā gaišs, neapvaldīts un visus apskaut gatavs

prieks:
Uz viena stūra sasabučojas ar vecu un iesilušu gardes

kaprāli, ar kuru pirms desmit gadiem kopā cietis badoša-

nos un visas tās turku briesmas pie Prutas, Uz cita no-

grāba aiz skausta par daudz ziņkāru puiku, pacēla gaisā,

sapurināja kā kaķis peli, uzšāva pa draugam ar plaukstu

pa dibenu, pasmējās, pasacija skaļi:
«Audz, sukinsin, vai manā augumā un tēvišķai par go-

du! Bet tagad labāk teci mājās, nemaisies tautai apakš

kājām, ka tevi nesamin!»

Un turpat, spēris savu neticami garo soli, pagrāba pla-
tām kuģinieka plaukstām np bara vidus apaļu un vaigos
sārtu meiteni, pierāva sev pie strupajām runča ūsām, no-

bučoja uz lūpām viņu, aiz bailēm brēcošu un gatavu vai

kost, un, pūlim gavilējot, pateica arī tai savu teicamo,

pirms laidis vaļā:
«Tu odziņa, meklē nu labi mudīgi sevim brašu puisi

un sāci laist pasaulē jaunus zaldātus! Un nedrīksti tai

gaužām labai lietai mieru mest, iekam neesi tikusi līdz

otram ducim!»

Gāja pa baru, rokām ceļu sevim šķirdams, citam uz

pleca uzsizdams, ar citu sasmiedams. Un vienā un otrā

vietā spruka vaļā asaraina un iereibuši balss:

«Velns lai parauj, ir gan mums cars!»

«Skatieties, pareizticīgie, un ļaujiet sirdīm līksmoties:

maķenīt gaisā paleksies un tāpat rokām noraus mēnesi

no debesīm kā tādu saulespuķes ripu!»

«Klau, Pēter Aleksejič, maķ tvoju maķ, kā tu tik garš,
kā egle, tētiņam ar māmiņu padevies?!»
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Jau iešņācās, sviedās aši apkārt. Tak redzēja tai malā

tik draudzīgas, smaidu pilnas un ieskurbušas sejas, ka

atmeta nekauņas ķeršanai ar roku; atteica pats biezu

vārdu, pasmēja baram līdz un gāja tālāk. Un visur ap to

dūca cilvēku okeāns, un jaunas uzrunāja balsis:

«Cara tētiņ, reiz esi sadomājis taisīt no mūsējās Kriev-

zemes jaunu pasauli, tad ņemi dzelzs slotu un izmēz tē-

višķu tīru no bajāriem un muižturiem!»

«Kad šitā tautas vidū cars, priekš kam gan mums tie

vaivadas un burmistri, un citi kungi, mūsu asaru dzērāji?!
Pie velna viņus visus!»

«Ak, Pēter Aleksejič, vai tu jel maz zini, cik tautai

tagad grūti?! Skaidri velk ūku ciet!»

«Klus, muļķi, nesāc mācīt caru! Pats jau zina, kā va-

jaga!»
-«Nu mums pašiem savs ķeizars, tāpat kā vāciešiem!

Līdz šim viņi par mūsu zemi smēja. Nu kuņas bērni,
drīzi mēzīs mūsu priekšā klonu cepurēm!»

«Parādīsim viņiem to un to, kā nupat vēl zviedriem un

citām čuknu tautām!»

Neklausijās, smēja un gāja tālāk, kur pils laukumā tau-

tai rīkoti divi fontāni, viens ar baltu, otrs sarkanvīnu.

Un ļaudīm ap tiem sastājot kā sienai, pamāja strūklaku

meistariem, lai ļauj sākt putot kairās dziras šaltīm.

Vakarā bij uz Ņevas varena uguņošana, un pretī pe-

lēkajiem miglas debešiem virs upes izauga dieva Janusa

svētnīca, no kuras cienīgi iznāca laukā pats divsejainais
miera un kara dieveklis, ar lauru vainagu galvā un eļļas
ķoka zaru rokā, par zīmi tam, ka tagad krievu tautai

no visām karošanām mūžīgs miers. Un parādoties Ja-

nusam, nodārda reizē tūkstots lielgabalu šauta salve,

notrīcēja krasti un šalca gaiss; un visgarām gar platās

straumes abiem krastiem sprēgādamas izšāvās gaisā
feierverku gunis, radīdamas debesīs teiksmu zvēru figū-

ras, seno tautu teiku varoņu tēlus, un zeltdzirksteļu fon-

tānus.

Pēc tam prastai tautai ļauta tālāka līksmošanās ielās,

ap matrožu atnestiem šņabja toveriem, un svētkiem cel-
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tās egļu dēļu nojumēs, kur cara norīkoti gardes kareivji

dālija visiem gribētājiem žāvētas vērša gaļas šķēles, sā-

lītus gurķus, sīpolu ķeķes un barankas, nu tik cietas, ka

tajās kožot zobi gandrīz šķila dzirkstis. Un arī bran-

davs turpat tapa no pazaļgana vara mucām koka kausos

liets, no azotēm izvilktās klaušu ļaužu karotēs un tāpat

paturētās saujās; un daudzi turpat ietnēs, ielu vidu dub-

ļos un laukumos krituši gulēja, kādi pa miglas nakti upē

iemeimuroja un slīka.

Uz rīta pusi miglas kūpēšana sāka žigli gaist: no jūras

pasācis pūst vējš, tik aši augdams stiprumā, ka nolauzija

turpat visām svētku flagām viņu kātus, kādus karogus
aiznesa pār dārdēt pasākušiem jumtiem projām tas au-

kas tuvošanās gaiss. Un jau Ņeva sākusi pret pazemajiem
krastiem un viņā sabraukušo kuģu sāniem baisīgus viļ-
ņus velt, — uz jūras pusi vētras liegts viņas ūdeņiem ceļš,
un visas zīmes liecina, ka sagaidāmas plūdu briesmas.

Menšikova namā, kas visā jaunajā rezidencē tos lai-

kus lielākais, augstākiem virsniekiem, senatoriem, sūt-

ņiem, ostā braukušu svešu kuģu kapteiņiem un visiem ci-

tiem ārzemniekiem cara sarīkota masku balle; visi tajā
saaicinātie skaitās paša valdinieka viesi, un pats tas bez

maskas, par matrozi bundzinieku pārģērbies, ar bungvā-
lītēm rokās, un kaklā tam kārts milzīgs barabans, uz ku-

ra pabungot laiku pa laikam caram šķietas varens joks

un labi sokas. Un tagad bieži bēdīgajai savai carei pavē-

lējis par holandiešu zemnieci maskoties, ar olu groziņu
uz rokas; bet viņas galma dāmām, tāpat uzticības vīru

sievām un meitām tēlot silfidas, nimfas, morietes, samo-

jedu meitenes, čerkesietes, franču galma pastorālu mei-

staru cildinātās ganes, pa starpām arī vēl kādas jokdares
un veco, aizejošo laiku jaunai izsmiešanai mūķenes, ku-

rām ar balles kungiem visvairāk trakot prieks.

Gāja pats pa to raibo, skurbušo un izlaidīgo baru, par
visiem garāks un sparīgi bungodams, smiedams, sadzer-

dams un visu vērodams, lai gan visbiežāk acis sākušas

kavēties pie Kantemiru Marijas, tēvam un cara armijai
līdzi Krievzemē no Jasiem atbēgušās rumāņu princeses,
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tad vēl tramīgas pusaudzes. Tagad tai dzelmaini lielas

tin kaislas acis, sarkans lūpu kvēls un gulbes gaita, bet

melno matu pīnes ap galvu reizes sešas jāapvij, jo vaļā
palaistas sāk slaucīt zemi.

Par medību dievieti Artemidu jaunā rumāņu kņaze sa-

ģērbusies tovakar: divas panteru ādas, uz kreisā pleca un

ar dimantu saktu saspraustas, viss viņas tērps, atstājis

neapsegtu vilinošo plecu kailumu, abas baltās un tā kā

ūdensrožu kāti slaidās rokas, kājas virs ceļiem kailas ar.

Uņ zelta mēnestiņa pierē mirdz, rokās apzeltīts Krimas

stops, pār labo plecu pārmests no sudraba stienīšiem no-

pīts bultu maks, un sudraba strēles ar zeltītiem smai-

ļiem tā paņēmusi līdzi savam lokam. Un acīm ar vald-

nieka skatiem tiekoties, sākumā nodzirkstī tās tai, tad

bēgdamas aiz skropstām paslēpjas, un kņaza meitai tās

tik garas, ka met savas ēnas līdz pat pus vaidziņiem.
Iztālēm Un paslepu mestu, drūmu skatu tiem diviem se-

koja arī care, lai gan pašai ne mirkli negaisa no lūpām
visiem viesiem vienādi laipns smaids. Un tikai rokas brī-

žam notrīsēja, tuvāk lūkoja vilkt sev klātu abas meiti-

ņas pusaudzes: bālvaidzi Anniņu, kurai pie sāniem tā kā

zobens sācis turēties tikpat bāls un mazrunīgs zēns, par

carienes vecākās meitas, līgavaini daudzinātais Holsteinas

hercogs; un draiskulīgo zeltmati Līziņu, — abas izstīdzē-

jušas garumā un, kā tādas, stirniņas, brīnum tievām kā-

jām. Abas ģērbtas īsos un platos svārciņos, un ar sud-

rabu nošūtajām korsažām aiz muguras piestiprināti klātu,

pa to lajku modei, caurspīdīgā zīda ūn zeltītām lāsēm no-

sēti, mirdzoši balti spārniņi.
Zotova vietā par neru ķeizaru celtais Buturļins, ser-

muliņu mantijā ietinies un pilns no paša svētku dienas

rīta, grīļodamies grozās viesiem pa vidu, žegojas, svēto

krustu mutei priekšā met, turpat palaiž pa vārdam īsti

krieviski vai kādai citai citiem neatļautai skaņai. Un

dzērāju koncila ļaudis, arī maškeradē lūgti, bajāru un ba-

jārsievu apģērbos, streipuļo savam ņēru valdniekam līdzi,
un ar žestiem, lamu vārdiem un visām drastiskajām ska-

ņām ākstās pakaļ tāmi
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Apnicis bungot, dzertā vīna un paša asins kvēles bu-

dināts, Cars atliek savus bungu rīkus nost, grib princesi

Mariju dejā vest un meklē to, tobrīd nezin kur gaisušo,

pa favorīta nama zāli pusreibušiem skatiem. Un drūmā-, •'

ka sametas tajā mirklī viņa vērotājai carei acu ziba, kā

stīva miroņmaska šķietas pieklājības smaidā savilktais

vaigs.. . ' ,
Tad, cauri balles mūzikai, viesu skaļām balsīm, un āra

vēju vainamām nodun no lauka, nakts un aukas signal-

lielgabala šāviens, vēstīdams to ziņu, ka Ņevas upe kāpj

no viņas krastiem, sākdama raidīt savus plūdūdeņus virsū

jaunā ķeizara pilsētai. Un dejošanai apstājot, kavalieru

sejām metoties nopietnām, un dāmu sejām bālām, vai

tūliņ pēc tā pirmā dzirdams otrais, un tad jau trešais tā

briesmu vēstītāja lielgabala dunējums.
Cars apstājies zāles vidū un velk ar delnu sev pār se-

ju, kā dzīdams projām brandava un princeses jaunības
uzsūtīto reibumu. Un tad saslienas, citāda jau acīs kvē-

le, skarbi palikuši vaibsti, darbošanās alka caurstrāvo

sirdi un rokas, un skaļi pāršalc to pusstingušo augstmaņu,

sūtņu un kara kungu pūli vētras spēkam līdzīga balss:

«Visi kungi ārā un steigties pie laivām, skriet palīgos!
Dāmām šepat palikt, un gaidīt ūdens briesmu stāšanos

un jaunu rītu! Lai ejam žigli paglābt tos, kas plūdu
bēdās!» •

•' •
Tik garus soļus sperdams, ka citi arī teciņus lāga netika

līdz, izsteidzās no dzīru nama, pagaisdams vēju vaima-.

nās un melnas aukas naktī, un masko jušos un reibušu

vīru bars līdz.

Nepilnu gadu pēc bijušā careviča Alekseja šķiršanās no

dzīvo pasaules, nāves aizrauts tā mazais pusbrālis, ap to

laiku, kad vītoliem un kārkliem sākās ziedēšanas laiks. Un

milzu valsts, ko cars veido savām visus darbus veikt gri-

bētājām rokām, un pēc tā tautas nīstās Eiropas parauga,

nu ir atkal bez troņamantinieka.
Dakteris Blumentrosts, kam. ķeizariene ar asarām uz-
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stājusies savās mātes bēdās, lai pateic, kālab mazajam

princim vajadzējis mirt, stomīdamies pēdīgi ieminējās

par bībeles vārdiem, ar kuriem izteikts bargais Dieva li-

kums, ka tēvu grēki top pie viņu bērniem piemeklēti līdz

trešam un ceturtam augumam. Bet carienes draudzene

3alka, viņas sūtīta pie Sisterbekas ciemā dzīvotājas ka-

reļu raganas un zīlnieces sievas, to tumšu teiku atnesa,
ka zināmo maziņo puisi nomaitājis ar savu aizkāpa naidu

kāds, kam vajadzējis mirt nelaikā un aiz tā puisēna tu-

vāko radu vainas.

Ticēja pa pusei abiem tiem dēla miršanas iemeslu mi-

nējumiem. Un vēl vairāk atsala pret caru carei sirds, ku-

rā toreiz gūlušām šausmām blaku nu sanācis un vaira

nepagaisa slepens mātes naids pret viņas auklējuma nā-

ves vaininieku:

Sumpurņu pasaku briesmonim, sava paša bērnu rijējam

līdzīgs laikam tai šķita cars.

Vai nu to naidu manīdams, vai tālab, ka sākusi pašu
vilināt no vecot pasākušās sievas projām mūžam nemiera

pilnās asins balss, cars carienes istabās aizvien retāk

rādījās, tiekoties aizbildinājās ar to, ka valsts lietu un ci-

tas darbošanās pilns tam prāts un arī rokas.

Patiešām, tikko rietu pusē salīgts miers, un gan daudz

mazāk panācis, kā savā laikā iecerēts, pat jau par svētās

Romas valsts valdinieka godu brīžam domājot, vai mazā-

kais par krievu pulku palikšanu Meklenburgas kunga
valstī vai prūsim tikušās Pomeranijas krastos, — tā at-

meta ar roku no viņa bīties pasākušai un pret to biedro-

ties padomājušai Eiropai. Un ar visu dēkainās dabas

sparu pagriezās pret dienvidaustrumiem;
Pretī tai debesmalai, kur priekš pieci gadi, ar kņaza

Bekoviča divīzijas apkaušanu Ķīvā, beidzies pirmais In-

dijas ceļu meklēšanas pasākums.

Persijā iesākušās jukas, dumpojas afgāņi, trin savus

garoskaujas nažus kalnu tatāri, un kājās sacēlušās uguns-

pielūdzēju kurdu ciltis. Un cars, izgudrēm piesolīdamies

iet šacham palīgos, jau ieņēmis atkal galvā Indijas karo-

šanas gaitu: liek agrā pavasarī, līdz ko stepēs sazels
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pirmā zāle, un Volgas lejas pustuksnešos tulpes ziedēt

sāks, pie Astrachaņas vienkopus kazākus un kalmikus,

un pusneatkarīgo tatāru ulusu jātniekus pulcināt. Pats

ap to laiku ar armiju un pa Volgu kuģos solās būt klāt,
lai tad, aiz Kaspijas zilajiem ūdens klajumiem, sāktu

staigāt Maķedonijas Aleksandra pēdās.
Tam jaunajam kara gājienam pa ziemu posdamies,

pats gan sapinies kņazes Kantemiras valgos, pie tās kā

siets ar rumāņu princeses sodrēj melno matu pīnēm, tās

jaunības svaiguma un čigāniski kaislo skavu mulsināts.

Un jau ap to carienes svītas jaunavu un jauno valdinieka

favorīti sācis pulcēties un kaldināt savus augšup cīnīša-

nās plānus mazs dienvidu dēkaiņu galms; bet pati kņaze,
tiekoties ar jauno bēdu liekto cari, tās priekšā tik tikko

vairs galvu liec, acis un lūpas viņai nelūko vairs slēpt
pašapzinīgos triumfētājas smaidus. Un jau nevien jau-

najā, arī vecajā galvas pilsētā paklīdušas tādas valodas,
ka carienei Katrīnai gaidāms viņas priekšteces Eidoksi-

jas liktenis:

Ja arī neieslodzīs klosterī, tad aizsūtīt pie zviedriem

kā tagad, pēc miera slēgšanas, izdodamu gūstnieci. Un

tai lietai vispirmais sākums būšot tūliņ pēc tam, līdz ko

caram no Kantemiras būs dzimis jauns troņamantinieks.
Kņaze, domādama par troni, to solijusi caram, salnu

mēness naktī un dūnu gultā vīdamās apkārt viņa augu-

mam; un cars, kam asins balss nebeidz ilgoties dēla, to

Kantemirai zvērējis iecelt par troņamantinieku.
Carienei to atdzirdot, sirds deg rūgtās bēdās, tā mo-

kās slēpu, gruzd krūtīs viņai trīskārt smaga guns: smeldz

aizvainotais sievas pašlepnums, pašas cietējas kaisles

kurinātas greizsirdības kvēle un mātes žēlums, kas būs

ar viņas abām meitiņām, kurām tagad gan oficiāli pie-

šķirts carevnu titulis, bet joprojām turas pielipis klātu

vecais, bastardeņu vārds:

Abas nākušas pasaulē pirms viņu mātes pacelšanas li-

kumīgās cara sievas godā. Un par bandu bērniem viņas

joprojām daudzina nevien jaunās Krievijas naidnieki

pašu zemē, bet arī svešo valstu galmi. Arī nabaga Hol-
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šteinas lielkungs gan tik tālab vecākajai par precinieku

piemeties, ka citādi, bez cara atbalsta, tam nenoturēties

kaimiņu dāņu kārotā tā tēvuzemē.

Ak nē: izbijušās kalponites un kādreizējās kara mei-

tas meitām lepnajās rietumu karaļu dzimtās gan neie-

kļūt. — Francijas reģents viņugad, caram viesojoties pa

Versaļu, atbildējis ar izvairīšanos un pusnicīgu smīnu

uz cara jau pusklajo pajokošanos, ka viņa zemē kāda mei-

tene būtu īstā līgava mazajam un pēc skaita piecpadsmi-
tajam franču Luijam.

• .Ķas būs ar viņas otro, carei vēl Dieva un Laimas at-

stāto bērnu, ja pie tās viltīgās un jaunās melnaces pavi-
sam paliktu cara sirds? Un bēdu māktajai sāk sapņos

un arī nomoda stundās likties, ka viņas pastarei draud

nelaimīgā padēla liktenis.

Grīļodamās piegāja pie Kazaņas dievmātes svētbildes,
ko paradusi savas svešniecības gados kā māti godināt,

Un sūdzēt visas savas bēdas. Un elso tās otras, sāpju mā-

tes priekšā uz vaiga kritusi:

«Kristus māt, ļaužu Pestītāja māt, kas cieti visas ze-

mes sāpes! Vērs uz manām meitiņām savas žēlsirdības

acis, esi par maniem pēdējiem, vēl Dieviņa un Laimas

žēlotiem bērniem nomodā! Glāb un sargā, tagad un vē-

lāk, kad manis nebūs vairs!»

Lūgšanas un asaru vieglināta sirds, bet tik uz laiku,
un drīzi atkal smaga sametas. It sevišķi pēc tam, kad

no galma sievām saklaususi, ka viņas sāncense lieloties

braukt līdzi valdniekam tanī jaunajā kara gaitā.

Sažņaudza tajā mirklī dūres, cietāku dabu atkal pali-
ka un klaji caram pateica, ka arī braukšot kopā ar to un

armiju.
Pats karā traucēj s pirmā brīdī bija stomīgs. Tak ve-

cie ģenerāļi visi uzreiz tā cares nodoma pusē, gardi gavilē

un par savu māmiņu vien tik godina. Un jau pa to ro-

tām un eskadroniem klīdušas tādas valodas, ka bez ca-

rienes viņiem taī pasaultālā baSurmaņu zemes malā gai-
dāmas visvisādas briesmas, no kurām tik vienīgi viņa
jaudās armiju izpestīt:
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Tāpat kā priekš vienpadsmit vasarām, pie Prutas.

Cars piekāpās, pulku balsij paklausīdams un arī sava

paša pusapziņas ticējumam, ka vidzemriiece viņam kara

laimes nesēja. Un atcerējās tobrīd vēl to tautas melšanu,
ka viņa Katrīnai zināmas tādas paslepenas čuknu zintes,

ar kurām viņai dota sava vara pār redzamām un arī ne-

redzamām lietām, un tāpat ļaužu likteņiem.
Sarāvās tajā mirklī pat, vairīdamies no to. savu domu

tālākā gājuma. Un bēgdams no viņām un sava paša bie-

dinātās sirdsapziņas, aizgāja Ņevā būvējamos kuģus pār-

lūkot, un no tām būvētavām jaunās favorītes cisās, tur

kaisli mīļots, vijīgu roku skauts un ar to vēsti priecināts,
ka kņaze nu jau laikam esot tādu ļaužu, nesot cara bērnu

zem sirds.:. . -: . . '■•■'*■.•'. '' . •

Tūliņ pēc jaungada valdnieks ar abām, cari un mīlnieci,.

atbrauca Maskavā, kurp arī gardiem atmaršēt, jo vecā

rezidence noteikta par regulāro kara pulku pulcēšanās
vietu. Un turpat ap Maskavu visu to ziemu jau cirsti

ozoli, no kuriem tagad sāka Okas upē būvēt armijas ve-

šanai pa Volgu lejup vajadzīgās strūgas.
Maskavā būdams, noteica par likumu, ka katram Kriev-

zemes valdniekam ir tiesības atstāt troni kam vēlas. Un

tā jau laikus sagatavots ceļš uz mantojumu puisēnam,

ja tas no kņazes dzimtu.

Maijā visi. pulki bija klāt un kāpuši tais upju kuģos,
divdesmit divi braši tūkstoši rūdītu sauszemes karavīru,
un seši tūkstoši izlasītu matrožu. Un Volgas straumi

aizsniedzot pie Ņižnijas, bij cara. dzimšanas diena un

visiem, valdniekam un armijai tur dzīrās, kuras sarīko-

jis Uralu kalnu nekronētais ķēniņš un miljonārs Stroga-
novs, par to slēpu cerēdams sevim vēlāk iemantot Gol-

kondas dimantu un želta raktuves, kad caram paveiksies
un lielmogula valsts gulēs pie krievu impērijas uzcēlēja
kājām.: ...' ;• • ■ '

..

■••
.

Arvienu platāka tapa milzīgā Krievuzemes upe, jau

gaisuši tās krastos vispēdējie Sili, un aiz ūdeņu lāmām
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abās malās sākās jūrai līdzīgs un vietām nežēlīgi mir-

dzošiem baltiem sālsezeriem nosēts vērmeļu stepes izpla-

tījums, kurā šur un tur, salām līdzīgas, pavīdēja tatāru

un kalmiku jurtas, un kamieļu bari ap tām.

Tad klaju bezgalību sāka aizsegt gausās straumes

abās pusēs sanākuši niedru lauki, virs kuriem, stūru šļak-
stu iztraucēti, cēlās pīļu un meža zosu mākoņi, un sarkan-

krūtainie fazāni; vietām ar tramīgu un niknu urkšēšanu

drāzās no velgas malas projām meža cūku bari, un ar-

vien vairāk bija jaužama zivju smarša, dūņainas dzelmes

dvašas un trūdēt pasākušu doņu smārds, jo vasara nu

jau otrā pusē, — par daudz gausi bij braukts, un dienas

stundās vai neizturamā tveice pavisam neatslāba arī pus-

naktīs.

Jau bija klāt Astrachaņa, kur caram vēsts, ka izdegt

pa tam sen jau paspējušā stepē to gaida deviņdesmit tūk-

stoši tā norīkotu jātnieku.
Princesi atstāja turpat pilsētā, jo bija pasākusi slimot,

arī grūtā stunda tai jau drīz gaidāma. Carieni vajadzēja

paņemt līdzi, — māca tādas kā bailes par kņazei gaidā-

mo mantinieku, un arī karapulki lūdzās nepamest šo mā-

miņu tajā zivju un niedru trūdu smakas pilsētā:

Māmiņ, carien, ar tevi vai līdz tai pasaules malai, kur

zemes turētājas četras valzivis!»

Ar kājnieku pulkiem un regulārajām jātnieku reģi-
mentēm aizmocijās, pret dienvidrietu vēju pastāvīgi cīno-

ties, līdz Dagestanas krastam, aiz kura turpat saslējušies
pareizticīgo karotāju vēl nekad neredzēti kailu kalnu

augstumi. Un Tarku kņazs Adel-Girejs, viltīgs avars un

šacha vasals, pirmajā brīdī cara flotes sabijies, saņēma
valdinieku pāri ceļos nometies un ar sarkano bārdu zemi

to kāju priekšā slaucīdams. Bet jau kā sāka uzmest kū-

kumu, kad, Kūmas tuksnešos pagalam panīkusi, atvilkās

cara neregulārā kavalerija: pusei Donas kazaku nebija
vairs zirgu, jo smiltājos un čūsku laukos nobeigušies to

kara kumeļi. Un arī stepes tatāri, saostijušies ar saviem

ticības brāļiem kalniešiem, tik Allah vārdu katra teikuma

galā minēja, grūši pūta, noskūtās galvas bēdīgi grozija
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un kālmikiem un krieviem teica: tur tālāk priekšā esot

vēl pulka stāvāki un augstāki kalni, kuros pat lūsim ne-

uzkāpt, un pāri tiem kalniem laižoties tikai ērgļi un

šaitaniv

Sāka trūkt furaža, ar maizi arī pagrūti, un tik vien

pavalgas, cik no Astrachaņas līdzi paņemts saulē žāvētu

zivju.;',■•
Sāka sprāgt zirgi arī tatāriem un dragūniem, pulkos

iesāka maitāt ļaudis niknie niedru purvu drudži. Un

Uchtamišas sultāns Muchameds, to padzirdis, jau sāka

rādīt zobus: apcirta galvas pie tā ar padošanās pavēli at-

sūtītiem kāzākiem, un rīta agrumā ar saviem kalnu vī-

riem piepeši bruka virsū krievu nometnei.

Atsists, atvilkās savas zemes lejās, pārskaities cars

raidija sava pārspēka pulkus pakaļ tam lezginam. Un

nopostījis sultāna galveno aulu, pavēlēja tur ņemtiem
gūstekņiem nogriezt degunus un ausis, un tādus laist, lai

iet pie sava valdinieka.

Cīnījās gar jūrmalu tālāk uz dienvidiem, vairīdami

lezginu kara draudzes, kas šad un tad no labās puses un

saviem augstumiem lūkoja aurēdami iejāt krieviem flan-

kā. Un tā tika līdz Derbentai, kuras persiešu koman-

dants iznāca caram pretī ar padošanās vēsti un sudrab-

kaltajām pilsētas atslēgām.

Turpat viss iecerētais lielais Indijas karošanas gājiens

apstājās: kavalerija nu vai pavisam bez zirgiem, kājnie-
ku pulku rindas arī kļuvušas paretas, aiz sērgām un bada,

jo. citus provianta kuģus Kaspijā sadragājušas aukas, un

citus ar zobeniem ņēmuši savā varā turkmēņu pirāti.

Cars vēl negribēja beigt kara gaitu, vēl tiecās spītēt
liktenim. Tad sabruka tā histēriskais spars, un par ar-

mijas galvu atkal palika tā nonievātā vidzenlniece sieva:

Gāja pa svelmē pagurušiem, savu vēso mežu un stepju

ilgotajiem pulkiem, pārsiedama ievainotiem brūces, mie-

rinādama slimos, kāpa kuģos, tur kopt ar melno drudzi

sirgušos matrožus. Un cari ieraugot, kājniekiem sāka

atplaukt izmisušās sejas, tās priekšā pa gabalu metās

ceļos dzeltenie kalmiki, skatīdamies valdniecē padevīgu
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suņu acīm; un baškiri, līdz zemei liekdamies, skārdami

delnām sevim sirdsvietas un brūnās pieres, godināja viņu
par Allah acu prieku.

Cars, savās raizēs pasācis ar ārzemniekiem dzīrot un

to lišķu tālākai kara gaitai budināts, reibumā pavēlēja

kavalerijai posties ceļā uz dienvidiem, līdz ko satumsīs

nakts. Un gulēt pats licies, rītā mozdamies kļuva pikts,
to ieraugot, ka nava nekur pakustējuši, vēl turpat visi

viņa zirdzinieku pulki.
Jau sāka trīsēt kreisais vaigs, sirdīgi saspurojās ūsas:

«Pie joda! Kālab nava pildīta pavēle? Jūs visus likšu

kārt! Kas vēlēja neklausīt rīkojumam?» Uzbrēca steigā

sasauktajiem jātnieku pulku pulkvežiem.

«Es,» care nostājās tā priekšā. «Tētīt, apdomā jele
skaidru prātu: pusei vairs nava kumeļu, otrai pusei ne

nastas siena, ne saujas auzu vairs, bet tur tevis rādītā,

tālāk ceļā esot izdegusi kaila zeme. Kā tiem cilvēkiem

kājām tikt cauri tuksnesim? Nedzen nu tīši nāvē savus

paša ļaudis, padomā par atceļu arī; kad šie būs aizgājuši

bojā, mums aizmugurē kalnu tautas sacelsies.» Un ru-

nātājai pavisam mierīga balss, tik savādāka acu ziba. Un

aiz cares, tā kā rubeņu cālēni aiz savas mātes, barā sa-

saspiedušies valdinieka rātie kazāku, kalmiku, tatāru

virsnieki: baškiri jau griež zobus, Kūmas vīriem ļaunas
pasākušas mesties sviesta dzeltenās sejas. Un skarbas

balsis kurn tai izmisušā, dumpoties gatavā barā:

«žēlīgo valdniek, esam palikuši pavisam bez ruma-

kiem! Kas kazāks par karavīru, kad tam vairs nav

zirga?»
«Bačka car, nekur neiet, iet atpakaļ! Tavs tavā, es

savā ulusā!»

«Allah liedz tālāk ceļu, nomaitāt mūsu kumeļi! Ja ne-

klausīt, nomaitāt cars un visi!»

Apslāpēja jau galvā saskrējušās dusmas, minējums

par kalniešu briesmām šķita dibināts. Un pamājis stepju

ļaužu pulkvežiem iet, nepacietīgi un pusnikni pavaicāja

carei, reizē palikdams nevarīgs un tobrīd viņas gribas
varā:
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«Jā, — ko tad nu lai darām, tik tālu gājuši?!»
«Lieci kājniekiem kuģos braukt līdz tām tevis, tētīt,

iecerētajām persiešu ķēniņa pilsētām,» cariene atteica,
«bet šiem te, bēdu vīriem, paļauj i iet mājās. Tik un tā

karotāji viņi tagad nava.»

«Labi,» cars novilka, tad apdomājis teica: «sūtīšu ģe-

nerālmajoru Matuškinu ņemt Baku, bet pulkvedim šipo-

vam braukt uz dienvidiem tālāk, un karot Gilanas pilsē-
tas. Te Derbentā atstāšu Junkeru, lai valda mums pa-

devušos novadus. Bet paši brauksim uz Astrachaņu, tur

padomāt, kas tālāk būtu darāms.»

Kā ņirgā savilkās seja un balsī, arī skatos bija jaužams

drauds.

Izturēja care to skatienu, cars pirmais apgriezās un

gāja. Un satumsušām acīm, kodīdama lūpas, mātes žē-

lumu un atstumtās sievas naidu sirdī, noskati jās tam no-

pakaļ :

Uz Astrachaņu atpakaļ nu tiecas tā šaudīgais prāts,
kur tā otrā, jaunā, viltīgā un ļaunā, kas cer carienes vietā

tikt par cari, atstumt viņu galīgi pie malas.

Varbūt, pat lūkos viņas bērnus paslepu nomaitāt?

Grīļodamās gāja savā teltī. Bet tur, pie ieejas, vecais

jesauls Kumisovs, sirmu bārdu un padevīgi laipnām acīm,
skar zemes putekļus ar roku, valdnieces priekšā liekda-

mies :

«Māmiņ carien, lai tev paldies no visiem klusās Donas

kazakiem, ka nepaļāvi caram iedzīt mūs pēdējā postā!
Mēs tagad tavi kalpi, nežēlosim tevis labad savas asinis!

Ja gribi, galvas noliksim, kur vien vēlēsi, tik papriekš pa-

bijuši savās staņicās, pie sievām un pie bērniem, datikuši

pie jauniem kara kumeļiem!»
«Paldies, Kumisova tēv,» aizkustināta teica sirsnīga-

jam vecim un jau gribēja iekšā iet. Bet tas no jauna
skar zemi, noskūpsta carei svārku vīli un teic, nu gan pa-
visam klusi:

«Māmiņ, ļauj slēpu vārdu teikt, līdzēt tev tavās bē-

dās. Laid iet iekšā, tur tev pateikšu.»
Brīnodamās ļāva. Un tikko divi vien, tā jesauls pielie-
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cās tai pie auss, sāka čukstēt, atsaskatīdamies uz telts

aizkara pusi.

Klausijusies nodrebēja visa, gribēja rauties atpakaļ.
Bet vecais kazāks kārdināja tālāk, un tas pats laipnais

smaids: ••' ,'
«Vai, māmiņ, tu nedomā, ka mēs, būdami prastu ļaužu,

nemaz nejaužam, kādas tev bēdas gaidāmas! Ja viņi lū-

kos pa savam, mēs vilksim tevis labad zobenus un būs

briesmīga kristīgu ļautiņu asins liešana, velnam un ba-

surmanu valstībām par prieku. Bet šitā, kā jau tevim

teicu, tiks tev tas pats labumsun nedziedās ij gailis. Arī

grēka nebūs nekāda, jo zini pate: vēl nedzimušam nava

dvēseles, bet tikai tvaiks, tāpat kā nekristītam cilvēkam

vai lopam.»
...

Juka klausoties prāti, sirds drebēja un karsa, mute iz-

dvesa kā pati ar savu ziņu:
«Labi.' Ved to kalnu raganu šurpu, ap pusnakti.»

Carienes teltī bija kurta maza un pazilgana kaltušu

mēslu guns, un pie tās sēdusies veca azerbeidžanu sieva,
līku degunu, iekritušām lūpām, bet acīs tai zaļgans un

baisīgs zvērojums, kaut ko savu, gan jau burvības vārdus

dudinot, kaisot liesmās kādas sausas zāles, no kurām zel-

tainas dzirkstis un negants smārds. Un cariene, tai pretī
sēdusi, cieši sažņaugtām rokām, auļojošu pulsu un plati

plestiem skatiem, bet pie telts ieejas sargvietā stājies ve-

cais jesauls, līko zobenu labā rokā.

Beigusi bubināt, burve izvilka no savas seģenes apakšas

tīstokli, tina vaļā to, — bij brūndzeltenu vasku pika.
lesāka sažuvušiem velēs pirkstiem mīcīt to, lūpas atkal

kustējās, runādamas kādus melnās mākas vārdus. Un

carei aizturētu dvašu zintniecē veroties, sāka likties, ka

vecā veido grūtas sievas tēlu.

Ciešāki skatoties, tas šķita augam aizvien lielāks, iegū-
stam miesas baltumu. Un uz mirkli pavisam stājās
elpa, sirdī greizsirdības smeldze: vaska tēla galvas vietā

ļauni smīnēdams pavērās carienē sāncenses vaigs. —
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levaidējās tobrīd, saķēra galvu rokām, gribēja tūliņ
krustu mest. Tadapķērās, ka tas šai brīdī nava ļauts, no-

pūtās, izslaucija miklās acis. Un atkal redzēja tik raganu,

vaska lelli tās rokās, zilgano guntiņu un uzticamā jesaula
zobena mirdzēšanu dziļā krēslībā pie telts ieejas.

Kalnu spīgana pasniegusies izvilka no cares matiem

sudraba adatu, pakarsēja to kizika gunī, līdz asums sāka

mesties balts. Tad deva vaska figūriņu kreisajā, adatu

labā rokā, kaut ko nikni ķērkdama savā skarbajā kalnu

ļaužu valodā:

«Dur, māmiņ, carien! Domā par to savu naidnieci un

tikai droši duri!» Atšņāca skaļi satrauktā čukstā no telts

duru puses Kumisova balss.

Drebēdama pievēra acis, — miesas siltuma pilns šķita
nu topam vienā rokā ņemtais vaska tēls, adatas karstums

dedzināja otru. Un tai mirklī pazibēja nolaisto skropstu

priekšā abu Pēterburgā pamesto meiteņu sejas, tagad asa-

raini bālās. Un nu jau, pašas bērnu vaidziņu vietā, iznira

sāncense: . • , • -

Nikni smaidija asinssārtā mute, rokā bija cares vai-

nags, ko tiecās galvā likt, pati palikdama it kā caurre-

dzama. Un tur —

Sirdī saskrēja negants naids, acis aši vērās vaļā un

iegailējās kā sila zebiekstei. Un tēmējusi cirta ar karsēto

smaili, —
mirkli šķita, ka noraustas figūriņa tās kreisā

rokā, un noskan sāpīgs, kā no liela tāluma nācis, vaids.

Un ievaidējās pati, aizmeta abus burvju, rīkus pa roku

galam, aizsedza seju, — pirkstus sāka dedzināt pašas
asaru guns.

Atjēdzās tik pēc tam, kad vecais kazāks pa otram lā-

gam nācis teltī. Un aizkaram paveroties jau mānija, ka

nakts steidzas uz rīta pusi.

«Māmiņ mūsu zeltainā, esi nu priecīga un droša,» no-

čukstēja, nedzirdami viegliem plastuna soļiem pienākdams

pie cares un tai blaku dzisušās guns. «Kā gribējām, tā

tagad būs. Nu tai čigānietei iieietikt tavā vietā, neno-

turēt cara sirdi bez sava moldavaņu kucēna! Pie tevis

pašas atkal turēsies.»
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«Bet,» stostīdamās sāka, un acīs ar jaunām asarām bija
sanākušas bailes. «Vai tad tas paliks gluži nezināms?

Ja cars jel vārdu padzirdēs, tad —»

«Par mani, māmiņ, esi droša, un citiem mana simta

kazākiem arī,» pasteidzās mierināt. «Jaunie, kam vaļī-
gākas mēles, nekā nezina, tikai mēs, četri veči. Un tie

trīs citi arī tādu dabu, ka klusēs līdz pat kapa malai.»

«Bet tā, —nu tā, kas te —» vēl mēģināja bilst; bet

jau sirdi un visus locekļus māca smags gurums.

«Ak tu, māmiņ, baiļojies par basurmanu raganu?»

Nosmēja bārdā, pašam acīs arī tobrīd bija gādīgi laipns
smaids. «Nu, tā labi ja velnam pastāstīs! Laizdams

laukā no nometnesnodomāju: drošs paliek drošs, un cirtu

tā, ka nepadūga pat iekunkstēties. Nu jau burves kau-

lus skrubina kalnu vilki.»

Atgriezies ar carieni Astrachaņā, cars atrada tur savu

mlmieci dzemdību drudža karstumos, un tās puisēns ne-

dzīvs, bezlaikā dzimis. Un pastāvējis vājinieces gultai

blaku, nopūtās un izgāja laukā, — tukša un bēdīga reizē

bij tobrīd sirds.

Atgriezās Maskavā, kur tam celti vareni triumfa vārti,

ar uzrakstu, ka bijis jau uz Aleksandra Lielā slavas ceļa.
Bet Pērsijas pilsētu karošanai nosūtītie bataljoni, gan

mirdami ar Gilanas purvu drudzi, ņēma cara varā visas

tiem paņemt liktās pilsētas, un līgumā ar Persiju cara

pārstāvji iemantoja savam valdiniekam Kaspijas jūras

krāšņos dienvidu krastus.

Priecājās no savas tālās Pēterpils par tās paša nepa-

beigtās kara gaitas sasniegumiem. Un sāka turp armē-

ņu kolonistus aicināt, par cukurniedru audzēšanu pado-

māt, tāpat šafrāna, apelsinu un citronu dārziem; un kā

to smirdīgo, bet zālēm derīgo un dakteru cienīto zemes

eļļu, ko rod pie Baku, varētu no turienes uz Eiropu vest

un brangi tirgot. Bet jau uz citu zemes malu sācis ne-

sties prāts:



359

Bij padzirdis par mirušā zviedru ķēniņa sarunām ar

kādas tur Madagaskaras salas ļaudīm, un tūliņ galvā no-

doms to salu sevim ņemt, kamēr vēl svešas tautas nava

aizsteigušās priekšā.
Jau norīkots divām fregatēm tālā ceļā doties, jau

dota tām līdzi vēstule nezināmajam salas valdniekam, lai

turas ar krieviem draugos, uz Indiju lai viņiem ceļu pa-

rāda. Bet pienāca no Rogervikas tāda vēsts, ka cara flo-

tes kuģi neder okeāna klaju sirojumiem, un no pusceļa,
vētru padragāti, griezušies atpakaļ. Un nosirdijies, kā-

dus nolaidīgos tiesājis, atmeta tālas milzu salas iemanto-

šanai ar roku, ar sirdi un ar garu piegriezdamies citām

lietām.
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Caram neesot mājās, uzticības vīri pasākuši zagt ar

trīstik lielu skubu, un atkal Daniličs vairāk par citiem:

ar tam sadāvinātām Mazepas muižām Ukrainā nav bijis

gana: .no kaimiņiem sācis ar varu zemi ņemt un ļaudis,
un brīvniekus gūstīt pa viņu ciematiem, par klaušinie-

kiem sasēdināt savās sādžās.

Voroņežas vicegubernators Kolišovs paspējis apzagties

par turpat jau septiņsimts tūkstošiem, un par tām lietām

ar bendes pātagu nežēlīgi kapāts, Sibirijas trimdā dzīts.

Un pārvaldīdams pasta lietas, apzadzies arī galvenais cara

diplomāts šafirovs, piedevām apvainojis senātu. Un par

visu to kopā tam spriests nāves sods, bet vēlāk tā vietā

mantas atņemšana un trimda Novgorodas silos.

Saķēra galvu, vai apraudājās aiz dusmām, mazāku vīru

grēkus lasīdams un redzēdams, ka zagļi un blēži ap to

visur. Un vai tikpat kā neviena godīga vīra, kas ar

skaidru, sirdi un tīrām rokām gribētu palīdzēt tam jauno
valsti celt: .

Komandanti, komisāri, fiskali un visi citi, kam vien. tik

dota kāda teikšana, ņem naudā, graudā, šņabī ņem. Un

sūta savos pašu darbos valsts klaušniekus, per svina pā-

tagām kukuļu nedevējus, pavēl to sievas un meitas kailas

vadāt pa ielām.

lekasē nodokļuš un nodevas, neizdod kvītes, pa divi un

trīs lāgi tā piedzen; norēķinos rūpīgi atzīmē, ka darbi-

niekiem izmaksāta provianta nauda. Bet nav redzējuši
tie cilvēki ne kapeikas, uņ vai badā nonīkuši vai savā iz-

samisēšanā bēguši pie laupītājiem silos.

Ņemot labības noberas, mēro rudzus un miežus ar vil-

totu mēru, atliku liek vest savu muižu klētīs. Glīti ie-

raksta grāmatās, ka rekrūšiem izdots ceļa iztikai tik un

tik maizes miltu un putraimu, bet tie nabaga puiši saņē-
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muši tikai pigu. Un oberfiskals Ņesterovs, par .tām un

citām lietām ziņodams valdniekam, pateic ar nopūtu, ka

no simts rubuļiem, kam būtu jāienāk rentējās, ienāk labi

ja trīsdesmit.

Lasija, vīsti ja dūres un lika, kā jau gadiem licis, vai-

nīgos pērt knutām, stiept uz rata, lauzīt kaulus, izraut

nāsis; un gan lielus, gan mazus zagļus kārt, vienalga, vai

tie kņazu cilts vai prastu ļaužu kārtas. Tak vienam esot,
nolaidās rokas, jo zināja, ka grēcinieku vietās saceltie pēc

maza laiciņa nebūs par saviem priekšgājējiem labāki par
•mātu.. v •'•.'. ;'■';*' . :•'.'..': '.;''•. ::

.

"': ■>■
.'•

Atmeta, to'tautas dīrātāju tiesāšanai kādu laiku, ar

roku, pats citām valdīšanas lietām pievērsās, mazām un

lielām: ' • . • ...
•

Lai nesanāktu vecie bada laiki, pavēlēja visās valsts

malās labības magazīnas ierīkot. Un valdmeistarus ie-

celt, saudzēšanai nozīmēto ozolu mežu sargāšanai; bet

tos, kas tādos mežos tomēr cirstu savām Vajadzībām ko-

kus, gauži pērt un spaidu darbos sūtīt.

lelu staiguli Greizo Matrenu lika dzenāt pa visu Pēter-

burgu ar pātagām un bungu dārdu par to, ka aplaidusi
ar nešķīstu kaiti piecdesmit četrus leibgardes Preobra-

ženskas pulka kareivjus.
No jauna aizliedza übagiem un klaidoņu mūkiem apkārt

vazāties un lika ņemt tos ciet: kas darbam der, tos dar-

ba namos, bet nevarīgos patversmēs. Un pasludināt
arī sodu dāvanu devējiem: par pirmo reizi piecus, par otru

desmit rubļu, ar paskaidrošanu, ja jau grib labus darbus

darīt, tad lai nes tās dāvanas vai to naudu nabagmājām.
Aizliedza maksāt algas ierēdņiem, pirms nebūs iekasē-

juši nodokļu parādus. Bet pašus nemaksātājus sūtīt ar

to sievām un bērniem Pēterburgā, darbam derīgos vīrie-

šus likt par galeru airētājiem, sievietes vērptuvēs, bet

večus un pusaudžus tādos darbos, kam tie der. Uri tā

grūti strādināt tos, kamēr to parāds valstij atstrādāts,
bet var arī pirms laika vaļā laist,-ja kādi atrodas, kas

galvo, ka godīgi maksās.

Voronežas stepēs ķēvnīcas vēlēja ierīkot, tirgonim Ma-
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tisam Jevreinovam un tā dēliem uz trīsdesmit gadiem dot

monopola tiesības Baltajā jūrā medīt valzivis un roņus,

jo solijušies par to valstij maksāt ik gadus divdesmit

tūkstošus sudrabā.

Atcerējās, ka braucot cauri Kurzemei kādreiz redzē-

jis tur zemniekus pļaujam labību vienročiem. Un tūliņ
lika krievu rezidentam Jelgavā simts tādus darba rīkus

sameklēt, paņemt arī piecdesmit kurzemnieku, pa krievu

guberņām sūtīt un likt pareizticīgajiem ierādīt, kā ar tiem

daiktiem pļauj, un ka tā pulka labāk un ātrāki pļauja so-

kas nekā ar tēvu tēvu sirpjiem.

Padzirdēja, ka dienvidu apriņķos neraža un bada bē-

das. Lika tūliņ muižu un zemnieku apcirkņos izmērot,
cik vēl ir labības, apsvērt tur pat, cik vajaga sēklai un

pašu iztikai, bet pāripalikumu izdalīt bada cietējiem, ar

piesacijumu, ka vēlāk viss tiem aizdotais jāatber.

Likt gubernatoriem tautai paziņot, ka visi baisīgi

kropli dzimušie, vai cilvēku vai lopu kārtas, kā par provi

teļi ar sešām kājām, kopā auguši dvīņi un citi, ir spirtā
liekami un kunstkamerai Pēterburgā nosūtami, kura par

to tiem sūtītājiem labi samaksās, jo zinātnēm var lieti

derēt tādas dīvas lietas. Un reizē visiem paskaidrot, ka tā-

das kroplības negadās vis ar velna ziņu, kā mūki un tenku

bābas melš, bet vienīgi aiz kādiem traucējumiem mātes

miesās, visvairāk no sabīšanās.

Bīskapiem atgādināt viņu ganāmpulkiem, ka «nevien

ar muti, krustīšanos un pieres dauzīšanu, bet arīdzan ar

sirdi vajaga Dievu lūgt»; un baznīctēviem jaunu reizi pie-
sacīt, ka pilsētās pie visām baznīcām jānodibina skolas,
lai caram augtu jauni un par vecajiem godīgāki kalpi, un

sāktu izklīst mūsu tēvišķas gara tumsība.»

Meklēt pa malu malām dziedniecības avotus, galveno
medicinas kantori dibināt un ņemt dienestā ārzemju
fiziķus, kas gādātu par cilvēku veselību un glābšanu no

sērgām.

Muižniekiem, kas virsniekos būtu tikuši bez dienēšanas

pirms tam zaldātos, tiem neļaut avansēšanu, jo «kas pats
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nav nēsājis musketi, tas nezina, cik prastam karavīram

viņa kalpošana grūta.»
Sazināties ar vācu gudro Leibnicu, kā īsti viņš domātu

izvest dzīvē to savu viņa gada padomu, meklēt ciešākus

tirdzniecības sakarus ar Ķīnu un Amerikas ziemeļrietu
malu, vēl cilvēkiem īsti nezināmu.

Ar savu paša roku atbildēja profesoram Volfam, ka

vērā ņēmis viņa ieteikumu Krievzemei savu universitāti

dibināt, bet pirms tam zinātņu akadēmiju, kur veci, no

ārzemēm aicināti zinātnieki sāktu jau tūliņ mācīt jau-

nus, no pašu krievu jaunekļiem, kam čaklas galvas. Un

tās akadēmijas uzturēšanai paredzēti divdesmit četri tūk-

stoši deviņi simti un divpadsmit sudraba rubuļu, ko dod

valstij četru Livonijas pilsētu — Narvas, Pērnavas, Tēr-

batas un Ārensburgas ienākumi.

Pūlējās dienām un naktīm, īstas atpūtas nebija ne vēlā

vakarā, nedz agrā rītā. Un tad, laiku pa laikam, atkal

nāca dzeršanas brīži un jaunas mīlēšanās dēkas, kā jau-
nībā un vīra gadu briedumā.

Gan juta jau, ka iesāk pagurt gars un miesa, tak do-

māja, ka cīnīties pret to vislabāk var ar jaunu piepū-

liņu: kā visu mūžu lauzis savas tautas atklāto un pasle-

peno pretestību, tā cerēja ar gribas spēku nu vēlēt arī

savām kaitēm rimt.

Tad atkal sāka veco cīniņu ar valsts zagļiem, kas bija
visur. Un pēdīgi arī ap oberfiskala Ņesterova veco kaklu

sācis savilkties valgs, jo bija ņēmis kukuļus no saviem

apakšniekiem par klusu ciešanu, no kārotājiem tikt vai-

vadu amatos, un arīdzan no krogu turēšanas tiesību

nomniekiem. Un Ņesterovam par tiem grēkiem tapa

piespriests nāves sods, ko tanī pašā dienā likts izpildīt
arī vēl pie deviņiem citiem ne tik lieliem blēžiem, un ka-

merkoleģijas laukumā: tur sodīšanā noskatīties todien

ar cara pavēli sadzīti visi tā jaunās rezidences ierēdņi,
lai pašu acīm redz, kas visiem, arī viņiem gaidāms, ja go-

dīgi nekalpos valdniekam un tēvišķai.

Bij atkušņa diena, pilēja jumti; un pats cars noskatijās

tiesājamo gājienā, stājies pie vaļā vērtā kolēģijas loga.
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Kāpdams pa ešafota kāpieniem, Ņesterovs viņu redzēja,

zemu paklani jās un skaļā balsī žēlastību lūdza,, atgādi-
nādams valdniekam, ka gadiem ilgi bijis viņam uzticams

kalps, tik vecumdienās paļāvies Velna kārdinājumam.
Tak atbilde bij tikai galvas pakratīšana un mājiens ben-

dēm sākt pildīt savu amatu. Un veco oberfiskalu salau-

zi ja ar ratu, locekli pakaļ loceklim.

Pusdzīvajam vaidot neizteicamās sāpēs, pie viņa pie-

gāja cara sūtītais majors Mamonovs un valdnieka vārdā

lika, lai visus vēl nepaustos grēkus pasaka, ko vēl būtu

tiesnešiem slēpis: un tad arī viņu pašu tik daudz pažē-

los, ka tūdaļ vēlēs galvu cirst, lai tā ašāki beigtos mokas.

Rata salauztais stenēja, ka esot jau pateicis visu. Un

majoram'atejot nost, bendes kalpi to pusdzīvu aiznesa pie
bluķa, uz kura tikko tiesāti ar cirvi divi. legrūda ar seju
vēl siltajās to divu asinīs, un Ņesterova galva noripoja
pakaļ citām. • ',

'

.
Tad vel nocirta galvas septiņiem negodīgiem ierēd-

ņiem, uzdūra viņas turpat garās dzelzs kārtīs, lai stāv tā

visu ziemu, citiem valsts apzadzējiem un kukuļu ņēmē-

jiem par biedinājurņu un rezidences vārnām par barību.

Un vēl kācļus gauži nopēra todien pātagām, nosūti ja

.spaidu darbos, piekaļot pie galeru airētāju airiem. Un

četriem bende izrāva nāsis, pēc kam tiem apakš kājām

Sibirijas trimdas ceļš.
Tak nelīdzēja bargie sodi, nedz nenotverto dzīšana ska-

tīties sodīšanas mokās. Un tikko sašķaidījis vienu zagļu
baru, tā jāvēršas ar visu niknumu pret septiņiem jaunu

neģēļu pulciņiem vai jādod bendēm kādi jau no pašu
tiesnešu vidus. Un diendienā nāk valdiniekam tādi jau-

nu un slepenu sūdzību, žēlošanās, taisnības meklēšanas

un denunciāciju kalni, ka nejaudāja ne pusi vairs, pat
trešo daļu izlasīt, citiem arīdzan vairs neticēja. Un sāka

jau pats ļimt un pagaist apakš tiem fautas bēdu rakstu

kalnu gruvumiem: sašļuka sirds, apmulsa prāts, slābanas,
sāka palikt visus negodīgos dragāt gribētājas rokas.

Pēdīgi laida tautai ukazu, caur kura rindām jaužama
izmisuma nopūta:
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«Jebšu gan ikvienam grūti ciest aizvainojumu un pā-
restības pie viņa mantas vai goda, tak vajaga arīdzan

pašiem padomāt, ka tādu lietu un ikdienas gadās aplam

daudz; bet tas, pie kura katrs cer dabūt savu taisnību un

kam steidz sūdzēt savas bēdas, arī ir tikai cilvēks un viena

pati persona, kam vēl kari jākaro un gaužām jāpūlas ar

neskaitāmiem citiem un pārlieku smagiem darbiem. Un

ja arī mums to karu un citas kādas pūlēšanās nemaz ne-

būtu, arī tad vienam pašam visu uzmanīt, pārredzēt un

žēlošanās rakstus visus caurskatīt ir galīgi neiespējama
padarīšana, nepaveicama ne cilvēkam, nedz Dieva eņ-

ģelim.» • ;;. •• . .
Ukaza beigās bija pasacīts, ka valdnieks, agrāk pulka

noņēmies ar armijas un karošanas lietām, nu jau ar vi-

siem spēkiem esot licies zemes valdīšanas lietās, lūkos

tur savest kārtību, līdz kurai pavalstniekiem arī viņu
bēdās jāpaciešas. Un tālab turpmāk lai vairs neraksta

tieši caram domātas sūdzības vai nosūdzēšanas rakstus,

jo vaļas nav lasīt, nedz laika; un kas vēl tomēr lūkos tādus

rakstus viņam sūtīt, to pašu tad ķers sods.

Brīžam bij tā, it kā Smirdētu tā valsts visos viņas kak-

tos, ka visu savu mūžu tik ģrūši pūlējies gluži par velti,
ka no tā tautas īsti eiropieši neiznāks, viens savus krie-

vus kalnā neuzvilks. Un viens pats tēvišķas priekšā tik

iejūdzies, simti tūkstoši tam viņa pūlēšanos jauc, bet mil-

joni velk atpakaļ un vecu laiku purā.
Tak tas gara un roku pamirums sanāca tik laiku pa

laikam. Un tūliņ atkal sāka cīnīties no jauna, un jaunus
darbus sākt, lai arī kaulos un visās cīpslās vēl smeldza

agrāko un nepabeigto smagums.

• No nāves domām vēl vairijās prāts: vēl juta asinīs un

visos locekļos to pašu nemitīgās pūlēšanās dziņu, bet jau
brīžam krustos saskrēja vārdos neteicama smeldze. Tā-

pat cirkšņos sākuši sisties kādi trumi, kurus redzējušais
dakteris Blūmentrosts tik pakratīja savu parūku un kaut

ko noteica par simtu mieskārības dēmonu tā majestātes

miesās.' -

:,

Ārsts lūkoja valdnieku piedabūt pie dziedniecības dzi-
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ru dzeršanas, savām ziedēm un mierīgākas dzīves, lūdza

sacīt brandava un ungāru vīna priekiem, un tāpat sievu

mīlēšanai ardievas. Bet tūliņ izsprāga kā lingas akme-

nis no cara guļamās istabas laukā, jautri lamu vārdi,

pudeles un smēru kārbas skrēja pakaļ tam:

«Velna vāciet, ej ratā tu ar visām savām suņa sūdu

dzirām! Un ielāgo, ka visu tevis noliegto Dievs devis

labiem cilvēkiem par miesas un sirds atpūtināšanas prie-

ku, pēc dienas pūliņa!»
Gribēja ar tām, nu jau ciešāk apstājušām kaitēm, kā

citiem naidniekiem, ar dūšu galā tikt, ar savu paša grūti

slimo ķermeni uz mata tāpat, kā ar nepaklausīgajiem pa-

valstniekiem cīnīties, un visu pārvarēt ar milzu gribas

spēku. Pārkāpa pāri pie sliekšņa izbārstītiem zāļu trau-

ciņiem, nicīgi nosmēja, un gāja no jauna darboties kuģu
būvētavās ap topošajām galerām un fregatēm, pa buru

austuvēm un lielgabalu stobru lietuvēm, un brauca lūkot

savas ostas, iemīļoto Ladogas kanāli, kura rakšanas darbi

nu jau labāk sokas, kopš uzticējis to vadību jaunajam
kara inženierim un ūdens ceļu lietu mācētājam Minicham.

Un kur vien ieradies, tur nevarēja nociesties, pats nepie-
licis roku, nepapūlējies strādniekiem un klaušiniekiem

līdz.

Līdzdarboties paša pasākto darbu ritumam dega dvē-

sele, karsa sirds un pašas sniedzās vai šķipelēm platumā

līdzīgās delnas. Un pusneapzinīga griba ar darba svied-

riem un darba gurumu tās savas sāpes klusināt, kas jau-

žamas drīz jozmenī, drīz klēpī.
Atlaba blēdību un nevīžības dēļ sabudinātā gara nik-

nums, pašam ar stūri, ar kapli vai lielgabala stobra

slauķi rokās lokoties; acīs atgriezās jauno dienu mir-

dzums, ejot cauri virpotavām, papīra un pulvera dzirna-

vām, redzot, kā jaunus stabus purva zemē dzen, un jūtot,
kā vaigus atkal glauž iemīļotās jūras mitrais gaiss un viņa

staigātāji vēji. Bet līdz ko atkal nosēdies pie valdīšanas

lietu papīriem, norēķiniem, aktīm, lēsēm un tiesu sēžu

protokoliem, tā atkal redzēja tikai zagļus ap sevi, atkal

sanāca muskuļu un kaulu sāpes, no jauna sāka pagurt
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sirds. Un arvien biežāk rādījās, ka no visiem, kas ap to
r

vienīgais godīgais cilvēks tik care, visās tā bēdās, paša
darītām pārestībām par spīti, joprojām uzticamais draugs.

Jutās viņas priekšā vainīgs, un tā doma vairs negāja
laukā no prāta. Un lai tos viņa sagādātos sirdsēstus

tai līdzināt, nolēma godināt ar kronēšanu, tai ceļu ar to

arīdzan uz troni tā laikus pabrīvot, kad paša kādreiz ne-

būs, un tāpat arīdzan neviena jauna puisēna, kas tam no

sievas dzimtu:

Ar prātu tā gan necerēja vairs; tak sirds dibena kak-

tiņā vēl pavāji, kā vilka acs, gailēja tāda maza, tēva asins

balss kurināta ticības guntiņa. Un reizē māca rūpe, ka

viņam krītot savā jaunās Krievzemes cēlēja vietā, tronī

tiks sēdināts mazais dēla dēls. Un tad ap troni sastās tie,
ko valdnieks visu savu mūžu vajājis un nīdis, un viņa
mūža darbu tad sagāzīs drupās viņu naids.

Gan vēl, kopš teiku kņazes Olgas laikiem, par krievu

tautu nava valdijusi sieviete: māsa Sofija arī skaitijās
tikai reģente, kas stājusies aiz divu caru-puisēnu, viņa

paša un nomirēja muļķa Jāņa zeltītajiem sēdekļiem.
Tagad nu divi lietām vajadzētu līdzināt ceļu uz troni

viņa Katrīnai, paša par māti sauktai, gardu pulku par

māmiņu godinātai, labajai un skaidrajai dvēselei, ap ku-

ru tad kā mūris nostātos it visi, kas ar cara sākto jau-
nās valsts uzcelšanas darbu godā cēlušies, un kam ar tā

darba krišanu jākrīt pašiem.
Pirmā lieta ir aizpērn izdotais, tad gan no kņazes Ma-

rijas gaidītam mantiniekam domātais manifests, kas

pēcnieka izvēlēšanu atstāj katra valdinieka paša brīvai

gribai. — Otrā būs ķeizarienes kroņa likšana galvā carie-

nei ar paša cara rokām.

Ar Alekseja nāvi sanākušās bailes carienei nepagaisa

vairs; pēc rumāņu princeses pacelšanās pēkšņā gala,
vidzemniecei sirdī palicis aizvainota lepnuma naids. Un

pašas meiteņu dēļ uzkritušās raizes arī nepārgāja; tāpat

nenorima doma, ka Eidoksijas liktenis, jau tik tuvu viņai
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bijis, var kādreiz draudēt atkal, un tad gan garām ne-

paies.
, ■ ;..' . \ • ■ *. •■' .

Gaidīdama to nestundu, ar savas godības krišanas ti-

cējumu apradusi, cariene bija sākiisi, pa savas pirmās
tautas ļaužu modei, paslepen krāt. Un krāto naudu gul-

dīja uz izdomāta vārda Hamburgas un Amsterdamas

bankās, klausīdama kambarkunga Viļuma Monsa pado-

mam, reizē drošināja sevi, ka tā viņa gan jaudās savām

bārenēmlīdzēt vai no aizsaules. Unarī pašai, ar apsmiek-
lu pie zviedriem padzītai vai šepat, jaunajā tēvišķā, klo-

sterī iemestai, nenāksies rūgtu badu ciest tās dieniņas,
cik nu to Laimesmāte būs dzīvot likusi.

Stalts puisis, melni cirtainiem matiem, un sapņaini

maigām, reizē kā klusinātas kvēles pilnām acīm, manierēs

gaužām iznesīgs un švīts, kā princis allaž ģērbies. Un

nēsā četrus, svina, dzelzs, vara un zelta gredzenus, par

pirmajiem trim klusēdams; pār ceturto, cares taujāts,
reiz atteica ar nopūtu, lēni nolaizdams lejup zīda mīkstās

un kā skuķei garās skropstas:
«To valkāju pargodu tai, ko bezcerības mīlu, valdiniec.»

Apjuka tai mirklī kā pusaudze, notvīka pat, un lūkoja

valodas aizvadīt uz citu pusi. Bet Monsš vēl padevīgāks
no tās dienas, mānijās katru cares vēlēšanos noprast no

pusvārda, un biežāk acīs bija tam vēl samtaināks, sap-

ņaināks maigums.
Drīz bija pārņēmis savā zināšanā valdinieces kabineta

lielās un mazās lietas, mācēja visu un par citiem vis-

labāk izpildīt, pat jau bez teikšanas, kā sācis lasīt viņas
domas. . . • .'.

Bij tik vien tās vainas, ka miesīgs brālis Monsu Annai,

cara jaunības dienu pirmajai mīlniecei. Tak arī to mazo

grēku, sen atsvērusi carienei ar visas savas1sirds dedzīgo

pieķeršanos vientulīgai sievai tās kambarkunga jaunākā,
māsa Balka, izprecināta Rīgas ģenerālgubernatoram;

Visu laiku dzīvo no vīra prom, Pēterburgā un pie drau-

dzenes sāniem. Augu dienu abas tās kopā, un bieži vien pie

cares Balcene arī nakti guļ, atdzisušā un valdnieka pie-

mirstajā gultā.
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Tām divām trešā draudzene lielā triecēja Južkova, kas

zina allaž visjaunākās ziņas. Un tāpat lielkundze Anna,
Kurzemes un Zemgales hercoga bakurētainā atraitne

milzene, karšu likšanas mākas liela mācētāja un tik va-

rena strēlniece, ka princesei Līzītei par prieku, ar bises

lodi pa pils logu nošauj kuru katru vārnu, vai kokā sēdu-

si vai laižas tā, un turpat istabās ar pistoli šķaida mušas

pa tapetēm sistajām sienām.

Visi tie pieci allaž kopā, par mazo daudzināts tas cares

galms. Un arī tajās savas pamestības dienās cariene jo-

projām valsts lietās daudz ko spēj: jo visi augstmaņi tai

agrākajos laikos paraduši klausīt un atceras, ka vienīgi
tik viņas rokas spējušas cara dusmu lēkmes klusināt, kad

vienam un otram no tiem bija pār galvu jau satumsusi

pazušanas nakts.

Un nāk joprojām pie tās žēlastību meklēt žēlošanas

lūdzēji, visvairāk tie, kam pagadījies, amatu pildot, zieg-
ties pret likumu. Bet pēc to taisnošanās allaž iznāk tā,
ka vai nu pavisam nevainīgi, vai tikpat kā bez vainas.

Un nu gaidāmas mokas, mantas atņemšana, varbūt pat
ešafots.

Radusi visus lūdzējus agrāk pie cara aizrunāt, aizlika

arīdzan par šiem pa laipnam vārdam pie tiesātājiem

augstmaņiem. Un nezināja, ka visvieglāk tiek pie tās,
savas bēdas pasūdzēt, gan tie, kas manijušies Balcenei

ar dukātiem vai pērlēm izdabāt, Južkovai iedāvināt kā-

dus dzimtļaudis vai vēl labāk ar kambarkungu Monsu pa-

runāt divatā; un tad iet mājās, ar jau pusvieglu sirdi un

gan pavisam tukšu maku.

Jau ziemas vidū sākti carienes kronēšanas svētku priekš-

darbi, un sveču mēnesī cara dzimta, senatori un feldmar-

šali, un visi svešo zemju sūtņi saradās Maskavā. Un lai-

kus pasūtīts Katrīnei zelta vainags, ar dimantiem un sma-

ragdiem koši kaisīts, un milzīgu rubinu pieres malas vidū.

Svētku drānas valdniecei darina Parīzē, no kurienes gai-
dāmi arī kronēšanas rati.
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Maija mēneša septītās dienas zilajā gaišumā sāk virzī-

ties no Kremļa pils svētku gājiens uz vareno Uspenskas
katedrāli. Un tā kā tā turpat blaku, tad ceļš paredzēts
līkloču pa veco caru cietoksni; un ķeizariene savos zeltī-

tajos ratos brauc, un tās karietei priekšā drasē viņas pa-

šas jaunā garde, melnos milzu zirgos, zelta bruņās un

saulē zvīļojošiem gariem palašiem pār plecu.
Pie vecā dievnama durvīm, kuras redzējušas tatāru zo-

benus, suņu galvām un slotām pušķojušos opričņikus,
leišu zilganos jātniekus, poļu spārnotos dzelzs huzarus un

pašu melno mēri, kronēšanas gājiens no jauna kārtojas.
Cars zelta ornatā, Menšikova un vecā Repņina vests, pir-
mais iet iekšā baznīcā; aiz viņa, visa mirdzēdama tikpat
košā zeltā, nāk care, ko ved pie labās Holšteinas hercogs,
vecais Tolstojs tai balsta kreiso roku. Un lielgabali sla-

vu dūc, visu Maskavas tūkstots dievnamu zvani zvana

suminājumu bijušajai Alūksnes kalponei, tad sirotāju
rautai gūsteknei, un nu visas Krievzemes kundzei un ķei-
zarienei Katrinai.

Tā pie altāra ceļos metusies, kur Novgorodas virsbīs-

kaps to svētī. Un carei tobrīd tā, itin kā viņa gaismas
kalnā kāpusi un reizē redzētu caur asaru aizmiglotām
acīm visu, kas zem tās kājām, dziļi lejā, un tik tāla tā

šķietas, kā aizgājuši gadu simteņi.
Tepat kaut kur ir viņas otrais mīļais, — vecais feld-

maršals nu jau Dieva priekšā aizgājis. Un tad šķiet gar

tā kalna malu sākam mutuļot kara dūmu mākuļi, un viņa
ir bēdu liektajam mācītājam Glikam svārkos ķērusies, bet

rauj to projām varmācīgi glāstīt gribētājas kara vīru

rokas.

Atkal gaist viss, un pa sarmas ceļu gar viņas kalnu jāj

jātnieks zviedru dragūna svārkos, vērš augšup seju, kurai

Jāņa vaigs, un pazīst viņu, vicina zobenu un tiecas kalnā

jāt. Un pašai tobrīd tā, ka mīļu prātu visu pamestu, ar

dvēseli un sirdi tiektos pretī. Bet kalns nu šķita topam
kā no stikla: slīdēja pakavi, kumeļš zviegdams nobrauca

lejā, atkal pagaisa viss —

«Māt, skaties šurp un taisnu turi galvu, lai varu tev
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uzlikt ķeizarienes vainagu,» ieskanas virs atmiņu pārņem-
tās pussmakušais cara bass. Un jau jūt matos liktu

saltu smagumu, zelta stīpa tai sažņaudz deniņus; un vara

stobri atkal mūrus, zemi un gaisus, velves tricina. Un šalc

slavināšanas dziedājums, zilgani vīrāks kūp, cēli skan

zvanu bronzas mēles.

Cars, paturēdams rokā savu zelta skeptru, smaidīdams

pasniedz viņai turēt smago valsts ābolu, par zīmi tam, ka

nu viņai tikusi arī valdnieces vara. Bet tikko varēja
tam simbolam trīcošiem pirkstiem' pieskārties, jo tumšs

gar acīm sametās, un cenzdamās kur pieķerties, abām ro-

kām bij apskāvusi cara ceļus.
Tas mierinādams cēla to, noskūpsti ja ar smaidu; un

savā zeltmirdzošā mētelī un blāzmotajā dalmatikā likās

vēl milzīgāks, nesaules gaismas pilns un briesmīgs, jau

līdzīgs no padebešiem nokāpušam zeravam, kam apkārt
sešu viņa spārnu ugunīgās vēdas.

Tad bīskapi svaidija valdnieci, un Teofans Prokopovičs

sacija viņas paaugstināšanas dienai saliktu svētrunu,
kurā cildināja par armijas un impērijas glābšanu tanī

ļaunā dienā pie Prutas, Un ka care un Dieva kalpone Kat-

rīna bijusi caram uzticama palīdze visās viņam uzkrauto

valdīšanas nastu nešanas grūtībās:
«Osiannā tev, visas tautas un tēvzemes mātei! Osian-

nā, svētās Krievijas cēlajai un ar svēto eļļu svaidītai

ķeizarienei Katrīnai.

No flotes inspekcijas brauciena atgriezies Ņevas krastu

rezidencē un pakārtojis steidzīgākās valsts* lietas, cars

tanī novembra sākuma pelēkajā dienā jutās ar galvu sa-

guris, un tādos brīžos viņam paradums ņemt rokās kalēja
veseri, mastu tēsēja šļuti vai aiziet virpotavā un jauna,
muskuļu darbā veldzēties.

Tāpat dari ja arī šoreiz, pie dreijas piestādams beigt
darināt pirms Rēveles braukuma sākto lielo gobas koka

kausu. Bet tikko svārkus novilcis un gribējis sākt ap to
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virpošanas rīku darboties, tā pamani ja uz grīdas un skai-

dās nomestu pazilganu aploksni.
Pacēla to, izlasi ja: «Kungam ķeizaram Pēterim Alek-

sejičam». Saviebās, domādams to esam parasto sūdzē-

šanas grāmatu, kādas nesen aizliedzis viņam tieši sūtīt,

un jau gribēja pār plecu kaktā mest. Tak liedza kaut kas,

skubināja vaļā plēst un iemest aci. Un pasācis lasīt, sā-

kumā sarka, tad sakoda zobus un kļuva vaigā bāls:

Rakstīts bija par carieni un viņas pirmo kambarkungu

Monsu, abi apvainoti laulības pārkāpēju sakaros un nau-

das izspiešanas lietās. Paraksta nebij, rokraksts šķita kā

sagrozīts, bet garš tas apsūdzības rakstijums, — vēro-

jumi, glūnējumi un dzirdējumi krāvās cits uz cita.

Sāka svīst viss, deniņi dega, krūtīm drīz metās salti;
un tālab laikam sanākuši sala drebuļi, ar visu sirdi un iz-

mist sākušo prātu pret tiem carei mestajiem apvaino-
jumiem vairoties.

Viss likās pirmajos mirkļos tik nejēdzīgi neticams, ka

lūkoja caur klabošajiem zobiem smieties; bet iznāca tik

krācienam vai vaidam puslīdzīga skaņa, sausa sametās

mute, it kā aizžņaugts kakls. Un lasīja to, pirkstos sa-

berzto un tad atkal ar delnu gludināto vēstuli otru reiz

un atkal reizi.

Nevarīgas pēkšņi bij palikušas kājas, vajadzēja turpat
uz dreijas atsēsties, slaucīt sviedrus un atvilkt dvašu.

Bet pulss sita tik aukaini un skaļi, ka likās: dzenis aši

priedi kaļ.
Pie cilvēku zemiskuma un viltus gan bija pieradis un

zināja, ka lielākie neģēļi tie, kas maskojas aiz nemitīgiem

padevības apliecinājumiem, sava godīguma apzvērēju-

miem, prot laipni smaidīt un liekt kaķa kūkumā muguras.

Un sen zināma lieta tāpat tam, ka cilvēki, kurus par

draugiem pieņēmis, aizvien izrādījušies nelieši un apza-

gušies tāpat kā tie, kurus uzskatijis par krietniem valsts

kalpiem, ar tīrām rokām un dvēselēm.

Bet visi tie tam galu galā sveši, to nodevība pret šo

jauno tikai nieks. Ja tiešām patiesība viss tas, kas te

rakstīts, tad tak —
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Tad viņš vairs nevar ticēt it nekam, nevienam. Pat

Dievam ari nē, jo grūtos brīžos pie tā palīdzību un rem-

dinājumu gan retāk meklējis nekā pie tās, tā paaugstinā-
tās no verdzenes par sievu, un no sievas par paša cara

rokām kronētu valdnieci.

Tam nav bijis no viņas vai nekādu noslēpumu, — pavir-
šās sieviešu dēkas agri vai vēlu visas tāpat tikušas carei

zināmas. Un pati viņam patiesībā viss: reiz kaisla mīļākā,
tagad viņa bērnu māte un kā māte arīdzan pašam, labā-

kais un vienīgais mūža draugs, mierinātāja un bēdu brī-

žos patvērums, ar vecās sāpju lēkmes aizdzīt mācētājām
labās burves rokām.

Tagad arī tā viņu krāpj.
Pēc divdesmit un viena saticības gada pieviļ to, ar glīto

galma glūniķi, piedevām sabiedrojusies ar samtaci nelgu
arīdzan kukuļu lietās: par maksu palīdzējusi cara tiesas

vajātiem vainīgiem izvilkt karātavas pelnījušos kaklus

no savilkties gatavas kaņepāju cilpas.
Vēstulē viss tas klāstīts un teikts, ka abiem tanīs blē-

žu pestīšanās līdzzinātājs bieži bijis arī kanclers Golov-

kins. Un, protams, sirds draudziņš Menšikovs arī, —

kur nu tik varena zagšana varētu būt bez tā!

Viss rādās esam tiesa; bet, varbūt, tomēr daudz kas

samelots, un nezināmā sūdzētāja izdomāta tā cares ne-

uzticība, atriebjoties kādam viņas aizrunāšanas lūdzējam

par to, ka tieši viņa labā nava aizlikusi labu vārdu?

Kā izdibināt taisnību, kā tikt pie skaidrības šai lietā,
kas tracina ķeizaru vairāk par visiem streļcu dumpjiem
un careviča prāvu? Un ja tiem dumpiniekiem paša ro-

kām galvas cirtis, un savu miesīgo dēlu arī nav žēlojis,
tad kādu sodu gan lemt šiem, ja nezināmā vēstules rak-

stītāja liecība pēdīgi izrādītos skaidra Dieva tiesa? Un

roku pirksti caram cērtas dreijas kokā tā, ka brīkš tas

un lūzt nagi, zobi šņirkst un viss, kas acu priekšā, šķiet
sākam peldēt vienās asinīs.

Tad viņš ar visu milzu gribas varu tomēr saņemas, sa-

valda un sadzen atpakaļ dvēseles dziļumos jau izlauzties

gatavo dusmu trakumu. Un, dūres vīstīdams, zvērē pats
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sev, ka. neļaus atriebības niknumam vaļu pirms laika,
iekam pats nesadabūs rokā neapšaubāmu cares vainas pie-
rādijumu.

Un tad —

Nē, ne ar vaibstu, nedz pusvārdu vai skatu viņš.neliks

tai manīt, ka ir ticis viņas nodevībai uz pēdām! Un diezin

kuru reizi sāk atkal ļasīt vēstuli, un lūko vēsi svērt un

pārlikt visu, pat sāk pieturpunktus uz šīferplāksnes atzī-

mēt. Bet nevar tobrīd parakstīt, jo lēkā irbulis, raustas

pirksti un trīsē abas rokas, — sirdī sagulis nelabums un

tā reibst galva, kā vēl nekad nava reibuši trakāko dzīru

pusnaktī.
Tikko tās sāpes it kā rimušas, tā sākas jau mēnešiem

justā dedzinošā smeldze krustos un klēpja vietā, Un visas

ārstu mākas nekā nepalīdz.
Pie joda, viņi to grib dziedināt ar pusmērdēšanu un aiz-

liegumu jel vīnā aizmirsties! Ak, tikai fiziķu gudrinieku
izdoma un skaidri nieki:

Kamēr viņš varēs kājās nostāvēt un uz tām iet, kamēr

vēl kustināt rokas un dvašot, tas dzīvos kā jau dzīvojis:

grūts tam lemts mūžs, pūlēšanās bez gala, un katram cil-

vēkam tak jāļauj šad un tad papriecāšanās vaļa.
Degvīns aizdzen bēdas, skaidro galvu un tīra asinis.

Un cars sit kopā milzīgās delnas, sauc ziņnesi un liek tam

atnest šņabi.
Dzer vienu glāzi, otru, trešo, un lūko atkal dabūt savas

gribas ziņā prātus un locekļus. Bet neizdodas kārtot sa-

vas domas rindā tam, visas viņas tagad viens jūklis.
Ak nē, nu arī draugs brandavs nepalīdz, — par daudz

smags visu šķēršļu lauzējam bijis tas trieciens. Un

dzerdams ceturto glāzi, nolemj rītu sākt lietas izmeklēšanu.

Divi nedēļas jau cars lūko skaidrot visus tā denuncianta

pieminētos gadījumus, bet patiesībai nava tuvāk ticis:

aizdomas par carienes neuzticību ir joprojām, aizdomas

par Monsa blēdībām aug, bet skaidru vainas pierādi jumu

caram vēl nava ne vienā, nedz otrā lietā.
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Tiesa, vēstules rakstītājs ir sadzīts rokā, bet ari kverk-

šināts Petropavlovskas pagrabos, tas nezin nekā vairāk

pasacīt, kā tik, cik tajā rakstā bijis.
Vakarā cars iet carienes mazo galmu apciemot un at-

rod cari viņas dāmu vidū, turpat ari kambarkungs Monss.

Un valdinieks šķiet labā omā, triec ar visiem, lūko jokot.
Tad paliek sadrūmis un kluss, acis gail un dziest pazaļga-
na ziba, un nožāvājies pavaicā tas carei, cik pulkstens.

Vina izvelk tā dāvāto, palūkojas un pasmiedamās at-

bild:

«Tētiņ, vēl tikai deviņi. Vai tev jau būtu sācis nākt

miegs ?»

Zaļganais mirdzējums cara acis mirkli top baisīgs, ro-

ka izrauj carienei mazo stundeni no delnas. Un tad viņš
atver pulksteni, pavirza rādītāju trīs stundas uz priekšu
un skarbi nosaka:

«Tu maldies! Ir jau divpadsmit un, tā tad, laiks, kad

visiem jāiet gulēt.» Un viņiem šķiet, tas tikai viens no

untumainajiem un pasmagajiem viņa jokiem, bet visi

paklausa.
Arī Monss dodas mājās. Nometis vakarģērbu, viņš ap-

velk violēta zīda un baltām tulpēm izšūtu nakts svārku,
atlaižas dziļi alņādas krēslā, aizsmēķē pīpi, sāk aplūkot

pats savus četrus maģiskos gredzenus. Un acīm pie ce-

turtā piestājot, uz daiļi liektām lūpām sanāk valšķīgs
smīns par cari piedomājot, bet tūliņ arī kāds klauvē pie
duru.

«lekšā,» viņš saka īgns, jo traucēts no tā sapņojuma

un domā, ka nācējs ir paša sulainis. Bet durvīs parādās

slepenās kancelejas ģenerāļa Ušakova augums un bakurē-

tainais vaigs, un kambarkungs, jau bālēdams, bet vēl ar-

vien galants, pietrūkstas kājās.
«Ekselence, man gods un prieks, bet — ?»

«Nesteidzaties vis priecāties,» Ušakovs viņu pārtrauca,
«jo atnācu jūs apcietināt.»

«Netaisiet jokus, ģeneral,» Monss mēģināja smiet, bet

balsī jau bij baiļu trīsas: «Mani apcietināt, viņas maje-
stātes pirmo kambarkungu un galma maršalu!»
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Ušakovs spēra soli dziļāk istabā, un aiz tā, durvju

krēslībā, tapa redzami kareivji, durkļotām musketēm:

«Jā gan. Uz viņa majestātes pavēli. Šurp jūsu zo-

benu un atslēgas! Grenadieri, ņemieta viņu ciet!»

Vests slepenajā kancelejā, kur galveno valsts noziedz-

nieku pratināšana un, ja liedzas, tad arī ar turpat pie-

spriestām mokām, Monss vaigu vaigā ar valdnieku kā

pirmo sastapās:
«Ā, minher Vilem! Tu arī te?» skarbi pasmēja. Bet

lūša šņācienam bija līdzīgs tas smējiens, tik zaļgans acu

zvērojums un tā saspurojušās ūsas, ka kambarkungs ma-

ti ja nākam nāvi, juta zemi pagaistam apakš kājām un

pazaudēja samaņu.

Kancelejas ķirurgs Zombarts, sargu ataicināts, nolaida

paģībušajam asinis un Monsu pratināja pats cars.

Atzinās visos tā nosūdzētāja uzrādītos grēkos, pateica
vēl kādus jaunus un denunciantamvēl nezināmus, minēja

par dažu savu afēru līdzvaininiekiem arī nākamo cara

znotu un Jelgavas lielkundzi atraitni, nodeva pēdīgi arī

pats savu māsu. — Tik citas kādas vārds neraisijās no

lūpām, lai gan tieši tas viņa pratinātāja visvairāk gaidīts,
un paša arestētā arī matīta tā gaidīšana.

Cars klausījās, — sirds tiecās pavaicāt un tieši to, kas

nospieda visvairāk. Bet liedza pašlepnums, neļāva savāds

riebums; un reizē tā kā kauns tā tincinātā priekšā jel uz

mirkli atzīties, ka uzskata par savu sāncensi un laulības

gultas apgānītāju šo sievišķīgo kundziņu.

Bailes sākušas arī cari mākt, un tādanojauta, ka vēl ne-

kad visā viņas mūžā tai nava draudējušas tādas briesmas

kā patlaban:
Klīst tumšas čukstu valodas, ka Monss apcietināts par

kādām tur blēdībām, un viņam tanīs lietās piepalīdzējusi
Balcene. Tas jau varēja būt, — tak trīsu māktā carienes

sirds pateica, kādā vēl virzienā risinās cara aizdomas, un

kam nu tas ticis uz pēdām. Un tik negants sanāca baiss,
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ka nebij vaļas raudāt dēļ tā nejaušā mīlnieka, nedz no-

žēlot to savu pašas negaidīto grēkā krišanu un sirdsap-

ziņas pārmetumus just, ka tikusi piektajā gadu desmitā

par upuri visu mūžu kaislīgās savas miesas nu jau dzie-

stošajai kvēlei. —

Tanī laikā, kad piemirsis to vīrs un cars, un samtainā

galmnieka īstenām vai arī tik liekuļotām mīlas nopūtām.

Ar dēkainajā mūžā norūdīto dzīvības saglābšanas in-

stinktu tā matija, ka tagad viņu jaudās glābt vienīgi vis-

lielākā aukstasinība un pašsavaldīšanās. Un to, kas Monss

tai bijis, pat domās jāaizmirst, pašai sev jānotic, ka ir

gluži bez vainas:

Citādi visam gals, arī abām tās meitenēm, jo gana re-

dzējusi tā, cik briesmīgs cars top dusmās. Un kad izzi-

nās taisnību, tā dusmas būs tāda visu iznīcinātāja guns,

kādas vēl nava bijis. —

Tik visu piemirst, pašai savu bezvainību just. — Un

apdomu, aukstasinību nu pār visām lietām, jo tikai tā var

glābt, un arī gadi juma laime: carei ap sirdi tā, kā cilvē-

kam, kas neapbruņots saticies ar panteri uz klaja lauka.

Tak nelikties par sava kambarkunga lietu un Balkas ap-

cietināšanas iemesliem ne zinis arī ir bīstami: cara aizdo-

mas tas var pastiprināt, to noticot, ka pārbijušies tā, un

domā vairs par to, kā pašai glābties.

Tiešām, tas liksies tikpat aizdomīgi, kā tās ļaušanās
izmisuma vaimanām. — '

Tā saņem visu savu cieto vidzemnieces gribu, vēl reiz

un ar vari izdzēš uz laiciņu no atmiņas, ka ir bijusi Monsa

skavās un, vienaldzīgi laipnu seju, aiziet pie cara pavai-

cāt, par kādiem īsti, gan jau lieliem un tai nezināmiem

grēkiem ir apcietināts hofmaršals. Un darot to, izdodas

novaldīt sirds un balss drebēšanu.

Abi tie tajā brīdī spēlmaņi un bruņojušies katrs ar visu

savu maņu asumu: netic tai cars, nojauzdams aizmaskotu

viltu; viņa tā rādītai un par daudz rāmai sejai arī neno-

tic, aiz vārdu vēsi laipnā mierīguma jauzdama slēptus
vēl nebijušu dusmu zibeņus, saskatīdama tā acu brūnajās
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dzīlēs zaļganas rūsas iezvērošanos, — gan tik uz vienu

mirkli.

Tad dziest tā kvēle, raisās tam no lūpām gausi vārdi un

joprojām ir laipns vaigs:

«Ak, māmiņ, tā ir gaužām nelaba un kauna darbu pilna
lieta! Tu tajā labāk nemaz nejaucies, jo ar riebīgām bū-

šanām, pati zini,.ir tā: kad virsū min, sāk vairāk smir-

dēt,» tas it kā jokodamies nosaka.

Pat pasmaida, bet tikko jaužams notrīsējiens tā kreisā

vaiga muskuļos visu viņa lēkmju labajai pazinējai skaidri

apliecina, ka tikai valdas tas, savu rāmumu liekuļo, uh

pats slēpu pēta un vēro.

Brītiņu viņa vilcinās, — vai vaicāt vēl, vai izbeigt sa-

runu un iet? Un atcerējusies, ka par draudzeni Balku vēl

nav pavaicāts, jau paver lūpas, bet jautāt nepaspēj:

Cars mana, ka tā dusmas nu aug pāri viņa pašsaval-
dīšanās spēkiem, lec kājās, sāk skraidīt pa istabu, viss jau

pārvērstu seju. Un iedams garām košam venēciešu spo-

gulim, apstājas, sagrābj to un saka pēkšņi piesmakušu

balsi, kurā niknums šņāc:

«Redzi, šo nieku te? Sākumā arī tas bija tik pīšļi, un

visu viņa skaistumu tam devacēlais ugunsspēks, tagad tas

ir vērtīga manta. Tak viens trieciens, un tas pārvēršas
atkal putekļos,» tas dveš un triec spoguli pret parketu,
uzsit ar kāju smagi virsū tām vēl skanošām stikla

drumslām, un skatās carienē caur pieri, asins pieplūdušām
acīm un aši dvašodams.

Tai pamirst sirds, jo jūt, ka sacītais viss zīmējas uz

viņu, kas tā acīs no pīšļiem cēlusies. Un atkal apziņa
māj, ka tikai izturīga aukstasinība spēs to šajā mirklī

glābt un nodzēst tūliņ izšauties gatavo naida liesmu, kas

sadedzinās to plēnēs un pelnos.

Mierīgi pieliecās, paceldama kādas līdz pat viņas kā-

jām atsprāgušās spoguļa suķes, iekoda sev tai pieliekšanās
mirklī apakšlūpā līdz asinīm, saukdama kopā visus savus

pašsavaldīšanās spēkus. Un atkal taisnai slienoties, jau

bija tas pats laipnais vaigs un skaidrais skats:
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«Tētīt, kāpēc tu tā ? Vai bez tā spoguļa šī tava istaba

nu palikusi skaistāka?»

Līdzība noskanda pret līdzību, un cars juta, ka tai par

viņu lielāks gribas spēks. Un reizē atslāba augšup

jau cēlies slēptā niknuma vilns, sākot no jauna šaubīties,
vai tai mestie apvainojumi varētu būt tiesa, jo tik mie-

rīgi runāt gan var vienīgi cilvēks ar pavisam tīru sirds-

apziņu.
Varbūt, būs pārsteidzies, tai denunciancijai ticēdams?

Varbūt, viņa tomēr, bez kādas vainas?

Un klausīdams, kā daždien, pirmajam impulsam, tas

strauji pienāk klāt, apkampj to, noskūpsta un solās va-

karā likt nosūtīt tās ieskatam visus Monsa lietā iejaukto

nopratināšanas protokolus.
Tikko cariene gājusi, tā caram atkal sāk iet viņa šaubas

vecajā virzienā, un rokas viņam dvēselē ar asas smeldzes

nagiem. —

Monss tais blēdībās visās atzinies, nodevis arīdzan sa-

vus līdzvaininiekus. Tak gandrīz visi viņi augstos ama-

tos, un nododot tos tiesai, apstātos daudzu svarīgu valsts

lietu gājums: — nav caram ar ko viņus atvietot, un bez

tā zagšanas grēka citādi noderīgi vīri.

Monss tikai kaitēklis, glums galminieks, mantkāres

pilns, bez kādām citām, cara celtai impērijai vērtām spē-
jām. Un piedevām, varbūt, — varbūt, tas tomērbijis ca-

rienes mīlnieks.

Varbūt. Bet tikpat pusticams, ka arī nava bijis.
Kā dabūt taisnību? Pats Monss tā nesaka, klusē šajā

lietā kā kaps un varonis, cariene arī, un pašam caram ne-

paveras mute vienam no abiem skaidri pavaicāt.
Lai, patiesību viņš tā kā tā laikam neizdibinās. Un

paliek pret aizdomās reiz kritušo cari pašam smeldzošs
saltums, pret kambarkungu nāvētājs naids, kam klausī-

dams, valdinieks dod tiesnešiem mājienu, un tie tam at-

kal klausa:

Sestajā Monsa lietas dienā top vainīgajam nāves sprie-
dums sludināts, tā māsai knutas cirtieni un pēc tam Sibi-

rijas trimda.
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Monss vests cietumā atpakaļ un gaida tur savu pēdējo
stundu bez liekas izmisas. Dzīves baudītājs, paradis bez

stomīšanās ņemt, kas dzīvē dots un ņemams, tas samie-

rinājies ar likteni un domām par nāvi, kas spriesta tam

bez mokām. Nu mēģina rītdienas satikšanos ar to sev iz-

tēlot kā rendez-vous ar vecu un kaulainu dāmu, no kuras

skavām vairs nekādi nava iespējams vairīties. Un ga-

lants vienmēr, taisās cēli aiziet no pasaules. Kad koman-

dants nāk un apvaicājas, kāda būtu tam tā pēdējā vēlē-

šanās, notiesātais teic ar staltu paklanīšanos:
«Ja drīkstu lūgt, tad lieciet atsūtīt no mana dzīvokļa

melno uzvalku ar brabantiešu mežģinēm — sulainis

Georgs zinās, — un manu tualetes piederumu somiņu.»
Komandants aiziet plecus raustīdams: parasti citi

viņa ciemiņi, te gaidīdami savas sodīšanas gājumu, ir

šņabi lūguši vai svēto vakariņu. — Dažs gados jaunāks

arī sievieti, ja pratināšanā tam sveikas palikušas rokas.

Saņēmis prasīto, Monss sāk posties un smaršoties,
sudraba standziņām pat sacirto cietumā parisušās melnās

cirtas; tad nopūderē vaigus un pieri, — sievietēm tik ļoti
paticis tās interesantais bālums. Piedevām uzliek vēl

netāl no kreisā lūpu kaktiņa mazu skaistuma zīmīti. Un

tad jau atkal noskrapst kameras durvju atslēga, un sargs

klusēdams ielaiž mācītāju, kas sakas nācis saņemt un nest

Dievam ķeizarienes kambarkunga grēku sūdzējumu, un

pēc tam pieņemt viņu pašu pie dievgalda, lai nāvei lemtais

varētu ar skaidru sirdi šķirties no pasaules.
Monsam nav vairs ko sūdzēt, — viss, kas bij teicams,

jau tiesas kungiem pasacīts. Bet to, ko no tiem slēpis,
nestāstīs arī talāra vīram, jo pašam tā vai tā šodien zem

kājām citas saules cels. Un ja būs debesmāju cienīgs,

gan jau tad tur, ar Radītāju vaigu vaigā ticies, varēs tam

tieši atzīties, bet te drošs paliek drošs:

Arī galminiekiem zināms, ka mācītāju vidū ira ļaudis,
kas mīlē Ušakova rubuļus, un spiegiem pastāsta, ko no-

tiesātie izsūdzējuši, būdami pie savas pēdējās bikts.
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Tikko mācītājs aizgājis, nāk cars. Un redzot Monsu,
nāvei gatavu, nav zaļganā spīguļojuma šoreiz acīs vald-

niekam, pat it kā apjucis mazliet, šķiet vārdus meklējam,
kas iesākumā lāga neraisās no lūpām.

«Man ļoti žēl, ka tevi jāzaudē, — ka jāļauj iet šo ceļu,
bet — zini pats, — likums nu paliek likums,» valdnieks

teic gandrīz maigā balsī, it kā atvainodamies, «un ne-

kādi nejaudāju tev līdzēt.»

Monss paklanās, bet mēmi stāv noliektu galvu cara

priekšā.
Vēl kādas reizes valdnieks lūko sākt valodas, — ir tā,

itin kā pītos tam pašam domas un pēdīgi jau arī mēle.

Bet nejaudā dabūtpār lūpām arī šoreiz to vaicājumu, kas

sen aiz tām, un kādēļ tieši tagad nācis:

Pašlepnums neļauj tieši noprasīt, vai tas tiesa, ka būtu

bijis ķeizarienes cisās. Un vēl arvienu gaida, skatās, vē-

ro un mēmi taujā, vai gan pēdīgi, pirms bendes cirvja
nokrišanas nepateiks.

Nē, Monss ir apņēmies ar cieņu mirt. Un joprojām

klusē, pēc pūdera un aromātiskiem ūdeņiem smaršodams,
un sievišķīgi skaists.

Cars vīlies atņem elpu, tad nopūšas, gausi griežas un

aiziet. Un aiz cietuma durvīm tam ar katru soli iesāk

arvien vairāk lauzties uz āru dienām ilgi valdītais sirds

un nervu satraukums:

Viņš iet ašāk un ašāk, nu jau gandrīz skrien. Un iestei-

dzot pilī, jau zvērot pasākušas acis, šņirkstēdami griežas
zobi un dusmu trakuma lēkmē sācis raustīties vaigs.

Viņš skrien no vienas istabas otrā, pats neapzināda-
mies īsti vairs, ko meklē, kālab nācis, un kāpēc skatus

sācis tam miglot asinssarkanu dūmaku ņirbējums, kas

liekas visur ejam līdzi, — viss rādās kā caur purpurainu

miglu. Pat paša bērnu sejiņas, kad tas, milzīgs, briesmīgs

un it kā nāves gaisu dvašodams, ir iesamaldijies princešu
klases istabā, kur abas tās un viņu skolotāja francū-

ziete.

Tik drausmīgs tajā brīdī caram skats, tā raustas tam

seja un asinīm tā pieplūdušas acis, ka meitenes brēkda-
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mas bēg no tēva kaktā, tur piespiežas viena cieši otrai; un

skolotāja blaku tām, bāla un tuvu nesamaņai.
Trīsēdamas tās vēro viņa skraidīšanu pa istabu: nu

kortiks rokā tam, un ārprāta niknuma pilnie Skati lec pa

labi un kreisi, kā visu nāvēt gribētājas pasarkanas cau-

nas, — asmenis cērtas galdā, kājas aizsper ceļā gadijušos
krēslu. Pusdzīvas tā vērotājas šķiet nākam nāvi, ne-

spēdamas bēgt, nedz parunāt, aizsedz drebošiem pirkstiem

sejas. Un tad jauž niknu cara kājas spērienu uz grīdas,
kura nodun visa.

Tad satraukti soļi uz durvju pusi, krācienam puslīdzīgs
lāsts. Vaļā spēji rautās durvis sit kaktā trīcētājām

vaigos vēju; un tad ar tādu spēku aizsistas, ka lec laukā

no virām un gar sienmalu zemē krīt.

Sodīšanas stunda ir klāt, pūlis apstājis ešafotu, uz kura

bende ar cirvi; tiem blaku bluķis, turpat rats, uz kura pēc

galvas nociršanas notiesātam vēl lauzīs locekļus.
Partizānēm bruņotu sargu vests, Monss nāk vieglā gai-

tā un paceltu galvu kāpj augšā pa sodīšanas paaugstinā-

juma kāpnēm. Un galants līdz galam, kā ballei saposies

un skaists, gan mazliet bālāku kā brīves dienās seju, pa-

klanās un lūko pasmaidīt sanākušiem simtiem, kuru vidū

meitas ar mokām valda elsas un pusmūža sievām pasprūk

pa šņukstienam.
Tad viņš pats atloca svārku un kreklu apkakli, ceļos no-

meties noskaita lūgšanu, liek seju uz bluķa, celdams tūliņ
pēc tam labo roku par zīmi bendēm, ka var cirst.

Tas nesteigdamies atvēzējas, sēkdams cērt, pūlim cauri

skrien vaids, un dun ešafota dēļi, pret kuriem krītot gal-

va situšies. Un bendēm to aši aiz matiem paceļot, tautai

rādot, nāvē vēl skaists ir ķeizarienes kambarkunga vaigs,

ar daiļuma zīmīti kreisā lūpu kaktā.

Visu to dienu cariene lūkoja izlikties jautra, kaut gan

savādāks bija acu mirdzējums, it kā mazliet par skaļu un

šad tad bez iemesla sprucis vaļā smējiens, balsī brīžam
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j aužamas trīsas. Tak tūdaļ aši saņēmās un trieca tālāk,
satrauktas laikiem bija kustības, steidzās no viena valodas

pavediena pie otra, pasākto pamezdama pusceļā. Un ar

galminiekiem un kalpotājiem tiekoties, sejā bij tas pats

stingais smaids, jo domāja, ka kādiem likts viņu novērot.

Rādīdama to savu vienaldzību pret todien mirušā lik-

teni, vakarā iegāja pie savām meitenēm, kurām bij dejas
stunda. Un stīvi smaidīdama slīdēja kopā ar princesēm

graciozi vieglajos menueta gājienos, ekosezes ritma rai-

tajos izloci jumos un ar veco galma labākās dejotājas

vingrumu griezās līdzi ungāru dejas kaislajam viesulim.

Tik pašā pusnaktī, kad pilī visus pievarējis miegs,
ieraka seju spilvenos, arī tad kodīdama lūpas un cenzda-

mās tumsā raudāt klusi, lai spiegi, ja kāds likts pie duru,
tās elsošanu nepadzird.

Rītos bija apsarkuši plakstiņi, bet atkal stingi laipns

vaigs. Un cara jautāta, tikai pasmēja:

«Tētīt, tas man no tam, ka vakardien būšu par daudz

ilgi vērusies pirmā sniega baltumā.»

Patiešām, rimies slapjdraņķis, balti nosniguši jumti,
sācies pastiprs sals un dienas stundās spoža saule, virs

pilsētas gaišs dzirkstij ums.

Pablenda carienē caur glūnīgajām skropstām, ap vēl

arvienu skaisto muti ievilkās cietu rievu loks. Un pie-
vakarē, kad sniegi sākuši mesties pazilgani, lika jūgt,
aicināja cari pavizināties kamanās.

Atslāba mazliet valdniecei tās pēdējo nedēļu pastāvīgais
visu nervu un maņu sastrindzinājums: jau domāja, ka

viņas bezvainībai tagad atkal tic, un būs dvēseles mokām

beigas.

Dienām ilgi nebija ar to runājis, neēda ar carieni un

tās bērniem vaira kopā, vairijās no tās tuvuma. Unatkal

esot blaku tam, cariene sāka vieglāk dvašot.

Cars pats vadi ja trijjūgu pa sniegainajām Pēterburgas
ielām un bija jautrs, kā senajās abu pirmā tuvuma die-

nās: jokojās, trieca šo un to, pat smēja; un tad tam,

apakš strupajām plēsoņas ūsām, ņirdzīgi balts bij zobu

zibsni jums.
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Piepeši apklusa, strauji pagrieza zirgus sānielā, un ca-

rei sirds nu atkal notrīsēja jaunā baisā, redzot pajūgu
ieslīdam sodīšanas laukumā.

Cara valdītie Donas kumeļi, sākuši soļos iet, spraus-

loja bālganas elpas garaiņu mutuļus. Un sniegiem jau

līķzilganais vakara vizējums, rietu pusē laisties gatava

saule, asiņaina rādījās tā debesmala. No ešafota vidus,
kurā kaut kas mieta galā durts, slinki pacēlās vārna, nikni

ķērkdama aizlaidās pār piebraucēju galvām; un vai no tā

maitu putna brēciena vai cita kā trūkdamies, zirgi iesāka

krākt un slaistīties, gribēja joņot, un caram tik ar visu

milzu spēku izdevās tos savaldīt.

Saturējis, dzina tam soda paaugstinājumam tuvāk, ap-

brauca lēni apkārt ešafotam un pieturēja kumeļus tai

vietā, no kuras taisni pretī vērās sodītā vaigs. Un tajā

spocīgs, arī rieta neaizsārtots bālums, pusvērtās acis li-

kās stingi un glūnīgi skatāmies cauri nolaistajām skrop-

stām; bet apakš kakla, kurā mieta smailis durts, stabs

notecējis sen sarecējušām un salušām, melni sarkanām

asinīm.

Cariene paskatījās, cimdos sažņaugusi rokas, un atkal

ar visu gribas varu cenzdamās vēlēt sirds un miesas trī-

sām klusēt. Un juta, ka tai augšup veroties, cara skati

pētīdami staigā no mirušās galvas pie viņas sejas, vēro

un glūn.
Tak neparausti jās carei ne vaibsts, rienotrīsēja balss,

nedz lūpas, tos vārdus vienaldzīgi pasakot:
«žēl gan, ka mūsu galminieku vidū gadās cilvēki ar tik

ļaunām dziņām.»
Cars sakoda zobus un klusēja. Tad sarāva grožus,

nikni uzcirta kumeļiem un trijjūgs aizauļoja', sniega pi-
kām sitoties kamanās, pa līķzilgano laukumu uz ielas

mutes pusi.
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visam; atkal bija sācis no viņas vairīties, lūkodams jau-

nos darbos aizmirsties. Un trakoja un dzēra, tak tukša

joprojām bij sirds.

Valdnieka priekšzīmei sākuši sekot arī galminieki;
arī viņi liec apkārt valdniecei līkumu, tā atvairīdami no

savām galvām cara aizdomas. Un baisīgs savilcies gal-
mā gaiss, neviens vairs nesajūt drošu zemi zem kājām,

nezina, kā tam beigsies diena un ko atnesīs nakts.

Tauta un mācītāji, mūki joprojām kurn, ka vidzemniece

esot jaunības dienās ar velnu pinusies, tālab arī tai pa-

laimējies ar nelabā mācītām mākām sapīt Krievzemes

valdnieku savos valgos. Bet nu tās burvestības varas

laiks gan esot galā, un tieši tāpēc arī izdzisusi caram visa

mīlestība no sirds:

«Ticiet, ļaudis, vai neticiet: tās goda dienas nu ir galā,

un vai ies klosterī, kā dievbijīgā care Eidoksija, vai arī,

kā poļu raganu Mnišku, āliņģī slīcinās.»

Patiešām, cars nav guvis skaidrību, bet liekas tomēr

tam, ka cariene nava gluži bez vainas. Un dziļi ievaino-

tais pašlepnums un vēl dziļāka vilšanās vienīgajā, kurai

gadiem un nešaubīdamies ticējis visās lietās, dedzina vi-

ņam dvēseli un galvu ar nedziestošas guns svelmi, iet līdzi

visur tam un neatstāj viņu nevienā dienas, nedz nakts

stundā. Un arī augošo, nieru un pūšļa sāpju lēkmju brī-

žos nemitas sāpēt dvēsele.

Divdesmit gadu mīla pārvērtusies tam ienaidā, kas aug
arvienu lielāks, kā tveices dienā negaisa mākonis. Un jau
nāk prātā arī cari tiesāt likt, par to jau pat ar Menši-

kovu un Tolstoju lūkojis apspriesties. Bet atrunā tie to,
brīdinādami no negoda, kas no tā tiks visai impērijai un

cara bērniem. Un piedevām, par jaunākās princeses

385A. Grīns, Melnais jātnieks.
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precināšanu dienās uz Franciju atkal sācis valodas franču

sūtnis. — Gan favorita pamudināts un kukuļots, jo cares

izbijušais otrais mīļais ir apņēmies glābt to, lai ar to

reizē glābtu pašu sevi:

Vecās Krievijas mīlētāju draudze, carei krītot un ca-

ram mirstot, sastās ap mazo Alekseja bāri, un tā vectēva

draugus nežēlos.

Uzticības vīru aizrādi jumi apstādina jau padomāto
carienes pazudināšanas gājumu. Un savu dara arī māņ-
ticīgās bailes pieskārties ar, varbūt, nepelnītu sodīšanu

tai, ko pats pieradis gadiem uzskatīt par visas savas sek-

mēšanās ķīlu:
Kamēr vēl nebija pietuvinājis saviem sāniem vidzem-

nieci, nekas īsti nelaimējās; tik ar to sākās viņa paša un

impērijas laimes zvaigznes augšupgājiens.
Nu bail to iznīcināt vai galīgi atstumt, jo paliek baisi,

ka tad var sākties līdzšinējo sasniegumu un veiksmes

riets.

Jau sāka cīniņā ar savām kaitēm gurt, laikiem mocija
tādas sāpes, ka valdot viņas, bija jākož lūpās līdz asinīm,

lai nepaspruktu vaids. Bet vēl arvienu vairāk par fiziķu
rakstītām zālēm paļāvās sava gribas spēka stiprumam un

darbošanās prieka brīnumdarītājam spēkam, vēl cerēja,
ka tie divi palīdzēs, ka jau reižu reizēm līdzējuši. Un

strādāja tālāk, sāpju saliekts un laikiem viebtu seju, pū-
lējās par trejdeviņiem, dzīroja, kad gadijās dzīrošanai

vaļa.
Nezināja, ka rezidences dakteri to uzskata jau nāvei

lemtu, un to pašu tiem rakstījuši pēc padoma ar vēstulēm

vaicāti ārzemju ķirurgi.
Vēl pusdzīvs, miesas smeldzes viebtu seju, izrīkoja

Āzijas un Amerikas šķīrēja zunda vai vienotāja zemes

šauruma meklēšanas lielo ekspedīciju, tam nezināmu zem-

ju un jūru pētīšanas braucienam norīkodams dāņu kap-
teini Bēringu un no ielas puikas par kapteini tikušo paša
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zemes vīru čirikovu. Vēl laiku pa laikam sanāca galvā

atpakaļ senu senais Indijas sauszemes vai jūras ceļu mek-

lēšanas sapņojums, vēl neatmesta cerība kādreiz iegūt
savai valstij tālo brīnumsalu Madagaskaru. Un padzirdis,
ka vācu gudrinieks Klefekers pataisi jis tādu mašīnu, kas

nebeidz kustēties paša ar savu spēku, reiz palaista vaļā,
un saucot to brīnuma daiktu par perpetuum mobile, aiz-

svilās viss kā jaunībā, padzirdējis par astrolabiju; un

sāka sarakstīties ar to aizrobežas mechaniķi, tam dukātu

tūkstošus solīdams, uz savu rezidenci saukdams, un ce-

rēdams, ka tā jaunā mašīna varētu ar laiku dzīt viņa im-

pērijā visas fabrikas un tā paaugstināt Krievu zemi pār
visām citām zemēm.

Gan biežāk sākušas nākt smagas domas, kas būs viņa
varas mantnieks, kad pašam pienāktu laiks aiziet citā

saulē. Un gaužām grūta tādos brīžos tika sirds, pieminot

pastarīti dēlu un to, ka paliek tikai divas meitas, viena

līgavas gados un otra vēl pusaudze, lai arī

šķiet atsitusies viņa pasa darbīgā dabā.

Viss impērijas iekšējās veidošanas darbs pusceļā, lai

arī kā pats pūlējies, un vai gan tādu nepabeigtu darbu

smagumu tam uzlikt šauriņiem meitenes pleciem?

Saļims zem tā smaguma, nenoturēs cīņā pret visu veco,
valdnieka sirdij mīļo lietu nīdēju pasauli. —

Un ja arī

Elizabetei tēva vietā palikt, tad, kas tai stāvēs blaku ar

padomu, kuri tad būs viņa mantinieces galvenie padom-
nieku vīri?

Tie, kas viņa paša sacelti augstos amatos, ir dēkaiņi,
kurus var turēt grožos tikai nežēlīgi stingras rokas, un

arī tad tās viņam bija sākušas laikiem gurt. Ir citi tādi

pasaules staiguļi, kam tēvuzeme šur un tur, un vēl citi

paša tautas, bet gan tādu zagļa dabu, ka gatavi savā

mantkārē bāzt kabatās veselas provinces. Un palīgu tā

meitenei no tiem pirmajiem un otriem nebūs nekādu, tik

posts un kauns, blamāža ārvalstu priekšā un tautai jaunas
bēdas.

—

Kam atstāt savu mūža darbu, kam tālāk nest cara va-

ras grūtumu, un kas gan vedīs galā viņa milzu pūlēšanos
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tēvišķu līdzīgu Eiropas zemēm padarīt un paaugstināt

pāri citām ? Kam novēlēt savus lielos plānus, kas tiecas

aptvert visu zemes lodi?

Nav pēcnieka tronim, nedz sāktām darbošanām!

Sirds trīstik smaga top, un deg dvēselē smeldze, kas lies-

maināka tam par visām miesas sāpēm.

Nē, jānes vien tas smagums tālāk pašam, kamēr vēl

jaudā nest. Un pasmiedams par savējo mediķu brīdinā-

jumiem, viņš cīnās tālāk. Cīnās ar valsts darbu lāviņām,
savām kaitēm un lūko ar jaunu pūlēšanos visas raizes un

sāpes klusināt.

Viņš apbraukā jau kuru reizi rezidencei tuvākās fabri-

kas, ir atkal kopā ar saviem vecajiem draugiem Sister-

bekas enkuru kalējiem, mastu koku zāģētavās pie Sviras;
un Pēterburgas kuģu būvētavās redz pa vecam žiglajā

gaitā ejam tā sāpju paliekto, bet vēl arvienu par visiem

citiem garāko augumu, — dzird buru austuvēs tā maz-

liet piesmakušo basu, uz sliņķiem vai amata nesaprašām

jo bargi rājamies un čaklos slavinājām. Un atkal dažs

jau turpat saņem ar valdinieka resno vēzdu kūlienu, un

cits pateicīgu skūpstu no zilganajām pusmirēja cara lū-

pām; , .-. • t ' ■,
'. ■

«Paldies tev, tāds un tāds, par godīgu pūlēšanos tēv-

zemes labā! Kaut jel vairāk mums būtu tādu ļaužu, ar

tavēju centību un svešu meistaru mākas ašu izprašanu.»

Lachtā tikušu vēlā rudenī, kad Somu jūra brīžam

viens vienīgs satrakotu ūdeņu un zemu, vētras kultu pade-
bešu juceklis, to sāpju lēkmes cisās pārsteidz vēsts, ka

selgā barkass dzīts, un bojā iet tur, komanda ar viļņiem
un ar ūdens nāvi cīnās. Un kreklā uztrūcies no gultas,
slimību piemirsdams aizskrēja jūrmalā un novakara pus-

tumsā brida putās sagrieztajā velgā, aizcīnijās līdz

slīcējiem. Un kā tāds ūdens svētais Kristofors, ņēma
slīcējus pa divi reizē, ņēma kā bērnus uz rokām, un ar

viļņiem cīnīdamies, nesa malā, atvilka elpu tur, un brida

no jauna, jo nesami vēl krastā citi, kuģinieki un kareivji,
cara sirdij tie mīļāki par citām pavalstnieku kārtām.

Samocījās tā, ar mokām tikko tika rezidencē atpakaļ,
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nogulās tur karsoņa vājinieka gultā. Un jau ārstiem, ari

tuviniekiem, valstsvīriem tāpat, visiem viena doma, ka

vaira nebūs dzīvotājs. Bet vēl reizi cēlās augšā no neva-

rības cisām.

Gan tik uz īsu laiku, un pēdējo reiz: zvaigznes dienā,

ar uzticības vīriem un tautu pie ūdens svētīšanas iedams,

sasaldējās no jauna, un tad necēlās vairs.

Gulēja savos karstumos, to murgos par - veicamiem

darbiem runādams ar cilvēkiem, kuru nebija klāt, un ar

ļaudīm, kas jau gājuši viņā saulē. Bet samaņas brīžos

dega kā sārta liesmās, jo nieres bija mitējušās strādāt,

pūslī sākusies gangrena, un moku vaidus nesavaldīt vairs :

tie dzirdami pat ārpus ķeizara pils sienām. Un nabaga

mirēja miesām tik vien bija miera, cik dvēselei no jau-

na atklīstot projām no reālās pasaules.

Redzēja ap sevi no tumsas ņirbēšanas nākam laukā un

stājam apkārt tos, ar kuriem visu savu mūžu nīdies ūn

cīnijies: bārdu mīlētājus, mūkus un visas tās savu krievu

cilvēku ciltis, kurām pats licies antikrists un pastardie-
nas vārtu vērējs. Un ņirdzīgā priekā viebtas tiem rē-

giem ēnu sejas, smirdoņa līdz sanākusi viņiem, pazaļgans
naids un trūdēšanas gaiss. Bet vēl tais murgos juta
sanākam sirdī un galvā savu veco sparu:

Slējās cisās, draudīgi ierūcās un triecienam pacēla abas

dūres, grasīdamies iet pretī spoku baram. Un gaisa tie

kā vēja rauti, bij tikai tumsa un neviena no seno lietu

mīlētāju rēgiem vairs.

Tad no tumsas, kas bija ap mirēja cisām, iznāca jauna

ēna, kurai bij briesmīga sitiena dragāti deniņi un Alekseja

skats. Un viņai piestājot pie gultas, caram atkal same-

tās gaužām smaga sirds.

«Ko skaties manī savām izpuvušām acīm?» nikni un

reizē žēli dvesa, paceldamies uz elkoņa. «Ko nāci garu no

jauna vārdzināt, kad jau tā ciešu neteicamas mokas? Tu

pats puis, biji savu tiesu vainīgs, jo piesūcies pret tēvu

vērstā Krievuzemes vecās tumsības naida, gan labi zinā-

dams, kāda man daba: dusmās salauzt un samalt visu,
kas ceļā stājas vai pretī saceļas,» kā taisnodamies runāja,
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mēģinādams ar plaukstu slaucīt tās careviča vizijas re-

dzētājas acis. Un gaisa arī dēla rēgs, pacēlās melnas

miglas apsegs, uz laiku nolaidies vidū starp jau pusmirušo

un dzīviem:

Atkal pazina asarās mirkstošo carieni, aiz viņas abas

noraudājušās princeses, sērīgo leibmediķi Blumentrostu,

grāfu Tolstoju, pusnežēlastībā nesen dēļ jaunām blēdī-

bām kritušo veco draugu Menšikovu, ģenerālprokuroru

Jagužinski, un no jauna juta saskrienam mugurā un klēpī

ugunīgu sāpi. Bet jau pār to noliecās bīskaps Teofans,
svētā vīna trauku trīsošā rokā:

«Augstais žēlniek un ķeizar, visi mēs esam mirstīgi cil-

vēki un savu stundu nezina neviens. Stiprinies jau tālab

tagad ar Pestītāja miesu un asini —»

Paskatījās runātājā, tad citos un beidzot saprata, ka

tā pūlēšanām bez mitas, un arī ciešanām, tagad nāk gals.

Brītiņu it kā apskaidrojās vaigs, — bij uz laiciņu atlai-

dušās sāpes. Tad atkal acis baisā izpletās un smeldzes

pilna tapa sirds, par izveidot pēc sava prāta nepabeigto

impēriju domājot, un saviem puspasaules aptvērējiem

plāniem, kuru izvešanai, tāpat kā tronim, nebij manti-

nieka.

«Papīru, spalvu,» — čukstēja jau zilganmelnās lūpas.
Favorits, ar brīvo roku vaigus slaucīdams, žigli sniedza

vienu, Buturļins otru prasīto; un carienes un ārsta atbal-

stīts cars ar vaidu saslējās gultā sēdu, gribēdams rakstīt

pēdējo novēlējumu. Bet neklausīja rokas vairs, jau stin-

ga pirksti; tik vien vēl paspēja uzvilkt lēkājošiem un

gandrīz nelasāmiem burtiem: «Atdodiet visu —», kad

spalva nokrita segas krokā, pats nevarīgi atslīga spilve-

nos, — nokārās galva, aizkrita jaunā nesamaņā ciet

plakstiņi, garīdzniekiem sākot pēdējo svaidīšanu.

Atkal ap viņu bija tumšas miglas mirga, kurai cauri

un kā no lielas tāles matija tikko vairs jaužami skanam

turpat istabā popu dziedāto drūmo miršanas dziesmas

meldiju, kuras vārdi aizlūdza debesvaras par jau pusrai-

sijušos cara dvēseli.

Vēl reizi sanāca dziestošā atcerē sirdij tik mīļie un ar
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paša roku pielikšanu sabūvētie līnijas kuģi, druknās ga-

leras, vingrās brigantines un slaidās fregates, bet ausīs

ieskanējās planku naglu sitēju vienmuļīgi spraigā dziedā-

šanamiglaina Ņevas rīta agrumā, — nāsīs nodrebēja tam

allažiņ tīkamais un mazuliet skarbais darvas smārds.

Un tad jau sāka likties mirējam, ka pēkšņi palicis jauns
un pilns sava senā spēka, nez kur gaisušas visas sāpes.
Un vējš jau dārd virs galvas uzvilktajās burās, tik paša
valdnieka rokām jāizceļ laukā no ostas dūņām enkuris.

Jau šķita viegli nodrebam tā kuģa sāni, korpuss lēni

sašūpojās, kad cars, plati ieplestām kājām klājā atspē-

ries, ar visu vareno roku varu sāka celt un iecēla borta

iekšpusē melnām gļotām lipušo enkuri. Un arī apkārt
it kā būtu melns viss: melni klāja dēļi, ap kuģi tumša

nakts, un melni debeši virs viņus šķietami skārējām mel-

nām burām.

Sviedrus slaucīdams un aizelsies iesāka skatīties, kādi

tad tam pusnakts kuģim tie kuģinieki, sagura jau pama-

nijis tik vienu, —to pašu pie stūres. Un kuģa stūrētā-

jam nebij acu pierē, tik tukši dobumi, un stingā smīnā

atņirgta ģindeņa mute.
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Lapu vīrs, kura gani atraduši Kraukli pludmalē un

nesamaņā, bij kungs pār divdesmit un divu galvu lielu

ļaužu saimi, divpadsmit tūkstošiem briežu, ūdens un vēju

gariem, un prata arī miesas kaites dziedināt. Viņš no-

ņēma ar mušmiru dziru apdullinātam karodzniekam ceļ-
gala locītavā kāju, kurai klāja lielgabala ripojienā sa-

malti abi stilba kauli, uzņēma pašu to par tuvinieku un

deva brūnacainu un allažiņ mīlēties kāru dzeltenādas

skuķi par sievu piedevām. Un niknais kareivis, gan tik

pēc pusgada īsti atspirdzis un iemācījies iet, arī pa lapu
modei triekt, tāpat uz slēpēm turēties, ar pazaudētā
liela vietā piesietu un no brieža kaula taisītu kāju, par

ganu palika tai ziemeļzemes malā, kur vasaras vidū ne-

dēļām nenolaidās bāla saule un zemei un gaisiem bij
viršu ziedu vārais mirdzējums. Bet ziemu mēnešiem ilga

nakts, un tik vien gaišuma, cik atblāzmoja lejup, augšā
tinoties vaļā kāvu karogiem un nedzirdami auļojot tur

sarkano jātnieku pulkiem. Un brīžam šķita, ka no tās

debesu eskadronu ciršanās līst lejup sniegos asiņaina rasa,

lai gan auss nevarēja jaust zobenu šķindu, un bez jeb-
kāda kaujas trokšņa griezās gar debesjumu tālāk tas

cīņas viesulis.

Bij tundru pavasars, kad ar jaunu saules atgriešanos

pamazām sākuši kalnos urdzēt sniegūdeņu strauti, bet ar

atkusni veselām diennaktīm mijās jauni un atkal jauni

puteņi. Un tad, uz stāvākajām klinšu kalnu pierēm, jau
vietām bija pabailīgi iesācis vērt vaļā savas ziedu acis

pirmo vizbuļu vārums, bet aizu plaisas joprojām čaugani

zilgans un tik irdens sniegs, ka vilku vajāts briežu bars

tāda lejā gaisa bez miņas.
Pēdīgi ziedam likās viss, sūnu kalni un puķu lejas, un

violētas gaismas pilnās debesis. Un atkusušos ezeros vie-

392
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tām tik lieli gulbju bari laidusies, ka iztālēm veroties

rādijās: tie nav lepnie mākoņu koklētāji putni, bet ziedēt

sācis ūdensrožu lauks.

lesilstot zemei nedziestošajos ziemeļu vasaras saules

staros, no ūdens lāmām drīzi sāka sacelties gaisā knišļu

debeši; un cilvēkiem un lopiem tik vien bija glābiņa no

tiem, kā dzenoties no sūnu pūriem tālāk uz dienvidiem

un zemu priežu silos. Sniegiem sākot no jauna virpuļot,
ganu saimes ar viņu lopiem dzinās atpakaļ uz pusnakts
malas pusi, sasējušas mantu nastas un bērnus rāmākiem

briežiem to salnajās mugurās; un ejot tādiem bariem pāri
kalnu norām, plati šķeltie nagi klaudzēja tā ka šķita: tur

soļos jāj patlaban šurp vēl acīm nesaredzams kara pulks.
Un tad naktis tapa arvienu garākas un garākas, uz īsāku

laiku virs debesjuma malas parādījās saule, līdz pēdīgi

gaisa pavisam, un gandrīz melnas kļuva debesis.

Tad sāka atkal aurot puteņi, kuru vaimanām cauri šad

tad ieskanējās asinskārās vilku balsis; un gani nokusa, uz

sniegkurpēm bez mitas iedami lielos lokos apkārt saviem

ganāmiem. Bet dzimtas galvas teltī vecais Lerdals sāka

savas bungas rībināt, labinādams visus to ļaunos garus,

kam dota pilna vaļa melnajā tundras ziemas pusnaktī.
«Parībini arī par prieku kādiem labiem gariem,»

Krauklis reiz teica, telts pavardam blaku uz paša durta

vilka ādas gulēdams. Bet vecais viltīgi pablisināja grum-
bās gandrīz gaisušās un aiz vecuma un dūmiem sarkanās

ačļš} ../' ■ '■• ■ .' .•• ... ''V ' v .:.'

«Kāpēc man ar labajiem velti pūlēties? Tie jau dara

labu, kad vien tik spēj, bez kādas bungošanas.» Un at-

kal pacēla savu burvju rīku, un laikiem Krauklim šķita,
ka neredzamu būtņu, spārnu šmīkstēšanas un gan drau-

dīgu, gan žēlabainu balsu pilns paliek dūmakainais jurtas
gaiss. Un kareivim, kas nedrebēdams jājis pretī bate-

rijām, tais brīžos tapa mazliet baisi, un vecā garu sau-

cēja bungām līdzi tā kā sākusi drebēt sirds.

«Pavaicā jel viņiem, vai vēl zviedri karus karo,» reiz

teica Krauklis vecajam. Un tas, paloci jis galvu, iekaucās

vilkatas balsī un sāka griezties strauji lēkājošā dejā ap
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uguni, dziedādams vienīgi viņam tikai zināmas burvju

dainas; un atkal it kā acīm nemanāmu būtņu pilna pie-
nāca briežādu telts.

Piekusis un nolēcies gana, burvis smagi dvašodams no-

krita uz tiņu ādu paklāja aiz guns. Un atelsies pateica
dēla meitas vīram:

Gari šim teikuši, ka ķēniņa ļaudīm ar krieviem jau pēr-
najā gadā saderēts miers.

Krauklis tovakar bija kluss, un klusēja arī pēc tam, kad

viņa sieva glaudu sies klāt gaigalu dūnu un balto lapsu ādu

cisās.

«Vīrs, kas māc tavu garu?» Ragnaka vaicāja, to no-

manot, ka Krauklis neguļ vēl, lai gan pavardā jau sākušas

dzist pēdējās ogles un, tā tad, gan uz rīta pusi steidzas

zvaigžņu gājums. Un karodzniekam neatsaucoties, teica

pēc brītiņa ar klusu pārmetumu:

«Gulbim, kas meža zosu baram piemeties, laikiem sāk

apnikt viņa jaunais pērklis, sirds nesas spārnos pacelties
un laisties projām, meklēt paša gulbju tautu un savu

dzimteni. Bet kad lauzts spārns vai cita kāda vaina, tad

jāpaliek vien viņu pieņēmušu zosu pulkā.»

«Tā ir,» atsaucās tas, sērīgs un reizē pusīgns. «Kur

gan es spētu aizklibot ar vienu savu, otru brieža kāju?

Tepat vien jāpaliek, lai gan sirds palikusi bēdīga un brī-

žam trīs, iztālēm dzirdēdamamanas tēvuzemes silu šalku.»

«Arī šīs zemes dienvidos ir gana silu, arī te tev virs

galvas tā paša Jumalas roku taisītas debesis,» sieva mieri-

nāja to skumušo. «Tu tagad esi mūsējs, manējai briežu

ganu tautai piederi, un drīz jau būsi siets pie mums arī

vēl citām saitēm: dod šurp roku un ar to klausies, kā pra-

sās pasaulē, klauvē un taujā pēc sava tēva bērns, kas

man zem sirds.»

Un rāmāks palika Krauklim prāts, atslāba domu satrau-

kums, viņa aicinātājas balsis, atskrējušas pār jūru ūde-

ņiem un Pinņu zemes ezeriem un mežu ciemiem no tāliem

dienvidiem.
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Atkal bij gājis gads, un gaisos gāju putnu klaigas,

vecās dzimtenes ilgotāju pulkiem skrienot projām no zie-

meļiem. Un Kraukļa dvēselē no jauna atdzīvojušās tē-

višķas gribētājas trīsas; un sirds tik smaga, kā pielijuši

velēna, dienām sēdot pie bērza šķilu guns un veroties uz

to debesu malu, virs kuras mežu galiem saules ritējums.
Jau bija gatavs saposties, jau sācis spodrināt veco un

godam glabāto ķēniņa svārku vara pogas. Bet rokas at-

kal no tā darba atlaidās, tiekdamās pretī pirmdzimtam,
kas pie tā pierāpojis un, mācīdamies stāvēt uz savām

kuslām kājiņām, sācis smaidīt zīļu brūnajām acīm, tad

jau ar visu dzelteno sejiņu un beidzot gaviļaini smiet, tu-

rēdamies pie tēva ceļgala.
Nodzisa tobrīd sirdī, tā kā tāla rūsa, Vidzemes atmiņu

blāzmojums, palika tēva prieks un reizē tomēr klusas sē-

ras. Un naktī esot cisās, guļot lapu sievas skavās, atkal

kā gāju putnam viegla un reizē skumīga pamazām tapa
sirds.

Samocijās tajā ar sevi pašu izcīnāmā cīniņā vēl divi

gadus, kuros tam divi jauni dēli nākuši pasaulē. Bet vi-

ņu tēvam visu laiku kā divas dvēseles būtu krūtīs: tā vie-

na gatava purvu purvus brist, lai tik tai zemes malā no-

kļūtu, kur reiz bijušas tēva mājas; tai otrai kā gribētos
joprojām būt savu bērnu dzimtenē, kur vasarā violēta

zeme un viršu ziedu krāsas gaiss, bet ziema gandrīz visa

viena nakts, ar vilku gaudām, vēju vaimanām un saltu

zvaigžņu margošanu, kuras pilns klusās stundās gandrīz
melnais debesjums.

Sāka nonīkt tai nebeidzamācīniņā, gluži sirms sametās

un novecoja viss: nemīlēja vairs sievas glāstus, rūgts
likās tikko slauktas briežu mātes piena trauks. Un arī

dēlu sejās veroties, tā kā saltāka iesākusi palikt sirds,
tur saskatot tik tundras tautas vaibstus, savas Vidze-

mes ļaužu acu zilumu velti meklējot.
Par sevi bija sācis turēties, no sievas dzimtas it kā at-

rauties. Un asarās gan labu laiku mirkusi, pēdīgi sacija
tam aizlūzušā balsī viņa dēlu dzemdētāja sieva:
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«Baltais vīrs, redzu gan, ka arī laisties nevarīgam gul-
bim sirds joprojām nesas uz dzimteni. Tevi dēļ viņas
žēlabās te mirstam redzēt negribu, ar bērniem un ar tēva

ziņu brīvu ceļu paļauju, un eji ar' uz savas tautas pusi.»
Vēl tovakar jozās, tāss tarbu plecā pakāra, aizbāza

ganu nazi ar platu asmeni briežādas makstīs aiz jostas,

paauklēja dēlus pēdējo reiz un gāja, ceļa vēzdu rokā. Un

sievastēvs tajā bij griezis savas burvju zīmes un teica,
laukā vadīdams:

«To zīmju zintes tevi mājās aizvadīs bez ļaunu cilvēku

un vilku briesmām. Mēs tevi paturēsim allaž mīļā pie-

miņā, bet tiesa ir, tiesa paliek: briežu māte ar lūsi kopā

nesader, krauklim ar dzērvi nevajaga pāroties un ikviens

lai paliek pie savas paša tautas.»

Gaužām garš bija Kraukļa sāktais ceļš no lapu sūnu

tuksnešiem līdz viņai zemes malai, kurā priekš daudziem

gadiem tam kara kroplim bijis šūplis kārts. Un agrā pa-

vasarī iziedams, vēl nebij izklabinājis savu briežkaula

kāju garām visiem nažu vīru somu zemes ezeriem, kad

bērziem jau iesācies lapu dzeltējums un rītos sākušas

nākt rudens salnas.

Karelijā ieklibojušam, jau sāka sijāties bārdā un skrop-
stās pirmā sniega saujas; pie Vuoksas upes ar savu veco

niknumu un lapu nazi cīnija cīniņu ar sirdīgu un laikam

mednieku no tikko sāktās guļas iztraucētu lāci: somu

mežiniekiem izejot savus murdus lūkot, blaku un asinīs

gulēja divi, meža vecis un zviedru kara svārkos ģērbies
Vlr'S.V .': !J ļ : ' "
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Palika to dziļo ziemu pie sila ļautiņiem, kā draugu viņu
savā būdā ņēmušiem, jo kareļu dragūnos kādreiz dienē-

jis, mācēja runāt savu paglābēju mēlē. Bet tikko nori-

muši puteņi, sākuši urdzēt atkušņa strauti, purvos rubināt

rubeņi un bērziem piebriest pumpuri, tā vaira nejaudāja
rimt un ņēma savu ceļa kūju atkal rokā, savu gājumu

pasākdams uz jauno Karelijas un Vidzemes valdnieku gal-

vas pilsētas pusi.

., Pēterburgā iekliboja aiz mēnesnīcas gaišā, aiz ievziedu

sērīgi saldā tvana noreibušā vakarā, nakti pavadīja ostas
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• strādnieku parādītās iebraucamās vietas cisās. Un pus-

dienas cēlienā, jaunu ceļa maizi tarbā, saposās iet no re-

zidences prom un cauri Ingrijai, sadomāja pa Igauņze-
mes ceļiem tikt savā tēvišķā.

Gāja caur ļaužu baru, savu ceļnieka domu domādams,

un piepeši pamanija, ka cilvēki sāk apstāties, uz viņu ielas

galu lūkoties, un galvas kailas top, kādi pat metas ceļos:
«Cariene brauc, labie ļaudis! Māmiņa cariene!»

Nostāja ietnes malā, kurai patlaban laida smagos rikšos

garām zeltītās kirasēs un zelta kaskās tērpti eskorta jāt-
nieki, milzu meļņos un zalgojošiem palašiem pār plecu.
Pakaļ tiem un sveiku saucienu pavadīta, atritēja balti la-

kota un sešu baltu rumaku vilkta kariete, violēta zīda liv-

rejās saģērbtiem sulaiņiem visos četros stūros. Pa karie-

tes lodziņu pasniegusies patukla roka ar mežģīņu mutau-

tiņu vēlīgi māja pretī suminājumu šalcienam. Un garām
aizripojot galma ratiem, brītiņu kļuva viņu logā redzams

gaišzilas cepurītes apņemts apaļš pusmūža sievas vaigs,
laipni stingu smaidu, bet sērīgām un kā mirušām acīm,

kuras tieši tai mirklī platāk iepletās; un tēvuzemes ilgo-

tājam izlikās, ka skumjo acu skats skar taisni viņa seju.
Sarāvās arī pats, jo kādreiz redzēts likās braucējas

vaigs. Un nodrebēja pat, samulsa tā, ka roka, ko pacēlis

noņemt savu veco ķēniņa vīra cepuri, apstājās gaisā un

atkrita pusstiepienā, skatiem nolūkojoties pakaļ karietei

sekotāju gardes jātnieku vada jau aizsegtajam braucie-

;.•' :
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Ap sirdi bija tobrīd tā, ka būtu pasākuši šūpot tumši

viļņi, ka grimtu tajos viss, ar vari augšup cīnīdamies un

pusizmisis lūkodams atcerēt kaut ko, sen gadiem gaisušu
zem dēku mūža sanestajām aizmiršanas dūņām. Un at-

rāva acis no tās malas, kur pagaisuši kariete, tikai pēc

tam, kad juta smagu roku uzgulstam uz pleca, un pie
auss ierunājās skarba balss:

«Svešniek, nāc līdz!»

Apgriezās un ieraudzīja sev blaku garu vīru kārtīb-

nieka ģērbā, un neuzticīgi naidīgas sejas kļuvušas arī kā-

diem pie viņiem piestājušiem ielas gājējiem.
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«Kurp tad?» Krauklis kā mozdams ievaicājās.
«Uz slepeno kanceleju, klibais zviedri,» vēl strupāk tei-

ca policijas vīrs, nenolaizdams roku no Kraukļa pleca.
«Ko es tur darīšu?»

«Dosi tiesas kungiem un moku meistariem atbildēšanu

par necieņas parādīšanu viņas majestātei ķeizarienei!»
Klusēdams un joprojām mulsis, gāja tam savam apcie-

tinātājam līdzi, pūļa runātu draudīgu vārdu pavadīts.
Un tumšā kambarī, caur kuru režģoto lodziņu tikko no-

manāms zilas debess stūrītis, sadrūmis gaidi ja, ko nesīs

vakars un kāds atnāks rīts.

Jau krēslai līdzīgs bija meties pa lodziņu jaužamais

dienas blāvojums, kad noskrapstēja Kraukļa cietuma

durvju atslēga un apsargs ielaida vīru ar zelta bortēm

šūtos svārkos, un kambarkunga atslēgu pie tiem.

«Sakieta, kas jūs īsti esiet un ko Sanktpēterburgā

meklējiet?» palaipni pavaicāja, pat galvu mazliet liekdams

sveicienam.

«Reiz biju zviedru karodznieks,» Krauklis atteica. «Nu

palicis bez ķēniņa un arī kājas, gribēju iet uz Vidzemi, jo
tur man dzimtā puse. Bet vai nu jūsējie laidīs un vai

turpu tikšu, tā vaira nezinu,» viņš bēdīgs apklusa, un

svešais vēroja joprojām pētijošu skatu.

«Man pavēlēts jūs aizvest pilī,» beidzot sacija; un

Krauklis, paņēmis savu tarbu un ceļa kūju, nopūzdamies

izgāja pa tā sava cietuma durvīm.

Aiz vārtiem gaidīja piebraukta kariete, divi plikiem
zobeniem apbruņoti vīri uzlēca viņai uz sulaiņu pakāpēm.

lesēdinājis Kraukli, viņa pavadonis iekāpa blaku tam, un

zirgi iesāka rikšot, abiem klusējot to ceļa gabalu. Un

bijušajam karodzniekam atkal bija tā, itin kā kaut kas

sens un tajās dienās varens sācis cīnīties augšup no aiz-

sērējušiem atmiņu dziļumiem.
Kā apmāts sekoja savam ceļvedim pa kāpieniem, ga-

rām sargiem, pa istabām un ietnēm. Un pēdīgi nonāca

lielā telpā, kuras kaktos jau saguluši pelēkās stundas

krēslība.

«Pagaidiet šeit,» kambarkungs nosacija aiziedams.
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Palicis viens, Krauklis vilcinādamies pakliboja kādus

soļus dziļāk zālē un apstājās tās vidū jaunā brīnā, redzē-

dams pa logiem ieplūdušās vakarblāzmas sarkandzeltenā

spožumā sev veramies pretī no zeltīta milzu rāmja sen

zudušās jauno dienu līgavas seju:

Portretam, pie kura piestājis, bij Martas acu jautrais

kvēlums, mazliet uzrautais deguntiņš, draiskules

un tik valgas un kairas lūpas, it kā no abu viņu pēdējās
satikšanās pagājušas tik dažas dienas, nevis daudzi kara

dēku un mēra laiku gadi, garāki nekā gadu simteņi. Un

sērās notrīcēja sirds, bija reizē atkal neziņa, jo Martas

augums rādīts samtā un zeltā tērpts, tās pleciem aplikts
sarkans ķēniņienes mētelis un galvā dārgakmeņu vainags.

Atrāva skatus no tā purpura un zelta, iesāka no jauna

līgavas attēlā lūkoties, atceres straumes nests un savu

skumju viļņu šūpots. Un viņu šūpās nesadzirdēja sev aiz

muguras soļus, modās no sava sapņojuma tikai tobrīd, kad

blaku ierunājās kādreiz mīļa krūšu balss, nu gan ar mazu

aizsmakumu:

«Vai Jānīt, nekad neesmu bijusi tik daiļa, kā tajā bildē

samelots! Abi nu esam palikuši veci, tavējais i manējais

mūžiņš aizvadīts.»

Griezās apkārt un ieraudzija miklas acis, kurām gaišs
blāzmojums. Un satvēra tam pretī sniegtās rokas, pie-
vilkās klātu, ilgi nevarēja vien beigt viens otrā lūkoties.

«Labi, ka tiekamies jele sirmuma dienās,» cariene no-

pūtās ar asarainu smaidu, vezdama karodznieku sevim

līdzi pie blaku portretam sienmalē likta sēdekļa. «Kopā
dzīvi dzīvot, kā solījāmies un cerējām, Laimīte nebij li-

kusi, tikai satikties dzīves beigās. Sāc tu, Jāni, pirmais
stāstīt: tu biji karavīrs, un tev tāpēc būs garāks mūža

teikas stāsti juma gājums.»
Ar zvaniņu pasauca sulaini, lika atnest vīnu un lukturi,

un gādāt, lai neviens pats netraucētu.

Jau bija mēnesnīcas pusnakts klāt, kad Kraukļu Jānim

galā viņa dzīves stāsts. Un zvaigznes pasākušas bālēt

un dzist, sārta jau rītu mala sametās, Martai pabeidzot
stāstīt savu dēku mūžu.
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Sakniebis lūpas, stingām acīm, klausījās niknais tēv-

zemes un ķēniņa mīlētājs; un brīžam kā ugunī dega sirds,
itin kā redzot tā līgavas augšup kāpšanu, no gultas gultā,

no krievu dragūna zaru būdiņas līdz valdnieka pilij, un

kas tai ceļā gadījies viss. Un klausītāja dvēselei bij tā,
ka tikko sastaptā pamazām un ar savu stāsti jumu reizē

aizietu arvien tālāk no viņa.

«Tici, Jānīt, man laikiem likās, ka labāk iet mūsu tē-

višķā riju kult, nekā būt par tādu vālodzes spārna spal-

viņu, ko vējš brīžam pa gaisu nes, brīžam atkal met ceļa

putekļos,» stāstīja slaucīdama sasarkušās acis un kā žē-

lodamās; bet dragūnam arvienu cietāks metās lūpu sa-

kniebums,

«Visus šos garos gadus esu bijusi gan tā, gan cita gū-
stekne. Arī pie nomirēja cara sāniem pieredzēju melnu

bēdu vairāk kā prieka gaišuma, un cik reižu bij jātrīs bai-

lēs, un kā vēl jāturas, lai nenokritu lejā! Tagad gan

skaitos visas šīs lielās zemes valdniece, bet patiesībā esu

un palieku joprojām cara veco draugu un viņiem paklau-

sīgu ļaužu cietumniece: kā viņiem tīk, tā manā vārdā rī-

kojas un dara, tāds ir valdīšanas lietu gājums, no kurām

mani vaira nost,» teica un apklusa ar gurdu nopūtu. Bet

dragūnam no cietās vīru nāvētāja sirds bij sākusi izgaist

gadiem glabātā līgavas vizi ja, un acis un dvēsele runāja,
ka blaku sēdētāja tam ir paveca, no rokām rokās gājusi

un miesās izplūdusi sieva.

«Tā, izrunājušies nu esam,» noteica celdamies.» «Rau,

arī gaisma aust, bet līdz Vidzemei vēl tāls gājums.» Un

palicējai dzisa skatos vakar nākušais blāzmojums, savā-

dāka sametās seja:

«Tu gribi iet?» . ■ . ■•"% 'i'.. \'• ' •

«Jā, ko tad citu,» pasausi atsacīja, kaktiņā likto vēzdu

meklēdams.

«Kā tu tur dzīvosi ?» vaicātājai sērīgi, reizē aizvainoti

ietrīsējās lūpas.

«Kungu rijas jau nekulšu, jo esmu izbijis ķēniņa virs-

nieks, tā tad brīvnieks, un ar vienu kāju arī kādām dīcī-
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bām nederu. «Gan jau radīsies kādā sētā kaktiņš, kur

par palīdzēšanu mājas darbos piemesties.»

«Es varētu,» tā pasāka, bet vilcinājās.

«Ko tad?»

«Kādu no bijušām zviedru muižām, — gluži visas nava

atdotas kungiem atpakaļ—»
«Paldies par labu nodomu, tak neņemšu nekā no tā, kas

bija mana mirušā ķēniņa manta, bet tagad tavas jaunās

tautas paņemts mantojums,» skarbi noteica, jostu ciešāk

savilkdams, un sniedza roku.

Piecēlās arī valdniece, ar trīsu sejā:

«Tā, Jāni, neaizej!» aizrāvās balss. «Zinu, ka netiksi-

mies vairs, ka drīzi miršu — esmu gauži slima — dvēsele

un visa miesa sāp. — Sirds arī tagadiņ tiecas tev līdzi

skriet uz mūsu zemes pusi—»
«Tad nāc!» aicinātājam maigāka tapa balss.

«Kas manim ļaus iet projām? Meitene arī paliktu tad

viena te, nemāk mūsējo ļaužu mēli —» asaras norausda-

ma runāja, un gāja viesim līdz pils durvīm līdzi, kur ap-

sargi, valdnieci necerēti agrā stundā redzēdami, sveicie-

nam nožvakstināja musketes.

šķiroties saslēdzās uz ausmas apspīdētām kāpnēm vēl-

reiz rokas, palika viena otrā, acīs abiem bij ausis sērīgs

mirdzējums. Un vēl kaut ko gribēja runāt lūpas.

• «Neiznāca no tevis manim mūža draugs,» sacija dra-

gūns, «bet tomēr turēšu tevi līdz kapa malai sirdī mīļu.
Karavīru starpā draugiem tāds paradums, ka šķiroties
apsolās pavēstīt viens otram savas nāves ziņu. Ne jau ar

grāmatu, bet putniņa izskatā, sapnī vai kā citādi. Un to

tev arī solos,» vīru cirtējs pasmaidīja un jautrs, kā sen-

dienās, tai brīdī tam acu pazibsnijums un zobu pamir-
dZUmS. •.

«Es arī,» care sērīgi atsmaidija cauri miklajām skrop-
stām. «Kad bezdelīga vai zīlīte tev pie lūkas klaudzinās,
tad zini, ka mani aizsaukusi pie sevis Veļu māte. Un jūtu,
ka drīz sauks.»
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XXIV

1727. gada janvārī, braukdams no Lietavas uz savu

Vislas rezidenci, sakšu un poļu zemes kungs bij ceļā sa-

sirdzis un Belostokas pilī nolicies vājnieka cisās. Leibme-

diķiem bariņā gudrojot, kā saglābt majestātes dzīvību un

tuklās miesas no nikniem augoņiem, ar kādiem piesitušies

pilni viņu zemes tēvam kreisie cirkšņi, pats augstais slim-

nieks gulēja pārkurinātā kamīnistabā, caunādu segām

sasedzies, un runājās ar ministru Kristapu Manteifeli, to

cienīdams, ka radis allaž sacīt to, ko domā, un arī naudas

lietās vienīgais ķēniņa uzticības vīrs bez vainas.

«Redziet nu, mīļo baron,» valdnieks teica ar nopūtu un

zīdautiņā sviedrus no pieres slaucīdams, «ka arī mums

pienācis laiks saposties nobeigt savu dienu gājumu, kurā,

ja saka pilnu Dieva taisnību, mums ira diezgan jautri

gājis.»

«Jā, majestāt,» Manteifels pagrozīja savu sirmot pa-

sākušo galvu, arī svīzdams un vēdinādams sev sejā vēsu-

mu ar paša parūku, ko sirdzējs atļāvis savam ciemiņam

noņemt. «Gan nedomāju, ka jums nu jau būtu tieši pie-
nākusi miršanas stunda, bet ir labi, kad cilvēks jūsu ga-
dos gan laikus tādām lietām sataisās. Un ja man atļauts
teikt, tad —»

«Mēs atļaujam,» ķēniņš izdvesa, smagi dvašodams un

atkal jau norasojušu pieri.

«Tad jūsu majestātei nebūtu par ļaunu nu sākt meklēt

izlīgšanu ar labajām debess varām, un tā jaukt elles kun-

gam viņa rēķinus. Mūsu mīļās Drēzdenes prāvesti saka,
ka savā mūžā esiet, kungs ķēniņ, viscītīgāk kalpojuši ne-

vis Dievam, un arīdzan ne jau bargajam Marsam, bet gan

Bakcham un Venerai. Un mediķu mutes to melš, ka arī

šī trumu guļa jums uzkritusi aiz tās vainas, ka majestāte
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savu mūžu bijis bezgala cītīgs minētās dievietes bruņi-

nieks.»

«Tas rādās esam patiess vārds.» Augusts nopūtās, «bet

nejaudājam minēt, kurai īsti no mūsu mīlētām daudzām

dāmām tā delikātā kaite varētu būt bijusi. Jo visas ne-

maz neatceros vairs, priekš tam to pulks bijis par lielu.»

«Jā, cilvēki jau teic, ka izmīlētu sievu skaita ziņā mūsu

ķēniņš esot aizticis priekšā nevien turku ķeizaram, bet

visu laiku un tautu valdniekiem, ir pat tādi, kas apgalvo,
ka saskaitijuši jūsu pēcnācējus, un vērtē to pulku tikpat

varenu, cik gadam ir dienu,» Manteifels noteica ar tādu

kā pavalstnieka lepnumu.
«Tas gan būs laikam par daudz teikts, un kādi pieskai-

tīti pārējo baram pa divi lāgi,» slimniekam sejā pavīdēja

skumīgs smīns, bet balsī tūdaļ ieskanējās rūgtums. «Tak

mūsu ārlaulības bērnu skaits gan laikam būs vienīgā lieta,

ar ko paliksim citu mūžu dzīvotāju atmiņā. Varbūt, vēl

ar mūsu Meisenes porcelānu vai kādām mūsējā galma ar-

chitekta Pepelmaņa celtām pilīm. Mīļo Manteifel, jāsme-

jas vai jāraud, bet sevišķi labi mēs gan nejutīsimies,
ienākdami tur, viņā saulē, lielu valdnieku un niknu karo-

tāju sabiedrībā tikai ar tām Meisenes vāzēm un mīlēto

sieviešu sarakstu padusē.»

«Majestāt, dažam citam jūsu augstā amata brālim

tur ieejot nava pat tā,» ministrs lūkoja savu kungu
mierināt. Bet Augusts bija pret sevi pašu iekaisis:

«Tiem dažiem, kurus nupat minējāt, nekas nav bijis
cēlāks dots, no senčiem vai no Dieva,» viņš runāja, «bet

mums, — ak Manteifel, — mēs nebijām no viduvējo vai

jau izdzimteņu pulka! Mēs bijām nākuši šai pasaulē ar

diezgan augstām gara dāvanām, mums arī bija savi cēli

plāni un lieli nodomi, par jaunas impērijas celšanu, par

staigāšanu lielā Aleksandra pēdās, līdzīgi abiem nomirē-

jiem, kaimiņam Pēterim un Kārlim, mūsējam zviedru

brālēnam. No iecerētā tomēr nekas neiznācis, no valdnie-

ka, kas arī bija iedomājies izcelt pasauli no virām, iznāca

tikai dzīru varonis, Gambrina draugs un visu ceļā gadiju-
šos sievu mīlnieks.»
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«Kungs ķēniņ,» barons iesāka no jauna to mierināt,
«kurš no tiem diviem, jūsu nupat minētiem, varētu teik-

ties bijis par jums laimīgāks, ja tiktu .abi izsaukti no

viņu kapiem? Jūsu nelaiķim radam zviedru ķēniņam tā

kauju slavas laiks bija tikai pirmie deviņi karošanas ga-'

di, bet otrus deviņus tas nesa galvā slavas lauru vietā

ērkšķu vainagu un brīžiem bija nelaimīgākais virs zemes.

Un krievu cars? Cik vien tam bija atpūtas vai miera,

pret visas tautas gribu un pēc sava paša prāta tai' ceļot
jaunu tēvišķu! Tas .pirmais nodzīvoja savu mūžu karo-

tāja zobenam, otrais citu laimei, kuras tā pavalstnieku

miljoni pat nenoskārta, turējās pretī tai ar vari» Vai gan

nava bijis no jūsu puses prātīgāki darīts, domātvairāk par

savu paša personu, iievis kādiem vēl tikai nākamu laiku

dzīvotājiem vai armiju sadragātajā baiso slavu?»

«Viņš nupat runāja kā kaut kāds • ķē-
niņam nicīgi un reizē skumji paraustījās lūpas.

«Majestāte, laikam, mān dusmo,» barons novilka bē-

dīgs un mazliet aizvainots. Bet Augusts sniedza savu

sasvīdušo roku:

«Nē, mīļo Manteifel! Mēs tos jūsu vārdus neņēmām
ļaunā, jo cilvēks ir tieši tāds, kāds viņš nu reiz ir. Kara

vadoņa slava vai jaunas impērijas uzcēlēja gods laikam

tomēr nebija mums vēlēta daļa, bet kas cits, proti: dzīvo-

šana paša miesas priekiem, un to prieku dēļ miršana.»

«Majestātei pirms gadiem padzirdot par Francijas
reģenta galu tā mīlnieces skavās, tad labpatikās galmam
teikt: tādu nāvi arī sev vēlētos,» barons atgādināja, un

ķēniņam pamazām gaisa no acīm tā vakara sērīgais blāz-

mojums. \ • .

«Jā, to mēs vēlamies arī vēl tagad,» iesmējās, cenzda-

mies būt jautrs, «jo katram, ķēniņam vai kalpam, jālūko
nomirt kā viņš dzīvojis. Citādi tā būtu celšanās pret
Dieva pratu vai likteņa likumu, — jupis vien zina, kas tur

augšā nosaka un valda mūsu mūža lietas! Kā katrs no

mums dzīvojis, tā tam jāmirst, ne citādi. Kas gan mūsu

brālēns, karavīrs un sieviešu nīdējs no jaunības, būtu par
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varoni, jā-sadomātu nomirt nevis Fredrikshallas tranšejā,
bet kādas, teiksim, kara meitas gultā?!»

Un sāka rešņi smiet pats par to savu joku ;
barons tik

skaļi rēca līdz, ka dakteri, aiz sienas visu laiku dudinā-

jušies, ieskrēja pārsteigti' iekšā un rokas žņaudzīdami
lūdza ķēniņu jele savu veselību taupīt: no tās smiešanās

varot iet pušu viņa cirkšņu.trumi un piemesties vēl.brants.

Ķēniņš nopūtās un paklausi ja, Manteifelim arīdzan ļāva
iet, bet ar to ausī iečukstētu pavēlēj urnu, lai trenc galma
karieti joņos uz Varšavu, un ved šurpu valdinieka pēdējo
favoriti grāfieni Orzeļsku, kurai gan tikko sešpadsmitais

gads, vēl puspuisēna stāvs, bet skūpstos guns un para-

ganasacis. . • '
«Ja mums lemts šeitan Leišos mirt,» smīnēdams pa-

beidza, «tad gribam, lai viss būtu tā, kā toreiz tikām ru-

nājuši.» '
.
.

«Būs darīts, majestāt,» barons dziļi'klanīdamies, kāpās
uz durvju pusi un pagaisa aiz tām. Un istabā, kuras

kaminā dega ozolšķilas, palika slimnais valdinieks un trīsi

ļeibmediķi, sākdami rīkoties ap to ar savām ziedēm,
dziru pudēlēm un bēdīgi nopietnām visu lietu zinātāju
sejām. . '. . ■ ' .' '. '. '• . !.j



406

XXV

Sila Kraukļu sētas istabas priekšā uz spaiņu soliņa sē-

dēja pasirms vīrs, kailu galvu, pakulu biksēs un kreklā,
un tikai vienu, labo kāju, jo kreisās vietā tam pie ciskas

stumbra ar siksnu piesiets liela lopa kauls. Rokas naigi

kustējās, grebjot pavārnīcu; baltu bārdas rugāju ap-

ņemtajā sejā bija asi vērīgas, laikiem pat bargas acis,
reizē sekodamas darbam un visam, kas Sērmūkšu un pus-

salapojušu ošu ēnu šķērsotā pagalmā: kaķēna jautri tra-

mīgajam skrējienam pavasarīgi spilgti zaļā zālē, bezdelīgu

šaudīgi zemiem lidojieniem siltā novakara gaisā, cūku

mātei, kas atlaidusies zem upenāju krūma un omulīgi tuš

tur, saviem sivēniem kā tādām baltām milzu skudrām no-

lipuši visa; un četru govju pulciņa gausajam ielīgojumam
no sila pa sētas vārtiem, kur tās sagaidīja veca, runīga un

tumšu rētu pilniem vaigiem sieva:

«Nu manas zelta gotiņas, tā tā nu brangi pieēdušās

resnas kā ozolvaboles! Sarķe, trakā, kur tu nu skrieni,
vai savas saites vietas vaira nezini ?! Zīmaļa, māsiņ ma-

na baltā, vēl arvienu sāp aizvakar mežā sadurtā kājiņa?!
Nu, paga, paga, sākšu tūdaļ slaukti, tad mudīgi ņemšu un

izmazgāšu tavu vainu, aplikšu jaunu struteņu lapu sēju-

mu. Un tu, Baltmugure, ij nedomā man atkal aizturēt

pienu, bet tūdaļ atrietini, līdz ko tikšu pie tevis ar slauk-

tuvi!»

Ar govīm triekdama, tās sadzinusi kūtī, pabāza pa dur-

vīm skustiņa sieto galvu pagalmā, nosauca uz istabas pusi:

«Pacieties, karatēv, ar vakariņām vēl pacieties! Tikko

izslaukšu, tūdaļ tecēšu namiņā, aizliešu putru, varēsim

sākt ēst.»

«Lai nu lai, Līz,» par karatēvu sauktais pavārnīcas

taisītājs atsaucās. «Vai ta saimnieka vēl nemaniji atjā-
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jam? Pa sestdienām jau muižā darbiniekus atlaiž agrāki

mājās, lai svētvakaru mana.»

«Nē, nemātiju vēl! Kāravs palika sila tekā lūkot. Un

dzeguzlte lauku malā kūkoja, gan jau būs atkal kādus

aizkūkojusi un ļaudis mirs, jo šopavasar dažās lauku sē-

tās atkal maizes bads,» tā nobeidza, pagaisdama melnajā
kūts duru mutē, un drīzi bija dzirdama piena strūklu mīk-

stā šļākšanās koka traukā.

Pavārnīcas taisītājs, darbu pabeidzis, aplūkoja vēl

reizi to, tad nolika un grebli sev uz sola blaku, nopurināja

no biksēm tur saķērušās skaidas un ausīdamies pavērās
uz klēts pusi, gar kuras galu tobrīd attecēja un nogulās
vīram pie kājas aizelsies pinkains suns.

«Miķeli biji sagaidīt? Tūdaļ būs teju, vai nē?» sēdētājs

laipni sacija un vaicātais atsmaidija pretī ar visu savu

suņa seju, asti maurā un skaidās kūļādams. Un tad uz ta-

ciņas, kas liecās garām klētij, parādijās neseglotā bērī

jauns puisis, vēl pusaudža seju, bet jau platiem pleciem.

Nolēcis laida bēri zālē viļāties, apsēdās tēva brālim bla-

ku, laiciņu klusēdams, un abi divi skatijās vakara blāz-

mas mirdzējuma pilnajās debesīs, jau melnajos meža ga-

los un dzirdēja vaboļu dūkšanu ap sevi, Līzes runāšanos ar

govīm kūtiņā, un salmu jumtā jau miegaino bezdelīgu
sačivināšanos. Un nesteigdamies uzkāpa no meža, kas

aiz gravas, sākumā sarkans mēness, augstāk un lēni tap-
dams dzeltenāks.

Klusēdami paēda visi trīsi, Līze pagaisa atkal namiņā,

pie sliekšņa laka savu ķipītī lieto tiesu sētas suns. Un

abiem vīriem mazu laiciņu sēdējušiem uz āra sienmales

soliņa, no kura redzama nakts miglas sakāpšana visapkārt

viņu sētai, jaunais vilcinādamies piecēlās un posās iet.

«Kur nu?» vecais paskarbi noprasīja.

«Tepat,» jaunais kā negribēdams atsaucās, pasteidzi-

nāja soli, miglotā mēnesnīcā pagaisdams. Un Kraukļu
Jānis pakaļ vērdamies tik pagrozi ja galvu, pēdīgi jau pa-

locīja to:

Lai jau iet vien to savu puiša nakšu gājumu, — Sile-
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nieku Ede nav nievājama meitene un no tās iznāks laba

sieva:' :'• • -v" ņ • .*'

Varbūt,-mācītājs ļaus jau šoruden, ap miežu laiku, Mi-

ķelim pārvest sētā līgavu, lai gan tam palaidniekam šis vēl

tik astoņpadsmits gads: Līze saimnieces solim jau par

vecu, nejaudā visur, ij druvā, ij sētā iztecēt.- Un sila sētā

viņu tikai trīsi cilvēki: māti apraka pērrt,.ap Jāņa dienu.

Neizturēja vārgā sirds divclesmit un piecus gadus ap-

raudātā dēla redzēšanas priekus.

Jā, cilvēku aplam maz nevien Sila Kraukļos, bet arī

visā citā pasaulē. Kur agrāk dedzināti linu līdumi, kup-

lojuši rudzu lauki un gaisi šalkuši aiz meitu daiņošanas,
tur pēckara un mēra gadiem nu vairs tikai počaš, kādi

kapi un gandrīz jau spāru koku sils* —

Aizsapņojās tur, mēness naktī sēdēdams, par paša līdz.-

karotiem kariem un savu ķēniņu, un nemanot bij iesnau-

dies, atspiedies ar muguru pie istabas sienas. Un miegā

likās, it kā tam mirklīti skārtu vaigus un lūpas mīkstu

spārnu vēds, bet sirdī tobrīd salda smeldze.

Satrūkās, saslējās un vēra acis, ieraudzija pie sola pie-

stājušu kuprīti puisēnu, un bargās lūpas Kraukļu Jānim

vērās smaidā:

«Ak tu, Pēterīt, esi attecējis jau šovakar? Nu labi,

labi, purs: zinu jau bez tavējas teikšanas, ka gribi patriek-
ties par senu laiku lietām, jo rīt, kad sēdīsimies pie Ma-

tīsa bībeles, ogles un bērza tāss, mācīties Skaitīt ūn rak-

stīt, ķēniņa laiku pasakām vairs nebūs vaļas. Vai tad

tev, dēls, nemaz nebija baiļu caur vilku silu vienam pašam
nākot pusjūdzes gabalu no Labrenčiem?»

«Nē,» kuprītis atsmaidīja, sēzdamies Krauklim blaku.

«Bail nebij, viļķiem tagad ganacitas ēsmas, bet pret moš-

ķiem, kā viņdien māciji, der krusta zīme un tēvreize.»

«Jā, un arī labs zobens,» kā nopūzdamies sacija, «bet

tā tev nenest gan, un vaira ne tāpat citiem mūsu kārtas

Vidzemes ļautiņiem.» Un atkal pārvilka ar delnu sev pār

lūpām, kur vēl kā būtu jūtams to sasapņoto spārnu glāsta

pieskāriens. Bet arī kupra Pēterīts vērās Savāda brīna

skatiem.
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«Ko tu tā skaties, puis?»
«Kara tēv, teju pienākdams,, redzēju tevinv gar seju li-

dināmies tādu kā sikspārni .vai melnu putniņu!'. Pie acīm

un pie mutes piemetās, spārniņus vēdināja, bet laikam tad

no manis trūkās un gaisā pagaisa,» zēns stāstija, un*.

Kraukļu Jānim valgi pamirdzēja acis.

«Tad viņa nu ir mirusi: tā bija apsolītā nāves, ziņa,»

bēdīgi ietrīsējās lūpas.
«Kas tad?» kuprītis nesaprazdams taujāja, bet vecais

neatsaucās viņa vaicājumam. Un laiciņu sēdējis kluss, '

nokāsējās, cēlās un teica:

«lesim nu, dēls, uz klētsaugšu, kur manas cisas. Tur .
varēsim tad tālāk runāties, ja tik tev nenāks miegs.»

«Nē, kara tēv! Varētu vai līdz gaiļiem tais tavās tei-

kās klausīties par viņiem laikiem, kad Vidzemē bijis vai

tikpat ļaužu, cik tur augšā un Dieviņa dārzā redz zvaigž-

ņu,» puisēns palika jautrs, un abi gāja roku rokā.

«Būs ar laiku vēl vairāk,» Krauklis sacija, zēnam blaku

klibodams, vērodams debesjumu, un sērīgu smeldzi vēl

jutā sirds. ; • ■ •'•;*•• 9

«Tu domā?» •' . ••'

«Droši tici! Ķēniņi ar ķeizariem mainas, kari nāk un

aiziet; sanāk vecie kungi, prasa no sētu ļaudīm jaunas
klausīšanas. Reiz gaisīs atkal ar tām visām, kā jau laiku

'palaikam gaisuši. Bet zemnieks būs un paliks! Vidzeme

negaisīs nekur,» . . ••;

(Beigas.)
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