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— Kurie iš jūsų prieš šventę buvot atėję pas mane į namus pamokos atsakinėti
— atsistokit!
Išpurtęs sutanotas žmogus, pasikabinęs po kaklu sunkų kryžių, rūsčiai
pažiūrėjo į mokinius.
Mažos piktos akutės tarytum varstyte varstė visą šešetą, atsistojusį nuo
suolų,— keturis berniukus ir dvi mergaites. Vaikai baikščiai žvilgčiojo Į sutanotąjį
žmogų.
— Jūs sėskit,— mostelėjo popas mergaičių pusėn.
Šitos, lengviau atsidususios, greitai atsisėdo.
Tėvo Vasilijaus akutės įsmigo į keturis mokinukus.
— Na, eikit šen, broleliai!
Tėvas Vasilijus atsistojo, pastūmė kėdę ir priėjo prie pat susimetusių į krūvą
vaikų.
— Kurie iš jūsų, niekšai, rūko?
Visi keturi tyliai atsakė:
— Mes nerūkom, tėveli.
Popo veidas išraudo.
— Nerūkot, nenaudėliai, o machorkos kas į tešlą pribėrė? Nerūkot? O mes
tuoj pasižiūrėsimi Išverskit kišenes! Na, greičiau! Ką jums sakau? Verskit!
Trys ėmė krauti savo kišenių turtą ant stalo.
Popas atidžiai žiūrinėjo siūles, ieškodamas tabako žymių, bet nieko nesurado
ir priėjo prie ketvirtojo, juodakio, su prastute palaidinuke ir mėlynomis kelnėmis,
kurių keliai buvo sulopyti.
— O tu ko stypsai kaip stuobrys?
Juodakis, žiūrėdamas su slapta neapykanta, dusliai atsakė:
— Aš neturiu kišenių,— ir perbraukė rankomis per užsiūtas siūles.
— A-a-a, neturi kišenių! Tai tu manai, aš nežinau, kas galėjo padaryti tokią
šunybę — sugadinti tešlą! Tu manai, kad ir dabar liksi mokykloje? Ne, berneli, tau
tas gražiuoju nepasibaigs. Praėjusį kartą tik tavo motina įprašė palikti tave, na, o
dabar jau gana. Marš iš klasės! — Jis skaudžiai nustvėrė už ausies, išmetė
berniuką į koridorių ir uždarė duris.
Klasė nutilo, susigūžė. Niekas nesuprato, kodėl Pavką Korčiaginą išvarė iš
mokyklos. Tik Seriožka Bruzžakas, Pavkos draugas ir bandžius, matė, kaip Pavka
įvertė saują machorkos į velykinę popo tešlą,— ten, virtuvėje, kur popo laukė šeši
nepažangūs mokiniai. Jiems reikėjo atsakinėti pamokas jau popo bute.
Išvarytas Pavka atsisėdo ant paskutinės priebučio pakopos. Jis mąstė, kaip
pareisiąs namo ir ką pasakysiąs motinai, kuri tokia rūpestinga ir dirba nuo ryto iki
vėlyvos nakties virėja pas akcizo inspektorių.
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Pavką smaugė ašaros.
„Na, ką man dabar daryti? Ir vis už to prakeikto popo galvos. Ir kuriam galui
pribėriau jam machorkos? Seriožka pakurstė, „Imkime,— sako,— ir įberkime
šlykštynei nelabajam.“ Ir įbėrėme. Seriožkai niekis, o mane tikriausiai išvarys.“
Jau seniai prasidėjo ši nesantaika su tėvu Vasilijum. Kartą susipešė Pavka su
Mišką Levčiukovu ir buvo paliktas po pamokų. Kad nesiaustų tuščioje klasėje,
mokytojas nuvedė išdykėlį pas vyresniuosius, į antrąją klasę. Pavka atsisėdo
paskutiniame suole.
Mokytojas, džiūsnelė, juodu švarku, pasakojo apie žemę, šviesulius. Pavka
klausėsi, išsižiojęs iš nustebimo, kad žemei jau daug milijonų metų ir kad žvaigždės
taip pat panašios į žemę. Taip jį nustebino išgirsti dalykai, jog jis net panoro
atsistoti ir pasakyti mokytojui: „Šventojoje istorijoje ne taip parašyta“, bet pabijojo,
kad nekliūtų.
Iš tikybos popas visada rašydavo Pavkai penketą. Visus troparius*, Naująjį ir
Senąjį testamentą jis kaip riešutą krimto; puikiai žinojo, ką dievas kurią dieną yra
sutvėręs. Pavka nusprendė paklausti tėvą Vasilijų. Pačią pirmąją tikybos pamoką,
vos tik popas atsisėdo į kėdę, Pavka pakėlė ranką ir, leidus kalbėti, atsistojo.
— Tėveli, o kodėl mokytojas antroje klasėje sako, kad žemei jau milijonai metų,
o ne kaip šventojoje istorijoje — penki tūkst...— ir iš karto užsičiaupė, tėvui
Vasilijui suspiegus;
— Ką tu pasakei, nenaudėli? Mat, kaip tu mokais dievo žodžio!
Nesuspėjo Pavka nė cyptelėti, tik popas nustvėrė jį už abiejų ausų ir ėmė
trankyti galvą į sieną. Po valandėlės sumuštą ir išgąsdintą išmetė jį į koridorių.
Gerokai kliuvo Pavkai ir nuo motinos.
Kitą dieną ji nuėjo į mokyklą ir priprašė tėvą Vasilijų priimti sūnų atgal. Pavka
nuo to laiko ėmė neapkęsti popo visa savo būtybe. Neapkentė ir bijojo. Niekam jis
neatleisdavo savo mažučių nuoskaudų; nepamiršo, kad ir popas nepelnytai jį
išpėrė, įtūžo, griežė dantį.
Daug dar menkų nuoskaudų berniukas susilaukė iš tėvo Vasilijaus: varydavo
jį popas iš klasės, ištisas savaites statydavo už niekus į kampą ir niekad neklausdavo pamokų, o prieš Velykas dėl šito jam reikėjo su atsilikėliais eiti pas popą
į namus atsakinėti. Ten, virtuvėje, ir įvertė Pavka machorkos į velykinę tešlą.
Niekas nematė, o vis dėlto popas iš karto suprato, kieno čia darbas,
...Pamoka pasibaigė, vaikai išsipylė i kiemą ir apspito Pavką. Kamantinėj amas
jis niauriai tylėjo. Seriožka Bruzžakas neišėjo iš klasės, jautė, kad ir jis kaltas, bet
padėti draugui niekuo negalėjo.
Pro atvirą mokytojų kambario langą išlindo mokyklos vedėjo Jefimo
Vasiljevičiaus galva, ir nuo sodraus jo boso Pavka krūptelėjo.
— Atsiųskite man tučtuojau Korčiaginą! — sušuko jis.
Ir Pavka plakančia širdimi nuėjo j mokytojų kambarį.
*

*

*

Stoties bufeto šeimininkas, pagyvenęs, išblyškęs, bespalvių, išblukusių akių
žmogus, žvilgtelėjo Į šone stovintį Pavką.
— Kiek jam metų?
*

Troparis – bažnytinė giesmė kokio nors šventojo garbei.
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— Dvylika,— atsakė motina.
— Ką gi, tegu lieka. Sąlygos tokios: aštuoni rubliai per mėnesį ir valgis darbo
dienomis, parą dirbs, parą namie — ir kad nevogtų.
— Ką tamsta, ką tamsta! Jis nevogs, galvą dedu,— išsigandusi tarė motina.
— Na, tepradeda šiandien pat dirbti,— paliepė šeimininkas ir, atsigręžęs į
greta jo už bufeto stovinčią pardavėją, paprašė: — Zina, nuvesk berniuką į indų
plovyklą, pasakyk Frosenkai, kad duotų jam darbą Griškos vietoje.
Pardavėja numetė peilį, kuriuo piaustė kumpį, ir, mostelėjusi Pavkai galva,
nuėjo per salę, skirdamasi kelią šoninių durų link, į plovyklą. Pavka nusekė jai iš
paskos. Motina skubėjo kartu su juo, greitosiomis šnibždėdama:
— Tu jau, Pavluška, pasistenk, nepasidaryk gėdos.
Ir, palydėjusi sūnų liūdnu žvilgsniu, nuėjo prie durų.
Plovykloje darbas virte virė: kalnas lėkščių, šakučių, peilių riogsojo ant stalo,
ir keletas moterų šluostė juos, persisvėrusios per petį rankšluosčius.
Ručkis berniukas suveltais, nešukuotais plaukais, kiek vyresnis už Pavką,
kuitėsi prie dviejų didžiulių virtuvų.
Plovykla buvo pilna garų, kylančių iš didelės karšto vandens rėčkos, kurioje
buvo plaunami indai, ir Pavka iš pradžių negalėjo įžiūrėti dirbančių moterų veidų.
Jis stovėjo, nežinodamas, ką veikti ir kur glaustis.
Pardavėja Zina priėjo prie vienos moters, plaunančios indus, ir, paėmusi ją už
peties, tarė:
— Va, Frosenka, jums čia naujas berniukas Griš- kos vietoj. Tu jam išaiškink,
ką reikia veikti.
Kreipdamasi į Pavką ir parodžiusi į moterį, kurią ką tik pavadino Frosenka,
Zina pratarė:
— Ji čia vyresnioji. Ką ji tau pasakys, tą ir daryk.— Apsigręžė ir nuėjo į bufetą.
— Gerai, — tyliai atsakė Pavka ir klausiamai pažvelgė į priešais stovinčią
Frosią. Ši, šluostydamasi prakaitą nuo kaktos, žiūrėjo į jį iš viršaus, lyg tirdama,
ko jis vertas, ir, raitodamasi nusmukusią nuo alkūnės rankovę, tarė nuostabiai
maloniu, krūtininiu balsu:
— Tavo darbas, mielasai, paprastas: va šitą katilą užvirinsi, vadinasi,
paryčiukais, ir kad jame visada būtų karšto vandens. Malkų, žinoma, kad
prisiskaldytum; paskiau šitie virtuvai — taip pat tavo darbas. Paskiau, kada reikės,
šveisi peiliukus bei šakutes ir pamazgas nešiosi. Darbelio užteks, mielasai,
prisiplūksi,— kalbėjo ji Kostromos šnekta, kirčiuodama garsą „a“, ir nuo tos jos
šnektos ir įkaitusio veido su riesta nosyte Pavkai pasidarė kažkodėl smagiau.
„Ši teta, matyti, nieko“,— nusprendė jis ir padrąsėjęs kreipėsi į Frosią:
— O ką man dabar veikti, tetule?
Pasakė ir sutriko. Skardus plovykloje dirbančių moterų kvatojimas nustelbė
paskutinius jo žodžius:
— Cha-cha-cha!.. Frosenka jau ir seserėną susirado...
— Cha-cha!—visų daugiausia juokėsi pati Frosia.
Pavka pro garą neįžiūrėjo jos veido, o Frosiai tebuvo vos aštuoniolika metų.
Jau visiškai sumišęs, jis atsigręžė į berniuką ir paklausė:
— Ką man dabar reikia veikti?
Bet berniukas tiktai sukikeno:
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— Tu tetą paklausk, ji tau viską išdėstys, o aš čia laikinai.— Ir apsigręžęs
išpuolė pro virtuvės duris.
— Eik šen, padėk šakutes šluostyti,— šūktelėjo Pavkai viena darbininkė, jau
nebe jauna plovėja.— Ko gi žvengiate? Ką gi čia tokio berniokas pasakė? Va imk,—
ji padavė Pavkai rankšluostį,— vieną galą įsikąsk, o antrą ištempk kraštu. Imk
šakutę ir braukyk į vieną ir antrą pusę, tik kad nė dulkelės neliktų. Čia už tai
griežtai ima į nagą. Ponai šakutes peržiūri, ir jei pastebės nešvarumą — blogai:
šeimininkė kaip mat išvarys.
— Kaip tai šeimininkė? — nesuprato Pavlas.— Juk mūsų šeimininkas tas, kur
mane priėmė.
Plovėja nusijuokė:
— Mūsų šeimininkas, sūneli, lyg koks pastumdėlis, liurbis jisai. Visa galva čia
šeimininkė. Šiandien jos nėra. Padirbėsi — pamatysi.
Plovyklos durys atsidarė, ir įėjo trys padavėjai, nešdami krūvas nešvarių indų.
Vienas iš jų, žvairakis, stambus keturkampio veido pečiūkas, tarė:
— Greičiau sukitės. Tuojau dvylikta, ateis traukinys, o jūs tebesikapstote.
Žiūrėdamas į Pavką, jis paklausė:
— O čia kas toks?
— Naujokas,— atsakė Frosia.
— A, naujokas,— pratarė jis.— Na tai va,—sunkį jo ranka nusileido Pavkai ant
peties ir stumtelėjo į virtuvus,— jie visada turi būti užvirę, o jie, matai,—vienas
užgesęs, o antras vos gaudo dvasią, Šiandien tau už tai nieko, o jei rytoj pasikartos,
tai gausi per snukį. Supratai?
Pavka, netaręs nė žodžio, puolė prie virtuvų.
Taip jis pradėjo darbininko gyvenimą. Niekad Pavka taip nesistengė, kaip
pirmąją savo darbo dieną. Jis suprato: čia — ne namie, kur galima nepaklausyti
motinos. Žvairys aiškiai pasakė: nepaklausysi — per snukį.
Pasipylė žiežirbos iš storapilvių keturių kibirų talpos virtuvų, kai Pavka juos
dūmė, užmovęs ant vamzdžio nusiautą batą. Stvėręs kibirus su pamazgomis,
bėgiojo prie atmatų duobės, po vandens katilu kurstė ugnį, ant verdančių virtuvų
džiovino šlapius rankšluosčius, darė visa, kas jam buvo sakoma. Vėlai vakare
išvargęs Pavka nuėjo žemyn, į virtuvę. Pagyvenusi plovėja Anisja, pasižiūrėjusi į
duris, pro kurias išėjo Pavka, tarė:
— Berniūkštis nei šioks, nei toks, švaistosi kaip beprotis. Ne iš gero, matyt,
išsiųstas dirbti.
— Taip, vaikinas nesugriuvęs,— tarė Frosia,— tokio raginti nereikia.
— Greitai nusilakstys,— atšovė Luša,— visi iš pradžių stengiasi...
Septintą valandą ryto Pavka, nemigęs visą naktį ir be galo prisilakstęs,
kunkuliuojančius virtuvus perdavė savo pakaitui — papūtžandžiui vaikėzui su
įžūliomis akutėmis.
Įsitikinęs, kad viskas tvarkingai padaryta ir virtuvai kunkuliuoja, vaikėzas,
susikišęs rankas į kišenes, čirkštelėjęs pro sukąstus dantis ir, niekinamai
rodydamas savo pranašumą, pažvelgęs į Pavką balkšvomis akimis, neleidžiančiu
prieštarauti balsu tarė:
— Ei tu, vėpla! Rytoj ateik pasikeist šeštą valandą.
— Kodėl šeštą? — paklausė Pavka— Juk visi keičiasi septyniomis.
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— Kas keičiasi, tesikeičia, o tu ateik šeštą. O jei daug vambrysi, tai iš karto
gausi per marmūzę. Pamanyk, varvalas, ką tik atėjo ir jau nosį riečia.
Plovėjos, perdavusios savo budėjimą naujai atėjusioms, susidomėjusios
stebėjo dviejų berniukų pašnekesį. Akiplėšiškas vaikėzo tonas ir įžūlus elgesys
supykdė Pavką. Jis žengė žingsnį prie savo pakeitėjo, ketindamas smagiai tėkšti
jam per žandą, bet laimė būti išvytam pačią pirmąją darbo dieną jį sulaikė. Visas
pajuodęs, jis tarė:
— Tu pamažiau, nešokinėk, kad nenusviltum. Rytoj aš ateisiu septyniomis, o
peštis moku ne prasčiau už tave; jei užsimanysi pamėginti — prašom.
Priešininkas pasitraukė per žingsnį į katilo pusę ir nustebęs žiūrėjo į
pasišiaušusį Pavką. Taip kategoriškai atkertant jis nelaukė ir truputį atlyžo.
— Na, gerai, pažiūrėsim,— sumurmėjo jis.
Pirmoji diena praėjo gerai, ir Pavka žingsniavo namo, jausdamasis kaip
žmogus, dorai nusipelnęs poilsio. Dabar jis taip pat dirba, ir niekas nepasakys jam,
kad jis veltėdys.
Rytmečio saulė tingiai kilo anapus didžiulės lentpiūvės. Greitai ir Pavkos
namukas pasirodys. Štai čia, tučtuojau už Leščinskio sodybos.
„Motina, turbūt, jau atsikėlusi, o aš iš darbo pareinu,— galvojo Pavka ir
švilpaudamas ėmė eiti greičiau.— Ne taip jau blogai, kad mane išvijo iš mokyklos.
Vis tiek prakeiktasis popas nebūtų davęs gyventi, o dabar man nusispiauti ant
jo,— samprotavo Pavka, artėdamas prie namų, ir, keldamas vartelius, prisiminė:
— O tam baltaplunksniui žūtbūt sukulsiu snukį, žūtbūt.“
Motina triūsė kieme prie virtuvo. Pamačiusi sūnų, neramiai paklausė:
— Na, kaip?
— Gerai,— atsakė Pavka.
Motina norėjo dėl kažko įspėti. Jis suprato, — pro atvirą kambario langą buvo
matyti plati brolio Artiomo nugara.
— Artiomas parvažiavo? — paklausė jis sumišęs.
— Vakar parvažiavo ir pasiliks čia. Tarnaus depe.
Pavka ne per drąsiausiai atsidarė kambario duris.
Milžinas, sėdįs už stalo nugara į jį, atsigręžė, ir į Pavką iš po tankių juodų
antakių pažvelgė rūsčios brolio akys.
— A, parėjai, machorkininke? Na, na, sveikas!
Nieko malonaus nežadėjo Pavkai kalba su parvažiavusiu broliu.
„Artiomas jau viską žino, — pagalvojo Pavka.— Artiomas gali ir išbarti, ir
išlupti.“
Pavlikas privengė brolio.
Bet Artiomas, matyt, nemanė muštis: jis sėdėjo ant taburetės, pasirėmęs
alkūnėmis į stalą, ir žiūrėjo į Pavką, nenuleisdamas akių,— tartum pašaipiai,
tartum paniekinamai.
— Tai, sakai, universitetą jau pabaigei, visus mokslus išėjai, dabar su
pamazgomis prasidėjai?—tarė Artiomas.
Pavka įbedė akis į supleišėjusią grindų lentą, atidžiai tyrinėdamas išlindusią
vinutės galvelę. Bet Artiomas atsistojo iš užstalės ir nuėjo į virtuvę.
„Matyt, lupti negausiu“,— lengviau atsiduso Pavka.
Geriant arbatą, Artiomas ramiai klausinėjo Pavką, kas įvyko klasėje.
Pavka papasakojo viską.
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— Kas čia ir bus, jei iš tavęs toks chuliganas auga,— liūdnai prašneko motina.
—Na, ką mums su juo daryti? Ir Į ką jis toks atsigimė? Viešpatie dieve mano, kiek
aš prisikenčiau su tuo vaikigaliu,— skundėsi ji.
Artiomas, pastūmęs tuščią puoduką, tarė Pavkai:
— Na tai va, broleli. Jei jau taip atsitiko, tai dabar pasisaugok — darbe išdaigų
nekrėsk, bet daryk visa, ką reikia: jei ir iš ten tave išmes, aš taip apšventinsiu tave,
kad geriau nereikės. Įsidėk tai į galvą. Gana erzinti motiną. Kur tik, velnias,
pasisuks,— visur nesusipratimas, visur ką nors iškrės. Bet dabar jau gana.
Padirbėsi metelius,— prašysiu, kad priimtų mokiniu į depą, nes tose pamazgose
iš tavęs žmogaus nebus. Reikia amato mokytis. Dabar dar mažas, bet po metų
paprašysiu, gal priims. Aš čionai persikeliu ir šičia dirbsiu. Mama ne- betarnaus.
Užteks jai lankstytis prieš kiekvieną šunkarą, bet tu žiūrėk, Pavka, būk žmogus.
Jis atsistojo visu savo milžinišku ūgiu, užsivilko kabojusi ant kėdės švarką ir
tarė motinai:
— Aš išeisiu valandėlę su reikalu. — Ir, pasilenkęs ties viršuduriu, išėjo.
Jau kieme, eidamas pro langą, pasakė:
— Ten tau parvežiau batus ir peiliuką, mama paduos.
*

*

*

Stoties bufetas prekiaudavo be pertraukos dieną naktį.
Geležinkelio mazgas jungė šešias linijas. Stotis būdavo kimšte prisikimšusi
žmonių ir tik naktį dvi — tris valandas aprimdavo, kol būdavo pertrauka tarp dviejų
traukinių. Čia, stotyje, susitikdavo ir išsiskirstydavo į įvairias puses šimtai
ešelonų. Iš fronto į frontą. Iš ten su apdraskytais, sužalotais žmonėmis, o į ten su
srautu naujų žmonių pilkomis, vienodomis milinėmis.
Dvejus metus Pavka prasiplūkė šiame darbe. Virtuvė ir plovykla — tai ir
viskas, ką jis matė per tuos dvejus metus. Didžiulėje rūsio virtuvėje vyko karštas
darbas. Dirbo dvidešimt su viršum žmonių. Dešimt padavėjų zujo iš bufeto į
virtuvę.
Gaudavo Pavka jau ne aštuonis rublius, bet dešimt. Išaugo per dvejus metus,
sustiprėjo. Daug vargo matė jis per šitą laiką. Pusmetį šuto virtuvėje, padėdamas
virėjui, vėl išlėkė į plovyklą — išmetė visagalis šefas, nepatiko nesukalbamas
berniūkštis: tik ir žiūrėk, kad negautum peilio į pašonę už antausį. Seniai jau būtų
už tai išvytas iš darbo, bet išgelbėjo jį neišsenkamas darbštumas. Pavka galėjo
daugiau už visus nepailsdamas dirbti.
Kai bufete būdavo pats darbymetis, jis bėgiodavo kaip akis išdegęs su
padėklais, šokinėdamas per keturias penkias pakopas žemyn, į virtuvę, ir atgal.
Naktimis, kai pasibaigdavo grūstis abiejose bufeto salėse, apačioje, virtuvės
kamarėlėse, susirinkdavo padavėjai. Prasidėdavo pašėlęs azartinis lošimas: ,,akis“,
„devynakė“. Ne kartą Pavka matė banknotus, gulinčius ant stalo. Nesistebėjo Pavka
tokia daugybe pinigų; žinojo, kad kiekvienas iš jų per savo budėjimo dieną gaudavo
po trisdešimt—keturiasdešimt rublių arbatpinigių. Po pusrubliuką, po rubliuką
susirankiodavo. O paskui pasigerdavo ir kirsdavo kortomis. Niršo ant jų Pavka.
„Šunauja prakeiktoji! — galvodavo jis.— Štai Artiomas, puikiausias šaltkalvis,
o gauna keturiasdešimt aštuonis rublius, o aš — dešimt; jie sušluoja per dieną tiek
-— ir už ką? Atneša -— nuneša. Prageria ir pralošia.“
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Pavka laikė juos, kaip ir šeimininkus, svetimaisiais, priešais. „Jie čia,
rupūžgalviai, liokajauja, o žmonos su sūneliais miestuose gyvena kaip turtuoliai.“
Atsivesdavo jie savo sūnelius gimnazistų mundurėliais, atsivesdavo ir
nutukusias iš gero gyvenimo žmonas. „O pinigų jie, kad kokios, turi daugiau, negu
tie ponai, kuriems patarnauja“,— galvodavo Pavka. Nesistebėdavo jis ir tuo, kas
dėdavosi naktimis virtuvės užkampiuose ir bufeto sandėliuose; Pavka gerai žinojo,
kad nė viena plovėja ar pardavėja neilgai tedirbs bufete, jei neparsiduos už kelis
rublius kiekvienam, kas čia turėjo galią ir valią.
Pažvelgė Pavka į pačią gyvenimo gilumą, į jo dugną, į šulinį, ir dvokiančiais
pelėsiais, balos drėgme padvelkė į jį, godžiai puolantį prie visko, kas nauja,
neišmėginta.
Nepavyko Artiomui įtaisyti brolio mokiniu į depą: jaunesnių kaip penkiolikos
metų amžiaus nepriimdavo.
Laukė Pavka dienos, kurią išeis iš čia, viliojo jį didžiulis mūrinis aprūkęs
pastatas.
Dažnokai aplankydavo ten Artiomą, eidavo su juo apžiūrinėti vagonų ir
stengdavosi kuo nors padėti.
Ypač pasidarė liūdna, kai iš darbo išėjo Frosia.
Jau nebebuvo besijuokiančios, linksmos merginos, ir Pavka dar labiau pajuto,
kaip smarkiai buvo su ja susidraugavęs. Atėjęs rytą į plovyklą, klausydamasis, kaip
rėkauja susibarusios atbėgėlės, jausdavo kažkokią tuštumą ir vienatvę.
*

*

*

Naktinės pertraukos metu, kurstydamas ugnį po katilu, Pavka atsitūpė prieš
atviras dureles; prisimerkęs žiūrėjo į ugnį — gera nuo krosnies šilumos. Plovykloje
nieko nebuvo.
Nepastebėjo, kaip mintyse grįžo prie to, kas buvo neseniai, prie Frosios, ir
ryškiai iškilo vaizdas.
Šeštadienį, naktinės pertraukos metu, Pavka leidosi laiptais žemyn, į virtuvę.
Prie posūkio iš smalsumo užlipo ant malkų, norėdamas pažvelgti į kamarėlę,
kurioje paprastai susirinkdavo lošėjai.
O ten buvo pats kortavimo įkarštis. Net parudęs iš susijaudinimo, Zalivanovas
laikė banką.
Ant laiptų pasigirdo žingsniai. Atsigręžė: iš viršaus leidosi Prochoška. Pavka
palindo po laiptais, laukdamas, kol šis nueis į virtuvę. Po laiptais buvo tamsu, ir
Prochoška jo negalėjo matyti.
Prochoška pasuko žemyn, ir Pavkai buvo matyti plati jo nugara ir didelė galva.
Iš viršaus laiptais dar kažkas bėgo skubiais lengvais žingsniais, ir Pavka išgirdo
pažįstamą balsą:
— Prochoška, palauk.
Prochoška sustojo ir atsigręžęs pasižiūrėjo į viršų.
— Ko tau? — burbtelėjo jis.
Žingsniai ant laiptų nubildėjo žemyn, ir Pavka pažino Frosia.
Ji paėmė padavėją už rankovės ir nelygiu, prislėgtu balsu tarė:
— Prochoška, kurgi tie pinigai, kuriuos tau davė poručikas?
Prochoras šiurkščiai atitraukė ranką.
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— Kas? Pinigai? O argi aš tau nedaviau? — kalbėjo jis piktai ir šiurkščiai.
— Juk jis tau davė tris šimtus rublių. — Ir Frosios balse buvo girdėti
užgniaužta rauda.
— Tris šimtus rublių, sakai? — stengdamasis įgelti, tarė Prochoška.— Ką gi,
tu nori juos gauti? Ar ne per brangu, poniute, plovėjai? Aš manau, užteks ir tų
penkių dešimčių, kurias daviau. Pamanyk, kokia laimė! Ne tokios panelės, mokytos
— ir tos taip brangiai neima. Padėkok ir už tai — naktelę pamiegojai ir
penkiasdešimt sugriebei. Nėra kvailių. Dešimtį kitą tau dar duosiu, ir viskas, o jei
nebūsi kvaila,— dar užsidirbsi,— protekciją tau padarysiu.— Ir, sviedęs
paskutinius žodžius, Prochoška pasisuko ir nuėjo į virtuvę.
— Niekšas, rupūžė! — riktelėjo jam iš paskos Frosia ir, prisiglaudusi prie
malkų, ėmė dusliai raudoti.
Neaprašysi, nepapasakosi jausmų, apėmusių Pavką, besiklausant šito
pokalbio, ir jis, stovėdamas tamsoje po laiptais, matė, kaip krūpčiojo ir trankė
Frosia į pliauskas galvą. Neišsidavė Pavka, tylėjo, visomis jėgomis įsikibęs į
špižinius laiptų pastovus, o galvon dingtelėjo ir liko ryškiai, aiškiai:
„Ir šitą pardavė, prakeiktieji. Ei Frosia, Frosia!..“
Dar giliau ir stipriau įsmigo širdin neapykanta Prochoškai, ir visa aplinka
galutinai atsipyko ir pasidarė nebepakenčiama. ,,Ak, turėčiau jėgos, primuščiau
šitą niekšą negyvai. Kodėl aš nesu didelis ir stiprus, kaip Artiomas?“
Liepsnelės krosnyje blikčiojo ir geso, virpėjo raudoni jų liežuviai, susipindami
į ilgą melsvą pynę; Pavkai atrodė, jog kažkas šaipydamasis ir tyčiodamasis rodo
jam liežuvį.
Tylu buvo kambaryje, tik tratėjo malkos pakuroje ir prie čiaupo buvo girdėti,
kaip tekši tolydžio lašai.
Klimka, pastatęs į indaują paskutinį nublizgintą puodą, šluostėsi rankas.
Virtuvėje nieko nebuvo. Budintis virėjas ir virtuvės darbininkės miegojo
drabužinėje. Tris valandas naktį virtuvė aptildavo, ir tas valandas Klimka visada
praleisdavo viršuje pas Pavką. Smarkiai susidraugavo virtuvės berniukas su
juodakiu katilium. Užlipęs į viršų, Klimka pamatė Pavką, tupintį prieš atdarą
pakurą. Pavka pastebėjo ant sienos pažįstamą susivėlusio žmogaus šešėlį ir
pratarė neatsigręždamas:
— Sėskis, Klimka.
Virėjo padėjėjas užsikorė ant sukrautų malkų ir, atsigulęs ant jų, pažvelgė į
sėdintį tylomis Pavką ir tarė šypsodamasis:
— O gal tu iš ugnies buri?
Pavka sunkiai atplėšė akis nuo ugnies liežuvių. į Klimką žiūrėjo dvi didžiulės
žvilgančios akys, pilnos neapsakomo liūdesio. Pirmą kartą Klimka pamatė tą
liūdesį draugo akyse.
— Tu kažkoks keistas, Pavka, šiandien...— Ir patylėjęs paklausė: — Ar tau
kas atsitiko?
Pavka atsistojo ir atsisėdo greta Klimkos.
— Nieko neatsitiko,-—atsakė jis duslokai.— Sunku man čia, Klimka.— Ir jo
rankos, gulinčios ant kelių, susigniaužė į kumščius.
— Kas čia tau šiandien užėjo? — kamantinėjo toliau ant alkūnių pasikėlęs
Klimka.
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— Šiandien užėjo, sakai? Visada užeina, kai tik pakliuvau čia dirbti. Tu
pažvelk, kas čia dedasi! Dirbam kaip juodi jaučiai, o tau, užuot ačiū pasakę, daužo
per dantis kam tik į galvą ateina, ir niekas neužstoja. Mudu šeimininkai samdė
jiems tarnauti, o mušti turi teisę kiekvienas, kas tik pajėgia. Juk nors persiplėšk,
visiems iš karto neįtiksi, o kam neįtiksi, nuo to ir gausi.
Jau taip stengiesi, norėdamas kaip reikiant padaryti, kad niekas negalėtų
prikibti, puldinėji į visas puses, bet vis tiek kam nors laiku nenuneši,— ir į
sprandą...
Klimka išsigandęs pertraukė jį:
— Tu taip nerėk, dar įeis kas,— išgirs.
Pavka pašoko.
— Ir tegu girdi, vis tiek išeisiu iš čia. Sniegą nuo bėgių valyti, ir tai geriau, o
čia... prapultis, sukčius prie sukčiaus sėdi. Kiek pinigų visi jie turi! O mus gyvuliais
laiko; mergaitėms ką nori, tą ir daro; o kuri graži, nepasiduoda, bematant išmeta.
Kur toms dingti? Prirenka atbėgėlių, bekampių, bedaujančiųjų. Šitos už duoną
dirba, čia nors pavalgyti galės, ir iš bado su viskuo sutinka.
Jis kalbėjo su tokia pagieža, jog Klimka, būkštaudamas, kad kas neišgirstų jų
pokalbio, pašoko ir uždarė virtuvės duris, o Pavka vis kalbėjo apie tai, kas buvo
susitvenkę jo širdyje.
— Štai tu, Klimka, tyli, kai tave muša. Ko tyli?
Pavka atsisėdo ant taburetės prie stalo ir pavargęs nuleido galvą ant delno.
Klimka pakurstė ugnį ir taip pat atsisėdo prie stalo.
— Šiandien neskaitysim? — paklausė jis Pavką.
— Neturiu knygos, atsakė Pavka, — kioskas uždarytas.
— Negi jis šiandien neprekiauja? — nusistebėjo Klimka.
— Pardavėją žandarai suėmė. Kažką pas jį radę,— atsakė Pavka.
— Už ką?
— Už politiką, sako.
Klimka nesuprasdamas pasižiūrėjo Į Pavką.
— O kas per daiktas toji politika?
Pavka gūžtelėjo pečiais.
— Bala ją žino! Sako, jei kas prieš carą eina, tai vadinama politika.
Klimka išsigandęs krūptelėjo.
— Nejaugi tokių yra?
— Nežinau,— atsakė Pavka.
Durys atsidarė, ir į plovyklą įėjo sušniurusi Glaša.
— O jūs ko nemiegate, vaikučiai? Valandą galima nusnūsti, kol traukinys
neatėjęs. Eik, Pavka, aš pažiūrėsiu katilo.
*

*

*

Pasibaigė Pavkos tarnyba anksčiau, negu jis tikėjosi, ir taip pasibaigė, kaip jis
nė nebuvo numatęs.
Vieną speiguotą sausio dieną Pavka baigė savo darbą ir taisėsi eiti namo, bet
vis dar nebuvo berniuko, kuris turėjo jį pakeisti. Nuėjo Pavka pas šeimininkę ir
pasakė einąs namo, bet ši jo neišleido. Teko pavargusiam Pavkai lakstyti antrą
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parą, ir iki nakties jis visiškai nusivarė. Pertraukos metu reikėjo pripilti katilus ir
virinti juos trečios valandos traukiniui.
Atsuko Pavka čiaupą — vanduo netekėjo. Vandens bokštas, matyt, nedirbo.
Paliko čiaupą atsuktą, atsigulė ant malkų ir užmigo: nuovargis įveikė.
Po kelių minučių čiaupas ėmė kliuksėti, šniokšti, ir vanduo pasipylė į
rezervuarą, pribėgo iki kraštų ir ėmė tekėti koklinėmis plytomis ant grindų, o
plovykloje, kaip paprastai, nieko nebuvo. Vandens tekėjo vis daugiau ir daugiau.
Jis užliejo grindis ir ėmė sunktis pro duris į salę.
Vandens upeliai sroveno po miegančių keleivių daiktais ir lagaminais. Niekas
šito nepastebėjo, ir tik tada, kai vanduo užliejo ant grindų gulintį keleivį ir tas
pašokęs ėmė rėkti, visi puolė prie daiktų. Kilo sąmyšis.
O vandens vis daugėjo ir daugėjo.
Prochoška, kraustęs antrojoje salėje stalą, išgirdo keleivių riksmą ir,
šokinėdamas per klanus, puolė prie durų ir smarkiai atidarė jas. Vanduo, kurį iki
šiol buvo sulaikiusios durys, plūstelėjo į salę.
Riksmai pasmarkėjo. Į plovyklą įbėgo budintieji padavėjai. Prochoška šoko
prie miegančio Pavkos.
Smūgiai vienas po kito pasipylė ant galvos visiškai apdujusiam iš skausmo
berniukui.
Iš miegų jis nieko nesuprato. Akyse tvyksčiojo ryškūs žaibai, ir sopulys varstė
visą kūną.
Sumuštas vos parkiūtino namo.
Rytą Artiomas, niaurus, susiraukęs, klausinėjo Pavką, kas atsitiko.
Pavka papasakojo viską, kaip buvo.
— Kas tave mušė? — dusliai paklausė Artiomas.
— Prochoška.
— Gerai, gulėk.
Artiomas užsivilko skrandą ir, netaręs nė žodžio, išėjo.
*

*

*

— Ar galiu pamatyti padavėją Prochorą? — paklausė Glašką nepažįstamas
darbininkas.
— Jis tuoj ateis, palaukite,— atsakė ji.
Milžinas vyras atsirėmė į viršudurį.
— Gerai, palauksiu.
Prochoras su visa šūsnim indų ant padėklo, paspyręs koja duris, įėjo į
plovyklą.
— Va šitas,— pasakė Glaša, rodydama į Prochorą.
Artiomas žengė į priekį ir, sunkiai nuleidęs ranką padavėjui ant peties,
paklausė, įbedęs akis:
— Už ką mušei Pavką, mano brolį?
Prochoras norėjo ištraukti petį, bet baisus kumščio smūgis parbloškė jį ant
žemės; jis bandė atsikelti, tačiau antras smūgis, baisesnis už pirmą, priplojo jį prie
grindų.
Išsigandusios plovėjos šoko į šalį.
Artiomas apsigręžė ir nuėjo prie durų.
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Prochoška sukruvintu veidu raičiojosi ant grindų. Artiomas vakare neparėjo
iš depo.
Motina sužinojo: Artiomas sėdi žandarmerijos nuovadoje.
Po šešių dienų parėjo Artiomas vakare, kai motina jau miegojo. Priėjo prie
sėdinčio ant lovos Pavkos ir švelniai paklausė:
— Na, pasitaisei, broliuk? — Atsisėdo greta. — Būna ir blogiau.-—Ir patylėjęs
pridūrė: —Niekis, eisi j elektrinę, aš jau kalbėjau apie tave. Ten darbo išmoksi.
Pavka abiem rankom stipriai suspaudė didžiulę Artiomo ranką.

ANTRASIS SKYRIUS

Į mažutį miestelį lyg viesulas atūžė kvaitinanti žinia: „Caras nuverstas!“
Miestelis nenorėjo tikėti.
Iš traukinio, atšliaužusio pūgai siaučiant, į peroną išsirito du studentai su
šautuvais viršum uniforminių paltų ir būrys revoliucinių kareivių su raudonais
raiščiais ant rankovių. Jie suėmė stoties žandarus, seną pulkininką ir įgulos
viršininką. Ir miestelis patikėjo. Apsnigtomis gatvėmis į aikštę ėmė traukti
tūkstančiai žmonių.
Visi godžiai klausėsi naujų žodžių: laisvė, lygybė, brolybė.
Praėjo dienos, triukšmingos, sklidinos susijaudinimo ir džiaugsmo. Vėl aptilo
viskas, ir tik raudonoji vėliava viršum miesto valdybos namų, kuriuose
šeimininkavo menševikai ir bundininkai, rodė įvykusią permainą. Visa kita liko po
senovei.
Apie žiemos pabaigą miestelyje įsikūrė gvardijos kavalergardų pulkas. Rytais
jų eskadronai jodinėdavo į stotį gaudyti dezertyrų, pabėgusių iš Pietvakarių fronto.
Kavalergardų veidai sotūs, vyrai augaloti, tvirti. Karininkai daugiausia vis
grafai ir kunigaikščiai, antpečiai auksiniai, jojamųjų kelnių siūlės sidabrinės, —
viskas kaip caro laikais,— lyg ir nebūta revoliucijos.
Pražingsniavo septynioliktieji metai. Pavkai, Klimkai ir Seriožkai Bruzžakui
niekas nepasikeitė. Šeimininkai liko seni. Tiktai lietingąjį lapkritį pradėjo darytis
kažkokie negeri dalykai. Stotyje ėmė bruzdėti nauji žmonės, daugiausia vis apkasų
kareiviai, keistai praminti „bolševikais“.
Iš kur toks vardas, tvirtas, svarus,— niekas nesumojo.
Sunkoka gvardiečiams sulaikyti dezertyrus iš fronto. Vis dažniau byrėdavo
stoties stiklai nuo šautuvų pyškėjimo. Iš fronto kareiviai sprukdavo ištisomis
grupėmis ir sulaikyti gindavosi durtuvais. Gruodžio pradžioje paplūdo ištisais
ešelonais.
Gvardiečiai buvo užtvenkę stotį, tikėjosi sulaikyti, tačiau juos pašventino ėmę
tarškėti kulkosvaidžiai. Kareiviai, įpratę žiūrėti mirčiai į akis, pasipylė iš vagonų.
Pilkieji fronto kovotojai nuvijo gvardiečius į miestą. Nuviję sugrįžo į stotį ir
toliau važiavo ešelonas po ešelono.
*

*
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Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktųjų metų pavasarį trys bičiuliai ėjo iš
Seriožos Bruzžako, kur kirto „šešiasdešimt šešis“. Pakeliui užsuko į Korčiagino
sodelį. Sugulė žolėje. Buvo nuobodu. Visos įprastos pramogos įkyrėjo. Ėmė galvoti,
kaip geriau dienelę praleidus. Už nugaros sukaukšėjo arklio kanpos, ir į kelią išlėkė
raitelis. Arklys vienu šuoliu peršoko griovį, skiriantį plentą nuo žemutės sodelio
tvoros. Raitelis mostelėjo vytiniu gulintiems Pavkai ir Klimkai:
— Ei vyručiai, šen!
Pavka ir Klimka pašokę pribėgo prie tvoros. Raitelis buvo visas dulkinas: storu
pilkų kelio dulkių sluoksniu buvo apnešta nusmaukta ant pakaušio kepurė,
slepiamos spalvos palaidinė ir tokios pat kelnės. Prie tvirto kareiviško diržo kabojo
naganas ir dvi vokiškos bombos.
— Atneškite vandens atsigerti, berniukai! — paprašė raitelis ir, Pavkai
nubėgus į namus vandens, kreipėsi į Seriožką, spoksantį į jį: — Sakyk, bernužėli,
kokia valdžia mieste?
Seriožką skubėdamas ėmė pasakoti atvykėliui visas miesto naujienas:
— Jau dvi savaitės pas mus nėra jokios valdžios. Savisauga valdo. Visi
gyventojai iš eilės eina naktį miesto saugoti. O jūs kas toks būsite? — savo ruožtu
paklausė jis.
— Na, daug žinosi — greit pasensi,— šypsodamasis atsakė raitelis.
Iš namų bėgo Pavka, laikydamas rankose puoduką vandens.
Raitelis godžiai, vienu kvapu, išgėrė jį iki dugno, atidavė puoduką Pavkai,
timptelėjo pavadžius ir, išsyk pasileidęs šuoliais, nušvilpė į pušynėlį.
— Kas čia toks buvo? — nustebęs paklausė Pavka Klimką.
— Iš kur aš galiu žinoti? — atsakė šis, gūžtelėjęs pečiais.
— Tur būt, vėl keisis valdžia. Dėl to ir Leščinskiai vakar išvažiavo. O jei
turtuoliai nėšinasi,— vadinas, ateis partizanai,— galutinai ir tvirtai išsprendė šį
politinį klausimą Seriožką.
Jo argumentai buvo tokie įtikinami, kad su juo iš karto sutiko ir Pavka, ir
Klimka.
Nesuspėjo berniukai kaip reikiant apie tai pasikalbėti, ir plentu sukaukšėjo
kanopos. Visi trys šoko prie tvoros.
Iš miško, iš anapus urėdo namų, kurie vos buvo matyti berniukams, traukė
žmonės, vežimai, o visai netoli plentu — koks penkiolika raitelių su šautuvais
skersai balnų. Priekyje du raiteliai: vienas senyvas, su slepiamos spalvos frenču,
perjuostu karininko diržais, su žiūronais ant krūtinės, o greta jo — ką tik
berniukams matytas raitelis. Pagyvenusiajam prie frenčo — raudonas kaspinas.
— O ką aš sakiau? — kumštelėjo Seriožką alkūne Pavkai į šoną.— Matai,
raudonas kaspinas. Partizanai. Kad man akys išvarvėtų, jei ne partizanai...— Ir,
žvygtelėjęs iš džiaugsmo, lyg paukštis perskrido per tvorą į gatvę.
Abu bičiuliai pasekė juo. Visi trys dabar stovėjo paplentėje ir žiūrėjo į
atjojančiuosius.
Raiteliai prijojo visai arti. Berniukų pažįstamasis linktelėjo jiems ir, parodęs
vytiniu į Leščinskių namus, paklausė:
— Kas tuose namuose gyvena?
Pavka, stengdamasis neatsilikti nuo raitelio arklio, pasakojo:
— Čia advokatas Leščinskis gyvena. Vakar pabėgo. Jūsų, matyt, išsigando...
— Iš kur tu žinai, kas mes tokie? — šypsodamasis paklausė senyvas kareivis.
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Pavka, rodydamas į kaspiną, atsakė:
— O čia kas? Iš karto matyti...
Į gatvę išsipylė žmonės, smalsiai žiūrinėdami traukiantį į miestą būrį. Mūsų
bičiuliai stovėjo paplentėje ir taip pat žiūrėjo į dulkinus, išvargusius raudongvardiečius.
Kada per akmenis nubildėjo vienintelis būrio pabūklas ir pravažiavo vežimai
su kulkosvaidžiais, vaikai nutraukė paskui partizanus ir išsivaikščiojo namo, tik
būriui sustojus miesto centre ir ėmus skirstytis po butus.
Vakare didelėje Leščinskių namų svetainėje, kur buvo sustojęs būrio štabas,
prie didelio raižytomis kojomis stalo sėdėjo keturi vyrai: trys vadovaujantieji
draugai ir būrio vadas Bulgakovas — senyvas, prožiliais plaukais.
Bulgakovas, išsiskleidęs ant stalo gubernijos žemėlapį, vedžiojo nagu jame,
ieškodamas linijų, ir kalbėjo, žiūrėdamas į priešais sėdintį plačiažandį stipriais
dantimis:
— Tu sakai, draugas Jermačenka, kad čia reikės kautis, o aš manau — rytą
reikia pasitraukti. Būtų gerai net naktį, tik žmonės pavargę. Mūsų uždavinys —
pasitraukti į Kazatiną, kol vokiečiai nenusikraustė ten anksčiau už mus. Priešintis
mūsų jėgomis — tiesiog juokinga... Vienas pabūklas ir trisdešimt sviedinių, du
šimtai durtuvų ir šešiasdešimt kardų — baisi jėga... Vokiečiai slenka it geležinė
lavina. Kautis mes pajėgsime, tiktai susijungę su kitomis besitraukiančiomis
raudonosiomis dalimis. Juk reikia turėti galvoje, draugas, kad pakelėje yra daug
kontrrevoliucinių gaujų, ne tik vokiečių. Mano nuomonė — rytoj rytą pasitraukti,
išsprogdinus tiltelį už stoties. Kol vokiečiai jį taisys, praeis dvi trys dienos. Jų
slinkimas geležinkeliu bus sustabdytas. Kaip jūs manote, draugai? Nuspręskime,kreipėsi jis į sėdinčius už stalo.
Sėdintis į šalį nuo Bulgakovo Stružkovas pakrutino lūpas, pažiūrėjo į
žemėlapį, paskiau į Bulgakovą ir pagaliau sunkiai išstenėjo įstrigusius gerklėje
žodžius:
— Aš... pa... laikau Bulgakovą.
Jauniausias, darbininko palaidine, sutiko:
— Bulgakovas tiesą sako.
Ir tiktai Jermačenka, tas, kuris dieną kalbėjosi su berniukais, papurtė galvą.
— Kuriam velniui mes tada būrį telkėme? Kad be kautynių pasitrauktume
nuo vokiečių? Man rodos, mums reikia čia su jais susikirsti. Įkyrėjo kulnus rodyti...
Jei taip man, kaučiausi būtinai.— Jis staigiai pastūmė kėdę, atsistojo ir ėmė
žingsniuoti po kambarį.
Bulgakovas nepritardamas pažiūrėjo į jį.
— Kautis reikia su protu, Jermačenka. O mesti žmones tam, kad jie būtų
tikrai sutriuškinti ir sunaikinti,—to mes negalime daryti. Pagaliau tai ir juokinga.
Mums iš paskos slenka visa divizija, ginkluota sunkiąja artilerija, šarvuočiais...
Nereikią būtį vaikiškam, draugas Jermačenka...— Ir, jau kreipdamasis į kitus,
pabaigė: — Taigi nutarta—rytoj rytą traukiamės.
— Tolesnis klausimas.— ryšiai — kalbėjo toliau Bulgakovas— Kadangi
traukiamės paskutinieji, mūsų uždavinys organizuoti veikimą vokiečių užnugaryje.
Čia — stambus geležinkelio mazgas, miestukas turi dvi stotis. Mes turime
pasirūpinti, kad stotyje dirbtų palikimas draugas. Dabar nuspręskime, kurį iš
savųjų palikti čia darbui tvarkyti. Siūlykite kandidatus.
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Manau, kad čia turi pasilikti jūreivis Žuchrajus,— tarė Jermačenka, eidamas
prie stalo.— Viena, Žuchrajus iš čia kilęs, antra, jis šaltkalvis ir monteris,— galės
įsitaisyti stotyje dirbti. Su mūsų būriu Fiodoro niekas nėra matęs — jis atsiras tik
naktį. Vyras jis galvotas ir čia suorganizuos darbą. Man rodos, kad tai
tinkamiausias žmogus.
Bulgakovas linktelėjo galvą.
— Teisybė, pritariu tau, Jermačenka. Jūs, draugai, neprieštaraujate? —
kreipėsi jis į kitus.— Ne. Vadinasi, klausimas išspręstas. Mes paliekame 2uchrajui
pinigų ir įgalioj ame organizuoti darbą...
— Dabar trečias, paskutinis klausimas, draugai, — tarė Bulgakovas.— Tai
mieste esančių ginklų klausimas. Čia yra. visas sandėlis šautuvų — dvidešimt
tūkstančių,— palikusių nuo carinio karo. Sukrauti jie valstiečio daržinėje ir guli
ten, visų užmiršti. Man tai pranešė valstietis — daržinės savininkas. Nori jais
nusikratyti... Palikti šį sandėlį vokiečiams, žinoma, negalima. Man rodos, reikia jį.
sudeginti. Ir tučtuojau, kad iki ryto viskas būtų baigta. Tiktai padegti pavojinga:
daržinė miesto pakraštyje, tarp varguomenės kiemų. Gali užsidegti valstiečių
trobesiai.
Stipriai suręstas, seniai nesiskutęs barzdos, Stružko- vas sujudėjo:
— Ko... ko... kodėl gi padeginėti. Aš m... manau iš... išdalyti ginklus... gy...
gyventojams.
Bulgakovas greitai atsigręžė į jį:
— Išdalyti, sakai?
— Teisybė. Čia tai teisybė! — džiaugsmingai šūktelėjo Jermačenka.—-Išdalyti
juos darbininkams ir kitiems gyventojams, kas panorės. Bent bus kuo vokiečiams
šonus pakasyti, kai prispaus iki paskutiniosios. Juk spaus atsakančiai. O kai jau
nebegalės pakęsti, vyrai griebsis ginklo. Stružkovas teisybę pasakė: išdalyti. Būtų
gera net į kaimelį nuvežus. Mužikėliai geriau paslėps, o kai vokiečiai pradės
rekvizuoti iki paskutinio grūdo, oi, kaip tų šautuvėlių prireiks!
Bulgakovas nusijuokė.
— Taip, bet juk vokiečiai įsakys atiduoti ginklus, ir suneš visi.
Jermačenka pasipriešino:
— Na, ne visi neš. Kai kas atneš, o kai kas ir pasiliks.
Bulgakovas klausiamai peržvelgė sėdinčius.
— Išdalykim, išdalykim šautuvus,— palaikė Jermačenką ir Stružkovą jaunas
darbininkas.
— Na ką gi, vadinasi — išdalykime,— sutiko Bulgakovas.—- Štai ir visi
klausimai,— tarė jis, keldamasis nuo stalo.— Dabar galėsime pailsėti iki ryto. Kai
atjos Žuchrajus, tegu užeina pas mane. Pasikalbėsim su juo. O tu, Jermačenka,
nueik sargybų patikrinti.
Pasilikęs vienas, Bulgakovas nuėjo į šeimininkų miegamąjį greta svetainės ir,
pasitiesęs ant čiužinio milinę, atsigulė.
*

*

*

Rytą Pavka ėjo iš elektrinės. Jau ištisus metus jis dirbo kūriko parankiniu.
Miestelis buvo neįprastai pagyvėjęs. Tai iš karto jam krito į akis. Pakeliui vis
dažniau ir dažniau jis susitikdavo gyventojų, nešančių po vieną, po du ir po tris
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šautuvus. Pavka ėmė skubėti namo, nesuprasdamas, kas čia dedasi. Prie
Leščinskio sodybos sėdo ant arklių vakarykščiai jo pažįstami.
Įbėgęs į namus, greitosiomis nusiprausęs ir sužinojęs iš motinos, kad Artiomo
dar nėra, Pavka išpuolė į lauką ir nukūrė pas Seriožką Bruzžaką, gyvenanti kitame
miesto gale.
Seriožką buvo mašinisto padėjėjo sūnus. Jo tėvas turėjo nuosavus mažus
namelius ir tokį pat mažutį ūkelį. Seriožkos nebuvo namie. Jo motina, pilna,
baltaveidė moteris, nepatenkinta pasižiūrėjo į Pavka.
— O velnias žino, kur jis! Išrūko, dar gerai neprašvitus, nelabasis jį nešioja.
Ginklus, sako, kažkur dalija, turbūt, jis ten ir yra. Beržinės košės jums reikia,
apsisnargliavę kareivos. Jau per daug pasileidote. Suvaldyti negali. Pieno iš
panosės nesuspėjo nusišluostyti, o žiūrėk-—ginklų jau reikia. Tu tam nenaudai
pasakyk: jei bent vieną šovinį parsineš namo, galvą nusuksiu. Prisivilks visokio
šlamšto, o paskui atsakyk už jį. O tu irgi ten išsirengei?
Bet Pavka jau nebesiklausė rėksnės Seriožkos mamos ir spruko į gatvę.
Plentu ėjo vyras ir ant abiejų pečių nešėsi po šautuvą.
— Dėde, sakyk, kur gavai? — pribėgo prie jo Pavka.
— Ogi ten, Verchovinoje, dalija.
Pavka nukūrė kiek įkabindamas nurodytu adresu. Prabėgęs dvi gatves, jis
susidūrė su vaikėzu, kuris vilko sunkų pėstininkų šautuvą su durtuvu.
— Iš kur gavai šautuvą? — sustabdė jį Pavka.
— Priešais mokyklą dalija būrio kovotojai, bet jau nebėra. Visus išgraibstė.
Visą naktį dalijo, tik tuščios dėžės riogso. O aš antrą nešuos,— išdidžiai baigė
vaikėzas.
Toji naujiena baisiai uždavė širdį Pavkai.
„Et, velnias, reikėjo iš karto ten bėgti, o ne namo eiti!—nusiminęs galvojo jis.—
Ir kaipgi čia aš pražiopsojau?“
Ir staiga jam dingtelėjo mintis, jis ūmai pasisuko ir, trim šuoliais pasivijęs
benueinantį vaikėzą, smarkiai patraukė šautuvą jam iš rankų.
— Tu jau turi vieną — užteks. O šitas man,-—neleidžiančiu prieštarauti balsu
pareiškė Pavka.
Vaikėzas, plėšimo pačioj dienos aky įsiutintas, puolė Pavką, bet šis atšoko
žingsni atgal ir, atstatęs durtuvą, sušuko:
— Pasitrauk,— įsidursi!
Vaikėzas pravirko iš apmaudo ir nubėgo atgal, keikdamasis iš bejėgio pykčio.
O Pavka patenkintas nurūko namo. Peršokęs per tvorą, įbėgo į daržinėlę, ant sijų
pastogėje užkišo laimėtąjį šautuvą ir, linksmai švilpaudamas, įėjo į trobą.
*

*

*

Puikūs vakarai vasarą tokiuose mažuose Ukrainos miesteliuose, kaip
Šepetovka, kur vidurys — miestelis, o pakraščiai — valstiečių gyvenami.
Tokiais tyliais vasaros vakarais visas jaunimas gatvėse. Mergiotės, berniokai
— visi palei savo priebučius, soduose, darželiuose, stačiai gatvėje, ant suverstų
statybai sienojų, būriais, porelėmis. Juokas, dainos.
Oras virpa nuo tvankumo ir gėlių kvepėjimo. Aukštai danguje vos vos blyksi
lyg jonvabaliai žvaigždės, ir balsas girdėti toli toli...
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Mėgsta savo armoniką Pavka. Meiliai stato ant kelio skambią Vienos dvieilę.
Miklūs pirštai vos paliečia klavišus, greitai perbėga iš viršaus i apačią, su
peršokimais. Atsidūsta bosai, ir armonika užtraukia pašėlusią, skardžią melodiją.
Rangosi armonika, ir kaip čia nepasileisi šokti? Neiškęsi— pačios kojos
kilnojasi. Karštai alsuoja armonika, gera gyventi pasaulyje!
Šiandien vakare buvo ypač smagu. Susirinko ant sienojų, prie namų, kur
gyveno Pavka, linksmas jaunimas, o visų skardžiausiai juokėsi Galočka, Pavkos
kaimynė. Mėgsta akmenskaldžio duktė su vaikinais pašokti, padainuoti. Jos balsas
— altas, sodrus, aksominis.
Pribijo jos Pavka. Liežuvėlis jos smailus. Atsisėda
ji greta Pavkos ant sienojų, stipriai jį apkabina ir kvatoja:
— Vai tu, pašėlęs muzikante! Gaila, kad dar ne visai išaugęs, geras man vyrelis
būtum. Mėgstu muzikantus, tirpsta man širdis, juos pamačius.
Pavka kaiste nukaista,— gerai, kad vakare nematyti. Traukiasi nuo išdykėlės,
o ši stipriai laiko — nepaleidžia.
— Na, kurgi tu, mielasis, bėgi? Še tau ir jaunikis,— juokauja ji.
Jaučia Pavka pečiu standžią jos krūtinę, ir nuo to darosi kažkodėl neramu, jis
ima jaudintis, o aplink, paprastai tylioje gatvėje, skardena juokas. Pavka atsiremia
ranka Galočkai į petį ir sako:
— Tu trukdai man groti, pasislink.
Ir vėl pratrūksta kvatojimas, mėgdžiojimąsis, juokai.
Įsikiša Marusia:
— Pavka, pagrok ką nors liūdna, kad už širdies griebtų.
Pamažu išsitempia dumplės, pirštai lėtai bėgioja. Visiems pažįstama, miela
melodija. Galina pirmoji ima pritarti jai. Po jos — Marusia ir kiti.
Susirinko brolužėliai
Į gimtą pirkelę,
Čia mums miela,
Čia mums gera,
Liūdnai bedainuojant...
Ir nuaidi tolyn, link miško, skambūs jauni balsai, traukią dainą.
— Pavka!—Tai Artiomo balsas.
Pavka sustumia armonikos dumples, užsega dirželius.
— Šaukia, aš einu.
Marusia prašo, maldauja:
— Na, pasėdėk dar, pagrok truputį. Namai nepabėgs.
Bet Pavka skuba:
— Ne. Rytoj dar pagrosim, o dabar reikia eiti. Artiomas šaukia,— ir bėga
skersai gatvę prie namelio.
Atidaręs kambarėlio duris, mato — už stalo sėdi Romanas, Artiomo draugas,
ir dar trečias — nepažįstamas.
— Tu mane šaukei? — paklausė Pavka.
Artiomas mostelėjo galva į Pavką ir kreipėsi į nepažįstamąjį:
— Va ir jisai pats, mano broliukas.
Šis ištiesė Pavkai gyslotą ranką.
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— Va kas, Pavka,— kreipėsi Artiomas į brolį.— Sakai, kad jūsų elektrinėje
susirgo monteris. Rytoj sužinok, ar jie nepriimtų į jo vietą nusimanančio žmogaus.
Jei reikia, tai ateisi ir pasakysi.
Nepažįstamasis įsikišo:
— Ne, aš eisiu kartu su juo. Pats su šeimininku ir pasišnekėsiu.
— Žinoma, reikia. Juk šiandien elektrinė ir nedirbo, nes Stankovičius susirgo.
Šeimininkas dukart buvo atbėgęs,— vis ieškojo, kad kas pakeistų, bet nesurado.
O paleisti stotį su vienu kūriku nesiryžo. Monteris šiltine susirgo.
— Taigi, sumanyta — padaryta,— tarė nepažįstamasis.— Rytoj užeisiu pas
tave, ir eisime drauge,— kreipėsi jis į Pavką.
— Gerai.
Pavka susidūrė su pilkomis, ramiomis nepažįstamojo akimis, kurios atidžiai
jį tyrinėjo. Tvirtas, nemirkčiojantis žvilgsnis kiek sutrikdė Pavką. Pilkas švarkas,
užsagstytas nuo viršaus iki apačios, buvo standžiai aptempęs plačią stiprią
nugarą,— matyt, buvo ankštas. Pečius su galva jungė stiprus kaip jaučio sprandas,
ir jis visas buvo sklidinas jėgos lyg senas kresnas ąžuolas.
Atsisveikindamas Artiomas pasakė:
— Kol kas viso gero, Žuchrajau. Rytoj nueisi su broliuku ir viską sutvarkysi.
Vokiečiai įėjo į miestą po trijų dienų, būriui pasitraukus. Apie jų pasirodymą
pranešė garvežio sirena stotyje, kuri pastarosiomis dienomis buvo tuščia. Po miestą
pasklido žinia:
— Vokiečiai ateina.
Ir miestas subruzdo kaip sukiršintas skruzdėlynas, nors visi seniai žinojo, kad
vokiečiai turi ateiti. Bet tuo kažkodėl nelabai tikėjo. Ir štai tie baisieji vokiečiai ne
kažkur eina, o jau čia, mieste.
Visi gyventojai prilipo prie tvorų, vartelių. Išeiti į gatvę bijojo.
O vokiečiai su tamsiai žaliais mundurais, su šautuvais rankose ėjo virtine iš
abiejų pusių, plentą palikdami laisvą. Prie šautuvų — platūs kaip peiliai durtuvai.
Ant galvų — sunkūs plieno šalmai. Ant pečių — didžiulės kuprinės. Ir ėjo jie nuo
stoties Į miestą nenutrūkstama juosta, ėjo atsargiai, kiekvienu metu pasiruošę
kautynėms, nors kautis niekas su jais nė nemanė.
Priekyje žingsniavo du karininkai su mauzeriais rankose. Plento viduriu —
etmono seniūnas, vertėjas su mėlynu ukrainietišku žiponu ir papacha.
Sustojo vokiečiai keturkampiu aikštėje, miesto centre. Ėmė mušti būgną.
Susirinko nedidelis drąsesnių gyventojų būrys. Etmonininkas† su žiponu užlipo
ant vaistinės priebučio ir garsiai perskaitė komendanto, majoro Korfo, įsakymą.
Įsakymas skelbė:
1§
Įsakau:
Visiems miesto gyventojams per 24 valandas sunešti turimus šaunamuosius ir šaltus ginklus.
Kas nevykdys šio įsakymo, bus sušaudytas.
2§
Mieste skelbiamas karo stovis, ir vaikščioti po 8 valandos vakaro draudžiama.
Miesto komendantas majoras Korfas

†

Etmono seniūnas – seniūnas baltagvardiečių etmono Skoropadskio laikais.
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Namus, kur pirmiau buvo miesto valdyba, o po revoliucijos buvo įsikūrusi
Darbininkų deputatų taryba, užėmė vokiečių komendantūra. Prie namų priebučio
stovėjo sargybinis, tik jau ne su plieno šalmu, bet su paradine kepure, prie kurios
žvilgėjo milžiniškas imperatoriaus erelis. Čia pat, kieme, buvo kraunami
sunešamieji ginklai.
Grasinimo įbauginti gyventojai visą dieną nešė ginklus. Suaugusieji nesirodė.
Ginklus nešė jaunimas ir vaikagaliai. Vokiečiai nieko nesulaikydavo.
Tie, kurie nenorėdavo nešti, naktį išmesdavo ginklus stačiai ant plento, o rytą
vokiečių patrulis rinkdavo juos, kraudavo į karinį vežimą ir veždavo į
komendantūrą.
Pirmą valandą dienos, pasibaigus terminui ginklams atiduoti, vokiečių
kareiviai suskaičiavo savo grobį. Iš viso buvo atiduota keturiolika tūkstančių
šautuvų. Vadinasi, šešių tūkstančių šautuvų vokiečiai nebeatgavo. Jų padarytos
visuotinės kratos davė labai menkų rezultatų.
Kitą dieną auštant už miesto, prie senųjų žydų kapinių, buvo sušaudyti du
geležinkelio darbininkai, pas kuriuos per kratą buvo rasti paslėpti šautuvai.
*

*

*

Artiomas, išklausęs įsakymo, nusiskubino namo. Kieme jis susitiko Pavką,
paėmė už peties ir tyliai, bet primygtinai paklausė:
— Tu parsinešei ką nors namo iš sandėlio?
Pavka ketino nutylėti apie šautuvą, bet broliui meluoti nenorėjo, ir viską
papasakojo.
Nuėjo abu kartu prie daržinės. Artiomas ištraukė už sijų užkištą šautuvą,
išėmė iš jo spyną, nuėmė durtuvą ir, paėmęs šautuvą už vamzdžio, atsivedėjo ir
visa jėga trenkė į tvoros stulpą. Buožė subyrėjo. Šautuvo likučiai buvo išmesti toli
Į dykvietę už sodelio. Durtuvą ir spyną Artiomas sumetė į išvietę.
Visa tai padaręs, Artiomas atsigręžė į brolį:
—- Tu, Pavka, jau nebe mažas, supranti, kad su ginklu niekas nežaidžia. Aš
tau rimtai sakau — nieko nenešk namo. Tu žinai, kad dabar už tai galima galvą
palydėti. Žiūrėk, neapgaudinėk manęs, nes parsineši, suras, mane pirmą ir
sušaudys. O tokio snargliuko, kaip tu, nelies. Laikai dabar šuniški, supranti?
Pavka pažadėjo nieko nenešti.
Kai abu per kiemą ėjo į namus, prie Leščinskių varią sustojo puskarietė. Iš jos
išlipo advokatas su žmona ir jų vaikai -— Nelė ir Viktoras.
— Parskrido paukščiukai,— piktai tarė Artiomas.— Ė, ir velniava prasideda,
tegu ją šunys! — Ir įėjo Į vidų.
Visą dieną Pavka liūdėjo šautuvo. Tuo metu jo bičiulis Seriožka išsijuosęs
darbavosi senoje apleistoje daržinėje, lopeta kasė žemę prie sienos. Pagaliau duobė
buvo iškasta. Seriožka sudėjo i ją tris naujutėlius į skudurus suvyniotus šautuvus,
kuriuos įsigijo per dalijimą. Atiduoti jų vokiečiams jis neketino— ne tam vargo visą
naktį, kad išsiskirtų su savo laimikiu.
Užžeręs duobę žemėmis, jis gerai suplūkė ją, išlygino ir privilko krūvą šiukšlių
bei senų gremėzdų; kritiškai apžiūrėjęs savo darbo vaisius ir radęs juos
patentui,imus, nusiėmė nuo galvos kepurę ir nusišluostė uratui luotą kaktą.
„Na, dabar tegu ieško. O jei ras, tai kieno daržinė — nežinia.“
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Pavka nejučiomis suartėjo su rūsčiuoju monteriu, kuris jau mėnuo dirbo
elektros stotyje.
Žuchrajus kūriko padėjėjui rodė, kaip įtaisyta dili.ima, ir mokė jį darbo.
Galvotas berniukas patiko jūreiviui. Zuchrajus dažnokai ateidavo pas Artiomą
laisvomis dienomis. Išmintingas ir rimtas jūreivis kantriai išklausydavo visų
pasakojimų apie visokius rūpesčius, ypačiai kai motina skųsdavosi dėl Pavkos
išdaigų. Jis taip mokėdavo nuraminti Mariją Jakovlevną, kad ši užmiršdavo savo
bėdas ir pažvalėdavo.
Kartą Zuchrajus sustabdė Pavką elektrinės kieme tarp rietuvių malkų ir
nusišypsojęs paklausė:
— Motina pasakoja tave mėgstant peštis. „Tas mano vaikas,— sako,— toks
peštukas, tikras gaidys.“— Zuchrajus pagiriamai nusišypsojo.— Apskritai
nekenkia pasipešti, tik reikia žinoti, ką mušti ir už ką mušti.
Nežinodamas, ar Zuchrajus juokiasi iš jo, ar rimtai šneka, Pavka atsakė:
— Be reikalo aš nesipešu, visada už teisybę.
Zuchrajus netikėtai pasiūlė:
— Nori, išmokysiu tave peštis kaip reikiant?
Pavka nustebęs pasižiūrėjo į jį.
— Kaip tai — kaip reikiant?
— Tuoj pamatysi.
Ir Pavka išklausė pirmos trumpos paskaitos apie anglų boksą.
Nepigiai atsiėjo Pavkai šis mokslas, bet išmoko jo puikiai. Ne kartą jis lėkė
kūlvirsčia, Zuchrajaus kumščio parblokštas, bet mokinys buvo stropus ir kantrus.
Vieną karštą dieną, parėjęs iš Klimkos, Pavka, pasitrainiojęs po kambarį ir
nesusiradęs darbo, sumanė įsikarti į mėgstamąją vietelę — ant sargo namelio,
stovinčio sodo kertėje, už namų. Jis perėjo per kiemą, Įėjo Į sodeli ir, priėjęs prie
lentinės pašiūrės, išsikišusiais lentų galais užsikorė ant stogo. Prasigavęs pro
tankias vyšnių šakas, nusvirusias ant pašiūrės, užsiropštė Į stogo vidurį ir išsitiesė
prieš saulutę.
Viena puse sargo namelis buvo atsigręžęs į Leščinskių sodą, ir, nušliaužus iki
krašto, buvo matyti visas sodas ir viena puse namų. Pavka iškišo gaivą per briauną
ir išvydo tą dalį kiemo, kur stovėjo puskarietė. Buvo matyti, kaip pas Leščinskius
apsigyvenusio vokiečių leitenanto pasiuntinys šepečiu valė savo viršininko daiktus.
Pavka ne kartą buvo matęs leitenantą prie sodybos vartų.
Leitenantas buvo nedidukas, raudonskruostis, su trumpai apkirptais ūseliais,
su pensne ir lakuotu snapu kepure. Pavka žinojo, kad leitenantas gyvena
šoniniame kambaryje, kurio langas buvo Į sodo pusę ir matėsi nuo stogo.
Dabar leitenantas sėdėjo prie stalo ir kažką rašė, paskui pasiėmė tą raštą ir
išėjo. Padavęs laišką pasiuntiniui, jis nužingsniavo sodo takeliu prie vartelių į
gatvę. Prie pintos pavėnės leitenantas sustojo — matyt, su kažkuo kalbėjosi. Iš
pavėnės išėjo Nelė Leščinskaja. Paėmęs ją už parankės, leitenantas pasuko su ja
prie vartelių, ir abu išėjo į gatvę.
Visa tai stebėjo Pavka. Jis jau buvo besnaudžiąs, kai pamatė, kad į leitenanto
kambarį įėjo pasiuntinys, pakabino ant petelių mundurą, atidarė langą į sodą, ir,
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sutvarkęs kambarį, išėjo, uždarė duris. Tuojau Pavka pamatė jį prie arklidės, kur
stovėjo arkliai.
Pro atdarą langą Pavkai gerai buvo matyti visas kambarys. Ant stalo gulėjo
diržai ir dar kažkoks blizgantis daiktas.
Nesitverdamas smalsumu, Pavka nuo stogo tyliai perlipo į trešnę ir nusliuogė
į Leščinskių sodą. Pasigūžęs keliais šuoliais pribėgo prie atviro lango ir žvilgtelėjo į
kambarį. Ant stalo gulėjo diržas su perpete ir makštys su puikiu dvylikos šovinių
„manlicheriu“.
Pavkai net kvapą užgniaužė. Kelias sekundes jo širdyje vyko kova, tačiau,
padūkusio drąsumo pagautas, jis persisvėrė per palangę, stvėrė makštis ir,
ištraukęs iš jų naują juodą revolverį, nušoko į sodą. Apsidairęs atsargiai įsidėjo
revolverį į kišenę ir per sodą šoko prie trešnės. Greitai kaip beždžionė užsikoręs ant
stogo, Pavka atsigręžė. Pasiuntinys ramiai kalbėjosi su arklininku. Sode buvo
tylu... Jis nusliuogė nuo pašiūrės ir nukūrė namo.
Motina taisė virtuvėje pietus ir neatkreipė dėmesio į Pavką.
Čiupęs už skrynios gulintį skudurą, Pavka įsikišo jį į kišenę, nepastebėtas
išsmuko pro duris, perbėgo sodą, perlipo per tvorą ir atsidūrė ant kelio į mišką.
Ranka priturėdamas sunkiai į šlaunį besidaužantį revolverį, kiek įkabindamas,
nudūmė prie senos, sugriuvusios plytinės.
Kojos vos siekė žemę, ausyse švilpė vėjas.
Prie senosios plytinės buvo tylu. Čia vienur, čia kitur įgriuvęs medinis stogas,
kalnai plytgalių ir yrančios deginimo krosnys atrodė nykiai. Viskas čia buvo
apkeroję piktžolėmis. Ir tiktai trys draugai kartais čia susirinkdavo pažaisti. Pavka
žinojo daug slaptų vietelių, kur buvo galima įkišti pavogtąją brangenybę.
Įlindęs pro krosnies spragą, jis atsargiai apsidairė, bet kelias buvo tuščias.
Tyliai ošė pušys, silpnas vėjelis nešiojo pakelės dulkes. Labai kvepėjo sakais.
Pačiame krosnies dugne, kamputyje, Pavka padėjo susuktą į skudurą
revolverį, uždengė jį senų plytų piramide. Išlindęs iš ten, plytomis užvertė senos
krosnies angą, įsidėmėjo, kaip sukrautos plytos, ir, išėjęs į kelią, pamažėli
nužingsniavo namo.
Kojos per kelius truputį drebėjo.
„Kaip visa tai baigsis?“— galvojo jis, ir širdį suspaudė kažkoks nerimas.
Į elektrinę nuėjo anksčiau, nei paprastai, kad tik nereikėtų būti namie. Paėmė
iš sargo raktus ir atsirakino plačias duris į patalpą, kurioje stovėjo varikliai. Ir,
valydamas pūsterį, pumpuodamas vandenį į katilą ir kurdamas pakuroje ugnį,
galvojo:
„Kas dabar dedasi Leščinskių vasarnamyje?“
Jau vėlai, kokią vienuoliktą valandą, pas Pavką atėjo Žuchrajus, pasišaukė jį
į kiemą ir tyliai paklausė:
— Kodėl pas jus šiandien buvo krata?
Pavka išsigandęs krūptelėjo.
— Kokia krata?
Žuchrajus patylėjęs pridūrė:
— Taip, ne kokie dalykai. Ar tu nežinai, ko jie ieškojo?
Pavka gerai žinojo, ko ieškojo, bet papasakoti Žuch- rajui, kad pavogęs
revolverį, nesiryžo. Visas krūpčio- (lamas iš nerimo, paklausė:
— Artiomą suėmė?
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— Nieko nesuėmė, bet visus namus apvertė aukštyn kojom.
Nuo tų žodžių truputį lengviau pasidarė, bet nerimas nepraėjo. Kelias minutes
kiekvienas galvojo apie savo reikalus. Vienas iš jų, žinodamas, kodėl įvyko krata,
nerimavo dėl jos padarinių, antrasis nežinojo ir dėl to pasidarė budresnis.
„Velnias juos supaisys, gal suuodė ką apie mane? Artiomas nieko nežino apie
mane, o kodėl pas jį krata? Reikia būti atsargesniam“,— galvojo Žuchrajus.
Tylėdami abu nuėjo prie savo darbo.
O sodyboje buvo didelis sąmyšis.
Leitenantas, pasigedęs revolverio, išsišaukė pasiun- linj; sužinojęs, kad
revolveris dingęs, jis, paprastai korektiškas, santūrus, atsivedėjęs trenkė
pasiuntiniui IM M ausį; šis, susvyravęs nuo smūgio, stovėjo išsitempi;:; kaip styga
ir, droviai mirkčiodamas, nuolankiai lukuriavo, kas bus toliau.
Pašauktas pasiaiškinti advokatas taip pat piktinosi a ai si prašinėjo
leitenantą, kad jo namuose atsitiko toks m malonumas...
Kartu buvęs Viktoras Leščinskis pareiškė tėvui spėjąs kad revolverį galėję
pavogti kaimynai, ypač chuliganas Pavlas Korčiaginas. Tėvas paskubomis ėmė
aiškinti leitenantui sūnaus mintį, ir šis tučtuojau liepė iššaukti kareivių ir padaryti
kratą.
Krata nedavė jokių vaisių. Revolverio dingimas įtikino Pavką, kad ir tokie
rizikingi žygiai kartais laimingai baigiasi.

TREČIASIS SKYRIUS

Tonia stovėjo prie atdaro lango. Ji nuobodžiaudama žiūrėjo j pažįstamą,
brangų jai sodą, į augančias aplink jį aukštas, lieknas tuopas, vos virpančias nuo
tykaus vėjelio. Ir nesinorėjo tikėti, kad ištisus metus ji nebuvo mačiusi gimtosios
sodybos. Atrodė, kad tik vakar paliko visas tas iš mažens pažįstamas vietas ir
šiandien sugrįžo rytiniu traukiniu.
Niekas čia nebuvo pasikeitę: tokios pat tvarkingai apkarpytos aviečių krūmų
eilės, vis taip pat geometriškai išbraižyti takeliai, apsodinti mėgstamosiomis
mamos gėlėmis — našlaitėmis. Sode viskas švaru ir sutvarkyta. Visur matyti
pedantiška mokyto miškininko ranka. Ir Toniai nuobodu, žiūrint į šiuos nuvalytus,
išbraižytus takelius.
Tonia pasiėmė nebaigtą skaityti romaną, atsidarė duris į verandą, nusileido
laiptais į sodą, pastūmė mažyčius dažytus vartelius ir palengva nuėjo link stoties
tvenkinio palei vandens bokštą.
Aplenkusi tiltuką, ji išėjo į kelią. Kelias buvo kaip alėja. Iš dešinės —
tvenkinys, apaugęs gluosniais ir tankiu karklynu. Iš kairės prasidėjo miškas.
Ji buvo bepasukanti prie kūdrų, į senąją akmenų skaldyklą, bet sustojo,
pastebėjusi apačioje prie tvenkinio metamą meškerę.
Pasilenkusi ties kreivu gluosniu, ranka praskyrė karklų šakas ir pamatė
įdegusį vaikėzą, basą, aukščiau kelių atsiraitojusį kelnes. Šalia stovėjo surūdijusi
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skardinė su sliekais. Vyrukas buvo užsiėmęs savo darbu ir nepastebėjo įdėmaus
Tonios žvilgsnio.
— Argi čia žuvis kimba?
Pavka piktai atsigręžė.
Laikydamasi už gluosnio, žemai pasilenkusi prie vandens, stovėjo
nepažįstama mergaitė. Ji vilkėjo balta ifirinike su mėlyna dryžuota apykakle ir
segėjo šviespilkiu trumpu sijonuku. Kojinaitės su apvadėliais buvo glaudžiai
aptempusios grakščias, įdegusias kojas su i adais batukais. Kaštaniniai plaukai
buvo supinti į sunkią kasą.
Ranka su meškere vos krūptelėjo, žąsies plunksnos plūdė linktelėjo galvutę,
ir subangavusi vandens plynė suribuliavo.
O balselis iš užpakalio susijaudinęs pakuždėjo:
— Kimba, matote, kimba...
Pavlas visiškai sumišo, patraukė meškerę. Kartu su vandens purslais .išnėrė
ant vąšelio besirangąs sliekas.
„Velnią čia dabar prižvejosi! Nelabasis atnešė čia šitą“, — apmaudžiai galvojo
Pavka ir, norėdamas paslėpti nesmagumą, užmetė meškerę toliau į vandenį — tarp
dviejų varnalėšų, kaip tik ten, kur nereikėjo mesti: vąšelis galėjo užsikabinti už
kerplėšų.
Suprato ir neatsigręždamas sušnypštė viršuje sėdinčios mergaitės pusėn:
— Ko jūs laidote gerklę? Visos žuvys išlakstys.
Ir išgirdo viršuje pašaipius, pilnus patyčių žodžius:
— Jos jau seniai išlakstė, vos jus pamačiusios. Kas v;i dieną meškerioja? Ё
jūs, žvejapalaiki!
To buvo jau per daug Pavkai, kuris stengėsi išlaikyti padorumą. Jis atsistojo
ir, užsismaukęs kepurę ant kaktos,—tai visados būdavo ženklas, kad jis pyksta,—
tarė, parinkdamas švelniausius žodžius:
— Gal jūs, panele, išgaruotumėte kur nors, a?
Tonios akys vos vos susiaurėjo, sužėrėjo blykstelėjusia šypsena.
— Argi trukdau jums?
Jos balsas jau nebebuvo pašaipus, jis skambėjo draugiškai, taikiai, ir Pavka,
norėjęs stačiais žodžiais išdėti šią iš kažkur išdygusią „panelę“, buvo nuginkluotas.
— Ką gi, žiūrėkit, jei patinka. Vietos man negaila,—-sutiko jis ir atsitūpęs vėl
pažvelgė į plūdę. Ši plūduriavo prie varnalėšos, ir buvo aišku, kad vąšelis užkliuvęs
už šaknies. Patraukti jo Pavka nesiryžo.
„Jei užklius, tada neatplėši. O šitoji, žinoma, juoksis. Nors nueitų,—
samprotavo jisai.
Tačiau Tonia, patogiau atsisėdusi ant trupučiuką siūbuojančio sulinkusio
gluosnio, pasidėjo ant kelių knygą ir ėmė stebėti įdegusį juodakį stačioką, kuris
taip nemandagiai sutiko ją ir dabar tyčia nekreipė dėmesio.
Lygiame kaip veidrodis vandenyje Pavkai gerai buvo matyti sėdinčios
mergaitės atvaizdas. Ji skaito, o jis pamažėli traukia užkliuvusią meškerę. Plūdė
nardo: meškerė nepasiduoda, įsitempia.
„Užkliuvo, prakeiktoji!“—šmėstelėjo mintis, o šnairiu žvilgsniu mato
vandenyje besijuokiantį snukutį.
Per tiltelį palei vandens bokštą perėjo du jaunuoliai — septintos klasės
gimnazistai. Vienas — depo viršininko inžinieriaus Sucharkos sūnus, baltapūkis,
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strazdanotas septyniolikametis dilba ir padauža Pempėtasis Šurka, kaip kad jis
buvo pravardžiuojamas mokykloje, su gera meškere, narsiai įsikandęs papirosą.
Greta — Viktoras Leščinskis, lieknas, išlepintas jaunuolis.
Sucharka, merkdamas akį, pasilenkęs prie Viktoro, kalbėjo:
— Uoga — ne mergaitė, kitos tokios čia nerasi. Tikinu,— ro-man-tiš-ka
asmenybė. Kijeve mokosi, šeštoje klasėje, pas tėvą vasarai parvažiavo. Jis čia
miškų urėdas. Ji pažįstama su mano seseria Liza. Aš andai jai laiškutį įbrukau
tokį, žinai, pakilų. Įsimylėjęs, girdi, beprotiškai esu ir neramiai laukiu jūsų
atsakymo. Ir net atitinkamą eilėraštuką išknisau iš Nadsono.
— Na ir ką gi? — smalsiai paklausė Viktoras,
Sucharka, truputį sumišęs, pasakė;
— Ogi maivosi, žinai, nosį riečia. Negadink popieriaus, sako. Bet taip visada
iš pradžių esti. Aš šitokiuose dalykuose dantį prakalęs. Žinai, nesinori terliotis —
ilgai tūpčioti ir klupčioti. Kur kas verčiau, nueini pavakariais į remonto barakus ir
už trirublinę tokią gražuolę išsirenki, kad apsilaižai. Ir be jokio maivymosi. Mes su
Valka Tichonovu buvome nuėję, — tu pažįsti kelio meistrą?
Viktoras niekinamai susiraukė.
— Tau nešlykštūs tokie dalykai, Šura?
Šura pakramtė papirosą, nusispiovė ir pašaipiai atrėžė:
— Pamanykite, kokia cypdavatkė atsirado. Žinome, ką veikiate.
Viktoras, pertraukęs jį, paklausė:
— Tai tu supažindinsi mane su šita?
— Žinoma, einam greičiau, kol nenuėjo. Vakar rytą ji pati meškeriojo.
Bičiuliai jau artėjo prie Tonios. Išsiėmęs iš burnos papirosą, Sucharka,
galantiškai nusilenkęs, pasisveikino.
— Laba diena, madmuazele Tumanova. Žvejoj ate?
— Ne, žiūriu, kaip žvejoja,— atsakė Tonia.
— O jūs nepažįstami? — pasiskubino Sucharka, imli,imas už rankos
Viktorą.— Mano bičiulis — Viktoras I .eščinskis.
Viktoras nedrąsiai padavė Toniai ranką.
- O kodėl jūs šiandien nemeškeriojate? — stengėsi užmegzti pašnekesį
Sucharka.
- Nepasiėmiau meškerės,— atsakė Tonia.
- Tuojau dar vieną atnešiu,— paskubėjo Sucharka. Tuo tarpu jūs
pameškeriokite su mano, o aš tuoj atsinešiu.
Jis ištesėjo Viktorui duotą žodį supažindinti jį su Tonia ir stengėsi palikti juos
vienudu.
Ne, mes trukdysime. Čia jau kitas meškerioja,— atsakė Tonia.
— Kam trukdysime? — paklausė Sucharka.— Ak, šitam? — Jis tik dabar
pastebėjo palei krūmą tupintį Pavką.— Na, šitą aš kaip mat iškraustysiu iš čia.
Tonia nesuspėjo jam sutrukdyti. Jis nusileido žemyn prie meškeriojančio
Pavkos.
— Nešdinkis iš čia, kad nė kvapo neliktų,— kreipėsi Sucharka į Pavką. — Na,
greičiau, greičiau, — kalbėjo jis, matydamas, kad Pavka ramiai meškerioja toliau.
Pavka pakėlė galvą, pasižiūrėjo į Sucharką nieko gero nežadančiu žvilgsniu.
— O tu tyliau! Ko paleidai nasrus?
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— Ką-ą-ą? — įsiuto Sucharka.— Tu dar kalbi, driskiau nelaimingas! Ša-lin iš
čia!—ir bato galu spyrė į sliekų dėžutę. Toji apvirto ore ir plekštelėjo į vandenį.
Ištiškusio vandens purslai užlašėjo Toniai ant veido.
— Sucharka, kaip jums ne gėda! — sušuko ji.
Pavka pašoko. Jis žinojo, kad Sucharka — depo viršininko sūnus, o ten dirba
Artiomas, ir jei jis dabar smogs į tą riebų rudą snukį, gimnazistas pasiskųs tėvui,
ir tada tas būtinai atsirūgs Artiomui. Tai buvo vienintelė priežastis, kuri neleido
jam tučtuojau jo apkulti.
Sucharka, jausdamas, kad Pavlas jam tuojau suduos, šoko į priekį ir abiem
rankomis trenkė į krūtinę prie vandens stovinčiam Pavkai. Tas mostelėjo rankomis,
atsilošė, bet susilaikė ir neįvirto į vandenį.
Sucharka buvo dvejais metais vyresnis už Pavką ir garsėjo kaip didelis
peštukas ir triukšmadarys.
Pavka, gavęs smūgį į krūtinę, visiškai įdūko.
— Ak, taip! Na tai še! — ir trumpu rankos mostelėjimu smagiai dėjo Sucharkai
į veidą. Po to, neleisdamas jam atsipeikėti, stipriai stvėrė už uniforminio gimnazisto
švarko, patraukė į save ir nutempė į vandenį.
Stovėdamas iki kelių vandenyje, sušlapinęs savo žvilgančius batukus ir
kelnes, Sucharka kiek tik galėdamas stengėsi ištrūkti iš tvirtų Pavkos rankų.
Pastūmęs gimnazistą į vandenį, Pavka iššoko ant kranto.
Įsiutęs Sucharka puolė Pavkai iš paskos, įmanydamas jį gyvą suėsti.
Iššokęs į krantą ir greitai atsigręžęs į puolantį Sucharką, Pavka atsiminė:
„Atsiremti kairiąja koja, dešiniąją įtempti ir truputį sulenkti. Smogti ne tik
ranka, bet ir visu kūnu, iš apačios į viršų, į pasmakrę.“
Žybt!..
Tarkštelėjo dantys. Suspiegęs nuo baisaus skausmo pasmakrėje ir prikąsto
liežuvio, Sucharka nevikriai skėstelėjo rankomis ir sunkiai, visu kūnu,
pliumptelėjo į vandenį.
O ant kranto padūkusiai kvatojo Tonia.
— Bravo, bravo!—šaukė ji, plodama delnais.— Tai nuostabu!
Stvėręs meškerę, Pavka timptelėjo ją ir, nutraukęs užkliuvusį valą, iššoko į
kelią.
Nueidamas girdėjo, kaip Viktoras sakė Toniai:
— Tai didžiausias chuliganas, Pavka Korčiaginas.
*

*

*

Stotyje darėsi neramu. Iš ruožo sklido gandai, kad geležinkelininkai pradeda
streikuoti. Didelėje gretimoje stotyje depo darbininkai sukėlė maišatį. Vokiečiai
suėmė du mašinistus, įtardami juos vežus atsišaukimus. Tarp darbininkų,
susijusių su kaimu, prasidėjo didelis bruzdėjimas. Tai atsitiko dėl rekvizicijų ir dėl
to, kad i savo palivarkus sugrįžo dvarininkai.
Etmono stražnikų botagai čaižė mužikams nugaras. (gubernijoje plėtėsi
partizanų sąjūdis. Jau buvo iki dešimties partizanų būrių, bolševikų
suorganizuotų.
Žuchrajus tomis dienomis neturėjo poilsio. Per tą laiką, būdamas miestelyje,
jis nuveikė labai daug. Susipažino su daugeliu geležinkelio darbininkų,
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lankydavosi pasilinksminimuose, kur susirinkdavo jaunimas, ir sukūrė stiprią
grupę iš depo šaltkalvių ir lentpiūvės darbininkų. Bandė patyrinėti ir Artiomą.
Paklaustas, kaip žiūrįs į bolševikų tikslus ir partiją, žaliūkas šaltkalvis atsakė:
— Žinai, Fiodorai, aš apie tas partijas mažai tenutuokiu. Bet padėti prireikus
visada pasirengęs. Gali manim pasitikėti.
Fiodoras ir tuo pasitenkino — žinojo, kad Artiomas nesvetimas ir jei ką
pasakė, tai ir padarys. O iki partijos, matyti, dar žmogui ne čia pat. „Niekis, dabar
tokios dienelės, kad greitai ateis į protą“,— galvojo jūreivis.
Perėjo Fiodoras iš elektrinės dirbti į depą. Buvo patogiau: elektrinėje jis buvo
atplėštas nuo geležinkelio.
Judėjimas geležinkeliu buvo didžiulis. Vokiečiai vežė į Vokietiją tūkstančiais
vagonų visa, ką prisiplėšdavo Ukrainoje: rugius, kviečius, gyvulius...
*

*

*

Etmono policija netikėtai stotyje suėmė telegrafistą Ponomarenką. Žiauriai jį
mušė komendantūroje, ir, matyti, jis papasakojo, kad Artiomo draugas depe
Romanas Sidorenka varąs agitaciją.
Romano suimti atėjo darbo metu du vokiečiai ir et- monininkas — stoties
komendanto padėjėjas. Priėjęs prie staklių, kur dirbo Romanas, etmonininkas,
netaręs nė žodžio, sukirto jam rimbu per veidą.
— Einam, niekše, su mumis! Ten mes šį tą pasišnekėsime,— tarė jis. Ir,
klaikiai išsišiepęs, patraukė šaltkalvį už rankovės: —Ten pas mus paagituosi!
Artiomas, dirbęs prie gretimo spaustuvo, metė dildę ir, visu milžinišku ūgiu
prislinkęs prie etmonininko, slopindamas kylantį pyktį, sušvokštė:
— Kaip drįsti mušti, gyvate?
Etmonininkas pasitraukė atbulas, segdamasis revolverio makštis. Mažutis,
trumpakojis vokietis nusimetė nuo peties sunkų šautuvą su plačiu durtuvu ir
tarkštelėjo spyną.
— Halt! — sulojo jis, pasirengęs šauti, jei tik šis krustelės.
Dilba šaltkalvis bejėgis stovėjo prieš tą nusmurgėlį kareivį, nieko
neįstengdamas padaryti.
Suėmė abudu. Artiomą po valandos paleido, o Romaną uždarė bagažo rūsyje.
Po dešimties minučių depe niekas nebedirbo. Depo darbininkai susirinko
stoties sode. Prie jų prisidėjo iešmininkai ir medžiagų sandėlio darbininkai. Visi
buvo baisiai susijaudinę. Kažkas parašė atsišaukimą, kuriame buvo reikalaujama
paleisti Romaną ir Ponomarenką.
Bruzdėjimas dar padidėjo, kai, atbėgęs į sodą su būriu policininkų,
etmonininkas, mosuodamas revolveriu suriko:
— Jei neisite, čia pat visus suimsime! O kai ką ir s u šaudysime.
Bet įpykintų darbininkų šauksmai privertė jį pasikaukti į stotį. Iš miesto jau
lėkė plentu sunkvežimiai, pilni vokiečių kareivių, stoties komendanto iššauktų.
Darbininkai ėmė bėgti namo. Darbą metė visi, net stoties budėtojas. Pasireiškė
Žuchrajaus darbas. Tai buvo pirmutinis masinis pasipriešinimas stotyje.
Vokiečiai pastatė perone sunkųjį kulkosvaidį. Jis stovėjo kaip vižlas, pajutęs
grobį. Uždėjęs ant rankenos plaštaką, prie jo tupėjo vokiečių kapralas.
Stotis ištuštėjo.
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Naktį prasidėjo areštai. Suėmė ir Artiomą. Žuchrajus namie nenakvojo, jo
nesurado.
Suvarė visus į milžinišką prekių sandėlį ir pateikė ultimatumą: grįžti į darbą
arba karo lauko teismas.
Ruože streikavo beveik visi geležinkelio darbininkai. Per parą nepravažiavo nė
vienas traukinys, o už šimto dvidešimt kilometrų vyko kautynės su stambiu
partizanų būriu, kuris buvo perkirtęs geležinkelio ruožą ir išsprogdinęs tiltus.
Naktį į stotį atėjo vokiečių kariuomenės ešelonas, bei mašinistas, jo padėjėjas
ir kūrikas pabėgo iš garvežio. O stotyje laukė eilės išvažiuoti dar du traukiniai, ne
tik karinis ešelonas.
Atidaręs sunkias sandėlio duris, įėjo stoties komendantas— vokiečių
leitenantas, jo padėjėjas ir grupė vokiečių.
Komendanto padėjėjas pašaukė:
— Korčiaginas, Politovskis, Bruzžakas. Jūs tuoj sudarote traukinio brigadą.
Atsisakius — sušaudysime vietoje. Važiuojate?
Trys darbininkai niūriai linktelėjo. Juos su sargyba nuvedė prie garvežio, o
komendanto padėjėjas jau šaukė kitam traukiniui mašinisto, padėjėjo ir kūriko
pavardes.
*

*

*

Garvežys piktai prunkščiojo švytinčių žiežirbų purslus, giliai alsavo ir,
skrosdamas tamsą, nėrė bėgiais į nakties gelmes. Artiomas, prižėręs kūryklą
anglies, koja užtrenkė geležines dureles, gurkštelėjo iš stovinčio ant dėžės
riestanosio arbatinuko vandens ir kreipėsi į senį mašinistą Politovskį;
— Vežame, sakai, tėveli?
Šis piktai mirktelėjo iš po nukarusių antakių:
— Taip, veši, jeigu tau įrems durtuvą į nugarą.
— Mesti viską ir sprukti iš garvežio,— pasiūlė Bruzžakas, šnairuodamas į
vokiečių kareivį, sėdintį tenderyje.
— Ir aš taip manau, — burbtelėjo Artiomas, — tik šitas tipas gankso už
nugaros.
— Taip...— neaiškiai nutęsė Bruzžakas, iškišdamas galvą pro langą.
Pasislinkęs arčiau Artiomo, Politovskis tyliai sušnibždėjo:
— Mums negalima vežti, supranti? Ten eina kautynės, sukilėliai bėgius
išsprogdino. O jei mes tuos šunis nuvešime, jie kaip mat juos išgalabys. Tu žinai,
sūneli, aš caro laikais nevežiodavau per streikus. Ir dabar nevešiu. Visą gyvenimą
bus gėda, jei saviesiems pragaištį nuvešime. Juk garvežio brigada išlakstė. Gyvybe
rizikavo, o vis dėlto išlakstė vyrai. Mums nieku gyvu negalima pristatyti traukinio.
Kaip tu manai?
— Aš sutinku, tėveli, bet ką tu šitam padarysi? — Ir jis žvilgsniu parodė
kareivį.
Mašinistas susiraukė, pakulomis nusišluostė supra-kaitavusią kaktą ir
karščiuojančiomis akimis pažvelgė į manometrą, tartum ten tikėdamasis gauti
atsakymą į skaudų klausimą. Paskui piktai, nevilties pagautas, nusikeikė.
Artiomas gurkštelėjo vandens iš arbatinuko. Abu galvojo tą pat, bet nė vienas
nesiryžo pirmasis pasisakyti. Artiomui dingtelėjo galvoje Žuchrajaus žodžiai:
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„Kaip tu, broleli, žiūri į bolševikų partiją ir komunistinę idėją?“
Ir jo, Artiomo, atsakymas:
„Padėti visada pasiryžęs, gali manim pasitikėti...“
„Gera pagalba, baudėjus vežame...“
Politovskis, pasilenkęs ties instrumentų dėže prie pat Artiomo, sunkiai ištarė:
— O šitą reikia nugalabyti. Supranti?
Artiomas krūptelėjo. Politovskis, grikštelėjęs dantimis, pridūrė:
—
Kitaip nieko nepadarysi. Jam tręnksim, o reguliatorių į krosnį, svirtis į
krosnį, garvežį mažėjančiu greičiu — ir šokam lauk.
Ir, tartum nusimesdamas nuo pečių sunkų maišą, Artiomas tarė:
— Gerai.
Artiomas, pasilenkęs prie Bruzžako, papasakojo padėjėjui, kas nutarta.
Bruzžakas negreit atsakė. Kiekvienas iš jų smarkiai i i/ūkavo. Visų namie
likusios šeimos. Gausią šeimą tūrėjo Politovskis: namuose liko devynios burnos.
Bet kiekvienas žinojo, kad vežti negalima.
- Ką gi, sutinku,—darė Bruzžakas,— bet kas gi jį... Jis nebaigė Artiomui
suprantamo sakinio.
Artiomas atsigręžė į senį, kuris kuitėsi prie reguliatoriaus, ir linktelėjo galvą,
lyg sakydamas, kad Bruzžakas taip pat sutinkąs su jų nuomone, bet tučtuojau,
neišspręsto klausimo kankinamas, pasislinko arčiau Politovskio.
— Bet kaipgi mes tai padarysime?
Šis pasižiūrėjo Į Artiomą:
— Tu pradėk. Tu stipriausias. Laužtuvu vošim jam sykį — ir baigta.— Senis
labai jaudinosi.
Artiomas paniuro.
— Man tai nepavyks. Ranka kažkodėl nekyla. Juk kareivis, po teisybei,
nekaltas. Jį taip pat durtuvu atvarė.
Politovskis žybtelėjo akimis:
— Nekaltas, sakai? Bet mes taip pat nekalti, kad čia atvaryti. Juk baudžiamąjį
būrį vežame. Tie nekaltieji šaudys partizanus, o šitie kalti, ką?.. Ei tu,
skystablauzdi... Tvirtas kaip meška, o naudos iš tavęs maža...
— Gerai,— sušvokštė Artiomas, imdamas laužtuvą, bet Politovskis
sušnibždėjo:
— Aš dėsiu, man parankiau. Tu imk lopetą ir lipk žerti anglių nuo tenderio.
Jei reikės, voši vokiečiui lopeta. O aš tartum anglių trupinti eisiu.
Bruzžakas linktelėjo galvą:
— Tiesa, seni.— Ir atsistojo prie reguliatoriaus.
Vokietis, su besnape gelumbine kepure raudonu graižu, sėdėjo iš krašto
tenderyje, pasistatęs tarp kojų šautuvą, ir rūkė cigarą, kartkartėmis pažvelgdamas
į garvežyje triūsiančius darbininkus.
Artiomui lipant į viršų anglių žerti, sargybinis neatkreipė į jį ypatingo dėmesio.
O paskiau, kai Politovskis, tartum norėdamas nuo tenderio krašto atžerti didesnius
anglių gabalus, ženklu paprašė jį pasislinkti, vokietis klusniai pasislinko žemyn,
prie durelių į garvežio būdelę.
Duslus, staigus laužtuvo smūgis, prarakęs vokiečiui kiaušą, Artiomą ir
Bruzžaką tartum nusvilino. Kareivio kūnas lyg maišas išsirito pro duris.
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Pilka gelumbinė kepurė greitai dažėsi krauju. Zvangtelėjo į geležinę atramą
atsimušęs šautuvas.
— Baigta,— sušnibždėjo Politovskis, mesdamas laužtuvą, ir, mėšlungiškai
nusišiepęs, pridūrė:—Dabar mums kelio atgal nebėra.
Balsas nutrūko, bet tučtuojau, įveikdamas visus slėgusią tylą, virto riksmu.
— Išsuk reguliatorių, greičiau! —šūktelėjo jis.
Po kokių dešimties minučių viskas buvo padaryta. Nebevaldomas garvežys
pamažu lėtino greitį.
Sunkiais šuoliais į ugninį garvežio ratą įbėgdavo tamsūs pakelės medžių
siluetai ir tučtuojau vėl išnykdavo juodoje tamsoje. Garvežio žiburiai, stengdamiesi
perskrosti tamsą, susidurdavo su stangiu jos muslinu ir atkovodavo iš nakties tik
kokią dešimt metrų. Garvežys, tarytum išeikvojęs paskutines savo jėgas, alsavo vis
rečiau ir rečiau.
— Šok, sūneli! — išgirdo Artiomas už nugaros Po- litovskio balsą ir atgniaužė
ranką, kuria laikėsi už turėklo. Galingas kūnas iš inercijos nulėkė į priekį, ir kojos
tvirtai atsimušė į sprūstančią iš po jų žemę. Nubėgęs du žingsnius, Artiomas
griuvo, sunkiai persivertė per galvą.
Nuo abiejų garvežio pakopų nušoko dar du šešėliai.
*

*

*

Bruzžakų namuose buvo nesmagu. Antonina Vasiljevna, Seriožos motina, per
paskutiniąsias keturias dienas visiškai nusikamavo. Iš vyro žinių neturėjo. Jinai
žinojo, kad jį kartu su Korčiaginu ir Politovskiu vokiečiai paėmė į garvežio brigadą.
Vakar buvo atėję trise iš etmonininkų policijos ir, šiurkščiai plūsdamiesi, kvotė ją.
Iš tų žodžių ji spėjo, kad įvyko kažkas negera, ir, policijai išėjus, moteris,
sunkios nežinios kankinama,
užsirišo skarelę, rengdamasi eiti pas Mariją Jakovlev- ną ir tikėdamasi iš jos
sužinoti apie vyrą.
Vyresnioji duktė Valia, kuri ruošėsi virtuvėje, pamačiusi išeinančią motiną,
paklausė:
— Ar tu toli, mama?
Antanina Vasiljevna, pažvelgusi į dukterį ašarų sklidinomis akimis, atsakė:
— Eisiu pas Korčiaginus. Gal pas juos sužinosiu ką apie tėvą. Jei Seriožka
pareis, pasakyk jam: tegu nueina į stotį pas Politovskius.
Valia, meiliai apsikabinusi už pečių motiną, guodė ją, lydėdama iki durų:
— Tu nesirūpink, mama.
*

*

*

Marija Jakovlevna sutiko Bruzžak nuoširdžiai, kaip ir visada. Abi moterys
tikėjosi viena iš antros išgirsti ką nors nauja, bet po pirmųjų žodžių ši viltis išnyko.
Pas Korčiaginus naktį taip pat buvo krata. Ieškojo Artiomo. Išeidami Marijai
Jakovlevnai liepė, kai tik sugrįš sūnus, tučtuojau pranešti į komendantūrą.
Korčiagina baisiai išsigando, naktį atėjus patruliui. Ji buvo viena; Pavlas, kaip
visada, naktį dirbo elektrinėje.

31

Pavka parėjo anksti rytą. Motinai papasakojus, kad naktį buvusi krata ir
ieškota Artiomo, jis pajuto, kaip visą jo būtybę apima slogus nerimas dėl brolio.
Nors jų būdai buvo skirtingi ir Artiomas pažiūrėti atrodė rūstus, broliai labai mylėjo
vienas antrą. Tai buvo rūsti meilė, be prisipažinimų, ir Pavlas aiškiai suprato, kad
nėra tokios aukos, kurios jis nesvyruodamas ne-sudėtų, jei tik ji būtų reikalinga
broliui.
Jis nepailsėjęs nubėgo į stoties depą ieškoti 2uchra- jaus, bet jo nerado, o iš
pažįstamų darbininkų nieko negalėjo sužinoti nė apie vieną išvažiavusiųjų. Nieko
nežinojo ir mašinisto Politovskio šeima, Pavka kieme sutiko Borisą, jauniausiąjį
Politovskio sūnų. Iš jo patyrė, kad naktį ir pas Politovskius buvusi krata. Tėvo
ieškojo.
Taip nieko nepešęs ir sugrįžo Pavka pas motiną, nuvargęs krito į lovą ir iš
karto užmigo neramiu miegu.
*

*

*

Valia atsigręžė, išgirdusi beidžiant į duris.
— Kas ten?—paklausė ji ir atkabino kabliuką.
Pro atviras duris pasirodė ruda suvelta Marčenkos galva. Klimka, matyt,
greitai bėgo. Jis buvo uždusęs ir paraudęs nuo bėgimo.
— Mama namie? — paklausė jis Valią.
— Ne, išėjo.
— O kur išėjo?
— Rodos, pas Korčiaginus,— Valia sulaikė už rankovės norintį bėgti Klimką.
Šis neryžtingai pažvelgė į mergaitę.
— Mat, žinai, turiu į ją reikalą.
— Kokį reikalą? — ėmė purtyti berniuką Valia.— Na, sakyk greičiau, tu loky
rudasis, sakyk gi, o čia dar kankina — įsakomu balsu komandavo mergaitė.
Klimka užmiršo visus įspėjimus, griežtą Žuchrajaus įsakymą paduoti laiškelį
tik pačiai Antoninai Vasiljevnai, ištraukė iš kišenės suglamžytą popieriaus
skiautelę ir padavė mergaitei. Kur čia nepaklausys jis šios baltaplaukės Seriožkos
sesutės, juk ručkis Klimka nemokėjo abejingai žiūrėti į šią puikią mergiotę. Tiesa,
kuklus virtuvės berniukas nieku gyvu nebūtų prisipažinęs net pats sau, kad jam
patinka Valia. Jis padavė jai laiškelį, kurį ši greitai perskaitė.
* * *
„Brangioji Tonia! Nesirūpink. Viskas gerai. Gyvi ir sveiki. Greit daugiau
sužinosi. Pranešk kitiems, kad viskas laimingai, kad nesirūpintų. Laiškelį
sunaikink.
Zacharas“
Perskaičiusi laiškelį, Valia puolė prie Klimkos:
— Rudasis loky, mielasis mano, kur tu gavai jį? Sakyk, kur tu gavai, šleivasis
lokeli? — Ir ji iš visų jėgų purtė sumišusį Klimką, ir, nespėjęs atsikvošėti, jis žengė
antrą neapdairų žingsnį.
— Tai Žuchrajus man padavė stotyje.— Ir, atsiminęs, kad šito nereikėjo sakyti,
pridūrė: — Tiktai jis pasakė: „Niekam neduok.“
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— Na, gerai, gerai! — nusijuokė Valia.— Aš niekam nesakysiu. Na, bėk,
rudžiuk, pas Pavką, ten ir motiną rasi.— Ji palengvėle kumščiojo virtuvės
berniukui į nugarą.
Po akimirkos ruda Klimkos galvutė šmėstelėjo už vartelių.
Nė vienas iš trijų namo negrįžo. Vakare Žuchrajus atėjo pas Korčiaginus ir
papasakojo Marijai Jalcovlevnai visa, kas įvyko garvežyje. Nuramino kaip
mokėdamas išgąsdintą moterį, pranešęs, kad visi trys įsikūrę toli, atšakiame
kaime, pas Bruzžako dėdę, kad jiems ten saugu, grįžti dabar, žinoma, neįmanoma,
bet vokiečiams riesta, artimiausiu laiku galima laukti permainos.
Tas įvykis dar labiau suartino išvažiavusiųjų šeimas. Su dideliu džiaugsmu
buvo skaitomi reti laiškeliai, atsiunčiami šeimoms, bet namuose pasidarė tuščiau
ir tyliau.
Vieną kartą, lyg netyčia užėjęs pas senąją Politovskają, Žuchrajus padavė jai
pinigų.
— Štai, mamyte, vyras jums siunčia. Tik, žiūrėkite, niekam nė žodžio.
Dėkinga senutė paspaudė jam ranką:
— Tai ačiū, o čia gyva bėda, vaikai neturi ko valgytiŠitie pinigai buvo iš tų, kuriuos paliko Bulgakovas.
„Na, na, pažiūrėsim, kas bus toliau. Streikas kad ir nepavyko, darbininkai,
bijodami sušaudymo, kad ir dirba, bet ugnis įsidegė, jos jau neužgesinsi, o šitie
trys — šaunūs vyrai, tai proletarai“,— susižavėjęs galvojo jūreivis, žingsniuodamas
iš Politovskių į depą.
Senoje kalvėje, kuri savo aprūkusia siena buvo atsigręžusi į kelią Vorobjovo
Balkos kaimo pakraštyje, prie krosnies ugninės ryklės, trupučiuką merkdamasis
nuo ryškios šviesos, Politovskis ilgomis replėmis vartė jau iki raudonumo įkaitusį
gelžgalį.
Artiomas spūsčiojo ant skersinio pakabintą svirtį, kuri pūtė odines dumples.
Mašinistas, geraširdiškai šaipydamasis į barzdą, kalbėjo:
— Amato žmogus dabar neprapuls kaime, darbo — nors persiplėšk. Va
padirbėsiu savaitę kitą, ir, žiūrėk, lašiniukų ir miltelių saviesiems galėsim nusiųsti.
Kaimo žmogus, sūneli, visada gerbia kalvį. Atsiganysim čia kaip buržujai, che-che.
O Zacharas — kas kita, jis daugiau valstiečių laikosi, įsikniso į žemę su savo dėde.
Ką gi, tą galima suprasti. Mudu, Artiomai, pliki lyg tilvikai, rankos—visas mūsų
turtas, kaip sakoma, amžini proletarai, che-che, o Zacharas perpus pasidalijo:
viena koja garvežy, o antroji kaime.— Jis pajudino replėmis įkaitusį gelžgalį ir
pridūrė, jau rimtai susimąstęs: — O mūsų popieriai prasti, sūneli. Jei vokiečiai
greitai nebus išgrūsti, teks mums į Jekateri- noslavą ar Rostovą nėšintis, nes dar
pačiups už pakar-pos ir pakabins tarp dangaus ir žemės,— aišku kaip diena.
— Taip,— burbtelėjo Artiomas.
— Kažin kaip mūsiškiai ten laikosi, ar nekimba prie jų haidamakai?
— Taip, tėveli, pasidarėm bėdos, dabar ir namų atsižadėk.
Mašinistas ištraukė iš žaizdro melsvą įkaitusį gelžgalį ir greitai padėjo jį ant
priekalo,
— Nagi, sūneli, kaukštelėk!
Artiomas pastvėrė sunkų kūjį, stovintį šalia priekalo, smarkiai užsimojo juo
viršum galvos ir smogė, Ryškių kibirkščių pėdas, truputį čežėdamas ir
traškėdamas, ištiško kalvėje, akimirką nušvietęs tamsias jos kertes.
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Politovskis vartė įkaitintą gelžgalį po galingais smūgiais, ir geležis klusniai
plojosi lyg suminkštėjęs vaškas.
Pro atviras kalvės duris šiltu vėju alsavo tamsi naktis.
*

*

*

Ežeras apačioje—tamsus, milžiniškas; pušys, apstojusios jį iš visų pusių,
linkčioja galingomis galvomis,
„Kaip gyvos“,— galvojo Tonia. Ji guli žolės prižėlusioje daubelėje ant granitinio
kranto. Aukštai viršuje, už daubelės, šilas, o apačioje, čia pat, skardžio papėdėje,
ežeras. Jį supančių uolų šešėlis ežero pakraščius daro dar tamsesnius.
Tai mėgstamasis Tonios kampelis. Čia, už varsto nuo stoties, senose akmenų
skaldyklose, giliose apleistose duobėse, ištryško versmės, ir dabar susidarė trys
nutekamieji ežerai. Apačioje, kur nusileidžiama į ežerą, girdėti kažkoks
pliuškenimas. Tonia pakelia galvą ir, ranka praskyrusi šakeles, žiūri žemyn: nuo
kranto į ežero vidurį stipriais šuoliais plaukia įdegęs lankstus kūnas. Tonia mato
tamsią besimaudančio jo nugarą ir juodą galvą. Jis prunkštauja lyg jūrų vėplys,
skirdamas vandenį trumpais sieksneliais, apsisuka, vartaliojasi, neria ir galiausiai
pavargęs gulasi ant nugaros, užsimerkęs nuo skaisčios saulės, sustingsta,
atmesdamas rankas ir truputį išsilenkdamas.
Tonia paleido šakelę. „Juk tai nepadoru“,— pašaipiai pagalvojo ji ir ėmė
skaityti.
Įsitraukusi į knygą, kurią jai davė Leščinskis, Tonia nepastebėjo, kaip kažkas
perlipo per granito iškyšulį, skiriantį aikštelę nuo šilo, ir, tik kai iš po perlipusiojo
kojos nukrito ant knygos akmenukas, krūptelėjusi iš netikėtumo, pakėlė galvą ir
pamatė aikštelėje stovintį Pavką Korčiaginą. Jis stovėjo, netikėto susitikimo
nustebintas, ir, taip pat sumišęs, norėjo pasišalinti.
„Tai jis dabar maudėsi“,— suprato Tonia, pažvelgusi į šlapius Pavkos plaukus.
— Išgąsdinau jus? Nežinojau, kad jūs čia, netyčia patekau.— Ir, tai pasakęs,
Pavka įsikibo ranka į iškyšulį. Jis taip pat pažino Tonia.
— Jūs man netrukdote. Jei norite, galime net apie ką nors pasišnekėti.
Pavka nustebęs žiūrėjo į Tonia.
— Apie ką gi mudu šnekėsimės?
Tonia nusišypsojo.
— Na, ko gi jūs stovite? Galite sėstis šičia,— ir ji parodė į akmenį.-—Sakykite,
kuo jūs vardu?
— Aš Pavka Korčiaginas.
— O mano vardas Tonia. Tai mes ir susipažinome.
Pavka sumišęs glamžė kepurę.
— Tai jūsų vardas Pavka? — nutraukė tylą Tonia.— O kodėl Pavka? Tai
negražiai skamba, geriau Pavlas. Aš taip jus ir vadinsiu. O jūs dažnai čia
ateinate...—ji norėjo pasakyti: maudytis, bet, nenorėdama išsiduoti, kad matė jį
besimaudant, pridūrė: — pasivaikščioti?
— Ne, nedažnai, kai pasitaiko laisvo laiko,— atsakė Pavlas.
— O jūs dirbate kur nors? — kamantinėjo Tonia.
— Kūriku elektrinėje.
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-— Sakykite, kur jūs išmokote taip meistriškai peštis? — netikėtai paklausė
Tonia.
— O kas jums darbo mano peštynės? — burbtelėjo Pavlas.
— Jūs nepykite, Korčiaginai,— tarė ji, jausdama, kad Pavka nepatenkintas jos
klausimu.—Man tai labai įdomu. Tai bent smūgis buvo. Negalima taip
negailestingai mušti,— ir ji nusikvatojo.
— O ar jums gaila? — paklausė Pavlas.
— Ne, ne , visiškai negaila, atvirkščiai: Sucharka gavo, ką užsidirbo. O man
ta scenutė buvo labai maloni. Kalba, kad jūs dažnai pešatės.
— Kas kalba? — pastatė ausis Pavlas.
— Štai Viktoras Leščinskis sako, kad jūs profesionalas mušeika.
Pavlas apsiniaukė.
— Viktoras — šunsnukis, baltarankis. Tegu padėkoja, kad jam tąsyk nekliuvo.
Girdėjau, kaip jis apie mane kalbėjo, tik nenorėjau rankų teptis.
—
Ko jūs taip plūstatės, Pavlai? Tai negražu,— nutraukė jį Tonia.
Pavlas paniuro.
„Kurio galo įsišnekėjau su ta keistuole? Matai, ko-manduoja: čia jai ,,Pavka“
nepatinka, čia ,,nesiplūsk“,— galvojo jis.
— Ko jūs pykstate ant Leščinskio? — paklausė Tonia.
— Panelė su kelnėmis, ponų sūnelis, sprandą jam nusuksiu! Man rankos
niežti, tokius pamačius: tik ir žiūri, kaip įkąsti, nes jis turtingas ir jam viskas
leidžiama, o man spiauti į jo turtus; jei užkabins kada nors, tai iš karto ir gaus,
kad geriau nereikia. Tokie kumščiu ir mokomi,— kalbėjo jis susijaudinęs.
Tonia gailėjosi, užsiminusi apie Leščinskį. Tas berniokas, matyt, turėjo senų
sąskaitų su išlepusiu gimnazistu, ir ji nukreipė kalbą į ramesnę temą: pradėjo
klausinėti Pavlą apie jo šeimą ir darbą.
Pats to nepastebėdamas, Pavlas ėmė smulkiai atsakinėti į mergaitės
klausimus, pamiršęs, kad jau norėjo nueiti.
— Sakykite, kodėl jūs toliau nesimokėte? — paklausė Tonia.
— Mane išgujo iš mokyklos,
— Už ką?
Pavlas paraudo.
— Aš popui į tešlą machorkos pribėriau — tai mane ir išjojo. Piktas popas,
gyventi per jį nebuvo galima.— Ir Pavlas viską išpasakojo jai.
Tonia susidomėjusi klausėsi. Jis pamiršo savo sumišimą, kaip senas
pažįstamas pasakojo jai, kad brolis negrįžęs; nė vienas jų ir nepastebėjo, kaip,
draugiškai, gyvai šnekėdamiesi, išsėdėjo aikštelėje kelias valandas. Galiausiai
Pavka atsipeikėjo ir pašoko.
— Juk į darbą jau metas. Tai užsiplepėjau, o man reikia katilus užkurti. Dabar
Danila paleis kakarinę.— Ir jis nerimaudamas pasakė: — Na, likite sveika, panele,
dabar man reikia kiek kojos neša degti į miestą.
Tonia greitai atsikėlė, vilkdamasi švarkelį.
— Man irgi metas, eisim kartu.
— O ne, aš bėgsiu, jums su manim nepakeliui.
— Kodėl? Bėgsime drauge, lenkčių: pažiūrėsime, katras greitesnis.
Pavka niekinamai pažvelgė į ją.
— Lenkčių? Kur jums su manim susidėti!
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— Na, pamatysime, tik pirmiausia išsikraustykim iš čia.
Pavlas peršoko per akmenį, padavė Toniai ranką, ir jie išbėgo į platų, lygų
miško spindį, kuris ėjo į stotį.
Tonia sustojo vidury kelio.
— Na, dabar bėgsime: viens, du, trys. Gaudykite! — Ir kaip viesulas nurūko į
priekį. Greitai greitai sumirgėjo jos batukų padai, mėlynas švarkelis plakėsi nuo
vėjo.
Pavlas leidosi iš paskos.
„Kaip mat pavysiu“,— galvojo jis, bėgdamas paskui plevenantį švarkelį, bet
pasivijo ją tik spindžio gale, netoli stoties. Įsibėgėjęs nesusilaikė ir stipriai sugriebė
ją už pečių.
— Sugavau, pakliuvo paukštytė! — linksmai sušuko dusdamas.
- Leiskite, skauda,— gynėsi Tonia.
Stovėjo abu uždusę, plakančiomis širdimis, ir, prisivariusi nuo pašėlusio
bėgimo, Tonia vos vos, lyg netyčia, prisiglaudė prie Pavlo ir nuo to pasidarė artima.
Tai truko vieną akimirką, bet įstrigo galvon.
— Manęs niekas negalėdavo pavyti,— kalbėjo ji, išsivadavusi iš jo rankų.
Tučtuojau išsiskyrė. Atsisveikindamas Pavlas mostelėjo kepure ir nubėgo į
miestą.
Kai Pavlas atidarė katilinės duris, jau kuitęsis prie pakuros Danila, kūrikas,
piktai atsigręžė:
— Reikėjo dar vėliau ateiti. Aš už tave kursiu, ką?
Bet Pavka linksmai suplojo kūrikui per petį ir, norėdamas susigerinti, tarė:
— Kaip mat, seni, pakura pleškės.— Ir ėmė triūsti prie rietuvėmis sukrautų
malkų.
Apie vidurnaktį, kai Danila, gulėdamas ant malkų, ėmė knarkti lyg arklys,
Pavlas, aplaipiojęs su tepaline visą variklį, nusišluostė pakulomis rankas ir,
išsitraukęs iš dėžės šešiasdešimt antrąjį „Džiuzepės Garibaldžio“ sąsiuvinį, pradėjo
godžiai skaityti įdomų romaną apie nepabaigiamus legendinio Neapolio
„raudonmarškinių“ vado Garibaldžio nuotykius.
„Pažvelgė ji į hercogą savo puikiomis mėlynomis akimis...“
„O šitos akys taip pat mėlynos,— atsiminė Pavlas.— Ji kažkokia ypatinga, į
tas didžturtes nepanaši,— mąstė jis,— ir laksto kaip velnias.“
Paskendęs atsiminimuose apie dieną sutiktą mergaitę, Pavlas negirdėjo, kaip
vis labiau ėmė ūžti variklis; šis drebėjo nuo įtampos, didžiulis smagratis pasiutiškai
sukosi, ir betoninė platforma, ant kurios jis stovėjo, nervingai krūpčiojo.
Pavka žvilgtelėjo į manometrą: rodyklė kelis brūkšnelius buvo peršokusi
viršum raudonos signalinės linijos.
— Ak tu, velnias! — pašoko Pavlas nuo dėžės ir puolė prie svirties garui
nuleisti, pasuko ją du kartus, ir už kūryklos sienos kimiai sušnypštė garas, kuris
nu-leidžiamuoju vamzdžiu ėjo į upę. Palenkęs žemyn svirtį, Pavka perkėlė diržą ant
rato, kuris varė siurblį.
Pavlas atsigręžė į Danilą; šis ramiausiai miegojo, plačiai išsižiojęs, ir klaikiai
trimitavo nosimi.
Netrukus manometro rodyklė sugrįžo į senąją vietą.
*

*
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Išsiskyrusi su Pavlu, Tonia pasuko namo. Ji mąstė apie susitikimą su šiuo
juodakiu jaunuoliu ir, pati šito nenumanydama, džiaugėsi.
„Kiek jis turi ugnies ir atkaklumo! Ir jis visai ne toks stačiokas, kaip man
atrodė. Šiaip ar taip, jis visai nepanašus į visus tuos seilius gimnazistus...“
Jis buvo kitos padermės,-— iš tos aplinkos, su kuria iki šiol Tonia nebuvo
susidūrusi.
„Jį galima prijaukinti,—galvojo ji,— ir tai bus įdomi draugystė.“
Priėjusi prie namų, Tonia pamatė sėdinčius sode Lizą Sucharko, Nelę ir
Viktorą Leščinskius. Viktoras skaitė. Jie, matyti, lūkuriavo jos.
Pasisveikinusi su visais, atsisėdo ant suolelio. Tuščio, lengvo pašnekesio metu
Viktoras Leščinskis, atsisėdęs prie Tonios, tyliai paklausė:
— Jūs perskaitėte romaną?
— Ak taip, romaną!—susigriebė Tonia.— O aš jį...-—Ji vos nepasakė, kad
knygą užmiršusi paežerėje.
— Na, kaip jis patiko jums? — Viktoras atidžiai pažiūrėjo į ją.
Tonia pagalvojo ir, lėtai batuko galu braižydama tako smėlyje kažkokią
įmantrią figūrą, pakėlė galvą ir pažvelgė į jį.
— Ne, aš pradėjau kitą romaną, įdomesnį už tą, kurį jūs man atnešėte.
— Mat kaip,—įsižeidęs numykė Viktoras.— O kas
autorius? — paklausė jis.
Tonia pasižiūrėjo į jį žaižaruojančiomis, pašaipiomis akimis.
— Niekas.
— Tonia, kviesk svečius į vidų, jūsų laukia arbata! — pašaukė verandoje
stovinti Tonios motina.
Paėmusi už parankių abi mergaites, Tonia nuėjo į namus. O Viktoras, eidamas
iš paskos, suko galvą, ką reiškia Tonios pasakyti žodžiai, ir negalėjo suvokti jų
prasmės.
*

*

*

Pirmas, dar neįsisąmonintas, bet nepastebimai įėjęs į jauno kūriko gyvenimą
jausmas buvo toks naujas, toks nesuprantamai jaudinantis. Jis sukėlė nerimą
maištingam pramuštgalviui berniokui.
Tonia buvo miškų urėdo duktė, o urėdas buvo jam tas pat, kas ir advokatas
Leščinskis.
Išaugęs skurde ir varge, Pavlas priešiškai žiūrėjo į tuos, kurie, jo supratimu,
buvo turtingi. Su savo jausmu Pavlas elgėsi atsargiai ir bukščiai, jis nelaikė Tonios
sava, paprasta, suprantama kaip akmenskaldžio dukterį Galiną ir
nepasitikėdamas žiūrėjo į Tonią, pasiryžęs griežtai atsikirsti tai gražiai ir
išsilavinusiai mergaitei už kiekvieną pajuoką ir jo, kūriko, niekinimą.
Ištisą savaitę Pavlas nesimatė su urėdo dukteria ir šiandien nutarė eiti prie
ežero. Tyčia pasuko pro jos namus, tikėdamasis pasimatyti. Lėtai eidamas sodybos
patvoriu, pačiame sodo gale pastebėjo pažįstamą jūri- nikę. Paėmęs iš patvorio
pušies skują, sviedė ją, taikydamas į baltą bliuzę. Tonia greitai atsigręžė.
Pastebėjusi Pavlą, pribėgo prie tvoros. Linksmai nusišypsojo, paduodama jam
ranką.
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— Pagaliau jūs atėjote,— nudžiugusi tarė ji.— Kur buvote dingęs visą laiką?
Aš nuėjau į paežerę, knygą ten buvau užmiršusi. Maniau, kad ateisite. Eikite šen,
į mūsų sodą.
Pavka papurtė galvą.
— Neisiu.
— Kodėl? — Jos antakiai iš nusistebėjimo pakilo.
— Nagi, jūsų tėvas dar ims plūstis. Jums ir klius už mane. Kam, sakys, tokį
pašlemėką atsivedei?
— Jūs niekus kalbate, Pavlai,— supyko Tonia.— Tučtuojau eikite šen. Mano
tėvas niekad nieko nepasakys, jūs pats pamatysite. Eime.
Ji pribėgo, atkėlė vartelius, ir Pavlas ne per drąsiausiai nuėjo paskui ją.
— Jūs mėgstate skaityti knygas? — paklausė ji, kai jie susėdo prie apvalaus,
į žemę įkasto stalo.
— Labai mėgstu,— pagyvėjo Pavlas.
— Kuri iš perskaitytų knygų jums labiausiai patinka?
Pavlas pagalvojęs atsakė:
— „Džiuzepa Garibaldas“.
— „Džiuzepė Garibaldis“, — pataisė Tonia. — Ar jums labai patinka toji knyga?
— Taip, perskaičiau šešiasdešimt aštuonis jos sąsiuvinius, kiekvieną kartą,
gavęs algą, perku po penkis sąsiuvinius. Tai žmogus buvo Garibaldis! —
susižavėjęs ištarė Pavlas.— Tai didvyris! Čia aš suprantu! Kiek jam teko grumtis
su priešais, ir visada jis paimdavo viršų. Visas šalis išplaukiojo! Ei, jei jis dabar
būtų, eičiau pas jį. Jis darbininkus rinkosi į kompaniją ir vis dėl vargšų kovojo.
— Norite, parodysiu jums mūsų biblioteką? — tarė Tonia ir paėmė jį už
rankos.
— Na ne, į vidų neisiu,- griežtai atsisakė Pavlas.
— Ko jūs ožiuojatės? Gal bijote?
Pavlas pasižiūrėjo į basas, ne per švariausias savo kojas ir pasikasė pakaušį.
— O manęs mamytė arba tėvas neišmes iš ten?
— Užmirškite pagaliau tas kalbas, nes tikrai supyksiu,— įširdo Tonia.
— Ką gi, Leščinskis į savo namus neįsileidžia, virtuvėje šnekasi su tokiais,
kaip aš. Aš pas juos buvau nuėjęs vienu reikalu, tai Nelė nė į kambarį neįleido —
tur būt, kad kilimų jiems nesugadinčiau, velnias ją žino,— nusišypsojo Pavka.
— Einam, einam. — Ji paėmė jį už pečių ir draugiškai įstūmė į verandą.
Nusivedusi jį per valgomąjį į kambarį, kur buvo didžiulė ąžuolinė spinta, Tonia
atidarė duris. Pavlas pamatė kelis šimtus knygų, stovinčių lygiomis eilėmis, ir
nustebo, išvydęs neregėtus lobius.
— Mes tuoj surasime jums įdomią knygą, ir jūs pažadėkite ateiti ir imti iš
mūsų jas nuolatos. Gerai?
Pavka džiaugsmingai linktelėjo galvą.
— Aš mėgstu knygeles.
Kelias valandas jie praleido labai puikiai ir linksmai. Jinai supažindino jį su
savo motina. Tatai pasirodė ne taip jau baisu, ir Tonios motina Pavlui patiko.
Tonia nusivedė Pavlą į savo kambarį, rodinėjo jam savo knygas ir vadovėlius.
Prie tualetinio stalelio stovėjo nedidelis veidrodis. Privedusi prie jo Pavlą, Tonia
juokdamasi tarė:
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— Kodėl jūsų tokie baisūs plaukai? Jūs niekad jų nesikerpate ir
nesišukuojate?
— Aš juos plikai nusikerpu, kai atauga, ką daugiau jiems darysi? — nesmagiai
teisinosi Pavka.
Tonia juokdamasi paėmė nuo stalelio šukas ir vikriais judesiais sušukavo
susivėlusias jo garbanas.
— Dabar visai kas kita,— kalbėjo ji, apžiūrinėdama Pavlą.— O plaukus reikia
gražiai apsikirpti, nes jūs vaikščiojate kaip vilkas.
Tonia kritiškai pažvelgė į nublukusią, parudusią jo palaidinę ir nunešiotas
kelnes, bet nieko nepasakė.
Pavlas pastebėjo šį žvilgsnį, ir jam pasidarė skaudu dėl savo apdaro.
Skirdamasi su juo, Tonia kvietė jį lankytis. Ir paėmė iš jo žodį, kad eis po
dviejų dienų kartu meškerioti.
Į sodą Pavlas išsmuko vienu šuoliu pro langą: vėl eiti per kambarius ir susitikti
su motina jam nesinorėjo.
*

*

*

Artiomui išvažiavus, Korčiaginų šeimoje pasidarė striuka: Pavlo uždarbio
neužteko.
Marija Jakovlevna ryžosi pasikalbėti su sūnumi: ar nereikėtų jai vėl imtis
darbo, o Leščinskiams kaip tik reikėjo virėjos. Bet Pavlas pasipriešino:
— Ne, mama, aš susirasiu dar papildomo darbo. Lentpiūvėje reikia krovėjų.
Pusę dienos dirbsiu ten, ir šito mums užteks, o tu jau neik į darbą, nes Artiomas
pyks ant manęs, sakys: negalėjai apsieiti, motinos į darbą neišsiuntęs.
Motina įrodinėjo, kad jai būtinai reikią dirbti, bet Pavlas užsispyrė, ir ji sutiko.
Kitą dieną Pavlas jau dirbo lentpiūvėje, džiovė ką tik išplautas lentas. Rado
ten pažįstamų vyrukų: Mišką Levčiukovą, su kuriuo kartu lankė mokyklą, ir Vanią
Kulešovą. Pradėjo jie su Mišką akordiškai dviese dirbti. Uždarbis išeidavo gana
geras. Dieną Pavlas praleisdavo lentpiūvėje, o vakare bėgdavo į elektrinę.
Baigiantis dešimtajai dienai, Pavlas parnešė motinai uždirbtus pinigus.
Atiduodamas juos, jis droviai stoviniavo vietoje ir galiausiai paprašė:
— Žinai, mama, nupirk man satininius marškinius, mėlynus,— atsimeni,
kokius pernai turėjau. Tam išeis pusė pinigų, bet aš uždirbsiu, nebijok, nes mano
šitie jau seni,—teisinosi jis, lyg atsiprašydamas dėl savo noro.
— Žinoma, žinoma, nupirksiu, Pavluša, dar šiandien, o rytoj pasiūsiu. Tu iš
tiesų neturi naujų marškinių.— Ji maloniai žiūrėjo į sūnų.
*

*

*

Pavlas sustojo prie kirpyklos ir, susiradęs kišenėje rublį, įėjo pro duris.
Kirpėjas, guvus vyrukas, pastebėjęs jį, galva parodė kėdę.
— Sėskite.
Atsisėdęs į gilią patogią kėdę, Pavlas veidrodyje pamatė nedrąsią, sumišusią
fizionomiją.
— Plikai? — paklausė kirpėjas.
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— Taip, tai yra ne, žodžiu, apkirpkite. Na, kaip jūs tai vadinate? — ir
beviltiškai mostelėjo ranka.
— Suprantu,— nusišypsojo kirpėjas.
Po ketvirčio valandos Pavlas išėjo suprakaitavęs, nusikamavęs, bet tvarkingai
apkirptas ir sušukuotas. Kirpėjas ilgai ir atkakliai triūsė su neklusniomis
garbanomis, bet vanduo ir šukos padarė savo, ir plaukai gulėjo puikiai.
Gatvėje Pavlas laisvai atsikvėpė ir labiau užsismaukė kepurę.
„Ką pasakys motina pamačiusi?“
Meškerioti Pavlas neatėjo, kaip buvo žadėjęs, ir tuo įžeidė Tonią.
„Nelabai mandagus tas vaikėzas kūrikas“,— su apmaudu galvojo ji, bet, Pavlui
neatėjus ir sekančiomis dienomis, j ai pasidarė nuobodu.
Ji jau norėjo eiti pasivaikščioti, bet motina, pravėrusi jos kambario duris,
pasakė:
— Pas tave, Tonečka, svečiai. Galima?
Tarpduryje stovėjo Pavlas, ir Tonia iš sykio jo net nepažino.
Jis buvo naujutėliais mėlynais satininiais marškiniais ir juodomis kelnėmis.
Nuvalyti batai žvilgėjo, ir —- tai iš karto pastebėjo Tonia — jis buvo apsikirpęs,
plaukai nestirksojo lyg gaurai, kaip kad anksčiau,— ir juočkis kūrikas atrodė
visiškai kitaip,
Toniai knietėjo išreikšti savo nuostabą, bet, nenorėdama jaudinti bernioko,
kuris ir šiaip nesmagiai jautėsi, apsimetė nepastebėjusi šitos nepaprastos
permainos.
Ji buvo bepradedanti jam priekaištauti:
— Kaip jums ne gėda! Kodėl neatėjote meškerioti? Taip jūs laikotės žodžio?
— Lentpiūvėje dirbau tas dienas ir negalėjau ateiti.
Jis negalėjo pasakyti, kad, norėdamas nusipirkti marškinius ir kelnes, jis
tomis dienomis dirbo iš paskutiniųjų.
Bet Tonia pati tai suprato, ir visas piktumas ant Pavlo išnyko kaip nebuvęs.
— Einam pasivaikščioti prie tvenkinio,— pasiūlė ji, ir jie išėjo į sodą, o iš ten į
kelią.
Ir jau kaip draugui, kaip didelę paslaptį papasakojo Toniai, kad jis pavogė iš
leitenanto revolverį, ir pažadėjo, kad kurią nors artimiausiąją dieną nueis su ja
giliai į mišką ir pašaudys.
— Žiūrėk, tu manęs neišduok,— netikėtai pasakė jis jai,,tu“.
— Aš tavęs niekam niekad neišduosiu,— iškilmingai pažadėjo Tonia.

KETVIRTASIS SKYRIUS

Aštri, negailestinga klasių kova ritosi per Ukrainą. Vis daugiau ir daugiau
žmonių griebėsi ginklo, ir kiekvienas susidūrimas didino jos dalyvių gretas.
Toli į praeitį nuėjo ramios miesčioniui dienos.
Siautė pūga, patrankų šūviai drebino senus namukus, ir miesčionis glaudėsi
prie ruselių sienų, prie savo paties išsikastų tranšėjų.
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Guberniją užliejo visokiausių spalvų ir plauko Pet- liūros gaujų lavina: maži
ir dideli atamanai, visokiausi Golubai, Archangelai, Angelai, Gordijai ir begalė kitų
banditų.
Buvusieji karininkai, dešinieji ir kairieji Ukrainos eserai — kiekvienas
ryžtingas avantiūristas, surinkęs būrelį galvažudžių, skelbėsi atamanu, kartais
išskleisdavo geltoną ir žydrą petliūrininkų vėliavą ir užgrobdavo valdžią, kiek leido
jo jėgos ir galimybės.
Iš tų įvairiaplaukių gaujų, kurias papildė buožės ir atamano Konovaleco
apgulos korpuso Galicijos pulkai,
telkė savo pulkus ir divizijas „vyriausiasis atamanas Petliūra1'. Į šį eserų ir
buožių purvyną veržte įsiverždavo raudonųjų partizanų būriai, ir tada drebėdavo
žemė nuo šimtų ir tūkstančių kanopų, vežimėlių su kulkosvaidžiais ir artilerijos
gurguolių.
Šitą maištingųjų devynioliktųjų metų balandį mirtinai išsigandęs, apkvaišęs
miesčionis, praplėšęs rytą užmiegotas akis, atidarydamas savo namelių langus,
neramiai klausinėdavo anksčiau pabudusį kaimyną:
— Avtonomai Petrovičiau, kokia valdžia mieste?
Ir Avtonomas Petrovičius, pasikeldamas kelnes, baikščiai dairydavosi:
— Nežinau, Afanasai Kirilovičiau. Naktį kažkokie atėjo. Pažiūrėsime, jei žydus
ims plėšti, vadinasi, pet- liūrininkai, o jei „draugai“, tai iš kalbos tuoj bus matyti.
Va aš ir dairaus, kad žinočiau, kokį portretuką iškabinti, kad neįmerkčiau
uodegos, mat, žinote, Gerasimas Leontjevičius, mano kaimynas, gerai
neapsižiūrėjo ir iškabino Leniną, o kad šoks ant jo trise: pasirodo, iš Petliūros
būrio. Tik žvilgtelėjo į portretą, ir už šeimininko! Įkrėtė jam, suprantate, porą
dešimčių vytinių. „Mes,— sako,— tau, šunskumpi, komunisto šmote, septynis
kailius nunersim.“ Jau kaip jis teisinosi, rėkė — negelbėjo.
Pastebėjęs plentu traukiančius ginkluotų žmonių būrelius, miesčionis
užsidarydavo langus ir slėpdavosi. Nežinai, kas gali atsitikti...
O darbininkai, užgniaužę neapykantą, žiūrėjo į geltoną ir žydrą petliūrinių
plėšikų vėliavą. Bejėgiai prieš tą nepriklausomybinio šovinizmo bangą, jie atgydavo
tik tada, kai į miestelį it pleištas įsisjarausdavo praeinančios raudonosios dalys,
kurios žiauriai gynėsi nuo apnikusių iš visų pusių petliūrininkų. Vieną kitą dieną
raudonuodavo brangi vėliava viršum miesto valdybos, bet dalinys išeidavo, ir vėl
užslinkdavo sutemos.
Dabar miesto šeimininkas — pulkininkas Golubas, Uždneprės divizijos
„pažiba ir pasididžiavimas“.
Vakar jo dviejų tūkstančių galvažudžių būrys iškilmingai įžygiavo į miestą.
Ponas pulkininkas juodu puikiu kumeliu jojo būrio priekyje ir, nors kaitino šilta
balandžio saulė, buvo užsisiautęs kaukazietišką burką ir užsidėjęs zaporožietišką
ėrenų kepurę su aviečių spalvos dugnu, užsivilkęs čerkesę su visais ginklais:
durklu, kalto sidabro kardu.
Gražus ponas pulkininkas Golubas: antakiai juodi, veidas išblyškęs ir kiek
pageltęs nuo begalinio girtavimo. Dantyse pypkutė. Iki revoliucijos ponas
pulkininkas buvo agronomas cukraus fabriko plantacijose, bet nuobodus šitoks
gyvenimas, nepalyginsi su atamano padėtimi, ir drumzlinoje stichijoje, ėmusioje
siausti po šalį, išplaukė agronomas jau kaip ponas pulkininkas Golubas.
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Vieninteliame miestelio teatre buvo surengtas šaunus vakaras atvykusiems
pagerbti. Visas petliūrinės inteligentijos „žiedas“ jame dalyvavo: mokytojai
ukrainiečiai, dvi popo dukterys — vyresnioji gražuolė Ania, jaunesnioji — Dina,
smulkūs bajorėliai, buvusieji grafo Potockio tarnautojai, ir būrelis miesčionių,
vadinančių save „laisvąja kazokija“, Ukrainos eserų pasturlakai.
Teatras buvo sausakimšas. Apsivilkusias tautiniais ukrainiečių drabužiais,
ryškiais, išsiuvinėtais gėlėmis, :;n įvairiaspalviais karoliais ir kaspinais mokytojas,
I ropaites ir miesčionėles supo visas pulkas pentinus žvanginančių seniūnų, kurie
buvo it nukopijuoti iš senųjų paveikslų, vaizduojančių Zaporožiečius.
Griaudėjo pulko orkestras. Scenoje buvo karštai mošiamasi „Nazaro
Stodolios“ spektakliui.
Nebuvo elektros. Ponui pulkininkui pranešė apie tai į štabą. Jis, ketinęs savo
atsilankymu pagerbti vakarą, išklausęs adjutanto, chorunžo Palianycios, o iš liesų
buvusio paporučikio Poliancevo, nerūpestingai, bet valdingai išdrožė:
— Kad būtų šviesa! Mirk, bet surask monterį ir paleisk elektrinę.
— Klausau, ponas pulkininke.
Chorunžas Palianycia nemirė ir monterį surado.
Po valandos du petliūrininkai vedė Pavlą į elektrinę. Tokiu pat būdu pristatė
monterį ir mašinistą.
Palianycia trumpai pasakė:
— Jeigu iki septintos valandos nebus šviesos, pakarsiu visus tris!—Jis parodė
ranka į geležinį strypą.
Šitos trumpai suformuluotos išvados atliko savo darbą, ir nustatytu laiku
šviesa atsirado.
Vakaras jau buvo pačiame įkarštyje, kai su savo drauge, bufetininko dukra,
aukštakrūte, rugių spalvos plaukais mergina, atvyko ponas pulkininkas, gyvenąs
to paties bufetininko namuose.
Turtingas bufetininkas mokslino ją gubernijos miesto gimnazijoje.
Atsisėdęs garbės vietoje, prie pat scenos, ponas pulkininkas davė ženklą, kad
galima pradėti, ir uždanga tučtuojau pakilo. Prieš žiūrovus šmėstelėjo nuo scenos
bėgančio režisieriaus nugara.
Per spektaklį seniūnai su savo damomis vaišinosi kiek tik lindo bufete
namine, kurios ten parūpino visur esantis Palianycia, ir visokiausiais valgiais,
įgytais per rekviziciją. Spektakliui baigiantis, visi buvo smarkiai įkaušę.
Iššokęs į sceną, Palianycia teatrališkai mostelėjo ranka ir paskelbė:
— Gerbiamieji ponai, tuojau pradėsime šokius.
Salė sutartinai ėmė ploti. Visi išėjo į kiemą, leisdami Petliūros kareiviams,
sumobilizuotiems vakarui saugoti, išnešti kėdes ir ištuštinti salę.
Po pusvalandžio teatre tik dulkės rūko.
Įsismaginę Petliūros seniūnai kaip pašėlę trypė hopaką su išraudusiomis nuo
karščio vietinėmis gražuolėmis, ir nuo jų sunkių kojų drebėjo seno teatro sienos.
Tuo metu nuo malūno pusės į miestą traukė ginkluotas raitelių būrys.
Miestelio pakraštyje Petliūros užtvara su kulkosvaidžiais, pastebėjusi
jojančius raitelius, ėmė nerimauti ir šoko prie kulkosvaidžių. Sutarškėjo spynos.
Naktį suskardėjo šaižus riksmas:
— Stok! Kas joja?
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Iš tamsos išniro dvi tamsios figūros, ir viena iš jų, priartėjusi prie užtvaros,
garsiu pragertu bosu suriaumojo:
— Aš — atamanas Pavliukas su savo būriu, jūs — golubininkai?
— Taip,— atsakė į priekį išėjęs seniūnas.
— Kur man pastatyti būrį? — paklausė Pavliukas.
— Tuoj telefonu paklausiu štabą,— atsakė jam seniūnas ir dingo mažame
namelyje prie kelio.
Po valandėlės išbėgo iš ten ir įsakė:
— Nuimkite, vyrai, kulkosvaidį nuo kelio, leiskite prajoti ponui atamanui.
Pavliukas įtempė pavadžius, stabdydamas arklį palei nušviestą teatrą, aplink
kurį buvo gyvai ūžiama.
— Oho, čia smagu,— tarė jis, atsigręžęs į greta jo sustojusį esaulą.— Lipkime,
Gukmačai, ir mes paūšime ta proga. Bobų pasirinksime tinkamų, čia jų gyvas
velnias. Ei Staležka,— šūktelėjo jis,— išskirstyk vyrus po butus! Mes čia
pasiliekame. Sargyba su manim.— Ir jis sunkiai nušoko nuo susvyravusio arklio.
Prie teatro durų Pavliuką sustabdė du ginkluoti petliūrininkai.
— Bilietas?
Bet šis, niekinamai pasižiūrėjęs į juos, atstūmė vieną petimi. Paskui jį tokiu
pat būdu įsibrovė koks dvylika žmonių iš jo būrio. Jų arkliai stovėjo čia pat, pririšti
prie tvoros.
Naujai atvykusius iš karto visi pastebėjo. Ypač savo milžiniška figūra išsiskyrė
Pavliukas, geros gelumbės karininkišku frenču, mėlynomis gvardietiško- mis
kelnėmis ir gauruota papacha. Per petį — mauzeris, iš kišenės styro rankinė
granata.
— Kas čia? — ėmė šnibždėti stovintieji už šokančiųjų rato, kur dabar Golubo
padėjėjas trypė šauniąją „metelicą“.
Poroje su juo sukosi vyresnioji popaitė. It vėduoklė pasikėlęs sijonas
susižavėjusiai kariaunai atidengdavo šilkinius pernelyg Įsismaginusios popaitės
apatinius.
Praskyręs pečiais minią, Pavliukas įėjo į patį ratą.
Pavliukas družną žvilgsnį įbedė į popaitės kojas, lyžtelėjo liežuviu sukepusias
lūpas ir tiesiai per ratą nuėjo prie orkestro, atsistojo prie rampos, mostelėjo
pintiniu rimbu.
— Pilk hopaką!
Orkestro dirigentas jo nepaisė.
Tada Pavliukas, staigiai mostelėjęs ranka, sušėrė jam rimbu išilgai nugaros.
Šis pašoko kaip įgeltas.
Muzika iš karto nutrūko, salė akimirksniu nutilo.
— Tai įžūlumas! — įširdo bufetininko duktė.— Tu neturi šito leisti,— nervingai
spaudė ji šalimais sėdinčiam Golubui alkūnę.
Golubas sunkiai pakilo, paspyrė koja stovinčią priešais kėdę, žengė tris
žingsnius į Pavliuko pusę ir sustojo, priėjęs prie pat jo. Jis iš karto pažino Pavliuką.
Golubas dar turėjo nesuvestų sąskaitų su šiuo konkurentu į valdžią apskrityje.
Prieš savaitę Pavliukas buvo pakišęs ponui pulkininkui koją kaip tikras
kiaulė.
Įsiliepsnojus kautynėms su raudonųjų pulku, kuris ne pirmą kartą kėlė pirtį
Golubo vyrams, Pavliukas, užuot smogęs bolševikams iš užpakalio, įsibrovė i
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miestelį, nušlavė menkas raudonųjų užtvaras ir, pastatęs užtveriamąją saugą,
surengė miestelyje neregėtą plėšimą. Žinoma, kaip ir derėjo „atsidavusiam“
petliūri- ninkui, pogromas palietė žydus.
Raudonieji tuo metu su dulkėmis sumaišė dešinįjį Golubo sparną ir
pasitraukė.
O dabar šis įžūlus rotmistras įsibrovė čia ir dar drįsta jo, pono pulkininko,
akyse mušti jo paties kapelmeisterį. Ne, šito jis negalėjo leisti. Golubas suprato,
kad jo autoritetas pulke bus pakirstas, jeigu jis dabar nesudraus šio išpuikusio
atamanpalaikio.
Įsmeigę į kits kitą akis, stovėjo jie kelias sekundes tylėdami.
Stipriai suspaudęs rankoje kardo rankeną ir antra užčiuopęs kišenėje naganą,
Golubas užriko:
— Kaip tu drįsti mušti mano žmones, niekše?
Pavliuko ranka pamažu nuslinko prie mauzerio makšties.
— Pamažiau, ponas Golubai, pamažiau, kad negautumėte į kailį. Nelipkite ant
apyvarų, supyksiu.
Tatai perpildė kantrybės taurę.
— Paimti juos, išmesti iš teatro ir įkrėsti kiekvienam po dvidešimt penkias
rykštes! — riktelėjo Golubas.
Pavliuko vyrus lyg ruja skalikų puolė iš visų pusių seniūnai.
Pokštelėjo kažkieno šūvis lyg ant grindų numesta elektros lemputė, ir po salę
tartum dvi šunų rujos ėmė siausti besipešantieji. Aklose muštynėse kapojo kits
kitą kardais, čiupo už kuodų ir tiesiai už gerklės, o mirtinai išgąsdintos moterys,
žviegdamos lyg paršiukai, lėkė į šalį nuo susikibusiųjų.
Po keliolikos minučių nuginkluoti Pavliuko vyrai buvo priplūkti, išvilkti į
kiemą ir išmesti į gatvę.
Pavliukui per muštynes buvo suknežintas veidas, jis neteko papachos, buvo
nuginkluotas ir nesitvėrė apmaudu. Šokęs su savo būriu ant arklių, jis nudūmė
gatve.
Vakaras nuėjo niekais. Po to viso, kas įvyko, niekas nebenorėjo linksmintis.
Moterys griežčiausiai atsisakė šokti ir reikalavo vežti jas namo, bet Golubas
pasipriešino visomis keturiomis.
— Nieko neišleisti iš salės, pastatyti sargybas, —- jsakė jis.
Palianycia skubomis vykdė įsakymus.
Į pasipylusius protestus Golubas atkakliai atsakinėjo:
— Šokiai iki ryto, gerbiamosios ponios ir ponai. Aš pats šoku pirmąjį valso
ratą.
Muzika vėl užgrojo, bet linksmintis vis dėlto nebeteko.
Nesuspėjo ponas pulkininkas su popaite apsisukti vieno rato, tik įsibrovę pro
duris sargybiniai sušuko:
— Teatrą supa pavliukininkai!
Langas prie scenos, nuo gatvės, žvangėdamas išlėkė. Pro išlaužtus rėmus
įlindo bukasnapio kulkosvaidžio snukis. Jis kvailai sukiojosi, taikydamas į
besiblaškančias figūras, ir nuo jo lyg nuo velnio visi siūbtelėjo į salės vidurį.
Palianycia iššovė į tūkstančio žvakių lempą palubėje, ir šioji, sprogusi it
bomba, apipylė visus smulkiu stiklo lietum.
Pasidarė tamsu. Iš gatvės sklido riksmai:
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— Visi į kiemą! — ir aidėjo šlykštūs keiksmai.
Klaikūs, isteriški moterų klyksmai, nirtulingi komandos žodžiai, kuriuos
šūkavo, blaškydamasis po salę, Golubas, stengęsis sutelkti pakrikusius seniūnus,
šūviai ir riksmai kieme,— visa tai susiliejo į neišpasakytą klegesį. Niekas
nepastebėjo, kaip, iššokęs it ungurys, Palianycia išsmuko pro antrąsias duris į
tuščią gretimą gatvę ir nėrė į Golubo štabą.
Po pusvalandžio mieste ėjo tikros kautynės. Nakties tylą sudrumstė
nepaliaujamas šūvių pyškėjimas, tankiai ėmė tratėti kulkosvaidžiai. Visiškai
apkvaišę miesčioniai iššoko iš savo šiltų lovų, prilipo prie langų.
Šūviai aptyla, tik miesto pakraštyje kaip šuo loja springdamas kulkosvaidis.
Kautynės baigiasi. Dienoja...
*

*

*

Gandai apie pogromą sklido po miestelį. Prasigavo jie ir į mažučius, žemučius,
žvairakiais langeliais žydų namukus, kažkokiu būdų užsikorusius ant purvino
kriaušio, einančio į upę. Tose dėžutėse, vadinamose namais, negirdėtai
susikimšusi gyveno žydų varguomenė.
Spaustuvėje, kurioje jau antrus metus dirbo Serioža Bruzžakas, rinkėjai ir
darbininkai buvo žydai. Susigyveno su jais Serioža kaip su giminėmis. Tartum
darni šeima visi laikėsi prieš šeimininką, atsiganiusį, savimi patenkintą poną
Bliumšteiną. Šeimininkas ir spaustuvės darbininkai be paliovos tarp savęs kovojo.
Bliumšteinas stengdavosi ko daugiau nuplėšti, ko mažiau užmokėti, ir dėl to ne
kartą
dviem
trim
savaitėms
spaustuvė
užsidarydavo:
streikuodavo
spaustuvininkai. Jų buvo keturiolika žmonių. Serioža, jauniausias, po dvylika
valandų sukdavo spausdinamosios mašinos ratą.
Šiandien Serioža pastebėjo, kad darbininkai susirūpinę. Per pastaruosius
neramius mėnesius spaustuvė dirbdavo, kai būdavo užsakymų. Spausdindavo
„vyriausiojo“ atamano atsišaukimus.
Seriožą pasišaukė į kampą džiovininkas rinkėjas Mendelis.
Žiūrėdamas į jį savo liūdnomis akimis, jis tarė:
— Tu žinai, kad mieste bus pogromas?
Serioža nustebęs pasižiūrėjo.
— Ne, nežinau.
Mendelis uždėjo išdžiūvusią geltoną ranką Seriožai ,mt peties ir su tėvišku
pasitikėjimu ėmė kalbėti:
Pogromas bus, tai faktas. Žydus muš. Aš klausiu tave: ar tu nori padėti savo
draugams šitoje nelaimėje, ar ne?
Žinoma, noriu, jei galėsiu. Sakyk, Mendeli.
Rinkėjai klausėsi pašnekesio.
Tu puikus vyrukas, Serioža, mes tavimi pasitikime. Juk tavo tėvas taip pat
darbininkas. Bėk tuoj namo ir pasikalbėk su tėvu: ar jis sutiks savo namuose p. i
slėpti kelis senius ir moteris, o mes iš anksto susitarsime, kas pas jus slėpsis.
Paskiau pasikalbėk su šeima, pas ką dar galima paslėpti. Prie rusų šitie banditai
kol kas nagų nekiša. Bėk, Serioža, laiko nedaug.
— Gerai, Mendeli, būk ramus, aš tuoj nubėgsiu pas Pavką ir Klimką,— ten
tikrai priims.
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— Palauk valandėlę, išsigando Mendelis, sulaikydamas beišeinantį Seriožą.—
Kas tokie šitie Pavka ir Klimka? Tu juos gerai pažįsti?
Serioža tvirtai linktelėjo galvą.
— Na kaipgi, mano bičiuliai: Pavka Korčiaginas, jo brolis — šaltkalvis.
— A, Korčiaginas,— nurimo Mendelis. — Šitą aš pažįstu, su juo esu drauge
gyvenęs vienuose namuose. Tam galima. Eik, Serioža, ir greičiau grįžk su
atsakymu.
Serioža išpuolė į gatvę.
*

*

*

Pogromas prasidėjo trečią dieną po Pavliuko būrio kautynių su Golubo vyrais.
Sumuštas ir nublokštas nuo miesto, Pavliukas išsinešdino ir užėmė gretimąjį
miestelį, nakties kautynėse netekęs poros dešimčių žmonių. Tiek pat pasigedo ir
Golubas.
Nukautus paskubomis nuvežė į kapines ir tą pat dieną palaidojo be ypatingų
iškilmių, nes girtis čia nebuvo kuo. Susiriejo du atamanai kaip du palaidi šunys,
ir ruošti triukšmingas laidotuves buvo nepatogu. Palianycia buvo benorįs surengti
šaunias laidotuves, paskelbdamas Pavliuką raudonuoju banditu, bet tam
pasipriešino eserų komitetas, kuriam vadovavo popas Vasilijus.
Naktinis susidūrimas sukėlė Golubo pulke nepasitenkinimą, ypač sargybos
šimtinėje, kur nukautųjų buvo daugiausia, ir šiam nepasitenkinimui užgniaužti
bei dvasiai pakelti Palianycia pasiūlė Golubui „palengvinti gyvenimą“, kaip kad jis
tyčiodamasis sakydavo apie pogromą. Jis įkalbinėjo Golubui, kad tai būtina,
nurodydamas nepasitenkinimą būryje. Tada pulkininkas, iš pradžių lyg ir
nenorėjęs drumsti rimties mieste prieš savo vestuves su bufetininko dukteria,
Palianyciai grasinant, sutiko.
Tiesa, truputį kėlė nerimą ponui pulkininkui šita operacija, mat, jis įstojo į
eserų partiją. Vėl priešai gali paskleisti apie jo vardą nepageidaujamų kalbų, kad
jis, pulkininkas Golubas,— pogromininkas, ir būtinai apšmeiš jį „vyriausiajam“
atamanui. Bet tuo tarpu Golubas nuo „vyriausiojo“ menkai tepriklausė, jo būrys
apsirūpindavo savo jėgomis ir savo rizika. Pagaliau „vyriausiasis“ ir pats puikiai
žinojo, kokie paukščiai jam tarnauja, ir pats ne kartą direktorijos išlaidoms yra
reikalavęs pinigų iš vadinamų rekvizicijų, o Golubas ir taip jau buvo pagarsėjęs
pagromininkas. Dar labiau pagarsėti tegalėjo labai menkai.
Plėšimas prasidėjo anksti rytą.
Miestelis skendo pilkoje apyaušrio migloje. Tuščios gatvės, kaip išmirkusios
drobinės palos, netvarkingai apraizgiusios pakrikai užstatytus žydų kvartalus,
atrodė negyvos. Mažyčiai langeliai buvo uždangstyti ir aklinai uždarinėti
langinėmis.
Iš lauko atrodė, kad kvartalai miega kietu paryčio miegu, bet namelių viduje
niekas nemiegojo. Šeimos apsirengusios ruošėsi sutikti artėjančią nelaimę,
susimetusios į kokį kambariuką, ir tik maži vaikai, nieko nesuprasdami, miegojo
ant motinų rankų nesudrumstu, ramiu miegu.
Ilgai žadino tą rytą Golubo adjutantą Palianycią sargybos viršininkas
Salomyga, juodas, čigoniško veido vyras su melsvai pilku randu skruoste nuo
kardo kirčio.
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Sunkiai budo adjutantas. Nieku gyvu negalėjo atsikratyti kvailo sapno. Vis
dar draskė nagais gerklę besivaipąs kuprotas velnias, kurio negalima buvo atsiginti
visą naktį. Ir kai pagaliau pakėlė plyštančią iš skausmo galvą, suprato, kad tai
žadina Salomyga.
— Na, kelkis gi, rupūže,— purtė jį už peties Salo- myga.— Jau vėlu, metas
pradėti. Reikėjo dar daugiau tau išgerti.
Palianycia visiškai pabudo, atsisėdo ir, išsišiepęs nuo rėmens, išspjovė
apkartusias seiles.
— Ką pradėti? — išvertė jis beprasmiškas akis į Salomygą.
— Kaip tai ką? Žydus skersti, Nežinai?
Palianycia atsiminė: taip, tiesa, jis visai pamiršo, kad vakar buvo gerokai
įkaušęs viensėdyje, kur nusikraustė ponas pulkininkas su savo sužadėtine ir
būreliu butelio draugų.
Pasišalinti Golubui iš miesto pogromo metu buvo patogu. Vėliau bus galima
pasakyti, kad įvykęs nesusipratimas, jam išvažiavus, o Palianycia viską suspės taip
padaryti, kad geriau nereikia. O, tasai Palianycia didelis „palengvinimo“
specialistas!
Jis užsipylė kibirą vandens ant galvos ir vėl atgavo nuovoką. Po to ėmė zuiti
po štabą, duodamas įvairius įsakymus.
Sargybos šimtinė jau buvo ant arklių. Apdairusis Palianycia, norėdamas
išvengti galimų komplikacijų, įsakė sudaryti užtvarą, skiriančią darbininkų
gyvenvietę ir stotį nuo miesto.
Leščinskių sode buvo pastatytas kulkosvaidis, atsuktas į kelią.
Jei darbininkai sumanytų įsikišti, jie gautų švino.
Pabaigę visus parengiamuosius darbus, adjutantas ir Salomyga šoko ant
arklių.
Jau pajudėjus, Palianycia atsiminė:
— Pala, vos nepamiršau. Duok du vežimus: mes Golubui kraičio parūpinsime.
Ho-ho-ho... Pirmasis grobis, kaip visada, viršininkui, o pirma boba, cha-cha- cha,
man, adjutantui. Supranti, vėpla tu neregėtas? —- Paskutinieji žodžiai buvo
taikomi Salomygai,
Šis dėbtelėjo į jį gelsva akimi:
— Visiems užteks.
Nujojo plentu. Priekyje —adjutantas ir Salomyga, užpakalyje — netvarkingas
tuntas apsauginių.
Sambrėškio ūkanos prasiskleidė. Prie dviejų aukštų namų su išrūdijusia
iškaba „Fukso galanterijos prekyba“ Palianycia įtempė pavadžius.
Pilka laibakojė jo kumelė neramiai sudavė kanopa į akmenį.
— Na, su dievo pagalba nuo čia ir pradėsim,— tarė Palianycia, šokdamas
žemėn.
— Ei vyrai, lipkit nuo arklių! — atsigręžė jis į apsupusią jį sargybą.—
Spektaklis prasideda,— paaiškino jis.-—Vyrai, per makaules nieko nedaužykit,
tam dar ateis metas; nuo bobų taip pat, jei nėra didelio noro, iki vakaro
susilaikykite.
Vienas iš sargybinių, iššiepęs stiprius dantis, pasipriešino:
— Kaipgi taip, ponas chorunžai, o jei laisvu sutikimu?
Aplinkui sužvingo, Palianycia pasižiūrėjo į kalbantį susižavėjęs.
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— Na, žinoma, jei laisvu sutikimu, jūsų valia, lo uždrausti niekas neturi teisės.
Priėjęs prie uždarytų krautuvės durų, Palianycia smarkiai spyrė į jas, bet
stiprios ąžuolinės durys nė nekrustelėjo.
Ne iš čia reikėjo pradėti. Adjutantas pasuko už kampo, nuėjo prie Fukso buto
durų, ranka prilaikydamas kardą. Paskui jį nutraukė Salomyga.
Viduje iš karto visi išgirdo kanopas kaukšint gatve, ir, bildesiui prie krautuvės
nutilus ir per sieną pasigirdus balsams, širdys tartum atitrūko ir kūnai tartum
apmirė. Namuose buvo trise.
Turtingasis Fuksas dar vakar pabėgo iš miesto su savo dukterimis ir žmona,
o namuose gėrybių saugoti Iialiko tarnaitę Rivą, tylią, užguitą devyniolikametę
merginą. Kad jai nebūtų baisu tuščiame bute, jis pasiūlė atsivesti senius — tėvą
su motina — ir visiems trims gyventi, kol jis sugrįšiąs.
Gudrusis komersantas ramino menkai tesipriešinančią Rivą, kad pogromo,
galimas daiktas, ir nebūsią, ką jie ims iš elgetų? O jau jai, Rivai, sugrįžęs jis
padovanosiąs medžiagos suknelei.
Visi trys, skausmingai vildamiesi, klausėsi: o gal prajos pro šalį, gal jie
apsiriko, gal šitie sustojo ne prie jų namų, gal taip tik pasirodė. Tačiau, tartum
blaškydami šias viltis, suaidėjo duslūs smūgiai į krautuvės duris.
Senas, sidabrine galva, vaikiškai išsigandusiomis žydromis akimis Peisachas,
stovįs prie durų į krautuvę, ėmė kuždėti maldą. Jis meldėsi visagaliui Jehovai su
visa įsitikinusio fanatiko aistra. Jis prašė atitolinti nelaimę nuo šių namų, ir šalia
stovinti senutė, klausydama, kaip jis kužda maldą, ne išsyk išgirdo triukšmingai
artėjančius žingsnius.
Riva pasislėpė tolimiausiame kambaryje, už didelio ąžuolinio bufeto.
Nuo smarkaus, įžūlaus smūgio drebulys nupurtė senių kūnus.
— Atidaryk! — Smūgis, smarkesnis už pirmąjį, ir įpykusių žmonių keiksmai.
Bet nėra jėgų pakelti ranką ir atkabinti kabliuką.
Iš lauko kažkas ėmė tankiai daužyti buožėmis. Durys ėmė šokinėti ir
pasiduodamos subraškėjo.
Namai prigriuvo ginkluotų žmonių, kurie landė po pakampius. Krautuvės
durys buvo išmuštos buožės smūgiu. Visi suėjo ten, atšovė išorinių durų skląsčius.
Prasidėjo grobimas.
Kai vežimai buvo su kaupu prikrauti medžiagų, avalynės ir kitokio grobio,
Salomyga nuvažiavo į Go- lubo butą ir, jau grįždamas į krautuvę, išgirdo šiurpų
klyksmą.
Palianycia, pavedęs saviesiems plėšti krautuvę, įėjo j kambarį. Permetęs visus
tris savo žalsvomis lūšies akimis, tarė, kreipdamasis į senius:
— Nėšinkitės!
Nei tėvas, nei motina nepajudėjo iš vietos.
Palianycia žengė į priekį ir lėtai ėmė traukti iš makštų kardą.
— Mama!—širdį veriamu balsu sušuko duktė.
Šį šauksmą ir išgirdo Salomyga.
Palianycia atsigręžė į atskubėjusius draugus ir riktelėjo:
— Išmeskite juos!—Jis parodė į senius, ir, kai šiuos stumte išstūmė pro duris,
Palianycia tarė priėjusiam Salomygai: — Tu pastovėk čia už durų, o aš pasikalbėsiu
apie šį tą su mergaite.
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Kai senis Peisachas, išgirdęs šauksmą, puolė prie durų, sunkus smūgis į
krūtinę nubloškė jį prie sienos. Senis iš skausmo neteko kvapo, bet tada į Salomygą
lyg vilkė įsikibo visada tyli senoji Toiba.
— Oi, leiskite, ką jūs darote?
Ji veržėsi prie durų, ir Salomyga negalėjo atplėšti mėšlungiškai į švarką
įsikibusių senės pirštų.
Atsipeikėjęs Peisachas puolė jai padėti.
— Leiskite, leiskite!.. O, mano duktė!
Jiedu dviese nustūmė Salomygą nuo durų. Jis piktai išsitraukė iš už diržo
naganą ir tvojo kaustyta rankena seniui per žilą galvą. Peisachas tylėdamas
susmuko.
O iš kambario veržėsi Rivos riksmas.
Kai buvo išvilkta į lauką pamišusi Toiba, gatve nuaidėjo nežmoniški klyksmai
ir pagalbos maldavimai.
Riksmas namuose liovėsi.
Išėjęs iš kambario, Palianycia, nežiūrėdamas į Salomygą, kuris jau buvo
paėmęs už durų rankenos, sustabdė jį:
— Neik — užduso: aš ją truputį pridengiau pagalviu.— Ir, žengęs per Peisacho
lavoną, įsistojo į tamsų tirštą klaną.
— Kažkaip nesėkmingai prasidėjo,— išstenėjo jis, eidamas į gatvę.
Iš paskos tylėdami sekė kiti, o nuo jų kojų ant kambario grindų ir laiptelių
liko kruvinos pėdos.
O mieste jau ėjo plėšimas. It vilkai griebdavo viens kitam už gerklių grobio
nepasidaliję galvažudžiai, vienur kitur blykstelėdavo ištraukti kardai. Ir beveik
visur vyko muštynės.
Iš alinės buvo ritamos į gatvę ąžuolinės dešimties kibirų statinės.
Paskiau pogromininkai ėmė brautis į namus.
Niekas nesipriešino. O jie landžiojo po kambarėlius, greitosiomis rausėsi po
kampus ir išeidavo ratuoti, palikdami užpakaly savęs krūvas suverstų skudurų ir
suplėšytų pagalvių bei patalų pūkus. Pirmąją dieną tebuvo dvi aukos: Riva ir jos
tėvas, bet. atslenkanti naktis nešė neišvengiamą pražūtį.
Pavakare visa margaplaukė šakalų ruja galutinai nusigėrė. Apduję
petliūrininkai laukė nakties.
Tamsa atrišo rankas. Juodoje tamsoje lengviau sutraiškyti žmogų: net
šakalas, ir tas mėgsta naktį, o juk ir jis puola tik pasmerktuosius.
Daugelis nepamirš tų baisiųjų dviejų naktų ir trijų dienų. Kiek žmonių buvo
sužalotas, sumaitotas gyvenimas, kiek jaunų galvų pražilo tomis kruvinomis
valandomis, kiek išlieta ašarų, ir kas žino, ar buvo laimingesni tie, kurie liko
gyventi su nusiaubta siela, nežmoniškai kentėdami dėl nenuplaunamos gėdos ir
patyčių, neišpasakytai liūdėdami, liūdėdami negrąžinamai žuvusių artimųjų.
Abejingi visam kam, gulėjo siaurose gatvelėse mėšlungiškai atmetę rankas jauni
mergaičių kūnai — sumaitoti, iškamuoti, susirietę.
Ir tik prie pat upelio kalvio Naumo namelyje šakalai, puolę jo jaunąją žmoną
Sarą, buvo žiauriai atremti. Atletas kalvis, sklidinas dvidešimt ketverių metų
amžiaus vyro jėgų, plieniniais kūjminko raumenimis, neatidavė savo draugės;
Per trumpas nuožmias grumtynes mažajame namelyje ištiško kaip supuvę
arbūzai dvi petliūrininkų galvos. Baisus savo rūstybe, pasmerktas kalvis įniršęs
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gynė dvi gyvybes, ir ilgai pyškėjo sausi šūviai prie upelio, kur subėgo pajutę pavojų
golubininkai, Iššaudęs visus šovinius, Naumas paskutinę kulką suvarė Sarai, o
pats šoko mirčiai į nagus su durtuvu rankose. Jis išgriuvo, švino krušos pakirstas,
ant pačios pirmosios pakopos, prislėgęs žemę savo sunkiu kūnu.
Įsiganiusiais arkliais pasirodė miestelyje pasiturintieji apylinkės kaimiečiai,
krovėsi į vežimus, kas patiko, ir, lydimi savo sūnų ir giminių iš Golubo būrio,
skubėjo sukarti po du tris sykius į kaimą.
Serioža Bruzžakas, su tėvu paslėpęs rūsyje ir palėpėje pusę draugų iš
spaustuvės, per daržą grįžo į savo kiemą; jis pamatė plentu bėgantį žmogų.
Mostaguodamas rankomis, su ilgaskverniu sulopytu švarku, be kepurės,
apmirusiu iš siaubo veidu, dusdamas bėgo senas žydas. Iš paskos, greitai
vydamasis, užsimojęs kardu, lėkė širmu arkliu petliūrininkas. Girdėdamas už
nugaros trypiant arklį, senis pakėlė rankas, tarytum gindamasis. Serioža šoko į
kelią, puolė prie arklio, užstojo senį:
— Neliesk, bandite, šunie!
Nebenorėdamas sulaikyti kirčio, raitelis smogė plokščiąja kardo puse per
jauną baltaplaukę galvutę.

PENKTASIS SKYRIUS

Raudonieji atkakliai stūmė „vyriausiojo“ atamano Petliūros dalis. Golubo
pulkas buvo iššauktas į frontą. Miestelyje liko nedidelė užnugario sauga ir
komendantūra,
Žmonės sujudo. Žydai, naudodamiesi laikinu aprimtam, laidojo
užmuštuosius, ir mažuose žydų kvartalų nameliuose vėl atgijo gyvenimas.
Tyliais vakarais aidėdavo neaiškus dundesys. Kažkur netoli vyko kautynės.
Geležinkelininkai traukė iš stoties į kaimus, ieškodami darbo.
Gimnazija buvo uždaryta.
Mieste paskelbtas karo stovis.
*

*

*

Gūdi, apsiniaukusi naktis.
Tokiomis naktimis net ir plačiai atverti vyzdžiai negali įveikti tamsos, ir
žmonės slankioja apgraibomis, aklai, rizikuodami kiekviename griovyje nusisukti
sprandą.
Miesčionis žino: tokiu metu sėdėk namie ir be reikalo nežibink žiburio. Žiburys
gali pritraukti nekviestą svečią. Visų geriausia tamsoje, ramiau. Yra žmonių,
kuriems visada neramu. Tegu sau vaikšto, miesčioniui jie nerūpi. Bet jis pats neis.
Būkite tikri, neis.
Ir štai tokią naktį slinko žmogus.
Pasiekęs Korčiagino namelį, jis atsargiai pasibeldė į lango rėmą ir, negavęs
atsakymo, pasibeldė dar kartą, stipriau ir atkakliau.
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Pavka sapnuoja: į jį taiko kulkosvaidį kažkokia keista būtybė, nepanaši į
žmogų; jis stengiasi pabėgti, bet pabėgti nėra kur, o kulkosvaidis kažkaip baisiai
trata.
Stiklas džeržgia nuo atkaklaus beldimo.
Iššokęs iš lovos, Pavlas priėjo prie lango, mėgindamas įžvelgti, kas beldžia. Bet
daugiau nieko nepamatė, tik neaiškų, tamsų siluetą.
Jis buvo vienas namie. Motina išvažiavo pas vyresniąją dukterį, kurios vyras
buvo cukraus fabrike mašinistas. O Artiomas kalviavo gretimame kaime,
užkaldamas kūju duoną.
Belsti galėjo tik Artiomas.
Pavlas nusprendė atidaryti langą.
— Kas ten? —sušuko jis į tamsą.
Už lango sujudėjo žmogysta, ir šiurkštus, pridusęs bosas atsakė:
— Čia aš, Zuchrajus.
Ant palangės atsirado dvi rankos, ir lygiai su Pavlo veidu išaugo Fiodoro galva.
— Aš pas tave nakvoti atėjau. Priimsi, broleli?— sušnibždėjo jis.
— Na, žinoma,— draugiškai atsakė Pavlas.— Kokia čia dar gali būti kalba?
Lįsk tiesiai pro langą.
Dramblotas Fiodoras įsispraudė pro langą.
Fiodoras ne iš karto pasitraukė nuo lango, uždengęs jį savo kūnu.
Jis stovėjo klausydamasis, ir kai mėnulis išslydo iš po debesų ir pasirodė
kelias, apžvelgė jį atidžiai ir atsigręžė į Pavlą.
— Ar mes nepažadinsime mamytės? Ji, turbūt, miega?
Pavlas pasakė Fiodorui, kad namie nieko nėra, tik jis. Jūreivis pasijuto
laisviau ir ėmė garsiau kalbėti.
— Tie šunpalaikiai, broleli, rimtai pradėjo mane gaudyti. Nori atsiskaityti už
paskutinius darbus stotyje. Jeigu vyrai labiau sutarti}, pogromo metu būtume
galėję surengti gerą priėmimą „pilkžiponiams''. Bet, supranti, žmonės dar nesiryžta
lįsti į ugnį. Nepavyko. Dabar ir gaudo mane. Du kartus man surengė medžioklę.
Šiandien vos nepakliuvau. Prieinu, supranti, prie namų, žinoma, iš galukiemio,
sustojau prie pašiūrės. Žiūriu: sode kažkas stovi, prie medžio prisiglaudęs, bet
durtuvas išdavė. Aš, suprantama, sprukau savais keliais. Štai atkūriau pas tave.
Čia aš, broleli, kelioms dienoms nuleisiu inkarą. Neprieštarauji? Na, ir gerai.
Zuchrajus šnarpšdamas avėsi purvu aptaškytus batus.
Pavlas džiaugėsi, kad atėjo Žuchrajus. Pastaruoju metu elektrinė nedirbo, ir
Pavlui buvo ilgu vienam tuščiame bute.
Sugulė. Pavias iš karto užmigo, o Fiodoras ilgai rūkė. Po to išlipo iš lovos ir,
tyliai žengdamas basomis kojomis, priėjo prie lango. Jis ilgai žiūrėjo į gatvę: grįžęs
į lovą, užmigo, nuovargio įveiktas. Jo ranka, pakišta po priegalviu, gulėjo ant
sunkaus kolto ir šildė jį.
*

*

*

Pavlui turėjo didelę reikšmę, kad tą naktį netikėtai atėjo Žuchrajus ir drauge
su juo išgyveno tas astuonias dienas. Pirmą kartą jis iš jūreivio išgirdo tiek daug
jaudinančių, svarbių ir naujų dalykų, ir šitos dienos jaunam kūrikui buvo
lemiamos.
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Jūreivis, pakliuvęs tartum į pelėkautus, iš dviejų pusių tykomas, priverstas
dykinėti, visą karštą savo įniršį ir liepsnojančią neapykantą „geltonmėlyniams“,
pasmaugusiems kraštą, įkvėpė godžiai klausiusiam Pavlui.
Kalbėjo Žuchrajus aiškiai, suprantamai, paprasta kalba. Jam nebuvo
neišspręstų klausimų. Jūreivis tvirtai žinojo savo kelią, ir Pavias ėmė suprasti, kad
visas šis kamuolys įvairiausių partijų, gražiai pasivadinusių: socialistai
revoliucionieriai, socialdemokratai, lenkų socialistų partija — tai pikti darbininkų
priešai, ir tik viena revoliucinė, nepajudinama, kovojanti prieš visus turtuolius —
tai bolševikų partija.
Pirmiau Pavias šiais klausimais beviltiškai painiojosi.
Ir didelis, stiprus žmogus, įsitikinęs bolševikas, jūrų vėtrų nugairintas,
RSDDP(b) narys nuo tūkstantis devyni šimtai penkioliktųjų metų, Baltijos jūreivis
Fiodoras Žuchrajus pasakojo žiaurią gyvenimo tiesą jaunam kūrikui, kuris žiūrėjo
į jį lyg pakerėtas.
— Aš, broleli, vaikystėje taip pat buvau toks, kaip tu,—kalbėjo jis.—
Nežinojau, kur jėgas dėti, man veržėsi į paviršių neklusni prigimtis. Gyvenau
skurdžiai. Žiūri, būdavo, į sočius, išsipusčiusius ponų sūnelius, ir pagauna
neapykanta. Mušdavau juos dažnokai negailėdamas, bet nieko iš to neišeidavo, tik
baisiai gaudavau lupti nuo tėvo. Mušiesi vienas — gyvenimo ne- apversi. Tu, Pavlai,
turi viską, ko reikia geram kovotojui už darbininkų siekimus, tiktai labai jaunas
esi ir labai menkai nutuoki apie klasių kovą. Tau, broleli, papasakosiu apie tikrąjį
kelią, nes žinau, kad iš tavęs bus žmogus. Tylučių ir susilaižiusių nekenčiu. Dabar
visoje žemėje suliepsnojo gaisras. Sukilo vergai ir turi paskandinti senąjį gyvenimą.
Bet tam reikalingi drąsūs vyrai, ne kokie lepūnėliai, o stiprios padermės žmonės,
kurie nelenda prieš muštynes į plyšius kaip tarakonas nuo šviesos, o muša be
pasigailėjimo.
Jis smarkiai trenkė kumščiu į stalą.
Žuchrajus atsistojo: susibrukęs rankas į kišenes, apniukęs ėmė žingsniuoti
po kambarį.
Fiodoras neturėjo ko veikti, ir tas jį slėgė. Jis labai gailėjosi, kad pasiliko šiame
miestelyje, ir, manydamas, jog toliau būti čia nėra naudos, tvirtai pasiryžo
prasmukti pro frontą raudonųjų dalių sutikti.
Mieste buvo likusi grupė iš devynių partijos narių, kurie turėjo vadovauti
darbui.
„Apsieisite ir be manęs, o aš nebegaliu sėdėti susidėjęs rankas. Pakaks, ir taip
sugaišau dešimt mėnesių“,— apmaudžiai galvojo Žuchrajus.
— Kas tu esi, Fiodorai? — paklausė jį kartą Pavias.
Žuchrajus atsistojo, susibrukęs rankas į kišenes. Iš
karto jis nesuprato klausimo.
— Argi nežinai, kas aš esu?
— Aš manau, kad tu bolševikas ar komunistas,— tyliai atsakė Pavias.
Žuchrajus nusijuokė, juokais sudavė sau per plačią krūtinę, aptemptą
dryžuotu megztiniu.
— Tai aišku, broleli. Tai toks pat faktas, kaip ir tai, kad bolševikas ir
komunistas lygiai tas pat.— Ir jis iš karto surimtėjo.— Jei tatai supranti, tai
atsimink,
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kad niekam ir niekur apie tai nereikia kalbėti, jei nenori, kad man žarnas
paleistų. Supratai?
— Supratau,— tvirtai atsakė Pavlas.
Kieme pasigirdo balsai, ir kažkas nepasibeldęs atidarė duris. Žuchrajaus
ranka greitai nuslydo į kišenę, bet jis tučtuojau ištraukė ją iš ten. Į kambarį Įėjo
aprišta galva Serioža Bruzžakas, sulysęs, išblyškęs. Paskui jį įėjo Valia ir Klimka.
— Sveikas, velniūkšti,— šypsodamasis ištiesė Pav- kai ranką Serioža.— Mes
trise pas tave į svečius. Valia manęs vieno neleidžia, bijo. O Klimka Valios vienos
neleidžia, taip pat bijo. Jis, nors ir rudas, bet vis tiek nutuokia, ką ir kur išleisti
vieną pavojinga.
Valia juokais uždengė jam delnu burną.
— Tai plepys,— susijuokė ji.— Šiandien jis Klimką per dantį traukia.
Klimka geraširdiškai juokėsi, rodydamas baltus dantis:
— Ką veiks ligonis? Makaulė sužalota, va ir nušneka.
Visi ėmė juoktis.
Serioža, dar nesustiprėjęs nuo kardo smūgio, atsisėdo ant Pavkos lovos, ir
greitai draugai ėmė gyvai kalbėtis. Visada linksmas, nenusimenąs Serioža, dabar
aptilęs ir prislėgtas, pasakojo Žuchrajui, kaip jam kirto petliūrininkas.
Žuchrajus pažinojo visus, kurie atėjo pas Pavką. Jis ne kartą buvo lankęsis
pas Bruzžakus. Jam patiko tas jaunimas, dar nesuradęs savo kelio kovos sūkuryje,
bet. aiškiai reiškiąs savo klasės siekimus. Ir jis atsidėjęs klausėsi jaunuolių
pasakojimų, kaip kiekvienas jų padėjo slėpti savo namuose žydų šeimas,
gelbėdamas jas nuo pogromo. Tą vakarą jis daug kalbėjo apie bolševikus, apie
Leniną, padėdamas kiekvienam iš jų suprasti įvykius.
Vėlai vakare Pavlas palydėjo svečius.
Žuchrajus vakarais išeidavo ir grįždavo naktį. Prieš išvykdamas, jis tarėsi su
draugais dėl jų darbo.
Tą naktį Žuchrajus negrįžo. Rytą nubudęs, Pavlas pamatė tuščią lovą.
Kažkokios neaiškios nuojautos pagautas, Korčiagi- nas greitai apsirengė ir
išėjo iš namų. Užrakinęs butą ir padėjęs raktą sutartoje vietoje, Pavlas nuėjo pas
Klimką, tikėdamasis iš jo ką nors sužinoti apie Fiodorą. Klimkos motina, nedidukė,
plačiaskruostė moteris, raupuoto veido, plovė skalbinius ir, Korčiaginui paklausus,
ar ji nežinanti, kur Fiodoras, atšovė:
— Manai, man tik ir rūpi tavo Fiodoro žiūrėti? Dėl to šleivo velnio visus
Zozulichos namus apvertė aukštyn kojom. O tau kuriam galui jo reikia? Kas čia
per kompanija? Atsirado bičiuliai: Klimka, tu...— ji įniršusi trynė skalbinius.
Klimkos motina buvo nepėsčia, barninga.
Iš Klimkos užsuko Pavlas pas Seriožą. Papasakojo savo nerimą. Valia įsikišo į
kalbą:
— Ko tu rūpiniesi? Gal jis pas pažįstamus pasiliko.— Bet jos balsas skambėjo
neįtikinamai.
Pas Bruzžakus Pavlas ilgai nesėdėjo. Jis išėjo, nors jie ir kalbino jį pasilikti
pietų.
Artėjo prie namų, tikėdamasis pamatyti Žuchrajų.
Durys buvo užrakintos. Sustojo, sunkaus jausmo slegiamas: nesinorėjo eiti į
tuščią butą.
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Kelias minutes stovėjo kieme galvodamas ir, kažkokios neaiškios nuojautos
skatinamas, nuėjo į pašiūrę. Įsikoręs į pastogę, ranka gindamasis nuo voratinklio
nėrinių, iš slapto kampelio ištraukė į skudurus suvyniotą sunkų „manlicherį“.
Išėjęs iš pašiūrės ir jausdamas kišenėje jaudinantį revolverio sunkumą,
patraukė į stotį.
Apie Žuchrajų nesužinojo nieko ir, grįždamas atgal, ties pažįstama urėdo
sodyba sulėtino žingsnius. Kažko tikėdamasis, jis žiūrėjo į namų langus, bet sodas
ir namai buvo tušti. Praėjęs sodybą, atsigręžė į sodo takelius, nuklotus
parudavusiais pernykščiais lapais.. Apleistas, ištuštėjęs atrodė sodas. Matyti,
nebuvo palietusi jo rūpestinga šeimininko ranka, ir nuo to tuš-tumo ir didelių senų
namų tylos pasidarė dar liūdniau.
Paskutinis vaidas su Tonia buvo rimčiausias iš visų ankstesniųjų. Susibarė
jie netikėtai, bemaž prieš mėnesį.
Lėtai žingsniuodamas į miestą, giliai susikišęs rankas į kišenes, Pavlas
prisiminė, kaip jiedu susivaidijo.
Kartą netyčia jiedu susitiko ant kelio, Tonia pasikvietė jį į svečius.
— Tėvas ir mama išeina pas Bolšanskius į vardines. Namie būsiu viena. Ateik,
Pavluša, skaitysime labai įdomią Leonido Andrejevo knygą — „Saška Žiguliovas“.
Aš jau perskaičiau, bet su tavim mielai dar kartą perskaitysiu. Mes labai smagiai
praleisime vakarą. Ateisi?
Iš po baltos kepuraitės, tvirtai apglėbusios tankius kaštaninius plaukus, į
Korčiaginą lūkestingai žiūrėjo didžiulės jos akys,
— Ateisiu.
Ir jie išsiskyrė.
Pavlas skubėjo prie mašinų, ir, pagalvojus, kad visą vakarą praleis drauge su
Tonia, pakuros, atrodė, skaisčiau degė ir malkos linksmiau traškėjo.
Tą vakarą, jam pasibeldus į plačias namų duris, atidarė Tonia. Ji, truputį
sumišusi, pasakė:
— Turiu svečių. Aš jų nelaukiau, Pavluša, bet tu neišeik.
Korčiaginas nusigręžė į duris, norėdamas išeiti.
—- Einam,— pastvėrė ji už rankovės.— Jiems bus naudinga susipažinti su
tavim.— Ir apsikabinusi jinai nusivedė jį per valgomąjį į savo kambarį.
Įėjusi ji pasisuko į sėdinčius ten svečius ir šypsodamasi tarė:
— Jūs nepažįstami? Mano bičiulis Pavlas Korčiaginas.
Prie mažučio stalelio kambario viduryje sėdėjo Liza Sucharko, gražutė,
tamsaus veido, aikštingai išbrėžta burnyte, koketiškai susišukavusi gimnazistė,
kažkoks Pavlui nepažįstamas ilgašeivis jaunuolis juodu tvarkingu švarku,
prilaižytais, blizgančiais nuo vežetalio plaukais, pilkų akių ir nuobodžiaujančio
žvilgsnio, o tarp jų dabitiška gimnazisto striuke Viktoras Leščinskis. Jį pirmąjį
pastebėjo Pavlas, kai tik Tonia atidarė duris.
Leščinskis iš karto pažino Korčiaginą, ir jo ploni lyg strėlės antakiai iš
nuostabos pakilo.
Pavlas kelias sekundes tylėdamas stovėjo prie durų, svilindamas Viktorą piktu
žvilgsniu. Tą nesmagią tylą Tonia pasiskubino nutraukti, kviesdama Pavlą įeiti, ir,
kreipdamasi į Lizą, tarė:
— Susipažink.
Sucharko, smalsiai apžiūrinėdama įėjusį jaunuolį, atsistojo.

54

Pavlas staigiai apsisuko ir per pustamsį valgomąjį greitai nuėjo prie durų.
Tonia pasivijo jį jau priebutyje ir, pastvėrusi už pečių, susijaudinusi tarė:
— Kodėl tu išėjai? Juk aš tyčia norėjau, kad jie su tavim susipažintų.
Bet Pavlas nuėmė nuo pečių jos rankas ir atrėžė:
— Nėra ko demonstruoti manęs prieš tą pašlemėką. Man ne vieta šioje
draugijoje. Gal tau jie ir mieli, o aš jų neapkenčiu. Nežinojau, kad tu su jais
draugauji, niekad nebūčiau pas tave ėjęs.
Tonia, užgniaužusi pasipiktinimą, pertraukė jį:
— Kas tau davė teisę taip kalbėti su manimi? Aš neklausiu tavęs, su kuo tu
draugauji ir kas pas tave ateina.
Pavlas, leisdamasis laipteliais į sodą, atšovė:
— Na, ir tevaikščioja sau, bet aš daugiau nebeateisiu.— Ir nubėgo prie
vartelių.
Nuo to laiko su Tonia nebesimatė. Per pogromą, kai Pavlas su monteriu
elektrinėje slėpė žydų šeimas, vaidas šia Tonia buvo užmirštas. O šiandien jis vėl
panoro su ja susitikti.
Žuchrajaus dingimas ir namie jo laukianti vienatvė veikė slegiamai. Pilkas
plento pylimas, dar neišdžiūvęs nuo pavasario purvo, su duburiais, sklidinais
rusvos tyrės, suko į dešinę.
Už namo, nedailiai iškišto į patį kelią, su nusilaupiu- sia, šašuota siena kirtosi
dvi gatvės.
*

*

*

Kryžkelėje prie sudaužyto kiosko išlaužtomis durimis, su apversta aukštyn
kojomis iškaba „Mineraliniai vandenys“, Viktoras Leščinskis atsisveikindamas
laikė Lizos ranką savojoje ir kalbėjo, reikšmingai žiūrėdamas jai į akis:
— Jūs ateisite? Neapgausite?
Liza koketiškai atsakinėjo:
— Ateisiu, ateisiu, laukite.
Ir nueidama lūkestingai jam nusišypsojo rusvomis svajingomis akimis.
Nuėjusi kokius dešimt žingsnių, Liza pamatė, kad į plentą įsuko du žmonės.
Priekyje žingsniavo kresnas darbininkas plačia krūtine, atlapu švarku, iš po kurio
buvo matyti dryžuotas megztinis, su juoda ant kaktos užsmaukta kepure, su
tamsia mėlyne paakyje.
Jis žingsniavo tvirtai kiek riestomis kojomis, apautomis geltonais batais.
Per tris žingsnius užpakaly jo, beveik remdamas durtuvu jam į nugarą, ėjo
petliūrininkas su pilku žiponu, su dviem šovininėmis prie diržo.
Iš po gauruotos kepurės į suimtojo pakaušį žiūrėjo dvi siaurutės sargios akys.
Geltoni, nuo machorkos aprūkę ūsai styrojo į šalis.
Liza, šiek tiek sulėtinusi žingsnį, perėjo į kitą pusę plento. O užpakaly jos ėjo
į plentą Pavlas.
Pasukęs dešinėn, keliu į namus, jis taip pat pamatė einančius.
Kojos įaugo į žemę. Jis iš karto pažino, kad priekyje eina Žuchrajus.
„Štai kodėl jis nesugrįžo!“
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Žuchrajus artėjo. Korčiagino širdis ėmė baisiai plakti. Mintys bėgo viena po
kitos, jų nebuvo galima sutelkti ir suprasti. Nuspręsti per maža laiko. Viena buvo
aišku: Žuchrajus žuvęs.
Ir, žiūrėdamas į artėjančius, Pavlas nebesusigaudė jį apnikusių jausmų
gausybėje.
„Ką daryti?“
Paskutinę minutę atsiminė: kišenėje revolveris.
Kai tik praeis pro šalį, iššauti į nugarą va šitam, kur su šautuvu, ir tada
Fiodoras laisvas. Ir, akimirksniu tai nusprendus, minčių šokis liovėsi. Stipriai, iki
skausmo sukando dantis. Juk tik vakar Fiodoras jam sakė: „O tam reikalingi
drąsūs vyrai...“
Pavlas greitai atsigręžė. Gatvė, einanti į miestą, buvo tuščia. Nesimatė nė
gyvos dvasios. Priekyje skubiai ėjo moteris su trumpu pavasariniu apsiaustu. Ji
nesukliudys. Antrosios gatvės į šoną nuo kryžkelės jis negalėjo matyti. Tik toli
kelyje į stotį dūlavo kažkokios žmogystos.
Pavlas priėjo prie plento pakraščio. Žuchrajus pamatė Korčiaginą, kai tas buvo
per kelis žingsnius nuo jo.
Dirstelėjo į jį viena akimi. Suvirpėjo tankūs antakiai. Pažino ir iš netikėtumo
sulėtino žingsnį. Jo nugara susidūrė su durtuvo galu.
— Na, tu, sukrusk, nes buože užgelnysiu! — suspiegė sargybinis šaižiu
falcetu.
Žuchrajus ėmė plačiau žengti. Jis norėjo kažką pasakyti Pavlui, bet susilaikė
ir lyg sveikindamasis mostelėjo ranka.
Bijodamas patraukti rudaūsio dėmesį, Pavlas, praleisdamas pro šalį
Žuchrajų, nusigręžė į šoną, tartum jam nerūpėtų, kas čia dedasi.
Bet galvą varstė nerami mintis: „Jei iššausiu į jį ir nepataikysiu, tai kulka gali
kliūti Žuchrajui...“
Negi dar galvosi, kai petliūrininkas jau buvo greta?
Ir įvyko šitaip: su Pavlu susilygino rudaūsis sargybinis; Korčiaginas netikėtai
šoko prie jo ir, stvėręs šautuvą, staigiai prilenkė jį prie žemės.
Durtuvas žvangėdamas čerkštelėjo į akmenį.
Petliūrininkas nelaukė užpuolant ir akimirką apstulbo, bet tučtuojau iš visų
jėgų patraukė šautuvą į save. Guldamas visu kūnu, Pavlas jį išlaikė. Pokštelėjo
šūvis. Kulka atsimušė į akmenį ir spiegtelėjusi atšoko rikošetu į griovį.
Nuo šūvio Žuchrajus stryktelėjo į šalį ir atsigręžė. Sargybinis it patrakęs plėšė
šautuvą iš Pavlo rankų. Jis suko jį, lauždamas jaunuoliui rankas. Bet Pavlas
nepaleido šautuvo. Tada įsiutęs petliūrininkas, staiga pasukęs, parbloškė Pavką
ant žemės. Bet ir šis mėginimas ištraukti šautuvą nepavyko. Virsdamas ant
grindinio, Pavlas nusitempė su savim ir sargybinį, ir niekas nebūtų privertęs jo
paleisti šautuvą tokią valandėlę.
Dviem šuoliais Žuchrajus atsidūrė greta. Geležinis jo kumštis, nubrėžęs
lanką, krito sargybiniui ant galvos, o po sekundės, atplėštas nuo gulinčio ant
žemės Korčiagi- no, gavęs du švininius smūgius į veidą, petliūrininkas lyg sunkus
maišas nusirito į griovį.
Tos pačios stiprios rankos pakėlė nuo žemės Pavlą ir pastatė ant kojų.
*

*
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Viktoras, nutolęs nuo kryžkelės kokį šimtą žingsnių, ėjo, švilpaudamas
„Širdys mergelių linkę vilioti“. Jį dar tebeveikė susitikimas su Liza ir jos pažadai
ateiti rytoj į pasimatymą prie apleisto fabriko.
Aršiųjų gimnazijos mergišių tarpe sklido gandai, jog Liza Sucharko meilės
klausimais esanti drąsi mergina.
Įžūlus ir pasitikįs savimi Semionas Zalivanovas kartą pasakojosi Viktorui
paėmęs Lizą. Ir, nors Leščinskis ne visai tikėjo Siornka, vis dėlto Liza buvo labai
įdomus ir viliojantis objektas, ir rytoj jis nusprendė sužinoti, ar teisybę sakė
Zalivanovas,
„Jei tik ateis, būsiu ryžtingas. Juk ji leidžiasi bučiuojama. Ir jei Siomka
nemelavo...“ Jo mintys nutrūko. Jis pasitraukė, praleisdamas du petliūrininkus.
Vienas iš jų jojo bizna kumelše, mosuodamas brezentiniu kibiru,— matyti, girdyti.
Antras, trumpu puspalčiu, plačiausiomis mėlynomis kelnėmis, laikydamasis ranka
už raitojo kelio, kažką linksmai pasakojo.
Praleidęs juos, Viktoras buvo beeinąs toliau, bet ant plento trinktelėjęs šūvis
jį sustabdė. Atsigręžęs Viktoras pamatė, kaip raitelis trūktelėjo arklį ir nulėkė į
šūvio pusę. Paskui jį bėgo antrasis, priturėdamas ranka kardą.
Leščinskis nubėgo iš paskos ir, būdamas jau netoli plento, išgirdo antrą šūvį.
Iš anapus posūkio ant Viktoro pašėlusiai pasileido raitelis. Jis mušė arklį kojomis
ir brezentiniu kibiru, įšokęs į pirmuosius vartus, sušuko buvusiems kieme:
— Vyrai, už ginklų, ten mūsiškį užmušė!
Po valandėlės iš kiemo išbėgo keli vyrai, tarškindami šautuvų spynas.
Viktorą suėmė.
Ant plento susirinko keletas žmonių. Tarp jų Viktoras ir Liza, kuri buvo
sulaikyta kaip liudytoja.
Išsigandusi ji pasiliko stovėti vietoje, kai pro ją bėgo Žuchrajus ir Korčiaginas.
Nustebusi ji pažino, kad jaunuolis, užpuolęs petliūrininką, buvo tas pats, su
kuriuo ją norėjo supažindinti Tonia.
Vienas po kito jie peršoko per kažkieno sodybos tvorą, ir tučtuojau į plentą
išlėkė raitelis. Pamatęs bėgantį su šautuvu Žuchrajų ir sargybinį, kuris stengėsi
pasikelti nuo žemės, jis pasuko arklį prie tvoros.
Žuchrajus atsigręžė, prisidėjo šautuvą ir iššovė į jį. Raitelis puolė atgal.
Vos judindamas sumuštas lūpas, sargybinis papasakojo, kas atsitiko.
— Ko gi tu, vėpla, paleidai iš panosės suimtąjį? Dabar gausi dvidešimt penkis
kartus per sėdimąją.
Sargybinis piktai atšovė:
— Tu labai protingas, kaip matau. Paleidai iš panosės! Kas žinojo, kad tas
gaišena šoks ant manęs kaip pasiutęs?
Liza taip pat buvo tardoma. Ji papasakojo tą pat, ką ir sargybinis, bet nuslėpė,
kad pažįstanti užpuoliką. Juos vis dėlto nuvedė į komendantūrą.
Tik vakare, komendantui įsakius, jie buvo paleisti.
Komendantas net pasisiūlė pats Lizą namo palydėti. Bet ji atsisakė. Jis trenkė
degtine, ir jo pasiūlymas nežadėjo nieko gero.
Lizą lydėjo Viktoras.
Iki stoties buvo toli, ir, eidamas už parankės su Liza, Viktoras džiaugėsi tuo,
kas įvyko.
— O jūs žinote, kas išvadavo suimtąjį? — paklausė Liza, kai priėjo prie namų.
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— Ne, iš kurgi galiu žinoti?
— Jūs atsimenate tą vakarą, kai Tonia norėjo mus supažindinti su vienu
jaunuoliu?
Viktoras sustojo.
— Su Pavlu Korčiaginu? — paklausė jis nustebęs.
— Taip, rodos, jo pavardė Korčiaginas. Atsimenate, jis taip keistai išėjo? Ten
buvo jis.
Viktoras stovėjo apstulbęs.
— O jūs neapsirikote? — paklausė jis Lizą.
— Ne, aš puikiai įsidėmėjau jo veidą.
— Kodėl gi jūs to nepasakėte komendantui?
Liza pasipiktino:
— Negi jūs manote, kad aš galiu padaryti tokią niekšybę?
— Ką jūs laikote niekšybe? Pasakyti, kas užpuolė sargybinį, pasak jūsų,
niekšybė?
— O pasak jūsų — garbinga? Jūs pamiršote, ką jie daro. Nežinote, kiek
gimnazijoje žydų našlaičių, ir jūs norite, kad dar jiems papasakočiau apie
Korčiaginą? Ačiū jums, nemaniau.
Leščinskis nelaukė tokio atsakymo. Jis neketino susipykti su Liza ir stengėsi
pradėti kitą šneką.
— Jūs nepykite, Liza, aš pajuokavau. Nežinojau, kad jūs tokia principinga.
— Juokas jums išėjo prastas,— šaltai atsakė Liza.
Prie Sucharko namų Viktoras atsisveikindamas paklausė:
— Jūs ateisite, Liza?
Ir išgirdo neaiškų atsakymą:
— Nežinau.
Žingsniuodamas į miestą, Viktoras galvojo: „Na, jei jūs, madmuazele, manote,
kad tai negarbinga, tai aš esu visai kitokios nuomonės. Žinoma, man vis tiek pat,
kas ką vadavo.“
Jam, kilmingam lenkų šlėktai Leščinskiui, ir vieni, ir antri buvo šlykštūs. Vis
tiek greitai ateis lenkų legionai, štai tada ir bus tikroji valdžia, tikrai šlėktiška, Žeč
Pospolitos valdžia. Bet dabar yra proga likviduoti niekšą Korčiaginą. Jie bematant
jam nusuks sprandą.
Viktoras buvo likęs vienas miestelyje. Gyveno pas tetą, cukraus fabriko
vicedirektoriaus žmoną. O tėvas su motina ir Nele seniai gyveno Varšuvoje, kur
Zigmantas Leščinskis buvo užėmęs aukštą postą.
Priėjęs prie komendantūros, Viktoras pasuko pro atviras duris.
Netrukus jis, lydimas keturių petliūrininkų, traukė prie Korčiaginų namų.
Rodydamas į šviečiantį langą, jis tyliai tarė:
— Šičia.— Ir, atsigręžęs į greta stovintį chorunžą, paklausė: — Galima man
eiti?
-— Prašau. Apsidirbsime vieni. Ačiū už paslaugą.
Viktoras greitai nužingsniavo šaligatviu.
*

*
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Pavlas, gavęs paskutinį smūgį į nugarą, ištiestomis rankomis atsimušė į
tamsaus kambario sieną, kur buvo atvestas. Užčiuopęs rankomis kažką panašaus
į gultus, jis atsisėdo, iškamuotas, sumuštas, prislėgtas.
Suėmė jį, kai jis to nelaukė. „Kaip galėjo sužinoti apie jį petliūrininkai? Juk
niekas jo nematė. Kas dabar bus? Kur Žuehrajus?“
Jis atsiskyrė su jūreiviu Klimkos namuose. Pavlas nuėjo pas Seriožką, o
Žuehrajus laukė vakaro, kad galėtų išsprukti iš miesto.
„Kaip gerai, kad varnalizdyje paslėpiau revolverį,— pagalvojo Pavlas.— Juk
jeigu būtų jį radę, tai man galas. Bet kaip jie sužinojo?“ Toji nežinia jį kankino.
Maža kuo iš Korčiaginų turto tepasinaudojo petliūrininkai. Savo drabužių
eilutę ir armoniką brolis buvo pasiėmęs į kaimą. Motina buvo išsivežusi savo
lagaminėlį, ir griozdusiems visas kertes petliūrininkams labai mažai kas beteko.
Užtat nepamirš Pavlas kelio iš namų iki komendantūros. Naktis tamsi, nors į
akį durk. Dangus debesuotas, ir, iš šonų bei užpakalio negailestingai spardomas,
jis ėjo nesąmoningai, kažkaip apkvaitęs.
Už durų girdėjosi balsai. Gretimame kambaryje buvo komendantūros
apsauga. Po durimis ryškus šviesos pluoštelis. Korčiaginas atsistojo ir, slinkdamas
palei sieną, apgraibomis apėjo kambarį. Priešais gultus užčiuopė langą su
stipriomis dantytomis grotomis. Pajudino ranka — stipriai įtaisyta. Čia, matyti,
pirmiau sandėlio būta.
Prislinkęs iki durų, pastovėjo valandėlę klausydamasis. Paskui iš lengvo
paspaudė rankeną. Durys bjauriai girkštelėjo.
— Rupūžės, neteptos! — nusikeikė Pavlas.
Pro atsivėrusį siaurutį plyšelį pamatė kažkieno apskretusias kojas su
išskėstais pirštais ant gultų krašto. Dar spustelėjo rankeną, ir durys jau
nesidrovėdamos sugirgždėjo. Nuo gultų pakilo mieguista, susivėlusi žmogysta ir,
žvėriškai visu penketu kasydamasi utėlėmis aptekusią galvą, prašneko,
negailėdama žodžių. Kai aštuonaukštis keiksmas, pasakytas tingiu, monotonišku
balsu, buvo baigtas, žmogysta, palietusi galvūgalyje stovintį šautuvą, flegmatiškai
ištarė:
— Uždaryk duris, o iškiši tu man galvą dar kartą, tai gausi į...
Pavlas privėrė duris. Gretimame kambaryje kažkas kvatojo.
Daug ką jis apgalvojo tą naktį. Pirmasis mėginimas įsikišti į kovą jam,
Korčiaginui, pasibaigė taip nesėkmingai. Iš pirmo žingsnio pačiupo ir uždarė lyg
pelę dėžėje.
Ir kai sėdėdamas ėmė neramiai snūduriuoti, iškilo motinos vaizdas, jos
liesutis raukšlėtas veidas su tokiomis pažįstamomis, brangiomis akimis. Dingtelėjo
mintis: „Gerai, kad jos nėra, mažiau sielvarto.“
Nuo lango ant grindų atsirado pilkas kvadratas.
Tamsa pamažu nyko. Artėjo aušra.
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Senuose dideliuose namuose švietė tik vienas langas, užtrauktas užuolaida.
Kieme įspūdingu bosu sulojo grandine pririštas Trezoras.
Snausdama Tonia girdi negarsų motinos balsą:
— Ne, ji dar nemiega. Užeikite, Liza.
Lengvi žingsneliai ir švelnus, ūmus apkabinimas išblaško paskutinius
miegus.
Tonia šypsosi pavargusia šypsena.
- Gerai, Liza, kad atėjai: mes džiaugiamės — vakar lėveliui praėjo krizė, ir
šiandien jis ramiai miega visą dieną. Ir mudvi su mama taip pat ilsėjomės nuo
nemigo naktų. Papasakok, Liza, visas naujienas. — Tonia prisitraukia draugę ant
sofos.
— O, naujienų labai daug! Dalį jų galiu papasakoti lik tau,— juokiasi Liza,
klastingai žvilgčiodama į Jeka- leriną Mįchailovną.
Tonios motina, ori dama, nusišypsojo; ji, kad ir tolėjo trisdešimt šešerius
metus amžiaus, buvo kaip jauna mergaitė, gyvų judesių, protingų pilkų akių, ne
gražaus, bet malonaus, energingo veido.
— Mielai po kelių minučių paliksiu jus vienas. O dabar sakykite visiems
pasakotinas naujienas — juokavo ji, pristumdama kėdę prie sofos.
— Pirmoji naujiena — mes nebesimokysime. Mokyklos taryba nutarė duoti
septintajai klasei brandos atestatus. Labai džiaugiuos,— gyvai pasakojo Liza.—
Man taip įkyrėjo toji algebra ir geometrija! Ir kam visa tai mokytis? Berniukai,
galimas daiktas, toliau mokysis, nors jie patys nežino kur. Visur frontai, kautynės.
Baisu!.. Mus išleis už vyrų, o iš žmonos jokios algebros niekas nereikalauja.— Tai
sakydama, Liza nusijuokė.
Truputį pasėdėjusi su mergaitėmis, Jekaterina Mi~ chailovna išėjo į savo
kambarį.
Liza pasislinko arčiau Tonios ir, apsikabinusi draugę, pakuždomis
nupasakojo jai susidūrimą kryžkelėje.
—
Įsivaizduok, kaip aš nustebau, Tonečka, pažinusi, kas bėgo... Kaip tu
manytum, kas?
Tonia, smalsiai klausiusi pasakojimo, gūžtelėjo pečiais.
— Korčiaginas!—žerte išžėrė Liza.
Tonia krūptelėjo ir liguistai susigūžė.
— Korčiaginas?
Liza, patenkinta padarytu efektu, jau piešė vaidą su Viktoru.
Įsitraukusi į pasakojimą, Liza nepastebėjo, kaip išblyško Tumanovos veidas,
kaip laibi jos pirštai nervingai knebinėjo mėlynos bliuzės audinį. Liza nežinojo,
koks rūpestis gniaužė Tonios širdį, nežinojo, kodėl taip neramiai krūpčioja tankios
gražių akių blakstienos.
Tonia jau nebesiklausė pasakojimo apie girtą chorunžą, jos galvoje tebuvo
viena mintis: „Viktoras Leščinskis žino, kas užpuolė. Kodėl Liza jam pasakė?“ Ir
nejučiomis tuos žodžius ištarė garsiai.
— Ką pasakiau? — nesuprato Liza.
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— Kodėl tu papasakojai Leščinskiui apie Paviušą, tai yra apie Korčiaginą? Juk
jis išduos jį...
Liza pasipriešino:
— Na ne! Nemanau. Kam pagaliau jis taip darys?
Tonia ūmai atsisėdo, iki skausmo suspaudusi rankomis kelius.
— Tu, Liza, nieko nesupranti! Jie su Korčiaginu priešai, ir prie šito prisideda
dar viena aplinkybė... Ir tu padarei didelę klaidą, papasakojusi Viktorui apie
Paviušą.
Liza tik dabar pastebėjo, kokia susijaudinusi buvo Tonia, o atsitiktinai
išsprūdę žodžiai ,,apie Paviušą“ atvėrė jai akis į daiktus, apie kuriuos ji tik miglotai
spėliojo.
Nenoromis jausdamasi kalta, ji sumišusi nutilo.
„Vadinasi, tai tiesa,— galvojo ji.— Keista, Tonia staiga taip įsimylėjusi — ką?
— paprastą darbininką...“ Ji labai norėjo pasikalbėti šia tema, bet iš delikatumo
susilaikė. Stengdamasi kuo nors išpirkti savo kaltę, ji sugriebė Tonios ranką.
— Tu labai jaudiniesi, Tonečka?
Tonia išsiblaškiusi atsakė:
— Ne, gal Viktoras padoresnis, negu aš manau.
Netrukus atėjo Demjanovas, kuklus nerangus jaunuolis, jų klasės draugas.
Iki pat jam ateinant, šneka mergaitėms nesimezgė.
Palydėjusi draugus, Tonia ilgai stovėjo viena. Prisiglaudusi prie vartelių, ji
žiūrėjo į tamsią kelio juostą miesto link. Į ją dvelkė šaltos drėgmės ir pavasario
puvėsių prisigėręs amžinas klajūnas vėjas. Drumzlinais raudonais vyzdžiais
tolumoje piktai mirkčiojo miesto sodybų langeliai. Štai ten jis, tas svetimas jai
miestelis. Jame, po vienu iš tų stogų, nežinodamas, kas jam gresia, gyvena jis,
maištingasis jos draugas. Ir, gal būt, pamiršo ją. Kiek dienų viena po kitos prabėgo
nuo paskutinio jų susitikimo? Jis negerai pasielgė tada, bet viskas seniai pamiršta.
Rytoj ji pamatys jį, ir vėl sugrįš draugystė, jaudinanti, gera. Ji sugrįš, Tonia tai
žino. Kad tik naktį ko neatsitiktų. Naktis kažkokia negera, lyg ko tyko, laukia...
Šalta.
Metusi paskutinį žvilgsnį į kelią, Tonia grįžo į kambarį. Lovoje, supdamasi į
antklodę, ji ėmė migti, galvodama: kad tik naktį ko neatsitiktų!..
Anksti rytą, kai visi dar tebemiegojo, Tonia pabudo, greitai apsirengė. Tykiai,
kad nieko nepažadintų, išėjo į kiemą, atsirišo Trezorą, didelį gauruotą šunį, ir nuėjo
su juo į miestą. Prieš Korčiagino namus ji valandėlę sustojo nesiryždama. Paskiau,
pastūmusi vartelius, įėjo į kiemą. Trezoras bėgo priešais, vizgindamas uodegą...
Tą patį ankstyvą rytą iš kaimo sugrįžo Artiomas. Parvažiavo ratais su kalviu,
pas kurį dirbo. Užsivertė ant pečių maišą su uždirbtais miltais ir nuėjo per kiemą.
Jam iš paskos kalvis nešė visą kitą mantą. Prie atdarų durų Artiomas numetė nuo
pečių maišą ir pašaukė:
— Pavka!
Bet atsakymo negavo.
— Nešk į vidų, ko ten! — tarė priėjęs kalvis.
Pasidėjęs mantą virtuvėje, Artiomas įėjo į kambarį— ir apstulbo. Viskas buvo
išrausta, apversta aukštyn kojomis, seni skudurai išmėtyti ant grindų.
— Koks čia velnias! — nieko nesuprasdamas, burbtelėjo Artiomas,
gręždamasis į kalvį.
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— Taip, netvarka,— pritarė šis.
— Kur berniūkštis dingo? — ėmė pykti Artiomas.
Bet butas buvo tuščias, ir paklausti nebuvo ko.
Kalvis atsisveikino ir išvažiavo.
Artiomas išėjo į kiemą ir ėmė dairytis aplinkui.
„Nesuprantu, koks čia galas! Namai atlapi, Pavkos nėra.“
Užpakaly pasigirdo žingsniai. Artiomas atsigręžė. Priešais jį, pastatęs ausis,
stovėjo milžiniškas šuo. Nuo vartelių namų link ėjo nepažįstama mergina.
— Aš norėjau matyti Pavlą Korčiaginą,— negarsiai tarė ji, apžiūrinėdama
Artiomą.
— Aš taip pat noriu jį matyti. Velnias žino, kur jis dingo! Štai parvažiavau,
namai atlapi, o jo nėra. O jūs gal pas jį? — kreipėsi jis į merginą.
Vietoj atsakymo išgirdo klausimą:
— Jūs Korčiagino brolis — Artiomas?
— Taip, o ką?
Bet mergina, neatsakydama jam, neramiai žiūrėjo į atviras duris. „Kodėl aš
neatėjau vakar? Nejau, nejau?..“ Ir krūtinėje dar sunkiau pasidarė.
— Jūs radote butą atdarą, ir Pavlo nebuvo? — paklausė ji Artiomą, kuris
nustebęs žiūrėjo į ją.
— O jums, po teisybei, ko reikia iš Pavlo?
Tonia priėjo prie jo arčiau ir, dairydamasi aplinkui, ėmė ūmai kalbėti:
— Gerai nežinau, bet jei Pavlo nėra namie, tai jis suimtas.
— Už ką? — nervingai krūptelėjo Artiomas.
— Užeikime į vidų,— tarė Tonia.
Artiomas klausėsi jos tylėdamas. Kai ji išpasakojo jam, ką žinojo, jis nusiminė.
— Et, kad tave kur trilinką suriestų! To dar betrūko, po velniais...— prislėgtas
sumurmėjo jis.— Dabar aišku, kodėl toks kratinys bute. Nelabasis įvėlė berniūkštį
į tą istoriją... Kur dabar jo ieškoti? O jūs, panele, kas tokia I uisite?
— Aš urėdo Tumanovo duktė. Pavlą aš pažįstu.
— A-a...— neaiškiai nutęsė Artiomas.— Va miltų vežiau berniūkščiui valgyti,
o čia mat kas...
Tonia ir Artiomas tylėdami žiūrėjo vienas į antrą.
Aš einu. Gal jūs rasite jį,— tyliai tarė Tonia, atsisveikindama su Artiomu.—
Vakare užsuksiu pas jus, papasakosite man.
Artiomas tylėdamas linktelėjo galvą.
Lango kertėje zyzė iš žiemos miego pakirdusi liesi musė. Ant senos pratrintos
sofos krašto, rankomis atsirėmusi į kelius, sėdėjo jauna valstietė, beprasmišką
žvilgsnį įrėmusi į purvinas grindis.
Komendantas, į burnos kampą įsikandęs papirosą, smarkiai brūkščiodamas,
baigė prirašyti lapą ir po žodžiais „Šepetovkos miesto komendantas chorunžas“ su
malonumu padėjo įmantrų parašą, vingriai užsukęs gale. Tarpduryje sučerškėjo
pentinai. Komendantas pakėlė galvą.
Prieš jį stovėjo Salonryga su aprišta ranka.
— Kokie vėjai atnešė? —pasveikino jį komendantas.
— Geri vėjai, ranką suknežino iki kaulo bohunietis‡.
Salomyga, nepaisydamas, kad čia buvo moteris, riebiai nusikeikė.
‡

1918 m. suformuoto 1-ojo Ukrainos tarybinio revoliucinio Ivano Bohuno vardo pulko karys.

62

— Ką gi, ar pasitaisyti čia atvažiavai?
— Taisysimės aname pasaulyje. Fronte spaudžia, net vanduo varva.
Komendantas sustabdė jį, galva parodęs į merginą.
— Paskui pasikalbėsime.
Salomyga sunkiai atsisėdo ant taburetės ir nusiėmė kepurę su žvaigžde,
kurioje buvo išplautas emalinis trišakis valstybinis UTR ženklas.
— Mane Golubas atsiuntė,— pradėjo jis negarsiai.— Veikiai čia persikels
Siečės šaulių divizija. Iš viso čia putra užvirs, tad aš turiu tvarką padaryti. Galimas
daiktas, vyriausiasis atvažiuos, su juo koks nors užsienio žąsinas, tad kad čia
niekas nekalbėtų apie „palengvinimą“. O ką tu rašai?
Komendantas perkėlė papirosą į kitą burnos kertę.
— Čia toks stipena pas mane sėdi, vaikagalys. Supranti, stotyje buvo
pakliuvęs tas pats Zuchrajus, atsimeni, kuris geležinkelininkus užsiundė prieš
mus.
— Na, na? — susidomėjęs prisislinko Salomyga.
— Na, supranti, Omelčenka, vėpla, stoties komen- i lemtas, siuntė ji pas mus
su vienu kazoku, o tas, kur pas mane sėdi, išvadavo jį pačioj dienos aky.
Nuginklavo kazoką, išmušė jam dantis ir — kulnus parodė. Žuchrajus ir pėdos
atšalo, o šitas pakliuvo. Va pasiskaityk medžiagą,— jis pastūmė Salomygai pluoštą
prirašytų popierių.
Šis prabėgomis peržiūrėjo juos, sklaidydamas kaire, sveikąja, ranka.
Perskaitęs įbedė žvilgsnį į komendantą:
— Ir tu nieko iš jo neišgavai?
Komendantas nervingai patempė kepurės snapelį.
— Penkias dienas su juo plūkiuosi. Tyli. „Nieko,— sako,-—nežinau,
nevadavau.“ Kažkoks banditpalaikis. Supranti, sargybinis jį atpažino, vos
nepasmaugė šičia gyvačiuko. Jėga atplėšiau. Omelčenka kazokui stotyje dvidešimt
penkis šompolus įsegė už suimtąjį, tai čia jis ir davė jam garo. Ilgiau laikyti čia
neverta, siunčiu į štabą, kad leistų nurašyti į išlaidas.
Salomyga paniekinamai nusispiovė.
— Būtų jis mano rankose, prašnektų. Ne tau, popaiti, tardyti. Koks ten
komendantas iš seminaristo? Šompolų įveržei jam?
Komendantas įniršo:
— Tu jau per daug sau leidi. Savo pajuokas gali pasilikti sau. Čia aš esu
komendantas ir prašau nesikišti.
Salomyga pažvelgė į šerį pastačiusį komendantą ir nusikvatojo:
— Cha-cha!.. Popaiti, nesipūsk, sprogsi. Trauk velniai tave ir tavo reikalus!
Geriau pasakyk, kur gauti porą butelių naminės?
Komendantas šyptelėjo:
— To tai galima.
— O šitam,— bakstelėjo Salomyga pirštu į popierių,— jei nori, kad nusiųstų į
aną pasaulį, vietoje šešiolikos metų įrašyk aštuoniolika. Štai čia užriesk vąšelį, nes
gali nepatvirtinti,
Sandėliuke jų buvo trys. Barzdotas senis su palaikiu durtiniu tįsojo šonu ant
gultų, parietęs liesas kojas su plačiomis drobinėmis kelnėmis. Jį pasodino už tai,
kad iš jo daržinės dingo nakvojusio petliūrininko arklys. Ant grindų sėdėjo
pagyvenusi moteris gudrių, suktų akučių, smailiu smakru, degtindarė, kaltinama
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pavogus laikrodį ir kitų vertingų daiktų. Kertėje po langu, padėjęs galvą ant
kepurės, pusiau be sąmonės gulėjo Korčiaginas.
Į sandėliuką kareiviai atvedė merginą, kaimietiškai užsirišusią spalvotą
skarelę, didelėmis baikščiomis akimis.
Mergina pastovėjo valandėlę ir atsisėdo greta degtindarės.
Ši, smalsiai apžiūrėjusi naujokę, prašneko, berdama žodžius kaip žirnius:
— Sėdi, mergele?
Negavusi atsakymo, nenurimo1:
— Už ką tave čia, a? Ar ne dėl naminės kartais?
Valstietė, atsistojusi ir pasižiūrėjusi į įkyrią bobą,
tyliai atsakė:
— Ne, už brolį mane paėmė.
— O ką jis? — kibo boba.
Įsikišo senis:
— Ko tu jai ramybės neduodi? Žmogui gal į pasaulį žiūrėti nemiela, o tu tarški.
Boba greitai atsigręžė į gultus:
— O iš kur tu toks atsiradai, kad mane mokai? Ar su tavim kalbu, a?
Senis nusispiovė.
— Nekibk, sakau, prie žmogaus.
Sandėliuke pasidarė tylu. Mergina pasitiesė didelę skarą, atsigulė, pasidėjusi
galvą ant rankos.
Degtindarė ėmė valgyti. Senis nuleido kojas ant grindų, neskubėdamas
susisuko storą papirosą ir užsirūkė. Sandėliuke ėmė plaukioti dvokiančių dūmų
kamuoliai.
Čepsėdama prikimšta burna, boba sumurmėjo:
— Duotum ramiai pavalgyti, be smarvės, nėra galo tam rūkymui.
Senis kandžiai sukikeno:
— Bijai suliesėti? Aure, greitai pro duris neišlįsi. Tu vaikinui duotum
užvalgyti, o čia vis pati kemši.
Boba įsižeidusi mostelėjo ranka:
— Aš sakau jam: valgyk,— nenori. O dėl manęs užsičiaupk: ne tavo valgau.
Mergina atsigręžė į degtindarę ir, linktelėjusi galva i Korčiagino pusę,
paklausė:
— Nežinot, už ką jis sėdi?
Boba apsidžiaugė užšnekinta ir mielai pasakė:
— Tai vietinis vaikinas, Korčiaginos, virėjos, jaunesnysis sūnus.
Pasilenkusi prie ausies, degtindarė sušnibždėjo:
— Bolševiką išvadavo. Jūreivis čia toks buvo, pas Zozulichą, mano kaimynę,
kambarį turėjo.
Moteris prisiminė: „Siunčiu į štabą, kad leistų nurašyti į išlaidas...“
*

*

*

Į stotį vienas po kito riedėjo ešelonai. Lyg netvarkinga minia iš jų virto Siečės
šaulių kureniai (batalionai). Bėgiais lėtai šliaužė plienu apkaustytas keturvagonis
šarvuotis „Zaporožietis“. Nuo platformų kareiviai vilko pabūklus. Iš prekinių
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vagonų vedė arklius. Čia pat balnojo, sėdo ir, stumdydami pakrikusias pėstininkų
minias, skynėsi kelią į stoties kiemą, kur rikiavosi raitininkų dalinys.
Lakstė seniūnai, šūkaudami savo padalinių numerius.
Stotis ūžė kaip širšynas. Iš beformės įvairiabalsių pakrikusių žmonių minios
pamažu formavosi būrių kvadratai, ir netrukus ginkluotų žmonių srautas paplūdo
į miestą. Iki pat vakaro plentu bildėjo vežimai ir kiūtino žengusios į miestą Siečės
šaulių divizijos užnugario pasturlakai.
Ir pagaliau, eisenos gale, pražygiavo štabo kuopa, plyšodama šimtu
dvidešimčia gerklių:
Kas per vėtros, kas per audros
Laužo sodus?
Tai Petliūra Ukrainoj
Pasirodė...
Korčiaginas pasistiebė prie langelio. Pro ankstyvo pavakario prieblandą jis
išgirdo ratų bildesį gatvėje, daugybės kojų trypimą, daugiabalsį dainavimą.
Iš užpakalio tyliai tarė:
— Matyt, kariuomenė žygiuoja į miestą.
Korčiaginas atsigręžė.
Kalbėjo vakar atvesta mergina.
Jis girdėjo jos pasakojimą — naminės pardavėja pasiekė, ko norėjo. Ji esanti
iš kaimo, septyni kilometrai nuo miestelio. Vyresnysis jos broliukas Gricka,
raudonasis partizanas, prie Tarybų valdžios vadovavęs varguomenės komitetui.
Išėjus raudoniesiems, išėjo ir Gricka, susijuosęs kulkosvaidžio juosta. O
dabar šeimai nebėra gyvenimo. Buvo vienas arklys, ir tą paėmė. Tėvą į miestą buvo
išvežę: prisikankino, besėdėdamas kalėjime. Seniūnas — iš tų, kuriuos Gricka ėmė
į nagą,— keršydamas visada pas juos apgyvendina įvairius žmones. Seimą visiškai
nunuoginta. Vakar į kaimą atvyko komendantas žmonių gaudyti. Seniūnas jį
atvedė pas juos. Nusižiūrėjo mergaitę komendantas, rytą pasiėmė į miestą „kvosti“.
Korčiaginui nelindo miegas, nė žymės neliko ramybės, ir tik viena mintis,
kuria negalėjo atsikratyti, sukosi galvoje: „Kas bus toliau?“
Skaudžiai gėlė sumuštą kūną. Su gyvulišku įtūžiu primušė jį sargybinis.
Norėdamas atsikratyti neapkenčiamų minčių, ėmė klausytis savo kaimynių
kuždesio.
Visiškai tyliai pasakojo mergina, kaip kibo prie jos komendantas,
grasindamas, įkalbinėdamas, o kai buvo atstumtas, sužvėrėjo. „Pasodinsiu“,- sako,
- į rūsį, tu man iš ten neišeisi.“
Tamsa ėmė traukti kampus. Artėjo naktis, tvanki, nerami. Vėl mintys sukosi
apie nežinomą rytojų. Septinta naktis, o rodos, kad keli mėnesiai praėjo, kieta
gulėti, tebeskauda sumuštas vietas. Sandėliuke dabar teliko tik trys. Seniukas
knarkė ant gultų kaip namie ant pečiaus. Seniukas ramus lyg išminčius ir miega
naktimis kietai. Degtindarę chorunžas išleido baltakės atnešti. Christina ir Pavlas
ant grindų, beveik šalimais. Vakar pro langelį matė Seriožką. Ilgai šis stovėjo
gatvėje, liūdnai žiūrėjo į namų langus.
„Matyt, žino, kad aš čia.“
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Tris dienas jis gavo griežinius juodos rūgščios duonos. Kas atnešdavo,
nepasakė. Dvi dienas kvotė komendantas. Ką tai galėtų reikšti?
Kvočiamas nieko nepasakė, visko gynėsi. Kodėl tylėjo, nė pats nežinojo. Norėjo
būti drąsus, norėjo būti įvirtas, kaip tie, apie kuriuos buvo skaitęs knygose, o kai
suėmę vedė naktį ir prie didžiulio garinio malūno vienas iš vedusiųjų pasakė: „Ką
čia jį tampysim, ponas chorunžai? Kulką į. nugarą — ir baigta“, pasidarė baisu.
Taip, baisu mirti, kai tau tik šešiolika metų! Juk mirti — tai visam laikui
nebegyventi.
Christina taip pat galvojo. Ji daugiau žino už šį vyruką. Jis, tur būt, dar
nežino... O ji girdėjo.
Nemiega jisai, blaškosi naktimis. Gaila, oi, kaip gaila jo Christinai, bet ji turi
savo sielvartą: negali užmiršti baisių komendanto žodžių: „Rytoj su tavim
susidorosiu. Nenori su manim — eisi į sargybinę. Kazokai neatsisakys. Pasirink.“
Oi, kaip sunku, ir niekas tavęs nepasigailės! Kuo gi ji kalta, kad Gricka išėjo
pas raudonuosius? „Oi, kaip sunku gyventi pasaulyje!“
Kažkoks maudulys gniaužia gerklę, juoda neviltis, baimė užplūdo ją, ir
Christina ėmė dusliai raudoti.
Krūpčioja jaunas kūnas nuo beprotiško maudulio ir nevilties.
Kampe prie sienos sujudėjo šešėlis.
— Ko tu dabar?
Karštas Christinos šnibždesys — išliejo ji savo maudulį tyliajam kaimynui. Jis
klausosi, tyli ir tik ranką uždėjo ant Christinos rankos.
— Užkankins mane, prakeiktieji,— rydama ašaras, su nesuvokiamu siaubu
kuždėjo ji.— Pražuvau: kieno galia, to ir valia.
Ką jis, Pavlas, galėjo pasakyti šitai merginai? Nėra žodžių. Nėra ką sakyti.
Gyvenimas veržė kaip lankas.
„Neleisti jos rytoj, kovoti? Primuš negyvai, o gal ir kardu žiebs per galvą,—ir
baigta.“ Ir, norėdamas truputį paguosti tą iš sielvarto susikrimtusią merginą,
švelniai paglostė jai ranką. Mergina nustojo raudojusi. Kartkartėmis sargybinis,
kaip paprastai, sušukdavo ant praeivių „kas eina?“—ir vėl tylu. Kietai miega
seniukas. Lėtai slinko nejuntamos minutės. Nesuvokė, kai stipriai jį apkabino
rankos ir prisitraukė prie savęs.
— Klausyk, gerasai,— kužda karštos lūpos,— aš vis tiek žuvus: jei ne
karininkas, tai tie užkankins. Imk mane, berneli mielas, kam tas šuo turi mergystę
atimti.
— Ką tu kalbi, Christina?
Tačiau stiprios rankos nepaleidžia. Lūpos karštos, lūpos pilnos, nuo jų sunku
pabėgti. Merginos žodžiai paprasti, švelnūs,— juk jis žino, kam tie žodžiai.
Ir štai nubėgo kažkur į šalį ta diena. Užmiršta spyna prie durų, rudas kazokas,
komendantas, žvėriškas mušimas, septynios tvankios naktys be miego, ir akimirką
teliko vien karštos lūpos ir truputį drėgnas nuo ašarų veidas.
Staiga jis atsiminė Tonią.
„Kaip buvo galima ją užmiršti?.. Nuostabios mielos akys.“
Užteko jėgų pasitraukti. Kaip girtas atsikėlė ir įsikibo ranka į grotas.
Christinos rankos surado jį.
— Ko gi tu?

66

Kiek jausmo šiame klausime! Jis pasilenkia prie jos ir, stipriai spausdamas
rankas, sako:
— Negaliu, Christina. Tu — gera,— ir dar kažką sakė, ko pats nesuprato.
Išsitiesė, norėdamas nutraukti nepakenčiamą tylą, žengė prie gultų. Atsisėdęs
ant krašto, ėmė purtyti seniuką:
— Dėdule, duok užsirūkyti.
Kampe, apsigobusi skara, raudojo mergina.
Dieną atėjo komendantas, ir kazokai išvedė Christiną. Ji akimis atsisveikino
su Pavlu. Jose buvo priekaištas. Ir kai, jai išėjus, užsitrenkė durys, jo sieloje
pasidarė dar sunkiau ir tamsiau.
Seniukas iki vakaro neišgavo iš jaunuolio nė vieno žodžio. Buvo pakeista
sargyba ir komendantūros komanda. Vakare atvedė naują suimtąjį. Pavlas pažino:
tai buvo Dolinikas, cukraus fabriko stalius. Stipriai suręstas, nedidukas, su
išblukusiais geltonais marškiniais po palaikiu švarku. Įdėmiai peržvelgė
sandėliuką. Pavlas matė jį 1917 metais, vasario mėnesį, kai revoliucija buvo
atriedėjusi ir iki miestelio. Triukšmingose demonstracijose jis buvo klausęsis tik
vieno bolševiko. Tai buvo Dolinikas. Užlipęs ant tvoros prie kelio, jis sakė
kareiviams kalbą. Įstrigo į galvą paskutiniai jo žodžiai:
— Laikykitės, kareiviai, bolševikų: jie neparduos!
Nuo to laiko staliaus nebuvo sutikęs.
Senis apsidžiaugė, gavęs naują kaimyną. Jam, matyti, sunku buvo kiaurą
dieną sėdėti tylint. Dolinikas atsisėdo ant gultų, surūkė su juo papirosą ir viską
išklausinėjo.
Po to prisėdo prie Korčiagino.
— O kas pas tave gero? — paklausė jis vaikiną.— Kaip čia pakliuvai?
Gaudamas trumpus atsakymus, Dolinikas jautė, kad jo bendrakalbis
nepasitiki, todėl taip šykšti žodžių. Tačiau kai stalius sužinojo, kuo kaltinamas
jaunuolis, jis nustebęs įsmeigė savo protingas akis į Korčiaginą. Atsisėdo greta.
— Tai tu, sakai, Žuchrajų išgelbėjai? Mat kaip. Aš nė nežinojau, kad tu
suimtas,
Pavlas iš netikėtumo pasikėlė ant alkūnės.
— Kokį Žuchrajų? Aš nieko nežinau. Maža ką man užkars.
Bet Dolmikas šypsodamas prisislinko arčiau.
— Liaukis, drauguži, man nesigink. Aš daugiau žinau už tave.
Ir tyliai, kad senis negirdėtų, tarė:
— Aš pats lydėjau Žuchrajų, jis, tur būt, vietoje. Fiodoras man viską apie tą
atsitikimą papasakojo.
Patylėjęs truputį, kažką galvodamas, pridūrė:
— Vyras tu, pasirodo, kaip reikiant. Bet kad sėdi, kad jie viską žino — tai jau
velnias, gali sakyti, visai prastai.
Jis nusivilko švarką, pasitiesė jį ant grindų, atsisėdo, atrėmęs nugarą į sieną,
ir vėl ėmė suktis papirosą.
Paskutiniai Doliniko žodžiai Pavlui viską pasakė. Buvo aišku: Dolinikas ne
svetimas. Jei lydėjo Žuchrajų,— vadinasi...
Pavakare jis jau žinojo, kad Dolinikas suimtas už agitaciją Petliūros kazokų
tarpe. Pakliuvo nusikaltimo vietoje, dalydamas gubernijos revoliucinio komiteto
atsišaukimus, kuriuose buvo raginama pasiduoti ir pereiti pas raudonuosius.
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Atsargusis Dolinikas nedaug tepasakojo Pavlui.
„Kas žino? — galvojo jis. — Ims mušti berniūkštį šompolais. Jaunas dar.“
Vėlai vakare, rengdamasis gulti, savo būkštavimus išreiškė trumpais bendrais
žodžiais:
— Mudviejų, Korčiaginai, padėtis, galima sakyti, visiškai nepavydėtina.
Pažiūrėsime, kas iš to bus.
Kitą dieną sandėliuke atsirado naujas suimtasis, visam miestui žinomas
kirpėjas Šlioma Zelceris, su didžiulėmis ausimis, laibu kaklu. Jis pasakojo
Dolinikui, karščiuodamasis ir mostaguodamas rankomis:
— Taigi, Fuksas, Bluvšteinas, Trachtenbergas jam neš duoną su druska. Aš
sakau: norite nešti — neški- te, bet kas jums pasirašys visų žydų gyventojų vardu?
Atsiprašau, niekas. Jiems yra išskaičiavimas. Fuksas turi krautuvę,
Trachtenbergas — malūną, o aš ką? O kiti skurdžiai? Tie elgetos — nieko. Na, mano
ilgas liežuvis. Šiandien skutu vieną seniūną, iš naujųjų, kur neseniai atsiuntė.
„Kaip čia yra,— sakau,— ar atamanas Petliūra žino apie pogromus, ar ne? Ar jis
priims tą delegaciją?“ Et, kiek kartų esu turėjęs nemalonumų per savo liežuvį! Ką,
jūs manote, šitas seniūnas padarė, kai jį nuskutau, išpudravau, padariau viską
kaip pridera? Jis atsistoja, užuot sumokėjęs man, suima mane už agitaciją prieš
valdžią. — Zelceris sudavė kumščiu sau į krūtinę:—Kokia agitacija? Ką aš tokio
pasakiau? Aš tik paklausiau žmogų... Ir už tai mane sodina...
Zelceris karščiuodamasis sukaliojo Doliniko marškinių sagą, tampė čia už
vienos, čia už antros rankos.
Dolinikas nejučiomis nusišypsojo, klausydamasis pa-sipiktinusio Šliomos.
Kirpėjui nutilus, Dolinikas rimtai pasakė:
— Et Šlioma, tu va protingas vyras, o padarei kaip avinas. Radai kada malti
liežuviu. Nebūčiau pataręs tau čia patekti.
Zelceris supratingai pažvelgė į jį ir iš nevilties mostelėjo ranka. Durys atsidarė,
ir į sandėliuką įgriuvo Pavlui pažįstama degtindarė. Ji piktai plūdo ją vedantį
kazoką:
— Kad jūs supleškėtumėte kartu su savo komendantu! Kad jis pastiptų nuo
mano degtinės!
Sargybinis užtrenkė duris, ir buvo girdėti, kaip jis kabina spyną.
Boba atsisėdo ant gultų; ją juokais sveikino senis:
— Ar vėl pas mus, tarškute? Sėskis, būsi viešnia.
Degtindarė nemeiliai pažvelgė į senį ir, sugriebusi ryšulį, atsisėdo ant grindų
greta Doliniko.
Ji vėl buvo pasodinta, kai atnešė keletą butelių naminės.
Už durų sargybinėje pasigirdo riksmai, sujudimas. Kažkieno šiurkštus balsas
įsakinėjo. Visi suimtieji sandėliuke pasuko galvas į duris.
*

*

*

Aikštėje, prie nedailios cerkviukės su senovine varpine, prasidėjo miesteliui
neįprastas įvykis. Apsupusios aikštę iš trijų pusių, taisyklingais stačiakampiais
išsirikiavo Siečės šaulių divizijos dalys su visa kautynių apranga.
Priekyje, pradedant nuo cerkvės durų, gretomis, remdamiesi į mokyklos tvorą,
šachmatiniais kvadratais nusitraukė trys pėstininkų pulkai.
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lt pilka, purvina masė, pristatę šautuvus prie kojų, negražiais rusiškais
geležiniais šalmais, kurie buvo panašūs į pusiau perkirstus moliūgus, gausiai
apsikarstę šoviniais, stovėjo Petliūros kareiviai, kovingiausia „Direktorijos“ divizija.
Gerai iš buvusios carinės armijos atsargų aprengta ir apauta, daugiau kaip
per pusę susidedanti iš buožių, sąmoningai kovojančių prieš Tarybas, ši divizija
buvo permesta į miestelį itin svarbiam strateginiam geležinkelio mazgui ginti.
Iš Šepetovkos į penkias skirtingas šalis sklido blizgančios bėgių juostos.
Prarasti šį punktą Petliūrai buvo prarasti viską. „Direktorijai“ ir taip teliko smarkiai
apkarpyta teritorija. Petliūros gaujų sostine tapo kuklus Vinicos miestelis.
„Vyriausiasis“ atamanas ryžosi pats patikrinti dalis. Viskas buvo paruošta jam
sutikti.
Užpakalinėse gretose, toliau nuo akių, aikštės kampe buvo pastatytas naujai
sumobilizuotas pulkas. Čia stovėjo basas, margai apsirengęs jaunimas. Niekas iš
šių jaunų kaimo vyrų, per naktines medžiokles nutrauktų nuo krosnių ar pagautų
gatvėje, nemanė kariauti.
— Nėra kvailių,— sakė jie.
Daugių daugiausia pavykdavo Petliūros karininkams — tai atvesti
mobilizuotuosius su sargyba į miestą, suskirstyti juos kuopomis ir kureniais ir
išduoti ginklus.
Bet kitą dieną trečdalis atvestųjų išnykdavo, ir kiekvieną dieną jų mažėdavo
ir mažėdavo.
Išduoti jiems batus buvo daugiau nei lengvapėdiška, o ir tų batų ne kažin
kiek. Buvo išleistas įsakymas: atvykti į kariuomenę apsiavusiems. Jis davė
nuostabių vaisių. Iš kur ir buvo traukiamos tos neregėtos draiskanos, kurios
laikėsi ant kojų tik viela ar virvutėmis priraišiotos!
Į paradą jie buvo atvesti basi.
Už pėstininkų nusidriekė Golubo raitininkų pulkas.
Raitininkai laikė gausias smalsuolių minias. Visi norėjo pasižiūrėti parado.
Pats „vyriausiasis“ atamanas atvažiuos! Mieste tokie įvykiai buvo retenybė, ir
praleisti nemokamo spektaklio niekas nenorėjo.
Ant cerkvės laiptelių susirinko pulkininkai, esaulai, abi popaitės, būrelis
ukrainiečių mokytojų, grupė „laisvųjų“ kazokų, trupučiuką kuprotas valdybos
pirmininkas— žodžiu, išrinktieji, atstovaujantieji „visuomenei“, ir jų tarpe, su
čerkese, vyriausiasis pėstininkų inspektorius. Jis vadovavo paradui.
Cerkvėje velykiniais apdarais vilkosi popas Vasilijus.
Petliurą buvo ruošiamasi priimti iškilmingai. Buvo atnešta ir iškelta vėliava:
geltona ir žydra. Jai turėjo prisiekti mobilizuotieji.
Divizijos vadas menku, nusišėrusiu „fordu“ nuvažiavo į stotį Petliūros
parsigabenti.
Pėstininkų inspektorius pasišaukė liekną, užraitytais kaip dabitos ūseliais
pulkininką Cerniaką.
— Pasiimkite ką nors, patikrinkite komendantūrą ir užnugarį, kad viskas
būtų švaru ir sutvarkyta. Jei yra suimtųjų, peržiūrėkite, valkatas išvykite.
Černiakas kaukštelėjo užkulniais, pasiėmė čia pat pasipainiojusį esaulą ir
nujojo.
Inspektorius mandagiai kreipėsi į vyresniąją po- paitę:
— O kaip pas jus pietūs, ar viskas sutvarkyta?
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— O taip, ten komendantas darbuojasi,— atsakė popaitė, įsmeigusi akis į
gražų inspektorių.
Staiga visi sujudo: plentu, prisišliejęs prie žirgo sprando, lėkė raitelis. Jis
mosavo ranka ir rėkė:
— Atvažiuoja!
— Į vieta-as! — riktelėjo inspektorius.
Seniūnai nubėgo į rikiuotę.
„Fordui“ sučiaudėjus prie cerkvės, orkestras užgrojo „Dar nemirė Ukraina“.
Iš automobilio paskui divizijos vadą nerangiai išlipo „pats vyriausiasis
atamanas Petliūra“, vidutinio ūgio vyriškis, su kampuota galva, stipriai įręsta ant
raudono sprando, su mėlynu žiponu iš geros gvardietiš- kos gelumbės, suveržtu
geltonu diržu, prie kurio buvo prisegtas mažytis brauningas zomšinėse makštyse.
Ant galvos slepiamos spalvos „kerenka“, prie jos žvaigždė su emaliniu tridančiu.
Nieko karingo Simono Petliūros figūra neturėjo. Atrodė jis visiškai ne karys.
Kažko nepatenkintas, jis išklausė inspektoriaus trumpo raporto. Paskui
pasveikino jį valdybos pirmininkas.
Petliūra išsiblaškęs klausėsi, per jo galvą žiūrėdamas į išrikiuotus pulkus.
— Pradėsime apžiūrą,— linktelėjo jis inspektoriui.
Užlipęs ant nedidelės pakylos prie vėliavos, Petliūra pasakė kareiviams dešimt
minučių trukusią kalbą.
Kalba buvo neįtikinama. Sakė ją Petliūra be ypatingo pakilimo, matyti,
pavargęs iš kelionės. Baigė, šabloniškai kareiviams šaukiant: „Šlovė! Šlovė!“ Nulipo
nuo pakylos ir nusišluostė nosine suprakaitavusią kaktą, Paskui su inspektorium
ir divizijos vadu apėjo dalis.
Eidamas pro mobilizuotųjų gretas, niekinamai primerkė akis, nervingai
kandžiodamas lūpas.
Baigiantis apžiūrai, kai mobilizuotieji būrys po būrio nelygiomis gretomis ėjo
prie vėliavos, prie kurios su evangelija stovėjo popas Vasilijus, ir bučiavo iš pradžių
evangeliją, paskiau vėliavos kampą, įvyko kažkas netikėta.
Kažkaip į aikštę prie Petliūros prasiskverbė delegacija. Su duona ir druska
rankose žengė turtingas miško pirklys Bluvšteinas, jam iš paskos galanterinin- kas
Fuksas ir dar trys stambūs komersantai.
Bluvšteinas, nusilenkęs kaip liokajus, įteikė padėklą Petliūrai. Jį paėmė greta
stovįs seniūnas.
— Žydų tautybės gyventojai reiškia jums, valstybės galvai, nuoširdų savo
dėkingumą ir pagarbą. Štai, prašom, sveikinimo lapas.
— Gerai,—-burbtelėjo Petliūra, permesdamas akimis popierių.
Bet tuo metu prabilo Fuksas.
— Nuolankiausiai prašome jus leisti mums atidaryti įmones ir apginti nuo
pogromo,— išstenėjo Fuksas sunkų žodį.
Petliūra piktai susiraukė.
— Mano armija pogromų nerengia. Jūs turite tai įsidėmėti.
Fuksas beviltiškai skėstelėjo rankomis.
Petliūra nervingai gūžtelėjo petim. Jis buvo piktas ant delegacijos, taip nelaiku
priėjusios. Jis atsigręžė. Už jo nugaros, kandžiodamas juodą ūsą, stovėjo Golubas.
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— Čia skundžiasi jūsų kazokais, ponas pulkininke. Išaiškinkite, kaip čia yra,
ir imkitės priemonių,— tarė
Petliūra ir, kreipdamasis į inspektorių, įsakė: — Pradėkime paradą.
Nelaiminga delegacija niekaip nesitikėjo sutiksianti Golubą ir pasiskubino
išgaruoti.
Visi žiūrovai susidomėję stebėjo, kaip ruošiamasi iškilmingam maršui.
Pasigirdo griežti komandos žodžiai:
Golubas, artėdamas prie Bluvšteino ramiu pažiūrėti veidu, aiškiai
sušnibždėjo:
— Nešdinkitės, nekrikštai,—sumalsiu aš jus į smulkų miltą.
Griaudė orkestras, ir pirmosios dalys pradėjo eiti per aikštę. Priėję prie tos
vietos, kur stovėjo Petliūra, kareiviai mechaniškai rėkė „šlovė!“ ir suko plentu į
šonines gatves. Kuopų priešakyje, apsivilkę naujutėlėmis chaki spalvos
uniformomis, atsainiai žingsniavo seniūnai, lyg per pasivaikščiojimą mosikuodami
lazdelėmis. Šitą madą žygiuoti su lazdele, kaip ir šompolą kareiviams, siečininkai
įsivedė pirmieji.
Paskutiniai ėjo mobilizuotieji, nedarni jų masė traukė, nepataikydama į koją,
kareiviai kniubčiojo viens ant kito.
Basos kojos čežėjo tyliai. Seniūnai išsijuosę stengėsi įvesti tvarką, bet tai buvo
neįmanoma. Einant antrajai kuopai, dešinysis sparninis, jaunas vyrukas su
drobiniais marškiniais, užsižiūrėjo į „vyriausiąjį“, išsižiojęs iš nustebimo, ir išsitiesė
paslikas ant plento, įsistojęs į duburkį.
Šautuvas tarškėdamas nusirito akmenimis. Vyrukas stengėsi atsistoti, bet jį
tučtuojau pargriaudavo einantieji iš užpakalio.
Žiūrovų tarpe pasigirdo kvatojimas. Būrys nebesilaikė rikiuotės. Ėjo per aikštę
jau kaip pakliuvus. Vaikinukas, kuriam taip nepasisekė, čiupęs šautuvą, vijosi
savuosius.
Petliūra nusigręžė į šalį nuo šito nemalonaus vaizdo; nelaukdamas, kol praeis
vora, nuėjo prie automo
bilio. Inspektorius, žingsniuodamas iš paskos, atsargiai paklausė:
— Ar ponas atamanas pasiliks pietauti?
— Ne,— atšovė Petliūra.
Už cerkvės aukštos tvoros, žiūrovų minioje, paradą stebėjo Serioža Bruzžakas,
Valia ir Klimka.
Stipriai įsikibęs rankomis į pinučių virbus, neapykantos kupinu žvilgsniu
Serioža žiūrinėjo apačioje stovinčiųjų veidus.
— Einam, Valia, vaidinimas baigiasi,— įžūliai ir garsiai, taip, kad visi girdėtų,
tarė jis, traukdamasis nuo pinučių. Į jį nustebę atsigręžė žmonės.
Į nieką nekreipdamas dėmesio, jis pasuko prie vartelių. Paskui jį ėjo sesuo ir
Klimka.
*

*

*

Prijojęs prie komendantūros, pulkininkas Černiakas su esaulu nušoko nuo
arklių. Atidavę juos ordonansui, jie greitai nuėjo į sargybinę.
— Kur komendantas? — griežtai paklausė Černiakas ordonansą.
— Nežinau,— suvebleno tas.— Kažkur išėjęs.
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Černiakas apžiūrėjo purviną, nesutvarkytą sargybinę, sujauktas patalynes,
ant kurių nerūpestingai drybsojo komendantūros kazokai. Jie nė nemanė atsikelti,
seniūnams įėjus.
— Kas čia per migis? — suriaumojo Černiakas.— Ko drybsote kaip paršingos
kiaulės? — puolė jis gulinčius.
Vienas kazokas atsisėdo, sočiai atsirūgo ir nedraugiškai subaubė:
— Ko tu rėki? Mes savą rėksnį turime.
— Kas čia dabar? — pašoko Černiakas.— Su kuo tu kalbi, vėpla? Aš —
pulkininkas Černiakas! Girdėjai, šunkara? Tučtuojau kelkitės, nes visiems įkrėsiu
šom- polų! —bėgiojo po sargybinę įsikarščiavęs pulkininkas.— Kad bematant būtų
iššluotas visas purvas, lovos paklotos, jūsų snukiai kad pasidarytų žmoniški. Į ką
jūs panašūs? Ne kazokai, o plėšikų gauja,
Jis buvo neapsakomai įniršęs. Įdūkęs spyrė koja pamazgų bačką, stovinčią
ant tako.
Esaulas neatsiliko nuo jo, berdamas keiksmą po keiksmo, ir, įsakmiai
švaistydamasis triuodegiu stir- nakoju, vijo miegalius iš guolių.
— Vyriausiasis atamanas paradą priima, gali čia užeiti. Sukruskite gyviau!
Matydami, kad viskas krypsta į rimtąją pusę ir kad šompolų iš tiesų galima
užsidirbti,— Černiako vardas visiems buvo puikiausiai žinomas,— kazokai ėmė
lakstyti kaip nutvilkyti.
Darbas užvirė.
— Reikia pasižiūrėti suimtųjų — pasiūlė esaulas.— Kas žino, ką jie čia laiko?
Užsuks vyriausiasis,— gali nekaip pasibaigti.
— Kas turi raktą? — paklausė sargybini Černiakas.— Tučtuojau atrakinkite.
Vyresnysis skubiai pašoko ir atrakino.
-— O kur komendantas? Ar ilgai aš jo lauksiu? Tučtuojau suraskit jį ir
atsiųskit čia,— įsakinėjo Černiakas. — Apsaugą išveskit į kiemą, tvarkingai
išrikiuokit... Kodėl šautuvai be durtuvų?
— Mes tik vakar pasikeitėme,— teisinosi vyresnysis.
Jis puolė pro duris ieškoti komendanto.
Esaulas paspyrė koja sandėliuko duris. Nuo grindų pakilo keletas žmonių, kiti
liko gulėti.
— Atidarykite duris, -— įsakinėjo Černiakas, — čia maža šviesos.
Jis žiūrėjo suimtiesiems į veidus.
— Už ką sėdi? — griežtai paklausė jis ant gultų sėdintį seniuką.
Šis atsistojo, pasikėlė kelnes ir, trupučiuką mikčiodamas, šiurkštaus riksmo
nusigandęs, suvebleno:
— Aš nė pats nežinau. Pasodino — tai ir sėdžiu. Kumelšė pražuvo iš kiemo, aš
gi dėl to nekaltas.
— Kieno kumelšė? — nutraukė esaulas.
— Ugi valdžios. Pragėrė ją mano svečiai, o man bėdą verčia.
Černiakas skubiai nužvelgė senį nuo galvos iki kojų, nekantriai gūžtelėjęs
pečiu.
— Imkis savo mantą — ir marš iš čia!—riktelėjo jis, gręždamasis i degtindarę.
Senis ne iš karto patikėjo, kad jį paleidžia, ir, kreipdamasis į esaulą, ėmė
mirkčioti apyžlibėmis akimis:
— Vadinasi, man leidžiama išeiti?
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Šis linktelėjo galvą: keliauk, keliauk greičiau.
Senis paskubomis atsirišo nuo gultų savo krepšį ir skersas išsmuko pro duris.
— O tave už ką pasodino? — jau kvotė degtindarę Černiakas.
Ši, baigdama valgyti griežinį pyrago, ėmė tarškėti:
— Mane, ponas viršininke, neteisingai pasodino. Aš našlė, mano naminę gėrė,
o paskiau mane ir pasodino.
— Ar tu namine prekiauji? — paklausė Černiakas.
— Anokia ten prekyba,—įsižeidė boba. — Jis, komendantas, paėmė keturis
butelius ir nesumokėjo nė skatiko. Tai ir viskas: baltakę geria, o pinigų nemoka.
Kokia gi ten prekyba?
— Gana, tuojau nešdinkis velniop!
Bobai nereikėjo dukart paliepti; ji, pastvėrusi pintinę, dėkingai linkčiodama,
atatupsta nuslinko prie durų.
— Duok dieve jums sveikatėlės, ponai viršininkai.
Dolinikas žiūrėjo į tą komediją, plačiai atvėręs
akis. Niekas iš suimtųjų nesuprato, kas čia atsitiko. Viena buvo aišku:
atėjusieji žmonės — kažkokie viršininkai, ir suimtieji jų galioje.
— O tu už ką? — kreipėsi Černiakas į Doliniką.
— Atsistok prieš poną pulkininką! — riktelėjo esaulas.
Dolinikas pamažu ir sunkiai pakilo nuo grindų.
— Už ką sėdi, klausiu? — pakartojo Černiakas.
Dolinikas kelias sekundes žiūrėjo į užraitytus pulkininko ūsus, į švariai
nuskustą jo veidą, paskui į snapelį naujutėlės „kerenkos“ su emaliuota žvaigžde,
ir staiga jam toptelėjo svaigi mintis: „O jei pavyks?“
— Mane suėmė už tai, kad ėjau per miestą po aštuntos valandos,— pasakė,
kas pirmiausia atėjo į galvą.
Laukė, visas skausmingai įsitempęs.
— O ko naktį valkiojiesi?
— Ne naktį, apie vienuoliktą valandą.
Sakė ir jau nebetikėjo pašėlusia laime.
Suvirpėjo keliai, kai išgirdo trumpai sakant: „Keliauk sveikas.“
Dolinikas, užmiršęs savo švarką, žengė link durų, o esaulas jau klausinėjo
kitą.
Korčiaginas buvo paskutinis. Jis sėdėjo ant grindų, visiškai apkvaitęs nuo to,
ką matė, ir net nesuspėjo suvokti, kad Doliniką paleido. Kas čia vyksta, jis negalėjo
suprasti. Visus leidžia. Bet Dolinikas, Dolinikas... Jis pasakė, kad suimtas už
vaikščiojimą naktį... Pagaliau suprato.
Pulkininkas pradėjo kvosti liesąjį Zelcerį įprastu klausimu:
— Už ką sėdi?
Išblyškęs, susijaudinęs kirpėjas ūmai atsakė:
— Man sako, kad aš agituojąs, bet nesuprantu, kokia mano agitacija.
Černiakas pastatė ausis.
— Kas? Agitacija?! Ką agituoji?
Zelceris nesuprasdamas skėstelėjo rankomis:
— Nežinau, bet tik sakiau, kad renka parašus po žydų tautybės gyventojų
prašymu vyriausiajam atamanui.
— Po kokiu prašymu? — prislinko prie Zelcerio esaulas ir Černiakas.
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— Po prašymu, kad panaikintų pogromus. Jūs žinote, pas mus buvo baisus
pogromas. Gyventojai bijo.
- Suprantu,— nutraukė j j Černiakas.—- Mes tau parašysime prašymą,
žydpalaiki.— Ir, atsigręžęs į esau- lą, riktelėjo: — Šitą tipą reikia kur toliau
patupdyti. Paimk jį į štabą. Ten aš pats su juo pasišnekėsiu. Sužinosime, kas nori
paduoti prašymą.
Zelceris mėgino prieštarauti, bet esaulas, šiurkščiai mostelėjęs ranka, šniojo
jam rimbu per nugarą.
— Tylėk, bjaurybe!
Šiepdamasis iš skausmo, Zelceris atšoko į kampą. Jo lūpos ėmė virpėti, jis vos
galėjo susilaikyti nepravirkęs.
Vykstant paskutinei scenai, Korčiaginas atsistojo. Sandėliuke iš suimtųjų
teliko jis ir Zelceris.
Černiakas stovėjo prieš jaunuolį ir tyrinėjo jį juodomis akimis.
— Na, o ko tu čia?
Ir pulkininkas išgirdo greitą atsakymą:
— Aš sparną nuo balno nusiploviau puspadžiams.
— Nuo kokio balno? — nesuprato pulkininkas.
— Pas mus stovi du kazokai, tai aš nuo seno balno sparną nusiploviau
puspadžiams, o kazokai ir atvedė mane čia.— Ir, pagautas pašėlusios vilties
išsprukti į laisvę, pridūrė: — Iš kur aš galėjau žinoti, kad negalima...
Pulkininkas paniekinamai žiūrėjo į Korčiaginą.
— Ir ką tas komendantas veikė, velnias jį žino, irgi, mat, suimtųjų pririnko!
Ir, gręždamasis į duris, suriko: — Gali eiti namo ir pasakyk tėvui, kad jis tau kaip
pridera iškarštų kailį. Na, drožk!
Nebetikėdamas savimi, vos sulaikydamas širdį krūtinėje, sugriebęs gulintį ant
grindų Doliniko švarką, Korčiaginas puolė prie durų. Perbėgo sargybinę ir pro
išeinančio Černiako nugarą išsmuko į kiemą, iš ten pro vartelius ir į gatvę.
Sandėliuke liko vienišas, nelaimingas Zelceris. Jis apsidairė, skausmingo
maudulio suimtas, instinktyviai žengė kelis žingsnius durų link, bet į sargybinę
įėjo sargybinis, uždarė duris, pakabino spyną ir atsisėdo ant stovinčios palei duris
taburetės.
Priebutyje Černiakas patenkintas kreipėsi į esauią:
— Gerai, kad mes čia užsukome. Žiūrėk, kiek čia valkatų prisirinko, o
komendantą pasodinsime porai savaičių. Na, jojam, ką?
Kieme savo būrį rikiavo vyresnysis. Pamatęs pulkininką, jis pribėgo ir
atraportavo:
— Viskas tvarkoj, ponas pulkininke!
Černiakas Įstatė koją kilpon, lengvai užšoko ant arklio. Esaulas vargo su
narčių žirgu. Imdamas pavadžius, Černiakas tarė vyresniajam:
— Pasakyk komendantui, kad aš išleidau visą šlamštą, kurį jis čia buvo
sukišęs. Pranešk jam, kad pasodinsiu jį dviem savaitėm už tai, ką čia jis buvo
pridaręs. O šitą, kuris ten sėdi, tučtuojau perveskit į štabą. Sargybai būti
pasirengusiai.
— Klausau, ponas pulkininke! — pridėjęs ranką prie kepurės, atsakė
vyresnysis.
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Spustelėję arklius pentinais, pulkininkas su esaulu šuoliu leidosi į aikštę, kur
jau baigėsi paradas.
*

*

*

Peršokęs septintą tvorą, Korčiaginas sustojo. Toliau bėgti nebepajėgė.
Alkis tvankiame, nevėdintame sandėliuke išvargino jį. Namo negalima, o eiti
pas Bruzžakus — sužinos kas, nukentės visa šeima. Kurgi?
Jis nežinojo, ką daryti, ir bėgo per daržus ir pakluones. Atsipeikėjo, tik krūtine
atsirėmęs į kažkieno tvorą. Pažvelgė ir nustėro: už aukštos lentinės tvoros ėjo
miškų urėdo sodas. Štai kur atnešė jį galutinai pavargusios kojos. Argi jis manė
čia atbėgti? Ne.
Bet kodėl atsidūrė kaip tik prie urėdo sodybos?
Į tai negalėjo atsakyti.
Reikia kur nors atsipūsti ir paskui pagalvoti, kur toliau; sode yra medinė
pavėnė, ten jo niekas nepamatys.
Korčiaginas pašoko, sugriebė ranka lentos kraštą, užsikorė ant tvoros ir
nuvirto į sodą. Pasižiūrėjęs į vos
matomus pro medžius namus, jis nuėjo pavėnės link. Ji buvo atvira beveik iš
visų pusių. Vasarą ją apraizgydavo laukinės vynuogės — dabar viskas buvo plika.
Pasisuko į tvorą, tačiau buvo vėlu; už nugaros jis išgirdo pašėlusiai lojant.
Lapų nuklotu takeliu nuo namų į jį bėgo milžiniškas šuo.
Pavlas pasiruošė gintis.
Pirmasis antpuolis buvo atmuštas koja. Bet šuo vėl norėjo pulti. Kas žino, kaip
būtų pasibaigusios šios grumtynės, jei Pavlui pažįstamas skambus balsas nebūtų
surikęs:
— Trezorai, šalin!
Taku bėgo Tonia. Atitraukusi už kaklininko Trezo- rą, ji kreipėsi į stovintį prie
tvoros Pavlą:
— Kaip jūs čia patekote? Šuo galėjo jus apdraskyti. Gerai, kad aš...
Ji sutriko. Jos akys išsiplėtė. Koks panašus į Kor- čiaginą šis nežinia kaip
čionai atklydęs jaunuolis!
Žmogysta prie tvoros sujudėjo ir tyliai pratarė:
— Tu... Jūs mane pažįstate?
Tonia šūktelėjo ir ūmai žengė prie Korčiagino.
— Pavluša, tu?
Trezoras šauksmą suprato kaip ženklą pulti ir smarkiai šoko į priekį.
— Eik šalin!
Trezoras, gavęs keliskart koja nuo Tonios, įžeistas pasibruko uodegą ir
nudūlino į sodybą.
Tonia, spausdama Korčiaginui rankas, tarė:
— Tu laisvas?
— O argi tu žinai?
Tonia, nebesuvaldydama savo jaudinimosi, ūmai atsakė:
— Aš viską žinau. Man papasakojo Liza. Bet kaip tu čia? Tave paleido?
Korčiaginas pavargusiu balsu atsakė:
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— Paleido per klaidą. Aš pabėgau. Manęs jau, tur būt, ieško. Čia patekau
netyčia. Norėjau atsikvėpti pavėnėje.— Ir, lyg atsiprašydamas, pridūrė: — Aš labai
pavargau.
Jinai kelias akimirkas žiūrėjo j jį ir, gailesio, karšto švelnumo, nerimo ir
džiaugsmo užplūsta, spaudė jo rankas.
— Pavluša, mielas, mielasis Pavka, mano brangusis, gerasis... Aš myliu tave...
Girdi? Atkaklusis tu mano berniūkšti, kodėl tu tada išėjai? Dabar tu eisi pas mus,
pas mane. Nieku gyvu tavęs nepaleisiu. Pas mus ramu, tu pabūsi, kiek reikės.
Korčiaginas papurtė galvą.
— Jei mane ras pas jus, kas bus tada? Negaliu pas jus.
Rankos stipriau suspaudė pirštus, blakstienos suvirpėjo, akys ėmė žvilgėti.
— Jei tu neisi, manęs niekad nebepamatysi. Juk Artiomo nėra, ji su sargyba
paėmė Į garvežį. Visus geležinkelininkus mobilizuoja. Kurgi tu eisi?
Korčiaginas suprato jos nerimą, tačiau, bijodamas užtraukti brangiai
mergaitei pavojų, nesiryžo. Visi tie pergyvenimai jį nuvargino, jis norėjo pailsėti,
kankino alkis. Pavlas pasidavė.
Jam sėdint ant sofos Tonios kambaryje, duktė ir motina virtuvėje kalbėjosi:
— Klausyk, mama. Mano kambaryje dabar sėdi Korčiaginas, atsimeni? Mano
mokinys. Aš nieko nuo tavęs neslėpsiu. Jis buvo suimtas už vieno jūreivio
bolševiko išvadavimą. Pabėgo ir neturi kur prisiglausti.— Jos balsas sudrebėjo.—
Prašau, mama, leisti, kad jis dabar pasiliktų pas mus.
Dukters akys maldaujamai pažvelgė į motiną.
Ši tiriamai žiūrėjo Toniai į akis.
— Gerai, aš neprieštarauju. O kur tu jį padėsi?
Tonia nukaito ir droviai, jaudindamasi atsakė:
— Aš įkurdinsiu jį savo kambaryje ant sofos. Tėtei kol kas bus galima
nesakyti.
Motina tiesiai pasižiūrėjo Toniai į akis.
— Tai ir buvo tavo ašarų priežastis?
— Taip.
— Jis dar tikras vaikas.
Tonia nervingai glamžė bliuzės rankovę.
— Taip, bet j ei nebūtų pabėgęs, būtų sušaudytas kaip suaugęs.
Jekaterina Michailovna susirūpino, Korčiaginui atsidūrus jų namuose. Jai
kėlė nerimą ir jo suėmimas, ir neabejotina Tonios simpatija tam berniukui, ir tai,
kad ji visiškai jo nepažino.
O Tonią pagavo šeimininkavimo azartas.
— Jis turi išsimaudyti, mama. Tuojau sutvarkysiu tai. Jis purvinas kaip tikras
kūrikas. Tiek laiko nesiprausęs.
Ji bėgiojo, triūsė, kūrė vonią, ruošė baltinius. Ir skubėdama, vengdama
aiškinimų, nutvėrusi Pavlą už rankos, nutempė maudytis.
— Tu turi viską nusivilkti. Čia yra drabužiai. Tavo drabužius reikia išskalbti.
Užsivilksi šituos,— tarė ji, rodydama į kėdę, kur tvarkingai buvo sudėta jūreiviška
bliuze su balta dryžuota apykakle ir plačios kelnės.
Pavlas nustebęs dairėsi. Tonia šypsojosi:
— Čia mano maskaradinė eilutė. Ji tiks tau. Na, šeimininkauk, palieku tave.
Kol išsimaudysi, pataisysiu valgyti.
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Jį užtrenkė duris. Nebuvo kas daryti. Korčiaginas greitai nusirengė ir įlipo į
vonią.
Po valandos visi trys — motina, duktė ir Korčiaginas — pietavo virtuvėje.
Išbadėjęs Pavlas, pats nepastebėdamas, ištuštino trečią lėkštę. Iš pradžių jis
drovėjosi Jekaterinos Mi- chailovnos, bet paskiau, matydamas, kad ji elgiasi
draugiškai, apsiprato.
Kai po pietų jie susirinko Tonios kambaryje, Pavlas, Jekaterinos Michailovnos
prašomas, papasakojo, ką buvo iškentėjęs.
— Ką gi jūs manote toliau veikti? — paklausė Jekaterina Michailovna.
Pavlas susimąstė.
— Noriu pasimatyti su Artiomu, o paskiau pasprukti iš čia.
— Kur?
— Į Umanę manau prasigauti ar į Kijevą. Pats dar nežinau, bet iš čia reikia
būtinai išsinėšinti.
Pavlas netikėjo, kad viskas taip greitai pasikeitė. Dar rytą buvo belangėje, o
dabar greta Tonia, švarūs drabužiai ir svarbiausia — laisvė.
Štai kaip kartais pakrypsta gyvenimas: čia tamsa, nė mažiausios prošvaistės,
čia vėl šypso saulė. Jei nereikėtų laukti naujo suėmimo, dabar jis būtų laimingas
vaikinas.
Bet kaip tik dabar, kol jis čia, šiuose dideliuose ir tyliuose namuose, jį gali
sučiupti.
Reikėjo eiti bet kur, tik negalima pasilikti čia.
Bet juk išeiti iš čia visai nesinori, po galais! Kaip įdomu buvo skaityti apie
didvyrį Garibaldį! Kaip jis pavydėjo jam, o juk to Garibaldžio gyvenimas buvo
sunkus, jį priešai vaikė po visą pasaulį. Štai jis, Pavlas, tik septynias dienas
išgyveno baisiose kančiose, o atrodo lyg metai būtų praėję.
Didvyris iš jo, Pavkos, matyti, prastas.
— Apie ką tu galvoji? — paklausė prie jo pasilenkusi Tonia. Jos akys atrodo
jam bedugnės savo tamsiu mėlynumu.
— Tonia, nori, kad papasakočiau tau apie Christinką?..
— Papasakok,— pagyvėjusi tarė Tonia.
— ...ir ji nebesugrįžo.— Paskutinius žodžius jis sunkiai ištarė.
Kambaryje buvo girdėti, kaip vienodai tiksi laikrodis. Tonia, nuleidusi galvą,
proverksmė, iki skausmo kandžiojo lūpas.
Pavlas pasižiūrėjo į ją.
— Aš turiu išeiti iš čia dar šiandien,— ryžtingai tarė Pavlas.
— Ne, ne, šiandien tu niekur neisi!
Ploni šilti jos pirštai švelniai sulindo į neklusnius jo plaukus, maloniai taršė
juos...
— Tonia, tu man turi padėti. Reikia depe sužinoti apie Artiomą ir nunešti
raštelį Seriožkai. Varnalizdy- je guli mano revolveris. Aš negaliu eiti, o Seriožka turi
jį paimti. Ar gali tai padaryti?
Tonia atsistojo.
— Tuoj eisiu pas Sucharko. Su ja į depą. Tu parašyk laiškelį, aš nunešiu
Seriožai. Kur jis gyvena? O jei jis panorės ateiti, pasakyti jam, kur tu?
Pagalvojęs Pavlas atsakė:
— Tegu pats vakare atneša į sodą.
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Tonia parėjo namo jau vėlai. Pavlas kietai miegojo. Jos rankai prisilietus, jis
pabudo. Ji džiaugsmingai šypsojosi.
— Artiomas tuoj ateis. Jis ką tik parvažiavo. Lizos tėvui laidavus, jį išleis vienai
valandai. Garvežys stovi depe. Aš negalėjau jam pasakyti, kad tu čia. Pasakiau,
kad pranešiu kažką labai svarbaus. Bet štai ir jis.
Tonia nubėgo prie durų. Netikėdamas savo akimis, Artiomas kaip įbestas
sustojo tarpduryje. Tonia, jam įėjus, uždarė duris, kad kabinete neišgirstų šiltine
sergąs tėvas.
Kai Artiomo rankos apglėbė Pavlą, jam kaulai subraškėjo.
— Broleli! Pavka!
*

*

*

Buvo nutarta: Pavlas išvažiuoja rytoj. Artiomas įtaisys jį garvežyje pas
Bruzžaką, kuris vyksta į Kazatiną.
Artiomas, paprastai rūstus, neteko pusiausvyros, prisikankinęs dėl brolio,
nežinodamas, koks jo likimas. Dabar jis buvo be galo laimingas.
— Vadinasi, rytą, penkiomis, tu ateisi į medžiagų sandėlį. Sukraus malkas į
garvežį, ir tu įsėsi. Norėtųsi su tavim pasikalbėti, bet metas grįžti, Rytoj palydėsiu.
Iš mūsų formuoja geležinkelių batalioną. Kaip prie vokiečių,— su sargyba
važinėjame.
Artiomas atsisveikino ir išėjo.
Greitai nusileido sutemos. Serioža turėjo ateiti prie sodo tvoros. Belaukdamas
Korčiaginas vaikščiojo iš kampo į kampą tamsiame kambaryje. Tonia su motina
buvo pas Tumanovą.
Su Serioža susitiko tamsoje ir stipriai spaudė kits kitam rankas. Su juo atėjo
Valia. Kalbėjosi jie tyliai.
— Revolverio neatnešiau. Tavo kieme pilna pet- liūrininkų. Vežimai stovi,
ugnis sukurta. Niekaip nebuvo galima įsikarti į medį. Tai nepasisekė,— teisinosi
Serioža.
— Galas jo nematė,— ramino jį Pavlas.— Gal taip ir geriau. Kelyje gali surasti
— galvą nuims. Bet tu jį būtinai paimk.
Valia prisislinko prie jo.
— Kada tu važiuoji?
— Rytoj, Valia, kai tik prašvis.
— Bet. kaip tu išsigelbėjai, papasakok?
Pavlas pakuždomis greitai papasakojo, ką buvo iškentėjęs.
Atsisveikino jie šiltai. Serioža nejuokavo, jaudinosi.
— Laimingos kelionės, Pavlai, nepamiršk mūsų, — sunkiai ištarė Valia,
Jie nuėjo ir tučtuojau pranyko tamsoje.
Namuose tylu. Tik laikrodis žingsniuoja tvirtu ir nenuilstamu žingsniu. Nė
vienam iš jų neateina galvon mintis užmigti, nes po šešių valandų jie turi skirtis ir,
gal būt, niekad nebepamatys vienas antro. Argi per tokį trumputį laiką galima
išpasakoti tas mintis ir žodžius, o jų abiem buvo susitelkę milijonai?
Jaunystė, be galo puiki jaunystė, kai aistra dar ne-suprantama, tik neaiškiai
jaučiama iš dažno širdžių plakimo; kai ranka išgąstingai sudreba ir nuslysta į šalį,
atsitiktinai palietusi draugės krūtinę, ir kai jaunatvės draugystė saugo nuo
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paskutinio žingsnio! Kas gali būti brangesnio už mylimosios rankas, apkabinusias
kaklą, o pabučiavimas nudegina tartum elektros smūgis.
Per visą draugystės laiką tai antras pabučiavimas. Korčiagino niekas
neglamonėjo, tik motina, užtat daug kas mušė. Ir juo stipriau jį veikė
glamonėjimas.
Per užguitą, žiaurų gyvenimą nežinojo, kad yra džiaugsmas. O ši mergaitė
kelyje — didelė laimė.
Jis jaučia jos plaukų kvapą ir, rodos, mato jos akis.
— Aš taip myliu tave, Tonia. Negaliu tau šito papasakoti, nemoku.
Nutrūksta jo mintys. Koks klusnus, lankstus kūnas!.. Bet jaunatvės
draugystė aukštesnė už viską.
— Tonia, kai pasibaigs maišatis, aš būtinai būsiu monteris. Jei tu neatsisakysi
manęs, jei tu iš tiesų rimini, bet ne dėl pramogos, tai aš būsiu tau geras vyras.
Niekad nemušiu, kad aš prasmegčiau, jei kaip nors tave nuskriausiu.
Ir, bijodami užmigti apsikabinę, kad nepamatytų motina ir blogai nepagalvotų,
išsiskyrė.
Jau buvo rytas, kai jie užmigo, sudarę stiprią sula rtį niekad nepamiršti vienas
antro.
Anksti rytą Jekaterina Michailovna pažadino Kor- čiaginą.
Jis greitai pašoko.
Kai vonioje rengėsi savais drabužiais, avėsi batus, vilkosi Doliniko švarką,
motina pabudino Tonią.
Drėgnoje ryto ūkanoje jie sparčiai ėjo į stotį. Aplinkiniu keliu priėjo prie malkų
sandėlių. Jų nekantriai laukė Artiomas palei malkų prikrautą garvežį.
Pamažu artėjo galingas garvežys, paskendęs šnypščiančio garo kamuoliuose.
Pro garvežio kabinos langą žiūrėjo Bruzžakas.
Pavlas greitai atsisveikino. Tvirtai įsikibo i geležinius garvežio laiptelių
turėklus. Užlipo į viršų. Atsigręžė. Palei pervažą stovėjo dvi pažįstamos figūros:
aukšta— Artiomo ir greta jo grakšti, mažutė — Tonios.
Vėjas piktai taršė jos bliuzės apykaklę, kedeno kaštoninių plaukų garbanas.
Ji mosavo ranka.
Artiomas, šnairomis pažvelgęs į kone raudančią Tomą, atsiduso: „Arba aš
visiškai kvailas, arba jiems galvoj negerai. Na, ir Pavka! Štai tau ir varvalas!“
Traukiniui išnykus už posūkio, Artiomas atsigręžė į Tonią:
— Na ką gi, būsime bičiuliai? — Ir milžiniškoje jo rankoje dingo mažytė Tonios
rankutė.
Iš tolo atsklido vis smarkiau einančio traukinio dundesys.
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Ištisą savaitę apkasų apjuostas ir spygliuotųjų užtvarų voratinklio apraizgytas
miestelis pabusdavo ir užmigdavo, dundant pabūklams ir pyškant šautuvams. Tik
pačiam vidurnakty viskas nutildavo. Kartkartėmis tylą sudrumsdavo išgąstingos
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salvės: ieškodavo vienas kito slapukai! O švintant stotyje prie baterijų pradėdavo
knibždėti žmonės. Juodi pabūklo nasrai piktai ir baisiai kosėdavo. Žmonės
skubėdavo pašert jį nauju švino daviniu. Spyninis patempdavo pantelį,
sudrebėdavo žemė. Trys varstai nuo miesto, viršum raudonųjų užimto kaimo,
kaukdami ir švilpdami lėkdavo sviediniai, nustelbdami viską, ir krisdami
ištėkšdavo į viršų suplėšytus žemės grumstus.
Seno lenkų vienuolyno kieme buvo raudonųjų baterija. Vienuolynas stovėjo
ant aukštos kalvos viduryje kaimo.
Baterijos karo komisaras draugas Zamostinas pašoko. Jis miegojo, padėjęs
galvą ant pabūklo lafeto uodegos. Stipriau verždamasis diržą su sunkiu mauzeriu,
klausėsi lekiančio sviedinio, laukdamas sprogimo. Kiemas suaidėjo nuo skardaus
jo balso:
— Rytoj išsimiegosim, draugai. Ke-elt!
Artileristai miegojo čia pat, prie pabūklų. Jie pašoko lygiai greitai, kaip ir karo
komisaras. Vien tik Sidorčiukas neskubėjo; jis nenoromis kėlė sušniurusią galvą.
— Na ir bjaurybės, nespėjo prašvisti — jau vambrija. Kokie šlykštūs žmonės!
Zamostinas nusikvatojo:
— Nesusipratęs elementas, Sidorčiukai. Nepaiso, kad tau norisi pamiegoti.
Artileristas kėlėsi ir nepatenkintas bambėjo.
Po kelių minučių vienuolyno kieme trinkėjo pabūklai, o mieste sproginėjo
sviediniai. Aukštame cukraus fabriko kamine ant patiestų lentų buvo įsitaisęs
PeLliūros karininkas ir telefonistas.
Jie užsikorė geležinėmis kopėčiomis, kurios buvo kamino viduryje.
Visas miestelis gulėjo kaip ant delno. Iš čia jie vadovavo artilerijos šaudymui.
Jiems buvo matyti kiekvienas miestą apgulusių raudonųjų judesys. Šiandien
bolševikai labai pagyvėjo. Pro žiūronus matyti jų dalių judėjimas. Bėgiais į Podolės
stotį pamažu riedėjo šarvuotasis traukinys, be paliovos šaudydamas iš artilerijos
pabūklų. Už jo buvo matyti pėstininkų grandinės. Kelis kartus raudonieji atakavo,
mėgindami užimti miestelį, bet siečininkai buvo įsitvirtinę prieigose, apsikasę. Ir
užvirdavo uraganinė ugnis apkasuose. Aplinkui pašėlusiai tratėjo šūviai. Tas
tratėjimas virsdavo ištisiniu gausmu, atakų metu pakildavo iki aukščiausios
įtampos. Ir švino liūties užlietos, neišlaikydamos nežmoniškos įtampos, bolševikų
grandinės traukdavosi, palikdamos lauke sustingusius kūnus.
Šiandien smūgiai į miestelį darosi vis atkaklesni, vis dažnesni. Oras neramiai
blaškosi nuo pabūklų kanonados. Nuo fabriko kamino matyti, kaip, prigulda- mos
prie žemės, kniubdamos, nesulaikomai veržiasi pirmyn bolševikų grandinės. Jos
beveik užėmė stotį. Siečininkai įtraukė į kautynes visus savo turimus rezervus, bet
negalėjo užkimšti stotyje atsiradusios spragos. Kupinos pašėlusio ryžto, bolševikų
grandinės brovėsi Į stoties rajono gatves. Baisiu trumpu smūgiu išmušti iš
paskutinės savo pozicijos — priemiesčio sodų ir daržų, trečiojo Siečės šaulių pulko
petliūrininkai, ginantieji stotį, netvarkingai, pakrikusiais būreliais puolė į miestą.
Neleisdamos
atsipeikėti
ir
sustoti,
durtuvų
smūgiais
nušluodamos
užtveriamuosius postus, raudonarmiečių grandinės paplūdo į gatves.
Jokia jėga negalėjo sulaikyti Seriožos Bruzžako rūsyje, kur buvo susirinkusi
jo šeima ir artimiausi kaimynai. JĮ traukė į viršų. Nepaisydamas motinos protestų,
jis išsikraustė iš vėsaus rūsio. Pro namą, žvangėdamas, šaudydamas į visas šalis,
prašvilpė šarvuotasis automobilis „Sagaidačnas“. Paskui jį pakrikai bėgo panikos
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apimtos petliūrininkų grandinės. Į Seriož- kos kiemą įlėkė vienas siečininkas. Jis,
baisiai skubėdamas, numetė šovininę, šalmą ir šautuvą ir, liuoktelėjęs per tvorą,
dingo daržuose. Serioža pasiryžo išeiti į gatvę. Keliu į Pietvakarių stotį bėgo
petliūrininkai. Jų traukimąsi dengė šarvuotis. Plentas, einąs į miestą, buvo
tuščias. Bet štai į kelią išpuolė raudonarmietis. Jis prigulė prie žemės ir paleido
šūvį išilgai plento. Paskui jį antras, trečias... Serioža juos mato; jie pasilenkia ir
šaudo bėgdami. Nesislėpdamas bėga įdegęs, karščiuojančiomis akimis kinas, su
apatiniais marškiniais, susijuosęs kulkosvaidžių juostomis, su granatomis
abiejose rankose. Visų priekyje, atstatęs lengvąjį kulkosvaidį, lekia dar visai jaunas
raudonarmietis. Tai pirmoji į miestą įsiveržusių raudonųjų grandinė. Džiaugsmas
pagavo Serioža. Jis šoko į plentą ir suriko iš visų jėgų:
— Tegyvuoja draugai!
Iš netikėtumo kinas jo vos nepargriovė. Jis jau norėjo nuožmiai pulti Seriožą,
bet entuziastinga jaunuolio išvaizda jį sulaikė.
— Kur nubėgo Petliūrą?— dusdamas šaukė jam kinas.
Bet Serioža jo nesiklausė. Jis greitai įbėgo į kiemą, čiupo siečininko numestą
šovininę ir šautuvą ir šoko vytis grandinės. Jis buvo pastebėtas tik tada, kai
raudonieji įsiveržė į Pietvakarių stotį. Atkirtę kelis sviedinių, amunicijos prikrautus
ešelonus, nubloškę priešininką į mišką, raudonieji sustojo pailsėti ir persiformuoti.
Jaunasis kulkosvaidininkas priėjo prie Seriožos ir nustebęs paklausė:
— Iš kur tu, draugas?
— Aš vietinis, iš miestelio, tik ir laukiau, kad jūs a Įeitumėte.
Seriožą apspito raudonarmiečiai.
-— Mano jį pažįsta,— džiaugsmingai šypsojo kinas.— Ji lėkė: „Sveiki, dlaugai!“
Jį bolševiką — mūsiškė, jaunas, gėla,—pridūrė jis, susižavėjęs plodamas Seriožai
per petį.
O Seriožos širdis džiaugsmingai plakė. Jis iš karto buvo priimtas kaip savasis!
Jis drauge su jais durtuvų .įtaka ėmė stotį.
Miestelis atgijo. Iškankinti gyventojai kraustėsi iš i usių ir bėgo prie vartų
pasižiūrėti į raudonųjų dalis, traukiančias į miestą. Antonina Vasiljevna ir Valia
laudonarmiečių gretose pastebėjo žingsniuojantį su visais Seriožą. Jis ėjo be
kepurės, susijuosęs šovinine, su šautuvu ant peties.
Antonina Vasiljevna pasipiktinusi suplojo rankomis.
Serioža, jos sūnus, įsivėlė į peštynes. O, tatai jam gražiuoju nepasibaigs!
Pagalvokit tiktai: viso miesto akyse su šautuvu vaikščioja! O paskui kas bus? Ir,
šitokią minčių apnikta, Antonina Vasiljevna, jau nebegalėdama susilaikyti, suriko:
— Seriožka, marš namo, tučtuojau! Aš tau parodysiu, biaurybe. Tu pakariausi
man! — Ir ji pasuko j sūnaus pusę, ketindama jį sulaikyti.
Bet Serioža, jos Serioža, kuriam ji ne kartą draskė ausis, rūsčiai pažvelgė į
motiną ir, kaisdamas iš gėdos ir nuoskaudos, atšovė:
— Nerėk! Niekur iš čia aš neisiu.— Ir nesustodamas praėjo pro šalį.
Antanina Vasiljevna išraudo:
— Ak, tu šitaip šneki su motina! Na, tai nedrįsk tada namo pareiti.
— Ir nepareisiu!—neatsigręždamas suriko Serioža.
Antanina Vasiljevna sumišusi pasiliko stovėti ant
kelio. O pro šalį traukė įdegusių, dulkėtų kovotojų gretos.
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— Neverk, mamyte! Sūnelį komisaru išrinksime,— pasigirdo kažkieno sodrus
pašaipus balsas.
Linksmas juokas suaidėjo būryje. Kuopos priekyje stiprūs balsai sutartinai
užtraukė dainą:
Drąsiai, draugai, koja kojon.
Priekin ryžtu atkakliu!
Saulėtan laisvės rytojun
Ženkime mūšių keliu...
Gretos galingai pritarė dainai, ir bendrame chore — skambus Seriožos balsas.
Jis susirado naują šeimą. Ir joje vienas durtuvas yra jo, Seriožos.
*

*

*

Prie Leščinskio sodybos vartų — baltas kartonas. Jame trumpai parašyta:
„Revkomas“.
Greta liepsnoja plakatas. Tiesiai į skaitančiojo krūtinę nukreiptas
raudonarmiečio pirštas ir akys. Ir parašas:
„Ar tu įstojai į Raudonąją Armiją?“
Naktį divizijos politinio skyriaus darbuotojai išlipino šiuos nebylius
agitatorius. Čia pat pirmasis rev- komo atsišaukimas Į visus Šepetovkos miesto
darbo žmones:
Draugai! Proletarinė kariuomenė užėmė miestą. Atkurta tarybų valdžia. Kviečiame gyventojus
išlaikyti rimtį. Kruvinieji pogrominin- kai nublokšti, tačiau, kad jie niekad negrįžtų, kad jie būtų
galutinai sunaikinti, stokite į Raudonosios Armijos gretas. Visomis jėgomis paremkite darbo žmonių
valdžią. Karinė valdžia mieste priklauso įgulos viršininkui. Civilinė valdžia — revoliuciniam
komitetui.
Revoliucinio komiteto pirmininkas
Dolinikas

Leščinskio sodyboje pasirodė nauji žmonės. Žodis „draugas“, už kurį dar vakar
buvo mokama gyvybe, dabar skambėjo kiekviename žingsnyje. Neapsakomai
jaudina žodis „draugas“!
Dolinikas pamiršo ir miegą, ir poilsį.
Stalius organizavo revoliucinę valdžią.
Prie vasarnamio mažučio kambario durų — skiautelė popieriaus. Joje
pieštuku parašyta: „Partijos komitetas“. Čia sėdi draugė Ignatjeva, rami, santūri.
Jai ir Dolinikui divizijos politinis skyrius pavedė suorganizuoti tarybų valdžios
organus.
Praėjo diena, ir jau prie stalų sėdi bendradarbiai, tarška rašomoji mašinėlė,
suorganizuotas maisto komisariatas. Komisaras Tyžickis — judrus, nervingas
žmogus. Tyžickis dirbo cukraus fabrike mechaniko padėjėju. Atkakliai, kaip tikras
lenkas, jis iš pat pirmųjų dienų, kai buvo imta stiprinti tarybų valdžią, pradėjo
triuškinti aristokratinę fabriko administracijos viršūnę, kuri laikėsi atokiai,
slėpdama neapykantą bolševikams.
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Fabriko susirinkime, karštai trankydamas kumščiu į tribūnos barjerą,
apsupusiems jį darbininkams jis svaidė rūsčius, nesutaikinamus žodžius
lenkiškai.
Žinoma,— kalbėjo jis,— kas buvo, to jau nebebus. Pakankamai mūsų tėvai ir
mes patys Visą gyvenimą bernavome Potockiui. Mes jiems rūmus statėme, o už tai
šviesiausias grafas duodavo lygiai tiek, kad bedirbdami badu nenudvėstume.
Kiek metų grafai Potockiai ir kunigaikščiai Sanguškos jodinėja ant mūsų
kuprų? Argi maža tarp mūsų, lenkų, yra darbininkų, kuriuos Potockis engė kaip
ir rusus bei ukrainiečius? Taigi, tų darbininkų tarpe sklinda gandai, grafo pakalikų
paskleisti, kad tarybų valdžia sugniauš juos visus Į geležinį kumštį.
Tai niekšiškas šmeižtas, draugai. Dar niekad įvairių tautybių darbininkai
neturėjo tokios laisvės, kaip dabar.
Visi proletarai yra broliai, bet ponus tai jau mes prispausime, būkite tikri.—
Jo ranka nubrėžia lanką ir vėl nukrinta ant tribūnos barjero.— O kas mus padalijo
į tautas, kas verčia lieti brolių kraują? Karaliai ir bajorai nuo amžių siųsdavo lenkų
valstiečius prieš turkus, ir visada viena tauta puldavo ir triuškindavo antrą,— kiek
žmonių sunaikinta, kokių tik nelaimių nėra buvę! Ir kam tai buvo reikalinga, negi
mums? Bet netrukus visa tai baigsis. Atėjo galas toms gyvatėms. Bolševikai sviedė
visam pasauliui baisius buržujams žodžius: „Visų šalių proletarai, vienykitės!“ Štai
mūsų išganymas, mūsų viltis, kad sulauksim laimingo gyvenimo, kur darbininkas
darbininkui būtų brolis. Stokite, draugai, į komunistų partiją.
Bus ir Lenkijos respublika, tik tarybinė, be Potockių, kuriuos mes išnaikinsim
iki paskutinio, o tarybinėje Lenkijoje patys būsime šeimininkai. Kas iš jūsų
nepažįsta Broniko Ptašinskio? Revkomas jį paskyrė mūsų fabriko komisaru. „Kas
buvo nieks, tas bus viskuo.“ Susilauksime ir mes gražios dienos, draugai, tik
neklausykite tų pasislėpusių gyvačių! Ir jei mes, dar-bininkai, pasitikėsime vienas
kitu, tai suorganizuosime visų tautų brolybę visame pasaulyje!
Vaclavas ištarė tuos naujus žodžius iš savo paprastos darbininko širdies
gelmių.
Kai jis nulipo nuo tribūnos, jaunimas palydėjo jį pritariamais šauksmais.
Tik vyresnieji bijojo kalbėti. Kas žino? Gal rytoj bolševikai pasitrauks, ir tada
reikės užmokėti už kiekvieną savo žodį. Jei nepateksi į kartuves, tai iš fabriko Ii
kriaušiai išvarys.
Švietimo komisaras — liesutis lieknas mokytojas (Černopyskis. Tai kol kas
vienintelis bolševikams ištikimas žmogus vietos mokytojų tarpe. Priešais revkomą
įsikūrė ypatingosios paskirties kuopa. Jos raudonarmiečiai budi revkome.
Vakarais sode prie vartų budriai stovi „maksimas“ su juosta, įsirangiusia kaip
gyvatė i dėtuvą. Greta dvejetas su šautuvais.
Į revkomą eina draugė Ignatjeva. Ji susidomi jaunučiu raudonarmiečiu ir
klausia:
— Kiek jums metų, draugas?
— Septyniolikti eina.
— Jūs vietinis?
Raudonarmietis šypso.
— Taip, tik užvakar per kautynes į armiją įstojau.
Ignatjeva įsižiūri į jį.
— Kas jūsų tėvas?
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— Mašinisto padėjėjas.
Pro vartelius įeina Dolinikas su kažkokiu kariškiu. Ignatjeva, kreipdamasi į jį,
sako:
— Šit ir vadovą komjaunimo rajono komitetui suradau, jis vietinis.
Dolinikas greitu žvilgsniu permetė Sergejų.
- Kas toks? A, Zacharo sūnus! Ką gi, dirbk, organizuok jaunimą.
Serioža nustebęs pažvelgė į juos:
— O kaipgi su kuopa?
Jau bėgdamas laipteliais į viršų, Dolinikas tepasakė:
— Tai sutvarkysime.
Kitos dienos pavakare buvo įsteigtas Ukrainos Ko-munistinės jaunimo
sąjungos komitetas.
Naujas gyvenimas įsibrovė netikėtai ir ūmai. Jis užpildė jį visą. Įtraukė į savo
sūkurį. Serioža pamiršo šeimą, nors ji ir buvo kažkur visai arti.
Jis, Serioža Bruzžakas,— bolševikas. Ir dešimtą kartą traukė iš kišenės balto
popieriaus juostelę, kur UKP(b) blanke buvo parašyta, kad jis, Serioža,
komjaunuolis ir komiteto sekretorius. O jei kas ir imtų abejoti, tai viršum
palaidinės, prie diržo, brezentinėse namų darbo makštyse, kabojo įspūdingas
„manliche- ris'1, brangiojo Pavkos dovana. Tai labiausiai įtikinamas mandatas. Ak,
gaila, nėra Pavluškos!
Serioža ištisas dienas bėgiodavo revkomo reikalais. Štai ir dabar jo laukia
Ignatjeva. Jie važiuoja į stotį, į divizijos politinį skyrių, kur revkomas gaus
literatūros ir laikraščių. Jis greitai išbėga Į gatvę. Politinio skyriaus darbuotojas
laukia prie revkomo vartų su automobiliu.
Iki stoties toli. Tenai, vagonuose, buvo Tarybų Ukrainos pirmosios divizijos
štabas ir politinis skyrius. Ignatjeva važiuodama, paklausinėja Serioža..
— Ką tu nuveikei savo srityje? Įkūrei organizaciją? Tavo pareiga agituoti savo
draugus, darbininkų vaikus. Artimiausiu metu reikia sudaryti komunistinio
jaunimo grupę. Rytoj mes paruošime ir išspausdinsime komjaunimo atsišaukimą.
Paskiau į teatrą sukviesime jaunimą, padarysime mitingą; žodžiu, aš tave
politiniame skyriuje supažindinsiu su Ustinovič. Ji, rodos, rūpinasi tokiais, kaip
tu.
Ustinovič pasirodė besanti aštuoniolikos metų mergina su tamsiais pakirptais
plaukais, naujutėle chaki spalvos palaidine, per taliją sujuosta siauručiuku
dirželiu. Serioža sužinojo iš jos daug naujo, ir ji pažadėjo jam padėti.
Atsisveikindama ji prikrovė jam glėbį literatūros ir atskirai davė mažą knygutę —
komjaunimo programą ir įstatus.
Vėlai vakare sugrįžo jie į revkomą. Sode laukė Valia. Priekaištaudama ji puolė
Seriožą:
— Kaip tau ne gėda! Ar tu namų visai išsižadėjai, ką? Motina dėl tavęs kasdien
verkia, tėvas pyksta. Bus skandalas.
Nieko nebus, Valia. Namo neturiu kada eiti. Garbės žodis, nėra kada. Ir
šiandien nepareisiu. O štai su tavim, reikia pasikalbėti. Einam pas mane.
Valia nepažino brolio. Jis visai pasikeitęs. Lyg kažkas būtų jį Įelektrinęs.
Pasodinęs seserį ant kėdės, Serioža pradėjo iš karto, be ilgų kalbų:
— Dalykas toks. Stok į komjaunimą. Nesupranti? Komunistinė jaunimo
sąjunga. Aš ten pirmininkauju. Netiki? Še, pasiskaityk!
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Valia perskaitė ir droviai žiūrėjo į brolį.
— Ką aš veiksiu komjaunime?
Serioža skėstelėjo rankomis.
— Ką? Nėra ko veikti? Brangioji! Juk aš kiauras naktis nemiegu. Agitaciją
varyti reikia. Ignatjeva sako: sukviesime visus į teatrą ir pasakosime apie tarybų
valdžią, o man, sako, reikės kalbą sakyti. Manau, nieko neišeis, nes aš,
suprantama, nežinau, kaip ją sakyti. Ir susikirsiu, kaip sakoma. Na mat, taip ir
sakyk: kaip su komjaunimu?
— Nežinau. Motina tada visai supyks.
— Tu nežiūrėk motinos, Valia,— atsakė Serioža.— Ji čia nieko neišmano. Tik
ir težino, kad vaikai prie jos būtų. Prieš tarybų valdžią ji nieko neturi. Atvirkščiai,
pritaria. Bet kad fronte kariautų kiti, o ne jos sunūs. O argi tai teisinga? Atsimeni,
kaip mums Žuch- rajus pasakodavo? Štai Pavka, tas į motiną nesidairė. O dabar
mes gavome teisę gyventi pasaulyje kaip pri-dera. Ką gi, Valiuša, nejau tu
atsisakysi? O, kaip būtų gera! Tu dirbtum su mergiotėmis, o aš su berniokais.
Ručkį velniuką Klimką dar šiandien paimsiu į nagą. Na tai kaip, Valia, ar dediesi
prie mūsų, ar ne? Čia turiu knygelę šituo reikalu.
Jis išsitraukė iš kišenės ir padavė jai. Valia, nenuleisdama akių nuo brolio,
tyliai paklausė:
— O kas bus, jei vėl ateis petliūrininkai?
Serioža pirmąsyk susimąstė dėl šito.
— Aš tai, žinoma, išeisiu su visais. Bet kaip tau? Motina iš tiesų, bus
nelaiminga.— Jis nutilo.
— Tu mane įrašysi, Serioža, taip, kad motina nežinotų ir niekas nežinotų,
tiktai aš ir tu. Aš visur padėsiu, taip bus geriau.
— Teisybė, Valia.
I kambarį įėjo Ignatjeva.
— Tai mano sesutė, drauge Ignatjeva, Valia. Aš kalbėjaus su ja apie idėją. Ji
visiškai tinkama, bet štai, suprantate, mūsų motina griežta. Ar galima priimti ją
taip, kad niekas to nežinotų? Jeigu mums, sakysim, teks trauktis, tai aš, žinoma,
už šautuvo ir einu, o jai va motinos gaila.
Ignatjeva sėdėjo ant stalo krašto ir atidžiai klausėsi jo.
— Tvarka. Taip bus geriau.
*

*

*

Teatras sausakimšai prisikimšęs šnekaus jaunimo, kurį čia sukvietė mieste
iškabinti skelbimai apie mitingą. Groja cukraus fabriko darbininkų dūdų
orkestras. Salėje daugiausia moksleivių — gimnazisčių, gimnazistų, aukštesnės
pradžios mokyklos mokinių.
Juos visus čia sutraukė ne tiek mitingas, kiek spektaklis.
Galiausiai pakilo uždanga, ir scenoje pasirodė ką tik atvažiavęs apskrities
komiteto sekretorius draugas Razinas.
Mažytis, liesutis, smaila nosele, jis patraukė į save visų dėmesį. Jo kalbos visi
klausėsi labai susidomėję. Jis kalbėjo apie kovą, kuri užliejusi visą šalį, ir kvietė
jaunimą susitelkti apie komunistų partiją. Jis kalbėjo kaip tikras oratorius; jo
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kalboje buvo pernelyg daug tokių žodžių, kaip „ortodoksiniai marksistai“,
„socialšovinistai“ ir taip toliau, kurių klausytojai, žinoma, nesuprato.
Baigus kalbėti, jis buvo apdovanotas garsiais plojimais. Jis suteikė žodį
Seriožai ir išvažiavo.
Atsitiko, ko Serioža bijojo. Kalba nesisekė. „Ką kalbėti, apie ką?“—kankinosi
jis, ieškodamas žodžių ir jų nerasdamas.
Ignatjeva išgelbėjo jį, pakuždėjusi iš užstalės:
— Kalbėk apie kuopelės organizavimą.
Serioža iš karto pradėjo nuo praktinių priemonių:
— Jūs jau viską girdėjote, draugai, dabar mums reikia įsteigti kuopelę. Kas iš
jūsų tai palaiko?
Salėje stojo tyla.
Ustinovič atėjo į talką. Ji pradėjo pasakoti klausytojams apie jaunimo
organizacijas Maskvoje. Serioža sumišęs stovėjo šone.
Jį jaudino tokia pažiūra į kuopelės organizavimą, ir jis nedraugiškai dėbčiojo
į salę. Ustinovič kalbos jaunimas klausėsi neatidžiai. Zalivanovas kažką šnibždėjo
Lizai Sucharko, niekinamai dirsčiodamas į Ustinovič. Priekinėje eilėje vyresniųjų
klasių gimnazistės, pasipudravusios nosytes ir klastingai šaudydamos į šalis
akutėmis, šnekučiavosi tarpusavyje. Kampe, prie įėjimo į sceną, buvo grupė jaunų
raudonarmiečių. Tarp jų Serioža pamatė pažįstamą jaunąjį kulkosvaidininką. Jis
sėdėjo ant rampos krašto, nervingai nestygo vietoje, su neapykanta žiūrėjo į
išsipusčiusias Lizą Sucharko ir Aną Admovską. Jos, nė kiek nesidrovė- damos,
kalbėjosi su savo kavalieriais.
Jausdama, kad jos nesiklauso, Ustinovič greitai baigė savo kalbą ir užleido
vietą Ignatjevai. Rami Ig-natjevos kalba aptildė klausytojus.
— Draugai jaunuoliai ir jaunuolės,— kalbėjo ji,— kiekvienas iš jūsų gali
apgalvoti visa tai, ką čia girdėjo, ir esu įsitikinusi, kad jūsų tarpe atsiras draugų,
kurie eis į revoliuciją kaip aktyvūs dalyviai, bet ne kaip žiūrovai. Durys jums
atviros, viskas priklauso tik nuo jūsų pačių. Mes norime, kad jūs patys
pasisakytumėte. Kviečiame norinčius tai padaryti.
Salėje vėl įsigalėjo tyla. Bet štai iš užpakalinių eilių pasigirdo balsas:
— Aš noriu pakalbėti.
Ir prie scenos prasiskverbė į meškutį panašus, trupučiuką žvairas Miša
Levčiukovas.
— Jeigu toks reikalas, reikia pagelbėti bolševikams, aš neatsisakau. Seriožka
pažįsta mane. Aš rašaus į komjaunimą.
Serioža džiaugsmingai nusišypsojo.
— Va matote, draugai! —jis tučtuojau iššoko į scenos vidurį.— Juk aš sakiau,
štai Miša — savas, nes jo tėvas — iešmininkas, sutraiškė jį vagonas, dėl to Miša
negalėjo mokytis. Bet mūsų tikslus iš karto suprato, kad ir nėra baigęs gimnazijos.
Salėje pasigirdo šurmulys ir šūkavimai. Žodžio paprašė gimnazistas
Okuševas, vaistininko sūnus, rūpestingai suraitytu kuodu vyrukas. Timptelėjęs
palaidinukę, jis pradėjo:
— Aš atsiprašau, draugai. Nesuprantu, ko iš mūsų norima. Kad mes imtume
politikuoti? O kada mokysimės? Mums reikia baigti gimnaziją. Kas kita, jeigu
įsteigtų kokią sporto draugiją, klubą, kur būtų galima susirinkti, paskaityti. O čia
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imtis politikos, o paskui tave pakars už tai. Atleiskite. Manau, kad niekas su tuo
nesutiks.
Salėje pasigirdo juokas. Okuševas nušoko nuo scenos ir atsisėdo. Jo vietą
užėmė jaunasis kulkosvaidininkas. Pašėlusiai užsismaukęs kepurę ant kaktos,
įširdusiu žvilgsniu permetęs eiles, jis smarkiai suriko:
— Juokiatės, gyvatės?
Jo akys — kaip dvi žarijos. Giliai įkvėpęs oro, visas virpėdamas iš įniršio, jis
ėmė kalbėti:
— Mano pavardė — Žarkis Ivanas. Aš nepažįstu nei tėvo, nei motinos, manęs
niekas neglobojo; kaip elgeta tįsodavau patvoriuos. Badavau ir neturėjau kur
galvos priglausti. Šuniškas buvo gyvenimas, ne toks, kaip jūsų, mamyčių
lepūnėliai. O štai atėjo tarybų valdžia, paėmė mane raudonarmiečiai. Įsūnijo visas
būrys, apvilko, apavė, rašto išmokė, o svarbiausia — padėjo suprasti, kas yra
žmogus. Jie mane padarė bolševiku, ir būsiu toks, kol numirsiu. Gerai žinau, dėl
ko kovojama: dėl mūsų, dėl neturtingųjų, dėl darbininkų valdžios. Va jūs žvengiate
kaip kumeliai, o nežinote, kad, imant miestą, krito du šimtai draugų, amžiams
žuvo...— Žarkio balsas suskambėjo kaip įtempta styga.— Nesvyruodami atidavė
gyvybes dėl mūsų laimės, dėl mūsų tikslo... Visoje šalyje žūva, visuose frontuose,
o jūs tuo metu čia švilpavote. Va jūs kreipiatės į juos, draugai,— jis staiga atsigręžė
į prezidiumo stalą,— štai į šituos,— parodė pirštu į salę,— o argi jie supras? Ne!
Sotus alkano neužjaučia. Čia tik vienas atsirado, nes jis beturtis, našlaitis.
Apsieisim ir be jūsų,— įniršęs puolė jis susirinkimą,— neprašysime, velniams
mums tokių reikia! Tokius tik kulkosvaidžiu ištratinti!—dar suriko jis dusdamas
ir, nubėgęs nuo scenos, į nieką nežiūrėdamas, nuskubėjo prie durų.
Iš prezidiumo vakarėlyje niekas nepasiliko. Einant į revkomą, Serioža
susikrimtęs pasakė:
— Tik triukšmą sukėlėme! Žarkis teisybę sako. Nieko mums neišėjo su tais
gimnazistais. Tik pikta darosi.
— Nėra ko stebėtis,— nutraukė ji Ignatjeva,— pro-letarinio jaunimo čia beveik
nėra. Juk daugumas arba smulkioji buržuazija, arba miesto inteligentija,
miesčioniai. Dirbti reikia darbininkų tarpe. Remkis lentpjūve ir cukraus fabriku.
Bet iš mitingo vis dėlto bus naudos. Moksleivių tarpe yra gerų draugų.
Ustinovič pritarė Ignatjevai:
— Mūsų uždavinys, Serioža, nenuilstamai kalti kiekvienam į sąmonę savo
idėjas, savo lozungus. Į kiekvieną naują įvykį partija kreips visų darbo žmonių
dėmesį. Mes sušauksime daug mitingų, pasitarimų, suvažiavimų. Divizijos politinis
skyrius stotyje atidaro vasaros teatrą. Šiomis dienomis atvažiuos agitacinis
traukinys, ir išplėšime darbą visu smarkumu. Atsiminkite, Leninas yra pasakęs,
kad mes nenugalėsime, jei neįtrauksime į kovą daugiamilijoninių darbo žmonių
masių.
Vėlai vakare Sergejus lydėjo Ustinovič į stotį. Atsi-sveikindamas stipriai
paspaudė ranką, sekundę sulaikė ją savojoje. Ustinovič vos pastebimai
nusišypsojo.
Grįždamas į miestą, Sergejus užsuko pas savuosius.
Tylėdamas, nesigindamas Serioža išklausė motinos puolimų. Bet kai įsikišo
tėvas, Serioža pats ėmėsi aktyvių veiksmų ir iš karto prirėmė prie sienos Zacharą
Vasiljevičių:
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— Klausyk, tėte, kai jūs streikavote prie vokiečių ir garvežyje užmušėte
sargybinį, ar tu galvojai apie šeimą? Galvojai. O vis dėlto taip padarei, nes tave
darbininko sąžinė privertė. O aš taip pat galvojau apie šeimą. Suprantu, jei mes
pasitrauksime, tai jus persekios už mane. Bet užtat, jei mes nugalėsime, tai mūsų
bus viršus. O namie sėdėti negaliu. Tu, tėte, pats tai gerai supranti. Kam gi kelti
triukšmą? Aš ėmiaus gero darbo, tu turi mane paremti, man padėti, o tu bariesi.
Susitaikinkime, tėte, tada ir mama liausis ant manęs rėkusi.— Jis žiūrėjo į tėvą
savo tyromis žydromis akimis, meiliai šypsodamas, įsitikinęs savo teisumu.
Zacharas Vasiljevičius ėmė neramiai erzėti ant suolo ir, šypsodamas pro
tankių ūsų ir neskustos barzdelės šepetį, parodė gelsvus dantis.
— Sąmoningumo reikalauji, šelmi? Tu manai, jei revolverį prisikabinai, tai aš
diržu tau nesušersiu?
Bet jo balsas nebuvo grasinantis. Droviai pasimuis- tęs, jis pridūrė, ryžtingai
tiesdamas sūnui savo pūslėtą ranką:
— Važiuok toliau, Serioža, jei jau pradėjai, nestabdysiu, tik mūsų nesišalink,
ateik.
*

*

*

Naktis. Pluoštelis šviesos pro praviras duris krinta ant laiptelių. Dideliame
kambaryje, kuriame buvo pristatyta minkštų, pliušu aptrauktų sofų, už plataus
advokatiško stalo — penketas. Revkomo posėdis. Dolinikas, Ignatjeva, Čekos
pirmininkas Timošenka, panašus į kirgizą, su kubanka, ir du iš revkomo dilba
geležinkelininkas Žudikas ir Ostapčiukas, depo darbininkas priplota nosimi.
Dolinikas, pasilenkęs per stalą ir įrėmęs atkaklų žvilgsnį į Ignatjevą,
užkimusiu balsu dėstė žodį po žodžio:
— Frontą reikia aprūpinti. Darbininkams reikia valgyti. Kai tik mes atėjome,
vertelgos ir turgaus spekuliantai išpūtė kainas. Tarybinių piniginių ženklų niekas
neima. Pardavinėjama arba už senuosius niko- lajinius, arba už kerenskinius.
Šiandien pat nustatysime tvirtas kainas. Mes puikiai suprantame, kad nė vienas
spekuliantas tvirtomis kainomis nepardavinės. Iš- slapstys viską. Tada mes
padarysime kratas ir rekvizuosime visas prekes iš lupikų. Čia nėr ko į dantis
žiūrėti. Leisti, kad darbininkai toliau badautų, mes negalime. Draugė Ignatjeva
įspėja mus, kad nepertemptume. Tai, pasakyčiau, ji negaluoja inteligentišku
suglebimu. Tu neįsižeisk, Zoja, sakau, kaip yra. Be to, svarbiausia ne smulkūs
vertelgos. Štai šiandien gavau žinių, kad smuklininkas Borisas Zonas turi slaptą
rūsį. Į šį rūsį, dar prieš petliūrininkams ateinant, stambūs krautuvininkai sukrovė
didžiules prekių atsargas.— Jis reikšmingai, su kandžia pašaipa žvilgtelėjo į Timošenką.
— Iš kur tu sužinojai?—paklausė šis sumišęs. Jam buvo pikta, kad Dolinikas
visas žinias gaudavo pirmiau už jį, tuo tarpu pirmiausia jis, Timošenka, turėjo
žinoti.
— He-he! — juokėsi Dolinikas.— Aš, broleli, viską matau. Aš ne vien apie rūsį
žinau,— kalbėjo jis toliau,— žinau net, kad tu vakar su divizijos vado šoferiu
pusbutelį naminės išmaukei.
Timošenka sujudėjo kėdėje. Gelsvas jo veidas nukaito.
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— Kad tu pasiųstum! — išstenėjo jis susižavėjęs. Bet, žvilgtelėjęs į
susiraukusią Ignatjevą, nutilo. „Tai padūkęs stalius! Jis turi savo Čeką“,— galvojo
Timošenka, žiūrėdamas į revkomo pirmininką.
— Sužinojau iš Sergejaus Bruzžako,— kalbėjo toliau Dolinikas.— Jis, rodos,
turi draugą, kur bufete dirbo. Tai jis iš virėjų sužinojo, kad Zonas pirmiau
aprūpindavo juos viskuo neribotais kiekiais. O vakar Serioža gavo tikslių žinių:
rūsys yra, tik reikia surasti. Štai tu, Timošenka, paimk vyrų, Seriožą. Kad dar
šiandien būtų viskas surasta! Jei pasiseks, aprūpinsime darbininkus ir ypatingąją
divizijos maisto komisiją.
Po pusvalandžio aštuoni ginkluoti vyrai įėjo į smuklininko namus, du liko
gatvėje, prie durų.
Šeimininkas, nedidukas, apskritas kaip dešimties kibirų statinė, apšepęs
rudais šeriais, bildėdamas medine koja, ėmė tūpčioti prieš įsibrovėlius ir kimiu
gerkliniu bosu paklausė:
— Kas atsitiko, draugai? Kodėl taip vėlai?
Už Zono nugaros, užsisiautusios chalatais, prisimerkusios nuo Timošenkos
elektrinio žibintuvėlio šviesos, stovėjo dukterys. O gretimame kambaryje
dejuodama rengėsi įkūni žmona.
Timošenka paaiškino dviem žodžiais:
— Darysime kratą.
Kiekvienas grindų kvadratas buvo ištirtas. Erdvi malkinė, priversta
supjaustytų malkų, kamaros, virtuvė ir talpus rūsys,— viskas buvo rūpestingai
patikrinta. Tačiau jokių slapto rūsio žymių nerasta.
Mažyčiame kambarėlyje, prie virtuvės, kietai miegojo smuklininko tarnaitė.
Miegojo taip kietai, kad negirdėjo, kaip jie įėjo. Serioža atsargiai pažadino ją.
— Ar tu tarnauji čia? — paklausė jis mieguistą mergaitę.
Traukdamasi ant pečių antklodę, ranka dengdamasi nuo šviesos, nieko
nesuprasdama, ji nustebusi atsakė:
— Tarnauju. O jūs kas per vieni?
Serioža paaiškino ir išėjo, liepęs apsirengti.
Erdviame valgomajame Timošenka klausinėjo šeimininką. Smuklininkas
pūkšnojo, kalbėjo susijaudinęs, taškydamas seiles:
— Ko jūs norite? Kito rūsio neturiu. Jūs bergždžiai gaištate. Sakau jums,
bergždžiai. Aš turėjau smuklę, bet dabar — vargšas. Petliūrininkai apiplėšė mane,
vos neužmušė. Labai džiaugiuos tarybų valdžia, bet ką turiu, jūs matote, — ir jis
išskėtė savo Kumpas storas rankas. O akys, apraizgytos kraujo gyslelėmis, lakstė
nuo Čekos pirmininko veido prie Seriožos, o nuo Se- riožos kažkur į kertę ir i lubas.
Timošenka nervingai kramtė lūpas.
— Vadinasi, jūs ir toliau slepiate? Paskutinį kartą siūlau parodyti, kur rūsys.
— Ak, ką jūs, draugas kariški,— įsikišo smuklininko žmona,— mes patys
stačiai badaujame! Iš mūsų viską atėmė.— Ji buvo benorinti pravirkti, bet
nepavyko.
— Badaujate, o tarnaitę laikote,— įsiterpė Serioža.
— Ak, kokia ten tarnaitė! Stačiai neturtinga mergina pas mus gyvena. Ji neturi
kur prisiglausti. Bet tegu pasako pati Christinka.
— Gerai, — sušuko Timošenka, netekęs kantrybės,— imkimės darbo!
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Lauke jau dienojo, o smuklininko namuose vis dar ėjo atkakli krata. Trylikos
valandų nesėkmingo ieškojimo įpykintas, Timošenka buvo besiryžtas nutraukti
kratą, bet mažajame tarnaitės kambarėlyje jau beišeinąs Serioža staiga išgirdo tylų
merginos kuždesį:
Turbūt, virtuvėje, krosnyje.
Po dešimties minučių, išvertus rusišką krosnį, pasirodė geležinis angos
dangtis. O po valandos dvitonis sunkvežimis, prikrautas statinių ir maišų, važiavo
nuo smuklininko namų, kuriuos jau buvo apspitusi žioplių minia.
Kaitrią dieną su mažu ryšulėliu parėjo iš stoties Marija Jakovlevna. Gailiai ji
verkė, klausydamasi Artiomo pasakojimo apie Pavką. Prasidėjo jai niaurios dienos.
Gyventi nebuvo iš ko, ir ėmėsi Marija Jakovlevna skalbti raudonarmiečių baltinius,
už tai jie išrūpino jai karišką davinį.
Vieną pavakarę greičiau nei paprastai praplumpsė- jo po langu Artiomas. Ir,
stumdamas duris, nuo slenksčio šūktelėjo:
— Žinios nuo Pavkos.
„Brangusis broleli Artiomai,— rašė Pavka.— Pranešu tau, mylimasis brolau,
kad esu gyvas, nors ir ne visai sveikas. Cvaktelėjo man kulka į šlaunį, bet taisaus.
Daktaras sako, kad kaulas nesužeistas. Nesirūpink manimi, viskas bus gerai. Gal
gausiu atostogų, parvažiuosiu iš ligoninės. Pas motiną nepatekau, bet išėjo taip,
jog dabar esu pagarsėjusio savo didvyriškumu draugo Kotovskio kavalerijos
brigados raudonarmietis. Tokių žmonių dar nesu matęs ir savo brigados vadą labai
gerbiu. Ar parvažiavo mūsų močiutė? Jei namie, tai karštai sveikina ją jaunesnysis
sūnus. Ir prašau atleisti už rūpesčius. Tavo brolis.
Artiomai, nueik pas urėdą ir papasakok apie laišką.“
Daug ašarų praliejo Marija Jakovlevna. O sūnus palaidūnas net adreso
neparašė, kur guli.
*

*

*

Dažnokai Serioža apsilankydavo stotyje, žaliame keleiviniame vagone su įrašu:
„Divizijos politinio skyriaus agitpropas“. Čia mažytėje kupė dirba Ustinovič ir
Medvedevą. Pastaroji, visada įsikandusi papirosą, vylingai šaiposi lūpų kertelėmis.
Nepastebimai suartėjo su Ustinovič komjaunimo rajono komiteto sekretorius
ir iš stoties jis išsiveždavo ne tik literatūros ir laikraščių ryšulius, bet ir neaiškų
trumpo susitikimo džiaugsmą.
Divizijos politinio skyriaus atidarytas teatras kasdien būdavo pilnas
darbininkų ir raudonarmiečių. Ant bėgių stovėjo ryškiais plakatais nukabinėtas
12-sios armijos agitacinis traukinys. Jame dienas ir naktis gyvenimas virte virė.
Dirbo spaustuvė, buvo leidžiami laikraščiai, lapeliai, proklamacijos. Frontas arti.
Atsitiktinai vakare į teatrą pakliuvo Serioža. Tarp raudonarmiečių rado Ustinovič.
Vėlai vakare, lydėdamas ją į stotį, kur gyveno divizijos politinio skyriaus
darbuotojai, Serioža, pats to nesitikėdamas, paklausė:
— Kodėl, drauge Rita, man visada norisi tave matyti?— Ir pridūrė:—Su tavim
taip gera! Po susitikimo jaučiuosi pagyvėjęs ir dirbti norisi be galo.
Ustinovič sustojo.
— Štai ką, draugas Bruzžakai, susitarkim, kad ateityje tu neprasidėsi su
lyrika. Aš to nemėgstu.
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Serioža paraudo kaip mokinys, gavęs barti.
— Aš tau pasakiau kaip draugui,— atsakė jis,— o tu mane... Ar aš ką
kontrrevoliucinga pasakiau? Daugiau, drauge Ustinovič, žinoma, aš nekalbėsiu!
Ir, greitai padavęs jai ranką, protekiniais leidosi Į miestą.
Kelias dienas iš eilės Serioža nesirodė stotyje. Kai kviesdavo Medvedevą, jis
atsikalbinėdavo, kad turįs daug darbo. Ir iš tiesų jis buvo labai užsiėmęs.
*

*

*

Vieną naktį kažkas šovė į Šudiką, grįžtantį namo gatve, kur gyveno daugiausia
aukštesnieji cukraus fabriko tarnautojai lenkai. Dėl to įvyko kratų. Rasta ginklų ir
pilsudskininkų sąjungos ,,Šaulys“ dokumentų.
Į pasitarimą revoliuciniame komitete atvažiavo Ustinovič. Pasivedėjusi Seriožą
į šalį, ji ramiai paklausė:
— Kas tau, susirgai miesčioniška savimeile? Asmeninį pasikalbėjimą painioji
su darbu? Tai, draugas, nei šis, nei tas.
Ir vėl, radęs progą, Serioža užsukdavo į žaliąjį vagoną.
Nuvažiavo į apskrities konferenciją. Dvi dienas karštai ginčijosi. Trečiąją —
drauge su visu plenumu apsiginklavo ir kiauras dienas ir naktis užupio miškuose
gaudė nepribaigto Petliūros seniūno Zarudno gaują. Sugrįžo, pas Ignatjevą rado
Ustinovič. Palydėjo ją į stotį ir atsisveikindamas stipriai stipriai spaudė ranką.
Ustinovič piktai ištraukė ranką. Ir vėl ilgą laiką jis neužsuko į agitpropo
vagoną. Tyčia nesusitikdavo su Rita net tada, kai reikėdavo. O jai primygtinai
reikalaujant paaiškinti savo elgesį, iš peties atrėžė:
— Ką man su tavim kalbėti? Vėl užkarsi kokį miesčioniškumą arba
darbininkų klasės išdavimą.
*

*

*

Į stotį atvyko Kaukazo Raudonosios Vėliavos divizijos ešelonai. Į revkomą
atvažiavo trys juodbruvi vadai. Aukštas, liesas, susijuosęs dailaus darbo diržu,
puolė Doliniką:
— Tu man nieko nesakyk. Duok šimtas vežimų šieno. Arklys krinta.
Serioža su dviem raudonarmiečiais buvo nusiųstas šieno ieškoti. Viename
sodžiuje susidūrė su buožių gauja. Raudonarmiečiai buvo nuginkluoti ir sumušti
beveik negyvai. Seriožai kliuvo mažiau nei kitiems, jo pasigailėjo dėl jaunumo.
Atvežė juos į miestą varguomenės komiteto nariai.
Į kaimą buvo nusiųstas būrys. Šieno gavo kitą dieną.
Serioža gulėjo Ignatjevos kambaryje, nenorėdamas gąsdinti šeimos. Buvo
atėjusi Ustinovič. Pirmąsyk tą vakarą jis pajuto, kaip ji stipriai paspaudė jam
ranką, o jis to padaryti niekad nebūtų ryžęsis.
*

*

*

Kaitrų vidurdienį, įbėgęs į vagoną, Serioža skaitė Ritai Korčiagino laišką,
pasakojo apie draugą. Išeidamas tarė:
— Eisiu į mišką, išsimaudysiu ežere.
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Ustinovič, metusi darbą, sulaikė:
— Palauk. Eisim drauge.
Prie ramaus kaip veidrodis ežero sustojo. Viliojo šilto, skaidraus vandens
gaivumas.
— Tu eik prie kelio ir palauk. Aš maudysiuos,— įsakė Ustinovič.
Serioža atsisėdo ant akmens prie tiltelio ir atstatė veidą Į saulę.
Už jo nugaros teliūskavo vanduo.
Pro medžius jis pamatė kelyje Tonią Tumanovą ir agitacinio traukinio karinį
komisarą Čiužaniną. Gražus, su puošniu frenču, susijuosęs perpete su daugybe
diržų, girgždančiais chromo batais, jis ėjo už parankės su Tonia, kažką pasakojo.
Serioža pažino Tonią. Tai ji buvo atėjusi su laišku nuo Pavlušos. Ji taip pat
įsmeigusi akis žiūrėjo į jį — matyt, pažino. Kai jie susilygino su Serioža, jis išsiėmė
iš kišenės laišką ir sustabdė Tonią.
— Valandėlę, drauge. Turiu laišką, kuris iš dalies ir jums priklauso.
Jis padavė jai prirašytą lapelį. Ištraukusi ranką, Tonia skaitė laišką. Lapelis
vos pastebimai ėmė šokinėti jos rankoje. Atiduodama jį Seriožai, Tonia paklausė:
— Jūs daugiau nieko apie jį nežinote?
— Ne,— atsakė Sergejus.
Užpakalyje po Ustinovič kojomis sugirgždėjo žvyras. Čiužaninas pastebėjo Ritą
ir, kreipdamasis į Tonią, sušnibždėjo:
— Eime.
Pašaipus, niekinamas. Ustinovič balsas sustabdė jį:
— Draugas Čiužaninai! Jūsų ten, traukinyje, visą dieną ieško.
Čiužaninas nedraugiškai dėbtelėjo į ją:
— Niekis. Apsieis ir be manęs.
Žiūrėdama Toniai ir kariniam komisarui iš paskos, Ustinovič tarė:
— Kada gi tas pašlemėkas bus išvytas?
Miškas ošė, linkčiodamas galingomis ąžuolų kepurėmis. Ežeras viliojo savo
gaivumu. Seriožą traukė maudytis.
Išsimaudęs jis rado Ustinovič netoli spindžio ant nuversto ąžuolo.
Nuėjo kalbėdamiesi į mišką. Nedidelėje aikštelėje, prižėlusioje aukštos jaunos
žolės, susėdo pailsėti. Miške tylu. Kažin ką šnibždasi ąžuolai. Ustinovič atsigulė
minkštoje žolėje, pasidėjusi po galva sulenktą ranką. Grakščios jos kojos, apautos
senais, sulopytais batukais, slėpėsi aukštoje žolėje. Serioža atsitiktinai pažvelgė į
jos kojas, pamatė, kad bateliai tvarkingai užlopyti, pažiūrėjo į savo batą su gera
skyle, pro kurią dirsčiojo pirštas, ir nusijuokė.
— Ko tu?
Serioža parodė batą:
— Kaip mes kariausime tokiais batais?
Rita neatsakė. Kramtydama žolės stiebelį, ji galvojo apie kitką.
— Čiužaninas — prastas komunistas,— tarė ji pagaliau.— Visi mūsų politiniai
darbuotojai nudriskę vaikščioja, o jis tik savimi rūpinasi. Atsitiktinis jis žmogus
mūsų partijoje... O štai fronte iš tiesų rimti dalykai. Mūsų šaliai ilgai teks žiauriai
grumtis.— Ir patylėjusi pridūrė:—Mums, Sergejau, teks veikti ir žodžiu, ir šautuvu.
Žinai CK nutarimą mobilizuoti ketvirtį komjaunuolių į frontą? Aš taip pat manau,
Sergejau, kad mes neilgai čia išsilaikysime.
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Serioža klausėsi jos ir stebėjosi, girdėdamas jos balse kažkokį neįprastą
skambesį. Juodos, drėgnumu spindinčios jos akys buvo įsmeigtos į jį. Jis vos
neužsimiršo ir nepasakė jai, kad jos akys kaip veidrodis, jose viskas matyti, bet
laiku susiturėjo.
Rita pasikėlė ant alkūnės:
— Kur tavo revolveris?
Sergejus liūdnai pačiupinėjo tuščią diržą:
— Kaime buožių gauja atėmė.
Rita įkišo ranką į palaidinukės kišenę ir išsitraukė blizgantį brauningą.
— Matai tą ąžuolą, Sergejau? — parodė ji vamzdžiu į visą išvagotą kamieną,
kokie dvidešimt penki žingsniai nuo jų. Ir, pakėlusi ranką iki akių, beveik
nesitaikydama, iššovė. Pabiro atšokusi žievė.
— Matai?—patenkinta ištarė ji ir vėl iššovė. Vėl sušnarėjo žolėje žievė.
— Še,— paduodama jam revolverį, pašaipiai tarė Rita.— Pažiūrėsim, kaip tu
šaudai.
Iš trijų šūvių Serioža vieną kartą nepataikė Rita šypsojosi.
— Maniau, kad tau blogiau išeis.
Ji padėjo revolverį ant žemės ir atsigulė į žolę. Pro palaidinukės audeklą buvo
iškilusi standi jos krūtinė.
— Sergejau, eikš čia,— tarė ji tyliai.
Jis prisislinko prie jos.
— Matai dangų? Jis žydras. O juk tavo akys tokios pat. Tai negerai. Tavo akys
turi būti pilkos, plieninės. Žydra — tai kažkas pernelyg švelnu.
Ir, netikėtai apkabinusi baltaplaukę jo galvą, ji valdingai pabučiavo į lūpas.
*

*

*

Praėjo du mėnesiai. Rudenėjo.
Naktis atslinko nepastebima, juodu šydu apsiautusi medžius. Divizijos štabo
telegrafistas, pasilenkęs prie aparato, iš kurio tarškėdami bėgo „morzės“ ženklai,
graibstė juostelę, kuri it siaurutė gyvačiukė rangėsi iš po pirštų. Greitai blanke rašė
sakinius, savo sudėliotus iš taškų ir brūkšnelių:
Pirmosios divizijos štabo viršininkui nuorašas Sepetovkos miesto revkomo pirmininkui.
Įsakau evakuoti visas miesto įstaigas per dešimt valandų, gavus šią telegramą. Mieste palikti
batalioną, kurį pavesti N. pulko vadui, vadovaujančiam kautynių ruožui. Divizijos štabui, divizijos
politiniam skyriui, visoms karinėms įstaigoms pasitraukti į Barančevo stotį. Įvykdžius pranešti
divizijos vadui.
Parašas.

Po dešimties minučių bežadėmis miestelio gatvėmis, blykčiodamas
acetileninio žibinto akimi, prašvilpė motociklas. Pūkšnodamas sustojo prie
revkomo vartų. Motociklistas padavė telegramą revoliucinio komiteto pirmininkui
Dolinikui. Ir sujudo žmonės. Rikiavosi ypatingoji kuopa. Po valandos per miestą
dardėjo vežimai, prikrauti revkomo daiktų. Podolės stotyje buvo kraunama į
vagonus.
Serioža, išklausęs telegramos, išbėgo paskui moto- ciklistą.
— Draugas, galima su jumis į stotį? — paklausė jis šoferį.
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— Sėsk iš užpakalio, tik stipriai laikykis.
Už kokių dešimties žingsnių nuo vagono, jau prikabinto prie traukinio, Serioža
apglėbė Ritos pečius ir, jausdamas, kad netenka kažko brangaus, neįkainojamo,
sukuždėjo:
— Lik sveika, Rita, mano brangioji drauge! Mudu dar susitiksime, tik tu
nepamiršk manęs.
Jis siaubingai pajuto, kad tuoj ims raudoti. Reikėjo eiti. Nebeturėdamas jėgų
kalbėti, jis tik skausmingai spaudė jos rankas.
*

*

*

Rytas rado miestą ir stotį tuščius, jie atrodė kaip visų pamesti našlaičiai.
Sukaukė, tarsi atsisveikindami, paskutinio traukinio garvežiai, ir už stoties iš
abiejų geležinkelio pusių sugulė mieste palikto bataliono dengiamoji grandinė.
Nubyrėjo geltoni lapai, apnuogindami medžius. Vėjas stvarstė susisukusius
lapelius ir pamažėli rito juos keliu.
Serioža, užsivilkęs raudonarmiečio miline, visas apsikarstęs drobinėmis
šovininėmis, su dešimčia raudonarmiečių buvo užėmęs kryžkelę prie cukraus
fabriko. Laukė lenkų.
Avtonomas Petravičius pasibeldė pas savo kaimyna Gerasimą Leontjevičių. Šis, dar neapsirengęs, iškišo galvą pro praviras
duris:
— Kas atsitiko?
Rodydamas į traukiančius su šautuvais rankose raudonarmiečius,
Avtonomas Petravičius pamerkė bičiuliui:
— Išeina.
Gerasimas Leontjevičių s susirūpinęs pasižiūrėjo į jį:
— Jūs nežinote, kokie lenkų ženklai?
— Rodos, viengalvis erelis.
— Kurgi gauti?
Avtonomas Petravičius įpykęs pasikasė pakaušį.
— Jiems niekis,— tarė jis, kiek pagalvojęs,— ėjo ir išėjo. O tu suk galvą, kaip
prisitaikyti prie naujos valdžios.
Sudrumstęs tylą, ėmė tankiai tratėti kulkosvaidis. Prie stoties netikėtai
sukaukė garvežys, ir iš ten sunkiai trenkė pabūklas. Kaukdamas, vaitodamas
aukštai danguje gręžė orą sunkusis sviedinys. Nukrito už fabriko ant kelio,
melsvais dūmais apsiautus pakelės krūmus. Gatve, nuolatos atsigręždamos,
tylomis traukėsi raudonarmiečių grandinės.
Seriožai per veidą nusirito vėsi ašarėlė. Paskubomis nušluostė jos žymes,
atsigręžė į draugus. Ne, niekas nematė.
Greta Seriožos ėjo aukštas, liesas Antekas Klopo- tovskis iš lentpiūvės. Jo
pirštai — prie šautuvo gaiduko. Antekas paniuręs, susirūpinęs. Jo akys susitinka
su Seriožos žvilgsniu, ir Antekas išduoda savo slaptas mintis:
— Persekios mūsiškius, ypač manuosius. ..Lenkas,— sakys,— o prieš lenkų
legionus išėjo.“ Išmes senį iš lentpiūvės ir bizūnų įkrės. Sakiau seniui, kad eitų su
mumis, bet neužteko tėtei jėgų šeimą mesti. Ech prakeiktieji, bent greičiau
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susidurtume su jais! — Ir Antekas nervingai pasitaisė smunkantį ant akių
raudonarmiečio šalmą.
...Lik sveikas, gimtasis miesteli, negražus, purvinas, su nedailiais nameliais,
grublėtu plentu! Likit sveiki, artimieji, lik sveika, Valia, likite sveiki, draugai, nuėję
į pogrindį! Artėja svetimi, pikti, pasigailėjimo nežiną baltalenkių legionai.
Liūdnu žvilgsniu palydi raudonarmiečius depo darbininkai mazuto
prisigėrusiomis palaidinėmis.
— Mes dar ateisime, draugai! — susijaudinęs šūktelėjo Serioža.

AŠTUNTASIS SKYRIUS

Vos vos žvilga upė priešaušrio ūkanoje; čiurlena per apvalius pakrantės
akmenukus. Nuo krantų iki vidurio upė rami, rodos, jos plynė nejuda, o spalva
pilka, žvilganti. Viduryje tamsi, nerami, akiai matyti: juda, skuba žemyn. Upė graži,
didinga. Tai apie ją parašė Gogolis savo neprilygstamus žodžius: „Nuostabus
Dnepras...“ Stačiu skardžiu Į vandenį leidžiasi aukštas dešinysis krantas. Jis lyg
kalnas užslinko Dneprą, tarsi sustojo priešais upės platumą. Kairioji pakrantė
smėlio salelių išmarginta. Jas palieka Dnepras po pavasario potvynių, grįždamas į
savo krantus.
Prie upės, įsirausę į žemę aukštame apkase, penketas vyrų. Jie draugiškai
sugulę prie bukanosio „maksimo“. Tai 7-sios šaulių divizijos priešakinis
„slapukas“. Prie kulkosvaidžio, veidu į upę, ant šono atsigulęs Serioža Bruzžakas.
Vakar, begalinių grumtynių iškamuotos, lenkų artilerijos uraganinės ugnies
mušamos, mūsų dalys atidavė Kijevą. Persikėlė į kairįjį krantą. Įsitvirtino.
Bet pasitraukimas, dideli nuostoliai ir pagaliau tai, kad reikėjo atiduoti
priešininkui Kijevą, sunkiai paveikė kovotojus. 7-ji divizija, didvyriškai verždamasi
iš apsupimo, traukė miškais ir, prie Malino stoties pasiekusi geležinkelį, įnirtingu
smūgiu išblaškė stotį užėmusias lenkų dalis, nubloškė jas į mišką, prasiskindama
kelią į Kijevą.
Dabar, atidavus gražuolį miestą, raudonarmiečiai buvo apniukę.
Lenkai užėmė nedidelį placdarmą kairiajame krante prie geležinkelio tilto,
išstūmę raudonąsias dalis iš Darnicos.
Bet pasistūmėti toliau, kad ir kaip stengdamiesi, nepajėgė, nes buvo
atmušinėjami įnirtingų kontratakų.
Žiūri Serioža, kaip teka upė, ir nepajėgia negalvoti apie praėjusią dieną.
Vakar vidurdienį, bendro įniršio pagautas, sutiko baltalenkius kontrataka;
taip pat vakar pirmą kartą akis į akį susidūrė su beūsiu legionininku. Šis lėkė į jį,
atkišęs į priekį šautuvą su ilgu kaip kardas prancūzišku durtuvu, bėgo zuikio
šuoliais, rėkdamas kažkokius padrikus žodžius. Dalį sekundės Sergejus matė
įniršio išplėstas jo akis. Dar akimirka — ir Sergejus smogė durtuvo galu per lenko
durtuvą. Ir blizgantys prancūziški ašmenys buvo nublokšti į šalį.
Lenkas išgriuvo...
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Sergejaus ranka nesudrebėjo. Žino, kad jis dar žudys,— jis, Sergejus, mokąs
taip švelniai mylėti, taip stipriai saugoti draugystę. Jis nepiktas vaikinas,
nežiaurus, bet jis žino, kad su žvėriška neapykanta užpuolė brangiąją respubliką
tie pasaulio parazitų atsiųsti, apgauti ir piktai užsiundyti kareiviai.
Ir jis, Sergejus, žudo, norėdamas priartinti dieną, kai žemėje žmonės
nebežudys vienas kito.
Petį paliečia Paramonovas.
— Trauksimės, Sergejau, veikiai mus pastebės.
*

*

*

Jau metai, kai Pavlas Korčiaginas laksto po gimtąją šalį kulkosvaidžio
vežimėlyje, ant pabūklo pirmagalio, širma su nukirsta ausimi kumelaite.
Subrendo, sustiprėjo. Augo kančiose ir neganduose.
Suspėjo užgyti oda, sunkių šovininių kruvinai pratrinta, ir jau nebeišnyko
kietas, šautuvo diržo įspaustas randas.
Daug baisių dalykų matė Pavlas per tuos metus. Drauge su tūkstančiais kitų
kovotojų, kurie buvo tokie pat, kaip jis, nuplyšę ir pusnuogiai, bet degą negęstančia
kovos dėl savo klasės valdžios liepsna, pėsčias skersai ir išilgai išvaikščiojo jis savo
tėvynę ir tik dukart buvo atitrūkęs nuo uragano.
Pirmą kartą sužeistas į šlaunį, antrą — dvidešimtųjų metų šaltą vasario
mėnesį gličios, karštos šiltinės užkluptas.
Baisiau nei lenkų kulkosvaidžiai utėlinė šiltinė šienavo 12-sios armijos pulkų
ir divizijų eiles. Nusitiesė armija milžiniškuose plotuose, beveik per visą šiaurinę
Ukrainą, užkirsdama lenkams kelią toliau slinkti į priekį. Vos pasitaisęs, sugrįžo
Pavlas į savo dalį.
Dabar pulkas buvo užėmęs pozicijas prie Frontovkos stoties, nuo Kazatino į
Umanę einančioje šakoje.
Stotis miške. Nedidelis stoties trobesys, prie kurio glūdėjo sugriauti, gyventojų
palikti nameliai. Gyventi šitose vietose pasidarė neįmanoma. Treti metai, kai
kautynės čia nurimdavo, čia vėl įsiliepsnodavo. Ko tik nėra mačiusi Frontovka per
šitą laiką!
Vėl brendo dideli įvykiai. Kai 12-ji armija, baisiai praretėjusi, iš dalies
dezorganizuota, lenkų armijų spaudžiama, traukėsi Kijevo link, proletarinė
respublika pergalingo žygio apsvaigintiems baltalenkiams ruošė triuškinantį
smūgį.
Iš tolimojo Šiaurės Kaukazo karo istorijoje negirdėtu žygiu į Ukrainą buvo
metamos kautynėse užgrūdintos 1-sios Raitininkų armijos divizijos. 4-j i, 6-ji 11-ji
ir 14-ji kavalerijos divizijos viena po kitos artėjo prie Umanės rajono, grupavosi
mūsų fronto užnugaryje ir pakeliui į lemiamąsias kautynes šlavė nuo kelio Machno
gaujas. Šešiolika su puse tūkstančio kardų, šešiolika su puse tūkstančio stepių
kaitros nusvilintų kovotojų.
Vyriausioji raudonoji vadovybė ir Pietvakarių fronto vadovybė labiausiai
rūpinosi, kad šiam ruošiamam lemiamajam smūgiui neužbėgtų už akių
pilsudskininkai. Respublikos ir frontų štabas stropiai saugojo šios raitosios masės
grupavimąsi.
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Umanės bare buvo nutraukti aktyvūs veiksmai. Be pertraukos tiksėjo
tiesioginiai laidai iš Maskvos į fronto štabą — Charkovą, iš čia Į 14-sios ir 12-sios
armijų štabus. Siaurutėse telegrafo juostelėse Morzės aparatai kaleno šifruotus
įsakymus: „Neleisti atkreipti lenkų dėmesį į Raitininkų armijos grupavimą.“ Jeigu
ir užsimegzdavo aktyvios kautynės, tai tik ten, kur lenkų slinkimas grasino įtraukti
į kautynes Budiono raitelių divizijas.
Rudais gaurais blaškosi laužas. Tamsiai rudais ratilais, spiralėmis kyla į viršų
dūmai. Nemėgsta dūmų mašalai; jie laksto greitu spiečiu, ūmūs, nenustygsta
vietoje. Atokiau, aplink ugnį, pusračiu susėdę ir sugulę kovotojai. Laužas varine
spalva dažo jų veidus.
Prie laužo melsvuose pelenuose kaista katiliukai.
Juose burbuliuoja vanduo. Išlindo iš po degančio rąsto klastingas liepsnos
liežuvėlis ir krašteliu lyžtelėjo kažkieno garbanotą galvą. Galva pasipurtė,
nepatenkinta burbtelėjusi:
— Tfu, velnias!
Visi susijuokė.
Pagyvenęs raudonarmietis su gelumbine palaidinuke, apkirptais ūsais, ką tik
prieš ugnį patikrinęs šautuvo vamzdį, bosu tarė:
— Tai vyras į mokslus pasinešė — nė ugnies nejaučia.
— Tu mums, Korčiaginai, papasakok, ką ten išskaitei.
Jaunas raudonarmietis, čiupinėdamas nusvilintų plaukų kuokštą, šypsojo:
— Iš tikrųjų knygelė kaip reikiant, draugas And- roščiukai. Kai tik ją gavau,
nieku gyvu negaliu atsitraukti.
Korčiagino kaimynas, riestanosis jaunuolis, rūpestingai siūdamasis šovininės
dirželį, kąsdamas dantimis storą siūlą, smalsiai paklausė:
— O apie ką ji rašo? — Ir ant adatos, įsmeigtos į pošalmį, vyniodamas siūlo
galą, pridūrė: — Man labai įdomu, jeigu apie meilę.
Aplinkui ėmė kvatoti. Matveičiukas pakėlė eželiu nukirptą galvą ir, klastingai
primerkęs suktoką akį, kreipėsi į jaunuolį:
— Ką gi, meilė — geras daiktas, Sereda. Tu gražus bernelis, tikras
paveiksliukas! Kur tik ateinam, mergaitės iš galvų dėl tavęs kraustosi. Tik va turi
mažą depektą: nosis į dangų žiūri. Bet tai galima pataisyti. Pasikabink ant nosies
galo Novickio dešimtsvarę§, nutemps žemyn per naktį.
Kvatojimo pasibaidę, suprunkštė prie kulkosvaidžių vežimėlių pririšti arkliai.
Sereda tingiai nusigręžė.
— Ne gražumas svarbu, bet smegeninė,— reikšmingai jis pliaukštelėjo sau per
kaktą.— Štai tavo liežuvis kaip dilgėlė, o tu pats tikras vėpla, ir tavo ausys šaltos.
Besusikimbančius draugus sutaikė skyrininkas Ta- tarinovas.
— Na-na, kam kandžiotis, vyručiai? Geriau tepaskaito Korčiaginas, jei tai ko
verta.
— Drožk, Pavluša, drožk! — pasigirdo iš visų pusių.
Korčiaginas pasitraukė prie ugnies balną, atsisėdo
ant jo ir atsiskleidė ant kelių nedidelę storą knygą.
— Šita knyga, draugai, vadinasi „Gylys“. Gavau ją iš bataliono karinio
komisaro. Labai veikia mane šita knyga. Jeigu tyliai sėdėsite, paskaitysiu.
— Pilk! Ką ten! Niekas netrukdys.
§

Novickio rankinė granata, sverianti apie 4 kilogramus, skirta spygliuotųjų vielų kliūtims ardyti.
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Kai prie laužo nepastebimai su komisaru prijojo pulko vadas draugas
Puzyrevskis, jis pamatė vienuolika porų akių, smigte įsmigusių į skaitytoją.
Puzyrevskis pasuko galvą Į komisarą ir parodė ranka į grupę:
— Štai pusė pulko žvalgybos. Aš turiu ten keturis— visi žali komjaunuoliai, o
kiekvienas gerą kovotoją atstoja. Štai šitas, kur skaito, o štai anas, kitas, matai?
— akys kaip vilkiuko,— tai Korčiaginas ir 2ar- kis. Jie bičiuliai. Bet taip pat širdyje
kits kitam pavydi. Pirmiau Korčiaginas buvo geriausias mano žvalgas. Dabar jis
turi labai pavojingą konkurentą. Štai dabar, žiūrėk, politinį darbą dirba
nepastebimai, o įtaka labai didelė. Jiems sugalvotas geras žodis — „jaunoji
gvardija“.
— Ar čia žvalgybos politinis vadovas skaito? — paklausė komisaras.
— Ne. Politinis vadovas:—Krameris.
Puzyrevskis pajojo į priekį.
— Sveiki, draugai! —sušuko jis garsiai.
Visi atsigręžė. Lengvai nušokęs nuo balno, vadas priėjo prie sėdinčiųjų.
— Šildomės, vyručiai? — paklausė jis, plačiai šypsodamasis, ir drąsus jo
veidas trupučiuką mongoliškomis siaurutėmis akimis pasidarė ne toks rūstus.
Vadą visi sutiko maloniai, bičiuliškai, kaip gerą draugą. Karinis komisaras
tebesėdėjo ant arklio, ketindamas toliau joti.
Puzyrevskis, nusmaukęs į užpakalį makštis su mauzeriu, atsisėdo ant balno
greta Korčiagino ir pasiūlė:
— Gal užsirūkysim? Gavau geros tabokėlės.
Užsirūkęs suktinę, jis kreipėsi į komisarą:
— Tu jok, Doroninai, aš čia pasiliksiu. Jeigu būsiu reikalingas štabe,
pranešite.
Doroninui nujojus, Puzyrevskis, kreipdamasis į Korčiaginą, pasiūlė:
— Skaityk toliau, aš irgi pasiklausysiu.
Baigęs skaityti paskutinius puslapius, Pavlas pasidėjo knygą ant kelių ir
susimąstęs žiūrėjo į liepsną.
Kelias minutes niekas nepratarė nė žodžio. Visus paveikė Gylio žuvimas.
Puzyrevskis, traukdamas suktinę, laukė pasikeičiant nuomonėmis.
— Sunki istorija,— nutraukė tylą Sereda.— Yra, vadinasi, pasaulyje tokių
žmonių. Šiaip žmogus būtų neišlaikęs, tačiau kai stojo už idėją, tai visa tai ir
padarė.
Jis kalbėjo, aiškiai jaudindamasis. Knyga paliko jam didelį įspūdį.
Andriuša Fomičiovas, batsiuvio parankinis iš Belaja Cerkovės, pasipiktinęs
šūktelėjo:
— Pakliūtų man kunigas, kur jam kryžių į dantis bruko, aš jį, prakeiktąjį,
vietoje nudėčiau!
Androščiukas, šakaliuku pastūmęs katiliuką arčiau ugnies, tvirtai pasakė:
— Mirti, jei žinai už ką, kas kita. Tada žmogui ir jėgų atsiranda. Mirti būtinai
reikia kantriai, jei jauti, kad tavo teisybė. Iš čia ir didvyriškumas kyla. Pažinau
vieną vyruką. Poraika pavardė. Tai jis, baltųjų užkluptas Odesoje, tiesiog ant viso
būrio vienas užlėkė neapsižiūrėjęs. Nesuspėjo pasiekti jo durtuvu, jis tik kad trenks
granatą sau po kojų! Pats buvo suplėšytas į gabalus ir aplinkui paguldė krūvą
baltųjų. O pa-žiūrėti į jį-—niekam netikęs. Va apie jį knygos nieks neparašo, o
vertėtų. Daug esama žymių žmonių mūsiškių tarpe.
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Pamaišė šaukštu katiliuką, paragavo, atstatęs lūpas, arbatos ir kalbėjo toliau:
-— Bet mirtis būna ir šuniška. Nešvari mirtis, negarbinga. Kai mes kovėmės
prie Iziaslavlio, toks senas miestas, dar kunigaikščių laikais statytas. Palei Gorynės upę. Yra ten lenkų bažnyčia, kaip tvirtovė neprieinama. Taigi, įpuolėme mes
ten. Grandine slenkame galukiemiais. Dešinįjį mūsų sparną latviai laikė.
Išbėgame mes, vadinasi, į plentą, žiū,— prie vieno sodo stovi trys arkliai, prie
tvoros pririšti, pabalnoti.
Na, suprantamas daiktas, mes galvojame: užklupsime lenkpalaikius. Koks
dešimt žmonių šokome į kiemelį. Priekyje su mauzeriu braunasi jų, latvių, kuopos
vadas.
Prasiveržėme iki namo, durys atviros. Mes į vidų. Manėme — lenkai, o išėjo
atvirkščiai. Savas patrulis čia darbavosi. Jie anksčiau už mus įlindo. Matome, čia
darosi visiškai negražūs dalykai. Faktas aiškus: moteriškę engia. Gyveno ten lenkų
karininkėlis. Na, jie, vadinasi, jo bobą ir pririetė prie žemės. Latvis, visa tai
pamatęs, kad suriks kažką saviškai. Pastvėrė tuos tris ir vilkte išvilko į kiemą.
Mūsų, rusų, buvo tik du, o visi kiti latviai. Vado pavardė Briedis. Nors jų šnekos ir
nesuprantu, bet matau, dalykas aiškus, išsiųs į aną pasaulį. Stiprūs žmonės tie
latviai, kaip titnagas. Atvilko jie tuos prie mūrinės arklidės. Baigta, manau, tikrai
nupils. O vienas iš tų, kur pakliuvo, stambus toks bernas, snukis baisus,
nepasiduoda, spardosi. Plūstasi prakeiktinai. Dėl bobos, sako, šaudote! Kiti taip
pat prašo pasigailėti.
Mane nuo viso to šaltis nukrėtė. Pribėgau prie Briedžio ir sakau: „Draugas
kuopos vade, tegu juos tribunolas teisia. Kam tau jų krauju rankas teptis? Mieste
kautynės nepasibaigė, o mes čia su šitais dorojamės.“ lis kad atsigręš į mane, tai
aš ir pasigailėjau savo žodžių. Akys jo kaip tigro. Mauzerį man į dantis. Septyneri
metai kariauju, o išėjo negerai, nusigandau. Mainu, užmuš be niekur nieko. Suriko
jis ant manęs rusiškai. Vos gali jį suprasti: „Vėliava krauju dažyta, o šitie' visos
armijos gėda. Banditas mirtimi moka.“
Aš neišlaikiau ir bėgte išbėgau iš kiemo į gatvę, o užpakalyje šaudymas.
Baigta, manau. Kai į grandinę nuėjome, miestas jau buvo mūsų. Mat, kas išėjo.
Kaip šunys pražuvo žmonės. Patrulis buvo iš tų, kurie ties
Melitopoliu pritapo prie mūsų. Pas Machno seniau darbavosi, valkatos.
Pasistatęs katiliuką prie kojų, Androščiukas pradėjo rišti duonmaišį.
— Prisiplaka prie mūsų tokio šlamšto. Kiekvienam į širdį neįlįsi. Atrodo, taip
pat dėl revoliucijos stengiasi. Nuo jų purvas tyška ant visų. O žiūrėti buvo sunku.
Iki šiol negaliu pamiršti,— baigė jis, pradėjęs gerti arbatą.
Tik vėlai naktį sumigo raitoji žvalgyba. Užmigęs Sereda trimitavo nosimi.
Puzyrevskis miegojo, padėjęs galvą ant balno, ir kažką žymėjosi užrašų knygutėje
politinis vadovas Krameris.
Kitą dieną, parjojęs iš žvalgybos, Pavlas, pririšęs arklį prie medžio, pasišaukė
Kramerį, ką tik baigusį gerti arbatą:
— Klausyk, vadove, kaip tu pažiūrėsi į tokį dalyką: šit aš ketinu persikraustyti
į Pirmąją Raitininkų armiją. Jų laukia karšti darbai. Juk ne pasijodinėti tiek jų
susirinko. O mums čia teks stumdytis vis vienoje vietoje.
Krameris pasižiūrėjo į jį nustebęs.
— Kaip tai persikraustyti? Ką? Tau Raudonoji Armija— kinas? Į ką tai
panašu? Jeigu mes visi pradėsime bėgioti iš vienos dalies į kitą, gražu bus?
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— Ar ne vis tiek, kur kariausi? — pertraukė Pavlas Kramerį.— Ar čia, ar ten.
Aš gi nedezertyruoju į užnugarį.
Krameris griežtai pasipriešino:
— O drausmė, kaip tau atrodo, kas yra? Tu, Pavlai, esi geras vyras, o
anarchijos tai jau netrūksta. Panorėjai— padarei. O partijos ir komjaunimo
pagrindas — geležinė drausmė. Partija — aukščiau už viską. Ir kiekvienas turi būti
ne ten, kur jis nori, bet ten, kur reikalingas. Puzyrevskis atsisakė tave perkelti?
Vadinasi - baigta.
Aukštas, laibas, gelsvo veido Krameris ėmė kosėti iš susijaudinimo. Giliai
buvo įstrigusios plaučiuose
spaustuvės švino dulkės, dažnai jo skruostus
nutvieksdavo nesveikas raudonumas
Krameriui nusiraminus, Pavlas tarė negarsiai, bet tvirtai:
-— Visa tai teisybė, bet pas budionininkus aš pereisiu — tai faktas.
Kitos dienos vakare Pavlo jau nebebuvo prie laužo.
*

*

*

Gretimame kaimelyje, ant kaupriukės, prie mokyklos, plačiu ratu susirinko
raiteliai. Kulkosvaidžio vežimėlio gale, atsismaukęs kepurę ant paties pakaušio,
kankino armoniką kaip ąžuolas budionininkas. Ir ši jam plyšojo, pamesdama
taktą, o rate, pašėlusį hopaką pildamas, sutrikdavo šauniausias raitelis su
neapsakomo platumo galifė kelnėmis.
Ant vežimėlio ir gretimų tvorų susikorė smalsios merginos ir kaimo berniokai
pasižiūrėti šaunių šokėjų iš raitelių brigados, kuri ką tik buvo įžengusi į jų kaimą.
— Duok garo, Toptala! Pilk, kad dulkės rūktų. Ei, skelk, broleli! Muzikante,
duok ugnies!
Bet milžiniški muzikanto pirštai, tinką pasagoms lankstyti, nerangiai
slankiojo klavišais.
— Nukirto Machno Kuliabką Afanasijų,— apgai-lestaudamas tarė įdegęs
raitelis,— buvo pirmos rūšies muzikantas. Eskadrone dešiniuoju sparniniu jodavo.
Gaila vyro. Geras buvo kovotojas, o muzikantas dar geresnis.
Rate stovėjo Pavlas. Išgirdęs paskutinius žodžius, jis prasiskverbė prie vežimo
ir uždėjo ranką ant dumplių. Armonika nutilo.
— Ko tau? — dėbtelėjo akimis muzikantas.
Toptala sustojo. Aplinkui pasigirdo nepatenkinti
balsai:
— Kas ten? Ko užsičiaupei?
Pavlas ištiesė ranką į diržą:
— Duok, užgrosiu trupučiuką.
Budionininkas nepatikliai pasižiūrėjo į nepažįstamą raudonarmietį,
neryžtingai nusikabindamas nuo peties diržą.
Pavlas įprastu judesiu užsimetė armoniką ant kelio. Vėduokle išskleidė
banguotas dumples ir užplėšė, visaip išrangydamas, kiek tik leido armonika:
Obuolėli mielas,
Kur dabar tu risies?
Jei pateksi į Gubčeką —
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Jau nebesugrįši.
Toptala išsyk pačiupo pažįstamą motyvą. Ir, suplasnojęs rankomis lyg
paukštis, pasileido ratu, išdirbinėdamas neįmanomus ratilus, pašėlusiai
pliauškindamas sau per aulus, per kelius, per pakaušį, per kaktą, kurtinamai
delnu per padą ir pagaliau per atvirą burną.
O armonika ragino, vijo trankiu, svaigiu ritmu, ir Toptala ėmė suktis tarytum
vilkelis ratu, mėtydamas kojas, dusdamas.
— Ich, ach, ich, ach!
*

*

*

1920 metų birželio penktą dieną po kelių trumpų smarkių susidūrimų
Budiono 1-ji Raitininkų armija, sutriuškinusi generolo Savickio raitelių brigadą,
kuri jai buvo užtverusi kelią, pralaužė lenkų frontą tarp 3-sios ir 4-sios lenkų
armijų ir pasuko Ružinų kryptimi.
Lenkų kariuomenės vadovybė, stengdamasi likviduoti prasilaužimą, kuo
skubiausiai sudarė smogiamąją grupę. Penki vikšriniai tankai, ką tik nuimti nuo
Pogrebiščės stoties platformos, skubėjo į grumtynių vietą.
Bet Raitininkų armija apėjo Zarudnicus, iš kurių buvo ruošiamas smūgis, ir
atsidūrė lenkų armijų užnugaryje.
1-sios Raitininkų armijos pėdomis puolė generolo Kornickio raitelių divizija.
Jai buvo įsakyta smogti į nugarą 1-jai Raitininkų armijai, kuri, kaip manė lenkų
kariuomenės vadovybė, turėjo veržtis į svarbiausią lenkų užnugario strateginį
punktą — Kazatiną. Bet tai nepalengvino baltalenkių padėties. Nors kitą dieną jie
užtaisė fronte pramuštą spragą ir Raitininkų armijos užpakaly užsidarė frontas,
bet jų užnugaryje atsirado galingas raitelių kolektyvas, kuris, sunaikinęs
priešininko užnugario bazes, turėjo pulti Kijevo lenkų grupę. Savo kelyje raitelių
divizijos, norėdamos užkirsti kelius lenkams pasitraukti, naikino nedidelius
geležinkelio tiltus ir griovė geležinkelius.
Gavęs iš belaisvių žinių, kad Žitomire esąs armijos štabas,— iš tikrųjų ten
buvo net fronto štabas,— Raitininkų armijos vadas nutarė užimti svarbius
geležinkelio mazgus ir administracinius centrus — Zitomirą ir Berdičevą. Birželio
septintos dienos apyaušriu į Zitomirą jau lėkė 4-j i raitelių divizija.
Viename eskadrone vietoje žuvusio Kuliabkos dešiniuoju sparniniu lėkė
šuoliais Korčiaginas. Jis buvo priimtas į eskadroną, kolektyviai prašant
kovotojams, kurie nepanorėjo paleisti tokio puikaus muzikanto.
Išsiskleidė raiteliai vėduokle prie Zitomiro, nestabdydami karštų žirgų,
sidabru sužėro saulėje kardai.
Sudejavo žemė, sušniokštė žirgai, pasistiepė kilpose kovotojai.
Greitai greitai bėgo po kojomis žemė. Ir didelis miestas, paskendęs soduose,
skubiai artėjo prie divizijos. Prajojo pirmuosius sodus, įsibrovė į centrą, ir baisus,
klaikus kaip mirtis „pirmyn!“ sudrebino orą.
Apstulbinti lenkai beveik nesipriešino. Vietinė įgula buvo sutriuškinta.
Pasilenkęs prie arklio sprando, lėkė Korčiaginas. Greta ant juodo laibakojo
žirgo — Toptala.
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Pavlo akyse narsus budionininkas nepermaldaujamu smūgiu nukirto
legionininką, nesuspėjusį prisidėti šautuvo prie peties.
Grikšėdamos daužė grindinio akmenis kaustytos kanopos, Ir staiga
sankryžoje — kulkosvaidis, stačiai viduryje kelio, ir, pasilenkę prie jo, trys kareiviai
su žydrais mundurais ir keturkampėmis konfederatėmis. Ketvirtasis su auksine
pynele, kuri kaip gyvatė buvo išsirangiusi ant apykaklės, pamatęs jojančiuosius,
atstatė ranką su mauzeriu.
Nei Toptala, nei Pavlas nebepajėgė sulaikyti žirgų ir nulėkė stačiai ant
kulkosvaidžio mirčiai į nagus. Karininkas iššovė į Korčiaginą. Pro šalį... It žvirblis
čirkštelėjo kulka prie skruosto, ir, arklio krūtinės nublokštas, poručikas, trenkęs
galvą į akmenis, krito aukštielninkas.
Tą pačią sekundę klaikiai; baisiai skubėdamas, ėmė kvatoti kulkosvaidis. Ir
krito Toptala drauge su juodžiu, dešimties vapsvų įgeltas.
Atsistojo piestu Pavlo žirgas, baikščiai, prunkšdamas, per žuvusius nešte
pernešė raiteli stačiai ant sugulusių prie kulkosvaidžio žmonių, ir kardas, nubrėžęs
ore žaižaruojantį lanką, įsmigo į mėlyną kepurės kvadratą.
Vėl kardas išlėkė į orą, pasiruošęs nusileisti ant kitos galvos. Bet karštas
žirgas atšoko į šalį.
Tarytum pašėlusi kalnų upė išsiliejo sankryžoje eskadronas, ir dešimtys
kardų ėmė švytruoti ore.
*

*

*

Ilguose siauruose kalėjimo koridoriuose ėmė aidėti šauksmai.
Kamerose, sausakimšai prigrūstose žmonių iškankintais, išsekusiais veidais,
susijaudinimas. Mieste kautynės — argi galima patikėti, kad tai laisvė, kad tai
nežinia iš kur įsibrovę savieji?
Šūviai jau kieme. Koridoriais bėga žmonės. Ir staiga brangūs, neapsakomai
brangūs žodžiai: „Draugai, išeikit!“
Pavlas pribėgo prie uždarytų durų su mažu langeliu, į kurį buvo įsmigusios
dešimtys akių. Įniršęs trenkė-buože į spyną. Paskui dar keliskart.
— Palauk, aš ją su bomba,— sulaikė Pavlą Mironovas ir išsitraukė iš kišenės
granatą.
Būrininkas Cigarenka išplėšė granatą.
— Stok, pusgalvi! Ar tu pakvaišai? Tuoj raktus atneš. Kur negalima išlaužti,
atrakinsime.
Koridoriumi jau buvo vedami ir kumšnojami naganais sargai. Koridorius
prigužėjo nudriskusių, nesipraususių, beprotiško džiaugsmo apimtų žmonių.
Atidaręs plačias duris, Pavlas įbėgo į kamerą.
— Draugai, jūs laisvi! Mes — budionininkai, mūsų divizija užėmė miestą.
Kažkokia moteris apsiašarojusi puolė prie Pavlo ir, apkabinusi tartum giminę,
ėmė raudoti.
Penkių tūkstančių septyniasdešimt vieno bolševiko, baltalenkių uždaryto į
mūrines dėžutes ir laukiančio sušaudymo arba kartuvių, ir dviejų tūkstančių
Raudonosios Armijos politinių darbuotojų išvadavimą jos kovotojai vertino labiau
už visus laimikius, labiau už pergalę. Septyniems tūkstančiams revoliucionierių
juodžiausia naktis iš karto virto skaisčia karštos birželio dienos saule.
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Vienas iš suimtųjų, geltonu kaip citrinos žievė veidu, džiugiai puolė prie Pavlo.
Tai buvo Samuilas Lecheris, spaustuvės rinkėjas iš Šepetovkos.
*

*

*

Pavlas klausėsi Samuilo pasakojimo. Jo veidas buvo tarsi pilkomis dulkėmis
apneštas. Samuilas pasakojo apie kruviną tragediją gimtajame miestelyje, ir jo
žodžiai krito į širdį lyg ištirpyto metalo lašai.
— Suėmė mus naktį visus iš karto, išdavė niekšas provokatorius. Atsidūrėme
visi karo žandarmerijos letenose. Mušė mus, Pavlai, baisiai. Aš kankinaus mažiau
už kitus: po pirmųjų smūgių pargriuvau lyg negyvas ant grindų, bet kiti buvo
stipresni. Slėpti mums nebuvo ko. Žandarmerija žinojo viską geriau už mus. Žinojo
kiekvieną mūsų žingsnį.
Kur čia nežinos, kai mūsų tarpe sėdėjo išdavikas! Neapsakomos tos dienos.
Tu pažįsti, Pavlai, daugelį: Valią Bruzžak, Rozą Gricman iš apskrities miesto,
visiškai dar mergaitė, septyniolikos metų, gera mergina, jos akys žvelgė taip
pasitikėdamos, paskui Sašą Bun- šaftą pažįsti, taip pat mūsų rinkėjas, toks
linksmas vyrukas, jis visada šeimininko karikatūras piešdavo. Na tai va, jis, paskui
du gimnazistai — Novoselskis ir Tu- žicas. Na, tu šiuos pažįsti. O visi kiti iš
apskrities miesto ir miestelio. Iš viso buvo suimti dvidešimt de-vyni žmonės, tarp
jų šešios moterys. Visus juos žvėriškai kankino. Valią ir Rozą išprievartavo pačią
pirmąją dieną. Tyčiojosi, gyvatės, kaip kas išmanė. Pusgyves atvilko jas į kameras.
Po to Roza pradėjo nušnekėti, o po kelių dienų visiškai pamišo.
Jos pamišimu niekas netikėjo, ji buvo laikoma simuliante ir per kiekvieną
tardymą mušama. Kai ją šaudė, baisu buvo žiūrėti Veidas pasidarė juodas nuo
mėlynių, akys klaikios, beprotiškos — senė.
Valia Bruzžak iki paskutinės minutės gerai laikėsi. Jos mirė kaip tikros
kovotojos. Nežinau, iš kur jos ėmė jėgų, bet argi galima papasakoti, Pavlai, apie jų
mirtį? Papasakoti neįmanoma. Jų mirtis siaubingesnė už žodžius... Bruzžak buvo
įpainiota pavojingiausiai: tai ji palaikydavusi ryšius su lenkų štabo radijo
telegrafistais, ir ją siųsdavę ryšiams į apskritį, ir pas ją per kratą rado dvi granatas
ir brauningą. Granatas jai buvo davęs tas pats provokatorius. Viskas buvo taip
sutvarkyta, kad būtų galima apkaltinti, esą ji kėsinusis išsprogdinti štabą.
Et Pavlai, baisiai sunku kalbėti apie paskutiniąsias dienas, bet, jei tu
reikalauji, papasakosiu. Karo lauko teismas nusprendė: Valią ir kitus du —
pakarti, likusius draugus — sušaudyti.
Lenkų kareiviai, kurių tarpe mes veikėme, buvo teisiami dvi dienas anksčiau
už mus.
Jaunas kapralas, radijo telegrafistas Snegurka, kuris prieš karą dirbo
elektromonteriu Lodzėje, buvo apkaltintas išdavęs tėvynę ir varęs komunistinę
propagandą kareivių tarpe ir nuteistas sušaudyti. Jis nepadavė malonės prašymo
ir buvo sušaudytas per dvidešimt keturias valandas po teismo nuosprendžio.
Valia jo byloje buvo iššaukta liudytoja. Ji papasakojo mums, kad Snegurka
prisipažino varęs komunistinę propagandą, bet griežtai atmetė kaltinimą tėvynės
išdavimu. „Mano tėvynė,—pasakė jis,— tai Lenkijos tarybų socialistinė respublika.
Taip, esu Lenkijos komunistų partijos narys, kareiviu mane padarė prievarta. Ir atverdavau akis tokiems pat, kaip aš, kareiviams, kuriuos jūs varėte į frontą. Galite

103

mane už tai pakarti, bet savo tėvynės neišdaviau ir neišduosiu. Tik mūsų tėvynės
skirtingos. Jūsų — ponų, o mano darbininkų ir valstiečių. Ir toje mano tėvynėje,
kuri bus,— tuo esu giliai įsitikinęs,— niekas manęs išdaviku nepavadins.“
Paskelbus nuosprendį, mus visus jau laikė kartu. O prieš bausmės įvykdymą
nuvarė į kalėjimą. Per naktį pastatė kartuves priešais kalėjimą, palei ligoninę; prie
pat miško, truputį atokiau, prie kelio, kur skardis, išrinko vietą šaudymui; ten ir
bendras griovys buvo mums iškastas.
Mieste nuosprendis buvo iškabintas, visi žinojo, o susidoroti su mumis lenkai
nutarė dieną, žmonių akyse, kad kiekvienas matytų ir bijotų. Ir nuo ryto pradėjo
varyti iš miesto žmones prie kartuvių. Kai kas atėjo iš smalsumo,— kad ir baisu,
bet atėjo. Minia prie kartuvių milžiniška. Kiek tik akys apmato — vis žmonių galvos.
Kalėjimas, žinai, rąstų tvora aptvertas. Čia pat, prie kalėjimo, pastatytos kartuvės,
ir mes girdėjome gaudžiant balsus. Gatvėje iš užpakalio pastatyti kulkosvaidžiai,
raitoji ir pėsčioji žandarmerija iš visos apygardos suvaryta. Visas batalionas
apsiautė daržus ir gatves. Nuteistiems pakarti atskira duobė iškasta čia pat, prie
kartuvių. Laukėme galo tylėdami, kartkartėmis tardami kits kitam kokį žodį. Viską
buvome aptarę iš vakaro, tada ir atsisveikinome. Tik Roza kuždėjo kažką nesuprantamai kameros kertėje, kalbėdamasi pati su savimi, Valia, prievartavimo ir
mušimo iškankinta, nebegalėjo vaikščioti ir daugiausia gulėjo. O komunistės iš
miestelio, tikros seserys, atsisveikino apsikabinusios ir nesusi- laikydamos ėmė
raudoti. Stepanovas, iš apskrities, jaunas, stiprus kaip imtynininkas vyrukas,
suėmimo metu gindamasis du žandarus sužeidęs, atkakliai reikalavo iš seserų:
,,Nereikia ašarų, draugės! Išsiverkite čia, kad ten nereiktų verkti. Nėra ko džiuginti
kruvinųjų šunų. Vis tiek niekas mūsų nepasigailės, vis tiek reikia žūti, tai mirkime
gerai. Tegu niekas iš mūsų nešliaužioja ant kelių. Draugai, atsiminkite, mirti reikia
gerai.“
Ir štai atėjo mūsų paimti. Priekyje Švarkovskis, kontržvalgybos viršininkas,—
sadistas, pasiutęs šuo. Jei jis neprievartaudavo, tai žandarams leisdavo
prievartauti, o pats mėgaudavosi. Nuo kalėjimo iki kartuvių per kelią buvo
padarytas koridorius iš žandarų. Ir stovėjo nuogais kardais tos „kanarėlės“, kaip
kad jie buvo vadinami dėl geltonų akselbantų.
Išvarė mus, buožėmis daužydami, į kalėjimo kiemą, išrikiavo po keturis ir,
atidarę vartus, išvedė į gatvę. Mus pastatė priešais kartuves, kad matytume, kaip
žūva draugai, o paskui atėjo ir mūsų eilė. Kartuvės aukštos, sukaltos iš storų
sienojų. Jose trys kilpos iš storos suktinės virvės, pakylos su laipteliais remiasi į
nustumiamą stulpeli. Žmonių jūra vos girdimai ūžia, vilnija. Visos akys Įsmeigtos
į mus. Pažįstame savuosius.
Priebutyje, atokiau, susirinko lenkų šlėktos su žiūronais, tarp jų karininkai.
Atėjo pažiūrėti, kaip kars bolševikus.
Sniegas po kojomis minkštas, miškas nuo jo pražilęs, medžiai tartum vata
pabarstyti, snaigės sukasi, leidžiasi pamažėl), ant karštų mūsų veidų tirpsta; ir
pastovas apsnigtas. Mes visi beveik išrengti, bet niekas šalčio nejaučia, o
Stepanovas net nenutuokia, kad stovi su vienomis kojinėmis.
Prie kartuvių karo prokuroras ir aukštieji pareigūnai. Pagaliau išvedė iš
kalėjimo Valią ir tuos du draugus, kurie turėjo būti pakarti. Susikibo visi trys
rankomis. Valia viduryje, ji stengiasi eiti tiesiai, atsimindama Stepanovo žodžius:
,,Mirti reikia gerai.“ Ji buvo be apsiausto, su megztinuku.
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Svarkovskiui, matyti, nepatiko, kad jie ėjo susikibę rankomis, pastūmė
einančius. Valia kažką pasakė, ir už tą žodį raitasis žandaras atsivedėjęs drožė
bizūnu jai per veidą.
Baisiai suriko minioje kažkokia moteris, ėmė blaškytis, beprotiškai rėkdama,
brovėsi per grandinę prie einančiųjų, bet ją sugriebė ir nuvilko kažkur. Tur būt,
Valios motina. Nebetoli kartuvių Valia uždainavo. Niekad nebuvau girdėjęs tokio
balso — taip aistringai dainuoti gali tik einąs mirti. Ji uždainavo „Varšuvietę“; jos
draugai taip pat prisidėjo. Čaižė raitųjų vytiniai; juos mušė su bukaprotišku
pasiutimu. Bet jie tartum nejautė smūgių. Parbloškę ant žemės, prie kartuvių juos
vilkte vilko kaip maišus. Paskubomis buvo perskaitytas nuosprendis ir pradėta
nerti kilpas. Tada mes užtraukėme:
Pirmyn, vergai nužemintieji...
Mus puolė iš visų pusių, aš temačiau, kaip kareivis buože išmušė stulpelį iš
po pastovo, ir visi trys ėmė tąsytis kilpose...
Mums, dešimčiai, jau pastatytiems sušaudyti, perskaitė sprendimą, kuriame
mirties bausmė buvo pakeista generolo malone — dvidešimčia metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Kitus, šešiolika, sušaudė.
Samuilas patraukė marškinių apykaklę, tartum ji būtų smaugusi.
— Tris dienas pakartųjų nenuėmė. Prie kartuvių dieną ir naktį stovėjo
sargyba. Paskiau pas mus į kalėjimą atvedė naujų suimtųjų. Jie pasakojo:
„Ketvirtąją dieną nutrūko draugas Toboldinas, pats sunkusis, ir tada buvo nuimti
visi kiti ir čia pat užkasti.“
Bet kartuvės stovėjo visą laiką. Ir kai mus varė iš ten, jas matėme. Taip ir stovi
su kilpomis, laukdamos naujų aukų.
Samuilas nutilo, įsmeigęs sustingusį žvilgsnį kažkur į tolumą. Pavlas
nepastebėjo, kad pasakojimas baigtas.
Jo akyse aiškiai iškilo trys žmonių kūnai, be žado siūbuojantieji, baisiomis, į
šoną užverstomis galvomis.
Gatvėje trimitas skardžiai šaukė rinktis. Išgirdęs šį garsą, Pavlas atsipeikėjo.
Tyliai, vos girdimai jis tarė:
— Einam iš čia, Samuliai!
Gatve, kavalerijos apsupti, ėjo į nelaisvę patekę lenkų kareiviai. Prie kalėjimo
vartų stovėjo pulko komisaras, į lauko knygutę baigdamas rašyti įsakymą.
—- Paimkite, draugas Antipovai,— padavė jis raštelį kresnam eskadrono
komisarui.— Paskirkite patrulį ir visus belaisvius siųskite Novogrado-Volynskio
linkui. Sužeistuosius aptvarstykite, suguldykite į vežimus ir vežkite ta pačia
kryptimi. Pavėžėkite kokius dvidešimt varstų nuo miesto, ir tekeliauja sau. Mums
nėra kada su jais terliotis. Žiūrėkite, kad jokių šiurkštumų su belaisviais nebūtų.
Sėsdamasis į balną, Pavlas atsigręžė į Samu'ilą:
— Tu girdėjai? Jie mūsiškius karia, o juos lydėk pas savuosius be šiurkštumų!
Iš kur imti jėgų?
Pulko komisaras pasuko į jį galvą, įsižiūrėjo. Pavlas išgirdo tvirtus, sausus
žodžius, kuriuos lyg pats sau ištarė pulko komisaras:
— Už žiaurų elgesį su beginkliais belaisviais šaudysime. Mes — ne baltieji!
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Ir, jodamas nuo vartų. Pavlas atsiminė paskutiniuosius Revoliucinės karo
tarybos įsakymo žodžius, perskaitytus viso pulko akivaizdoje:
„Darbininkų ir valstiečių šalis myli savo Raudonąją Armiją. Ji didžiuojasi jąja.
Ji reikalauja, kad jos vėliavoje nebūtų nė vienos dėmės.“
— Nė vienos dėmės,— kužda Pavlo lūpos.
Tuo metu, kai 4-ji raitelių divizija paėmė Zitomirą, Okuninovo kaimo rajone
7-sios šaulių divizijos 20-ji brigada, įeinanti į draugo Golikovo smogiamąją grupę,
forsavo Dneprą.
Grupei, susidedančiai iš 25-sios šaulių divizijos ir Baškirijos raitelių brigados,
buvo įsakyta, persikėlus per Dneprą, atkirsti prie Iršos stoties Kijevo—Korostenio
geležinkelį. Šituo manevru buvo atkertamas vienintelis kelias lenkams pasitraukti
iš Kijevo. Čia, keliantis per upę, žuvo Šepetovkos komjaunimo organizacijos narys
Miša Levčiukovas.
Bėgant siūbuojančiu pontonu, iš anapus kalno, piktai šnypšdamas, pralėkė
viršum galvų sviedinys ir ištaškė purslais vandenį. Tą pačią akimirką nėrė po
pontono valtimi Miša. Prarijo jį vanduo, nebeatidavė, tik baltaplaukis
raudonarmietis Jakimenka, užsidėjęs nuplėštu snapeliu kepurę, nustebęs
šūktelėjo:
— Kad tu sudegtum! Juk tai Miša nuskendo, pražuvo vyras, lyg karvė jį būtų
liežuviu nuliežusi! — Jis, nusigandęs ir užsižiūrėjęs į tamsų vandenį, buvo
besustojus, bet užlėkė ant jo iš užpakalio kiti, ėmė stumdyti:
— Ko išsižiojai, kvaily? Eik į priekį!
Nebuvo kada galvoti apie draugą. Brigada ir taip atsiliko nuo kitų, kurie jau
buvo užėmę dešinįjį krantą.
Ir apie Mišos žuvimą Serioža sužinojo tik po keturių dienų, kai brigada
kaudamasi užėmė Bučos stotį ir, pasisukusi į Kijevą, priešinosi lenkams, kurie žūt
būt stengėsi prasilaužti Korostenio kryptimi.
Grandinėje šalia Seriožos atsigulė Jakimenka. Liovęsis pasiutiškai šaudyti,
sunkiai atidarė įkaitusio šautuvo spyną ir, palenkęs galvą prie žemės, atsigręžė į
Seriožą:
— Šautuvas reikalauja atvangos, įkaitęs kaip ugnis!
Sergejus vos išgirdo jį per šūvių tratėjimą. Truputį aprimus, Jakimenka
kažkaip lyg tarp kitko pasakė:
— O tavo draugas nuskendo Dnepre. Ir nepamačiau, kaip nugrimzdo į
vandenį,— baigė jis savo kalbą ir, palietęs ranka spyną, išsitraukė iš šovininės
apkabą ir ėmė stumti ją į dėtuvą.
*

*

*

11-jai divizijai, nusiųstai Berdičevo užimti, mieste įnirtingai pasipriešino
lenkai.
Gatvėse užvirė kruvinos kautynės. Užkirsdami raiteliams kelią, tratėjo
kulkosvaidžiai. Bet miestas buvo paimtas, ir sumuštos lenkų kariuomenės likučiai
leidosi bėgti. Stotyje buvo paimti traukiniai. Tačiau baisiausias smūgis lenkams
buvo milijono pabūklų sviedinių - lenkų fronto ugnies bazės — išsprogdinimas.
Mieste it smulkūs žvirgždai byrėjo langų stiklai, ir namai lyg kartoniniai drebėjo
nuo sprogimų.
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Smūgis į Žitomirą ir Berdičevą lenkams buvo smūgis iš užnugario, ir jie dviem
srovėmis paskubomis siūbtelėjo nuo Kijevo, pašėlusiai skindamiesi kelią iš
geležinio žiedo.
Pavlas nebesijautė esąs atskira asmenybė. Visos tos dienos buvo kupinos
karštų grumtynių. Jis, Korčiaginas, ištirpo masėje ir kaip kiekvienas kovotojas
tartum pamiršo žodį „aš“, liko tik „mes“: mūsų pulkas, mūsų eskadronas, mūsų
brigada.
O įvykiai lėkė kaip uraganas. Kiekviena diena atnešdavo ką nors naujo.
Raitoji budionininkų lavina be atvangos kirto smūgį po smūgio, blaškydama
ir daužydama visą lenkų užnugarį. Apsvaigusios nuo pergalių, kupinos aistringo
įniršio, raitininkų divizijos šoko atakuoti Novogrado- Volynskio — lenkų užnugario
širdies.
Nusiritusios atgal kaip vilnis nuo stataus kranto, atsitraukdavo ir vėl šokdavo
į priekį su baisiu: „Pirmyn!“
Niekas nepadėjo lenkams: nei spygliuotųjų vielų užtvarų tinklai, nei padūkęs
mieste įsistiprinusios įgulos priešinimasis. Birželio dvidešimt septintosios rytą,
raitųjų rikiuote persikėlę per Slučo upę, budionininkai Įsibrovė į NovogradąVolynskį, persekiodami lenkus Koreco miestelio kryptimi. Tuo pačiu metu 45-ji
divizija prie Naujojo Miropolio persikėlė per Slučo upę, o Kotovskio raitelių brigada
puolė Liubaro miestelį.
1-sios Raitininkų armijos radijo stotis priėmė fronto vado įsakymą -— visus
raitelius nusiųsti Rovnui paimti. Neįveikiamai raudonųjų divizijų puolami, lenkai
bėgo pakrikusiomis, demoralizuotomis, išsigelbėjimo ieškančiomis grupėmis.
Kartą, brigados vado nusiųstas į stotį, kur stovėjo šarvuotasis traukinys,
Pavlas susitiko su tuo, su kuo nieku gyvu nebemanė susitiksiąs. Įsibėgėjęs žirgas
užlėkė ant pylimo. Pavlas įtempė pavadžius palei priekinį vagoną, nudažytą pilka
spalva. Rūstus ir galingas, pražiojęs juodus bokšteliuose paslėptų pabūklų nasrus,
stovėjo šarvuotasis traukinys. Prie jo kuitėsi kelios alyvuotos žmogystos, keldamos
sunkią plieninę dangą prie ratų.
— Kur galima surasti šarvuotojo traukinio vadą? — paklausė Pavlas odinuku
apsivilkusį raudonarmietį, nešantį kibirą vandens.
— Aure ten,— mostelėjo šis ranka į garvežį.
Sustojęs prie garvežio, Korčiaginas paklausė:
— Kuris vadas?
Nuo galvos iki kojų odiniais drabužiais apsivilkęs raupuotas žmogus atsigręžė
į jį:
— Aš!
Pavlas išsitraukė iš kišenės paketą.
— Štai brigados vado įsakymas. Pasirašykite ant voko.
Vadas, pasidėjęs ant kelio voką, pasirašė. Prie garvežio vidurinio rato su
tepaline triūsė kažkokia žmogysta. Pavlas tematė plačią nugarą, iš odinių kelnių
kišenės styrojo nagano rankena,
— Še, imk,— padavė Pavlui voką žmogus su odiniais drabužiais.
Pavlas taisėsi pavadžius, norėjo joti atgal. Žmogus prie garvežio išsitiesė visu
augumu ir atsigręžė. Tą pačią akimirką Pavlas nušoko nuo arklio, tarsi jį būtų
vėjas nupūtęs.
— Artiomai, broleli!
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Visas mazutu išsitepęs mašinistas greitai pastatė tepalinę ir sučiupo į lokio
glėbį jaunąjį raudonarmietį.
— Pavka! Pasiutėli! Tai tu čia! — sušuko jis, netikėdamas savo akimis.
Šarvuotojo traukinio vadas nustebęs žiūrėjo į šitą sceną. Raudonarmiečiai
artileristai nusijuokė:
— Matai, broliukai susitiko.
*

*

*

Rugpjūčio devynioliktą dieną Lvovo rajone Pavlas per kautynes pametė
kepurę. Jis sustabdė arklį, bet priekyje eskadronai jau buvo įsibrovę į lenkų
grandines. Per daubos krūmus lėkė Demidovas. Nušvilpė žemyn prie upės,
šaukdamas:
— Divizijos vadą nukovė!
Pavlas krūptelėjo. Žuvo Letunovas, didvyriškasis jo divizijos vadas,
nepaprasto drąsumo draugas. Baisus įniršis pagavo Pavlą.
Sudrožęs bukąja kardo puse iškankintam, kruvinais žąslais Bėriui, šoko į
pačią karščiausią grumtynių vietą.
— Kapok gyvates! Kapok juos! Mušk lenkų šlėktą! Letunovą nukovė! — Ir
aklai, nematydamas aukos, kirto žmogystai su žaliu munduru. Pagauti beprotiško
pykčio dėl divizijos vado mirties, eskadrono kovotojai iškapojo būrį legionininkų.
Išlėkė visi į lauką, vydamiesi bėgančius, bet į juos šaudė baterija; skrodė orą,
taškydamas mirtį, šrapnelis.
Prieš Pavlo akis it magnis tvykstelėjo žalia liepsna, griausmas trenkė į ausis,
įkaitinta geležis nudegino galvą. Baisiai, nesuprantamai ėmė suktis žemė ir pradėjo
verstis, pakrypdama ant šono.
Kaip šiaudelis Pavlas buvo išmestas iš balno. Lėkdamas per Bėrio galvą,
sunkiai krito žemėn.
Ir iš karto užstojo naktis...

DEVINTASIS SKYRIUS

Aštuonkojo akis išgaubta, katės galvos didumo, blankiai raudona, vidurys
žalias, dega, žėri gyva šviesa. Aštuonkojis kruta dešimtimis čiuptuvų; jie tartum
gyvačių kamuolys rangosi, šlykščiai šnarėdami odos žvynais. Aštuonkojis ropoja.
Jis mato jį kone prie pat akių. Čiuptuvai ėmė šliaužti kūnu, jie šalti ir dilgina it
dilgėlė. Aštuonkojis iškiša geluonį, ir jis įsisiurbia kaip dėlė į galvą ir, konvulsyviai
susitraukdamas, čiulpia kraują. Jis jaučia, kaip kraujas iš jo kūno liejasi Į
išpampusį aštuonkojo liemenį. O geluonis čiulpia, čiulpia, ir ten, kur jis įsisiurbė į
galvą, nepakenčiamai skauda.
Kažkur toli toli girdėti žmonių balsai.
— Koks dabar jo pulsas?
Ir dar tyliau atsako kitas balsas, moteriškas:
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— Jo pulsas šimtas trisdešimt aštuoni. Temperatūra trisdešimt devyni ir
penkios. Visą laiką kliedi.
Aštuonkojis dingo, bet skausmas nuo geluonies liko Pavlas jaučia: kažkieno
pirštai paliečia jam ranką aukščiau plaštakos. Jis stengiasi praverti akis, bet vokai
tokie sunkūs, jog nėra jėgų juos praskirti. Kodėl taip karšta? Matyti, motina
prikūreno krosnį. Bet vėl kažkur šneka žmonės:
— Pulsas dabar šimtas dvidešimt du.
Jis stengiasi atverti vokus. O viduje ugnis. Tvanku.
Gerti, kaip norisi gerti! Jis tuoj atsikels, atsigers. Bet kodėl jis neatsikelia? Tik
norėjo pajudėti, bet kūnas svetimas, neklusnus, ne jo kūnas. Motina tuoj atneš
vandens. Jis pasakys jai: „Aš noriu gerti.“ Kažkas juda prie jo. Ar ne aštuonkojis
vėl atsėlina? Štai jis, štai raudona jo akies spalva...
Iš toli girdėti tylus balsas:
— Frosia, atneškite vandens!
„Kieno šis vardas?“ — stengiasi prisiminti Pavlas, tačiau besistengdamas
nugrimzta į tamsą. Išplaukė iš ten ir vėl atsiminė: „Noriu gerti.“
Girdi balsus:
— Jis, rodos, atsigauna.
Ir jau aiškiau, arčiau švelnus balsas:
— Jūs norite gerti, ligoni?
„Nejau aš ligonis, o gal čia ne man sako? Juk sergu šiltine, štai kas.“ Ir trečią
kartą bando atverti vokus. Galiausiai pavyksta. Pro siaurą prasivėrusios akies plyšį
pirmas dalykas, ką pajuto,— tai raudonas kamuolys viršum galvos, bet jį dengia
kažkokia tamsa; toji tamsa pasilenkia prie jo, ir lūpos jaučia kietą stiklinės kraštą
ir drėgmę, gaivinančią drėgmę. Ugnis viduje užgęsta.
Sušnibždėjo patenkintas:
— Va dabar gerai.
—
Ligoni, ar jūs matote mane?
Tai klausia toji tamsa, stovinti ties juo, ir, jau už- snūsdamas, vis dėlto
suspėjo atsakyti:
— Nematau, bet girdžiu...
— Kas būtų galėjęs pasakyti, kad jis liks gyvas? O jis, žiūrėkite, išsikapstė.
Nuostabiai stiprus organizmas. Jūs, Nina Vladimirovna, galite didžiuotis. Jūs
stačiai išslaugėte jį.
Ir moteriškas balsas jaudindamasis:
— O, labai džiaugiuosi!
Po trylikos dienų Korčiaginui sugrįžo sąmonė.
Jaunas kūnas nepanoro mirti, ir jėgų pamažu daugėjo. Tai buvo antrasis
gimimas, viskas atrodė nauja, neįprasta. Tik galva lyg nepakeliama našta gulėjo
nejudėdama gipsinėje dėžutėje, ir nebuvo jėgų pajudinti ją iš vietos. Bet vėl juto
kūną, ir jau susigniauždavo ir atsigniauždavo rankų pirštai.
Nina Vladimirovna, klinikinės karo ligoninės jaunesnioji gydytoja, prie mažo
stalelio savo kvadratiniame kambaryje sklaidė storą violetiniais aptaisais sąsiuvinį.
Jame smulkia, gulsčia rašysena buvo surašytos trumpos pastabos:
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1920 m. rugpjūčio 26 d.
Šiandien mes iš sanitarinio traukinio gavome grupę sunkiai sužeistųjų.
Lovoje, kampe prie lango, buvo paguldytas raudonarmietis, sužeistas į galvą. Jam
tik septyniolika metų. Man padavė pluoštą jo dokumentų, rastų kišenėse, sudėtų
į voką drauge su gydytojų užrašais. Jo pavardė Korčiaginas, Pavlas Andrėjevičius.
Ten buvo: suglamžytas Ukrainos Komunistinės jaunimo sąjungos bilietėlis Nr. 967,
sudraskyta raudonarmiečio knygutė ir ištrauka iš pulko įsakymo. Joje buvo
pasakyta, kad raudonarmiečiui Korčiaginui už puikų žvalgybos atlikimą reiškiama
padėka. Ir pastaba, įrašyta, matyti, paties savininko ranka:
„Jei žūčiau, prašau draugus parašyti mano namiškiams: Šepetovkos miestas,
depas, šaltkalviui Artiomui Korčiaginui.“
Sužeistasis tebėra be sąmonės nuo to momento, kai buvo kliudytas skeveldra,
nuo rugpjūčio 19 d. Rytoj jį apžiūrės Anatolijus Stepanovičius.
Rugpjūčio 27 d.
Šiandien buvo apžiūrėta Korčiagino žaizda. Ji labai gili, pramuštas galvos
kiaušas, nuo to paralyžiuota visa dešinioji galvos pusė. Dešinėje akyje išsiliejęs
kraujas. Akis sutinusi.
Anatolijus Stepanovičius norėjo akį išimti, kad nebūtų uždegimo, bet
atkalbėjau jį, kol yra vilties, kad tinimas sumažės. Jis sutiko.
Mane skatino tai daryti grynai estetinis jausmas. Jei jaunuolis išgyvens, kam
jį darkyti, išimti jam akį?
Sužeistasis visą laiką kliedi, blaškosi, prie jo reikia nuolat budėti. Aš jam
skiriu daug laiko. Man labai gaila jo jaunystės, ir noriu atkovoti jį iš mirties, jei
man pavyks.
Vakar, mano darbo laikui pasibaigus, išbuvau kelias valandas palatoje; jis
didžiausias ligonis. Įsiklausau į jo kliedėjimus. Kartais jis kliedi, lyg pasakoja.
Sužinau daug ką iš jo gyvenimo, bet kartais jis klaikiai keikiasi. Tas keikimasis
baisus. Man kažkodėl skaudu girdėti iš jo tokius baisius keiksmus. Anatolijus
Stepanovičius sako, kad jis neišgyvens. Senis piktai murma: „Nesuprantu, kaip
galima priimti į armiją bemaž vaikus? Tai baisu.“
Rugpjūčio 30 d.
Korčiaginas vis dar neatgavo sąmonės. Jis guli atskiroje palatoje, ten guli
mirštantieji. Prie jo, beveik neatsitraukdama, sėdi sanitarė Frosia. Jinai, pasirodo,
jį pažįstanti. Jie kažkada drauge dirbę. Kaip švelniai, kaip atsidėjusi ji slaugo tą
ligonį! Dabar ir aš jaučiu, kad jo padėtis beviltiška.
Rugsėjo 2 d.
Vienuolikta valanda vakaro. Šiandien man nuostabi diena. Mano ligonis,
Korčiaginas, atgavo sąmonę, atgijo. Krizė praėjo. Paskutiniąsias dvi dienas aš
neidavau namo.
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Dabar negaliu išreikšti savo džiaugsmo, kad dar vienas išgelbėtas. Mūsų
palatoje viena mirtimi mažiau. Mano varginančiame darbe džiugiausia — kai
sveiksta ligoniai. Jie prisiriša prie manęs lyg vaikai.
Jų draugystė nuoširdi ir paprasta, ir, kai skiriamės, kartais net verkiu. Tat
truputį juokinga, bet tai tiesa.
Rugsėjo 10 d.
Šiandien parašiau pirmąjį Korčiagino laišką namiškiams. Jis rašo, kad lengvai
sužeistas, greitai pasveiksiąs ir parvažiuosiąs; jis neteko daug kraujo, išblyškęs
kaip vata, dar labai silpnas.
Rugsėjo 14 d.
Korčiaginas pirmą kartą nusišypsojo. Jo šypsena maloni. Paprastai jis ne
pagal amžių rūstus. Sveiksta nuostabiai greitai. Su Frosia jie bičiuliai. Aš dažnai
matau ją prie jo lovos. Ji, matyt, papasakojo jam apie mane, žinoma, per daug
išgyrė, ir ligonis sutinka mane, vos pastebimai šypsodamas. Vakar jis paklausė:
— Kas per juodos dėmės ant jūsų rankos, daktare?
Aš nutylėjau, kad tai padarė jo pirštai, kuriais iki skausmo spaudė mano
ranką kliedėdamas.
Rugsėjo 17 d.
Žaizda Korčiagino kaktoje atrodo gerai. Mus, gydytojus, stebina tas iš tikrųjų
beribis kantrumas, su kuriuo sužeistasis pakenčia tvarstymus.
Kiti tokiais atvejais paprastai gerokai pavaitoja ir pasiaikštija. O šitas tyli ir,
tepant jodu išvirtusią žaizdą, išsitempia kaip styga. Dažnai netenka sąmonės, bet
aplamai per visą laiką nė karto nesudejavo.
Jau visi žino: jei Korčiaginas dejuoja, vadinasi, neteko sąmonės. Iš kur tas jo
atkaklumas? Nežinau.
Rugsėjo 21 d.
Korčiaginą pirmą kartą vežimėliu išvežėm į didįjį ligoninės balkoną. Kokia
akimi jis žiūrėjo į sodą, kaip godžiai kvėpavo tyru oru! Marle apraišiotoje jo galvoje
atvira tik viena akis. Ta akis, žėrinti, judri, žiūrėjo į pasaulį, tarytum pirmąsyk jį
būtų mačiusį.
Šiandien buvau iškviesta žemyn į laukiamąjį kambarį, ten mane sutiko dvi
merginos. Viena labai graži. Jos prašė pasimatyti su Korčiaginu. Jų pavardės:
Tonia Tumanova ir Tatjana Buranovskaja. Tonios vardas man pažįstamas. Kartais
jį kliedėdamas minėdavo Korčiaginas. Aš leidau pasimatyti.
Spalio 8 d.
Korčiaginas pirmą kartą savarankiškai vaikščioja sode. Jis ne kartą klausinėjo
mane, kada galės išsirašydin- ti. Atsakiau, kad greitai. Abi draugės ateina
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kiekvieną lankomąją dieną. Aš žinau, kodėl jis nedejavo ir iš viso nedejuoja. Mano
paklaustas, jis atsakė:
— Skaitykite romaną „Gylys“,— sužinosite.
Spalio 14 d.
Korčiaginas išsirašydino. Mes išsiskyrėme su juo labai šiltai. Tvarstis nuo
akies nuimtas, liko tik ant kaktos. Akis apako, bet pažiūrėti atrodo normaliai, Man
buvo labai liūdna skirtis su tuo geru draugu.
Visada taip: pasveiksta ir išeina iš mūsų, stengdamiesi, jei galima,
nebesusitikti. Atsisveikindamas pasakė:
— Būtų verčiau kairioji apakusi,— kaipgi dabar šaudysiu?
Jis dar galvoja apie frontą.
*

*

*

Pavlas, išėjęs iš ligoninės, pradžioje kurį laiką gyveno pas Buranovskį, kur
buvo sustojusi Tonia.
Jis iš karto pabandė įtraukti Tonią į bendrąjį darbą. Pakvietė ją į miesto
komjaunimo susirinkimą. Tonia sutiko, bet, jai išėjus iš kambario, kuriame
rengėsi, Pavlas prikando lūpas. Ji buvo apsitaisiusi dailiai, tyčia prašmatniai, ir jis
nesiryžo jos vestis pas savo draugus.
Ir tada įvyko pirmasis susidūrimas. Jam paklausus, kodėl ji taip apsirengusi,
ji įsižeidė:
— Aš niekad nesitaikau prie kitų, jei tau nepatogu eiti su manim, aš
pasiliksiu.
Jau anąkart klube jam sunku buvo žiūrėti į ją, tokią išsipusčiusią, tarp
išblukusių palaidinukių ir bliuzelių. Draugai sutiko Tonią kaip svetimą. Ji,
jausdama tai, žiūrėjo į visus niekinamai ir atžarai.
Pavlą pasišaukė į šalį prekių prieplaukos komjaunimo sekretorius, petingas
vyrukas su stora brezentine palaidine, krovėjas Pankratovas. Nedraugiškai
pažvelgė į Pavlą; dėbtelėjęs į Tonią, tarė:
—Ar tai tu atsivedei čia tą panaitę?
— Taip, aš,— šiurkščiai atsakė jam Korčiaginas.
— Ta-aip... — nutęsė Pankratovas.— Jos išvaizda mums netinka, į buržuaziją
panaši. Kaip ją čia įleido?
Pavlui ėmė tvinkčioti smilkiniai.
— Tai mano draugė, ir aš atsivedžiau ją čia. Supranti? Ji mums nepriešiškas
žmogus, tik va dėl apdarų — tai tiesa, bet ne visada, į drabužį pažiūrėjus, reikia
etiketę kabinti. Aš irgi suprantu, ką galima čia atsivesti, ir kabinėtis, draugas, nėra
ko.
Jis norėjo pasakyti dar kokį statesnį žodį, bet susilaikė, suprasdamas, kad
Pankratovas išreiškė visų nuomonę, ir savo pasipiktinimą perkėlė ant Tonios.
„Aš gi jai sakiau! Kuriam velniui reikia šitaip pustytis?“
Tą vakarą pradėjo irti jų draugystė. Su kartėliu ir nuostaba Pavlas žiūrėjo,
kaip gniūžta tokia, rodosi, stipri draugystė.
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Praėjo dar kelios dienos, ir kiekvienas susitikimas, kiekvienas pokalbis vis
labiau šaldė jų santykius, kėlė kažkokią neaiškią antipatiją kits kitam. Pigus
Tonios individualizmas Pavlui darėsi nebe pakenčiamas.
Kad reikia skirtis, buvo aišku abiem.
Šiandien jie abu atėjo į Pirklių sodą, nuklotą negyvais rudais lapais, pasakyti
viens kitam paskutinio žodžio. Stovėjo abu prie baliustrados ties skardžiu; apačioje
pilka vandens mase tviskėjo Dnepras; prieš srovę, iš po milžiniško tilto, šliaužė
buksyrinis garlaivis, alsiai tekšnodamas per vandenį ratų sparnais, vilkdamas iš
paskos du pilvotus baidokus. Besileidžianti saulė auksinėmis spalvomis dažė
Truchano salą ir ryškia liepsna — namelių langus.
Tonia žiūrėjo į auksinius spindulius ir tarė su giliu liūdesiu:
— Nejau mūsų draugystė užges, kaip dabar gęsta saulė?
Jis žiūrėjo į ją, nenuleisdamas akių; smarkiai suraukęs antakius, tyliai
atsakė:
—Tonia, mes jau kalbėjome apie tai. Tu, aišku, žinai, kad tave mylėjau, ir dar
dabar mano meilė gali grįžti, bet dėl to turi būti su mumis. Dabar aš nebe tas
Pavluša, koks buvau pirmiau. Ir būsiu blogas vyras, jei tu manai, kad pirmiausia
turiu priklausyti tau, o paskui partijai. Aš pirmiausia priklausysiu partijai, o
paskiau tau ir kitiems artimiesiems.
Tonia liūdnai žvelgė į upės mėlynę, ir jos akys buvo pilnos ašarų.
Pavlas žiūrėjo į pažįstamą jos profilį, į tankius kaštoninius plaukus, ir širdin
siūbtelėjo kadaise tokios brangios ir artimos mergaitės gailesio banga.
Jis atsargiai uždėjo savo ranką jai ant peties.
— Mesk visa, kas tave laiko supančiotą. Einam pas mus. Kartu baigsime
mušti ponus. Pas mus yra daug gerų merginų, kartu su mumis jos neša visą
žiaurios kovos naštą, kartu su mumis ištveria visus vargus. Gal jos ne tokios
mokytos, kaip tu, bet kodėl tu nenori būti su mumis? Tu sakai, kad Čiužaninas
norėjęs tave jėga paimti, bet juk tai išsigimėlis, o ne kovotojas. Sakai, tave
nedraugiškai sutikę, o ko tu apsirengei lyg į buržujų balių? Išdidumas apsvaigino:
nesilaikysiu, matai, prie nešvarių palaidinukių. Tu turėjai drąsos pamilti
darbininką, o pamilti idėjos negali. Gaila man su tavim skirtis, ir norėčiau tave
gražiai minėti.
Jis nutilo.
Kitą dieną Pavlas gatvėje pamatė įsakymą, gubernijos Čekos pirmininko
Žuchrajaus pasirašytą. Jo širdis krūptelėjo. Vargais negalais prisimušė jis prie
jūreivio— nenorėjo leisti. Tokį triukšmą pakėlė, kad sargybiniai norėjo suimti. Vis
dėlto prisimušė.
Susitiko su Fiodoru gražiai. Fiodorui ranką buvo nutraukęs sviedinys. Čia pat
susitarė dėl darbo.
— Smaugsime čia kontrą, kol frontui tu neturi sveikatos. Rytoj pat ir ateik,—
pasakė Žuchrajus.
*

*

*

Kova su baltalenkiais pasibaigė. Raudonosios armijos, buvusios beveik prie
Varšuvos sienų, išeikvojusios visas materialines ir fizines jėgas, atitrukusios nuo
savo bazių, negalėjo paimti paskutinės ribos, pasitraukė atgal. Įvyko „Vislos
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stebuklas“, kaip kad lenkai vadina raudonųjų pasitraukimą nuo Varšuvos. Baltųjų
ponų Lenkija liko gyventi. Lenkijos tarybų socialistinės respublikos svajonės kol
kas nepavyko įgyvendinti.
Šalis, paplūdusi krauju, reikalavo atvangos.
Pavlui neteko pasimatyti su saviškiais, nes Šepetovkos miestelis vėl buvo
užimtas baltalenkių ir pasidarė laikina fronto siena. Vyko taikos derybos. Dienas
ir naktis Pavlas praleisdavo Ypatingojoje komisijoje, vykdydamas įvairius
uždavinius. Gyveno jis Fiodoro kambaryje. Sužinojęs, kad miestelį užėmė lenkai,
Pavlas nuliūdo.
— Ką gi, Fiodorai, vadinasi, motina pasiliks už sienos, jei taip pasibaigs
paliaubos?
Bet Fiodoras jį ramino:
— Tur būt, siena eis Gorynės upe. Tad miestas liks mums. Veikiai sužinosime.
Iš lenkų fronto divizijos buvo metamos į pietus. Naudodamasis atvanga, iš
Krymo išropojo Vrangelis. Ir tuo metu, kai respublika, įtempusi visas jėgas, kovojo
lenkų
fronte, vrangelininkai iš pietų pasistūmėjo i šiaurę pa- dnepriu, skverbdamiesi
į Jekaterinoslavo guberniją.
Naudodamasi tuo, kad pasibaigė karas su lenkais, šalis metė į Krymą savo
armijas likviduoti šiam paskutiniajam kontrrevoliucijos lizdui.
Per Kijevą traukė į pietus ešelonai, pilni žmonių, vežimų, virtuvių, pabūklų.
Ruožo transporto Ypatingojoje komisijoje darbas virte virė. Visas tas traukinių
srautas sudarydavo „kamščius“, ir tada stotys kimšte užsikimšdavo, o judėjimas
nutrūkdavo, nes nebūdavo nė vienų laisvų bėgių. O aparatai išmesdavo daugybę
juostelių su ultimatyvinėmis telegramomis. Jose buvo įsakoma duoti kelią tokiai ir
tokiai divizijai. Šliauždavo begaliniai kaspinai, brūkšneliais išmargintos juostelės,
ir kiekvienoje jų būdavo rašoma: „Be jokios eilės... kovos įsakymo tvarka...
tučtuojau duoti kelią...“ Ir beveik kiekvienoje jų būdavo nurodyta, kad neįvykdžius
kaltininkai būsią atiduoti revoliuciniam karo tribunolui teisti.
O atsakinga už „kamščius“ buvo Ruožo transporto ypatingoji komisija.
Čia įsibraudavo, švaistydamiesi naganais, dalių vadai, reikalaudami tuoj
praleisti jų ešelonus į priekį, pagal tokią ir tokią armijos vado telegramą, tokį ir toki
numerį.
Nė vienas iš jų nenorėjo ir klausyti, kad to padaryti neįmanoma. „Nors tu
pasiusk, bet praleisk į priekį!“ Ir prasidėdavo baisus plūdimasis. Ypačiai sunkiais
atvejais tekdavo skubiai kviestis Žuchrajų. Ir tada įsikarščiavę žmonės nutildavo,
nors būtų galėję viens kitam kulką paleisti.
Šalta ir rami, geležinė Žuchrajaus figūra ir neleidžiąs prieštarauti tvirtas
balsas priversdavo susikišti į makštis ištrauktus naganus.
Išeidavo Pavlas iš kambario į peroną geliama galva. Ardė nervus čekisto
darbas.
Kartą traukinio platformoje, prikrautoje dėžių su užtaisais, Pavlas pamatė
Seriožą. Bruzžakas nusirito ant jo nuo platformos, bemaž pargriovė ant žemės ir
stipriai ėmė spausti glėbyje.
- Pavka, velniūkšti! O aš tave iš karto pažinau.
Bičiuliai nežinojo, apie ką klausinėti kits kitą, apie ką pasakoti. Juk tiek daug
buvo pergyventa tuo laiku! Klausinėjo ir, nesulaukdami atsakymo, atsakinėjo
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palys. Ir švilpukų neišgirdo. Tik kai pamažu ėmė riedėti vagonai, liovėsi
glėbesčiavęsi.
Ką bedarysi? Susitikimas nutrūko, traukinys važiavo vis greičiau. Ir,
nenorėdamas atsilikti, Serioža, paskutinį kartą kažką šūktelėjęs draugui, nubėgo
peronu, kabindamasis į atdaras prekinio vagono duris; jį pačiupo kelios rankos,
įtraukė į vidų. O Pavlas stovėjo ir žiūrėjo pavymui ir tik dabar atsiminė, jog Serioža
nežino, kad Valia žuvusi. Juk Serioža nebuvo gimtajame mieste. O jis, Pavlas,
susitikimo apsvaigintas, jam šito nepasakė.
„Tevažiuoja ramiai, gerai, kad nežino“,— galvojo Pavlas. Jis nežinojo paskutinį
kartą matąs bičiulį. Ir Sergejus, stovėdamas ant vagono stogo, atstatęs krūtinę
rudens vėjui, nežinojo važiuojąs mirčiai į nasrus.
— Sėsk, Serioža,— įkalbinėjo jį Dorošenka, raudonarmietis su pradeginta
milinės nugara.
— Niekis, mudu su vėju draugai. Tegu pučia,— atsakė juokdamasis Serioža.
Ir po savaitės žuvo per pirmąsias kautynes rudeninėje Ukrainos stepėje.
Iš toli atšvilpė akla kulka.
Krūptelėjo nuo smūgio. Žingtelėjo į priekį ir pajuto aštrų skausmą, perplėšusi
krūtinę, pasverdėjo, nesuriko, apsikabino orą, karštai prispaudė rankas prie
krūtinės ir pasigūžęs, tarsi rengdamasis šuoliui, krito žemėn apsunkusiu kūnu, ir
į bekraštę stepę nejudėdamos įsmigo žydros jo akys.
*

*

*

Nervinga darbo Čekoje aplinka atsiliepė nesustiprėjusiai Pavlo sveikatai.
Padažnėjo kontuziniai skausmai, ir pagaliau po dviejų nemigo naktų jis neteko
sąmonės.
Tada jis kreipėsi į Zuchrajų:
— Kaip tu manai, Fiodorai, ar gerai padarysiu, jei persikelsiu į kitą darbą. Aš
labai noriu eiti į didžiąsias dirbtuves pagal savo profesiją, nes jaučiu, kad čia ne
mano sveikatai. Komisijoje pasakė, kad aš netinkąs karo tarnybai. Bet čia blogiau
nei fronte. Štai tos dvi dienos, kai likvidavome Sutyrios gaują, mane visiškai
pakirto. Man reikia pailsėti nuo susišaudymų. Tu, Fiodorai, supranti, kad prastas
iš manęs čekistas, jei vos ant kojų bepastoviu.
Žuchrajus susirūpinęs pasižiūrėjo į Pavlą.
— Tiesa, atrodai tu nekaip. Reikėjo pirmiau tave atleisti, bet čia aš kaltas, per
darbus neapsižiūrėjau.
Po šio pasikalbėjimo Pavlas atsidūrė komjaunimo gu-bernijos komitete su
popierėliu, kuriame buvo parašyta, kad jis, Korčiaginas, siunčiamas komiteto
žiniai.
Judrus berniokas, valiūkiškai užsimaukšlinęs ant nosies kepurę, šovęs
akimis į popierėlį, linksmai mirktelėjo Pavlui:
— Iš Čekos? Maloni įstaiga. Prašau, mes kaip mat surasime tau darbelio.
Mums verkiant reikia vyrukų. Kur tave skirti? Nori į gubernijos maisto komitetą?
Ne? Nereikia. Į agitacinę bazę prieplaukoje važiuosi? Ne? Na, be reikalo. Gera
vietelė, padidintas davinys.
Pavlas nutraukė vyruką:
— Aš noriu į geležinkelį, į didžiąsias dirbtuves.
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Šis nustebęs pažvelgė į jį:
— Į didžiąsias dirbtuves? Hm... ten mums nereikia žmonių. Apskritai eik pas
Ustinovič. Ji tave įkiš kur nors.
Trumpai pasikalbėjus su juodbruva mergina, buvo nutarta: Pavlas eina
komjaunimo kolektyvo sekretorium į dirbtuves, kur drauge dirbs gamybinį darbą.
*

*

*

O tuo metu prie Krymo vartų, pačioje pusiasalio siaurumoje, prie senųjų
sienų, kurios kitados skyrė Krymo totorius nuo Zaporožės kurenių, stovėjo
atnaujinta i r baisi savo įtvirtinimais baltagvardiečių tvirtovė — Pe- i cikopas.
Už Perekopo, Kryme, jausdamasis visiškai saugus, skendo degtinės tvaike iš
visų šalies kampų čia šuva rylas, pasmerktas žūti senasis pasaulis.
Ir žvarbią rudens naktį dešimtys tūkstančių darbo liaudies sūnų subrido į
šaltą sąsiaurio vandenį: jie naktį perbris Sivašą ir smogs į nugarą įsitvirtinusiam
priešui. Tarp šitų tūkstančių ėjo ir Ivanas Žarkis, atsargiai nešdamas ant galvos
savo kulkosvaidį.
Ir kai dienoj ant Perekopas sukunkuliavo tarsi apimlus pašėlusio drugio, kai
stačiai per užtvaras puolė tuksiančiai vyrų, baltųjų užnugaryje, Lietuvių
pusiasalyje, kopė į krantą pirmosios perbridusiųjų per Sivašą voros. Ir vienas
pirmųjų, iššliaužusių į titnaginį krantą, buvo Žarkis.
Įsiliepsnojo neregėto žiaurumo kautynės. Baltųjų raiteliai klaikiai, žvėriškai
puolė žmones, šliaužiančius iš vandens. Žarkio kulkosvaidis spiaudė mirtį, nė
karto nepaliaudamas tratėjęs. Ir krito kupetos žmonių ir arklių, švino lietui lyjant.
Karštligiškai greitai Žarkis įstatydavo vis naujus ir naujus diskus.
Perekopas kunkuliavo nuo šimtų pabūklų. Atrodė, kad pati žemė prasmego į
bedugnę prarają, ir, klaikiu spiegimu skrosdami dangų, blaškėsi, nešdami mirtį,
tuksiančiai sviedinių, pabirdami smulkiausiomis skeveldrėlėmis. Žemė, išrausta,
žaizdota, lėkė į viršų, juodais grumstais uždengdama saulę.
Gyvatės galva buvo sutriuškinta, ir į Krymą siūb- lelėjo raudonas srautas,
siūbtelėjo baisios savo paskutiniu smūgiu 1-sios Raitininkų armijos divizijos.
Neapsakomos baimės pagauti, baltagvardiečiai paniškai apgulė iš prieplaukų
plaukiančius garlaivius.
Prie sunešiotų palaidinių, ten, kur plaka širdis, respublika segė auksinius
Raudonosios Vėliavos ordino skridinukus, ir tarp jų buvo kulkosvaidininko
komjaunuolio Ivano Žarkio palaidinė.
Taika su lenkais buvo sudaryta, ir miestelis, kaip tikėjosi Žuchrajus, pasiliko
Tarybų Ukrainai. Siena ėjo upe už trisdešimt penkių kilometrų nuo miestelio. 1920
metų gruodžio mėnesį, atmintiną rytą, Pavlas privažiavo pažįstamas vietas.
Išlipo į apsnigtą peroną, žvilgtelėjo į iškabą „Šepetovka 1-ji“, iš karto pasuko į
kairę, Į depą. Pasiteiravo Artiomo, bet šaltkalvio nebuvo. Stipriau susisiautęs
milinę, greitai nuėjo per mišką i miestelį.
Marija Jakovlevna atsigręžė, išgirdusi beldžiant į duris, ir paprašė įeiti. Ir kai
pro duris įlindo snieguotas žmogus, pažino brangų sūnaus veidą, nusitvėrė
rankomis už širdies, negalėjo kalbėti iš neapsakomo džiaugsmo.
Prisiglaudė visu liesučiu kūnu prie sūnaus krūtinės ir, nesuskaitomą daugybę
kartų bučiuodama jo veidą, verkė laimės ašaromis.
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O Pavlas, apkabinęs ją, žiūrėjo į ilgesio ir laukimo iškankintą, raukšlių
išvagotą motinos veidą ir nieko nekalbėjo, laukdamas, kol ji nurims.
Laimė vėl sužėrėjo iškankintos moters akyse, ir motina visas tas dienas
negalėjo atsišnekėti, atsižiūrėti į sūnų, kurio pamatyti ji jau ir nebesitikėjo. Jos
džiaugsmas buvo beribis, kai po kokių trijų dienų, naktį, į kambarėlį įvirto ir
Artiomas su kuprine ant pečių.
Į mažą Korčiaginų butelį grįžo jo gyventojai. Po sunkių bandymų ir negandų
susitiko nuo pražūties likę broliai...
— Ką gi jūs dabar veiksite? — klausinėjo Marija Jakovlevna sūnus.
— Vėl grįšime prie rutulinių guolių, mamute! — atsakė Artiomas.
O Pavlas, pabuvęs dvi savaites namie, išvažiavo atgal į Kijevą, kur jo laukė
darbas.
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ANTROJI DALIS

PIRMASIS SKYRIUS

Vidurnaktis. Jau seniai nutempė savo sutrankytą liemenį paskutinis
tramvajus. Mėnulis negyva šviesa nutvieskė padangę. Jo spindulys it melsvas
apklotas krito ant lovos, palikdamas prieblandai visą kitą kambario dalį. Kampe
ant stalo – šviesos ratukas iš po stalinės lempos gaubto.
Rita žemai pasilenkė prie storo sąsiuvinio — savo dienoraščio.
„Gegužės 24 d.“,— išvedė smailas jos pieštuko galelis.
„Vėl mėginu rašyti savo įspūdžius. Vėl tuščia vieta. Pusantro mėnesio praėjo,
ir neparašyta nė žodžio. Tenka sutikti su šia spraga.
Kada gi rasi laiko dienoraščiui? Štai dabar naktis, o aš rašau. Išlaksto miegai.
Išvažiuoja dirbti Į Centro Komitetą draugas Segalas. Toji žinia mus visus nuliūdino.
Puiki asmenybė mūsų Lazaris Aleksandravičius. Tik dabar suprantu, koks lobis
buvo visiems mums jo draugystė. Žinoma, Segalui išvažiavus, iširs dialektinio
materializmo ratelis. Vakar iki vėlyvos nakties buvome pas jį, tikrinome, ką išmoko
mūsų „globotiniai“. Atėjo komjaunimo gubernijos komiteto sekretorius Akimas,
biaurusis įskaitos vedėjas Tufta. Nepakenčiu šito žiniūno! Segalas nesitvėrė
džiaugsmu. Jo mokinys Korčiaginas puikiai sukirto Tufta iš partijos istorijos. Taip,
šitie du mėnesiai nenuėjo niekais. Negaila jėgų, kai jos duoda tokių vaisių. Kiek
girdėti,
Zuchrajus pereina dirbti į Karo apygardos Ypatingąjį skyrių. Kodėl, nežinau.
Lazaris Aleksandravičius atidavė man savo mokini.
— Baikite pradėtą darbą,— pasakė jis,— nesustokite pusiaukelėje. Ir jums,
Rita, ir jam yra ko vienam iš kito pasimokyti. Jaunuolis dar ne visai atsikratęs
gaivališkumu. Gyvena jausmais, kurie maištauja jame, ir tų jausmų verpetai
nubloškia jį į šalį. Kiek jus pažįstu, Rita, jūs būsite tinkamiausias jo vadovas.
Linkiu jums pasisekimo. Nepamirškite rašyti man į Maskvą,— kalbėjo man Segalas
atsisveikindamas.
Šiandien iš CK atsiuntė naują Solomenkos rajono sekretorių, Žarkį, Pažįstu jį
iš armijos.
Rytoj Dmitrijus atves Korčiaginą. Aprašysiu Duba- vą. Vidutinio ūgio. Stiprus,
raumeningas. Komjaunime jis nuo aštuonioliktųjų metų, partijoje nuo
dvidešimtųjų. Tai vienas iš trijų, kurie buvo pašalinti iš komjaunimo gubernijos
komiteto už tai, kad priklausė „darbininkų opozicijai“. Mokslas su juo ėjo
nelengvai. Kiekvieną dieną jis suardydavo planą, apiberdamas mane klausimais,
atitraukdamas nuo temos. Jureneva, kita mano mokinė, ir Dubava dažnai
susibardavo. Patį pirmąjį vakarą, permetęs akimis Olgą nuo kojų iki galvos, jis
pasakė:
— Tavo apranga nepilna, senut. Reikia oda palopytų kelnių, pentinų,
budioninės kepurės ir kardo, o čia — nei velnias, nei gegutė.
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Olga neliko skolinga, o man teko juos skirti. Dubava, rodos, Korčiagino
bičiulis... Šiandien užteks. Miegoti.“
*

*

*

Kaitra nualsino žemę. Viršum stoties nutiesto tilto geležiniai turėklai taip
įkaitę, jog prisiglausti negalėjai. Į tiltą kopė suglebę, nusikamavę nuo kaitros
žmonės. Tai nebuvo keleiviai. Per tiltą daugiausia žmonės ėjo iš geležinkelio rajono
į miestą.
Nuo viršutinės pakopos Pavlas pamatė Ritą. Ji at- I1 jo prie traukinio pirma
jo ir žiūrėjo į lipančius žemyn žmones.
Maždaug už trijų žingsnių į šoną nuo Ustinovič Korčiaginas sustojo. Ji
nepastebėjo jo. Pavlas apžiurinėjo ją su kažkokiu keistu smalsumu. Rita buvo su
dryžuota bliuze, neilgu paprasto audeklo mėlynu šilimu, minkšto chromo striukę
turėjo persimetusi per pele Neklusnių plaukų kupeta gaubė įdegusį veidą. Ji
stovėjo, truputį atmetusi galvą ir prisimerkusi nuo ryškios šviesos. Pirmą kartą
Korčiaginas tokiomis akimis žiūrėjo į savo bičiulę ir mokytoją, ir pirmą kartą jam
leptelėjo mintis, kad Rita ne tik gubernijos komiteto biuro narys, bet... Ir,
susizgribęs taip „nuodėmingai“ be- mąstąs, pagautas apmaudo, šūktelėjo jai:
Aš jau gerą valandą žiūriu į tave, o tu manęs nematai. Metas eiti, traukinys
jau stovi.
Jie priėjo prie tarnybinių vartelių į peroną.
Vakar gubernijos komitetas paskyrė Ritą savo atsiuvu į vieną apskrities
konferenciją. Jai padėti davė i oičiaginą. Šiandien jiems būtinai reikia sėsti į trau
kinį, o tai anaiptol nebuvo lengvas daiktas. Stotis tomis valandomis, kai išeidavo
reti traukiniai, buvo visagalio leidimų komisijos penketuko valdžioje, be los
komisijos leidimo niekas neturėjo teisės išeiti į peroną. Visas vietas, pro kurias
buvo galima įeiti ir išeiti, užimdavo komisijos užtveriamasis būrys. Sausakimšas
traukinys galėjo išvežti vos dešimtąją dalį besiveržiančių išvažiuoti. Niekas
nenorėjo pasilikti ir dienų dienas laukti atsitiktinio traukinio. Tūkstančiai žmonių
šturmuodavo vartus, mėgindami prasilaužti į neprieinamus žaliuosius vagonus.
Stotis tomis dienomis būdavo stačiai gulte apgulta, kartais kildavo ir muštynių.
Pavlas ir Rita veltui bandė išeiti į peroną.
Žinodamas visus kelius ir takelius, Pavlas išvedė savo kelionės draugę per
bagažinę. Vargais negalais jie prasibrovė prie vagono Nr. 4. Prie jo durų,
stengdamasis sulaikyti tirštą minią, stovėjo sušutęs nuo kaitros čekistas,
sakydamas šimtąjį kartą:
—
Sakau jums, vagonas perpildytas, o ant buferių ir stogo nieko
neleidžiame,— taip įsakyta.
Jį puolė įsiutę žmonės, kaišiodami panosėn leidimų komisijos bilietus,
išduotus į ketvirtąjį numerį. Pikti keiksmai, riksmai, spūstis prie kiekvieno vagono.
Pavlas matė, kad paprastu būdu pakliūti į šitą traukinį nepasiseks, bet važiuoti
reikėjo būtinai, nes neįvyks konferencija.
Pasišaukęs Ritą į šalį, išdėstė jai savo veikimo planą: jis įsibraus į vagoną,
atidarys langą ir pro jį Įtrauks Ritą. Kitaip nieko nebus.
—
Duok man savo odinuką, jis geresnis už bet kurį mandatą.
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Pavlas paėmė jos odinuką, užsivilko, Į jo kišenę įsidėjo savo naganą, tyčia
iškišęs rankeną su virvute. Palikęs krepšį su maistu prie Ritos kojų, nuėjo prie
vagono. Be jokių ceremonijų išstumdęs keleivius, nusitvėrė ranka už turėklo.
—
Ei draugas, kur?
Pavlas atsigręžė į kresną čekistą.
—
Aš iš Apygardos ypatingojo skyriaus. Tuoj pa-tikrinsime, ar visi pas jus
turi leidimų komisijos bilietus,— tarė Pavlas balsu, neleidžiančiu abejoti jo
įgaliojimais.
Čekistas pasižiūrėjo į jo kišenę, nusišluostė rankove prakaitą nuo kaktos ir
tarė abejingai:
—
Ką gi, tikrink, jei įlipsi.
Darbuodamasis rankomis, pečiais ir kai kur kumščiais, kardamasis ant
svetimų pečių, pasikeldamas rankomis, įsikibdamas į viršutines lentynas, keiksmų
krušos čaižomas, Pavlas vis dėlto įsibrovė į vagono vidurį.
—
Kur tave velnias neša, kad tu galą gautum! — rėkė ant jo riebi tetulė,
kai jis, leisdamasis nuo viršaus, atsistojo jai ant kelio. Tetulė savo septynpūdžiu
k lineliu buvo įsispraudusi ant apatinės lentynos kraš- lo, tarp kojų laikydama
bidoną sviestui. Tokie bidonai, dėžės, maišai ir pintinės stovėjo ant visų lentynų.
Vagone negalėjai kvėpuoti.
Tetulei plūstantis, Pavlas paklausė ją:
— Jūsų bilietas, piliete?
Ko? — užriko toji ant neprašyto kontrolieriaus.
Nuo pačios viršutinės lentynos nusikorė kažin kieno „pramani“ makaulė ir
sugaudė kontrabasu:
Vaska, iš kur tas tipas atsirado? Vožk jam į srėbtuvę.
Tiesiai viršum Korčiagino galvos pasirodė tas, kuris, matyt, ir buvo Vaska.
Stambus bernas apžėlusia krūtine įbedė į Korčiaginą buliaus veizėtuvus.
- Ko prikibai prie moteriškės? Kokio tau bilieto?
Nuo šoninės lentynos buvo nusikorusios keturios poros kojų. Tų kojų
savininkai sėdėjo susikibę, energingai triaukšdami saulėgrąžas. Čia, matyti,
važiavo užsigiedojusi prisiekusių spekuliantų kompanija, velnio nešti ir pamesti
geležinkelio marodieriai. Nebuvo kaita su jais prasidėti. Reikėjo įkelti į vagoną Ritą.
Kieno toji dėžė? — paklausė jis pagyvenusį geležinkelininką, rodydamas į
medinę dėžutę prie lango.
Aure tos merginos,— parodė šis į storas kojas juodomis kojinėmis.
Reikėjo atidaryti langą. Dėžė trukdė. Padėti jos nebuvo kur. Paėmęs dėžę,
Pavlas padavė ją savininkei, sėdinčiai ant viršutinės lentynos.
Palaikykite, piliete, valandėlę, aš atidarysiu
langą.
Kam tu svetimus daiktus imi! — sučirškė plokščianosė mergina, kai jis pastatė
dėžę jai ant kelių.
Motka, koks čia pilietis triukšmą kelia? — kreipėsi ji pagalbos į savo kaimyną.
Tas, nenulipdamas nuo lentynos, spyrė Pavlui į nugarą sandalu;
—
Ei tu, šunsnuki! Išnyk iš akių, kol negavai per žiomenis!
Pavlas tylėdamas iškentė smūgį į nugarą. Prikandęs lūpą, atidarė langą.
—
Draugas, pasislink trupučiuką,— paprašė jis geležinkelininką.
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Darydamasis vietos, pastūmė kažkieno bidoną ir atsistojo palei pat langą. Rita
buvo prie vagono, greitai padavė jam krepšį. Metęs krepšį ant kelių tetulei su
bidonu, Pavlas pasilenkė ir, sugriebęs Ritą už rankų, pakėlė ją. Nesuspėjo
užtveriamojo būrio raudonarmietis pastebėti šio nusižengimo taisyklėms ir jo
sukliudyti, o Rita jau buvo vagone. Nerangiam raudonarmiečiui nieko nebeliko,
kaip nusikeikti ir pasitraukti nuo lango. Ritai atsiradus vagone, visa spekuliantų
kompanija pakėlė tokį klegesį, kad Rita sumišo ir ėmė nerimauti. Jai nebuvo kur
atsistoti, ir ji stovėjo ant apatinės lentynos kraštelio, laikydamasi už viršutinės
lentynos turėklo. Iš visų pusių sklido keiksmai. Iš viršaus kontrabasas drėbė:
— Tai gyvatė, pats įlindo ir mergą iš paskos tempia!
O kažkas nematomas viršuje cyptelėjo:
— Motka, dėk jam į tarpuakį!
Mergina taikėsi medinę dėžę pastatyti Korčiaginui ant galvos. Aplinkui buvo
svetimi, ciniški veidai. Pavlas pasigailėjo, kad Rita čia, bet reikėjo kaip nors
tvarkytis.
— Pilieti, pasiimk savo maišus nuo tako, čia draugė atsistos,— kreipėsi jis į
tą, kuris vadinosi Motka, bet tas jam atrėžė tokiais ciniškais žodžiais, nuo kurių jis
visas virte užvirė. Viršum dešiniojo antakio dažnai ir skaudžiai ėmė diegti.
— Palauk, niekše, tu man dar už tai atsakysi,— vos susilaikydamas, tarė jis
chuliganui, bet tučtuojau iš viršaus gavo ko j a per galvą.
Vaska, žiebk jam dar kartą! — siundė iš visų
pusių.
Visa, ką Pavlas ilgai stengėsi užgniaužti, išsiveržė I viršų, ir, kaip visada
tokiomis akimirkomis, judesiai pasidarė staigūs ir šiurkštūs.
Ką gi jūs, gyvatės spekuliantai., tyčiotis mano- U'?- pasikėlęs rankomis kaip
spyruoklėmis, Pavlas pasiekė antrą lentyną ir smarkiai vožė kumščiu Motis a i į
Įžūlų snukį. Tėškė taip smarkiai, kad spekulian- las nugriuvo ant kažkieno galvų.
- Riskitės nuo lentynos, gyvatės, nes iššaudysiu kaip šunis!—įsiutęs rėkė
Korčiaginas, mosuodamas naganu ketvertui panosėje.
Dalykai krypo visai į kitą pusę. Rita atidžiai stebėjo viską, pasiryžusi šauti į
kiekvieną, kas būtų pamėginęs stverti Korčiaginą. Viršutinė lentyna greitai buvo
nukraustyta. „Pramani“ makaulė paskubomis išsinešdino į gretimą vagono skyrių.
Pasodinęs Ritą laisvoje lentynoje, jis sušnibždė- io j ak
- Tu sėdėk čia, o aš susidorosiu su šitais.
Rita sustabdė jį:
— Nejau tu dar mušies?
— Ne, tuoj grįšiu,— nuramino jis.
Langas vėl buvo atidarytas, ir Pavlas pro jį išsikraustė į peroną. Po kelių
minučių jis jau buvo prie stalo, priešais RTYK narį Burmeisterį — savo senąjį
viršininką. Latvis, išklausęs jį, įsakė ištuštinti visą vagoną, patikrinti visų
dokumentus.
— Aš gi sakiau, kad traukiniai atvaromi jau su spekuliantais,— murmėjo
Burmeisteris.
Būrys, susidedąs iš dešimties čekistų, kedeno vagoną. Pavlas senu įpročiu
padėjo tikrinti visą traukinį, Išėjęs iš Čekos, jis nenutraukė ryšių su savo bičiuliais,
bet, būdamas jaunimo kolektyvo sekretorium, nusįuntė dirbti į RTYK nemaža
geriausių komjaunuolių.
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Baigęs tikrinti, Pavlas sugrįžo pas Ritą. Vagoną užėmė nauji keleiviai —
komandiruotieji ir raudonarmiečiai.
Trečioje lentynoje liko tik Ritai vieta kampe, visa kita buvo užversta laikraščių
ryšuliais.
—
Niekis, kaip nors išsiteksime,— tarė Rita,
Traukinys ėmė eiti.
Už lango nuplaukė tetulė, sėdinti ant maišų krūvos.
—
Manka, kur mano bidonas? — atsklido jos riksmas.
Sėdėdami siaurutėje vietelėje, ryšuliais nuo kaimynų atitverti, Rita ir Pavlas
išsijuosę šveitė duoną su obuoliais, linksmai kalbėdami apie neseną ir ne visai
linksmą epizodą.
Pamažu šliaužė traukinys. Perkrauti, išklibę vagonai drebėjo per sandūras,
girgždėjo ir braškėjo sausi jų kėbulai. Į vagoną pažvelgė sodri vakaro mėlynė.
Paskui naktis juodai užtraukė atvirus langus. Tamsu vagone.
Išvargusi Rita ėmė snausti, padėjusi galvą ant krepšio. Pavlas sėdėjo ant
lentynos krašto, nuleidęs kojas, ir rūkė. Jis taip pat pavargo, bet nebuvo kur
prigulti. Pro langą dvelkė nakties vėsa. Nuo krestelėjimo Rita pabudo. Ji pastebėjo
Pavlo papiroso žarijėlę. „Jis šitaip gali iki ryto išsėdėti. Aišku, nenori manęs
varžyti“,— pagalvojo Rita.
—
Draugas Korčiaginai! Meskite buržuazinius prietarus ir gulkite
pailsėti,— juokais tarė ji.
Pavlas atsigulė greta jos ir su malonumu ištiesė nutirpusias kojas.
—
Rytoj mums begalė darbo. Miegok, peštuke.— Jos ranka pasitikėdama
apsikabino bičiulį, ir jis pajuto, kaip prie jo skruosto prisilietė jos plaukai.
Jam Rita buvo neliečiama. Tai buvo jo bičiulė ir bendro tikslo draugė, jo
politinis vadovas, ir vis dėlto ji buvo moteris. Jis tai pirmąsyk pajuto prie tilto, ir
štai kodėl taip susijaudino, kai ji apsikabino. Pavlas juto kažkur visai arti jos lupas,
lygų gilų kvėpavimą. Tas artumas sukėlė neįveikiamą norą surasti tas lupas.
Įtempęs valią, užgniaužė šį norą.
Rita, tartum atspėdama jo jausmus, tamsoje nusišypsojo. Ji jau žinojo, kokia
džiugi yra meilė ir kaip baisu netekti mylimojo. Dviem bolševikams ji buvo
atidavusi savo meilę. Ir abu atėmė iš jos baltagvardiečių kulkos. Vienas — drąsus
milžinas, brigados vadas, antras — jaunuolis giedromis akimis.
Greitai ratų bildesys užliūliavo Pavlą. Tik rytą jį pažadino garvežio kauksmas.
Vėlai Rita dabar pareidavo į savo kambarį. Retai atskleidžiamame sąsiuvinyje
pasirodė dar keli trumpi užrašai:
Rugpjūčio 11 d.
Pasibaigė gubernijos konferencija. Akimas, Michailą ir kiti išvažiavo į
Charkovą, į visos Ukrainos konferenciją. Man teko visas techninis darbas. Dubava
ir Pavlas gavo mandatus į gubernijos komitetą. Nuo to laiko, kai Dmitrijus išsiųstas
komjaunimo Pečiorsko rajono komiteto sekretorium, vakarais jis nebeateina
mokytis. Apkrautas darbu. Pavlas dar mėgina mokytis, bet čia aš neturiu laiko, čia
jis kur nors išsiunčiamas. Paaštrėjus padėčiai geležinkelyje, jie nuolatos
mobilizuoti. Žarkis vakar buvo pas mane, nepatenkintas, kad atėmėme iš jo
vyrukus, sako, kad jie jam pačiam verkiant reikalingi.
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Rugpjūčio 23 d.
Šiandien rytą einu koridorium, žiūriu — prie reikalų valdybos durų stovi
Pankratovas, Korčiaginas ir dar vienas nepažįstamas. Prieinu. Girdžiu — Pavlas
pasakoja: „Ten gi tokie tipai sėdi — kulkos negaila. Jūs— sako,— neturite teisės
kištis į mūsų reikalus.
Čia šeimininkas Geležinkelio miškų komitetas, o ne kažkoks komjaunimas.“
O snukis jo, broleliai... Štai kur sulindo parazitai!“
Ir išgirdau nešvankiausius keiksmus. Pankratovas, pastebėjęs mane,
kumštelėjo Pavlui. Šis atsigręžė ir, pamatęs mane, išblyško. Nežiūrėdamas man į
akis, tučtuojau išėjo. Dabar ilgai jis nebeateis pas mane. Juk jis žino, kad už
keiksmus niekam neatleidžiu.
Rugpjūčio 27 d.
Buvo uždaras biuro posėdis. Padėtis komplikuojasi. Kol kas negaliu visko
užrašyti — neįmanoma. Akimas grįžo iš apskrities paniuręs. Vakar prie Teterevo
vėl buvo nuleistas nuo bėgių traukinys su maistu. Rodos, liausiuos užrašinėjusi,
viskas kažkaip nuotrupomis. Laukiu Korčiagino. Mačiau jį — kuria su Žarkiu
penkių asmenų komuną.
*

*

*

Dieną dirbtuvėse Pavlas buvo pakviestas prie telefono. Rita pranešė, kad
turinti laisvą vakarą ir kad nebaigta nagrinėti tema: Paryžiaus komunos
sutriuškinimo priežastys.
Vakare, priėjęs prie namų Kruglo-Universitetskajos gatvėj, Pavlas žvilgtelėjo į
viršų. Ritos langas apšviestas. Užbėgo laiptais, kaip visada pabeldė kumščiu į duris
ir, nelaukdamas atsakymo, įėjo.
Lovoje, ant kurios nė vienas vyruką, neturėjo teisės net atsisėsti, gulėjo vyras
kariška uniforma. Revolveris, kuprinė ir kepurė su žvaigžde buvo padėti ant stalo.
Greta, stipriai apsikabinusi jį, sėdėjo Rita. Jie kažką gyvai šnekėjosi... Rita pasuko
į Pavlą savo linksmą veidą.
Išsivadavęs iš glėbio, karys atsistojo.
— Susipažinkite,— tarė Rita, sveikindamasi su Pavlu,— tai...
Davidas Ustinovičius,— nuoširdžiai pasakė už ją karys, stipriai spausdamas
Korčiaginui ranką.
Nukrito kaip iš dangaus,— juokėsi Rita.
Korčiaginas paspaudė jam ranką šaltai. Lyg titnaginė žiežirba žybtelėjo akyse
neišsakyta skriauda. Tik pamatė ant Davido rankovės keturis kvadratus.
Rita norėjo kalbėti — Korčiaginas pertraukė ją:
—
Užbėgau pas tave pasakyti, kad šiandien kraunu malkas prieplaukose.
Kad nelauktum... O pas tave kaip tik svečias. Na, einu, vyrai laukia apačioje.
Pavlas dingo už durų lygiai staiga, kaip ir atsirado. Nukaukšėjo laiptais greiti
žingsniai. Apačioje dusliai trinktelėjo durys. Nutilo.
—
Jam kažkas negera,— nežinodama, ką manyti, pasakė Rita, pamačiusi
nustebusį Davido žvilgsnį.
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...Apačioje, po tiltu, giliai atsiduso garvežys, išmetė iš galingos krūtinės
auksinių jonvabalių spiečių. Fantastiškai šokdami, jie iškilo \ viršų ir užgeso
dūmuose.
Atsirėmęs į turėklus, Pavlas žiūrėjo, kaip blėsčioja įvairiaspalvės signalinių
žibintų ugnys prie iešmų. Užsimerkė.
„Vis dėlto nesuprantama, draugas Korčiaginai, kodėl jums taip skaudu, kad
Rita turi vyrą? Argi kada nors ji buvo sakiusi jo neturinti? Na, o jei net būtų sakiusi,
kas iš to? Kodėl taip staiga suėmė maudulys? O jūs gi, brangusis drauge, manėte,
kad tėra tik idėjinė draugystė, daugiau nieko... Kaipgi jūs tai pražiopsojote? A? —
ironiškai kamantinėjo save Korčiaginas.—O kas, jei ne vyras? Davidas Ustinovičius
gali būti ir brolis, ir dėdė... Tada tu, paikše, be reikalo įniršai ant žmogaus. Toks
pat tu, matyt, nenaudėlis, kaip bet kuris vyriškis. Ar tai brolis, galima sužinoti.
Sakysime, čia brolis ar dėdė, tai ką gi tu jai apie tai pasakysi? Ne, tu daugiau
nebeisi pas ją!“
Mintis nutraukė sukaukęs švilpukas.
„Vėlu, metas namo, gana tuščiai sukti galvą.“
Solomenkoje (taip buvo vadinamas geležinkelio darbininkų rajonas) penketas
sudarė mažą komuną. Tai buvo — Žarkis, Pavlas, linksmas baltaplaukis čekas
Klavičekas, Nikolajus Okunevas — depo komjaunimo sekretorius, Stiopa
Artiuchinas — geležinkelio Čekos agentas, dar neseniai vidutinio remonto katilius.
Gavo kambarį. Tris dienas po darbo dažė, baltino, plovė. Taip lakstė su
kibirais, jog kaimynams ėmė gaisras vaidentis. Susikalė lovas, čiužinius parke
klevo lapų prisikimšo, ir ketvirtąją dieną, papuoštas Pet- rovskio portretu ir
milžinišku žemėlapiu, kambarys žėrėjo dar neliestu baltumu.
Tarp dviejų langų lentynėlė su krūvele knygų. Dvi kartonu apkaltos dėžės —
tai kėdės. Didesnė dėžė — spinta. Kambario viduryje didžiulis biliardas, be
gelumbės, atneštas čia ant pečių iš komunalinio ūkio skyriaus. Dieną — tai stalas,
naktį — Klavičeko lova. Susinešė čia savo turtą. Geras šeimininkas Klavičekas
sudarė visų komunos lobių sąrašą ir norėjo prikalti jį prie sienos, bet, kitiems
sutartinai pasipriešinus, nuo to atsisakė. Viskas kambaryje pasidarė bendra. Alga,
davinys ir atsitiktiniai siuntiniai — viskas buvo dalijama lygiomis. Asmeninė
nuosavybė liko tik ginklas. Komunarai vieningai nutarė: komunos narys, pažeidęs
nuosavybės panaikinimo įstatymą ir apvylęs draugų pasitikėjimą, iš komunos
pašalinamas. Okunevas ir Klavičekas reikalavo pridurti: ir iškraustomas.
Į komunos atidarymą susirinko visas rajono komjaunimo aktyvas. Iš gretimo
kiemo buvo paskolintas didžiulis virtuvas ir arbatai išgaišinti visi sacharino
ištekliai, o, ištuštinus virtuvą, sugriaudė choras:
Pasaulis nuo skriaudų vaitoja,
Gyvenimas mūs — darbas vien sunkus,
Ateis diena dar lemiamoji...
Talia iš tabako fabriko diriguoja. Raudonas kaspinas trupučiuką nusmukęs į
šoną, akys — kaip išdykusio bernioko. Arti į jas įsižiūrėti niekam dar nebuvo
pavykę. Užkrečiamai juokiasi Talia Lagutina. Pro jaunystės žiedus ši kartonažo
darbininkė žiūri į pasaulį nuo aštuonioliktosios pakopos. Išlekia į viršų jos ranka,
ir pirmieji dainos žodžiai kaip fanfaros signalas:
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Tvink toli, skriek plačiai, mūs daina!
Virš žemės — vėliava didinga,
Ji plazda vėtroje ugninga —
Mūs kraujo nemari liepsna...
Visi išsiskirstė vėlai, šūkavimais pažadinę tylias gatves.
*

*

*

Žarkis ištiesė ranką į telefoną.
—
Tyliau, vyrai, nieko negirdėti! — šūktelėjo jis skardžiabalsiams
komjaunuoliams, susigrūdusiems į atsakingojo sekretoriaus kambarį.
Balsai sumažėjo dviem tonais.
—
Klausau. A, tai tu! Taip, taip, tuojau. Dienotvarkė? Ta pati -malkų
pristatymas iš prieplaukų. Ką? Ne, niekur neišsiųstas. Čia. Pakviesti? Gerai.
Žarkis pamojo pirštu Korčiaginui.
—
Tave kviečia draugė Ustinovič.— Ir padavė jam ragelį.
—
Maniau, kad tavęs nėra. Atsitiktinai turiu laisvą vakarą. Ateik. Brolis
važiuodamas pro šalį buvo užsukęs, dvejus metus nesimatėme.
Brolis!
Pavlas negirdėjo jos žodžių. Atsiminė ir tą vakarą, ir tai, ką buvo nutaręs aną
naktį ant tilto. Taip, reikia nueiti šiandien pas ją ir sudeginti tiltus. Meilė atneša
daug rūpesčių ir skausmo. Argi dabar metas apie ją kalbėti?
Balsas ragelyje:
- Ką, tu negirdi manęs?
- Ne, ne, klausau. Gerai. Taip, po biuro posėdžio. Padėjo ragelį.
*

*

*

Jis žiūrėjo jai tiesiai į akis ir, gniauždamas ąžuolinį stalo kraštą, tarė:
—
Aš, turbūt, nebegalėsiu pas tave ateiti.
Pasakė ir pamatė, kaip krūptelėjo tankios blakstienos. Jos pieštukas liovėsi
bėgiojęs popieriumi ir nejudėdamas atsigulė ant atskleisto sąsiuvinio.
—
Kodėl?
—
Vis sunkiau rasti laiko. Pati žinai, nelengvos dienos mums prasidėjo.
Gaila, bet tenka atidėti...
Įsiklausė į paskutinius žodžius ir pajuto, kokie jie netvirti.
„Kam mali niekus? Vadinasi, nerandi drąsos kumščiu smogti į širdį!“
Ir Pavlas atkakliai kalbėjo toliau:
—
Be to, seniai norėjau pasakyti, kad menkai suprantu tave. Va kai su
Segalu dirbau, man viskas likdavo galvoje, o su tavimi man nieko neišeina. Iš tavęs
kiekvieną kartą eidavau pas Tokarevą, kad galėčiau susigaudyti. Mano smegeninė
neišneša. Tau reikia pasiimti ką nors galvotesnį.
Ir nusigręžė nuo atidaus jos žvilgsnio. Paskiau atkakliai užbaigė:
— Ir va išeina, kad mudviem negalima be reikalo gaišinti laiko.
Atsistojo, atsargiai pastūmė koja kėdę ir pasižiūrėjo iš viršaus į nuleistą galvą,
į lempos šviesoje išblyškusį veidą. Užsidėjo kepurę.
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—
Ką gi, lik sveika, drauge Rita! Gaila, kad aš tiek dienų tau galvą
kvaršinau. Reikėjo iš karto pasakyti. Čia jau aš kaltas.
Rita mechaniškai padavė jam ranką ir, apstulbusi nuo netikėto jo šaltumo,
tepajėgė ištarti:
— Aš tavęs nekaltinu, Pavlai. Jei nemokėjau prieiti prie tavęs ir būti
suprantama, tai nusipelniau to, kas šiandien įvyko.
Sunkiai žengė kojos. Be triukšmo jis uždarė duris. Palei priebutį susilaikė —
dar galima grįžti, papasakoti... Kam? Ar tam, kad, gavęs į veidą paniekos žodį, vėl
atsidurtų čia, palei priebutį? Ne.
*

*

*

Atspariniuose keliuose augo išklibusių vagonų ir saitų garvežių kapinės. Vėjas
nešiojo smulkias pjuvenas tuščiuose malkų sandėliuose.
O aplink miestą, miškų takais, giliomis raguvomis lyg plėšrus lūšis slankiojo
Ori.ko gauja. Dienomis ji lindėdavo apylinkės viensėdžiuose, turtinguose miškų
bitynuose, o naktimis iššliauždavo į kelius, draskydavo juos ilganage letena ir,
atlikusi baisų darbą, nušliauždavo į savo priebėgą.
Ir dažnai virsdavo nuo bėgių plieniniai žirgai. I šipulius suduždavo vagonų
dėžutės, būdavo plote suplojami mieguisti žmonės, ir maišydavosi su krauju ir
žeme brangūs grūdai.
Užpuldavo gauja tylius valsčių miestelius. Iš baimės kudakindamos,
išlakstydavo nuo gatvės vištos. Pokštelėdavo netikėtas šūvis. Sutraškėdavo lyg
sausi žagarai po kojomis keli šūviai prie balto valsčiaus tarybos namelio. Banditai
švaistydavosi po kaimą įsiganiusiais arkliais ir kapodavo sugautus žmones.
Kapodavo atsivedėdami, kaip malkas skaldydami. Šaudydavo retai - taupydavo
šovinius.
Taip pat greitai išnykdavo, kaip ir pasirodydavo. Visur gauja turėjo savas akis,
savas ausis. Graižiodavo tos akys baltą valsčiaus tarybos namelį, sekdavo jį iš popo
kiemo ir iš tvirtai suręstos buožės pirkios, ir ten, į miško atvašynus, nusidriekdavo
nematomos gijos. Ten plaukdavo šoviniai, šviežios kiaulienos paltys, pilkos
„naminės“ buteliai ir dar tai, kas būdavo pasakoma tyliai į ausį mažesniems
atamanams, o po to, be galo sudėtingu tinklu — pačiam Orlikui.
Gauja teturėjo vos du tris šimtus galvažudžių, bet pagauti jos nepavykdavo.
Pasiskirsčiusi Į kelis dalinius, gauja veikė vienu metu dviejose trijose apskrityse, iš
karto nebuvo galima visų susekti. Banditas naktį — ramus valstietis dieną
kuisdavosi po savo kiemą, užmesdamas arkliui pašaro, ir šaipydamasis žįsdavo
pypkutę prie vartų, družnomis akimis lydėdamas raituosius patrulius.
Netekęs ramybės ir miego, siuvo su savo pulku po tris apskritis Aleksandras
Puzyrevskis. Nenuilstamai ir atkakliai persekiodamas, jis kartais užmindavo
banditams ant uodegos.
O po mėnesio Orlikas atitraukė savo gaujas iš dviejų apskričių. Ėmė blaškytis
siaurame žiede.
*

*
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Mieste gyvenimas slinko kasdienine vaga. Penkiose prekyvietėse knibždėjo ir
klegėjo aibės žmonių. Viešpatavo čia dvi srovės: viena — ko daugiau nulupti, antra
— ko mažiau duoti. Čia išsijuosę darbavosi visokio plauko sukčiai. Kaip blusos
zujo šimtai miklių žmogėnų, kurių akyse galėjai pamatyti visko, tik ne sąžinę. Čia
kaip mėšlo krūvoje rinkdavosi visos miesto atmatos, vieningai siekdamos
„apmauti“ pilkąjį naujokėlį. Reti traukiniai iš savo vidurių išmesdavo pulkus
maišais apsikarsčiusių žmonių. Visi tie žmonės traukdavo į prekyvietes.
Vakare prekyvietės ištuštėdavo, ir nykūs atrodydavo prekybiniai skersgatviai,
juodos būdelių ir kioskų eilės.
Ne kiekvienas drąsuolis rizikuos naktį įkelti koją į šį negyvą kvartalą, kur už
kiekvienos būdelės — nebyli grėsmė. Ir neretai naktį taukštelėdavo tartum
plaktukas per skardą revolverio šūvis, užspringdavo krauju kieno nors gerklė. O
kai čia atsirasdavo sauja milicininkų iš gretimų postų (po vieną nevaikščiodavo),
terasdavo tik susirietusi lavoną, daugiau nieko. Valkatos jau kažin kur nuo
nusikaltimo vietos, o pakeltas triukšmas nupūtė kaip vėjas visus naktinius
prekyvietės kvartalo gyventojus. Čia pat priešais— „Oriono“ kinas. Gatvė ir
šaligatvis skęsta elektros šviesoje. Būriuojasi žmonės.
O salėje tarška kino aparatas, Ekrane žudo kits kitą nevykę meilužiai, ir kaip
laukiniai ima staugti žiūrovai, filmui nutrūkus. Centre ir pakraščiuose gyvenimas,
rodos, neišeina iš įprastos vagos, ir net ten, kur buvo revoliucinės valdžios
smegenys,— gubernijos komitete,—- viskas ėjo įprastine tvarka. Tačiau tai buvo
tik išorinis ramumas.
Mieste telkėsi audra.
Kad ji artėja, žinojo daugelis iš tų, kurie įeidavo į miestą iš visų pusių, prastai
slėpdami karinį šautuvą po kaimiečio „rudine“. Žinojo ir tie, kurie, dėdamiesi
spekuliantais, atvažiuodavo ant traukinių stogų ir keliaudavo ne į prekyvietę, bet
nešdavo maišus iki savo galvoje užrašytų gatvių ir namų.
Jei šie žinojo, tai darbininkų kvartalai, netgi bolševikai, nenumanė, kad artėja
perkūnija.
Mieste buvo tik penki bolševikai, žinoję visus tuos pasirengimus.
Petliūrininkų likučiai, Raudonosios Armijos nuvyti į baltąją Lenkiją, glaudžiai
bendradarbiaudami su užsienio misijomis Varšuvoje, ruošėsi dalyvauti
numatomame sukilime.
Iš Petliūros pulkų likučių slaptai buvo formuojama smogiamoji grupė.
Šepetovkoje centrinis sukilimo komitetas taip pat turėjo savo organizaciją. Į ją
įėjo keturiasdešimt septyni žmonės, kurių daugumas — buvę aktyvūs
kontrrevoliucionieriai, patikliai vietinės Čekos palikti laisvi.
Organizacijai vadovavo popas Vasilijus, praporščikas Vinikas, Petliūros
karininkas Kuzmenka. O popaitės, Viniko brolis su tėvu ir įsibrovęs į vykdomojo
komiteto raštvedžius Samotynia rinko žvalgybos žinias.
Sukilimo naktį buvo nutarta apmėtyti rankinėmis granatomis pasienio
Ypatingąjį skyrių, išleisti suimtuosius ir, jei pavyks, užimti stotį.
Dideliame mieste — busimojo sukilimo centre — nepaprastai slaptai buvo
telkiami karininkai, o į miškus arti miesto buvo traukiamos banditų gaujos. Iš čia
patikrinti „seni vilkai“ keliavo į Rumuniją ir pas patį Petliūrą.
*

*
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Jūreivis apygardos Ypatingajame skyriuje jau šeštą naktį nesudėjo akių nė
valandėlę. Jis buvo vienas iš tų bolševikų, kurie žinojo viską. Fiodoras Žuchrajus
jautėsi kaip žmogus, susekęs jau pasiruošusį šokti grobuonį.
Negalima sušukti, pakelti aliarmo. Plėšrusis padaras turi būti nudobtas. Tik
tada bus galima ramiai dirbti, nesidairant į kiekvieną krūmą. Žvėries negalima
pabaidyti. Šičia, toje mirštamoje kovoje, padeda nugalėti tik kovotojo ištvermė ir jo
rankos tvirtumas.
Artėjo metas.
Kažkur čia, mieste, konspiracinio tinklo labirinte, nutarta: rytoj naktį.
Tie penki bolševikai, kurie žinojo, paskubėjo už akių. Ne, šią naktį.
Vakare iš depo tyliai, nesukaukęs, išėjo šarvuotasis traukinys, ir taip pat tyliai
už jo užsidarė didžiuliai depo vartai.
Tiesioginiai laidai skubėjo perduoti šifruotas telegramas, ir visur, kur jos
atlėkdavo, respublikos sargybiniai, užmiršę miegą, išdraskydavo širšių lizdus.
Žarkį iššaukė prie telefono Akimas.
— Kuopelių susirinkimais pasirūpinai? Taip? Gerai. Pats su partijos rajono
komiteto sekretorium tuojau atvažiuok į pasitarimą. Malkų reikalai prastesni, negu
mes manėme. Atvažiuosi — pasikalbėsime,— klausėsi Žarkis tvirtų ir greitų Akimo
žodžių.
— Na, mes visi greitai dėl tų malkų be galvų liksime,— burbtelėjo jis, dėdamas
ragelį.
Abu sekretoriai išlipo iš automobilio, kuriuo juos atvežė Litkė. Užlipę į antrą
aukštą, jie iš sykio suprato, kad čia ne malkos rūpi.
Ant reikalų vedėjo stalo stovėjo „maksimas“, aplink jį triūsė kulkosvaidininkai
iš ypatingosios paskirties dalių. Koridoriuose — tylūs sargybiniai iš partijos ir
komjaunimo miesto aktyvo. Už plačių gubernijos komiteto sekretoriaus kabineto
durų baigėsi skubus partijos gubernijos komiteto biuro posėdis.
Pro orlaidę iš gatvės ėjo dveji laidai į lauko telefono aparatus.
Visi šnekėjosi tyliai. Kambaryje Žarkis rado Akimą, Ritą ir Michailą. Rita, kaip
kadaise, būdama kuopos politiniu vadovu,— su raudonarmiečio šalmu, slepiamos
spalvos sijonu; odinukas perjuostas diržu nuo sunkaus mauzerio.
—
Kaip visa tai reikia suprasti? — nustebęs paklausė ją Žarkis.
— Bandomasis aliarmas, Vania. Tuoj važiuosim į jūsų rajoną. Aliarmą
paskelbus, visi renkasi Penktojoje pėstininkų mokykloje. Tiesiai iš kuopelių
susirinkimų vyrai traukia tenai. Svarbiausia — tai atlikti nepastebimai,— pasakoja
Rita Žarkiui.
Tylu „kadetų“ giraitėje.
Aukšti tylūs ąžuolai — šimtamečiai milžinai. Miegantis tvenkinys apžėlęs
varnalėšomis ir vandens dilgėlėmis, plačios apleistos alėjos. Giraitės viduryje, už
aukštos baltos sienos, kadetų korpuso rūmai. Dabar čia Penktoji pėstininkų
raudonųjų vadų mokykla. Vėlyvas vakaras. Viršutinis aukštas neapšviestas. Iš
paviršiaus viskas čia ramu. Kiekvienas, eidamas pro šalį, pamanys, kad už sienos
visi miega. Bet kodėl gi atdari špižiniai vartai ir kas ten lyg dvi didžiulės varlės prie
vartų? Tačiau žmonės, kurie ėjo čia iš Įvairių geležinkelio rajono pusių, žinojo, kad
mokykla negali miegoti, jei paskelbtas naktinis aliarmas. Komunistai ir
komjaunuoliai ėjo čia tiesiai iš kuopelių susirinkimų, išklausę trumpo pranešimo,
ėjo nesikalbėdami, po vieną ir poromis, bet ne daugiau kaip po tris žmones, o
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kiekvieno kišenėje būtinai gulėjo knygutė, antrašte „Komunistų partija bolševikų“
arba „Ukrainos Komunistinė jaunimo sąjunga“. Pro špižinius vartus buvo galima
įeiti, tik parodžius tokią knygutę.
Aktų salėje jau daug žmonių. Čia šviesu. Langai uždangstyti brezentiniais
palapinių audeklais. Čia susirinkę bolševikai, juokaudami iš šio netikro aliarmo,
ramiai rūkė suktines. Niekas jokio pavojaus nejautė. Šiaip sau šaukia, dėl visa ko,
kad būtų jaučiama ypatingosios paskirties dalių drausmė. Bet įgudę fronto
kovotojai, įėję į mokyklos kiemą, jautė kažką ne visai panašaus į bandomąjį
aliarmą. Labai jau tyliai viskas buvo daroma. Bemaž pašnibždomis komanduojami,
tylėdami rikiavosi kursantų būriai. Rankomis buvo išnešami kulkosvaidžiai, ir iš
lauko nesimatė nė vieno žiburėlio visuose pastatuose.
— Ar ko nors rimto laukiama, Mitiajau? — tyliai paklausė Korčiaginas, priėjęs
prie Dubavos.
Mitiajus sėdėjo ant palangės greta nepažįstamos merginos. Korčiaginas prieš
dvi dienas trumpai buvo matęs ją pas Žarkį.
Dubava juokais patekšnojo Pavlui per petį.
— Ką, visos blusos numirė, sakai! Niekis, mes išmokysime jus kariauti. Ar tu
nepažįstamas su ja?— linktelėjo jis į mergaitę.— Ji vardu Ana, pavardės nežinau,
o jos rangas — agitacinės bazės vedėja.
Klausydamasi, kaip juokingai supažindina Dubava, mergina apžiūrinėjo
Korčiaginą. Pasitaisė plaukų garbaną, išsmukusią iš po violetinio kaspino.
Susitiko su Korčiagino akimis — kelias sekundes truko bežadės grumtynės.
Jos akys, melsvai juodos,
įžūliai žėrėjo. Purūs antakiai. Pavlas nukreipė žvilgsnį į Dubavą. Pajutęs, kad
kaista, nepatenkintas susiraukė.
— Katras katrą jūs agituojat? — stengdamasis nusišypsoti, paklausė Pavlas.
Salėje pasigirdo triukšmas. Kuopos vadas, užlipęs ant kėdės, sušuko:
—
Pirmosios kuopos komunarai, rikiuokitės šioje salėje! Greičiau,
greičiau, draugai!
Į salę įėjo Žuchrajus, gubernijos vykdomojo komiteto pirmininkas ir Akimas.
Jie ką tik atvažiavo. Salė prisikimšusi gretomis išsirikiavusių žmonių.
Gubernijos
vykdomojo
komiteto
pirmininkas
atsistojo
mokomojo
kulkosvaidžio aikštelėje ir, pakėlęs ranką, prabilo:
— Draugai, mes sušaukėm jus čia rimtam ir atsakingam uždaviniui. Dabar
pasakysime tai, ko dar nebuvo galima pasakyti vakar, nes tai buvo didelė karinė
paslaptis. Rytoj naktį mieste, lygiai ir kituose Ukrainos miestuose, turi prasidėti
kontrrevoliucinis sukilimas. Miestas pilnas karininkų. Aplink miestą telkiamos
banditų gaujos. Dalis sąmokslininkų prasiskverbė į šarvuočių divizioną ir dirba ten
šoferiais. Tačiau Ypatingoji komisija išaiškino sąmokslą, ir dabar mes
mobilizuojame visą partinę organizaciją ir komjaunimą. Kartu su išmėgintomis
dalimis iš kursantų ir Čekos būrių veiks pirmasis ir antrasis komunistų batalionai.
Kursantai jau išžygiavo, dabar mūsų eilė, draugai. Penkiolika minučių gauti
ginklams ir išsirikiuoti. Operacijai vadovaus draugas Žuchrajus. Iš jo vadai gaus
tikslių nurodymų. Manau, kad nėra reikalo aiškinti komunistų batalionui, koks
rimtas šis momentas. Rytdienos maištui mes turime užbėgti už akių šiandien.
Po ketvirčio valandos ginkluotas batalionas išsirikiavo mokyklos kieme.
Žuchrajus peržvelgė sustingusias bataliono gretas.
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Per tris žingsnius priešais rikiuotę stovėjo du su diržais: bataliono vadas
Meniaila milžinas, Uralo liesis
jikas, ir greta — komisaras Akimas. Į kairę — pirmosios kuopos būriai. Už
dviejų žingsnių į priekį — du: kuopos vadas Školenka ir politinis vadovas Ustinovič.
Už jų nugarų —tylios komunistų bataliono gretos. Trys šimtai durtuvų. Fiodoras
davė ženklą.
— Metas žygiuoti.
*

*

*

Ėjo trys šimtai tuščiomis gatvėmis.
Miestas miegojo.
Lvovo gatvėje, prieš Gūdžiąją gatvę, batalionas sustojo. Čia jis turėjo pradėti
savo veiksmus.
Be triukšmo buvo supami kvartalai. Štabas įsikūrė ant krautuvės laiptelių.
Nuo kalno Lvovo gatve, iš centro, nušvietęs plentą prožektorium, nusirito
automobilis. Prie štabo jis sustojo.
Litkė šį kartą atvežė savo tėvą. Komendantas iššoko iš mašinos ir tarė sūnui
kelis trumpus sakinius latviškai. Mašina šūstelėjo į priekį ir akimirksniu išnyko už
posūkio į Dmitrijevo gatvę. Hugo Litkė kiek galėdamas įtempė akis. Rankos
susiliejusios su vairo ratu — į dešinę, į kairę.
Aha, štai kur prireikė jo, Litkės, pasiutusio važiavimo! Niekam į galvą neateis
užkrauti jam dvi naktis arešto už beprotiškus posūkius.
Ir Hugo lakstė gatvėmis kaip meteoras.
Žuchrajus, kurį jaunasis Litkė akimirksniu permetė iš vieno miesto galo į kitą,
negalėjo iškęsti nepagyręs:
— Jei tu, Hugo, taip važinėdamas, šiandien nieko nesutraiškysi, rytoj gausi
auksinį laikrodį.
Hugo triumfavo.
— O aš maniau — dešimt parų areštas už posūkiai...
Pirmieji smūgiai buvo nukreipti į sąmokslininkų štabo būstinę. Į Ypatingąjį
skyrių buvo atgabenti pirmieji areštuotieji ir paimti dokumentai.
Gūdžioj oje gatvėje, tokio pat keisto pavadinimo skersgatvyje, 11 numeryje,
gyveno kažkoks Ciurbertas. Čekos duomenimis, jis vaidino nemažą vaidmenį
baltųjų sąmoksle. Jis laikė sąrašus tų karininkų būrių, kurie turėjo veikti Podolo
rajone.
Pats Litkė atvažiavo į Gūdžią ją gatvę Ciurberto suimti. Bute langais į sodą,
siena atskirtame nuo buvusio moterų vienuolyno, Ciurberto nepavyko surasti. Tą
dieną, kaimynų žodžiais, jis nebuvo parėjęs namo. Padaryta krata; kartu su dėže
rankinių granatų rasti sąrašai ir adresai. Įsakęs apsupti namą, Litkė valandėlę
užtruko prie stalo, žiūrinėdamas rastąją medžiagą.
Sargybą sode ėjo jaunas kursantas. Jam matyti apšviestas langas. Nesmagu
čia vienam stovėti kampe, Nejauku. Jam įsakyta stebėti sieną. Bet iš čia toli iki
raminančios lango šviesos. O čia dar velnias mėnulis taip menkai tešviečia.
Tamsoje krūmai atrodo kaip gyvi. Kursantas durtuvu graibstosi aplinkui — tuščia.
„Kam čia mane pastatė? Vis tiek ant sienos niekas neužsikars — aukšta. Gal
prieiti prie lango, pažiūrėti?“— pagalvojo kursantas. Dar kartą peržvelgęs sienos
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viršų, išėjo iš pelėsiais dvokiančio kampo. Akimirką stabtelėjo prie lango. Litkė
skubiai rankiojo popierius ir rengėsi išeiti iš kambario. Tuo metu ant sienos
šmėstelėjo šešėlis. Žmogui nuo sienos matytį sargybinis prie lango ir tas, antrasis,
kambaryje. Katės vikrumu šešėlis persikraustė į medį, paskui ant žemės. Kaip katė
prisėlino prie aukos, užsimojo ir — griuvo kursantas. Iki rankenos jam sulindo į
sprandą jūreiviško durklo ašmenys.
Šūvis sode lyg elektros srovė nukrėtė žmones, kurie buvo apsupę kvartalą.
Trinksėdami batais, prie namo bėgo šešiese.
Kruvina galva užsikniaubęs ant stalo, sėdėjo kėdėje negyvas Litkė. Langas
išmuštas. Dokumentų priešas taip ir nebeatgavo.
Prie vienuolyno sienos ėmė poškėti šūviai. Tai žudikas, nušokęs į gatvę,
atsišaudydamas puolė Lukjanovo dykynių pusėn. Nepaspruko: pasivijo kažkieno
kulka.
Visą naktį ėjo visuotinės kratos. Šimtai neįregistruotų namų knygose žmonių
su įtartinais dokumentais ir ginklais buvo nugabenti į Čeką. Ten dirbo atrankos
komisija — rūšiavo.
Kai kuriose vietose sąmokslininkai pasipriešino ginklu. Žiliankos gatvėje per
kratą vienuose namuose buvo užmuštas vietoje Antoša Lebedevas.
Solomenkos batalionas tą naktį neteko penkių vyrų, o Čeką nustojo Janio
Litkės, seno bolševiko, ištikimo respublikos sargybinio.
Sukilimas užgniaužtas.
Tą naktį Šepetovkoje buvo suimtas popas Vasilijus su dukterimis ir visi kiti
sąmokslininkai.
Pavojus atslūgo.
Tačiau naujas priešas grasino miestui — plieno kelių paralyžius, o paskui jį
— badas ir šaltis.
Duona ir malkos lėmė viską.

ANTRASIS SKYRIUS

Fiodoras susimąstęs išsiėmė iš burnos trumpučiukę pypkutę ir atsargiai
pačiupinėjo pirštais pelenų kupstelį. Pypkė buvo užgesusi.
Žili dūmai iš dešimties papirosų sukosi it debesis po matiniais plafonais,
viršum gubernijos vykdomojo komiteto pirmininko kėdės. Kaip per retą miglą
dūlavo kabineto kampe už stalo sėdinčių žmonių veidai.
Greta vykdomojo komiteto pirmininko krūtine užsikvempęs ant stalo
Tokarevas. Senis įširdęs pešiojo savo barzdelę, retkarčiais dėbčiojo į žemaūgį plikį,
kurio aukštas tenorėlis toliau postringavo, pilstydamas iš tuščio į kiaurą.
Akimas susitiko su šnairu šaltkalvio žvilgsniu ir atsiminė vaikystę: buvo jų
namuose peštukas gaidys, vadinamas „Kirsk į akį“. Jis lygiai taip pat dėbčiodavo
prieš puldamas.
Antrą valandą vyko partijos gubernijos komiteto posėdis. Plikis buvo
geležinkelio miškų komiteto pirmininkas.
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Mikliais pirštais sklaidydamas šūsnį popierių, plikis posmavo:
—
...Ir štai šitos objektyvios priežastys neleidžia įvykdyti gubernijos
komiteto ir kelių valdybos nutarimo. Kartoju: ir po mėnesio mes nepajėgsime duoti
daugiau kaip keturis šimtus kubinių metrų malkų. Na, o uždavinys — atgabenti
šimtą aštuoniasdešimt tūkstančių kubinių metrų — tai...— plikis ieškojo žodžio,—
utopija! — Pasakė ir įžeista lūpų raukšlele užvožė mažą burnytę.
Tyla atrodė ilga.
Fiodoras kaukšnojo nagu į pypkę, kratydamas pelenus. Tokarevas nutraukė
tylą gomuriniu bosu:
—
Čia nėra ko veblioti. Geležinkelio miškų komitete malkų nebuvo, nėra ir
ateityje neatsiras... Taip ar ne?
Plikis trūktelėjo petį.
—
Atsiprašau, draugas, malkų mes paruošėme, bet, trūkstant arklių
transporto...— Žmogelis užspringo, languota nosine nusišluostė poliruotą
viršugalvį ir, ilgai nepataikydamas rankos į kišenę, nervingai pakišo nosinę po
portfeliu.
—
Ką gi jūs padarėte malkoms pristatyti? Juk nuo to laiko, kai buvo suimti
į sąmokslą įsivėlę vadovaujantieji specialistai, praėjo nemaža dienų,— pasakė iš
kampo Deneka.
Plikis atsigręžė į jį:
— Aš triskart pranešiau kelių valdybai, kad negalima be transporto...
Tokarevas sustabdė jį.
— Mes lai jau esame girdėję,— kandžiai burbtelėjo šaltkalvis, pervėręs plikį
priešišku žvilgsniu. - Jūs, ką gi, kvailiais mus laikote?
Nuo to klausimo plikiui šiurpuliai nuėjo per nugarą.
- Už kontrrevoliucionierių veiksmus aš neatsakau,— jau tyliai kalbėjo plikis.
— Bet jūs žinojote, kad darbas varomas toli nuo kelio? -— paklausė Akimas.
— Girdėjau, bet negalėjau nurodinėti vyresnybei nenormalumų svetimame
ruože.
— Kiek turite tarnautojų? — paklausė plikį profesinių sąjungų tarybos
pirmininkas.
— Apie du šimtus.
— Po kubinį metrą kiekvienam veltėdžiui per metus! — įsiutęs nusispiovė
Tokarevas.
— Mes visam geležinkelio miško komitetui duodame padidintą davinį,
atimame iš darbininkų, o ką jūs veikiate? Kur jūs padėjote du vagonus miltų,
kuriuos jūs gavote darbininkams išdalyti? — toliau klausinėjo profesinių sąjungų
tarybos pirmininkas.
Plikį iš visų pusių apibėrė aštriais klausimais, o jis kratėsi jų kaip įkyrių
kreditorių, reikalaujančių apmokėti vekselius.
Kaip ungurys jis išslysdavo nuo tiesių atsakymų, bet akys lakstė į šalis.
Širdyje nujautė artėjantį pavojų. Bailiai nervindamasis, jis troško tik ko greičiau
išeiti iš čia, ten, kur sočios vakarienės jo laukia dar nesena žmona, leidžianti
vakarus su Polio de Koko romanu rankose.
Visą laiką klausydamasis plikio atsakymų, Fiodoras rašėsi bloknote: ,,Manau,
kad šį žmogų reikia atidžiau patikrinti: čia ne vien nemokėjimas dirbti. Šį tą aš jau
turiu apie jį... Meskime kalbas su juo, tegu nėšinasi sau, ir imkimės darbo.“
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Gubernijos vykdomojo komiteto pirmininkas perskaitė raštelį ir linktelėjo
Fiodorui.
Žuchrajus atsistojo ir nuėjo į prieškambarį, kur
buvo telefonas. Jam sugrįžus, gubernijos vykdomojo komiteto pirmininkas
skaitė rezoliucijos pabaigą:
—
„...atleisti geležinkelio miškų komiteto vadovybę už aiškų sabotažą.
Paruošų bylą perduoti tardomiesiems organams.“
Plikis laukė blogesnio dalyko. Tiesa, atleidimas iš darbo už sabotažą daro
abejotiną jo patikimumą, bet tai mažmožis, o Bojarkos byla — na, dėl šito jis ramus,
tai ne jo ruože. ,,Fu, velnias, man pasirodė, kad jie suuodė ką nors...“
Dėdamasis popierius į portfelį, jau beveik nurimęs, tarė:
—
Ką gi, aš nepartinis specialistas, ir jūs turite teisę nepasitikėti manim.
Bet mano sąžinė rami. Jei nepadariau, vadinasi, negalėjau.
Niekas jam neatsakė. Plikis išėjo, paskubomis nusileido laiptais ir su
palengvėjimu atsidarė duris į gatvę.
- Jūsų pavardė, pilieti? — paklausė jį žmogus su miline.
Drebančia širdimi plikis sumikčiojo:
—
Červinskis...
Gubernijos vykdomojo komiteto pirmininko kabinete, svetimajam žmogui
išėjus, prie didelio stalo ankštai susiglaudė trylika žmonių.
—
Šit matote...—įrėmė pirštą Žuchrajus į išskleistą žemėlapį.'—Štai
Bojarkos stotis, už šešių varstų — kirtimas. Čia sukrauta du šimtai dešimt
tūkstančių kubinių metrų malkų. Aštuonis mėnesius plūkėsi darbo armija, įdėta
begalės darbo, o rezultatas — išdavystė, geležinkelis ir miestas be malkų. Šešis
varstus tenka jas vežti į stotį. Tam reikia ne mažiau kaip penktų tūkstančių vežimų
ištisą mėnesį, ir tai su sąlyga, kad jie sukartų po du sykius per dieną. Artimiausias
kaimas už penkiolikos varstų. Be to, šioje apylinkėje slankioja Orlikas su savo
gauja... Suprantate, ką tai reiškia?.. Žiūrėkite, plane kirtimas turėjo prasidėti šičia
ir eiti stoties link, o tie niekšai nuvarė į miško gilumą. Apskaičiuota teisingai:
nepajėgsime atvežti paruoštų malkų prie geležinkelio. Ir iš tiesų mes nė šimto
vežimų negausime. Štai kur jie mums smogė!.. Tai tikras sukilimo komitetas.
Sugniaužtas Žuchrajaus kumštis sunkiai krito ant vaškuoto popieriaus.
Kiekvienas iš trylikos aiškiai suprato, koks siaubas artėja, nors to Žuchrajus
ir nepasakė. Žiema beldžiasi į duris. Ligoninės, mokyklos, įstaigos ir šimtai
tūkstančių žmonių speigo rankose, o stotyse — žmonių skruzdėlynas, ir traukinys
vieną kartą per savaitę.
Visi giliai susimąstė.
Fiodoras atgniaužė kumštį.
— Yra viena išeitis, draugai: per tris mėnesius pastatyti siaurąjį geležinkelį
nuo stoties iki kirtimų šeši varstai,— taip skaičiuojant, kad jau po pusantro
mėnesio jis būtų nutiestas iki kirtimo pradžios. Aš jau savaitė, kai domiuos tuo
dalyku. Tam reikia,— Žuchra- jaus balsas sugirgždėjo perdžiūvusioje gerklėje,—
trijų šimtų penkiasdešimt darbininkų ir dviejų inžinierių. Bėgių ir septyni garvežiai
yra Pušče-Vodicoje. Juos ten komjaunuoliai surado sandėliuose. Prieš karą iš ten
norėta nutiesti į miestą siaurąjį geležinkelį. Tačiau Bojarkoje darbininkams nėra
kur gyventi, vieni apgriuvę namai — miškininkų mokykla. Darbininkus teks siųsti
partijomis dviem savaitėm, ilgiau neišlaikys. Mesim ten komjaunuolius, Akimai?
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Ir, nelaukdamas atsakymo, toliau,kalbėjo:
—
Komjaunimas nusiųs ten visus, kuriuos tik galės: pirmiausia
Solomenkos organizaciją ir dalį iš miesto. Uždavinys labai sunkus, bet jei vyrukams
papasakosime, kad tai išgelbės miestą ir geležinkelį, jie padarys.
Kelių viršininkas nepasitikėdamas palingavo galvą.
—
Vargu ar kas iš to išeis. Plikoje vietoje nutiesti šešis varstus
dabartinėmis sąlygomis: ruduo, lietūs, paskiau šalčiai,— pavargusiu balsu tarė jis.
Žuchrajus, nepasukdamas į jį galvos, atkirto:
—
Tau geriau reikėjo žiūrėti, kaip buvo kertamas miškas, Andrejau
Vasiljevičiau. Privažiuojamąjį kelią mes nutiesime. Negi šalsime, susidėję rankas.
*

*

*

Sukrautos paskutinės dėžės su įrankiais. Traukinio brigada išsiskirstė į
vietas. Dulkė smulkus lietutis. Žvilgančiu nuo drėgmės Ritos odinuku lyg stiklinės
kruopelės riedėjo lietaus lašai.
Atsisveikindama su Tokarevu, Rita stipriai paspaudė jam ranką ir tyliai tarė:
—
Linkime sėkmės.
Senis meiliai pasižiūrėjo į ją iš po žilų vešlių antakių.
—
Taip, užkrovė mums bėdos, trauk juos devynios! — burbtelėjo jis,
garsiai atsakydamas į savo mintis.— Jūs čia žiūrėkite. Jei kas užklius, tai
paspauskite, kur reikia. Juk be gaišaties tie šunkaros negali dirbti. Na, metas sėsti,
dukrele.
Senis gerai susibruko švarką. Paskutinę akimirką Rita lyg netyčia paklausė:
—
Argi Korčiaginas nevažiuoja su jumis? Jo nematyti tarp vyrukų.
—
Jis vakar su techniniu vedėju išvažiavo drezina šio to paruošti prieš
mums atvykstant.
Peronu į juos skubiai ėjo Žarkis, Dubava, o su jais, nerūpestingai užsisupusi
švarkelį, su užgesusiu papirosu tarp laibų pirštų, Ana Borchart.
Žiūrėdama į ateinančius, Rita dar paklausė:
—
Kaip jūsų mokslas su Korčiaginu?
Tokarevas nustebęs pažvelgė į ją:
—
Koks mokslas, juk vaikiną tu globoji? Jis ne kartą man kalbėjo apie
tave. Neatsidžiaugia.
Rita nepasitikėdama klausėsi jo žodžių.
—
Argi taip, draugas Tokarevai? Juk iš manęs jis eidavo pas tave to paties
kartoti.
Senis nusijuokė:
—
Pas mane?.. Nė akių jis neparodė.
Garvežys sukaukė. Klavičekas šaukė iš vagono:
—
Drauge Ustinovič, paleisk mums tėtušį, juk negalima taip! Ką mes be jo
veiksime?
Čekas dar kažką norėjo pasakyti, bet, pastebėjęs, kad priėjo trys žmonės,
nutilo. Probėgšmais susidūrė su neramiu Anos akių blizgesiu, nuliūdęs pastebėjo,
kad ji atsisveikindama nusišypsojo Dubavai, ir ūmai atsitraukė nuo lango.
*

*

134

*

Veidus čaižė rudens lietus. Pažemiu ritosi tamsiai pilki, drėgmės pritvinkę
debesys. Vėlyvas ruduo nutaisė girias, paniurę stovėjo seni skroblai, po rudomis
samanomis slėpdami raukšlėtą žievę. Negailestingas ruduo nudraskė puošnų jų
apdarą, ir stovėjo jie nuogi ir sunykę.
Vidury miško vieniša glūdėjo maža stotelė. Nuo mūrinės prekinės rampos į
mišką ėjo išpurentos žemės ruožas. Lyg skruzdės jį buvo aplipę žmonės.
Bjauriai žlegsėjo po batais lipus molis. Žmonės įniršę kapstėsi prie pylimo.
Dusliai žvangėjo laužtuvai, gremžė akmenį lopetos.
O lietus dulkė kaip pro smulkų sietą, ir šalti lašai sunkėsi pro drabužius.
Lietus plovė žmonių darbą. Lyg tiršta tyrė slinko molis nuo pylimo.
Sunkūs ir šalti permirkę iki paskutinio siūlelio drabužiai, tačiau žmonės
eidavo iš darbo tik vėlai vakare.
Ir kiekvieną dieną iškastos ir išpurentos žemės ruožas brovėsi vis toliau ir
toliau į mišką.
Netoli stoties niūksojo kuproti mūriniai pastato griaučiai. Visa, ką buvo
galima nudrėksti, nuimti arba išplėšti,— viską seniai jau išgrobstė marodieriaus
ranka. Vietoje langų ir durų — angos, vietoje krosnies durelių— juodos skylės. Pro
nudraskyto stogo spragas barkšo gegnių šonkauliai.
Liko nepaliesta tik betoninė asla keturiuose erdviuose kambariuose. Ant jos
naktį guldavo keturi šimtai žmonių su drabužiais, permirkusiais iki paskutinio
siūlelio ir apskretusiais purvu. Žmonės gręždavo prie durų drabužius, iš jų
tekėdavo purvini upeliai. Rinktiniais keiksmais jie plūsdavo šimtus kartų prakeiktą
lietų ir purvą. Tankiomis eilėmis guldavo ant betoninės aslos, kur buvo kiek
pakreikta šiaudų. Žmonės stengdavosi sušildyti viens kitą. Drabužiai garuodavo,
bet nedžiūdavo. O pro maišus, kuriais buvo už-dangstyti langai, sunkėsi ant
grindų vanduo. Lietus tankiais lašais tekšnojo į skardos likučius ant stogo, o pro
plyšiuotas duris pūtė vėjas.
Rytą visi gerdavo arbatą sename barake, kur buvo virtuvė, ir išeidavo prie
pylimo. Pietums valgydavo baisius savo vienodumu be jokio riebalo lęšius,
pusantro svaro juodos kaip antracitas duonos.
Tai buvo viskas, ką galėjo duoti miestas.
Techninis vedėjas—išdžiūvęs aukštas senis su dviem giliomis raukšlėmis
skruostuose — Valerianas Nikodimovičius Patoškinas ir technikas Vakulenka,—
kresnas, mėsinga nosim nedailiai nulipdytame veide,— apsigyveno stoties
viršininko bute.
Tokarevas nakvodavo trumpakojo, judraus kaip gyvsidabris stoties čekisto
Choliavos kambarėlyje.
Statybos būrys pagiežos kupinu atkaklumu kentė nepriteklius.
Pylimas kiekvieną dieną brovėsi toliau į mišką.
Būrys jau turėjo devynis dezertyrus. Po kelių dienų pabėgo dar penki.
Pirmą smūgį statyba gavo antrąją savaitę: vakariniu traukiniu neatėjo iš
miesto duona.
Dubava pažadino Tokarevą ir pranešė jam tai.
Partinio kolektyvo sekretorius, nuleidęs ant grindų apžėlusias kojas, įniršęs
kasėsi pažastį.
—Prasideda darbeliai!—-burbtelėjo jis panosėje, greitai rengdamasis.
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Į kambarį įsirito kaip kamuolys Choliava.
—
Drožk prie telefono ir prisiskambink Ypatingąjį skyrių,-—įsakė jam
Tokarevas.— O tu niekam nė neprasižiok apie duoną,-— įspėjo jis Dubavą.
Pusvalandį pasiplūdęs su linijos telefonistais, atkaklusis Choliava buvo
sujungtas su Ypatingojo skyriaus viršininko pavaduotoju Žuchrajum.
Klausydamasis, kaip jis riejasi, Tokarevas nekantriai švaravosi nuo kojos ant kojos.
—
Ką? Duonos neatvežė? Tuoj sužinosiu, kas taip padarė,-— rūsčiai
sugaudė į ragelį Žuchrajus.
—
Tu man pasakyk, kuo rytoj valgydinsime žmones? — piktai šaukė į
ragelį Tokarevas.
Žuchrajus, matyt, kažką svarstė. Po ilgos pertraukos partinio kolektyvo
sekretorius išgirdo:
—
Duoną pristatysime naktį. Aš atsiųsiu jaunąjį Litkę su mašina, jis žino
kelią. Paryčiais duona bus pas jus.
Tik pradėjus dienoti, prie stoties privažiavo purvais aptaškyta mašina,
prikrauta duonos maišų. Iš jos nuvargęs išlipo jaunasis Litkė, pablyškęs nuo
nemiegotos nakties.
Kova dėl statybos ėjo aštryn. Iš kelių valdybos pranešė: nėra žuolių. Mieste
negalėjo rasti priemonių bėgiams ir garvežiukams nugabenti į statybos vietą, ir
patiems garvežiukams, kaip pasirodė, reikėjo didelio remonto. Pirmoji partija baigė
darbą, o pamaina nesirodė, sulaikyti iki paskutiniosios nusikamavusių žmonių
nebuvo galima.
Senajame barake iki vėlyvos nakties spingsulės šviesoje tarėsi aktyvas.
Rytą į miestą išvažiavo Tokarevas, Dubava, Klavičekas, paėmę kartu šešis
vyrus garvežiams remontuoti ir bėgiams atgabenti. Klavičekas, kepėjas iš
profesijos, buvo siunčiamas kontrolierium į tiekimo skyrių, o kiti — į Pušče-Vodicą.
O lietus vis pylė.
Korčiaginas sunkiai ištraukė koją iš glitaus molio ir iš to, kaip užgėlė nuo
šalčio pėdą, suprato, kad supuvęs bato padas visai atšoko. Nuo pat atvažiavimo
čionai jį kankino prasti batai, visada drėgni ir pilni purvo; o dabar vienas padas
visiškai nulėkė, ir nuoga koja klimpo j skaudžiai šaltą molio tyrę. Batas vedė jį iš
rikiuotės. Ištraukęs iš purvyno pado likučius, Pavlas nusiminąs pažvelgė į juos ir
sulaužė duotą žodį nebesikeikti. Su bato likučiais nuėjo į baraką. Atsisėdo prie
lauko virtuvės, nusivyniojo visą purviną autą ir atkišo į krosnį nuo šalčio pastirusią
koją.
Ant virtuvės stalo piaustė buroką Odarka, kelio sargo žmona, kuri buvo
paimta virėjui padėti. Gamta dar gana neseną sargienę gausiai apdovanojo:
vyriškai plačių pečių, su milžiniška krūtine, apvaliomis galingomis šlaunimis, ji
vikriai darbavosi peiliu, ir ant stalo greitai augo kupeta supiaustytų daržovių.
Odarka abejingai dėbtelėjo į Pavlą ir nedraugiškai paklausė:
—
Tu pietų taikstaisi, ką? Ankstoka truputį. Nuo darbo, berneli, matyt,
spūdini. Kur tu čia kiši kojas? Čia gi virtuvė, o ne pirtis,— ėmė ji į nagą Korčiaginą.
Įėjo pagyvenęs virėjas.
—
Iš bato vienos draiskanos liko,— paaiškino Pavlas, ko atėjęs į virtuvę.
Virėjas pasižiūrėjo į suplyšusį batą ir mostelėjo galvą į Odarką:
—
Jos vyras pusė batsiuvio, jis gali jums padėti, o be autuvo — pražūtis.
Klausydamasi virėjo, Odarka pasižiūrėjo į Pavlą ir truputį sumišo.
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—
O aš jus palaikiau tinginiu,— prisipažino ji.
Pavlas nusišypsojo. Odarka žinovo akimis apžiūrėjo
batą.
—
Lopyti mano vyras nelopys — neverta, o kad ne-susižalotumėte kojos,
atnešiu seną kaliošą, ant aukšto pas mus toks mėtosi. Kurgi matyta taip
kankintis? Jei ne šiandien, tai rytoj — spūstelės šaltis, pražūsite,— jau
užjausdama kalbėjo Odarka ir, padėjusi peilį, išėjo.
Netrukus ji sugrįžo su giliu kaliošu ir skiaute drobės. Kai drobe susukta koja
buvo įauta į šiltą kaliošą, Pavlas su tyliu dėkingumu pažvelgė į sargienę.
Tokarevas parvažiavo iš miesto suirzęs, sušaukė į Choliavos kambarį aktyvą
ir pranešė nelinksmas naujienas.
— Visur kas nors po kojų maišosi. Kur tik puoli, visur sukami ratai. Ir vis nė
iš vietos. Maža, matyt, iš- gaudėme baltųjų, mūsų amžiui jų užteks,— dėstė senis
susirinkusiems.—Aš, vyručiai, atvirai pasakysiu: nė velnio neišeina. Antros
pamainos dar niekas nesurinko, o kiek atsiųs — nežinia. Šalčiai panosėje. Iki jų,
nors mirk, bet reikia pereiti pelkę, nes paskui dantimis žemės ne- išgrauši. Na tai
mat, vyručiai, mieste paims striukai visus, kas pagalius į ratus kaišioja, o mums
čia reikia padvigubinti greitį. Stipk nestipęs, o atšaką reikia nutiesti. Kokie gi mes
būsime bolševikai — ištižėliai, daugiau niekas,— kalbėjo Tokarevas ne įprastu jam
pokimiu boseliu, bet įtemptu plieniniu balsu. Iš po surauktų antakių žvilgančios
jo akys rodė ryžtą ir atkaklumą.
— Dar šiandien sušauksime uždarą susirinkimą, išaiškinsime saviesiems, ir
rytoj visi į darbą. Rytą nepartinius paleidžiame, o patys pasiliekame. Štai
gubernijos komiteto nutarimas,— padavė jis Pankratovui keturlinkai sulenktą
popieriaus lapą.
Per krovėjo petį Korčiaginas perskaitė:
Laikyti būtinu dalyku palikti statyboje visus komjaunuolius, leidžiant juos pakeisti ne
anksčiau, kai bus atgabentos pirmosios malkos. Už gubernijos komiteto sekretorių.
R. Ustinovič.

Ankštame barake nėra kur praeiti. Į jį sugužėjo šimtas dvidešimt žmonių.
Stovėjo prie sienų, susikorė ant stalų ir net ant viryklos,
Susirinkimą atidarė Pankratovas. Tokarevas kalbėjo neilgai, bet jo kalbos
galas pakirto visus.
—
Rytoj komunistai ir komjaunuoliai į miestą nevažiuos.
Senis ranka mostelėjo ore, parodydamas, koks neatšaukiamas tas nutarimas.
Šis mostas nušlavė visas viltis sugrįžti į miestą, pas savuosius, išsikapstyti iš šio
purvyno. Pirmąją minutę nieko nebuvo galima suprasti per riksmus. Subruzdus
žmonėms, ėmė neramiai mirkčioti vos žibanti spingsulė. Tamsa slėpė veidus. Balsų
gausmas didėjo. Vieni svajingai kalbėjo apie „namų jaukumą“, kiti piktinosi, rėkė,
kad pavargę. Daugelis tylėjo. Ir tik vienas pasiskelbė dezertyruosiąs. Irzlus jo
balsas drauge su keiksmais iš kampo svaidė:
—
Velniop! Aš nė dienos čia nebepasiliksiu! Žmones į katorgą varo, tai nors
už nusikaltimą. O už ką mus? Laikė dvi savaites — užteks. Nebėra kvailių. Tas,
kas nutarė, pats tegu važiuoja ir dirba. Kas nori, tegu m akoj a šį purvyną, o aš
teturiu vieną gyvybę. Rytoj išvažiuoju.
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Okunevas, už kurio nugaros stovėjo rėksnys, įbrėžė degtuką, norėdamas
pamatyti dezertyrą. Degtukas akimirką ištraukė iš tamsos piktos grimasos
iškreiptą veidą ir pražiotą burną. Okunevas pažino: gubernijos maisto komiteto
buhalterio sūnus.
— Ko žiūri? Aš nesislepiu, ne vagis.
Degtukas užgeso. Pankratovas atsistojo visu ūgiu.
— Kas ten ėmė vambryti? Kam partinis uždavinys— katorga? — dusliai prabilo
jis, sunkiu žvilgsniu apmes- damas arčiau stovinčius.— Vyrai, mums nieku gyvu
negalima važiuoti Į miestą, mūsų vieta čia. Jei mes suruksime iš čia, žmonės šals.
Vyrai, juo greičiau baigsime, j u o greičiau grįšime, o nėšintis iš čia, kaip to nori
vienas ištižėlis, mums neleidžia mūsų idėja ir drausmė.
Krovėjas nemėgo ilgų kalbų, bet ir šitą, trumpą, nutraukė tas pats balsas:
—
O nepartiniai išvažiuoja?
—
Taip,— atkirto Pankratovas.
Prie stalo prasiskverbė vyrukas trumpu miestišku apsiaustu. Lyg
šikšnosparnis suplazdėjo ant stalo mažas bilietas, atsimušė į Pankratovo krūtinę
ir, atšokęs nuo stalo, atsistojo šonu.
—
Štai bilietas, prašau pasiimti, dėl to gabalėlio kartono neaukosiu
sveikatos!
Paskutinius žodžius nustelbė ėmę aidėti po baraką balsai:
—
Ką svaidai!
—
Ak tu, parsidavėli!
—
Į komjaunimą įlindai, šiltos vietelės tyko j ai!
—
Vyk jį iš čia!
—
Mes pašildysime tave, rupūžgalvi!
Tas, kuris numetė bilietą, nukoręs galvą, yrėsi prie durų. Visi jį praleido,
šalindamiesi kaip maru apkrėstojo. Sugirgždėjo uždaromos durys,
Pankratovas sugniaužė pirštais numestą bilietą ir įkišo į spingsulės liepsnelę.
Kartonas užsidegė, sukdamasis į suanglėjusią tūtelę.
*

*

*

Miške pykštelėjo šūvis. Nuo apgriuvusio barako į miško tamsą nėrė arklys ir
raitelis. Iš mokyklos ir barako bėgo žmonės. Kažkas atsitiktinai užtiko faneros
lentelę, įkištą į durų plyšį. Įbrėžė degtuką. Drabužių skvernais uždengę nuo vėjo
besiblaškančią liepsnelę, vyrai perskaitė:
„Nešdinkitės visi iš stoties, iš kur atsiradę. Kas pasiliks, tam kulka į kaktą. Iššaudysime visus
ligi vieno, nieko nepagailėsim. Duodu jums laiko iki rytojaus nakties.“ Ir pasirašyta: „Atamanas
Česnokas.“

Česnokas buvo iš Orliko gaujos.
*

*

*

Ritos kambaryje ant stalo neužverstas dienoraštis.
Gruodžio 2 d.
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Rytą iškrito pirmasis sniegas. Smarkiai šąla. Ant laiptų susitikau Viačeslavą
Olšinskį. Ėjome drauge.
— Aš visada gėriuosi pirmuoju sniegu. Koks šaltis! Kaip puiku, ar ne tiesa? —
tarė Olšinskis.
Aš atsiminiau Bojarką ir pasakiau jam, kad šaltis ii sniegas manęs visiškai
nedžiugina, atvirkščiai, baugina. Papasakojau kodėl.
— Tai subjektyvu. Jei pratęsime jūsų mintis, tai pioką ir apskritai džiaugsmo
pasireiškimą, sakysim, karo metu, reikės pripažinti neleistinu. Bet gyvenime taip
nebūna. Tragedija ten, kur fronto baras. Ten gyvenimo pojūtį slegia mirties
artumas. Tačiau net ir ten juokiamasi. O toli nuo fronto gyvenimas vis toks pat:
juokas, ašaros, sielvartas ir džiaugsmas, reginių ir malonumų Iroškimas,
jaudinimasis, meilė...
Olšinskio žodžiuose sunku atskirti ironiją. Olšinskis— Užsienio reikalų
liaudies komisariato įgaliotinis. Partijoje nuo 1917 metų. Apsirengęs europietiškai,
visada švariai nusiskutęs, truputį pasikvepinęs. Gyvena mūsų namuose, Segalo
bute. Vakarais užeina pas mane. Su juo įdomu kalbėtis, pažįsta Vakarus, ilgai
gyvenęs Paryžiuje, bet nemanau, kad liktume geri draugai. Priežastis tokia: aš jam
pirmiausia moteris ir tik paskui parkuos draugas. Tiesa, jis nemaskuoja savo
siekimų ir minčių— jis pakankamai drąsus teisybę pasakyti, ir jo polinkiai nėra
grubūs. Jis moka juos daryti gražius. Bet j is man nepatinka.
Statokas Žuchrajaus paprastumas man nepalyginti artimesnis, negu
europietiškas Olšinskio žvilgesys.
Iš Bojarkos gauname trumpus pranešimus. Kiekvieną dieną nutiesiama
šimtas sieksnių. Žuoliai klojami I iesiai ant sušalusios žemės, į iškirstus jiems
lizdus. Ten I ėra du šimtai keturiasdešimt žmonių. Pusė antrosios pamainos
išlakstė. Sąlygos tikrai sunkios. Kažin kaip jie dirbs per šaltį?.. Dubava jau savaitė
ten. Pušče-Vodicoje iš astuonių garvežių sumontuoti penki. Kitiems nėra dalių.
Dmitrijui Tramvajų valdyba iškėlė baudžiamąją bylą: jis su savo brigada jėga
sulaikė visas tramvajų platformas, einančias iš Pušče-Vodicos Į miestą. Išlaipinęs
keleivius, prikrovė platformas bėgių siaurajam geležinkeliui. Miesto linija atvežė į
stotį devyniolika platformų. Tramvajų darbininkai talkininkavo išsijuosę.
Stotyje Solomenkos komjaunimo likučiai per naktį sukrovė, o Dmitrijus su
savaisiais nuvežė bėgius į Bojarką.
Akimas atsisakė Dubavos klausimą kelti biure. Mums Dmitrijus papasakojo,
kokia baisi gaišatis ir koks biurokratizmas Tramvajų valdyboje. Ten griežčiausiai
atsisakė duoti daugiau kaip dvi platformas. Tufta išdrožė Dubavai pamokslą:
—
Metas užmiršti partizaninius išsišokimus, dabar už tai galima kalėjime
pasėdėti. Tartum neįmanoma būtų susitarti ir apsieiti be ginkluoto užgrobimo?
Dar nebuvau mačiusi, kad Dubava būtų kada taip įsiutęs.
—
Kodėl tu, plunksnagraužy, nesusitarei? Sėdi čia, rašalo pripampusi
dėle, ir liežuviu tabaluoji. Man snukį sukuls Bojarkoje be bėgių. O tave, kad čia
nesimaišytum po kojų, reikia nusiųsti į statybą. Kad Tokarevas galėtų atsipūsti! —
gaudė Dubava ant viso gubernijos komiteto.
Tufta parašė prieš Dubava pareiškimą, bet Akimas, paprašęs mane išeiti,
kalbėjosi su juo apie dešimt minučių. Tufta išlėkė iš Akimo raudonas ir piktas.
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Gruodžio 3 d.
Gubernijos komitete nauja byla, jau iš transporto Čekos. Pankratovas,
Okunevas ir dar keli draugai atvažiavo į Motovilovkos stotį ir iš tuščių pastatų
išėmė duris, ir langų rėmus. Visa tai kraunant. į darbinį traukinį, juos mėgino
suimti stoties čekistas. Jie nuginklavo jį ir, tik traukiniui ėmus eiti, grąžino jam
revolverį, išėmę iš jo šovinius. Duris ir langus išsivežė. O Tokarevą ruožo medžiagų
skyrius kaltina savavališkai paėmus iš Bojarkos sandėlio dvidešimt pūdų vinių. Jis
atidavė jas valstiečiams už tai, kad šie iš kirtavietės atvežė ilgus pagalius, kuriuos
jie kloja žuolių vietoje.
Kalbėjau apie šias bylas su draugu Žuchrajum. Jis juokiasi: „Visoms toms
byloms padarysime galą.“
Statyboje padėtis nepaprastai įtempta, ir brangi kiekviena diena. Prievartos
reikia griebtis dėl menkiausio mažmožio. Nuolatos tempiame į gubernijos komitetą
stabdytojus. Vyrai statyboje vis dažniau išeina iš formalistikos ribų.
Olšinskis man atnešė mažą elektrinę krosnelę. Mes ai Olia Jureneva šildomės
prie jos rankas. Tačiau kambarys nuo jos neprišyla. Kaip praeis ši naktis ten,
miške? Olga pasakojo, kad ligoninėje labai šalta, ir ligoniai neišlenda iš po
antklodžių.
Kūrenama kas trečia diena.
Ne, draugas Olšinski, tragedija fronte yra tragedija užnugaryje!
Gruodžio 4 d.
Visą naktį dribo sniegas. Bojarkoje, rašo, viską ūžiu 'šė. Darbas sustojo.
Valomas kelias. Šiandien gubernijos komitetas nusprendė: pirmos eilės statybą, iki
kirtimų ribos, baigti ne vėliau kaip 1922 m. sausio 1 d. Kai tą pranešė į Bojarką,
Tokarevas, sako, atšovęs: „Jei neišlipsime, tai įvykdysime.“
Apie Korčiaginą nieko negirdėti. Nuostabu, kad jam nėra „bylos“, kaip kad
Pankratovui. Iki šiol nežinau, kodėl jis nenori su manim susitikti.
Gruodžio 5 d.
Vakar gauja apšaudė statybos darbus,
Žirgai atsargiai stato kojas į minkštą, purų sniegą. Retkarčiais sukruta po
sniegu priminta šakelė, trakšteli — tada suprunkščia žirgas. Šūsteli į šalį, bet,
gavęs trumpu šautuvu per suglaustas ausis, leidžiasi šuoliu, vydamasis priekinius.
Apie dešimt raitelių persirito per kalvotą keterą, į kurią įsirėmęs ruožas
juodos, dar sniego neužklotos žemės.
Čia raiteliai sulaikė žirgus. Sužvangėjo kilpos. Triukšmingai pasipurtė visu
kūnu priekinio raitelio kumelys, sukaitęs nuo ilgo bėgimo.
—
Gyvas velnias jų čia prigužėjo,—kalbėjo priekinis.— Mes jiems
užduosime garo. Atamanas pasakė, kad šių skėrių rytoj nė kvapo šičia neliktų, nes
jau matyti, kad fabrikų valkatos prisigaus iki malkų...
Iki stoties jojo visi vienas paskui kitą abipus siaurojo geležinkelio. Žingsniu
prisėlino prie trako, palei senąją mokyklą; į aikštelę nėjo, pasiliko už medžių.
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Salvė išblaškė tamsios nakties tylą. It voverė liuoktelėjo žemyn sniego
gniužulas nuo mėnesienos pasidabruotos beržo šakos. O tarp medžių trumpi,
nuplautais vamzdžiais šautuvai skėlė žiežirbas, kulkos ardė birų tinką, gailiai
žvangėjo pramuštas Pankratovo parvežtų langų stiklas.
Salvė atplėšė žmones nuo betoninės aslos, pastatė juos ant kojų, bet, po
kambarius ėmus lakstyti pražūtingiems svirpliams, baimė vėl parbloškė žmones
ant grindų.
Krito vienas ant kito.
—
Kur tu? — sugriebė Pavlą už milinės Dubava.
—
Į kiemą.
—
Gulk, idiote! Nudės vietoje, tik pasirodyk,— trūkčiojančiu balsu
šnibždėjo Dmitrijus.
Jie gulėjo kambaryje šalimais prie pat durų. Dubava prisišliejo prie grindų, į
duris atkišo ranką su revolveriu. Korčiaginas tupėjo, nervingai čiupinėdamas
pirštais šovinių lizdus nagano būgnelyje. Juose penki šoviniai. Užčiuopęs
tuštumas, pasuko būgnelį.
Šaudymas liovėsi. Prasidėjusi tyla stebino visus.
—
Vyrai, kas turite ginklą, rinkitės čia,-— pašnibždomis komandavo
gulintiems Dubava.
Korčiaginas atsargiai atvėrė duris. Trake tuščia. Pa- mažėli sūkuriuodamos,
krito snaigės.
O miške dešimt raitelių vijo arklius.
*

*

*

Apypiete iš miesto atlėkė autodrezina. Iš jos išlipo Žuchrajus ir Akimas. Juos
sutiko Tokarevas ir Choliava. Iš drezinos iškėlė ir pastatė perone „maksimą“, kelias
dėžutes su kulkosvaidžio juostomis ir kokį dvidešimt šautuvų.
Į darbų vietą ėjo skubėdami. Fiodoro milinės skvernai braižė sniege zigzagus.
Jo eisena kaip lokio, krypuojanti,-—vis dar neatprato statyti kojų kaip skriestuvo,
tarsi po jomis būtų siūbuojantis minininko denis. Tokarevui nuolat teko bėgti
paskui savo kelio draugus: aukštasis Akimas ėjo koja į koją su Fiodoru.
—
Gaujos puolimas — tai dar pusė bėdos. Štai čia mums atkalnė pastojo
kelią. Nelabasis atnešė ant mūsų galvos, tegu ją devynios! Daug žemių teks iškasti.
Senis sustojo, atsigręžė nugara į vėją, sudėjęs delnus, užsidegė suktinę ir,
patraukęs porą dūmų, pasivijo nuėjusius į priekį. Akimas, laukdamas jo, sustojo,
Žuchrajus, nelėtindamas žingsnio, ėjo toliau.
Akimas paklausė Tokarevą:
—
Ar užteks jums jėgos laiku nutiesti privažiuojamąjį kelią?
Tokarevas ne iš karto atsakė.
—
Žinai, sūneli,— pagaliau tarė jis,— apskritai kalbant, nutiesti negalima,
bet nenutiesti taip pat negalima. Mat, kaip yra.
Jie pasivijo Fiodorą ir ėmė žingsniuoti greta. Šaltkalvis pradėjo kalbėti
susijaudinęs:
— Šičia ir prasideda tasai „bet“. Juk tik mes dviese čia — Patoškinas ir aš —
žinome, kad nutiesti tokiomis šuniškomis sąlygomis, su tokiais įtaisais ir turint
tiek darbo jėgos — negalima. Bet užtat visi kaip vienas žino, kad nenutiesti —
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negalima. Ir štai kodėl aš galėjau pasakyti: „Jei neišstipsime, bus padaryta.“
Pasižiūrėkite patys, antras mėnuo čia kapstomės, ketvirtoji pamaina baigia dirbti,
o pagrindinis žmonių branduolys negavo atsikvėpti, jaunyste ir tesilaiko. O juk
pusė jų persišaldę. Pasižiūri j tuos vyrus, taip ir paplūsta širdis krauju. Auksas —
ne žmonės... Ne vieną jų nuvarys į grabą tas prakeiktasis užkampis,
*

*

*

Nuo tos vietos, kur baigėsi nutiestas siaurasis geležinkelis, iki stoties tebuvo
koks kilometras.
Toliau, apie pusantro kilometro, išlygintoje sankasoje gulėjo suleisti į žemę ilgi
pagaliai, tarytum vėjo nuversta statinių tvora. Tai žuoliai. Dar toliau, iki pačios
atkalnės, ėjo tik lygus kelias. Čia dirbo pirmoji Pankratovo statybininkų grupė.
Keturiasdešimt žmonių klojo žuolius. Rudabarzdis valstietis su naujutėlėmis
vyžomis neskubėdamas tempė iš šlajų pagalius ir mėtė ant. geležinkelio sankasos.
Kelios tokios pat rogės stovėjo kiek toliau. Du ilgi geležiniai virbai gulėjo ant žemės.
Tai buvo bėgių forma, pagal juos klojo žuolius. Žemę plūkė kirviais, laužtuvais,
kastuvais.
*

*

*

Kruopštus ir lėtas darbas — kloti žuolius. Stipriai ir patvariai turi gulėti
žemėje žuoliai ir taip, kad bėgis vienodai remtųsi į kiekvieną iš jų.
Klojimo techniką mokėjo tik vienas senis, kelio de-šimtininkas Lagutinas su
dvišaka juoda kaip derva barzda— būdamas penkiasdešimt ketverių metų, jis
neturėjo nė vieno žilo plauko. Laisvu noru jis dirbo ketvirtą pamainą, su jaunimu
ištvėrė visus negandus ir nusipelnė būryje visuotinę pagarbą. Šis nepartinis (Talios
tėvas) visada užimdavo garbingą vietą visuose partiniuose pasitarimuose. Tuo
didžiuodamasis, senis davė žodį nepalikti statybos darbų.
—
Na, kaip man jus pamesti, sakykite, kad geri? Pridarysite klaidų,
klodami be manęs žuolius, čia reikia akies, praktikos. O kiek aš jau tų žuolių
Rasiejoje esu priklojęs per savo gyvenimą... — geraširdiškai sakydavo jis,
pamainoms keičiantis, ir pasilikdavo.
Patoškinas pasitikėdavo juo ir retai pasirodydavo jo bare. Kada trejetas
žmonių priėjo prie dirbančiųjų, Pankratovas, sukaitęs ir išraudęs, kirto kirviu lizdą
žuoliui.
Akimas vos pažino krovėją. Pankratovas buvo sulysęs, platūs jo žandikauliai
dar labiau atsikišę, o prastai nupraustas veidas kažkoks pajuodęs ir įdubęs.
—- A, gubernija atvažiavo! — tarė jis ir padavė Akimui karštą drėgną ranką.
Kastuvai liovėsi trinkėję. Akimas matė aplinkui išblyškusius veidus. Milinės
ir kailinukai buvo pamesti čia pat, tiesiai ant sniego.
Pasikalbėjęs su Lagutinu, Tokarevas pasiėmė kartu Pankratovą ir nusivedė
atvykėlius prie prakaso. Krovėjas ėjo greta Fiodoro.
—
Papasakok man, Pankratovai, ką jūs ten padarėte čekistui,
Motovilovkoje? Kaip tu manai, ar nepersistengėte, jį nuginkluodami? — rimtai
paklausė Fiodoras nešnekųjį krovėją.
Pankratovas sumišęs nusišypsojo.
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— Jis pats sutiko, kad jį nuginkluotume, pats prašėsi. Juk ir jis mūsiškis.
Mes jam išaiškinome viską, kaip yra, jis ir sako: ,,Aš, vyrai, neturiu teisės leisti
jums išvežti langus ir duris. Yra draugo Dzeržinskio įsakymas užkirsti kelią
geležinkelio turto grobstymui. Čia stoties viršininkas mane gyvą, jei įmanytų,
prarytų, vagia, šunsnukis, o aš jam trukdau. Paleisiu jus — jis būtinai praneš apie
tai tarnybos keliu, ir aš pakliūsiu į Revoliu-cinį tribunolą. O jūs nuginkluokite
mane ir nėšinkitės.
Ir jei stoties viršininkas nepraneš, tai tuo ir baigsis.“ Mes taip ir padarėme.
Juk duris ir langus ne sau vežėme!
Pastebėjęs juoko kibirkštėlę Žuchrajaus akyse, Pan- kratovas pridūrė:
—
Tegu mums vieniems klius, jūs nespauskite jau to vyruko, draugas
Zuchrajau.
—
Visa tai likviduota. Ateityje tokių dalykų negalima daryti — tai griauna
drausmę. Mes turime pakankamai jėgos biurokratizmui palaužti organizuotu
būdu. Gerai, pasikalbėsime apie svarbesnius reikalus.— Ir Fiodoras ėmė klausinėti
užpuolimo smulkmenų.
*

*

*

Puspenkto kilometro nuo stoties su įniršiu rausėsi į žemę kastuvai. Žmonės
kirto atkalnę, išdygusią jiems skersai kelio.
O iš šalių stovėjo septynetas vyrų, apsiginklavę Choliavos karabinu ir
Korčiagino, Pankratovo, Dubavos ir Chomutovo revolveriais. Tai buvo visi būrio
ginklai.
Patoškinas sėdėjo pašlaitėje, rašydamas skaitmenis užrašų knygutėje.
Inžinierius liko vienas. Vakulenka, pasiryžęs verčiau stoti j teismą už
dezertyravimą, negu mirti nuo bandito kulkos, rytą paspruko į miestą.
— Prakasui mums išeis pusė mėnesio, žemė įšalusi,— negarsiai tarė
Patoškinas priešais stovinčiam visada paniurusiam drimbai, nešknekiam
Chomutovui.
— Mums iš viso keliui nutiesti duoda dvidešimt penkias dienas, o jūs prakasui
skiriate penkiolika,— atsakė jam Chomutovas, piktai prispausdamas lūpa galiuką
ūso.
— Tas terminas nerealus. Tiesa, aš savo gyvenime niekad nesu dirbęs
tokiomis aplinkybėmis ir su tokiais žmonėmis, kaip šie. Galiu ir apsirikti, tai jau
dukart man yra atsitikę.
Tuo metu Žuchrajus, Akimas ir Pankratovas ėjo prie prakaso. Iš atkalnės juos
pastebėjo kasikai,
—
Žiūrėk, kas ten? — kumštelėjo alkūne Korčiaginui žvairas vyrukas,
vilkintis senu, prakiurusiomis alkūnėmis megztiniu, Petka Trofimovas, varžtų
sriegėjas iš dirbtuvių, rodydamas pirštu į atkalnę. Tą pačią akimirką Korčiaginas,
neišleisdamas kastuvo iš rankų, šoko pakalnėn. Jo akys po kepurės snapeliu šiltai
nusišypsojo ir Fiodoras ilgiau už kitus spaudė jam ranką.
—
Sveikas, Pavlai. Pažink jį, kad geras, su tokia marga apranga.
Pankratovas kreivai šyptelėjo:
— Nieko sau penkių pirštų kombinacija, ir visi penki išlindę. Be to, dezertyrai
jam milinę nujojo. Jie su Okunevu yra sudarę komuną: šis Pavlui atidavė savo
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švarkpalaikį. Niekis, Pavluša šiltas vyras. Kokią savaitėlę pasišildys ant betono,
šiaudai beveik nebepadeda, o paskui ,,nukratys kojas“,— nelinksmai kalbėjo
Akimui krovėjas.
Juodbruvas Okunevas, truputį riestanosis, primerkdamas suktokas akis,
pasipriešino:
— Mes Pavlušai neleisime žūti. Nubalsuosim — ir į virtuvę jį virėju, pas
Odarką į atsargą. Ten jis, jei nebus kvailas, ir pavalgys, ir pasišildys, — nori prie
pečiaus, nori prie Odarkos.
Sutartinis juokas nustelbė jo žodžius.
Tą dieną vyrai juokėsi pirmą kartą.
*

*

*

Fiodoras apžiūrėjo atkalnę, nuvažiavo rogėmis su Tokarevu ir Patoškinu į
kirtimą ir sugrįžo. Atkalnėje vis su tuo pačiu užsispyrimu vyrai kasė žemę. Fiodoras
žiūrėjo, kaip žybčioja kastuvai, kaip linksta nuo įtemptų pastangų nugaros, ir tyliai
tarė Akimui:
—
Mitingas nereikalingas. Čia nėra ko agituoti. Tiesą, Tokarevai, tu
pasakei, kad tai auksas — ne žmonės. Štai kur grūdinasi plienas.
Žuchrajaus akys su pasigėrėjimu ir kupinu rūsčios meilės pasididžiavimu
žiūrėjo į kasikus. Juk dar taip neseniai dalis tų kasikų buvo pasišiaušę plieniniais
durtuvais sukilimo išvakarių naktį. O dabar jie pagauti vieningo veržimosi nuvesti
plienines bėgių gyslas iki trokštamųjų malkų lobių — šilumos ir gyvybės šaltinio.
*

*

*

Patoškinas mandagiai, bet įtikinamai įrodinėjo Fiodorui, kad nukasti greičiau
kaip per dvi savaites negalima. Fiodoras klausėsi jo apskaičiavimų ir pats sau
kažką sprendė.
—
Paimkite žmones iš atkalnės, tieskite kelią toliau, o kauprę mes kitaip
įveiksime.
Stotyje Žuchrajus ilgai sėdėjo prie telefono. Choliava ėjo sargybą prie durų.
Jis girdėjo už nugaros duslų Fiodoro bosą:
—
Tučtuojau paskambink mano vardu apygardos štabo viršininkui, tegu
nedelsdamas permeta Puzyrevskio pulką į statybos sektorių. Būtinai reikia išvalyti
rajoną nuo gaujų. Išsiųskite iš bazės šarvuotąjį traukinį su sprogdintojais. Kitką
sutvarkysiu pats. Grįšiu naktį. Dvyliktą valandą išsiųskite į stotį Litkę su
automobiliu.
Barake po trumpos Akimo kalbos prabilo Žuchrajus. Draugiškai besikalbant,
nepastebimai prabėgo valanda. Fiodoras kalbėjo statytojams, kad statybos
terminas baigiasi sausio pirmą dieną ir jo laužyti negalima.
— Nuo šiol statybai įvedamas kariškas režimas. Komunistai sudaro
ypatingosios paskirties dalių kuopą. Kuopos vadu skiriamas draugas Dubava.
Visos šešios statybininkų grupės gauna aiškius uždavinius. Likę tiesimo darbai
suskirstomi į šešias lygias dalis. Kiekviena grupė gauna savo dalį. Sausio pirmąją
visi darbai turi būti baigti. Grupė, baigusi darbą anksčiau, turi teisę pailsėti ir grįžti
į miestą. Be to, gubernijos vykdomojo komiteto prezidiumas prašys Ukrainos
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Centro Vykdomąjį Komitetą, kad geriausias tos grupės darbininkas būtų
apdovanotas Raudonosios Vėliavos ordinu.
Statybininkų grupių viršininkais buvo patvirtinti: pirmosios — draugas
Pankratovas, antrosios—draugas
Dubava, trečiosios — draugas Chomutovas, ketvirtosios — draugas
Lagutinas, penktosios — draugas Korčiaginas, šeštosios — draugas Okunevas.
—
Statybos viršininku,— baigė savo kalbą Žuchrajus,— jos idėjiniu
vadovu ir organizatorium nepakeičiamai lieka Antonas Nikiforovičius Tokarevas.
Tarytum paukščių būriui suplasnojus, ėmė pliaukšėti rankos, pradėjo
šypsotis rūstūs veidai, ir juokaujamai pasakyti paskutinieji rimto žmogaus
draugiški žodžiai ilgai sutelktą dėmesį pakeitė skambiu juoku.
Gal dvidešimt žmonių pulkas lydėjo Akimą ir Fiodorą iki autodrezinos.
Atsisveikindamas su Korčiaginu ir žiūrėdamas į snieguotą jo kaliošą, Fiodoras
negarsiai tarė:
—
Batus atsiilsiu. Tu dar nenušalai kojų?
—
Kažkas panašu —- ėmė tinti,— atsakė Pavlas ir, atsiminęs senąjį savo
prašymą, paėmė Fiodorą už rankovės: — Tu man duosi truputį šovinių naganui?
Palikimų teturiu tris.
Žuchrajus graudžiai purtė galvą, tačiau, pamatęs sielvartą Pavlo akyse,
negalvodamas nusisegė savo mauzerį:
—
Štai tau mano dovana.
Pavlas ne iš karto patikėjo, kad jam dovanojamas daiktas, apie kurį jis taip
seniai svajojo, bet Žuchrajus užmetė jam ant peties diržą.
—- Imk, imk! Juk aš žinau, kad tau jau seniai seilė varva, jį pamačius. Tik
atsargiau su juo, savų neiššaudyk. Štai dar tau trys pilnos apkabos prie jo.
Į Pavlą įsmigo aiškiai pavydūs žvilgsniai. Kažkas sušuko:
—
Pavka, mainykime į batus, gausi kailinukus priedo.
Pankratovas pramuštgalviškai kumštelėjo Pavlui į nugarą:
— Mainyk, kipše, į veltinius. Vis tiek su kaliošu kalėdų nesulauksi.
Pastatęs koją ant drezinos pakopos, Žuchrajus rašė leidimą padovanotam
revolveriui.
*

*

*

Anksti rytą, dusliai kaukšnodamas per iešmus, į stotį atvažiavo šarvuotasis
traukinys. Tartum vešlus sultonas veržėsi baltas, nelyginant gulbės pūkas,
išleidžiamas garas ir čia pat nyko tyrame šaltame ore. Iš šarvuotų dėžučių lipo
odiniais drabužiais apsirengę žmonės. Po kelių valandų trys sprogdintojai iš
šarvuotojo traukinio giliai įvarė į atkalnę du milžiniškus juodus moliūgus, nuvedė
nuo jų ilgus šniūrus ir paleido signalinius šūvius. Tada nuo atkalnės, kuri dabar
pasidarė baisi, į visas puses ėmė bėgti žmonės. Nuo degtuko šniūro galas
tvykstelėjo fosforine liepsnele.
Šimtams žmonių akimirkai nutirpo širdys. Viena, dvi skausmingo laukimo
minutės — ir... sudrebėjo žemė, baisi jėga išdraskė kalvos viršūnę, sviedusi į
padangę milžiniškus žemės luitus. Antrasis sprogimas stipresnis už pirmąjį.
Baisus griausmas nuaidėjo miško tankumyne, po visą mišką pasklido suplėšytos į
gabalus atkalnės garsų chaosas.
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Ten, kur ką tik buvo kalva, atsivėrė gili duobė, ir dešimtis metrų aplinkui baltą
kaip cukrus sniegą apdrabstė išpurenta žemė.
Į sprogimo išneštą vietą puolė žmonės su kirstuvais ir kastuvais.
*

*

*

Žuchrajui išvažiavus, statyboje užvirė atkakliausias lenktyniavimas — kova
dėl pirmenybės.
Dar gerokai prieš dieną Korčiaginas tyliai, nieko ne-žadindamas, atsikėlė ir,
vos pavilkdamas sustingusias nuo šaltos aslos kojas, nuėjo į virtuvę. Užvirinęs
katile vandens arbatai, grįžo ir pažadino savo visą grupę.
Kai pabudo visas būrys, kieme jau buvo šviesu.
Rytą barake geriant arbatą, prie stalo, kur sėdėjo Dubava su savo
arsenalininkais, prasiskverbė Pankra- tovas.
—
Matei, Mitiajau, Pavka savo vyrus, dar gerai neprašvitus, pakėlė ant
kojų. Gal kokius dešimt sieksnių jau nuvarė. Vyrai sako, kad jis savuosius iš
didžiųjų dirbtuvių taip Įkaitinęs, jog šie nutarę dvidešimt penktąją baigti savo barą.
Jis mums visiems nori nušluostyti nosis. Bet, atsiprašau, mes dar pažiūrėsim! —
pasipiktinęs kalbėjo jis Dubavai.
Mitiajus rūgščiai nusišypsojo. Jis puikiai suprato, kodėl didžiųjų dirbtuvių
grupė savo pasielgimu užgavo upių uosto kolektyvo sekretoriui širdį. Taip ir jį,
Dubavą, paragino draugužis Pavluša: netaręs nė žodžio, iššaukė lenktynių visą
buri.
— Ant pradalgės nėr giminės — čia kas ką įveiks,— tarė Pankratovas.
Apie vidurdienį energingas Korčiagino grupės darbas netikėtai buvo
nutrauktas. Sargybinis, stovįs prie gubomis sustatytų šautuvų, pastebėjo tarp
medžių grupę raitelių ir paleido pavojaus šūvį.
—
Už ginklų, vyrai! Gauja! — sušuko Pavlas ir, metęs kastuvą, šoko prie
medžio, ant kurio kabojo jo mauzeris.
Tšgraibsčiusi turimus ginklus, grupė sugulė tiesiai į sniegą kelio
pakraščiuose. Priekiniai raiteliai ėmė mojuoti kepurėmis. Vienas iš jų sušuko:
—
Stok, draugai! Savi!
Pusšimtis raitelių budioninėmis kepurėmis su raudonomis žvaigždėmis artėjo
keliu.
Pasirodo, kad statybos aplankyti atjojo Puzyrevskio pulko būrys. Pavlas
atkreipė dėmesį į nukirstą vado arklio ausį. Graži širma kumelė su balta žvaigžde
kaktoje nestygo vietoje, rietė sprandą, kapstė kanopa žemę. Ji baukščiai pasitraukė
atatupstom, kai Pavlas, puolęs prie jos, sučiupo ja už apynasrio.
—
Lyska, išdykėle, štai kur mes susitikome! Išvengei kulkos, mano
vienaause gražuole.
Jis švelniai apsikabino laibą kumelės kaklą ir glostė virpančias jos šnerves.
Vadas atidžiai žiūrėjo į Pavlą ir pažinęs su nuostaba aiktelėjo:
—
Juk KorčiaginasL Arklį pažino, o Seredos nepamatė. Sveikas, broleli!
*

*
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Mieste buvo „paspausti visi svertai“. Tai iš sykio atsiliepė statybai. Žarkis
ištuštino rajono komitetą, išsiuntęs organizacijos likučius į Bojarką. Solomenkoje
teliko vienos merginos. Kelių technikume Žarkis taip pat išreikalavo, kad nauja
grupė studentų būtų nusiųsta į statybą.
Pranešdamas visa tai Akimui, jis pusiau juokais pasakė:
—
Palikau vien su moterišku proletariatu. Pasodinsiu Lagutiną vietoj
savęs. Ant durų parašysime: „Moterų skyrius“, ir drošiu į Bojarką. Nepatogu man,
žinai, vienam vyrui tarp moterų sukiotis, Įtariai dėbčioja į mane merginos.
Tikriausiai tarpusavy šneka, šarkos: „Visus išsiuntė, o pats pasiliko, tinginio
pantis“, arba ką nors dar skaudesnio. Prašau tave leisti man išvažiuoti.
Akimas juokdamasis nesutiko.
Į Bojarką vis atvykdavo žmonių. Atvažiavo ir kelių technikumo šešiasdešimt
studentų.
Žuchrajus išreikalavo, kad kelių valdyba duotų į Bojarką keturis keleivinius
vagonus naujai atsiųstiems darbininkams gyventi.
Dubavos grupė buvo paimta iš darbų ir nusiųsta į Pušče-Vodicą. Jai buvo
įsakyta atgabenti i statybos vietą garvežiukus ir šešiasdešimt penkias siaurojo
geležinkelio platformas. Tas darbas buvo įskaitomas kaip uždavinys bare.
Prieš išvykdamas, Dubava patarė Tokarevui atšaukti Klavičeką į statybą ir
paskirti jam naujai suorganizuotą grupę. Tokarevas davė tokį įsakymą,
nenumanydamas, kas iš tikrųjų paskatino arsenalininką atsiminti čeką. O tai
padaryti paskatino Anos laiškelis, kurį atvežė solomenkiečiai.
*

*

*

„Dmitrijau! — rašė Ana.—- Mudu su Klavičeku atrinkom jums krūvą
literatūros. Siunčiame tau ir visiems Bojarkos šturmuotojams savo karštus
sveikinimus. Kokie jūs visi šaunūs! Linkime jums jėgų ir energijos. Vakar iš
sandėlių buvo atiduotos paskutinės malkų atsargos. Klavičekas prašė sveikinti jus.
Nuostabus vyras! Duoną jums pats kepa. Kepykloje niekuo nepasitiki. Pats sijoja
miltus, pats mašina minko tešlą. Kažkur gavo gerų miltų, ir jis iškepa puikią
duoną, nesulyginsi su ta, kurią aš gaunu. Vakarais pas mane susirenka mūsiškiai:
Lagutina, Artiuchinas, Klavičekas ir kartais Žarkis. Po truputį mokomės toliau, bet
daugiau šnekamės apie viską ir apie visus, o dažniausiai apie jus. Merginos
pasipiktinusios, kad Tokarevas atsisakė leisti jas į statybą. Jos tikina pakeisiančios
sunkumus lygiai su visais. Talia sako: „Apsivilksiu visais tėvo drabužiais ir
prisistatysiu tėveliui, tegu pamėgina mane iš ten išmesti.“
Kad kokios, ji tai padarys. Pasveikink nuo manęs juodakį.
Аnа.“
*

*

*

Pūga užgriuvo iš sykio. Dangų aptraukė pilki, žemi debesys. Ėmė smarkiai
snigti. Vakare pakilo vėjas: staugė kaminuose, kaukė tarp medžių, vaikydamasis
vingrius sniego sūkurius, gąsdino mišką grėsmingu švilpimu.
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Šėlo ir siautėjo visą naktį pūga. Sušalo į kaulą žmonės, nors visą naktį
kūrenosi krosnys. Nelaiko šilumos stoties griuvėsiai.
Rytą išėjęs į darbą, būrys įklimpo giliame sniege, o viršum medžių liepsnojo
saulė, ir žydrai mėlyname danguje nebuvo nė debesėlio.
Korčiagino grupė valė sniego pusnis nuo savo „bato. Tik dabar Pavlas pajuto,
kokių kančių sukelia šaltis. Senas Okunevo švarkpalaikis jo nešildė, o į kaliošą
lindo sniegas. Jis dažnai pamesdavo jį pusnyse. Ir kitos kojos batas galėjo čia pat
suirti. Nuo miegojimo asloje jam ant kaklo iškilo dvi didžiulės šunvotės. Vietoje
šaliko Tokarevas jam davė savo rankšluostį.
Liesas, karščiuojančiomis akimis, Pavlas įnirtęs švaistėsi plačiu mediniu
kastuvu, žerdamas sniegą.
Tuo metu į stotį atšliaužė keleivinis traukinys. Jį vos atvilko čia išsikvėpęs
garvežys; tenderyje nė vieno pagalio, pakuroje baigė degti likučiai.
—
Jei duosite malkų — važiuosim,—- jei ne — veskite traukinį į
atsarginius bėgius, kol dar yra kuo važiuoti! — šaukė mašinistas stoties
viršininkui.
Traukinys buvo pervestas į atsarginius bėgius. Nusiminusiems keleiviams
buvo pranešta, kokia sustojimo priežastis. Sausakimšuose vagonuose žmonės ėmė
aičioti ir keiktis.
-— Pasikalbėkite su seniu — ana eina peronu. Tai statybos viršininkas. Jis
gali įsakyti rogėmis atvežti prie garvežio malkų. Jie kloja jas vietoje žuolių,— patarė
stoties viršininkas konduktoriams.
Šitie nuėjo pas Tokarevą.
—
Malkų duosime, tik ne veltui. Juk tai mūsų statybos medžiaga. Mūsų
kelias užpustytas. Traukinyje šeši septyni šimtai keleivių. Vaikai ir moterys gali
pasilikti traukinyje, o kitiems kastuvus į rankas — ir iki vakaro tevalo sniegą. Už
tai gaus malkų. Jei atsisakys — tesėdi iki Naujųjų metų,— pasakė Tokarevas
konduktoriams.
*

*

*

— Žiūrėkite, vyrai, kiek žmonių traukia! Matai, ir moterys! — sušneko nustebę
kasikai už Korčiagino nugaros.
Pavlas atsigręžė.
—
Štai tau šimtas žmonių, duok jiems darbo ir prižiūrėk, kad nesėdėtų,—
tarė priėjęs Tokarevas.
Korčiaginas skirstė darbą naujai atvykusiems. Kažkoks aukštas vyras,
uniformine geležinkelininko miline su kailine apykakle, šilta karakuline kepure,
pasipiktinęs vartė rankose kastuvą ir, kreipdamasis į greta stovinčią jauną moterį
kotikine kepuraite su puriu spurgeliu viršugalvyje, protestavo:
— Aš nekasiu sniego, manęs niekas neturi teisės priversti. Jei mane paprašys,
aš, kaip kelių inžinierius, sugebėsiu tvarkyti darbą, bet nei tu, nei aš neprivalome
kapstyti sniego, to instrukcija nėra numačiusi. Senis elgiasi neteisėtai. Aš
patrauksiu jį atsakomybėn. Kas čia dešimtininkas? — paklausė jis artimiausią
darbininką.
Priėjo Korčiaginas.
—
Kodėl jus nedirbate, pilieti?
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Vyras niekinamai nužvelgė Pavlą nuo kojų iki galvos.
—
O kas jūs toks būsite?
—
Darbininkas.
—
Tada neturiu apie ką su jumis kalbėti. Atsiųskite man dešimtininką
arba kas čia jūsų...
Korčiaginas iš padilbų žvilgtelėjo į jį.
—
Nenorite dirbti — nereikia. Be mūsų paženklinto bilieto jūs neįlipsite Į
traukinį. Toks statybos viršininko įsakymas.
—
O jūs, piliete, taip pat atsisakote? — atsigręžė Pavlas į moterį — ir
akimirką apstulbo: prieš jį stovėjo Tonia Tumanova.
Ji vos bepažino, kad šis driskius — Korčiaginas. Su-plyšusiais, nuskarusiais
drabužiais ir fantastišku apavu,, su nešvariu rankšluosčiu ant kaklo, seniai
nepraustu veidu stovėjo priešais ją Pavlas. Tik viena akis degė tokia pat, kaip
seniau, negęstančia ugnimi. Jo akys. Ir štai tą driskių, panašų į valkatą, dar taip
neseniai ji mylėjo. Kaip viskas pasikeitė!
Ji su savo vyru po vestuvių, važiuoja į didelį miestą,, kur jis kelių valdyboje
eina atsakingas pareigas. Ir štai kur jai teko susitikti su savo jaunystės meile. Jai
net nepatogu buvo paduoti jam ranką. Ką pagalvos Vasilijus? Kaip nemalonu, kad
Korčiaginas taip nusmuko. Matyti, šitas kūrikas toliau ir nepasistūmėjo gyvenime,
taip ir rausia žemę.
Ji neryžtingai stovėjo, kaisdama iš sumišimo. Geležinkelininką įsiutino, kad
taip įžūliai, kaip jam atrodė, elgiasi driskius, negalįs atitraukti akių nuo jo žmonos.
Jis metė ant žemės kastuvą ir priėjo prie Tonios.
—
Einam, Tonia, aš negaliu ramiai žiūrėti į šį lacaronį.
Korčiaginas iš romano „Džiuzepė Garibaldis“ žinojo, kas yra lacaronis.
—
Jei aš lacaronis, tai tu stačiai dar nepribaigtas buržujus,— dusliai
atsakė geležinkelininkui ir, nukreipdamas žvilgsnį į Tonią, šaltai tarė, pabrėždamas
savo žodžius.— Imkite kastuvą, drauge Tumanova, ir stokite į eilę. Neimkite
pavyzdžio iš to nupenėto buivolo. Prašau atleisti, nežinau, kas jis jums yra.
Pavlas nemeiliai nusišypsojo, žiūrėdamas į kailinius Tonios botus, ir pridūrė
probėgšmais:
— Pasilikti nepatariu. Šiomis dienomis buvo apsilankiusi gauja.
Pasisuko ir nuėjo pas savuosius, su klepsinčiu kaliošu.
Paskutinieji žodžiai paveikė ir geležinkelininką.
Tonia įkalbėjo jį pasilikti dirbti.
Vakare, pasibaigus darbui, grįžo į stotį. Tonios vyras nuėjo pirma,
skubėdamas užimti vietas traukinyje. Tonia sustojo, praleisdama darbininkus.
Užpakalyje visų, pasiramsčiuodamas kastuvu, ėjo pavargęs Korčiaginas.
— Sveikas, Pavluša. Prisipažįstu, nesitikėjau pamatyti tave tokį. Nejau tu iš
valdžios nieko geresnio nenusipelnei, tik rausti žemę? Maniau, kad tu jau seniai
komisaras ar kas panašaus. Kaip nesėkmingai tau susiklojo gyvenimas... —ėmė
šnekėti Tonia, eidama greta jo.
Pavlas sustojo, nužvelgė Tonią nustebusiomis akimis.
—
Aš taip pat nesitikėjau sutikti tave tokią... užmarinuotą,— pagaliau
rado Pavlas tinkamą švelnesnį žodį.
Tonios ausų galiukai užsidegė.
—
Tu vis toks pat stačiokas!
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Korčiaginas užsimetė kastuvą ant peties ir ėmė žingsniuoti. Tik paėjęs kelis
žingsnius, atsakė:
—
Mano stačiokiškumas kur kas švelnesnis už jūsų, drauge Tumanova,
atsiprašant, mandagumą. Mano gyvenimu nėra ko rūpintis, čia viskas gerai. O štai
jūsų gyvenimas susiklojo blogiau, negu aš tikėjausi! Prieš dvejetą metų tu buvai
geresnė: nesigėdinai darbininkui rankos paduoti. O dabar tu pakvipai naftalinu.
Ir, pasakysiu teisybę, neturiu ko su tavimi kalbėti.
*

*

*

Pavlas gavo laišką iš Artiomo. Brolis rašė, kad greitai vesiąs, ir prašė Pavlą
žūtbūt atvažiuoti.
Vėjas išplėšė iš Korčiagino rankų baltą lapą, ir šis lyg balandis nuplazdėjo į
viršų. Nešoks jis vestuvėse. Ar įmanoma išvažiuoti? Jau vakar meška Pankratovas
aplenkė jo grupę ir pasistūmėjo į priekį tokiu smarkumu, kad visi tik nustebo.
Krovėjas, akis išdegęs, veržėsi į pirmąją vietą ir, netekęs savo įprasto ramumo,
kurstė savuosius „uostiečius“ dirbti beprotiškais tempais.
Patoškinas stebėjo tylų statytojų įniršį. Nustebęs, trindamas smilkinius,
klausinėjo save: ,,Kas tai per žmonės? Kas ta nesuprantama jėga? Juk jeigu geras
oras pastovės dar nors aštuonetą dienų, tai mes pasieksime kirtimus. Išeina:
gyveni ir mokais, o pasenęs vis tiek kvailas lieki. Tie žmonės savo darbu pranoksta
visus apskaičiavimus ir normas.“
Iš miesto atvažiavo Klavičekas, atvežė paskutinę savo kepimo duoną.
Pasimatęs su Tokarevu, jis susirado dirbantį Korčiaginą. Bičiuliškai pasisveikino.
Klavičekas šypsodamasis ištraukė iš maišo puikius geltonus švediškus kailinukus
ir, pliaukštelėjęs delnu per elastingą chromą, tarė:
— Čia tau. Nežinai nuo ko?.. Cho! Na, ir mulkis gi tu, vyreli! Čia tau draugė
Ustinovič siunčia, kad tu, kvaily, nesušaltum. Kailinukus jai padovanojo draugas
Olšinskis, ji paėmė jam iš rankų ir padavė man — vežk Korčiaginui. Akimas pasakė
jai, kad tu su švarku dirbi šaltyje. Olšinskis truputį suraukė nosį: „Aš,— sako,—tam draugui galiu milinę nusiųsti.“ O Rita juokėsi: niekis, su kailinukais jam bus
geriau dirbti! Imk!
Pavlas nustebęs palaikė rankoje brangųjį daiktą ir neryžtingai užsivilko ant
savo nužvarbusio kūno. Minkštas kailis greitai sušildė pečius ir krūtinę.
Rita užsirašinėjo:
Gruodžio 20 d.
Pūgos. Sniegas ir vėjas. Bojarkiečiai buvo beveik prie tikslo, bet šalčiai ir
pūgos juos sustabdė. Skęsta sniege. Sunku kasti įšalusią žemę. Teliko vos trys
ketvirčiai kilometro, bet patys sunkieji.
Tokarevas praneša: statyboje kilo šiltinė, trys susirgo.
Gruodžio 22 d.
Į komjaunimo gubernijos plenumą iš Bojarkos niekas neatvažiavo.
Septyniolika kilometrų nuo Boj arkos banditai nuleido nuo bėgių traukinį su
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duona. Maitinimo liaudies komisariato įgaliotiniui įsakius, ten permestas visas
statybininkų būrys.
Gruodžio 23 d.
Į miestą iš Bojarkos atvežė dar septynis susirgusius šiltine. Tarp jų Okunevas.
Buvau stotyje. Nuo atėjusio iš Charkovo traukinio buferių kėlė sustingusius
lavonus. Ligoninėse šalta. Prakeikta pūga! Kada ji baigsis?
Gruodžio 24 d.
Ką tik iš Žuchrajaus. Pasirodo, tiesa: vakar naktį Or~ likas su savo visa gauja
buvo užpuolęs Bojarką. Dvi valandas tarp gaujos ir mūsiškių ėjo kautynės. Gauja
nutraukė susisiekimą, ir tik šįryt Žuchrajui pavyko gauti tikslių žinių. Gauja
atmušta. Tokarevas sužeistas: peršauta krūtinė. Jį atveš šiandien. Negyvai
užkapotas Francas Klavičekas, kuris tą naktį buvo sargybos viršininku. Tai jis
pastebėjo gaują ir paskelbė pavojų, bet, atsišaudydamas nuo užpuolikų,
nebesuspėjo nubėgti iki mokyklos ir buvo sukapotas. Statybiniam būryje sužeista
vienuolika. Dabar ten šarvuotasis traukinys ir du eskadronai kavalerijos.
Statybos viršininku liko Pankratovas. Dieną Puzy- revskis dalį gaujos užklupo
Glubokio vienasėdyje ir iškapojo visus lig paskutinio. Dalis nepartinių kadrinių
darbininkų, nelaukdami traukinio, išėjo pėsti žuoliais.

Gruodžio 25 d.
Atvežtas Tokarevas ir kiti sužeistieji. Jie paguldyti klinikinėje ligoninėje.
Gydytojai pažadėjo išgelbėti senį. Jis be sąmonės. Kitų gyvybei pavojaus nėra.
Iš Boj arkos partijos gubernijos komitetas ir mes gavome telegramą:
„Atsakydami į banditų užpuolimus, mes, siaurojo geležinkelio statytojai, susirinkę
į šį mitingą, kartu su šarvuotojo traukinio „Už Tarybų valdžią“ įgula ir raitelių pulko
raudonarmiečiais užtikriname jus, kad, nepaisydami jokių kliūčių, duosime
miestui malkų sausio pirmąją dieną. Įtempę visas jėgas, stojame į darbą. Tegyvuoja
mus atsiuntusi komunistų partija! Mitingo pirmininkas Korčiaginas. Sekretorius
Berzinis.“
*

*

*

Solomenkoje su kariška pagarba buvo palaidotas Klavičekas.
Nekantriai laukiamos malkos jau čia pat, bet artėjo jos be galo lėtai: kiekvieną
dieną šiltinė išplėšdavo dešimtis reikalingų rankų.
Šlitinėdamas kaip girtas linkstančiomis kojomis, grįžo į stotį Korčiaginas. Jis
jau seniai vaikščiojo su pakilusia temperatūra, bet šiandien karščio buvo daugiau,
nei paprastai.
Vidurių šiltinė, gerokai nusilpninusi būrį, prisėlino ir prie Pavlo. Bet stiprus
jo kūnas priešinosi, ir penkias dienas jis rasdavo jėgų atsikelti nuo šiaudais
išklotos betoninės aslos ir kartu su visais eiti į darbą. Nebeišgelbėjo jo nei šilti
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kailinukai, nei Fiodoro atsiųsti veltiniai, kuriais buvo apautos jau nušalusios
kojos.
Kiekviename žingsnyje skaudžiai diegė krūtinę, šiurpiai kaleno dantys, temo
akys, ir medžiai, rodos, sukosi it keista karuselė.
Vos nusigavo jis iki stoties. Neįprastas triukšmas nustebino jį. Įsižiūrėjo: ilgas
traukinys buvo nutįsęs per visą stotį. Ant platformų stovėjo garvežiukai, gulėjo
bėgiai, žuoliai,— juos krovė traukiniu atvažiavę žmonės. Jis žengė dar kelis
žingsnius ir neteko pusiausvyros. Vos pajuto, kaip sudavė galva į žemę. Lyg maloni
vėsuma nusvilino sniegas karštą skruostą.
Jį aptiko tik po kelių valandų ir atnešė į baraką. Korčiaginas sunkiai alsavo ir
nebepažino jį apstojusių žmonių. Iškviestas felčeris iš šarvuotojo traukinio
pareiškė: „Krupozinis plaučių uždegimas ir vidurių šiltinė. Temperatūra 41,5. Apie
sąnarių uždegimą ir skaudulį ant kaklo netenka nė kalbėti — smulkmena. Pirmųjų
dviejų visiškai pakanka jam į aną pasaulį nusiųsti.“
Pankratovas ir atvažiavęs Dubava darė visa, kas įmanoma, Pavlui išgelbėti.
Iš to paties krašto su Korčiaginu kilusiam Aliošai Kochanskiui buvo pavesta
nuvežti ligonį į gimtąjį miestą.
Tik padedant visai Korčiagino grupei ir, svarbiausia, reikalaujant Choliavai,
pavyko Pankratovui ir Dubavai įkelti sąmonės netekusį Korčiaginą ir Aliošą į
sausakimšą vagoną. Jų neįsileido, bijodami užsikrėsti dėmėtąja šiltine, priešinosi,
grasino pakelėje išmesti sergantįjį šiltine.
Choliava, mosuodamas naganu panosėje tiems, kurie trukdė įkelti ligonį,
rėkė:
—
Ligonis neužkrečiamas! Jis važiuos, nors mums tektų visus jus išmesti!
Atsiminkite, savanaudžiai, jeigu kas nors pirštą pridės,— aš pranešiu į ruožo stotis:
visus išmesim iš traukinio ir pasodinsim už grotų. Štai tau, Alioša, Pavkos
mauzeris, pilk tiesiai kiekvienam, kas sugalvos jį iškelti,— pridūrė Choliava,
norėdamas pagąsdinti.
Traukinys pradėjo eiti. Ištuštėjusiame perone Pank- ratovas priėjo prie
Dubavos.
—
Kaip tu manai, išgis?
Ir negavo atsakymo.
—
Einam, Mitiajau, kaip bus taip. Dabar mes už viską atsakysime.
Garvežius teks krauti naktį, o rytą pamėginsim juos sušildyti.
Choliava skambino visu ruožu savo bičiuliams čekistams. Jis karštai prašė
juos neleisti keleiviams iškelti sergančio Korčiagino ir, tik gavęs tvirtą pažadą
„neleisti“, nuėjo gulti.
*

*

*

Mazginėje geležinkelio stotyje iš keleivinio traukinio tiesiai į peroną buvo
išneštas viename vagone numirusio nepažįstamo jauno baltaplaukio vaikino
lavonas. Kas jis ir nuo ko mirė,— niekas nežinojo. Stoties čekistai, atsiminę
Choliavos prašymą, nubėgo prie vagono žiūrėti, kad jo neiškeltų, bet, įsitikinę, jog
vaikinas miręs, liepė paimti lavoną į evakuacinio punkto lavoninę.
O Choliavai tuoj paskambino į Bojarką, pranešdami, kad miręs draugas, dėl
kurio gyvybės jis taip nerimavo.
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Trumpa telegrama iš Bojarkos pranešė gubernijos komitetui, jog Korčiaginas
žuvo.
Alioša Kochanskis pristatė sergantį Korfiiaginą namiškiams, o jį patį paguldė
karšta šiltinė.
Sausio 9 d.
Kodėl taip sunku? Sėsdama prie stalo, aš verkiau. Kas galėjo pamanyti, kad
ir Rita gali raudoti, ir dar taip gailiai! Argi ašaros visada rodo valios silpnumą?
Šiandien jų priežastis — skaudus sielvartas. Kodėl gi jis atėjo? Kodėl sielvartas
atėjo šiandien, didelės pergalės dieną, kai šalčio siaubas nugalėtas, kai geležinkelio
stotys priverstos brangaus kuro, kai aš ką tik buvau pergalės šventėje,
išplėstiniame miesto tarybos plenume, kur buvo pagerbti didvyriai statytojai? Tai
pergalė, betgi dėl jos du žmonės atidavė savo gyvybes: Klavičekas ir Korčiaginas.
Pavlo žuvimas atvėrė man tiesą: jis man brangesnis, nei galvojau.
Čia nutraukiu užrašus. Nežinau, ar kada sugrįšiu prie naujų. Rytoj rašysiu į
Charkovą, kad sutinku dirbti Ukrainos komjaunimo Centro Komitete.
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Jaunystė nugalėjo. Šiltinė neįveikė Korčiagino. Pavlas ketvirtą kartą persirito
per mirties ribą ir grįžo į gyvenimą. Tik po mėnesio, liesas ir išblyškęs, atsistojo jis
netvirtomis kojomis ir, prisiturėdamas sienų, pabandė pereiti per kambarį. Motinos
palaikomas, jis priėjo prie lango ir ilgai žiūrėjo į kelią. Žvilgėjo tirpstančio sniego
balutės. Lauke buvo pirmasis pavasario atlydys.
Tiesiai prieš langą, ant vyšnios šakutės, išdidžiai tupėjo pilkapilvis žvirblis,
neramiai dėbčiodamas vagišiaus akutėmis į Pavlą.
—
Pergyvenome mudu žiemą, ką? — tyliai pratarė Pavlas, pabeldęs pirštu
į langą.
Motina išsigandusi pasižiūrėjo į jį.
—
Su kuo tu ten?
—
Čia aš žvirbliui... Nuskrido, suktas toks,— ir vos vos šyptelėjo.
Buvo pats pavasaris. Korčiaginas pradėjo galvoti apie grįžimą į miestą. Jis
pakankamai sustiprėjo ir jau galėjo vaikščioti, bet jo organizme dėjosi kažkokie
negeri dalykai. Kartą, vaikščiojant sode, aštrus stuburo skausmas netikėtai
pargriovė jį ant žemės. Vargais negalais atkiūtino į kambarį. Kitą dieną jį įdėmiai
apžiūrėjo gydytojas. Užčiuopęs stubure gilų įdubimą, nustebęs murmtelėjo:
—
Iš kur jums tai?
—
Tai, daktare, grindinio akmens ženklas. Prie Rovno tricolio pabūklo
sviedinys dėjo iš užpakalio į plentą...
—
Kaipgi jūs vaikščiojote? Ar jums neskaudėjo?
—
Ne. Tada pagulėjau porą valandų — ir ant arklio. Štai tik dabar pirmą
kartą atsiliepė.
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Gydytojas susiraukęs apžiūrinėjo įdubimą.
—
Taip, brangusis, baisiai nemalonus dalykas. Stuburas nemėgsta tokių
sukrėtimų. Tikėkimės, kad ateityje jis nebeatsilieps. Apsirenkite, draugas
Korčiaginai,
Ir jis, užjausdamas ir prastai slėpdamas širdgėlą, žiūrėjo į savo pacientą.
*

*

*

Artiomas gyveno nedailios savo žmonos Stiošos šeimoje. Tai buvo nuskurdusi
valstiečių šeima. Pavlas kartą užsuko pas Artiomą. Mažame nešvariame kiemelyje
bėgiojo murzinas žvairas vaikėzas. Pamatęs Pavlą, jis nesivaržydamas įsmeigė į jį
savo akutes ir, atidžiai rakinėdamas pirštu nosį, paklausė:
—
Ko tau reikia? Gal tu vogti atėjai? Geriau išeik,— mūsų močia pikta!
Senoje žemoje pirkelėje atsivėrė mažytis langelis, ir Artiomas pašaukė:
—
Užeik, Pavluša!
Prie krosnies triūsė su puodšakėmis senė, pageltusiu kaip pergamentas veidu.
Ji nemaloniai dėbtelėjo į Pavlą ir, praleidusi svečią, ėmė trankytis puodais.
Dvi pusmergės su trumpomis kasytėmis greitai užsikorė ant krosnies ir
smalsiai kaip laukinės kaišiojo galvas iš ten.
Užstalėje sėdėjo kiek sumišęs Artiomas. Jo vedyboms nepritarė nei motina,
nei brolis. Artiomas, kurio ir tėvas, ir seneliai buvo proletarai, nežinia dėl ko
nutraukė savo trejų metų draugystę su gražuole Galia, akmenskaldžio dukra,
darbininke siuvėja, ir nuėjo „užkuriom“ pas neišvaizdžią Stiošą, į penkių burnų
šeimą, kurioje nebuvo nė vieno darbininko. Čia jis po darbo depe savo visą jėgą
atiduodavo arklui, statydamas ant kojų suskurdusį ūkį.
Artiomas žinojo, kad Pavlas nepritaria jo pasitraukimui, kaip jis sakydavo, „į
smulkiaburžuazinę stichiją“, ir dabar stebėjo, kaip žiūri brolis į visą šitą aplinką.
Pasėdėjo, tarė kits kitam keletą nereikšmingų, įprastų tokia proga sakinių, ir
Pavlas taisėsi eiti. Artiomas sulaikė jį:
—
Palauk, pavalgysi su mumis, tuoj Stioša pieno atneš. Vadinasi, rytoj
važiuoji? Silpnokas tu dar, Pavka.
Į kambarį įėjo Stioša, pasisveikino, pašaukė Artiomą į klojimą padėti kažką
pernešti. Pavlas liko vienas su sene, kuri nebuvo iš šnekiųjų. Pro langą aidėjo
cerkvės varpai. Senė pastatė puodšakes ir nepatenkinta ėmė burbėti:
—
Jėzau Kristau, per tuos velniškus darbus nė pasimelsti nėra kada! —
Ir, nusirišusi nuo kaklo skarelę, šnairuodama į atėjūną, nuėjo į kertę, pristatytą
pajuodusių nuo laiko, liūdnų šventųjų. Sudėjusi į žiupsnį tris kaulėtus pirštus,
ėmė žegnotis.
—
Tėve mūsų, kursai esi danguose, teesie šventas tavo vardas...— ėmė
šnibždėti ji išdžiūvusiomis lūpomis.
Kieme berniūkštis pasišokėjęs užsėdo ant degios nu-lėpausės kiaulės.
Smarkiai daužydamas ją basomis kojomis, įsikibęs rankutėmis į šerius, rėkė ant
šokinėjančio ir kriuksinčio gyvulio:
—
No-o-o, ei, bėk! Tpru! Nedėk.
Kiaulė lakstė su berniuku po kiemą, stengdamasi jį numesti, bet žvairasis
nutrūktgalvis laikėsi stipriai.
Senė nustojo melstis ir iškišo galvą pro langą:
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—
Aš tau pajodinėsiu, kad tu pasiųstum! Lipk nuo kiaulės, po šimts
kelmų! Prasmegtum tu, nelabas vaikas!
Kiaulei galiausiai pavyko numesti raitelį, ir patenkinta senė vėl atsigręžė į
ikonas. Nutaisiusi dievobaimingą miną, ji tęsė:
—
Teateinie tavo karalystė...
Tarpduryje atsirado užsiverkęs vaikėzas. Rankove šluostydamasis numuštą
nosį, kūkčiodamas iš skausmo, jis ėmė kaulyti:
—
Mama-a-a, duok virtinį!
Senė piktai atsigręžė.
—
Neduos pasimelsti, žvairakis velnias. Aš tave, šunkara, tuoj
pašersiu!..— Ir ji stvėrė nuo suolo botagą. Berniukas kaip mat išnyko. Už krosnies
mergaitės patyliais prunkštelėjo.
Senė trečią kartą ėmė melstis.
Pavlas atsistojo ir išėjo, nesulaukęs brolio. Užkeldamas vartelius, kraštiniame
langelyje pamatė senės galvą. Jinai stebėjo jį.
„Koks galas atnešė čia Artiomą? Dabar jis iki mirties neišsikrapštys, Stioša
gimdys kas metai. Įsiraus kaip vabalas mėšle. Dar, kad kokios, depą mes,— galvojo
prislėgtas Pavlas, žingsniuodamas tuščia miestelio gatve.— O aš tikėjausi įtraukti
jį į politinį gyvenimą.“
Jis džiaugėsi, kad rytoj išvažiuos ten, į didelį miestą, kur liko draugai ir
brangūs jo širdžiai žmonės. Didelis miestas viliojo savo galia, gyvybingumu,
nepaliaujamu daugybės žmonių judėjimu, tramvajų bildesiu ir automobilių sirenų
riksmu. O svarbiausia, traukė į milžiniškus mūrinius korpusus, aprūkusius
cechus, prie mašinų, prie tylaus skriemulių šnarėjimo. Viliojo ten, kur, veržliai
įsibėgėję, sukosi milžinai smagračiai ir kvepėjo mašinų tepalu, ten, su kuo buvo
susigyvenęs. O čia, tyliajame miestelyje, Pavlas, klaidžiodamas gatvėmis, jautė
kažkokį slogumą. Nesistebėjo, kad miestelis jam liko svetimas ir nuobodus. Net
nemalonu buvo išeiti dieną pasivaikščioti. Eidamas pro plepias kūmutes, sėdinčias
priebučiuose, Pavlas girdėdavo, kaip jos skubėdamos sako viena kitai:
—
Žiūrėkit, moterys, iš kur ta baidyklė?
—
Matyt, berkuliozninkas, džiova serga.
—
O kailinukai jo prašmatnūs, vogti,— ne kitaip.
Ir dar daug ką girdėdavo, ir darydavosi nuo to koktu.
Jau seniai su šaknimis atitrūko iš čia. Artimesnis ir mielesnis pasidarė didelis
miestas. Draugai, stiprūs ir smagūs, ir darbas.
Korčiaginas nepastebimai priėjo pušynėlį ir sustojo kryžkelėje. Dešinėj e —
aukšta smailių statinių tvora nuo miško atitvertas niūrus senas kalėjimas, už jo
balti ligoninės mūrai.
Čia, šioje erdvioje aikštėje, duso kilpose Valia ir jos draugai. Tylėdamas
pastovėjo jis toje vietoje, kur buvo kartuvės, paskui nuėjo prie skardžio. Nusileido
žemyn ir išėjo į brolių kapų aikštelę.
Kažkieno rūpestingos rankos kapų eilę buvo papuo- šusios eglišakių
vainikais, aptverusios mažus kapus žalia tvorele. Viršum skardžio stiepėsi lieknos
pušys. Žalias jaunos žolės šilkas buvo užklojęs daubos šlaitus.
Čia miestelio pakraštys. Tylu ir liūdna. Vos šlama miškas ir pavasariu kvepia
atgimusi žemė. Čia drąsiai mirė broliai, norėdami, kad gyvenimas pasidarytų
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gražus tiems, kurie gimė skurde, tiems, kuriems pats gimimas buvo vergovės
pradžia.
Pavlo ranka pamažu nutraukė nuo galvos kepurę, ir liūdesys, didis liūdesys,
užliejo širdį.
Brangiausia, ką turi žmogus,— gyvenimas. Jis duodamas jam vieną kartą, ir
nugyventi jį reikia taip, kad nebūtų geliamai skaudu dėl tuščiai gyventų metų, kad
nedegintų gėda dėl niekšiškos ir smulkmeniškos praeities ir kad mirdamas
galėtum pasakyti: visas gyvenimas ii visos jėgos buvo atiduotos tam, kas gražiausia
pasaulyje,— kovai dėl žmonijos išvadavimo. Ir reikia skubėti gyventi. Juk kvaila
liga ar koks tragiškas atsitiktinumas gali tą gyvenimą nutraukti.
Šitokių minčių apniktas, Korčiaginas nuėjo nuo brolių kapų.
*

*

*

Namie nuliūdusi motina ruošė sūnų kelionei. Stebėdamas ją, Pavlas matė:
slepia nuo jo ašaras.
—
Gal liksi, Pavluša? Sunku man vienai senatvėje gyventi. Kiek vaikų, o
vos paauga — išlaksto. Kas tave traukia j tą miestą? Ir čia galima gyventi. O gal
taip pat nusižiūrėjai kokią kirptą putpelę? Juk niekas man, senei, nieko
nepapasakoja. Artiomas vedė—-žodžio netarė, o tu juo labiau. Aš ir tematau jus,
kai susergate,— patyliukais kalbėjo motina, dėdama į švarią kuprinę negausią
sūnaus mantą.
Pavlas paėmė ją už pečių, prisitraukė:
—
Nėra, mamyte, putpelės! O ar tu žinai, senute, kad paukščiai iš tos
pačios padermės ieško draugužės?
O aš kas, kaip tau atrodo, putpelinas?
Privertė motiną nusišypsoti.
— Aš, mamyte, daviau žodį mergaičių nemyluoti, kol visame pasaulyje
pribaigsime buržujus. Ką, ilgokai laukti, sakai? Ne, mamyte, buržujus ilgai
nebeišsilaikys... Viena respublika bus visiems žmonėms, o jus, seneles ir senelius,
kurie dirbate,— išsiųsim į Italiją,—tokia šilta šalis prie jūros. Žiemos ten, mamyte,
niekad nebūna. Įkurdinsime jus buržujų rūmuose, ir šildysite savo senus kaulus
prieš saulutę. O mes buržujų pribaigti
Į Ameriką važiuosim.
— Nebesulauksiu, sūneli, tavo pasakos... Toks pat užsispyrėlis buvo tavo
senelis, jūreiviu plaukiojo. Tikras plėšikas, atleisk viešpatie! Prisikariavo
Sevastopolio kare, be kojos ir rankos namo parėjo. Ant krūtinės du kryžius
parsinešė ir du carinius pusrublius ant kaspinėlių, o mirė senis baisiam skurde.
Nesušnekamas buvo, sudavė kažkam iš valdžios lazda per galvą, kalėjime bemaž
metus išsėdėjo. Įkišo jį ten, ir kryžiai negelbėjo. Pasižiūriu į tave, matyti, į senelį
atsigimei.
— Ko gi mes, mamyte, taip nesmagiai atsisveikiname? Duokš man armoniką,
seniai rankose beturėjau.
Palenkė galvą ties perlamutrinėmis klavišų eilėmis. Stebėjosi motina naujais
jo muzikos tonais.
Grojo ne taip, kaip seniau. Nebėra pašėlusios narsos, šaunių spygavimų ir
padūkusio smarkavimo, to svaigaus pramuštgalviškumo, išgarsinusio jaunąjį
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muzikantą Pavką visame miestelyje. Muzika skambėjo melodingai, neprarasdama
jėgos, pasidarė gilesnė.
*

*

*

I stotį atėjo vienas.
Įkalbėjo motiną pasilikti namie: nenorėjo jos ašarų atsisveikinant.
Į traukinį visi braute susibrovė. Pavlas užėmė laisvą lentyną pačiame viršuje
ir iš ten stebėjo rėksmingus ir susijaudinusius keleivius takuose.
Vis taip pat žmonės vilko maišus ir grūdo pasuolėm
Traukiniui sujudėjus, visi aptilo ir, kaip paprastai tokiais atvejais, ėmė godžiai
valgyti.
Pavlas greitai užmigo.
*

*

*

Pirmi namai, kuriuos jis norėjo aplankyti, buvo miesto centre, Kreščiatike.
Pamažu kopė laiptais. Viskas aplinkui pažįstama, niekas nepasikeitė. Ėjo per tiltą,
ranka šliaužė glotniais turėklais. Atėjo prie nusileidimo vietos. Sustojo — ant tilto
nė gyvos dvasios. Beribėje aukštumoje naktis užkerėtoms akims atvėrė didingą
vaizdą. Tamsa juodu mašastu buvo uždengusi horizontą, begalė žvaigždžių mirgėjo
fosforine šviesa, žybčiojo. O žemiau, ten, kur nematomoje riboje žemė susiliejo su
dangaus skliautu, miestas buvo pabėręs tamsoje milijonus žiburių...
Priešais Korčiaginą laiptais kopė į viršų keletas žmonių. Griežti Į ginčą
įsitraukusių žmonių balsai sudrumstė nakties tylą, ir Pavlas, atitraukęs žvilgsnį
nuo miesto žiburių, ėmė leistis laiptais.
Kreščiatike, apygardos Ypatingojo skyriaus leidimų biure, budintis
komendantas pranešė Korčiaginui, kad Žuchrajaus jau seniai nebėra mieste.
Jis ilgai kamantinėjo Pavlą ir, tik įsitikinęs, kad vyrukas pats pažįstamas su
Žuchrajum, papasakojo: Fiodoras jau du mėnesiai, kai atšauktas dirbti į Taškentą,
Turkestano fronte. Korčiaginas buvo taip susikrimtęs, kad net neklausinėjo
smulkmenų, bet tylėdamas apsigręžė ir išėjo į gatvę. Jį apėmė toks nuovargis, kad
jis turėjo atsisėsti ant priebučio laiptelių.
Nuo praeinančio tramvajaus sudundėjo ir sužvangėjo gatvė. Šaligatviuose
begalinė žmonių srovė. Gyvas miestas— čia laimingas moterų juokas, čia vyro boso
nuotrupos, čia jaunuolio tenoras, čia parpiantis senio kimulys. Žmonių srovė
begalinė, žingsnis visada skubus. Ryškiai nušviesti tramvajai, tvyksčioją
automobilių prožektoriai ir liepsnojančios gretimo kino reklamų elektrinės
lemputės. Ir visur žmonės, kurių nenutilstąs klegesys skardena gatvę. Tai
didmiesčio vakaras.
Pasinėręs į prospekto triukšmą ir bruzdesį, nepajuto, kaip sielvartas, kurį
sukėlė žinia apie Fiodoro išvažiavimą, pasidarė nebe toks skaudus. Kur eiti? Grįžti
į Solomenką, pas bičiulius,— toli. Ir pats savaime iškilo namas netoli nuo čia,
Kruglo-Universitetskajos gatvėj. Žinoma, dabar jis eis ten. Juk po Fiodoro pirmas
draugas, kurį jis norėtų pamatyti, buvo Rita. Ten, pas Akimą arba Michailą, galima
ir pernakvoti.
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Dar iš tolo viršuje kertiniame lange pamatė šviesą. Stengdamasis būti ramus,
patraukė ąžuolines duris. Aikštelėje pastovėjo kelias sekundes. Už durų Ritos
kambaryje girdėti balsai, kažkas skambino gitara.
„Oho, vadinasi, leidžiama ir gitara? Režimas sušvelnėjo“,-— padarė išvadą
Korčiaginas ir tyliai pabeldė kumščiu Į duris. Jausdamas, kaip plaka širdis,
prikando lūpą.
Duris atidarė nepažįstama moteris, jauna, susuktais prie smilkinių plaukais.
Klausiamai nužvelgė Korčiaginą.
—
Ko jums?
Ji neuždarė durų, ir, vos užmetęs akį į nepažįstamą kambario įrengimą,
Pavlas jau gavo atsakymą.
—
Galima matyti Ustinovič?
—
Jos nėra, dar sausio mėnesį išvažiavo į Charkovą, o iš ten, kiek girdėjau,
į Maskvą.
—
O draugas Akimas čia gyvena ar taip pat. išvažiavęs?
—
Draugo Akimo taip pat nebėra. Dabar jis komjaunimo Odesos
gubernijos komiteto sekretorius.
Pavlui nieko nebeliko, kaip pasukti atgal. Džiaugsmas, jog sugrįžo į miestą,
nublanko.
Dabar reikėjo rimtai pagalvoti apie nakvynę.
—
Taip draugų beieškodamas, pasimuši kojas ir nieko nepamatysi,—
niūriai murmėjo Korčiaginas, stengdamasis įveikti sielvartą. Bet vis dėlto
nusprendė dar kartą pabandyti laimę — rasti Pankratovą. Krovėjas gyveno netoli
uosto, ir pas jį buvo arčiau, negu į Solomenką.
Visiškai pavargęs, galiausiai pasiekė Pankratovo butą ir, belsdamasis į
kažkada ochra dažytas duris, nutarė: „Jei ir šito nėra, daugiau nebeklaidžiosiu.
Palįsiu po valtimi ir pernakvosiu.“
Duris atidarė senutė su prastute, pasmakrėje surišta skarele, Pankratovo
motina.
—
Ignatas namie, mamyte?
—
Ką tik parėjo. O jūs pas jį?
Ji nepažino Pavlo ir atsigręžusi sušuko:
—
Genka, čia pas tave!
Pavlas įėjo su ja į kambarį, padėjo ant grindų maišą. Pankratovas, baigdamas
kramtyti kąsnį, atsigręžė į jį iš užstalės.
—
Jeigu pas mane, sėskis ir pasakok, o aš tuo tarpu išsrėbsiu dubenėlį
barščių, nes nuo ryto vienu vandeniu gyvas.— Ir Pankratovas paėmė į ranką
didžiulį medinį šaukštą.
Pavlas atsisėdo iš šono ant pratrintos kėdės. Nusiėmęs nuo galvos kepurę,
senu įpratimu nusišluostė jąja kaktą.
„Nejau, aš taip pasikeičiau, kad ir Genka manęs nepažino?“
Pankratovas suvertė į burną porą šaukštų barščių ir, nesulaukęs svečio
atsakymo, pasuko į jį galvą.
—
Na, dėstyk, ko tau reikia?
Ranka su duonos gabalu sustojo pusiaukelėje į burną. Pankratovas sumišęs
ėmė mirkčioti.
—
Ė... palauk... Tfu, koks čia galas!
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Matydamas, kaip paraudo iš įtempimo jo veidas,
Korčiaginas nebeišlaikė ir nusikvatojo.
—
Pavka! Juk mes tave žuvusiu laikėme!.. Pala! Kuo tu vardu?
Į Pankratovo šauksmus iš gretimo kambario išbėgo vyresnioji sesuo ir motina.
Visi trys pagaliau įsitikino, kad priešais juos tikrasis Korčiaginas.
Namuose jau seniai visi miegojo, o Pankratovas vis dar pasakojo, kas įvykę
per keturis mėnesius.
—
Dar žiemą į Charkovą išvažiavo Žarkis, Mitiajus ir Michailą. Ir ne kur
kitur, nenaudos, o į Komunistinį universitetą. Vanka ir Mitiajus — į parengiamąjį
kursą, Michailą — į pirmąjį. Mūsų buvo susirinkę koks penkiolika žmonių.
Įsikarščiavęs ir aš buvau pakraigliojęs pareiškimą. Reikia, manau, sutirštinti
smegenis,— skystokos. Bet, supranti, komisija mane sudirbo.
Piktai pašnarpštęs, Pankratovas toliau kalbėjo:
—
Iš pradžių man viskas ėjo kaip patepta. Viskas tiko: partinis bilietas yra,
stažo komjaunime užtenka, dėl padėties ir kilmės neprikibsi, bet kai reikėjo laikyti
politinį egzaminą, čia ir susilaukiau nesmagumo.
Susipioviau aš su vienu draugu iš komisijos. Kyšteli jis man tokį klausimėlį:
„Sakykite, draugas Pankratovai, kokios jūsų žinios iš filosofijos?“ O tų žinių,
supranti, visiškai neturėjau. Bet tučtuojau prisiminiau, kad pas mus buvo vienas
krovėjas, gimnazistas, valkata. Krovėju iš puikybės pristojo. Jis mums kartą
pasakojo: velnias žino kada Graikijoje buvę tokių mokslininkų, kurie tarėsi daug
išmaną, vadinta juos filosofais. Vienas toks tipukas, pavardės neatsimenu, rodos,
Ideogenas, visą gyvenimą išgyveno statinėje ir taip toliau... Geriausiu spe- cu tarp
jų buvo laikomas tas, kuris keturiasdešimt kartų įrodydavo, kad juoda—tai balta,
o balta — tai juoda. Žodžiu, jie buvo niektauzos. Taigi atsiminiau gimnazisto
pasakojimą ir pagalvojau: „Mulkina mane tas komisijos narys.“ O šis gudriai
žvilgčioja į mane. Na, aš ir leptelėjau. „Filosofija,— sakau,— tai vieni plepalai ir
akių dūmimas. Aš, draugai, tokiais niekais domėtis neturiu mažiausio noro. Va, jei
klaustumėte partijos istorijos, džiaugčiaus visa širdimi.“ Kad ims jie mane kvosti,
iš kur, girdi, tokios naujienos apie filosofiją. Tada aš dar kai ką pridūriau iš
gimnazisto žodžių, ir visa komisija ėmė leipti juokais. Aš supykau. „Ką,— sakau,—
jūs čia mane kvailinate?“ Už kepurės — ir namo.
Paskui šį komisijos narį buvau susitikęs gubernijos komitete, ir trejetą
valandų šnekėjomės. Pasirodo, tas gimnazistėlis pripliauškė. Išeina, kad filosofija
— didelis, išmintingas dalykas.
O štai Dubavą ir Žarkj priėmė. Na, Mitiajus bent smarkiai mokėsi, o Žarkis —
tas netoli nuo manęs tebuvo nuvažiavęs. Ne kas kita, kaip ordinas, Vankai padėjo.
Žodžiu, likau it musę kandęs. Mane čia paskyrė prieplaukose ūkį tvarkyti. Esu
prekių prieplaukos viršininko pavaduotojas. Pirmiau visada su viršininkais
kirsdavaus dėl įvairių jaunimo dalykų, o dabar pačiam tenka vadovauti ūkiniams
reikalams. Kartais ir taip būna: paklius po ranka tau koks tinginys ar nepaslankus
vėpla, tai spaudi jį ir kaip viršininkas, ir kaip sekretorius. Jis jau man neapdums
akių, atsiprašau. Apie save paskui. Kokių naujienų tau dar nepapasakojau? Apie
Akimą žinai, iš senųjų gubernijos komitete tiktai Tufta teberiogso vis toje pat
vietoje. Tokarevas sekretoriauja partijos rajono komitete Solomenkoje.
Komjaunimo rajono komitete Okunevas, iš tavo komunos. Politinio švietimo vadovė
— Talia. Dirbtuvėse tavo vietoje Cvetajevas, aš jį mažai tepažįstu, susitinkame
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gubernijos komitete, rodos, vyras nekvailas, bet savimyla. Jei atsimeni Aną
Borchart, ji taip pat Solomenkoje, partijos rajono komiteto moterų skyriaus vedėja.
Apie kitus jau tau pasakojau. Taip, Pavluša, partija daug žmonių išsiuntė mokytis.
Gubernijos tarybinių ir partinių darbuotojų mokykloje visas senasis aktyvas dabar
sėdi prie knygos. Ateinančiais metais ir mane žada siųsti.
Sumigo visi gerokai po vidurnakčio. Rytą pabudęs Korčiaginas Ignato jau
neberado namie, buvo išėjęs į prieplauką. Dusia, jo sesuo, tvirta mergina, iš veido
į brolį, vaišino svečią arbata, linksmai tarškėdama apie visokius mažmožius.
Pankratovo tėvas, laivo mašinistas, buvo išvažiavęs.
Korčiaginas susiruošė eiti. Atsisveikindama Dusia priminė:
— Nepamirškite, kad laukiame jūsų pietų.
*

*

*

Gubernijos komitete įprastas gyvumas. Durys neužsidaro. Koridoriuose ir
kambariuose pilna žmonių, dusliai tarška mašinėlės už reikalų valdybos durų.
Pavlas pastovėjo koridoriuje, dairydamasis, ar nesutiks pažįstamo veido, ir,
nieko nepamatęs, įėjo į sekretoriaus kambarį. Už didelio rašomojo stalo sėdėjo
gubernijos komiteto sekretorius mėlynais marškiniais.
Vos žvilgtelėjo į Korčiaginą ir, nepakeldamas galvos, rašė toliau.
Pavlas atsisėdo priešais ir atidžiai apžiūrinėjo Akimo įpėdinį.
—
Kokiu klausimu? — pasiteiravo sekretorius su mėlynais marškiniais,
dėdamas tašką prirašyto lapo gale.
Pavlas papasakojo jam savo istoriją.
—
Būtinai reikia, draugas, vėl įtraukti mane į organizacijos sąrašus ir
nusiųsti į dirbtuves. Duok tuo reikalu patvarkymą.
Sekretorius atsirėmė į kėdės atkaltę. Atsakė neryžtingai:
—
Žinoma, įtrauksime, apie tai negali būti kalbos. Bet į dirbtuves tave
siųsti nepatogu, ten jau dirba Cvetajevas, paskutinio šaukimo gubernijos komiteto
narys. Tave panaudosime kitoje vietoje.
Korčiagino akys susiaurėjo:
— Aš į dirbtuves einu ne Cvetajevui darbo trukdyti. Einu į cechą pagal savo
specialybę, o ne kolektyvo sekretorium, ir fiziškai kol kas esu dar silpnas, todėl
prašau nesiųsti į kitą darbą.
Sekretorius sutiko. Brūkštelėjo popieriuje kelis žodžius.
—
Paduokite draugui Tuftai, jis viską sutvarkys.
Įskaitos ir paskirstymo skyriuje Tufta buvo prispyręs
prie sienos savo padėjėją — įskaitininką. Valandėlę Pavlas klausėsi, kaip jie
vaidijasi, bet, matydamas, kad tas ilgai trunka, nutraukė įsismaginusį skyriaus
vedėją:
—
Paskui baigsi jį plūsti, Tufta. Štai tau raštelis, su-tvarkykime mano
dokumentus.
Tufta ilgai žiūrėjo čia į popierių, čia į Korčiaginą. Pagaliau suprato.
—
Ė! Vadinasi, tu nenumirei! Ką gi dabar darysim? Tu išbrauktas iš
sąrašų, aš pats nusiunčiau į CK lapelį. O paskiau tu nebuvai įregistruotas per visos
Rusijos surašinėjimą. Pagal komjaunimo CK aplinkraštį visi, kurie nebuvo
įregistruoti per surašinėjimą, išbraukiami,

160

Todėl tau telieka iš naujo įstoti bendra tvarka,— kategoriškai pasakė Tufta.
Korčiaginas susiraukė.
—
Tu vis po senovei? Jaunas vyras, bet blogesnis už seną žiurkę iš
gubernijos archyvo. Kada tu tapsi žmogum, Volodka?
Tufta pašoko, tartum blusos įkąstas:
—
Prašau man pamokslų nesakyti, aš atsakau už savo darbą.
Aplinkraščiai rašomi ne todėl, kad jų nereikėtų laikytis. O už pavadinimą „žiurke“
patrauksiu atsakomybėn.
Paskutinius žodžius Tufta ištarė grasindamas ir de-monstratyviai patraukė į
save šūsnį neperžiūrėto pašto paketų, visa savo išvaizda rodydamas, jog kalba
baigta.
Pavlas neskubėdamas nuėjo prie durų, bet, kažką atsiminęs, grįžo prie stalo,
pasiėmė prieš Tuftą gulintį sekretoriaus raštelį. Įskaitos ir paskirstymo skyriaus
vedėjas stebėjo Pavlą. Piktas ir priekabus, šis jaunas senelis, visą laiką karpęs savo
didelėmis ausimis, buvo nemalonus ir kartu juokingas.
—
Gerai,-— pasityčiodamas ramiai tarė Korčiaginas.— Man, žinoma,
galima prikišti „statistikos dezor- ganizavimą“, bet pasakyk, kaip tu sugebi uždėti
baudas tiems, kurie ima ir numiršta, iš anksto nepadavę apie tai pareiškimo? Juk
kiekvienas taip gali: užsimanys— susirgs, užsimanys — numirs, o aplinkraščio
šiuo reikalu, tur būt, nėra.
—
Ho-ho-ho! — linksmai sužvengė Tuftos padėjėjas, neišlaikęs
neutralumo.
Pieštuko galelis Tuftos rankoje nulūžo. Jis sviedė jį ant grindų, bet nesuspėjo
atsakyti savo priešininkui. Į kambarį įvirto keli žmonės, garsiai kalbėdamiesi ir
juokdamiesi. Tarp jų buvo Okunevas. Džiaugsmingam stebėjimuisi ir
klausinėjimams nebuvo galo. Po kelių minučių į kambarį įėjo dar būrys jaunimo ir
su juo Jureneva. Ji ilgai, sumišusi, bet džiugiai spaudė jam ranką.
Pavlas vėl turėjo papasakoti viską iš pradžių. Nuoširdus draugų džiaugsmas,
graži draugystė ir užuojauta, stiprūs rankos paspaudimai, tekšnojimai per nugarą,
svarūs ir draugiški, privertė pamiršti Tuftą.
Baigdamas Korčiaginas papasakojo draugams ir savo pasikalbėjimą su Tafta.
Aplinkui pasigirdo kupini pasipiktinimo šauksmai. Olga, pervėrusi Tuftą baisiu
žvilgsniu, nuėjo į sekretoriaus kambarį.
—
Eime pas Neždanovą! Jis jam aplaužys ragus.— Taręs tuos žodžius,
Okunevas paėmė Pavlą už pečių, ir jie su būriu draugų nuėjo paskui Olgą.
—
Jį reikia pašalinti iš darbo ir metams nusiųsti pas Pankratovą krovėju į
prieplauką. Juk Tufta — štampuotas biurokratas! — karščiavosi Olga.
Gubernijos komiteto sekretorius atlaidžiai šypsojo, klausydamas, kaip
Okunevas, Olga ir kiti reikalauja pašalinti Tuftą iš įskaitos ir paskirstymo skyriaus
vedėjo pareigų.
—
Kam čia ta kalba, kad Korčiaginą reikia vėl įtraukti į narių sąrašą, jam
tuoj pat bus išrašytas bilietas,— ramino Olgą Neždanovas.— Aš taip pat su jumis
sutinku, kad Tufta formalistas,— kalbėjo jis toliau.— Tai pagrindinė jo yda. Bet juk
reikia pripažinti, kad jis darbą sutvarkė visai neblogai. Kur tik aš esu dirbęs, įskaita
ir statistika komjaunimo komitetuose — neįžengiama giria, ir nė vienu skaitmeniu
negalima tikėti. O mūsų įskaitos ir paskirstymo skyriuje statistika sutvarkyta
gerai. Jūs patys žinote, kad Tufta kartais savo skyriuje išsėdi iki nakties. Ir aš taip
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manau: pašalinti jį visada galima, bet jei vietoje jo bus šilkinis vyras, bet niekam
netikęs įskaitininkas, tai nebus biurokratizmo, bet nebus ir įskaitos. Tegu dirba.
Aš jam ištrinksiu galvą kaip reikiant. Tai paveiks kurį laiką, o paskui pamatysime.
Gerai, bala jo nematė,— sutiko Okunevas.—Važiuojam, Pavluša, į Solomenką.
Šiandien mūsų klube aktyvo susirinkimas. Dar niekas apie tave nežino ir staiga:
„Žodis Korčiaginui!“ Gerai, Pavluša, kad nenumirei. Na, kokia tada būtų buvusi iš
tavęs nauda proletariatui? — juokais padarė išvadą Okunevas, imdamas į glėbi
Korčiaginą ir stumdamas jį Į koridorių.
—
Olga, tu ateisi?
—
Būtinai.
*

*

*

Pankratovai nesulaukė Korčiagino pietums, nesugrįžo jis ir nakvoti. Okunevas
parsivežė draugą į savo butą. Tarybos namuose jis turėjo atskirą kambarį.
Pavalgydino kuo turėdamas ir, padėjęs ant stalo priešais Pavlą krūvas laikraščių ir
dvi storas komjaunimo rajono komiteto biuro posėdžių protokolų knygas, patarė:
— Peržiūrėk visą šitą produkciją. Kai tu, sirgdamas šiltine, veltui gaisai laiką,
čia nemaža vandens nutekėjo. Skaityk, susipažink su tuo, kas buvo ir kas yra.
Pavakare aš pareisiu, ir eisim į klubą, o jei pavargsi — gulkis ir kirmyk.
Susikaišiojęs į kišenes šūsnį dokumentų, pažymėjimų, charakteristikų
(Okunevas portfelį ignoravo iš principo, ir jis gulėjo palovėje), komjaunimo rajono
komiteto sekretorius atsisveikindamas apėjo ratu kambarį ir išėjo.
Vakare, jam sugrįžus, kambario grindys buvo apverstos išskleistais
laikraščiais, iš palovės ištraukta krūva knygų. Dalis jų buvo sukrauta ant stalo.
Pavlas sėdėjo ant lovos ir skaitė paskutiniuosius Centro Komiteto raštus, kuriuos
rado po bičiulio pagalviu.
—
Ką tu, plėšike, padarei iš mano buto!—dėdamasis pasipiktinęs, suriko
Okunevas,— Ё, pala, pala, draugas! Juk tu slaptus dokumentus skaitai! Įsileisk,
kad geras, tokį į trobą!
Pavlas šypsodamas padėjo raštą į šalį.
—
Čia kaip tik paslapties nėra, o štai vietoje gaubto ant tavo lemputės
tikrai neskelbtinas dokumentas. Jo kraštai net apdegę. Matai?
Okunevas paėmė apdegusį lapą ir, pažvelgęs į antraštę, pliaukštelėjo sau
delnu per kaktą.
—
O aš jo tris dienas ieškojau, kad jis prasmegtų! Įkrito kaip Į vandenį!
Dabar atsimenu, tai Volyncevas užvakar iš jo padarė gaubtą, o paskui pats ieškojo
iki devinto prakaito.— Okunevas, atsargiai sulankstęs lapelį, pakišo jį po
čiužiniu.— Paskui viską sutvarkysime,— ramindamas tarė jis.— Dabar truputį
užtašysi- me — ir į klubą. Slinkis, Pavluša!
Okunevas ištraukė iš kišenės ilgą kuoją, suvyniotą į laikraštį, o iš kitos — du
griežinius duonos. Patraukė ant stalo krašto popierių, laisvoje vietoje patiesė
laikraštį, paėmė kuoją už galvos ir ėmė čaižyti ją į stalą.
Sėdėdamas ant stalo ir energingai darbuodamasis žiaunomis, linksmasis
Okunevas, čia juokaudamas, čia rimtai kalbėdamas, dėstė Pavlui naujienas.
*

*
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Į klubą Okunevas įvedė Korčiaginą pro tarnybines duris užkulisin. Erdvios
salės kampe, į dešinę nuo scenos, prie pianino, ankštame geležinkelio komjaunimo
rate sėdėjo Talia Lagutina ir Borchart. Priešais Aną, supdamasis kėdėje, sėdėjo
Volyncevas — komjaunimo depo organizacijos sekretorius, raudonas kaip obuolys
rugpiūčio mėnesį, užsivilkęs sudėvėtą ligi paskutiniosios, kažkada juodą odinuką.
Volyncevo plaukai kviečių spalvos ir tokie pat antakiai.
Šalia jo, nerūpestingai atsirėmęs alkūne į pianino viršų, sėdėjo Cvetajevas —
gražus juodbruvys su ryškiai išbrėžtomis lūpomis. Jo marškinių apykaklė buvo
atlapa.
Priėjęs prie draugijos, Okunevas išgirdo paskutinius Anos žodžius:
—
Kai kas nori visokeriopai sukomplikuoti naujų draugų priėmimą.
Cvetajevas vienas iš tokių.
—
Komjaunimas ne praeinamasis kiemas,— atkakliai, šiurkštokai ir
niekinamai atsiliepė Cvetajevas.
—
Pasižiūrėkite, pasižiūrėkite! Nikolajus šiandien švyti kaip nušveistas
virtuvas! — sušuko Talia, pamačiusi Okunevą.
Okunevas buvo įtrauktas į tarpą ir užbertas klausimais:
—
Kur buvai?
—
Pradėkime.
Okunevas ramindamas ištiesė į priekį ranką:
—
Nesikarščiuokite, broliukai. Tuoj ateis Tokare- vas, ir pradėsime.
—
Ogi štai ir jis,— pasakė Ana.
Iš tikrųjų į juos ėjo partijos rajono komiteto sekretorius. Okunevas nubėgo jo
sutikti.
—
Einam, tėve, užkulisin, aš tau vieną tavo pažįstamą parodysiu. Tai
nustebsi!
—
Dar kol — burbtelėjo senis, paptelėjęs papirosą, bet Okunevas jau
tempė jį už rankos.
*

*

*

Varpelis Okunevo rankose taip pašėlusiai tarškė, kad net didžiausi plepiai
paskubėjo nutraukti kalbas.
Už Tokarevo nugaros puikiuose žalių eglišakių rėmeliuose „Komunistų
manifesto“ genialiojo kūrėjo didinga galva. Kol Okunevas atidarė susirinkimą,
Toka- revas žiūrėjo į stovintį užkulisyje Korčiaginą.
—
Draugai! Prieš pradedant svarstyti eilinius organizacijos uždavinius, čia
be eilės paprašė žodžio vienas draugas, ir mudu su Tokarevu manome, kad reikia
jam duoti žodį.
Salėje pasigirdo pritarimo balsai, ir Okunevas išdrožė:
—
Žodis sveikinimui suteikiamas Pavkai Korčiaginui!
Iš šimto žmonių salėje ne mažiau kaip aštuoniasdešimt pažino Korčiaginą, ir
kai ant rampos krašto pasirodė pažįstama figūra ir aukštas išblyškęs jaunuolis
ėmė kalbėti, salė jį sutiko džiaugsmingais šauksmais ir audringomis ovacijomis.
—
Brangieji draugai!
Korčiagino balsas buvo lygus, bet paslėpti susijaudinimo nepavyko.
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—
Atsitiko taip, draugai, kad aš grįžau pas jus ir užimu savo vietą
rikiuotėje. Esu laimingas, kad sugrįžau. Čia matau visą eilę savo bičiulių. Pas
Okunevą skaičiau, kad mūsų Solomenkoje trečdaliu padidėjo naujų broliukų, kad
dirbtuvėse ir depe žiebtuvėlių gamintojams atėjo galas ir kad iš garvežių kapinių
traukiami negyvėliai į kapitalinį remontą. Tai reiškia, kad mūsų šalis atgimsta ir
kaupia jėgas. Yra dėl ko gyventi pasaulyje! Na, argi galėjau tokiu laiku mirti!—ir
Korčiagino akys sužėrėjo laiminga šypsena.
Aidint sveikinimo šauksmams, Korčiaginas nulipo į salę, pasuko į tą vietą, kur
sėdėjo Borchart ir Talia. Greitai paspaudė keletą rankų. Bičiuliai pasislinko, ir
Korčiaginas atsisėdo. Ant jo rankos Talia padėjo savo ranką ir stipriai stipriai ją
spaudė.
Anos akys plačiai atmerktos, blakstienos truputį krūpčioja, ir nustebęs jos
žvilgsnis sveikina jį.
*

*

*

Slinko dienos. Jų nebuvo galima pavadinti paprastomis. Kiekviena atnešdavo
ką nors nauja, ir Korčiaginas, rytą skirstydamas savo laiką, susikrimtęs
pastebėdavo, kad diena per trumpa ir kad iš to, kas sumanyta, ne viskas
padaroma.
Pavlas apsigyveno pas Okunevą. Dirbo elektromonterio padėjėju dirbtuvėse.
Pavlas ilgai ginčijosi su Nikolajum, kol įkalbėjo jį laikinai atleisti nuo
vadovaujamo darbo.
—
Mums žmonių stinga, o tu nori ilsėtis ceche. Tu man nepasakok apie
ligą, aš ir pats po šiltinės mėnesį į rajono komitetą su lazda vaikščiojau. Juk aš
tave, Pavka, pažįstu, čia — ne tas. Tu man pasakyk tikrąją priežastį,— kamantinėjo
jį Okunevas.
—
Priežastis, Kolia, yra: noriu mokytis.
Okunevas džiūgaudamas suriko:
A-а!.. Mat, kas! Tu nori, o aš, manai, nenoriu? Tai, brolau, egoizmas. Mes,
vadinasi, trauksime vežimą, o tu mokysies? Ne, mielasis, rytoj pat eisi į
organizacinį-instrukcinį skyrių.
Tačiau po ilgų ginčų Okunevas pasidavė.
—
Du mėnesius neliesiu. Mat, koks aš geras. Bet tu su C.vetajevu
nesusigiedosi, jis labai išpuikęs.
Korčiaginui grįžus į dirbtuves, Cvetajevas pastatė ausis. Jis buvo tikras, kad,
Korčiaginui atėjus, prasidės kova dėl vadovavimo, ir, būdamas liguistas savimyla,
ruošėsi nepasiduoti. Bet pačiomis pirmomis dienomis jis įsitikino, kad klaidingai
buvo manęs. Sužinojęs, jog kolektyvo biuras ketina įtraukti jį savo nariu,
Korčiaginas pats atėjo Į atsakingojo sekretoriaus kambarį ir, remdamasis
susitarimu su Okunevu, Įtikino išbraukti šį klausimą iš dienotvarkės. Cecho
komjaunimo kuopelėje Korčiaginas pasiėmė vadovauti politinio lavinimo rateliui,
bet biure dirbti nesistengė. Ir vis dėlto, nors jis oficialiai buvo pasitraukęs nuo
vadovavimo, Pavlo įtaka buvo jaučiama visame kolektyvo darbe. Nepastebimai,
draugiškai jis ne kartą gelbėdavo Cvetajevą iš keblios padėties.
Vieną sykį, užėjęs į cechą, Cvetajevas nustebęs žiūrėjo, kaip visa jaunimo
kuopelė ir trejetas dešimčių nepartinių vyrukų plovė langus, valė mašinas,
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grandydami nuo jų ilgametį purvą, vilkdami į kiemą laužą ir šlamštą. Pavlas įniršęs
su milžiniška plaušine šluota trynė mazutu ir riebalais aplaistytas cementines
grindis.
—
Ko gi čia taip gražinatės? — nieko nesuprasdamas, paklausė Pavlą
Cvetajevas.
—
Nenorime dirbti purve. Čia dvidešimt metų niekas nėra plovęs, mes per
savaitę cechą padarysime naują,— trumpai atsakė jam Korčiaginas.
Cvetajevas, gūžtelėjęs pečiais, išėjo.
Elektrotechnikai tuo nepasitenkino ir griebėsi kiemo. Šis didelis kiemas nuo
seno buvo paverstas sąšlavynu. Ko ten nebuvo! Šimtai vagonų tekinių, tikri kalnai
surūdijusios geležies, bėgių, buferių, buksvų — keli tūkstančiai tonų metalo rūdijo
po plynu dangum. Tačiciu šio laužo sutvarkyti neleido administracija:
—
Yra svarbesnių uždavinių, o kiemas nedega.
Tada elektrikai išgrindė plytomis aikštelę prie durų į savo cechą, pritvirtinę
ant jos vielų tinklelį batams nusivalyti, ir tuo pabaigė. Bet cecho viduje tvarkėsi
toliau vakarais, po darbo. Kai po savaitės čia užsuko vyriausiasis inžinierius
Strižas, visas cechas skendo šviesoje. Milžiniški langai su geležiniais rėmų
pinučiais, išvalyti nuo amžinų dulkių, susimaišiusių su mazutu, atvėrė kelią
saulės spinduliams, ir šie, skverbdamiesi i mašinų salę, skaisčiai atsimušdavo
išvalytose varinėse dizelių dalyse. Sunkiosios mašinų dalys nudažytos žaliai, ir net
ant ratų stipinų kažkas rūpestingai išvedžiojo geltonas strėles.
—
Ta-aip...— nustebo Strižas.
Pačioje cecho kertėje keli žmonės baigė darbus. Strižas nuėjo ten. Priešais jį
su skardine, pilna atskiestų dažų, ėjo Korčiaginas.
—
Luktelėkite, mielasai,— sustabdė jį inžinierius.— Tam, ką jūs darote, aš
pritariu. Bet kas jums davė dažų? Juk aš uždraudžiau be mano leidimo juos eikvoti
— deficitinė medžiaga. Nudažyti garvežio dalis svarbiau, negu tai, ką jūs darote,
—
Dažų mes radome išmestose skardinėse. Dvi dienas pagrandėme senas
skardines ir prigrandėme kokius dvidešimt penkis svarus. Čia viskas teisėtai,
draugas vedėjau.
Inžinierius dar kartą miktelėjo, bet jau sumišęs.
—
Tada, žinoma, darykite. Ta-aip... Vis dėlto įdomu... Kaip paaiškinti, kad
jūs taip, sakyčiau, savanoriškai siekiate švaros ceche? Juk tą jūs atlikote ne darbo
metu?
Korčiaginas techninio vedėjo balse pajuto nuoširdi} nustebimą.
—
Žinoma. O kaip jūs manėte?
—
Taip, bet...
—
Štai. jums ir „bet“, draugas Strižai. Kas jums sakė, kad bolševikai šį
purvą paliks ramybėje? Palaukite, mes tą darbą išjudinsime plačiau. Jums dar bus
į ką pasižiūrėti ir pasistebėti.
Ir, atsargiai apeidamas inžinierių, kad nesuteptų jo dažais, Korčiaginas nuėjo
prie durų.
Vakarais iki vėlyvos nakties Korčiaginas užtrukdavo viešojoje bibliotekoje. Jis
čia gerai susipažino su visomis trimis bibliotekininkėmis ir, griebdamasis visų
propagandos priemonių, pagaliau gavo trokštamą teisę laisvai žiūrinėti knygas.
Prie milžiniškų knygų spintų pasistatęs kopėtėles, Pavlas valandų valandas
išsėdėdavo ant jų, vartydamas knygą po knygos, ieškodamas, kas Įdomu ir
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reikalinga. Knygos daugiausia buvo senos. Naujoji literatūra kukliai tilpo vienoje
nedidelėje spintelėje. Čia buvo surinktos atsitiktinai pakliuvusios pilietinio karo
meto brošiūros, Markso „Kapitalas“, „Geležinis kulnas“ ir dar kelios knygos. Tarp
senųjų knygų Korčiaginas rado romaną „Spartakas“. Pervaręs jį per dvi naktis,
Pavlas perkėlė knygą į spintą ir pastatė greta M. Gorkio knygų krūvelės. Toks
įdomiausiųjų ir artimiausiųjų širdžiai knygų kilnojimas truko visą laiką.
Bibliotekininkės jam netrukdė — joms buvo vis tiek.
*

*

*

Komjaunimo kolektyve monotonišką ramybę ūmai sudrumstė nežymus, kaip
iš pradžių pasirodė, įvykis: vidutinio remonto cecho kuopelės biuro narys Kostka
Fidinas, riestanosis, raupų išknebinėtu veidu, gaišius berniokas, gręždamas
geležinę plokštę, nulaužė brangų amerikietišką grąžtą. Nulaužė dėl baisaus savo
apsileidimo. Net blogiau — beveik tyčia. Įvyko tai rytą. Vidutinio remonto cecho
vyresnysis meistras Chodorovas liepė Kostkai išgręžti plokštėje kelias skyles.
Kostka iš pradžių atsisakinėjo, bet, meistrui reikalaujant, paėmė plokštę ir ėmė
gręžti. Chodorovo ceche daug kas nemėgo dėl priekabaus reiklumo. Jis kažkada
buvęs menševikas. Visuomeniniame gyvenime visai nedalyvavo, i komjaunuolius
šnairavo, bet savo darbą mokėjo puikiausiai ir pareigas atlikdavo sąžiningai.
Meistras pastebėjo, kad Kostka gręžia „sausai“, neapliedamas grąžto tepalu.
Meistras skubiai priėjo prie gręžimo staklių ir sustabdė jas.
— Ar tu apžlibai, o gal tik vakar čia atėjai?! — suriko jis ant Kostkos,
žinodamas, kad grąžtas, taip elgiantis, tikrai suges.
Bet Kostka išplūdo meistrą ir vėl paleido stakles. Chodorovas nuėjo skųstis
cecho viršininkui, o Kostka, nestabdydamas staklių, nubėgo ieškoti tepalinės, kad
iki to laiko, kol ateis administracija, viskas būtų sutvarkyta. Kol jis surado tepalinę
ir sugrįžo, grąžtas jau buvo nulūžęs. Cecho viršininkas parašė raportą, kad Fidinas
būtų atleistas. Komjaunimo kuopelės biuras užstojo Kostką, remdamasis tuo, kad
Chodorovas gniaužius jaunimo aktyvą. Administracija spyrėsi, ir byla pateko į
kolektyvo biurą. Čia ir prasidėjo.
Iš penkių biuro narių trys buvo už tai, kad reikia paskelbti Kostkai papeikimą
ir perkelti jį į kitą darbą. Tarp jų buvo ir Cvetajevas. O du iš viso nelaikė Kostkos
kaltu.
Biuro posėdis vyko Cvetajevo kambaryje. Čia stovėjo didelis stalas, užtiestas
raudona medžiaga, keli ilgi suolai ir taburetės, kurias buvo padarę patys stalių
dirbtuvės vyrukai, ant sienų kabojo vadų portretai, už stalo per visą sieną išskleista
kolektyvo vėliava.
Cvetajevas buvo „nuo gamybinio darbo atleistas darbuotojas“. Kalvis iš
profesijos, jis, būdamas gabus, per keturis mėnesius iškilo į vadovaujantį darbą
jaunimo kolektyve. Buvo išrinktas į komjaunimo rajono komiteto biurą ir
gubernijos komitetą. Kalviavo jis mechaninėje gamykloje, dirbtuvėse buvo
naujokas. Nuo pat pirmųjų dienų jis stipriai paėmė vadžias į savo rankas. Pasitikįs
savimi ir ryžtingas, jis iš karto nuslopino asmeninę vaikinų iniciatyvą, visko
griebėsi pats ir, neaprėpdamas viso darbo, imdavo pulti savo padėjėjus už
neveiklumą.
Kambarys — ir tas buvo dekoruojamas jam pačiam prižiūrint.
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Cvetajevas vadovavo posėdžiui, atsilošęs vieninteliame minkštame krėsle,
kuris čia buvo atneštas iš raudonojo kampelio. Posėdis buvo uždaras. Partorgui
Chomutovui paprašius žodžio, į duris, užkabintas kabliuku, kažkas pasibeldė.
Cvetajevas nepatenkintas susiraukė. Pasibeldė antrą sykį. Katiuša Zelenova
atsistojo ir atkabino kabliuką. Už durų stovėjo Korčiaginas. Katiuša įleido jį.
Pavlas jau žengė prie laisvo suolo, bet Cvetajevas jam šūktelėjo:
—
Korčiaginai! Dabar uždaras biuro posėdis.
Pavlo skruostai nuraudo, ir jis pamažu atsigręžė į stalą.
—
Aš tai žinau. Mane domina jūsų nuomonė Kostkos reikalu. Noriu dėl to
iškelti naują klausimą. O trr prieš tai, kad aš dalyvaučiau?
—
Aš ne prieš, bet tu juk žinai, kad uždaruose posėdžiuose dalyvauja tik
biuro nariai. Kai daug žmonių, sunkiau svarstyti. Bet jei atėjai — sėskis.
Tokį antausi Korčiaginas gavo pirmą kartą. Ant kaktos tarp antakių atsirado
raukšlė.
—
Kam tokie formalumai? — pareiškė savo nepritarimą Chomutovas, bet
Korčiaginas, mostelėjęs ranka, sustabdė jį ir atsisėdo ant taburetės.— Štai ką aš
norėjau pasakyti,— prabilo Chomutovas.— Chodorovas, tiesa, laikosi nuošaliai,
bet pas mus drausmės reikalai ne kokie. Jei visi komjaunuoliai taip pradės grąžtus
laužyti, mes nebeturėsime kuo dirbti. O jau nepartiniams ir visiškai niekam tikęs
pavyzdys. Manau, kad vyrą reikia įspėti.
Cvetajevas neleido baigti jam kalbėti ir ėmė prieštarauti. Pasiklausęs apie
dešimt minučių, Korčiaginas suprato biuro nusistatymą. Prieš balsavimą jis
pasakė kalbą. Cvetajevas, nugalėjęs save, davė jam žodį.
—
Aš noriu jums, draugai, pasakyti savo nuomonę apie Kostką.
Korčiagino balsas buvo griežtesnis, negu jis norėjo.
—
Kostkos istorija — tai signalas, bet čia svarbu ne Kostka. Vakar
surinkau truputį skaičių.— Pavlas išsitraukė iš kišenės užrašų knygutę.— Juos
davė tabelininkas. Atidžiai pasiklausykite: dvidešimt trys procentai komjaunuolių
kasdien vėluoja į darbą nuo penkių iki penkiolikos minučių. Tai jau dėsnis.
Septyniolika procentų komjaunuolių per mėnesį sistemingai neateina į darbą nuo
vienos iki dviejų dienų, tuo tarpu nepartinis jaunimas tokių dykinėtojų turi
keturiolika procentų. Skaičiai skaudesni už bizūną. Ta proga dar kai ką užsirašiau:
iš partinių dykinėtojų keturi procentai, jie praleidžia po vieną dieną per mėnesį, o
pavėluoja taip pat keturi procentai. Iš nepartinių suaugusių — dykinėtojų,
praleidžiančių po vieną dieną per mėnesį, vienuolika procentų ir pavėluoja trylika
procentų. Įrankių laužymas— devyniasdešimt procentų tenka jaunimui, kurio
tarpe ką tik priimtų į darbą septyni procentai. Išvada: mes dirbame daug blogiau,
negu partiniai ir suaugusieji darbininkai. Bet ši padėtis ne visur vienoda. Kalvei
galima tik pavydėti, elektrikai dirba patenkinamai, o visur kitur daugiau ar mažiau
vienodai. Draugas Chomutovas, man rodos, tik ketvirtadalį tepasakė apie
drausmę. Mums tenka uždavinys — išlyginti šituos zigzagus. Aš nepradėsiu
agituoti ir mitinguoti, bet mes turime su visu įnirtimu pulti apsileidimą ir ištižimą.
Senieji darbininkai tiesiai sako: šeimininkui dirbome geriau, kapitalistui dirbome
stropiau, o dabar, kai patys tapome šeimininkais, šito negalima pateisinti. Ir
pirmiausia kaltas ne tiek
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Kostka ar kas kitas, o mes patys, nes mes ne tik nekovojome kaip reikiant su
šia blogybe, bet, atvirkščiai, viena ar kita dingstimi kartais gindavome tokius, kaip
Kostka.
Čia ką tik Samochinas ir Butyliakas sakė, kad Fidinas savas vyras. Kaip
sakoma, savą galima glostyti; aktyvistas, apkrautas darbais. Na, nusuko grąžtą —
pagalvok tik, baisus daiktas, kam nepasitaiko. Užtat vyrukas mūsiškis, o meistras
— svetimas... Nors Chodorovu niekas nesirūpina... Šitas kibčius turi trisdešimt
metų darbo stažą! Nekalbėsime, kokia jo politinė pozicija. Jo pusėje dabar tiesa:
jis, svetimas, saugo valstybės turtą, o mes laužome užsieninius grąžtus. Kaip tai
suprasti? Aš manau, kad mes dabar smogsime pirmąjį smūgį ir pradėsime pulti
šiame bare.
Siūlau: Fidiną, kaip tinginį, apsileidėlį ir gamybos dezorganizatorių, pašalinti
iš komjaunimo. Apie jį parašyti sieniniame laikraštyje ir atvirai, nesibijant jokių
kalbų, paskelbti šiuos skaičius vedamajame straipsnyje. Mes turime jėgos, turime
kuo remtis. Pagrindinė komjaunuoliu masė — geri gamybininkai. Iš jų
šešiasdešimt žmonių buvo Bojarkoje, o ši mokykla — pati geriausia. Jų padedami
ir jiems dalyvaujant, mes išlyginsime šį zigzagą. Tiktai reikia visam laikui atsisakyti
tokio metodo, koks yra dabar.
Paprastai ramus ir tylus, Korčiaginas dabar kalbėjo karštai ir griežtai.
Cvetajevas pirmą kartą stebėjo elektriką jo tikruoju pavidalu. Jis suprato, kad
Pavlo teisybė, bet sutikti su juo trukdė vis tas pats atsargumas. Jis Korčiagino
kalbą suprato kaip griežtą bendros padėties organizacijoje kritiką, kaip jo —
Cvetajevo — autoriteto pakirtimą ir nusprendė sutriuškinti monterį. Prieštarauti
jis pradėjo tiesiai nuo to, kad apkaltino Korčia- giną ginant menševiką Chodorovą.
Tris valandas truko aistringos diskusijos. Vėlai vakare buvo suvesti jų
rezultatai: nepermaldaujamos faktų logikos sumuštas ir netekęs daugumos, kuri
perėjo į Korčiagino pusę, Cvetajevas žengė neteisingą žingsnį — pažeidė
demokratiją: prieš sprendžiamąjį balsavimą jis pasiūlė Korčiaginui išeiti iš
kambario.
—
Gerai, išeisiu, nors tas tau nedaro garbės, Cvetajevai. Tik įspėju, kad jei
tu vis dėlto pastatysi ant savo, rytoj kalbėsiu visuotiniame susirinkime, ir — esu
tikras — tu ten daugumos nesurinksi. Tu, Cvetajevai, klysti. Aš manau, draugas
Chomutovai, kad tu turi šį klausimą pateikti partiniam kolektyvui dar prieš
visuotinį susirinkimą.
Cvetajevas atžariai riktelėjo:
—
Kuo tu mane gąsdini? Be tavęs žinau ten kelią, mes ir apie tave
pakalbėsime. Jei pats nedirbi, tai kitiems netrukdyk.
Uždaręs duris, Pavlas patrynė ranka karštą kaktą ir per tuščią kontorą nuėjo
link durų. Gatvėje atsikvėpė visa krūtine. Užsirūkęs papirosą, patraukė į mažą
namelį Batyjaus kalne, kur gyveno Tokarevas.
Korčiaginas rado šaltkalvį vakarieniaujant.
—
Pasakok. Pasiklausysime, kas ten pas jus naujo. Darja, atnešk jam
dubenį košės,— kalbėjo Tokarevas, sodindamas Pavlą už stalo.
Darja Fominišna, Tokarevo žmona, aukšta, pilna, ne tokia, kaip vyras, pastatė
priešais Pavlą lėkštę sorų košės ir, balta prikyšte šluostydamasi drėgnas lūpas,
geraširdiškai tarė:
—
Valgyk, brangusis.
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Pirmiau, kai Tokarevas dirbo dirbtuvėse, Korčiaginas dažnokai prasėdėdavo
čia iki vėlyvos nakties, bet dabar, grįžęs į miestą, jis pirmą kartą apsilankė pas
senį.
Šaltkalvis atidžiai klausėsi Pavlo. Pats nieko nekalbėjo, uoliai darbavosi
šaukštu, kartais murmtelėdamas pats sau. Iškabinęs košę, jis nusišluostė nosine
ūsus ir atsikosėjo.
—
Žinoma, tavo teisybė. Mums seniai metas šį dalyką kaip reikiant
sutvarkyti. Dirbtuvės — pagrindinis kolektyvas rajone, nuo čia reikia pradėti.
Vadinasi, jūs susikibote su Cvetajevu? Blogai. Jis ne pėsčias vyrukas, bet juk tu
mokėjai su berniokais dirbti? Beje, ką tu veiki dirbtuvėse?
—
Aš ceche. Taip, apskritai, sukuos visur po truputį. Savo kuopelėje
vadovauju politinio švietimo rateliui.
—
O ką veiki biure?
Korčiaginas sumišo.
—
Iš pradžių, kai sveikatėlės buvo maža, dar ir pasimokyti maniau,
oficialiai vadovaujamo darbo nedirbau.
-— Še, kad nori! — nepritardamas sušuko Tokarevas.— Žinai, sūneli, negali
tau kailio iškaršti vien dėl to, kad tavo sveikata nesustiprėjusi. O kaip dabar, ar
truputį pasitaisei?
—
Taip.
—
Na tai štai, imkis darbo iš peties. Nėra ko tuščiai slankioti. Kas matė,
kad šuniui penkta koja duotų kokios naudos! Bet kiekvienas tau pasakys — suki
uodegą nuo atsakomybės, ir tu neturėsi kaip pasiteisinti. Rytoj ten visa tai
sutvarkyk, o aš Okunevui iškelsiu pirtį,— su nepasitenkinimu baigė Tokarevas.
—
Tu jo neliesk, tėve,— užstojo Pavlas,— pats prašiau neapkrauti.
Tokarevas paniekinamai švilptelėjo:
—
Prašei, o jis tavęs paklausė? Na, gerai, ką jums, komjaunuoliams,
padarysi... Imk, sūneli, senu papratimu paskaityk laikraštį... Mano akys negaluoja.
*

*

*

Partinio kolektyvo biuras pritarė jaunimo biuro daugumos nuomonei.
Partiniam ir komjaunimo kolektyvams buvo pastatytas svarbus ir sunkus
uždavinys: savo pačių darbu duoti drausmės pavyzdį. Biuro posėdyje Cvetajevui
ištrinko galvą kaip reikiant. Iš pradžių jis buvo besišiaušiąs, bet, atsakingojo
sekretoriaus Lopachino, pagyvenusio, išgeltusiu veidu džiovininko, prispirtas prie
sienos, Cvetajevas pasidavė ir pusiau pripažino savo klaidą.
Kitą dieną dirbtuvių sieniniuose laikraščiuose pasirodė straipsniai, kurie
patraukė darbininkų dėmesį. Jie buvo skaitomi balsiai ir karštai svarstomi.
Vakare, nepaprastai gausiame jaunimo kolektyvo susirinkime, apie juos visi tik ir
tekalbėjo.
Kostka buvo pašalintas, o į kolektyvo biurą Įtrauktas naujas draugas, naujas
politinio švietimo vadovas — Korčiaginas.
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Nepaprastai tyliai ir kantriai visi klausėsi Neždanovo. O šis kalbėjo apie
naujus uždavinius, apie naują etapą, i kurį žengė geležinkelio dirbtuvės.
Po susirinkimo Cvetajevo laukė gatvėje Korčiaginas.
—
Eime kartu, mes turim apie ką pasišnekėti,— priėjo jis prie atsakingojo
sekretoriaus.
—
Apie ką kalbėsimės? — dusliai paklausė Gvetajevas.
Pavlas paėmė jį už parankės ir, žengęs su juo kelis žingsnius, sustojo prie
suolelio.
—
Sėskime valandėlę.— Ir atsisėdo pirmas.
Cvetajevo papiroso žiburėlis čia plyksteldavo, čia užgesdavo.
—
Sakyk, Cvetajevai, ko tu ant manęs dantį galandi?
Kelios minutės tylos.
—
Mat, tu apie ką, o aš maniau — apie reikalą! — Cvetajevo balsas buvo
neryžtingas, dirbtinai nustebęs.
Pavlas tvirtai padėjo savo delną jam ant kelio.
— Liaukis, Dimka, pūtęs miglą į akis. Taip tik diplomatai mulkina kits kitą.
Tu atsakyk: kodėl aš tau nepatikau?
Cvetajevas nekantriai sujudėjo.
—
Ko prikibai? Kokį ten dantį! Juk pats siūliau tau dirbti. Atsisakei, o
dabar išeina, lyg aš tavim kratyčiaus.
Pavlas negirdėjo jo balse nuoširdumo ir, nenuimdamas rankos nuo kelio,
jaudindamasis ėmė kalbėti.
—
Nenori atsakyti — aš pasakysiu. Tu manai, kad aš tau skersai kelio
atsistosiu, manai — aš sapnuoju apie atsakingojo sekretoriaus vietą? Juk jei ne
tai, nebūtumėm susikirtę dėl Kostkos. Tokie santykiai gadina visą darbą. Jei tai
trukdytų tik mudviem, velnias nematė — nesvarbu, manyk, ką nori. Bet rytoj
turėsime dirbti poroje. Kas iš to išeis? Na, tai klausyk. Mums nėra dėl ko pjautis.
Mudu su tavim darbininkai. Jei tau mūsų tikslas brangesnis už viską, tu duosi
man ranką, ir rytoj pat pradėsime bičiuliškai dirbti. O jei viso to šlamšto neišmesi
iš galvos ir eisi rietenų keliu, tai už kiekvieną spragą darbe, kuri dėl to atsiras,
žiauriai grumsimės. Še tau ranką, imk, kol tai draugo ranka.
Su dideliu pasitenkinimu Korčiaginas savo delne pajuto pūslėtus Cvetajevo
pirštus.
*

*

*

Praėjo savaitė. Partijos rajono komitete baigėsi darbas. Skyriuose tylu. Bet
Tokarevas dar nebuvo išėjęs. Senis sėdėjo kėdėje ir susikaupęs skaitė naują
medžiagą. Į duris kažkas pasibeldė.
—
Aha! — atsakė Tokarevas.
Įėjo Korčiaginas ir priešais sekretorių padėjo dvi užpildytas anketas.
—
Kas čia?
—
Čia, tėve, neatsakingumo likvidavimas. Manau, metas. Jei ir tu taip
manai, tai prašau tavo paramos.
Tokarevas žvilgtelėjo į antraštę, paskui, kelias sekundes pasižiūrėjęs j
jaunuolį, tylėdamas paėmė plunksną į rankas. Ir skiltyje, kur buvo žodžiai apie
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partinį stažą tų, kurie draugą Pavlą Andrėjevičių Korčiaginą rekomenduoja į RKP(b)
kandidatus, tvirtai išringavo „1903 metai“ ir greta savo neįmantrų parašą.
—
Še, sūneli. Tikiu, kad niekad nepadarysi gėdos mano žilai galvai.
*

*

*

Kambaryje tvanku, ir tik viena mintis galvoje: kaip čia greičiau patekus tenai,
palei stotį, į Solomenkos kaštanų alėjas.
—
Baik, Pavka, nebegaliu,— apsipylęs prakaitu, ėmė maldauti Cvetajevas.
Katiuša, su ja ir kiti jam pritarė.
Korčiaginas užvertė knygą. Ratelis baigė savo darbą.
Kai visas būrys atsistojo, prie sienos neramiai sučirškė senovinis telefonas.
Stengdamasis perrėkti šnekančiuosius kambaryje, Cvetajevas ėmė kalbėti.
Pakabinęs ragelį, jis atsigręžė į Korčiaginą.
—
Stotyje stovi du diplomatiniai lenkų konsulato vagonai. Jiems užgeso
šviesa, traukinys po valandos išeina, reikia pataisyti laidus. Pasiimk, Pavlai, dėžę
su medžiaga ir nueik ten. Skubu.
Du žvilgą tarptautinio susisiekimo vagonai stovėjo prie pirmojo stoties perono.
Saloninis vagonas su plačiais langais buvo skaisčiai apšviestas, bet gretimasis
skendo tamsoje.
Pavlas priėjo prie ištaigingo pulmaninio vagono ir pasiėmė ranka už turėklų,
norėdamas lipti į vagoną.
Nuo stoties sienos greitai atsiskyrė žmogus ir paėmė jį už peties.
—
Kur jūs, pilieti?
Balsas pažįstamas. Pavlas atsigręžė. Odinukas, platus kepurės snapelis,
plona kiek kumpa nosis ir atsargus, nepasitikįs žvilgsnis.
Artiuchinas tik dabar pažino Pavlą,— ranka nukrito nuo peties, veido išraiška
neteko sausumo, bet žvilgsnis klausiamai įsmigo į dėžę.
—
Kur tu ėjai?
Pavlas trumpai paaiškino. Iš kitos pusės vagono pasirodė antra figūra.
—
Tuoj iškviesiu jų palydovą.
Saloniniame vagone, kur įėjo Korčiaginas paskui palydovą, sėdėjo keli
žmonės, elegantiškai apsirengę kelionės drabužiais. Už stalo, užtiesto staldengte
su rožėmis, nugara į duris sėdėjo moteris. Korčiaginui
įėjus, ji kalbėjosi su aukštu karininku, stovinčiu priešais ją. Kai tik Įėjo
monteris, pašnekesys nutrūko.
Greitai apžiūrėjęs laidus, einančius nuo paskutinės lempos į koridorių, ir
radęs juos tvarkingus, Korčiaginas išėjo iš saloninio vagono, toliau ieškodamas
gedimo. Jam iš paskos nepasitraukdamas sekė riebus, boksininko sprandu,
palydovas, vilkintis uniformą, kurioje buvo gausybė stambių varinių sagų su
viengalvio erelio atvaizdu.
—
Einam į gretimąjį vagoną, čia viskas gerai, akumuliatorius veikia.
Sugedę, matyt, ten.
Palydovas pasuko durų raktą, ir jie įėjo į tamsų koridorių. Apšviesdamas
laidus elektriniu žibintuvėliu, Pavlas greitai surado trumpojo sujungimo vietą. Po
kelių minučių koridoriuje užsidegė pirmoji lemputė, užliejusi jį blyškia matine
šviesa.
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—
Reikia atidaryti kupė, ten būtina pakeisti lempas, jos perdegusios,—
kreipėsi į savo palydovą Korčiaginas.
—- Tada reikia pakviesti ponią, ji turi raktą.— Ir palydovas, nenorėdamas
palikti Korčiagino vieno, nusivedė jį paskui save.
Į kupė pirmoji įėjo moteris, paskui ją Korčiaginas. Palydovas liko tarpdury,
užkimšęs jį savo kūnu. Pavlui krito į akis du elegantiški odiniai lagaminai
lentynose, nerūpestingai ant sofos numestas šilkinis apsiaustas, kvepalų flakonas
ir mažytė malachitinė pudrinė ant stalelio prie lango. Moteris atsisėdo sofos kampe
ir, taisydamasi linų spalvos plaukus, stebėjo, kaip dirba monteris.
— Prašau ponią leisti valandėlę pasišalinti: ponas majoras nori šalto alaus,—
įtaikiai tarė palydovas, sunkiai suriesdamas jaučio sprandą, kai reikėjo nusilenkti.
Moteris manieringai tarė prodainiu:
—
Galite eiti.
Juodu kalbėjosi lenkiškai.
Šviesos pluoštas iš koridoriaus krito ant moters peties. Elegantiška, iš
ploniausio Liono šilko, geriausiųjų Paryžiaus meistrų pasiūta ponios suknelė
paliko neuždengtus jos pečius ir rankas. Mažoje auselėje, žyb- čiodamas ir
žėrėdamas, karojo lašo pavidalo deimantas. Korčiaginas matė tik moters pečius ir
ranką, tarsi ištekintus iš dramblio kaulo. Veidas buvo šešėlyje. Greitai
darbuodamasis atsuktuvu, Pavlas pakeitė rozetę lubose, ir po valandėlės kupė
atsirado šviesa. Teliko apžiūrėti antrą elektros lemputę — ties sofa, kur sėdėjo
moteris.
—
Man reikia patikrinti šitą lemputę,— tarė Korčiaginas, sustojęs priešais
ją.
—
Ak taip, juk jums trukdau,— gryna rusų kalba atsakė ponia ir lengvai
pasikėlė nuo sofos, atsistodama beveik greta Korčiagino. Dabar ji buvo matyti visa.
Pažįstamos it strėlės antakių linijos ir išdidžiai sučiauptos lūpos. Abejonių negalėjo
būti: prieš jį stovėjo Nelė Leščinskaja. Advokato duktė negalėjo nepastebėti
nustebusio jo žvilgsnio. Tačiau jei Korčiaginas ją pažino, tai. Leščinskaja
nepastebėjo, kad per šiuos ketverius metus išaugęs monteris ir yra jos neramusis
kaimynas.
Pamačiusi jo nustebimą, ji tik paniekinamai suraukė antakius, nuėjo prie
kupė durų ir sustojo ten, nekantriai kaukšnodama lakuoto batuko galu. Pavlas
apžiūrinėjo antrą lemputę. Atsukęs ją, pasižiūrėjo prieš šviesą ir, pats to
nesitikėdamas,— o juo labiau to nelaukė Leščinskaja,— paklausė lenkų kalba:
—
Viktoras taip pat čia?
Klausdamas Korčiaginas neatsigręžė. Jis nematė Nelės veido, bet ilga tyla rodė
ją sumišus.
—
Argi jūs pažįstate jį?
—
Net labai gerai. Juk mes buvome kaimynai.— Pavlas atsigręžė į ją.
— Jūs Pavlas, sūnus?..— Nelė sutriko.
—
Virėjos,— padėjo jai Korčiaginas.
— Kaip jūs išaugote! Atsimenu, kai jūs dar buvote laukinis berniukas.
Nelė nesivaržydama apžiūrinėjo jį nuo kojų iki galvos.
—
O kodėl jus domina Viktoras? Kiek atsimenu, judu nebuvote geruoju,—
tarė Nelė savo melodingu sopranu, tikėdamasi nelauktu susitikimu išvaikyti
nuobodulį.
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Atsuktuvas greitai suko į sieną sraigtą.
—
Viktoras paliko nesumokėtą skolą. Kai susitiksite jį, pasakykite, kad aš
neprarandu vilties atsiskaityti.
—
Pasakykite, kiek jis jums skolingas, sumokėsiu už jį.
Ji suprato, apie kokį „atsiskaitymą“ kalbėjo Korčiaginas. Jai buvo žinoma visa
istorija su petliūrininkais, bet noras paerzinti šitą „chlopą“ vertė ją pasityčioti.
Korčiaginas nieko neatsakė.
—
Sakykite, ar tiesa, kad mūsų namai išgrobti ir griaunami? Tur būt,
pavėnė ir gėlių lysvės išdraskytos? — liūdnai paklausė Nelė.
—
Namai dabar mūsų, o ne jūsų, ir griauti jų mums nėra prasmės.
Nelė sarkastiškai šyptelėjo.
—
Oho, jūs taip pat, matyt, apmokytas! Na, pagaliau čia lenkų misijos
vagonas, ir šioje kupe aš ponia, o jūs kaip buvote vergas, taip ir likote. Jūs ir dabar
dirbate, kad man būtų šviesu, kad man būtų patogu skaityti šit ant tos sofos.
Seniau jūsų motina mums plaudavo skalbinius, o jūs nešiodavote vandenį. Dabar
mes vėl susitikome toje pat padėtyje.
Ji sakė tai, piktai džiūgaudama. Pavlas, valydamas peiliu laido galą, žiūrėjo į
lenkę, neslėpdamas pašaipos.
—
Jums aš nė surūdijusios vinies nekalčiau, bet jei buržujai sugalvojo
diplomatus, tai mes su jais ir elgiamės, kaip su diplomatais, ir galvų nekapojame,
net nedraskome jiems akių, ne taip, kaip jūs.
Nelės skruostai išraudo.
—
Ką jūs padarytumėte man, jei jums pavyktų paimti Varšuvą? Taip pat
sukapotumėt ar pasiimtumėte sugulove?
Ji stovėjo tarpdury, gracingai išsilenkusi; gašlios šnervės, pažįstamos su
kokainu, virpčiojo. Viršum sofos blykstelėjo šviesa. Pavlas išsitiesė.
—
Kam jūs reikalinga? Nudvėsite ir be mūsų kardų, nuo kokaino. Tavęs
net kaip bobos nepaimčiau — tokios!
Dėžė rankose, du žingsniai durų link. Nelė pasitraukė, ir jau koridoriaus gale
jis išgirdo, kaip ji iškošė:
— Pšeklienty bolševik!
*

*

*

Kitos dienos vakarą Korčiaginas, eidamas į biblioteką, gatvėje susitiko
Katiušą. Sugniaužusi į kumštelį jo palaidinės rankovę, Zelenova juokais užstojo
kelią.
—
Kur bėgi, politika ir švietime?
—
I biblioteką, mamyte, duok kelią,— mėgdžiodamas jos toną, atsakė
Korčiaginas, rūpestingai paėmė Katiušą už pečių ir atsargiai pastūmėjo ją į gatvės
vidurį. Išsivadavusi iš jo rankų, Katiuša ėjo šalia.
—
Klausyk, Pavluša! Negi visą laiką mokytis reikia... Žinai ką? Einame
šiandien į vakarėlį. Pas Ziną Gladyš šiandien renkasi jaunimas. Mergaitės jau
seniai prašo, kad tave atsivesčiau. Juk tau viena politika galvoje. Nejau tu nenori
pasilinksminti? Na, nepaskaitysi šiandien, tavo paties galvai bus lengviau,—
prisispyrusi įkalbinėjo jį Katiuša.
—
Koks ten vakarėlis? Ką ten veiks?
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Katiuša šaipokiškai pamėgdžiojo:
—
Ką veiks! Negi poterius kalbės, linksmai praleis laiką — ir tiek. Juk tu
groji bajanu? O aš nė karto nesu girdėjusi. Na, padaryk man malonumą. Zinos
dėdė turi bajaną, bet prastai groja. Tavim mergaitės domisi, o tu džiūsti prie
knygos. Kur tai parašyta, kad komjaunuoliui nebūtų galima pasilinksminti? Eime,
kol nenusibodo man tave įkalbinėti, nes susipyksiu su tavim visam mėnesiui.
Dažytoja Katia, didelėmis akimis,—- gera draugė ir nebloga komjaunuolė.
Korčiaginas nenorėjo įžeisti merginos ir sutiko, nors ir buvo neįprasta ir keistoka.
Garvežio mašinisto Gladyšo bute daug žmonių ir triukšmo. Suaugusieji,
nenorėdami trukdyti jaunimui, perėjo į kitą kambarį, o dideliame pirmajame
kambaryje ir verandoje į mažą sodelį susirinko koks penkiolika vaikinų ir merginų.
Kai Katiuša atvedė Pavlą per sodą į verandą, ten jau vyko žaidimas, vadinamas
„balandžių lesinimu“. Verandos viduryje stovėjo dvi kėdės, suremtos atkaltėmis.
Jose, pašaukus šeimininkei, kuri vadovavo žaidimui, atsisėsdavo berniokas ir
mergaitė. Šeimininkė sušukdavo: „Lesinkit balandžius!“ — ir vienas į antrą
nugaromis sėdintieji jaunuoliai pasukdavo galvas, jų lūpos susitikdavo, ir jie visų
akyse pasibučiuodavo. Paskui ėjo „žiedelio“, „pašto“ žaidimai, ir kiekvienas jų
būtinai baigdavosi pasibučiavimu; o „pašte“, kad niekas nekontroliuotų,
pasibučiavimai būdavo perkeliami iš apšviestos verandos į kambarį, kur tuo metu
būdavo užgesinama šviesa. Tiems, kurių šie žaidimai nepatenkindavo, ant
apvalaus stalelio, kampe, gulėjo krūvelė „gėlių flirto“ kortelių. Pavlo kaimynė,
pasivadinusi Mūra, kokių šešiolikos metų mergina, koketiškų žydrų akių, atkišo
jam lapelį ir tyliai tarė:
— Žibuoklė.
Prieš keletą metų Pavlas buvo matęs tokių vakarų, ir jei juose tiesiog
nedalyvaudavo, tai vis dėlto juos laikydavo normaliu reiškiniu. Bet dabar, kai jis
buvo visiškai atitrūkęs nuo mažo miestelio miesčioniško gyvenimo, šis vakarėlis
jam pasirodė kažkoks nenormalus ir truputį juokingas.
Šiaip ar taip, o „flirto“ lapelis buvo jo rankoje.
Prieš „žibuoklę“ jis perskaitė: „Jūs man labai patinkate.“
Pavlas pasižiūrėjo į merginą. Ji nesumišusi sutiko šį žvilgsnį.
—
Kodėl?
Klausimas buvo sunkokas. Mūra buvo iš anksto paruošusi atsakymą.
—
Rožė,— padavė ji jam antrą lapelį.
Prieš „rožę“ buvo parašyta: „Jūs mano idealas.“ Korčiaginas atsigręžė į
merginą ir, stengdamasis sušvelninti balsą, paklausė:
—
Kodėl tu prasidedi su tokiais niekais?
Mūra sumišo ir nežinojo, ką sakyti.
—
Argi jums nemalonu, kad aš prisipažinau? — Jos lūpos aikštingai
susiraukė.
Korčiaginas į jos klausimą neatsakė. Bet jis panoro sužinoti, kas su juo kalba.
Ir jis pradėjo klausinėti, o mergina mielai atsakinėjo. Po kelių minučių jis jau
žinojo, kad ji mokosi septynmetėje mokykloje, kad jos tėvas — vagonų tikrintojas
ir kad ji seniai jį pažįstanti ir norėjusi su juo susipažinti.
—
Kaip tavo pavardė? — paklausė Korčiaginas.
—
Volynceva, Mūra.
—
Tavo brolis depo kuopelės sekretorius?
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—
Taip.
Dabar Korčiaginas žinojo, su kuo kalba. Vienas iš aktyviausiųjų rajono
komjaunuolių, Volyncevas, matyti, visiškai nesirūpino savo seseria, ir toji augo
kaip pilkutė miesčionėlė. Paskutiniais metais ji ėmė lankytis savo draugių
vakarėliuose, kuriuose visi bučiuodavosi iki apkvaišimo. Korčiaginą ji kelis kartus
buvo mačiusi pas brolį.
Dabar Mūra pajuto, kad kaimynas nepritaria jos elgesiui, ir, kai ją pašaukė
„balandžių lesinti“, ji, pastebėjusi Korčiaginą kreivai šyptelėjus, griežtai atsisakė.
Pasėdėjo dar kelias minutes. Mūra pasakojo apie save. Prie jų priėjo Zelenova.
—
Atnešti bajaną, tu pagrosi? — ir, suktai primerkusi akis, žiūrėjo į
Mūrą:—Ar jau susipažinote?
Pavlas pasisodino Katiušą greta ir, naudodamasis tuo, Kad aplinkui visi
juokėsi ir šūkavo, tarė jai:
Negrosiu, mes su Mūra tuoj iš čia išeiname.
Oho! Vadinasi, jau parūpo? — reikšmingai nutęsė Zelenova.
—
Taip, parūpo. Tu pasakyk, ar be mudviejų čia dar yra komjaunuolių? O
gal tik mudu į „karveliauto- jtis“ išėjome?
Katiuša taikiai pasakė:
- Jau liovėsi kvailioję, tuoj pašoksim.
Korčiaginas atsistojo.
— Gerai, šok, sene, o mudu su Volynceva vis dėlto išeisim.
*

*

*

Vieną vakarą Borchart užėjo pas Okunevą. Kambaryje sėdėjo vienas
Korčiaginas.
—
Tu labai užsiėmęs, Pavlai? Jei nori, einam į miesto tarybos plenumą?
Dviem linksmiau bus eiti, o grįžti reikės vėlai.
Korčiaginas greitai susirengė. Ties jo lova kabojo mauzeris, jis buvo per
sunkus. Iš stalčiaus jis išsiėmė Okunevo brauningą ir įsidėjo į kišenę. Paliko
Okunevui laiškelį. Raktą paslėpė sutartoje vietoje.
Teatre juodu susitiko Pankratovą ir Olgą. Sėdėjo visi kartu, per pertraukas
vaikščiojo aikštėje. Posėdis, kaip ir tikėjosi Ana, užtruko iki vėlyvos nakties.
—
Gal eisim pas mane nakvoti? Jau vėlu, o eiti toli,— pasiūlė Jureneva.
—
Ne, mes jau su juo susitarėme,— atsisakė Ana.
Pankratovas ir Olga pasuko žemyn prospektu, o solomenkiečiai nuėjo į kalną.
Naktis buvo tvanki, tamsi. Miestas miegojo. Tyliomis gatvėmis į visas puses
išsivaikščiojo plenumo dalyviai. Jų žingsniai ir balsai pamažu tilo. Pavlas ir Ana
greitai tolo nuo centrinių gatvių. Tuščioje prekyvietėje juos sustabdė patrulis.
Patikrinęs dokumentus, praleido. Perėjo juodu skersai bulvarą ir išėjo į neapšviestą
tuščią gatvę, nutiestą per dykynę. Pasuko į kairę ir nužingsniavo plentu,
lygiagrečiai su centriniais geležinkelio sandėliais. Tai buvo ilgi betoniniai trobesiai
niūrūs ir rūstūs. Ana nejučiomis ėmė nerimauti. Ji tiriamai žvelgė į tamsą, ūmai ir
nepataikydama atsakinėjo Korčiaginui. Kai įtartinas šešėlis pasirodė esąs tik
telefono stulpas, Borchart nusijuokė ir papasakojo Korčiaginui apie savo savijautą.
Paėmė jį už parankės ir, prisiglaudusi petim prie jo peties, nusiramino.
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— Man dvidešimt treti metai, o neurastenija kaip senutės. Tu gali laikyti mane
bailia. Tai bus netiesa. Bet šiandien jaučiu kažkokią nepaprastą įtampą. Štai
dabar, kai tu greta manęs, nerimas išnyksta, ir man net nesmagu dėl visų tų
būkštavimų.
Pavlo ramumas, jo papiroso žybčiojimas akimirką apšviečiąs jo veido kraštelį,
drąsus antakių vingis — visa tai išsklaidė baimę, kurią sukėlė nakties juodumas,
dykynės nykuma ir teatre girdėtas pasakojimas apie klaikią vakarykštę
žmogžudystę Podole.
Juodu praėjo sandėlius, tiltelį, permestą per upokšnį, ir nužingsniavo
priestočio plentu link tunelio, kuris ėjo apačioje, po geležinkelio bėgiais, ir jungė tą
miesto dalį su geležinkelio rajonu.
Stotis pasiliko toli šone, po dešinei. Kelias ėjo į atsparą, už depo. Tai jau buvo
gerai pažįstamos vietos.
Viršuje, kur geležinkelio bėgiai, žaižaravo įvairiaspalviai žiburiai ties iešmais
ir semaforuose, o prie depo pavargęs dūsavo nakties poilsiui važiuojąs manevrinis
garvežiukas.
Ties tunelio anga ant surūdijusio kablio karojo žibintas. Jis vos pastebimai
siūbavo nuo vėjelio, ir geltonai drumzlina jo šviesa slankiojo nuo vienos tunelio
sienos prie kitos.
Už kokių dešimties žingsnių nuo tunelio angos, prie pat plento, stovėjo
vienišas namelis. Prieš porą metų tėškęs į jį sunkus sviedinys išvartė jo vidų,
priekinę pusę sugriovė, ir dabar jis vėpsojo kaip milžiniška skyIr, tartum elgeta prie kelio, rodydamas savo luošumą, buvo matyti, kaip
viršuje pylimu prabėgo traukinys.
Štai mes bemaž ir namie,— lengviau atsidususi, ture Ana.
Pavlas nepastebimai pamėgino ištraukti ranką. Artėjant tuneliui, jis
nejučiomis norėjo turėti laisvą rantu, kurią buvo paėmusi į nelaisvę jo draugė.
Bet Ana rankos nepaleido.
Juodu praėjo pro sugriautą namelį.
Užpakaly jų kažkas sušlamėjo, pasigirdo smarkus kojų tapenimas.
Korčiaginas patraukė ranką, bet Ana išsigandusi prispaudė ją prie savęs. Ir
kai vis dėlto jis jėga ištraukė ją, jau buvo vėlu: Pavlo kaklą apkabino geležiniai
pirštai, trūktelėjo į šalį, — ir Pavlas buvo atgręžtas veidu į užpuoliką. Ranka
nušliaužė prie gerklės ir, įvirtai susukusi palaidinės apykaklę, laikė jį prieš revolverio vamzdį, kuris pamažu brėžė lanką.
Pakerėtos elektriko akys, nežmoniškai įsitempusios, sekė šitą lanką. Mirtis
žvelgė į akis vamzdžio galu, ir nebuvo jėgų, trūko valios nors šimtąją dalį sekundės
atplėšti akis nuo vamzdžio. Laukė smūgio. Bet šūvio nebuvo, ir plačiai atmerktos
Pavlo akys pamatė bandito veidą. Didelis kiaušas, galingi žandikauliai, juoda
neskusta barzda ir ūsai, o akys po plačiu kepurės priekakčiu pasiliko šešėlyje.
Korčiagino akies kraštelis įsidėmėjo baltą kaip kreida Anos veidą, o ją tą pat
akimirką nutraukė į namo angą vienas iš trijų. Jis užlaužė jai rankas ir pargriovė
ant žemės. Prie Pavlo šoko dar vienas šešėlis, jį Korčiaginas matė tik atsimušant
tunelio sienoje. Užpakalyje, namo angoje, vyko kova. Ana pašėlusiai priešinosi, jos
užgniaužtą riksmą nutraukė uždengusi bumą kepurė. Didgalvį, kurio rankose
buvo Korčiaginas, nenorintį būti abejingu prievartavimo liudytoju, kaip žvėrį
traukė prie grobio. Tai, matyti, buvo vadas, ir toks vaidmenų pasiskirstymas jam
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nepatiko. Jaunuolis, kurį jis laikė prieš save, buvo visiškai nesubrendęs, iš
pažiūros „depo nusmurgėlis“. Šis vaikėzas visiškai nepavojingas.
„Bakstelėti jam revolveriu kaip reikiant du tris kartus į kaktą ir parodyti kelią
į dykynę,— rūks neatsigręždamas iki paties miesto.“ Ir jis atgniaužė kumštį.
— Bėk... Dumk, iš kur atėjęs, o cyptelėsi — kulka į gerklę.— Ir didgalvis
bakstelėjo vamzdžiu Korčiaginui į kaktą.— Drožk,— kriokdamas sustenėjo jis ir
nuleido parabelį, kad vyrukas nepamanytų, jog gali gauti kulką į nugarą.
Korčiaginas šoko atgal, pirmuosius du žingsnius skersas, neišleisdamas iš
akių didgalvio. Banditas suprato, kad jaunuolis vis dar bijo kulkos, ir nusigręžė į
namą.
Korčiagino ranka smuko į kišenę. „Kad tik suspėčiau, kad tik suspėčiau!“
Staigiai pasisuko ir, išmetęs į priekį ištiestą kairiąją ranką, akimirka vamzdžio galu
pagavo didgalvį — iššovė.
Banditas per vėlai suprato savo klaidą. Kulka įsmigo į šoną, dar nepakėlus
jam rankos.
Smūgis nubloškė jį prie tunelio sienos, ir, dusliai suspiegęs, ranka
kabinėdamasis į sieną, jis pamažu susmuko ant žemės. Iš namų angos, žemyn, į
pakriaušį, šmėstelėjo šešėlis. Jam pavymui driokstelėjo antras Korčiagino šūvis.
Antras šešėlis, išsilenkęs, šuoliais dūmė į tunelio juodumą. Šūvis. Apibertas kulkos
nu- skrosto betono dulkių, šešėlis metėsi į šalį ir nėrė į tamsą. Jam iš paskos tris
kartus brauningas sudrumstė naktį. Prie sienos, raitydamasis kaip kirminas,
baigėsi didgalvis.
Siaubo sukrėsta, Ana, Korčiagino pakelta nuo žemės, žiūrėjo į besiraitantį
banditą, netikėdama esanti išgelbėta.
Korčiaginas jėga nutempė ją į tamsą, atgal, į miestą, išvesdamas iš apšviesto
ratilo. Jie bėgo į stotį. O piio tunelio ant pylimo jau mirgėjo žiburėliai ir sunkiai
driokstelėjo ant bėgių pavojų skelbiąs šautuvo suvis.
*

*

*

Kai pagaliau jie pasiekė Anos butą, kažkur Batyjaus kalne užgiedojo gaidžiai.
Ana atsigulė ant lovos. Korčiaginas atsisėdo prie stalo. Jis rūkė, atidžiai
stebėdamas, kaip plaukia į viršų pilka dūmų spiralė... Ką lik jis užmušė ketvirtą
žmogų savo gyvenime.
Ar iš viso yra drąsa, kuri visada pasireiškia savo tobulu pavidalu?
Prisimindamas visus savo jausmus ir išgyvenimus, jis prisipažino, kad pirmosiomis
sekundėmis juoda vamzdžio akis buvo sukausčiusi jo širdį. O argi dėl to, kad du
šešėliai paspruko nenubausti, kaliu žabala akis ir būtinumas šauti iš kairės
rankos? Ne. kelių žingsnių atstu galima geriau šaudyti, bet vis kaltas l.is įtempimas
ir skubėjimas, neabejotinas sumišimo ženklas.
Stalinės lempos šviesa buvo apšvietusi jo galvą, ir Ana stebėjo, nepraleisdama
nė vieno raumens judesio jo veide. Beje, jo akys buvo ramios, ir minties įtempimą
rodė tik raukšlė kaktoje.
— Apie ką tu mąstai, Pavlai ?
Jo mintys, klausimo pabaidytos, nuplaukė kaip dūmas už apšviesto pusračio,
ir jis pasakė tai, kas pirmiausia atėjo į galvą.
- Man reikia nueiti į komendantūrą, reikia visa tai pranešti...
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Ir nenoromis, įveikdamas nuovargį, atsistojo.
Ji ne iš karto paleido jo ranką — nenorėjo likti vienu. Palydėjo iki durų ir
uždarė jas tik tada, kai Korčiaginas, kuris dabar jai buvo toks brangus ir artimas,
dingo nakties tamsoje.
Korčiaginui atėjus į komendantūrą, geležinkelio apsaugai paaiškėjo
nesuprantama žmogžudystė. Lavoną iš karto atpažino — tai buvo kriminalinei
milicijai gerai žinomas Fimka Čerepas, plėšikas ir žmogžudys recidyvistas.
Įvykis prie tunelio kitą dieną pasidarė visiems žinomas. Ši aplinkybė sukėlė
netikėtą susidūrimą tarp Pavlo ir Cvetajevo.
Darbo Įkarštyje į cechą atėjo Cvetajevas ir pasišaukė Korčiaginą. Cvetajevas
išsivedė jį į koridorių ir, sustojęs nuošaliame kampe, jaudindamasis ir
nežinodamas, nuo ko pradėti, pagaliau tarė:
—
Papasakok, kas buvo vakar.
—
Tu juk žinai.
Cvetajevas neramiai gūžtelėjo pečiais. Monteris nežinojo, kad Cvetajevą įvykis
prie tunelio labiau sujaudino, negu kitus. Monteris nežinojo, jog šis kalvis, toks
atsainus iš pažiūros, nebuvo abejingas Borchart, Ana ne jam vienam kėlė
simpatiją, bet Cvetajevas tai pergyveno sunkiau. Įvykis prie tunelio, kurį jis ką tik
sužinojo iš Lagutinos, jo sąmonėje paliko skausmingą, neišsprendžiamą klausimą.
Šito klausimo jis negali užduoti monteriui tiesiai, bet atsakymą norėjo žinoti.
Kažkur sąmonės kamputyje jis suprato, koks egoistiškas, smulkmeniškas jo
nerimas, bet prieštaringoje jausmų kovoje, kuri vyko jame, šį kartą nugalėjo
primityvus, žvėriškas pradas.
—
Klausyk, Korčiaginai,— prašneko jis dusliais— Pokalbis pasiliks tarp
mūsų. Suprantu, kad tu nepasakoji, nenorėdamas kankinti Anos, bet manim gali
pasitikėti. Sakyk, kai banditas tave laikė, anie išprievartavo Aną? — Sakinio
pabaigoje Cvetajevas neišlaikė ir nukreipė akis į šalį.
Korčiaginui pamažu ėmė aiškėti, kas čia yra. „Jei Ana jam nerūpėtų,
Cvetajevas taip nesijaudintų. O jei Ana brangi, tai...“ Pavlas įsižeidė dėl Anos.
—
Kam tu klausi?
Cvetajevas ėmė kažką padrikai kalbėti ir, jausdamas, kad Pavlas jį suprato,
įniršo:
Ko tu išsisukinę j i? Aš prašau tave atsakyti, o tu oI.KIecli mane kamantinėti.
Tu myli Aną?
Tyla. Po to Cvetajevas sunkiai ištarė:
— Taip.
Korčiaginas, vos sulaikydamas pyktį, pasisuko ir nuėjo koridorium
neatsigręždamas.
. .Vieną vakarą Okunevas, nedrąsiai pastoviniavęs prie draugo lovos, atsisėdo
ant krašto ir padėjo ranką ant knygos, kurią skaitė Pavlas.
Žinai, Pavluša, reikia papasakoti tau vieną dalytą, Iš vienos pusės,
panašu į nesąmonę, o iš antros — visai atvirkščiai. Man su Talia Lagutina išėjo
nesusipratimas. Iš pradžių, matai, ji man patiko.— Okunevas, lyg nusikaltęs,
pasikasė ties smilkiniu, bet, matydamas, kad bičiulis nesijuokia, pradrįso: — O
paskui Taliai... kažkas panašaus į tai. Žodžiu, visko tau aš nepasakosiu, viskas
matyti ir be žiburio. Vakar mudu nutarėme išmėginti laimę ir pradėti gyventi
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dviese. Man dvidešimt dveji metai, abu turime teisę balsuoti. Aš noriu sukurti
gyvenimą su Talia lygybės pagrindais. Kaip tau atrodo?
Korčiaginas susimąstė.
—
Ką aš galiu atsakyti, Kolia? Jūs abu mano bičiuliai, kilę iš vienos
padermės. Visa kita taip pat bendra, o Talia itin gera mergina... Čia viskas
suprantama.
Kitą dieną Korčiaginas persinešė savo daiktus pas vyrukus į bendrabutį prie
depo, o po kelių dienų pas Aną buvo draugiškas vakaras be valgio ir gėrimo,—
komunistinis vakarėlis Talios ir Nikolajaus sandraugai pagerbti. Tai buvo
atsiminimų, nuotrupų iš labiausiai jaudinančių knygų skaitymo vakaras. Daug ir
gerai dainuota choru. Toli buvo girdėti kovos dainos, o vėliau Katiuša Zelenova ir
Volynceva atnešė bajaną, ir ėmė griaudėti sodrūs bosai ir aidėti sidabriniai garsai.
Šį vakarą Pavka grojo nepaprastai gerai, o kai, visiems stebintis, išėjo šokti
nerangusis Pankratovas, Pavka užsimiršo, ir armonika, netekdama naujo stiliaus,
ugningai užplėšė:
Ech, gatvės jau lyginas,—
Raukosi Denikinas,
Kad Čeką Sibiro taigoj
Mirtinai Kolčiaką maigo...
Armonika grojo apie praeitį, apie ugnies metus ir apie šios dienos draugystę,
apie kovą ir džiaugsmą. Bet kai armonika pateko į Volyncevo rankas ir šaltkalvis
užplėšė karštąjį „obuolėlį“, pašėlusiai pasileido šokti ne kas kitas, tik elektrikas.
Padūkusią čečiotką Korčiaginas šoko trečią ir paskutinį kartą savo gyvenime.

KETVIRTASIS SKYRIUS

Siena — tai du stulpai, Jie stovi vienas prieš antrą, tylūs ir nedraugiški,
atstovaudami dviem pasauliams. Vienas nuobliuotas ir nušlifuotas, juodais ir
baltais dryžiais nudažytas kaip policijos būdelė. Viršuje stipriomis vinimis prikaltas
vienagalvis grobuonis. Išskėtęs sparnus, tarytum apkabinęs nagais dryžuotą
stulpą, viengalvis maitėda piktai žiūri į metalinį skydą priešais, kumpas jo snapas
ištiestas ir įtemptas. Už šešių žingsnių priešais kitas stulpas. Giliai į žemę įkastas
apvalus tašytas didžiulis ąžuolinis stulpas. Ant stulpo lietas geležinis skydas, jame
kūjis ir pjautuvas. Tarp dviejų pasaulių atsivėrė bedugnė, nors stulpai įkasti lygioje
žemėje. Praeiti šiuos šešis žingsnius, nerizikuojant gyvybe, žmogui negalima.
Šičia siena.
Tūkstančius kilometrų nuo Juodosios jūros iki Tolimosios šiaurės, iki Arkties
vandenyno išsirikiavusi grandinė tų nebylių tarybinių socialistinių respublikų
sargybinių su didžia darbo emblema geležiniuose skyduose. Nuo šito stulpo, prie
kurio prikaltas plunksnuotas grobuonis, prasideda Tarybų Ukrainos ir ponų
Lenkijos siena. Tolimame užkampyje prigludęs mažas Berezdovo miestelis. Dešimt
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kilometrų nuo jo, priešais Lenkijos Koreco miestelį,— siena. Nuo Slavuto miestelio
iki Anapolio miestelio — N pasienio bataliono rajonas.
Bėga pasienio stulpai apsnigtais laukais, prasigaudami pro miško spindžius,
nusileidžia į pakriaušius, iššliaužia į viršų, dūluoja ant kauprelių ir, pasiekę upę,
žiūri nuo aukšto kranto į sniego užneštas svetimo krašto lygumas.
Šaltis. Girgžda po veltiniais sniegas. Nuo stulpo su pjautuvu ir kūju atsiskiria
milžiniška žmogysta didžiuliu šalmu; sunkiai žengdama, tikrina savo barą.
Augalotas raudonarmietis, apsivilkęs pilka miline su žaliais antsiuvais ir apsiavęs
veltiniais. Ant milinės užsisiautęs ilgus avikailių kailinius su plačiausia apykakle,
o galva šiltai apgaubta gelumbiniu šalmu. Ant rankų avikailių pirštinės. Kailiniai
ilgi, iki pat kulnų, su jais šilta net žiaurios pūgos metu. Viršum kailinių ant peties
— šautuvas. Raudonarmietis, šluodamas kailiniais sniegą, eina sargybos takeliu,
gardžiai traukdamas machorkos dūmelį. Prie tarybinės sienos, atvirame lauke,
sargybiniai stovi per kilometrą vienas nuo kito, kad akimis galėtų matyti savo
kaimyną. Lenkų pusėje — kilometrui du.
Prieš raudonarmietį, savo sargybos takeliu, traukia lenkų kareivis. Jis su
nedailiais kareiviškais pusbačiais, pilkai žaliu munduru ir tokios pat spalvos
kelnėmis, o ant viršaus juoda milinė su dviem eilėmis blizgančių sagų. Ant galvos
konfederate. Prie konfederatės baltas erelis, ant gelumbinių antpečių ereliai, prie
antsiuvų ant apykaklės ereliai, bet nuo to kareiviui ne šilčiau. 'Žvarbus šaltis
persmelkęs jį iki kaulo. Jis trina nušalusias ausis, eidamas daužo kulnais, o
rankos su plonomis pirštinėmis sustirusios. Nė valandėlės lenkas negali sustoti:
šaltis tuoj surakina jam sąnarius, ir kareivis visą laiką juda, kartais pabėgėdamas.
Sargybiniai susilygino, lenkas pasisuko ir nuėjo lygiagrečiai su raudonarmiečiu.
Kalbėtis prie sienos negalima, bet kai aplinkui nė gyvos dvasios ir tik už
kilometro priekyje dūluoja žmonės,— kas sužinos, ar tiedu eina tylėdami, ar
pažeidžia tarptautinius įstatymus.
Lenkas nori rūkyti, bet degtukus pamiršo kareivinėse, o vėjelis lyg tyčia neša
iš tarybinės pusės viliojantį machorkos kvapą. Lenkas liovėsi trynęs nušalusią ausį
ir atsigręžė: pasitaiko, jog raitas patrulis su vachmistru, o kartais ir su ponu
poručiku, šniukštinėdamas pasieniu, netikėtai išneria iš anapus kalvos,
tikrindamas sargybas. Bet aplinkui tuščia. Akinamai žėri saulėje sniegas. Danguje
— nė vienos snaigės.
—
Tovarišču, dai pšepalic**,— pirmas pažeidžia įstatymo šventumą lenkas
ir, užsimetęs ant nugaros savo daugiašūvį prancūzišką šautuvą su durtuvu,
sugrubusiais pirštais sunkiai išsitraukia iš milinės kišenės dėžutę pigių cigarečių.
Raudonarmietis girdi lenko prašymą, bet pasienio tarnybos lauko statutas
draudžia kovotojui kalbėti su kuo nors iš užsieniečių, o, be to, jis ne visai gerai
suprato, ką pasakė kareivis. Ir jis toliau eina savo keliu, tvirtai statydamas kojas
su šiltais ir minkštais veltiniais ant girgždančio sniego.
—
Draugas bolševike, duok pridegti, mesk degtukų dėžutę,— šįkart jau
rusiškai kalba lenkas.
Raudonarmietis įsižiūri į savo kaimyną. „Matyti, šaltis persmelkė „poną“ iki
gyvo kaulo. Nors ir buržujų kareiviūkštis, bet jo gyvenimas sukiužęs. Išvarė per
tokį šaltį su viena milinuke, štai ir šokinėja kaip zuikis, o be rūkalo ir visai niekai.“
Ir raudonarmietis neatsigręždamas meta degtukų dėžutę. Kareivis pagauna ją ore
**

Draugas, duok pridegti (lenk.).
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ir, laužydamas vieną po kito degtukus, pagaliau užsirūko. Dėžutė tokiu pat keliu
vėl pereina sieną, ir tada raudonarmietis nejučiomis sulaužo įstatymą:
—
Pasilik, aš turiu.
Bet iš anapus sienos pasigirsta:
—
Ne, ačiū, man už tą dėžutę tektų kokius dvejus metus atsėdėti kalėjime.
Raudonarmietis žiūri į dėžutę. Ant jos lėktuvas. Vietoje propelerio galingas
kumštis ir parašyta: „Ultimatumas.“
„Taip, teisybė, jiems netinka.“
Kareivis ir toliau eina i vieną pusę su juo. Jam vienam nuobodu tuščiame
lauke.
*

*

*

Ritmingai girgžda balnai, žirgų risčia raminamai lygi. Ant juodo kumelio
snukio, aplink šnerves, plaukai apšarmoję, arklių alsavimas tirpsta ore, virtęs
baitu garu. Obuolmušė kumelė, kuria joja bataliono vadas, gražiai stato koją,
tampo pavadžius, kaip lanką išriesdama laibą kaklą. Abu raiteliai su pilkomis
milinėmis, nu perpetėmis, ant rankovių turi po tris raudonus kvadratus, ant
bataliono vado Gavrilovo antsiuvai žali, o jo kelio draugo — raudoni. Gavrilovas —
pasienietis. Tai jo batalionas, išstatęs savo postus septyniasdešimt kilometrų bare,
jis čia „šeimininkas“. Jo kelio draugas — svečias iš Berezdovo, visuotinio karinio
apmokymo bataliono karo komisaras Korčiaginas.
Naktį pasnigta. Dabar guli sniegas, purus ir minkštas, nei arklio kanopos, nei
žmogaus kojos nepaliestas. Raiteliai išlėkė iš miškelio ir nujojo ristele per lauką.
Už kokių keturiasdešimt žingsnių į šoną vėl du stulpai.
—
Tpru-u!
Gavrilovas tvirtai įtempia pavadžius. Korčiaginas apgręžia juodį, norėdamas
sužinoti, dėl ko sustojo. Gavrilovas pasviro nuo balno ir atidžiai apžiūrinėja keistą
virtinėlę pėdų sniege, tartum kas būtų pertraukęs dantuotu ratuku. Čia prabėgta
gudraus žvėrelio, jis statė koją už kojos ir vinguriavo savo pėdas įmantriomis
kilpomis. Sunku buvo suprasti, iš kur ėjo pėdos, bet ne žvėries pėdos privertė
sustoti bataliono vadą. Už dviejų žingsnių nuo virtinėlės sniego užneštos kitos
pėdos. Čia praeita žmogaus. Jis nemetė pėdų, bet ėjo tiesiai į mišką, ir pėdos aiškiai
rodė — žmogus ėjo iš Lenkijos. Bataliono vadas pavaro arklį, ir pėdos atveda jį į
sargybinių taką. Dešimt žingsnių lenkų pusėje matyti pėdų žymės.
— Naktį kažkas perėjo sieną,— burbtelėjo bataliono vadas.—Vėl trečiasis
būrys pražiopsojo, o rytiniame pranešime nieko nėra. Velniai! -— Gavrilovo ūsai
žilstelėję, o šarma nuo šilto kvėpavimo nubėrė juos sidabru, ir jie rūsčiai nukaro
ant lūpos.
Prieš raitelius slenka dvi figūros. Viena maža, juoda, su žvilgančiais saulėje
prancūziško durtuvo ašmenimis, antra milžiniška, su ilgais geltonais avikailių
kailiniais. Obuolmušė kumelė, raitelio spustelėta, ima sparčiau bėgti, ir raiteliai
greitai priartėja prie einančiųjų priešais. Raudonarmietis pasitaiso diržą ant peties
ir išspiauna ant sniego nuorūką.
—
Sveikas, draugas! Kas nauja jūsų bare? — Ir bataliono vadas paduoda
jam ranką, beveik nepasilenk- damas, nes raudonarmietis augalotas. Milžinas
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paskubomis nusitraukia nuo rankos pirštinę. Bataliono vadas sveikinasi su
sargybiniu.
Lenkas iš tolo stebi. Du raudonieji karininkai (o trys kvadratai bolševikų
kariuomenėje'—-tai majoras) sveikinasi su kareiviu kaip artimi bičiuliai. Akimirką
įsivaizduoja, kaip jis paduotų ranką savo majorui Zakr- ževskiui, ir nuo tos paikos
minties nejučiomis apsidairė.
—
Ką tik priėmiau postą, draugas bataliono vade,-— atraportavo
raudonarmietis.
—
Pėdas matėte ten?
—
Ne, dar nemačiau.
—
Kas stovėjo naktį nuo dviejų iki šešių?
—
Surotenka, draugas bataliono vade.
—
Na, gerai, žiūrėkite kaip reikiant.
Ir, jau nujodamas, rūsčiai įspėjo:
Mažiau su šituo vaikščiokite.
Žirgams bėgant risčia plačiu keliu tarp sienos ir Brezdovo miestelio, bataliono
vadas pasakojo:
—
Pasienyje reikalinga akis. Truputi pasnausi, karčiai gailėsies. Mūsų
tarnyba neleidžia miegoti. Dieną peršokti sieną ne taip jau lengva, užtat naktį
nežiopsok. Štai patys spręskite, draugas Korčiaginai. Mano bare keturi kaimai
perpus perkirsti. Čia labai sunku. Kad ir kaip tu statysi sargybas, o kiekvienose
vestuvėse ar šventėje visa giminė iš anapus kordono dalyvauja. Bet kaip čia
nepereisi — dvidešimties žingsnių nebus pirkia nuo pirkios, o per upelį ir višta
perbris. Neapsieina ir be kontrabandos. Tiesa, visa tai smulkmenos. Parsineša
boba porą butelių lenkiškosios keturiasdešimt laipsnių stumbrinės, bet užtat yra
nemaža stambių kontrabandininkų, kurie darbuojasi su dideliais pinigais. O tu
žinai, ką lenkai daro? Visuose pasienio kaimuose atidarytos universalinės
parduotuvės, ką nori — tą ir pirk. Žinoma, tai padaryta ne saviems nuskurdusiems
valstiečiams.
Korčiaginas susidomėjęs klausėsi batalionio vado. Pasienio gyvenimas
panašus į nuolatinę žvalgybą.
—
Sakykite, draugas Gavrilovai, ar pasitenkinama vien kontrabandos
gabenimu?
Bataliono vadas niūriai atsakė:
—
Va čia ir yra visa bėda!..
*

*

*

Mažas Berezdovo miestelis. Atšakus provincijos užkampis, kitados skirtas
žydams gyventi. Du trys šimtai namelių, netvarkingai sustatytų kur pakliuvus.
Didžiulė turgaus aikštė, jos viduryje pora dešimčių krautuvėlių. Aikštė purvina,
mėšlina. Aplink miestelį valstiečių kiemai. Žydų rajono centre, prie kelio į
skerdyklą, sena sinagoga. Nykuma dvelkia iš to seno pastato. Tiesa, šeštadieniais
sinagoga negali skųstis tuštumu, bet vis jau ne taip, kaip būdavo seniau, ir rabino
gyvenimas visai ne toks, kokio jis norėtų. Kažkas, matyt, labai blogo įvyko devyni
šimtai septynioliktaisiais metais, jei net čia, tokiame užkampyje, jaunimas žiūri i
rabiną be deramos pagarbos. Tiesa, seniai dar nevalgo kiaulienos, bet kiek vaikėzų
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valgo dievo prakeiktą kiaulienos dešrą! Tfu, net šlykštu pagalvoti! Rebas Boruchas
įširdęs spiria kiaulei, kuri, ieškodama ėdalo, uoliai knaisioja mėšlo krūvą. Taip, jis
— rabinas — ne visai patenkintas tuo, kad Berezdovas virto rajono centru.
Privažiavo bala žino iš kur tų komunistų, ir vis suka ir suka žmonėms galvas, ir
kasdien vis nauji nemalonumai. Vakar jis, rebas, prie popo sodybos vartų pamatė
naują iškabą:
UKRAINOS KOMUNISTINĖS JAUNIMO SĄJUNGOS
BEREZDOVO RAJONO KOMITETAS

Ko nors gero laukti iš tos iškabos negalima. Paskendęs savo mintyse, rabinas
nepajuto, kaip užmatė nedidelį skelbimą, prilipdytą prie sinagogos durų:
Šiandien klube šaukiamas viešas darbo jaunimo susirinkimas. Pranešimą padarys vykdomojo
komiteto pirmininkas Lisicynas ir laikinai einąs komjaunimo rajono komiteto sekretoriaus pareigas
draugas Korčiaginas. Po susirinkimo devynmetės mokyklos mokiniai ruošia koncertą.

Rabinas įsiutęs nuplėšė lapelį nuo durų.
„Še tau, prasideda!“
Miestelio cerkviukę iš dviejų pusių supa didelis popo sodas, o sode —
senoviškai suręsti erdvūs namai. Priplėkę nuobodžiai tušti kambariai, kuriuose
gyveno popas su popiene, tokie pat, kaip ir namai, seni ir nuobodūs, kadai įkyrėję
vienas antram. Nuobodulys tučtuojau išnyko, kai į namus atėjo nauji šeimininkai.
Didelėje salėje, kurioje dievobaimingi šeimininkai tik per atlaidus priimdavo
svečius, dabar visada pilna žmonių. Popo namai dabar virto Berezdovo partiniu
komitetu. Ant mažo kambarėlio durų, į dešinę nuo paradinio įėjimo, kreida
parašyta „Komjaunimo rajono komitetas“. Čia dali savo dienos praleisdavo
Korčiaginas, kuris, dirbdamas visuotinio karinio apmokymo antrojo bataliono karo
komisaro darbą, drauge ėjo ir ką tik įkurto komjaunimo rajono komiteto
sekretoriaus pareigas.
Aštuoni mėnesiai praėjo nuo tos dienos, kai jie draugiškai vakaravo pas Aną.
O atrodo, kad tas buvo taip neseniai. Korčiaginas padėjo i šalį kupetą popierių ir,
atsilošęs į kėdės atkaltę, susimąstė...
Namuose tylu. Vėli naktis, partinis komitetas ištuštėjo. Neseniai paskutinis
išėjo Trofimovas, partijos rajono komiteto sekretorius, ir dabar Korčiaginas
namuose vienas. Langą išmargino įmantrūs šalčio raštai. Ant stalo žibalinė lempa;
karštai prikūrenta krosnis. Korčiaginas prisimena neseną praeitį. Rugpiūčio
mėnesį dirbtuvių kolektyvas buvo išsiuntęs jį, kaip jaunimo organizatorių, su
remonto traukiniu Į Jekaterino- slavą. Ir iki vėlyvo rudens pusantro šimto žmonių
traukė iš stoties į stotį, valydami jas nuo karo ir sąmyšio palikimo, nuo sudegusių
ir sudaužytų vagonų. Jų kelias ėjo nuo Sinelnikovo iki Pologo. Čia, buvusioje
bandito Macb.no karalystėje, kiekviename žingsnyje buvo griovimo ir naikinimo
žymių. Guliaj Polėje savaitę atstatinėjo mūrinį vandens bokštą, siuvo geležinius
lopinius dinamito išdraskytiems vandens cisternos šonams. Neišmanė elektrikas
šaltkalvio darbo, bet ne vieną tūkstanti surūdijusių veržlių užsuko raktą
pasitelkusios jo rankos.
Vėlyvą rudenį grįžo traukinys prie išsiilgtųjų dirbtuvių. Cechai priėmė atgal į
savo korpusus šimtą penkiasdešimt porų rankų...
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Dažniau pradėjo matyti draugai elektriką pas Aną. Išsilygino raukšlė kaktoje,
ir ne kartą būdavo girdėti užkrečiamas jo juokas.
Vėl mazuto brolija klausėsi rateliuose jo pasakojimo apie seniai praėjusius
kovos metus. Apie maištingos, vergiškos sermėgių Rusios mėginimus nuversti
vainikuotą pabaisą. Apie Stenkos Razino ir Pugačiovo maištus.
Vieną vakarą, kai pas Aną buvo susirinkę daug jaunimo, elektrikas netikėtai
atsikratė vieno seno nesveiko paveldėjimo. Jis, beveik iš mažens įpratęs prie
tabako, griežtai ir neatšaukiamai pasakė:
—
Aš neberūkau.
Tai Įvyko netikėtai. Kažkas pradėjo ginčus, kad įprotis stipresnis už žmogų,
pavyzdžiu nurodė rūkymą. Balsai pasidalijo. Elektrikas nesikišo į ginčą, bet jį
įtraukė Talia, privertė kalbėti. Jis pasakė tai, ką galvojo:
—
Žmogus valdo įprotį, bet ne atvirkščiai. Kitaip kurgi mes nukalbėsim?
Cvetajevas iš kampo sušuko:
—
Skambus žodis. Tai mėgsta Korčiaginas. O jeigu tą pasipūtimą
atmesime, tai ką gausim? Jis pats rūko? Rūko. Žino, kad rūkymas niekai? Žino. O
štai mesti — blauzdos per skystos. Neseniai jis rateliuose „diegė kultūrą“.— Ir,
keisdamas toną, Cvetajevas paklausė su šalta pašaipa: — Tegu jis pats atsakys
mums, kaip jam ten su keiksmais? Kas pažįsta Pavką, tas pasakys: keikiasi retai,
bet smagiai. Pamokslą sakyti lengviau, nei šventuoju būti.
Stojo tyla. Šiurkštus Cvetajevo tonas nemaloniai paveikė visus. Elektrikas ne
iš karto atsakė. Pamažu išsiėmė iš burnos papirosą, sulamdė ir negarsiai tarė:
—
Aš neberūkau.
Patylėjęs pridūrė:
—
Tai darau sau ir truputį Dimkai. Sudilusio skatiko nevertas tas, kuris
nepajėgs įveikti blogo įpročio. Dar tebesikeikiu. Aš, vyručiai, ne visai įveikiau šitą
gėdą, tačiau net Dimka pripažįsta retai girdįs mane keikiantis. Žodžiui lengviau
išsprūsti, negu užsirūkyti papirosą, štai kodėl dabar nepasakysiu, kad ir tam
padariau galą. Bet vis dėlto ir keiksmams padarysiu galą.
Prieš pat žiemą užtvenkė upę plukdomi medžiai, ardė jų sielius rudeninis
potvynis, ir žuvo kuras, nešė jį žemyn upė. Solomenka vėl nusiuntė savo kolektyvus
gelbėti miško lobių.
Nenorėdamas atsilikti nuo kolektyvo, Korčiaginas prisivertė nuslėpti nuo
draugų smarkų persišaldymą, ir, po savaitės prieplaukos krantuose išaugus
kalnams sukrautų malkų, šaltas vanduo ir žvarbus rudens oras pažadino kraujyje
snaudusi priešą,— Korčiaginas ėmė smarkiai karščiuoti. Dvi savaites aštrus
reumatizmas degino jo kūną, o, sugrįžęs iš ligoninės, prie spaustuvų galėjo dirbti
tiktai „raitas“. Meistras tik kraipė galvą. O po kelių dienų bešališka komisija
pripažino jį nedarbingu, ir jis buvo atleistas iš darbo ir kartu gavo teisę į pensiją,
nuo kurios piktai atsisakė.
Sunkia širdimi paliko jis savo dirbtuves. Pasiramsčiuodamas lazda, vaikščiojo
lėtai ir skausmo kankinamas. Motina rašė ne kartą, prašė aplankyti, ir dabar jis
atsiminė savo senutę, jos žodžius atsisveikinant: „Matau jus, tik kai susižalojate.“
Gubernijos komitete gavo į vamzdelį susuktas dvi asmenines bylas:
komjaunimo ir partinę, ir, beveik su nieku neatsisveikinęs, nenorėdamas didinti
sielvarto, išvažiavo pas motiną. Dvi savaites senutė šutino ir trynė sutinusias jo
kojas, ir po mėnesio jis jau vaikščiojo be lazdos, o krūtinėje plazdėjo džiaugsmas,
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ir sutemos vėl virto aušra. Traukinys atvežė jį į gubernijos miestą. Po trijų dienų
organizaciniame skyriuje jis gavo dokumentą, pagal kurį buvo siunčiamas į
gubernijos karo komisariatą kaip politinis darbuotojas karinio apmokymo dalinių
formuoti.
O dar po savaitės jis atvažiavo čia, į užpustytą miestelį, kaip antrojo bataliono
karo komisaras. Komjaunimo apygardos komitete gavo uždavinį surinkti
išsisklaidžiusius komjaunuolius ir sukurti naujame rajone organizaciją. Štai kaip
keitėsi gyvenimas.
Lauke kaitra. Pro atvirą vykdomojo komiteto pirmininko kabineto langą
žvilgčioja vyšnios šakelė. Saulė uždega auksuotą kryžių ant bažnyčios gotiškos
varpinės, kur anapus kelio priešais vykdomąjį komitetą. Sodelyje prieš langą vikriai
ieško lesalo švelniai papurę, žali kaip žolė aplink juos, mažyčiai vykdomojo
komiteto sargienės žąsiukai.
Vykdomojo komiteto pirmininkas baigė skaityti ką tik gautą telegramą. Jo
veidu nuskriejo šešėlis. Didelė pūslėta ranka sulindo į vešlų garbanotą kuodą ir
Įstrigo ten.
Nikolajui Nikolajevičiui Lisicynui, Berezdovo vykdomojo komiteto pirmininkui,
vos dvidešimt ketveri metai, bet niekas iš jo bendradarbių ir partinių darbuotojų
šito nežino. Jis, didelis ir stiprus žmogus, rūstus ir kartais baisus, atrodo
trisdešimt penkerių metų amžiaus. Stiprus kūnas, didelė galva ant galingo
sprando, rudos, šalčiu dvelkiančios, įžvalgios akys, energinga, griežta smakro
linija. Mėlynos jojamosios kelnės, pilkas „visko matęs“ frenčas, prie krūtinės
kairiosios kišenės Raudonosios Vėliavos ordinas.
Iki Spalio Lisicynas „vadovavo“ tekinimo staklėms Tūlos ginklų fabrike, kur jo
senelis, tėvas ir jis bemaž iš mažens pjaustė ir tekino geležį.
O nuo tos rudens nakties, kai pirmą kartą pastvėrė į rankas ginklą, kurį iki
tol darydavo, Kolia Lisicynas pateko į audrą. Svaidė jį revoliucija ir partija iš vieno
gaisro į kitą. Nuo raudonarmiečio iki pulko vado ir komisaro garbingą kelią nuėjo
Tūlos ginklininkas.
Paliko praeityje gaisrai ir pabūklų griausmas. Dabar Nikolajus Lisicynas čia,
pasienio rajone. Gyvenimas plaukia ramiai. Iki vėlyvo vakaro išsėdi jis prie derliaus
suvestinių, o štai ši depeša valandėlę atgaivino nesenus laikus. Šykščia telegrafo
kalba depeša įspėja:
Visai slaptai. Berezdovo vykdomojo komiteto pirmininkui Liicynui.
Prie sienos pastebima, kad lenkai gyvai telkia didelę gaują, kuri gali terorizuoti pasienio
rajonus. Imkitės atsargumo priemonių. Siūloma finansų skyriaus vertybes išsiųsti į apygardą,
nelaikyti pas save surinktų mokesčių.

Pro kabineto langą Lisicynųi matyti kiekvienas, kas j eina į rajono vykdomąjį
komitetą. Priebutyje Korčiaginas. Po minutės jis pasibeldžia į duris.
—
Sėsk, pasišnekėsime. — Ir Lisicynas spaudžia Korčiaginui ranką.
Visą valandą vykdomojo komiteto pirmininkas nieko nepriėmė.
Kai Korčiaginas išėjo iš kabineto, jau buvo vidurdienis. Iš sodo išbėgo maža
Lisicyno sesutė Niūra. Pavlas vadindavo ją Aniutka. Drovi ir ne pagal amžių rimui
mergaitė visada, susitikusi Korčiaginą, maloniai šypsodavo, ir dabar ji nevikriai,
vaikiškai pasisveikino, atmesdama nuo kaktos kirptų plaukų pluoštelį.
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—
Ar pas Kolią nieko nėra? Marija Michailovna seniai jo laukia pietų,—
tarė Niūra.
—
Eik, Aniutka, jis vienas.
Kitą dieną, dar gerokai prieš aušrą, prie vykdomojo komiteto privažiavo trys
vežimai įšertais arkliais. Žmonės juose tyliai kalbėjosi. Iš finansų skyriaus buvo
išnešti keli užantspauduoti maišai, sukrauti į vežimą, ir po kelių minučių plentu
ėmė dardėti ratai. Vežimus buvo apsupęs Korčiagino vadovaujamas būrys.
Keturiasdešimt kilometrų iki apygardos centro (iš jų dvidešimt penki mišku) buvo
nužygiuoti laimingai: vertybės perėjo į apygardos finansų skyriaus seifus.
O po kelių dienų nuo sienos pusės į Berezdovą atlėkė raitelis. Raitelį ir
apsiputojusį arklį lydėjo sumišę miestelio žioplių žvilgsniai.
Prie vykdomojo komiteto vartų raitelis virste nuvirto nuo arklio ir,
priturėdamas ranka kardą, užbėgo laipteliais, bildėdamas sunkiais batais.
Lisicynas susiraukęs priėmė iš jo paketą, atplėšė ir pasirašė ant voko. Neduodamas
žirgui atsikvėpti, pasienietis šoko į balną ir, iš karto pasileidęs šuoliais, nujojo
atgal.
Niekas nežinojo, kas buvo pakete, tik vykdomojo komiteto pirmininkas, kuris
ką tik jį perskaitė. Tačiau miesčioniai turi kažkokią šunišką uoslę. Iš trijų smulkių
pirklių du čia būtinai bus smulkūs kontrabandininkai, ir šitas verslas jiems išugdo
kažkokį instinktyvų sugebėjimą užuosti pavojų.
Šaligatviu į visuotinio karinio apmokymo bataliono štabą greitai nuėjo du
žmonės. Vienas iš jų Korčiagi- nas. Šitą gyventojai pažįsta: jis visada ginkluotas.
Bet kad partinio komiteto sekretorius Trofimovas užsikabinęs perpetę su
naganu,— tai jau prastai.
Po kelių minučių iš štabo išbėgo koks penkiolika žmonių ir, prilaikydami
šautuvus su pakeltais durtuvais, leidosi bėgti į malūną prie kryžkelės. Kiti
komunistai ir komjaunuoliai ginklavosi partijos komitete. Su kubanka ir vis tuo
pačiu mauzeriu prie šono nulėkė raitas vykdomojo komiteto pirmininkas. Aišku,
dėjosi kažkas negera, ir didžioji aikštė bei nuošalūs skersgatviai tartum išmirė —
nė gyvos dvasios. Bematant prie mažučių krautuvėlių durų atsirado milžiniškos
viduramžių spynos, užsitrenkė langinės. Ir tiktai baimės ne- pažįstančios vištos ir
kaitros iškamuotos kiaulės rūpestingai darbavosi po šiukšlynus.
Miestelio pakraščių soduose sugulė užtvara. Čia prasideda laukai, ir toli
matyti tiesi kelio linija.
Pranešimas, kurį gavo Lisicynas, buvo trumpas:
Šiąnakt Podubcų rajone per sieną į tarybinę teritoriją kaudamasi prasilaužė raitelių gauja,
apytikriai šimtas kardų su dviem lengvaisiais kulkosvaidžiais. Imkitės priemonių. Gaujos pėdos
dingsta Slavuto miškuose. Įspėju: dieną per Berezdovą, vydamasi gaują, prajos raudonųjų kazokų
šimtinė. Nesupainiokite. Atskiro pasienio bataliono vadas
Gavrilovas.

Jau po valandos kelyje į miestelį pasirodė raitelis, o per kilometrą užpakalyje
— grupė raitelių. Korčiaginas atidžiai žiūrėjo į priekį. Raitelis jojo atsargiai, bet
užtvaros soduose nepastebėjo. Tai buvo jaunas 7-jo raudonųjų kazokų pulko
raudonarmietis. Žvalgyba jam buvo naujiena, ir, kai jį staiga apsupo iš sodų į kelią
išsipylę žmonės, jis, pamatęs prie palaidinių Jaunimo Komunistinio Internacionalo
ženklelius, sumišęs nusišypsojo. Po trumpų derybų jis apgręžė arklį ir nu-lėkė prie
186

risčia jojančios šimtinės. Užtvara praleido raudonuosius kazokus ir vėl sugulė
soduose.
Praėjo kelios neramios dienos. Lisicynas gavo pranešimą, kuriame buvo
sakoma, kad banditams nepavykę išplėsti diversinių veiksmų: raudonųjų
raitininkų persekiojama gauja buvo priversta skubomis pasitraukti už kordono.
Mažytė bolševikų grupė — devyniolika žmonių — visame rajone įtemptai dirbo
tarybinės statybos darbą. Jaunas, ką tik suorganizuotas rajonas reikalavo viską
sukurti iš naujo. Siena buvo arti, ir visiems reikėjo nuolatos budėti.
Tarybų perrinkimai, kova su banditais, kultūrinis darbas, kova su
kontrabanda, karinis, partinis ir komjaunimo darbas — štai ratas, kuriuo nuo
aušros ligi vėlyvos nakties sukosi Lisicyno, Trofimovo, Korčiagino ir jų sutelkto
negausaus aktyvo gyvenimas.
Nuo arklio — prie rašomojo stalo, nuo stalo — į aikštę, kur žygiuoja mokomi
atžalyno būriai; klubas, mokykla, du trys posėdžiai, o naktį — arklys, mauzeris
prie šlaunies ir griežtas: „Stok! Kas eina?“, nudardančių ratų su užkordonio
prekėmis bildesys — šitokios būdavo antrojo bataliono karo komisaro dienos ir
daugelis naktų.
Komjaunimo Berezdovo komitetas — tai Korčiaginas, Lida Polevych —
siauraakė volgietė, moterų skyriaus vedėja, ir Zenka Razvalichinas — aukštas,
apveidus, dar neseniai buvęs gimnazistas, „jaunas, bet ne pėsčias“, pavojingų
nuotykių mėgėjas, Šerloko Holmso ir Lui Busenaro žinovas. Razvalichinas buvo
partijos rajono komiteto reikalų vedėjas, prieš ketvertą mėnesių įstojo į
komjaunimą, bet elgėsi su komjaunuoliais kaip „senas bolševikas“. Nebuvo ko
siųsti į Berezdovą, ir, gerokai pasvyravęs, apygardos komitetas atsiuntė
Razvalichiną „politinio švietimo vadovu“.
*

*

*

Saulė pasiekė zenitą. Kaitra skverbėsi į slapčiausius kampelius: visa, kas
gyva, pasislėpė pastogėje, ir net šunys palindo po klėtimis ir gulėjo ten kaitros
iškamuoti,. sutingę ir mieguisti. Atrodė, kaimą paliko visa, kas gyva, ir tik balutėje
prie šulinio laiminga kriuksėjo į purvą įsiknisusi kiaulė.
Korčiaginas atsirišo žirgą ir, prikandęs nuo kelio skausmo lūpą, sėdo į balną.
Mokytoja stovėjo ant mokyklos laiptelių, delnu gindama akis nuo saulės.
—
Ligi kito susitikimo, draugas karo komisare. — Nusišypsojo.
Žirgas nekantriai treptelėjo koja ir, išrietęs sprandą, įtempė pavadžius.
—
Iki pasimatymo, drauge Rakitina. Vadinasi, nutarta: rytoj jūs turite
pirmąją pamoką.
Žirgas, pajutęs atleistus pavadžius, iš karto ima bėgti risčia. Čia Korčiagino
ausis pasiekė baisūs klyksmai. Taip rėkia moterys per gaisrą kaime. Kietos
kamanos staigiai pasuko arklį, ir karo komisaras pamatė, kad nuo kaimo pakraščio
uždususi bėga jauna valstietė. Išėjusi į gatvės vidurį, Rakitina sustabdė ją. Ant
gretimų trobų slenksčių pasirodė žmonės, daugiausia seniai ir senės. Darbingi
žmonės buvo laukuose.
—
Oi gerieji žmonės, kas ten darosi! Oi, negaliu, negaliu!
Kai Korčiaginas prijojo prie jų, iš visų pusių jau bėgo žmonės. Moterį visi
apspito, tampė už baltų marškinių rankovių, apibėrė išgąstingais klausimais, bet
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iš padrikų jos žodžių nieko nebuvo galima suprasti. „Užmušė! Negyvai pjaunasi!“—
tik šūkavo jinai. Kažkoks senis suvelta barzda, priturėdamas ranka drobines
kelnes, paikai šokinėdamas, prisispyręs kamantinėjo jaunąją moterį:
—
Nerėk kaip beprotė! Kur muša? Už ką muša? Nespiek! Tfu, velnias!
—
Mūsų kaimas su podubciečiais mušasi... dėl ežių! Podubciečiai
mūsiškius muša užmuštinai!
Visi. suprato įvykus nelaimę. Gatvėje kilo moterų klyksmas, įniršę ėmė
riaumoti seniai. Ir nuskrido per kaimą, ėmė vinguriuoti kiemuose aliarmo
šauksmas: „Podubciečiai dėl ežių mūsiškius dalgiais kapoja!“ Iš pirkių į gatves šoko
visi, kas galėjo vaikščioti, ir, pa- sistvėrę šakes, kirvius arba stačiai išsirovę baslį
iš tvoros, bėgo į laukus, kur kruvinose muštynėse du kaimai sprendė savo
kasmetinį ginčą dėl ežių.
Korčiaginas taip sukirto arkliui, kad tas iš sykio pasileido šuoliais. Raitelio
riksmo raginamas, pralenkdamas bėgančius, juodis leidosi į priekį kiek tik įkerta.
Priglaudęs ausis prie galvos ir aukštai mesdamas kojas, jis bėgo vis greičiau ir
greičiau. Ant kalvos vėjo malūnas, tartum perkirsdamas kelią, buvo išskėtęs į šalis
savo rankas — sparnus. Nuo malūno į dešinę, žemumoje, prie upės — lankos. Į
kairę, kiek užmatė akis, čia kildamas į kalvas, čia leisdamasis į daubas, traukėsi
rugių laukas. Šiureno vėjas nunokusius rugius, tarytum ranka juos glostydamas.
Skaisčiai raudonavo aguonos prie kelio. Čia buvo tylu ir nepakenčiamai karšta. Tik
toli, apačioje, ten, kur it sidabrinė gyvačiukė šildėsi prieš saulę upė, aidėjo
šauksmai.
Žemyn, į lankas žirgas bėgo baisiais šuoliais. „Užklius koja —ir jam, ir man
galas“,— toptelėjo Pavlui į galvą. Bet jau nebebuvo galima sustabdyti žirgo, ir,
prisilenkęs prie jo sprando, Pavlas klausėsi, kaip švilpia vėjas ausyse.
Į lanką išlėkė kaip pašėlęs. Baisiai, žvėriškai įniršę čia mušėsi žmonės. Keli
vyrai gulėjo ant žemės, apsipylę kraujais.
Žirgas krūtine partrenkė žemėn kažkokį barzdylą, kuris su dalgiakočiu vijosi
jauną, kruvinu veidu vyrą. Įdegęs, stiprus valstietis sunkiais dideliais batais
minkė, ant žemės parsigriovęs, priešininką, stropiai stengdamasis Įspirti į
paširdžius.
Korčiaginas visu žirgo sunkumu užlėkė ant kupetos žmonių, išblaškė į visas
puses besipešančius. Neleisdamas atsigosti, pasiutiškai gręžiojo žirgą, užjodamas
ant sužvėrėjusių žmonių, ir, jausdamas, kad išskirti šitas kruvinas žmonių
kupetas galima tik tokiu pat nuožmumu ir baime, Įdūkęs suriko:
—
Išsiskirstykite, bjaurybės! Iššaudysiu, banditpalaikiai!
Ir, išsitraukęs iš makštų mauzerį, pokštelėjo kažkam pro pykčio iškreiptą
veidą. Kas šuolis — tai šūvis. Vienas kitas, mesdami dalgius, pasuko atgal. Taip
pasiutiškai jodinėdamas po lanką, neduodamas mauzeriui nutilti, karo komisaras
pasiekė tikslą. Žmonės puolė iš lankos į visas puses, slėpdamiesi nuo atsakomybės
ir nuo šito nežinia iš kur atsiradusio, baisaus savo įniršimu žmogaus su „velniška
mašinėle“, kuri šaudo be galo, be krašto.
Greitai į Podubcus atvažiavo rajono teismas. Ilgai vargo liaudies teisėjas,
kamantinėdamas liudytojus, bet taip ir nesurado pradininkų. Nuo muštynių
niekas nemirė, sužeistieji pagijo. Atkakliai, su bolševikišku kantrumu teisėjas
stengėsi išaiškinti niūriai stovintiems prieš jį valstiečiams, kokios nežmoniškos ir
neleistinos jų surengtos muštynės.
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—
Ežios kaltos, draugas teisėjau, susimaišė mūsų ežios! Dėl to ir mušamės
kas metai.
Vienam kitam vis dėlto teko atsakyti.
O po savaitės lankomis vaikščiojo komisija ir kalė stulpelius ginčytinose
vietose. Senis matininkas, apsipylęs prakaitu, kaitros ir ilgo vaikščiojimo
iškamuotas, sukdamas ruletę, sakė Korčiaginui:
—
Trisdešimti metai matininkauju, ir visur ežios— vaidų priežastis.
Pasižiūrėkite į lankų padalijimo liniją, juk tai kažkas neįtikima! Girtas — ir tas
tiesiau eina. O kas laukuose? Trijų žingsnių pločio rėželiai, lipa jie vienas ant kito,
kai juos reikia išdalyti — iš proto gali išsikraustyti. Ir visa tai kas metai smulkėja
ir smulkėja. Atsiskyrė sūnus nuo tėvo — rėželis per pusę. Tikinu jus, kad dar po
dvidešimt metų laukai bus vienos ežios ir nebus kur sėti. Juk ir dabar dešimt
procentų žemės ežio-mis dirvonuoja.
Korčiaginas nusišypsojo:
—
Po dvidešimt metų pas mus nebeliks nė vienos ežios, draugas
matininke.
Senis atlaidžiai pasižiūrėjo į savo pašnekovą.
—
Čia jūs apie komunistinę visuomenę kalbate? Na, žinote, tai dar kažkur
tolimoje ateityje.
—
O apie Budanovkos kolūkį žinote?
— A, štai jūs apie ką!
—
Taip.
—
Budanovkoje esu buvęs... Tačiau vis dėlto tai išimtis, draugas
Korčiaginai.
Komisija matavo. Du vaikinai smaigstė kuolelius. O iš abiejų lankos pusių
stovėjo valstiečiai ir akylai žiūrėjo, kad stulpeliai būtų kalami ten, kur senos ežios,
vos pastebimos pagal pusiau supuvusias lazdas, kai kur kyšančias iš žolės.
*

*

*

Šmaukštelėjęs botagu gaišenai ieniniuį, vežėjas atsigręžė į sėdinčius vežime
ir, būdamas šnekus žmogus, pasakojo:
—
Bala žino, iš kur tų komjaunuolių pas mus priviso. Pirmiau jų nebuvo.
O prasidėjo viskas, reikia manyti, nuo mokytojos. Jos pavardė Rakitina, gal
pažįstate? Jauna dar bobelė, bet, galima sakyti,— bjauri. Ji visas kaimo bobas
kursto, susivadina jas ir suka galvas, ramybės žmonėms neduoda. Užvažiuosi
įsikarščiavęs bobai per snukį,— be šito negalima apsieiti,— pirmiau, būdavo,
nusišluosto ir tyli, o dabar tik pa-liesk — riksmas neišpasakytas. Čia ir apie
liaudies teismą gali išgirsti, o kuri jaunesnė,— ta ir apie skyrybas pašnekės, ir
visus Įstatymus tau išdėstys. O manoji Ganka, tokia jau tyli iš prigimties boba,
dabar į delegates išėjo. Tai lyg bobų vyresnioji. Ir vaikščioja pas ją visas kaimas. Iš
pradžių norėjau Ganka apšventinti vadžiomis, o paskui nusispioviau. Velnias jų
ne-matė! Tegu sau mala liežuviais. Boba ji man gera ir ūkyje, ir aplamai.
Vežėjas pasikasė apžėlusią krūtinę, kuri buvo matyti pro drobinių marškinių
praskiepą, ir dėl visa ko sušėrė ieniniui per papilvę. Vežime sėdėjo Razvalichinas ir
Lida. Podubcuose abu jie turėjo savo reikalų: Lida norėjo sušaukti delegačių
pasitarimą, o Razvalichinas važiavo tvarkyti darbo kuopelėje.
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—
O argi jums komjaunuoliai nepatinka?-—juokais paklausė vežėją Lida.
Šis papešiojo barzdelę ir neskubėdamas atsakė:
—
Ne, kodėl gi... Jaunystėje galima pasiausti. Vaidinimą suruošti ar ką
kita, aš pats mėgstu komedijos pasižiūrėti, jeigu ko verta. Iš pat pradžių manėme,
valiūkauti ims vaikai, o išėjo priešingai. Iš žmonių girdėjome, kad už
girtuokliavimą, chuliganizmą ir kitką juos į nagą ima. Jie labiau Į mokslus. Tik štai
prie dievo kimba ir vis kursto žmones iš cerkvės klubą pa-daryti. Tai jau be reikalo,
seniai šnairuoja ir galanda dantį prieš komjaunuolius. O taip — ką gi? Netvarka
štai kur: priima į savo tarpą didžiausius plikšius, kurie bernauja arba iš
suskurdusio ūkio. Ūkininkų vaikų neįsileidžia.
Vežimas nudardėjo nuo kalniuko ir sustojo prie mokyklos.
*

*

*

Sargienė atvažiavusiems paklojo pirkioje, o pati nuėjo gulti į daržinę. Lida ir
Razvalichinas buvo ką tik parėję iš užtrukusio susirinkimo. Pirkioje tamsu.
Nusiavusi batukus, Lida atsigulė į lovą ir iš karto užmigo. Ją pažadino
šiurkštus Razvalichino rankų prisilietimas, neleidžiąs abejoti jo tikslais.
—
Ko nori?
—
Tyliau, Lidka, ko tu laidai gerklę? Man vienam, supranti, nuobodu
šitaip gulėti, velniai kur imtų! Nejaugi tu nerandi nieko Įdomesnio, kaip kirmyti?
—
Atitrauk rankas ir tuoj nėšinkis velniop iš mano lovos!—Lida pastūmė
jį. Ji ir pirmiau negalėdavo pakęsti nešvankios Razvalichino šypsenos. Dabar Lidija
nori pasakyti Razvalichinui kažką įžeidžiamo ir pašaipaus, bet ją įveikia miegas, ir
ji užsimerkia.
— Ko tu maivais? Pamanykit, koks inteligentiškas elgesys. Ar jūs kartais ne
iš kilmingųjų mergaičių instituto? Ką gi tu manai, aš imsiu ir patikėsiu tavimi?
Liaukis kvailiojusi. Jei tu žmogus susipratęs, tai iš pradžių patenkink mano
poreikį, o paskui miegok kiek tik lenda.
Nerasdamas reikalo daugiau aušinti burnos, jis vėl nuo suolo persėdo ant
lovos ir kaip šeimininkas reikalaudamas padėjo savo ranką Lidai ant peties.
—
Eik velniop! — iš karto pabudusi, sako ji.— Garbės žodis, rytoj
papasakosiu Korčiaginui.
Razvalichinas stvėrė ją už rankos ir susierzinęs ėmė šnibždėti:
—
Spjauti man į tavo Korčiaginą, o tu nesispardyk,— vis tiek paimsiu.
Juodu su Lida trumpai susigrumia, ir pirkios tyloje skardžiai nuskamba
antausis — vienas, kitas... Razvalichinas nulekia į šalį. Tamsoje Lida ant
nuomonės bėga prie durų ir, pastūmusi jas, išlekia į kiemą. Ten ji stovi,
mėnesienos nušviesta, nesitverdama piktumu.
1— Eik į pirkią, kvaiša! — piktai sušuko Razvalichinas.
Jis išsineša savo patalą į pašiūrę ir pasilieka nakvoti lauke. O Lida,
užsisklendusi duris, susisuka į kamuoliuką lovoje.
Rytą, grįžtant namo, Ženka sėdėjo vežime greta senio ir rūkė papirosą po
papiroso.
„O juk ši neliečiamoji ir iš tiesų gali priplepėti Korčiaginui. Kad ją kur galas!
Nors būtų kokia gražuolė, o čia vienas nesusipratimas. Reikia susigerinti su ja, gali
nei šis, nei tas išeiti. Korčiaginas ir taip į mane šnairuoja.“
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Razvalichinas persėdo pas Lidą. Jis dėjosi sumišęs, jo akys bemaž liūdnos, jis
paisto kažką, padrikai teisindamasis, jis jau atgailoja.
Razvalichinas pasiekė, ko norėjo: prie miestelio Lida pažada niekam apie
vakarykštį įvykį nepasakoti.
*

*

*

Viena po kitos dygo komjaunimo kuopelės kaimuose. Daug jėgų komjaunimo
rajono komiteto komjaunuoliai atiduodavo šiems naujiems komunistinio judėjimo
daigams. Ištisas dienas Korčiaginas ir Lida Polevych praleisdavo tuose kaimuose.
Razvalichinas nemėgo važinėti į kaimus. Jis nemokėjo suartėti su jaunais
valstiečiais, įgyti jų pasitikėjimo ir tik gadindavo reikalą. O Polevych ir Korčiaginui
tai išeidavo paprastai ir natūraliai. Lida sutelkdavo apie save merginas,
susirasdavo draugių ir jau nebenutraukdavo ryšių su jomis, nepastebimai
sudomindama merginas komjaunimo gyvenimu ir darbu. Korčiaginą rajone
pažinojo visas jaunimas. Tūkstantį šešis šimtus jaunuolių, kuriems artėjo metas
stoti į kariuomenę, rengė karo tarnybai antrasis visuotinio karinio apmokymo
batalionas. Dar niekad armonika neturėjo tokio svarbaus vaidmens propagandoje,
kaip čia, per kaimo vakarėlius, gatvėje. Dėl armonikos Korčiaginas pasidarė „savas
bernas“, ne vienam gauruotam vyrukui kelias į komjaunimą prasidėjo kaip tik nuo
čia, nuo skambios kerėtojos armonikos, čia aistringos ir audrinančios širdį
smarkiu maršo tempu, čia meilios ir švelnios, kai ringuodavo liūdnas ukrainiečių
dainas. Klausydavosi jaunuoliai armonikos, klausydavosi ir muzikanto —
darbininko, dabar karinio komisaro ir komjaunimo sekretoriaus. Darniai pindavosi
širdyse ir armonikos dainos, ir jaunojo komisaro kalbos. Kaimuose pasigirdo
naujos dainos, pirkiose atsirado kitų knygų, ne tik psalmynai ir sapnininkai.
Riestoka pasidarė kontrabandininkams, reikėdavo jiems dairytis ne vien į
pasieniečius: atsirado jaunų tarybų valdžios bičiulių ir uolių talkininkų. Kartais,
besiverždamos pačios sugriebti priešą, persistengdavo pasienio kuopelės, ir tada
Korčiaginui tekdavo gelbėti savo globotinius. Kartą Grišutka Chorovodka,
mėlynakis Podubcų kuopelės sekretorius, didelis karštakošis, baisus mėgėjas
pasiginčyti, antireligininkas, savais ypatingais keliais gavęs žinių, kad naktį kaimo
malūnininkas laukia kontrabandos, sukėlė ant kojų visą kuopelę. Apsiginklavusi
mokomuoju šautuvu, dviem durtuvais, Grišutkos vadovaujama kuopelė naktį
atsargiai apsupo malūną, laukdama žvėries. Apie kontrabandą sužinojo GPU
pasienio postas ir iššaukė savo užtvarą. Naktį abi pusės susidūrė, ir tik pasieniečių
santūrumo dėka komjaunuoliai nebuvo iššaudyti per įvykusį susidūrimą. Vyrukai
tiktai buvo nuginkluoti ir, nuvedus už keturių kilometrų į gretimą kaimą, uždaryti.
Korčiaginas tuo metu buvo pas Gavrilovą. Rytą bataliono vadas painformavo
jį apie ką tik gautą pranešimą, ir rajono komiteto sekretorius nujojo vaduoti
vyrukų.
GPU įgaliotinis juokdamasis pasakojo jam, kas įvyko naktį.
— Štai ką padarysime, draugas Korčiaginai. Vyrukai jie geri, mes jiems
nekelsime bylos. O kad ateityje jie nevykdytų mūsų funkcijų, įvaryk jiems baimės.
Sargybinis atidarė daržinės duris, ir vienuolika vyrukų pakilo nuo žemės ir
stovėjo sumišę, svarinėdamiesi nuo vienos kojos ant kitos.
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—
Štai pažvelkite į juos,— liūdnai skėstelėjo rankomis įgaliotinis.— Pridarė
bėdos, ir dabar turiu siųsti juos į apygardą.
Tada ėmė kalbėti susijaudinęs Grišutka:
—
Draugas Sacharovai, ką mes tokio padarėme? Mes juk tarybų valdžiai
norėjome padėti. Mes seniai šitą buožę sekėme, o jūs mus uždarėte kaip
banditus.— Ir jis Įsižeidęs nusigręžė.
Po rimtų derybų Korčiaginas ir Sacharovas, sunkiai valdydamiesi, liovėsi „varę
baimės“.
—
Jei tu už juos laiduoji ir pažadi, kad jie daugiau nebevaikščios prie
sienos, o savo paramą teiks kitaip, tai paleisiu geruoju,— kreipėsi Sacharovas į
Korčiaginą.
—
Gerai, aš atsakau už juos. Tikiuos, jie nebeįklam- pins manęs.
Į Podubcus kuopelė grįžo dainuodama. Incidentas liko nepaskelbtas. Bet
malūnininkas vis dėlto netrukus buvo sučiuptas. Šį kartą teisėtai.
*

*

*

Turtingai gyvena vokiečių kolonistai Maidan-Vilos pagirių viensėdžiuose. Per
puskilometrį vienas nuo kito stovi stiprūs buožių kiemai; namai su priestatais kaip
mažos tvirtovės. Maidan-Viloje rasdavo prieglobstį Antaniuko gauja. Susitelkė iš
savo giminių šitas caro viršila septynetą banditų ir ėmė valiūkauti su naganu
apylinkės keliuose, nevengdamas nuleisti kraują, neatsisakydamas papurtyti
spekuliantą, bet nepraleisdamas ir tarybinių darbuotojų. Sukosi Antaniukas
vikriai. Šiandien jis sudorojo du kaimo kooperatininkus, o rytoj jau už kokių
dvidešimt kilometrų nuginkluoja paštininką ir apiplėšia iki paskutinės kapeikos.
Varžėsi Antaniukas su savo kolega Gordijum, abu labu buvo tokiu ir abu drauge
apygardos milicijai ir GPU sugaišindavo nemaža laiko. Zujo Antaniukas pačioje
Berezdovo panosėje. Pasidarė pavojinga važiuoti į miestą. Banditą sunku buvo
sugauti: jis, kai pasidarydavo karšta, pasitraukdavo už kordono, patupėdavo ten
kurį laiką ir vėl pasirodydavo, kai jo mažiausiai būdavo laukiama. Kiekvieną kartą,
gavęs žinią apie kruviną šito pavojingo, nepagaunamo žvėries pasirodymą,
Lisicynas nervingai kramtydavo lūpas.
— Ar ilgai kandžiosis ši gyvatė? Susilauks, maita, kad aš pats imsiu jį
gaudyti,— košdavo jis pro sukąstus dantis. Ir dukart vijosi banditą vykdomojo
komiteto pirmininkas šviežiomis pėdomis, pasitelkęs Korčiaginą ir dar tris
komunistus, bet Antoniukas pasprukdavo.
Iš apygardos buvo atsiųstas į Berezdovą būrys kovai su banditizmu. Vadovavo
jam dabita Filatovas. Pasipūtęs kaip jaunas gaidys, jis nerado reikalo įsiregistruoti
pas vykdomojo komiteto pirmininką, kaip kad reikalavo pasienio taisyklės, bet
nuvedė savo būrį į netolimą Semakų kaimą. Atvykęs ten naktį, su būriu sustojo
galinėje pirkioje. Nepažįstami ginkluoti žmonės, taip slapta veikę, atkreipė kaimyno
komjaunuolio dėmesį, ir šis nubėgo pas kaimo tarybos pirmininką. Nieko
nežinodamas apie būrį, pirmininkas palaikė jį gauja, ir į rajoną nulėkė pasiųstas
raitas komjaunuolis. Dėl Filatovo žioplumo galėjo žūti daug gyvybių. Lisicynas
sužinojo apie „gaują“ naktį, tučtuojau sukėlė miliciją ir su dešimčia vyrų
nušuoliavo į Semakus. Prilėkė prie kiemo, nušoko nuo arklių ir per tvoras puolė
prie namų. Sargybinis ant slenksčio, gavęs į galvą mauzerio rankena, lyg maišas
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nusirito žemėn, durys, Lisičynui įsibėgėjus ir stipriai smogus pečiu, atsidarė, ir į
kambarį, vos apšviestą palubėje kabančios lempos, įsibrovė žmonės. Atmetęs vieną
ranką ir pasiryžęs sviesti rankinę granatą, o kita gniauždamas mauzerį, Lisicynas
suriko, kad net langai sudrebėjo:
— Pasiduok — į gabalus sudraskysiu!
Dar sekundė — ir įsibrovėliai užpils kulkų kruša nuo grindų pašokusius
mieguistus žmones. Bet, išvydus baisų žmogų su granata, iškyla į viršų dešimtys
rankų. O po valandėlės, būrio kovotojus vienmarškinius varant į kiemą, ordinas
prie Lisicyno frenčo atriša Filatovui liežuvį.
Lisicynas įsiutęs nusispiauna ir su baisia panieka teškia:
—
Vėpla!
*

*

*

Atsirito į rajoną vokiečių revoliucijos atgarsiai. Atsklido Hamburgo barikadų
šūvių aidas. Pasieny darėsi neramu. Nekantriai laukdami tolesnių įvykių, žmonės
skaitė laikraščius, iš Vakarų pūtė Spalio vėjai. Į komjaunimo rajono komitetą
pasipylė pareiškimai, kuriuose jaunimas prašėsi siųsti savanoriais į Raudonąją
Armiją. Korčiaginas ilgai įtikinėjo kuopelių pasiuntinius, kad Tarybų šalies politika
— taikos politika ir kad tuo tarpu ji nė su vienu kaimynu nesirengia kariauti. Bet
tas mažai veikdavo. Kiekvieną sekmadienį miestelyje susirinkdavo visų kuopelių
komjaunuoliai, ir dideliame popo sode vykdavo rajono susirinkimai. Vieną
vidurdienį į erdvų rajono komiteto kiemą išsirikiavusi, žygio tvarka atvyko visa
komjaunimo Podubcų kuopelė. Korčiaginas pastebėjo ją pro langą ir išėjo į priebutį.
Vienuolika vyrukų su Chorovodka priešakyje — apsiavę batais, su didelėmis
kuprinėmis ant pečių — sustojo prie vartų.
—
Kas atsitiko, Griša? — nustebęs paklausė Korčiaginas.
Bet Chorovodka akimis davė ženklą ir įėjo su Kor- čiaginu į vidų. Kai
Chorovodka apstojo Lida, Razvalichinas ir dar du komjaunuoliai, jis uždarė duris
ir, rimtai suraukęs išblukusius antakius, pasakė:
—
Tai aš, draugai, darau kovinį patikrinimą. Šiandien saviesiems
pranešiau: iš rajono gauta telegrama, žinoma, labai slapta,— prasideda karas su
vokiečių buržujais, o veikiai prasidės ir su ponais. Tai va iš Maskvos įsakymas —
visus komjaunuolius į frontą, o kuris bijosi, terašo pareiškimą — galės likti namie.
Įsakiau, kad apie karą nė žodžio, tik kad pasiimtų po kepalą duonos ir puspaltę
lašinių, o kas neturi lašinių, tai česnakų ar svogūnų, ir po valandos slapta
susirinktų už kaimo. Trauksim į rajoną, o iš ten į apygarda, kur gausim ginklus.
Tai smarkiai paveikė vyrukus. Jie mane ir šio, ir to klausinėja, bet aš sakau—be
kalbų, ir baigta! O kuris atsisako,— rašyk popierių. Žygis savanoriškas. Išsiskirstė
mano vyrukai, o man širdis plaka: kas bus, jei niekas neateis? Tada reikės paleisti
kuopelę, o pačiam kraus- lytis į kitą vietą. Sėdžiu už kaimo ir dairaus. Eina po
vieną. Vieno kito snukis užverktas, bet neišsiduoda. Visas dešimtukas atėjo, nė
vieno dezertyro. Štai kokia Podubcų kuopelė! — susižavėjęs baigė Grišutka,
išdidžiai trenkęs kumščiu sau į krūtinę.
O kai jam iškėlė „pirtį“ pasipiktinusi Polevych, jis žiūrėjo į ją
nesuprantančiomis akimis.
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—
Ką tu man sakai? Tai juk geriausias patikrinimas! (' i a tau be apgaulės
kiek vienas matyti. Kad būtų šauniau, norėjau juos į apygardą tempti, bet pavargo
berniokai. Tegu eina namo. Tik tu, Korčiaginai, būtinai pasakyk jiems kalbą, nes
kaipgi taip? Be kalbos negalima... Pasakyk, girdi, mobilizacija atšaukta, o jums
garbė ir šlovė, kad tokie didvyriai esate.
*

*

*

Į apygardos centrą Korčiaginas retai tenuvažiuodavo. Tos kelionės atimdavo
kelias dienas, o darbas reikalaudavo kasdien būti rajone. Užtat į miestą kiekviena
patogia proga keliaudavo Razvalichinas. Apsiginklavęs nuo kojų iki galvos, mintyse
lygindamas save su kuriuo nors Kuperio herojum, jis mielai atlikdavo šias keliones.
Miške imdavo šaudyti į varnas arba mitriąją voverę, stabdydavo pavienius
praeivius ir kaip I ikras tardytojas kamantinėdavo: kas, iš kur, ir kur keliaująs.
Netoli miesto Razvalichinas nusiginkluodavo, šautuvą pakišdavo po šienu,
revolverį įsidėdavo į kišenę ir į komjaunimo apygardos komitetą įeidavo, jau
atrodydamas kaip paprastai.
—
Na, kas nauja jūsų Berezdove?
Fedotovo, apygardos komiteto sekretoriaus, kambaryje visada pilna žmonių.
Visi kalba rungčiomis. Reikia mokėti dirbti tokiomis sąlygomis, keturių iš karto
klausytis, rašyti ir penktam atsakinėti. O Fedotovas visiškai jaunas, bet jo partinis
bilietas 1919 metų. Tik šiuo maištingu metu penkiolikmetis galėjo tapti partijos
nariu.
Fedotovo paklaustas, Razvalichinas nerūpestingai atsakė:
—
Visų naujienų neišpasakosi. Sukuos nuo ryto iki vėlios nakties. Visas
spragas reikia užkamšyti, juk plikoje vietoje viską reikia daryti. Vėl įsteigiau dvi
naujas kuopeles. Kam kvietėte? — Ir jis, dėdamasis rimtas, atsisėdo į krėslą.
Krymskis, ekonominio skyriaus vedėjas, valandėlę atitrūkęs nuo krūvos
popierių, atsigręžia:
—
Mes Korčiaginą kvietėme, o ne tave.
Razvalichinas išleidžia iš burnos tirštą tabako dūmų
srovę.
—
Korčiaginas nemėgsta čia važinėti, man net ir tą putrą tenka srėbti... Iš
viso gerai kai kuriems sekretoriams: nė velnio neveikia, o tokiais asilais, kaip aš,
išjoja. Korčiaginas kai nusikrausto į pasienį, tai dvi— tris savaites ir nėra, o aš
velku visą darbą.
Razvalichinas nedviprasmiškai davė suprasti, kad kaip tik jis būtų tinkamas
komjaunimo rajono komiteto sekretorius.
—
Man kažkodėl tas tipas nepatinka,— atvirai prisipažino Fedotovas
apygardos komiteto darbuotojams, Razvalichinui išėjus.
Išaiškėjo šitos Razvalichino klastos atsitiktinai. Kartą pas Fedotovą užėjo
Lisicynas pašto paimti. Kiekvienas atvažiavusis iš rajono paimdavo paštą visiems.
Fedotovas ilgai kalbėjosi su Lisicynu, ir Razvalichinas buvo išvilktas į dienos šviesą.
—
Bet tu vis dėlto atsiųsk Korčiaginą. Juk mes čia beveik nepažįstami su
juo,— atsisveikino su vykdomojo komiteto pirmininku Fedotovas.
—
Gerai. Tik susitariame: nemanykit jo atimti iš mūsų. Griežtai
priešinsimės.
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Tais metais Spalio iškilmės pasienyje praėjo nepaprastai pakiliai. Korčiaginas
buvo išrinktas Spalio švenčių komisijos pirmininku pasienio kaimuose. Po mitingo
Podubcuose penkiatūkstantinė vyrų ir moterų masė iš trijų gretimų kaimų,
surikiuota į puskilometrinę vorą, priekyje turėdama ir dūdų orkestrą, ir visuotinio
karinio apmokymo batalioną, išsiskleidusį purpurines vėliavas, nutraukė iš kaimo
į pasienį. Laikydamasi griežčiausios tvarkos ir organizuotumo, vora pradėjo savo
eitynes tarybine žeme, palei pasienio stulpus, sukdama į kaimus, kuriuos siena
buvo perskyrusi pusiau. Tokio vaizdo lenkai niekad dar nebuvo matę pasienyje.
Voros priekyje jojo bataliono vadas Gavrilovas ir Korčiaginas, užpakalyje vario
griausmas, vėliavų šlamėjimas ir dainos, dainos! Šventiškai apsirengęs jaunimas,
linksmybė, kaimo merginos, sidabrinis mergaičių juokas, rimti suaugusiųjų ir
iškilmingi senių veidai. Toli, kiek apmato akis, plaukia ši žmonių upė, jos krantas
— siena,—nė žingsnio nuo tarybinės žemės, nė viena koja neperžengė draudžiamos
linijos. Korčiaginas praleidžia pro šalį žmonių srovę. Komjaunimo dainą:
Nuo taigų lig britų jūrų toliausių
Raudonoji Armija — visų galingiausia! —
keitė mergaičių sutartinė:
Vai ant kalno pjovėjėliai piovė...
Linksma šypsena sveikindavo vorą tarybiniai sargybiniai ir pakrikę bei sumišę
sutikdavo lenkai. Eitynės pasieniu, nors dėl jų lenkų kariuomenės vadovybė buvo
iš anksto įspėta, anoje pusėje vis dėlto sukėlė nerimą. Ėmė skubiai zuiti lauko
žandarmerijos patruliai, penkeriopai buvo sustiprinta sargyba, o daubose dėl visa
ko buvo paslėpti rezervai. Bet vora ėjo savo žeme, triukšminga ir linksma,
skardendama orą dainų garsais.
Ant kalnelio lenkų sargybinis, Ritmingas voros žingsnis. Suaidi pirmieji maršo
garsai. Lenkas nuleidžia nuo peties šautuvą ir, pastatęs prie kojos, „gerbia ginklu“.
Korčiaginas aiškiai išgirdo:
—
Niech žyje komuna!
Kareivio akys sako, kad jis tai pasakė. Pavlas, ne-nuleisdamas akių, žiūri į jį.
Draugas! Po kareivio miline plaka vorai pritarianti širdis, ir Korčiaginas atsako
tyliai lenkiškai:
—
Sveikiname, draugas!
Sargybinis liko užpakalyje. Jis stovi, kol praeina vora, ir vis taip pat laiko
ginklą. Pavlas keliskart atsigręžė ir žiūrėjo į tą juodą mažą figūrą. Štai ir kitas
lenkas. Prožiliai ūsai. Po konfederatės snapelio nikeliuotu apvadu nejudrios,
išblukusios akys. Korčiaginas, dar tebeveikiamas ką tik matyto Įvykio, pirmas
tartum sau lenkiškai tarė:
—
Sveikas, draugas!
Ir negavo atsakymo.
Gavrilovas nusišypsojo. Jis, pasirodo, viską girdėjo.
—
Tu daug įsigeidei,— sako jis.— Be paprastų pėstininkų, čia yra ir
pėsčiosios žandarmerijos. Matei ant jo rankovės antsiuvą? Tai žandaras.
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Voros priekis jau leidosi nuo kalno į kaimą, kurį siena buvo perskyrusi
perpus. Tarybinė pusė ruošė svečiams iškilmingą sutikimą. Prie pasienio tiltelio,
ant mažo upelio kranto, susirinko visas tarybinis kaimas. Merginos ir vaikinai
išsirikiavo kelio pakraščiuose. Lenkų pusėje pirkių ir daržinių stogus aplipo
žmonės, atidžiai žiūrėjo, kas darosi kitapus upės. Ant pirkių slenksčių ir prie tvorų
būriai valstiečių. Vorai įėjus į žmonių koridorių, orkestras grojo „Internacionalą“.
Pačių pa-darytoje, žalumynais papuoštoje tribūnoje jaudinančias kalbas sakė ir
žaliasis jaunimas, ir žili seniai. Kalbėjo ir Korčiaginas gimtąja ukrainiečių kalba.
Jo žodžiai sklido per sieną ir buvo girdėti kitame krante. Ten buvo nutarta neleisti,
kad šita kalba uždegtų kieno nors širdis. Po kaimą ėmė jodinėti žandarų patrulis,
rimbais va- i ydamas gyventojus Į namus. Virš stogų ėmė pokšėti šūviai.
Ištuštėjo gatvės. Nuo stogų išnyko kulkų nuvaikytas jaunimas, o nuo
tarybinio kranto žmonės žiūrėjo į visa tai ir niaukėsi. Įkopė į tribūną vaikinų
pakeltas senis čabanas ir, staigaus pasipiktinimo suimtas, susijaudinęs pradėjo
kalbėti:
—
Gerai! Žiūrėkite, vaikai! Šitaip ir mus kadaise mušdavo, o dabar kaime
tokių dalykų niekas nemato, kad valdžia bizūnu muštų valstietį. Nebėra ponų —
ne- bečaižo ir bizūnai mūsų nugarų. Laikykite, sūneliai, stipriai šitą valdžią. Esu
senas, kalbėti nemoku. O pasakyti norėjau daug. Už visą mūsų gyvenimą, kurį vilkome caro laikais, kaip kad jautis vežimą velka, taip skaudu už tuos!..— Ir
mostelėjo kaulėta ranka už upelio, ir pravirko, kaip verkia tik maži vaikai ir seniai.
Senelį pakeitė Grišutka Chorovodka. Ir, klausydamasis rūsčios jo kalbos,
Gavrilovas pasuko arklį, pasižiūrėjo, ar kas nors neužrašinėja jos aname krante.
Bet krantas buvo tuščias, net sargybinis ant tilto nestovėjo.
—
Matyti, apsieis be notos Užsienio reikalų liaudies komisariatui,—
pajuokavo jis.
*

*

*

Lietingą rudens naktį, lapkričiui baigiantis, liovėsi metęs kruvinas pėdas
banditas Antoniukas ir tas septynetas, kur buvo su juo. Pakliuvo vilkiūkščiai
turtingo Maidan-Vilos kolonisto vestuvėse. Užklupo juos ten Chrolino komunarai.
Bobų liežuviai atnešė žinias apie tuos svečius kolonisto vestuvėse. Kaip mat
susirinko kuopelės nariai, iš viso dvylika, apsiginklavę kuo pakliuvus. Vežimais
nulėkė į Maidan-Vilos viensėdį, o į Berezdovą galvotrūkčiais dūmė pasiuntinys.
Semakuose jis užtiko Filatovo būrį, ir šis su savaisiais risčia puolė karštomis
pėdomis. Apsupo viensėdį Chrolino komunarai ir pradėjo šnekėti šautuvų šūviais
su Antoniuko kompanija. Susimetė Antoniukas su savaisiais į mažą fligelį ir čaižė
švinu kiek-vieną, kas tik patekdavo priešais šautuvo vamzdį. Buvo bešokąs
prasilaužti, bet chroliniečiai įvijo jį atgal į fligelį, patiesę kulka vieną iš septynetuko.
Ne kartą Antoniukui buvo tekę pakliūti į tokius susikirtimus, ir visada išnešdavo
sveiką kailį: išgelbėdavo rankinės granatos ir naktis. Gal ir šį kartą būtų
pasprukęs, komunarai per susišaudymą jau buvo netekę dviejų, bet į viensėdį
suskubo atvykti Filatovas. Antoniukas suprato įkliuvęs nejuokais ir šįsyk
galutinai. Iki ryto jis spiaudėsi švinu pro visus fligelio langus, bet auštant buvo
paimtas. Iš septynetuko nepasidavė nė vienas. Vilkiūkščių galas pareikalavo
keturių gyvybių. Tris iš jų atidavė jauna Chrolino komjaunimo kuopelė.
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*

*

*

Korčiagino batalionas buvo iššauktas į teritorinių dalių rudens manevrus.
Keturiasdešimt kilometrų iki teritorinės divizijos stovyklų batalionas nukeliavo per
vieną dieną, pilant lietui kaip iš kibiro, pradėjęs savo žygį anksti rytą ir baigęs vėlai
vakare. Bataliono vadas Gusevas ir jo komisaras šį žygį atliko raiti. Aštuoni šimtai
ikišaukimininkų, vos pasiekę kareivines, griuvo miegoti. Teritorinės divizijos štabas
pavėlavo iššaukti batalioną; rytą turėjo prasidėti manevrai. Naujai atvykusį
batalioną reikėjo apžiūrėti. Jis buvo išrikiuotas aikštėje. Netrukus iš divizijos štabo
atjojo keli raiteliai. Batalionas, jau gavęs aprangą ir šautuvus, pasikeitė. Ir
Gusevas, bataliono vadas, ir Korčiaginas — abu savo vyrams atidavė daug jėgų,
laiko ir buvo ramūs dėl jiems patikėtos dalies. Baigus oficialią apžiūrą ir
pasirodžius, kad batalionas sugeba manevruoti ir persirikiuoti, vienas iš vadų,
gražaus, bet išpurtusio veido, griežtai paklausė Korčiaginą:
— Kodėl tamsta raitas? Pas mus visuotinio karinio apmokymo batalionų vadai
ir kariniai komisarai negali turėti arklių. Įsakau atiduoti arklius į arklidę,
manevruose dalyvauti pėstiems,
Korčiaginas žinojo, kad jei jis nulips nuo arklio, tai nepajėgs dalyvauti
manevruose: jis nė kilometro nenueis savo kojomis. Kaip reikėjo tai pasakyti
rėksniui dainiai su dešimčia perpečių ir diržų?
—
Be arklio aš negalėsiu dalyvauti manevruose.
—
Kodėl?
Suprasdamas, kad kitaip nėra kaip paaiškinti savo atsisakymo, Korčiaginas
dusliai tarė:
—
Mano kojos sutino, ir negalėsiu savaitę bėgioti ir vaikščioti. Be to,
nežinau, kas tamsta esi, draugas?
—
Aš esu jūsų pulko štabo viršininkas — tai viena. Antra, dar kartą įsakau
nulipti nuo arklio, o jei tamsta esi invalidas, tai ne aš kaltas, kad tamsta tarnauji
kariuomenėje.
Korčiaginas lyg būtų botagu gavęs. Trūktelėjo arklį kamanomis, bet stipri
Gusevo ranka jį sulaikė. Pavlo širdyje kelias minutes grūmėsi du jausmai:
nuoskauda ir ištvermė. Tačiau Pavlas Korčiaginas buvo jau nebe tas
raudonarmietis, kuris, daug negalvodamas, galėjo pereiti iš dalies į dalį.
Korčiaginas buvo bataliono karinis komisaras, tas batalionas stovėjo už jo. Kokį gi
drausmės pavyzdį parodytų jam savo elgesiu! Juk ne dėl šito dabitos auklėjo jis
savo batalioną! Jis ištraukė iš kilpų kojas, nulipo nuo arklio ir, įveikdamas aštrų
sąnarių skausmą, nuėjo į dešinįjį sparną.
*

*

*

Kelios dienos buvo nepaprastai giedros. Manevrai artėjo prie pabaigos. Penktą
dieną jie vyko arti Šepelovkos, kur buvo jų galinis punktas. Berezdovo batalionas
gavo uždavinį paimti stotį iš Klimentovičių kaimo pusės.
Puikiai pažindamas vietovę, Korčiaginas nurodė Gusevui visas prieigas.
Batalionas, suskirstytas į dvi dalis, giliu apeinamuoju manevru, „priešininko“
nepastebėtas, užėjo iš užnugario ir, šaukdamas „ura“, įsibrovė į stotį. Tarpininkų
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nutarimu, ši operacija buvo pripažinta puikiai atlikta. Stotis liko berezdoviečiams,
o ją gynęs batalionas, sąlygiškai netekęs penkiasdešimt procentų kovotojų,
pasitraukė į mišką.
Korčiaginas pasiėmė vadovauti pusei bataliono. Įsakinėdamas, kaip išdėstyti
grandinę, jis stovėjo gatvės viduryje su trečiosios kuopos vadu ir politiniu vadovu.
—
Draugas komisare,— pribėgo prie jų raudonarmietis,— bataliono vadas
klausia, ar kulkosvaidininkai užėmė pervažas. Tuoj atjos komisija,— uždusęs
pranešė jis Korčiaginui.
Pavlas su vadu nuėjo prie pervažos.
Palei pervažą buvo susirinkusi pulko vadovybė. Gusevą sveikino su pavykusia
operacija. Sumušto bataliono atstovai sumišę svarinėjosi nuo kojos ant kojos, net
nemėgindami teisintis.
—
Tai ne mano nuopelnas, o štai Korčiaginas vietinis, jis ir išvedė mus.
Štabo viršininkas prijojo prie pat Korčiagino ir pašaipiai tarė:
—
Pasirodo, tamsta puikiai gali bėgioti, o raitas, draugas, atjojai, matyt,
norėdamas šauniau atrodyti? — Jis dar buvo kažką besakąs, bet jį sustabdė
Korčiagino žvilgsnis, ir jis užsikirto.
Vadovybei nujojus, Korčiaginas tyliai paklausė Gusevą:
—
Ar nežinai jo pavardės?
Gusevas paplojo jam per petį.
—
Tiek to, nekreipk dėmesio į tą pašlemėką. O jo pavardė Čiužaninas,
rodos, buvęs praporščikas.
Kelis kartus tą dieną Korčiaginas stengėsi atsiminti, kur jis girdėjęs tą
pavardę, bet taip ir neatsiminė.
*

*

*

Manevrai pasibaigė. Puikiai įvertintas, batalionas grįžo į Berezdovą, o
Korčiaginas, fiziškai visai sugniužęs, dvi dienas pasiliko pas motiną. Arklys stovėjo
pas Artiomą. Dvi dienas Pavlas miegojo po dvylika valandų, trečiąją atėjo pas
Artiomą į depą. Kažkas sava, artima padvelkė čia, šitame aprūkusiame pastate.
Godžiai įkvėpė nosim anglies dūmų. Galingai traukė į save, kas buvo i:; mažens
pažįstama, tarp ko išaugo ir su kuo buvo supi, i tęs. Lyg kažką brangaus buvo
praradęs. Kiek mėnesių negirdėjo garvežio kauksmo, ir kaip jūreivį kiekvieną kartą
po ilgo išsiskyrimo jaudina biriuzinė bekraščių jurų mėlynė, taip ir dabar kūriką ir
monterį kvietė pas save gimtoji stichija. Ilgai negalėjo įveikti savyje šito jausmo. Su
broliu kalbėjo mažai. Pastebėjo Artiomo kaktoje naują raukšlę. Dirbo Artiomas prie
kilnojamojo žaizdro. Jis turi antrą vaiką. Sunku, matyt, gyventi. Apie lai Artiomas
nešneka, bet ir taip matyti.
Valandą kitą dirbo drauge. Išsiskyrė. Palei pervažą Pavlas sustabdė žirgą ir
ilgai žiūrėjo į stotį, paskui sudrožė juodžiui, paleido jį kiek tik iškerta miško keliu.
Dabar miško keliai pasidarė nebe pavojingi. Išnaikino bolševikai stambiuosius
ir smulkiuosius banditus, ugnimi išdegino jų lizdus, ir rajono kaimuose pasidarė
ramiau gyventi.
Į Berezdovą Korčiaginas parjojo apypiete. Rajono komiteto priebutyje jį
linksmai sutiko Polevych.
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—
Pagaliau parjojai! Mums jau prailgo be tavęs.— Ir, apsikabinusi jį per
pečius, Lida įėjo su juo į vidų.
—
Kur Razvalichinas? — paklausė ją Korčiaginas, v 11 irdamasis milinę.
Lida kažkodėl nenorom atsakė:
—
Nežinau, kur jis. A, atsiminiau! Rytą pasakė eisiąs į mokyklą dėstyti
visuomenės mokslo vietoję tavęs. ,,Tai,— sako,— mano tiesioginė funkcija, o ne
Korčiagino.“
Ši naujiena nemaloniai nustebino Pavlą. Razvalichinas jam niekad
nepatikdavo. ,,Ką šis tipas pripliaukš mokykloje?“—pagalvojo nepatenkintas
Korčiaginas,
- Na, gerai. Pasakok, kas pas jus gero. Gruševkoje buvai? Kaip ten
jaunuoliams sekasi?
Polevych jam viską papasakojo, Korčiaginas ilsėjosi sofoje, mankštindamas
pavargusias kojas.
— ...Užvakar į partijos kandidatus buvo priimta Rakitina. Tai dar labiau
sustiprins mūsiškę Podubcų kuopelę. Rakitina puiki mergina, man ji labai patinka.
Matai, mokytojų tarpe jau prasidėjo persilaužimas, kai kurie iš jų visiškai pereina
į mūsų pusę.
Kartais vakarais pas Lisicyną prie didelio stalo iki vėlios nakties užsisėdėdavo
trejetas: pats Lisicynas, Korčiaginas ir naujas partijos rajono komiteto sekretorius
Lyčikovas.
Miegamojo durys uždarytos. Aniutka ir vykdomojo komiteto pirmininko
žmona miega, o trise už stalo pasilenkę prie nedidelės knygos, Pokrovskio „Rusijos
istorijos“. Lisicynas rasdavo laiko mokytis tik naktimis. Tomis dienomis, kai Pavlas
grįždavo iš kaimų, jis praleisdavo vakarus pas Lisicyną ir su širdgėla patirdavo,
kad Lyčikovas ir Nikolajus jau yra nužengę į priekį.
Iš Podubcų atskrido žinia: naktį kažkas nužudė Grišutką Chorovodką. Tai
išgirdęs, Korčiaginas puolė | vykdomojo komiteto arklidę ir, užmiršęs kojų
skausmą, nubėgo ten per kelias minutes. Pašėlusiai skubėdamas, pasibalnojo arklį
ir, plakdamas iš abiejų šonų šikšniniu rimbu, lėkte nulėkė į pasienį.
Erdvioje kaimo tarybos pirkioje ant stalo, papuošto žalumynais, tarybos
vėliava uždengtas, gulėjo Grišutka. Kol atvyko valdžios organai, prie jo nieko
neleido, už durų sargybą ėjo pasienio raudonarmietis ir komjaunuolis. Korčiaginas
įėjo į pirkią, priėjo prie stalo ir praskleidė vėliavą.
Grišutka, išblyškęs kaip vaškas, plačiai atvertomis akimis, kuriose
atsispindėjo priešmirtinė kančia, gulėjo, palenkęs galvą į šoną. Kažkokiu aštriu
daiktu pramuštas pakaušis buvo uždengtas eglės šakele.
Kieno ranka pakilo prieš šį jaunuolį, vienintelį našlės Chorovodko sūnų,—
našlės, netekusios per revoliuciją savo vyro, malūnininko samdinio, o vėliau kaimo
varguomenės komiteto nario?
Žinia apie sūnaus mirtį pakirto senąją motiną, ir ją pusgyvę slaugė kaimynės,
o sūnus gulėjo bežadis, saugodamas savo žuvimo paslaptį.
Grišutkos mirtis sujudino kaimą. Jaunasis komjaunimo vadovas ir samdinių
gynėjas, kaip pasirodė, kaime turėjo daugiau draugų, negu priešų.
Šitos mirties sukrėsta, Rakitina verkė savo kambaryje ir, Korčiaginui įėjus,
net nepakėlė galvos.
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—
Kaip tu manai, Rakitina, kas jį nužudė? — dusliai paklausė
Korčiaginas, sunkiai sėsdamasis ant kėdės.
—
Kas gi daugiau, jei ne ta malūnininko kompanija! Juk šitiems
kontrabandininkams Grišutka stovėjo skersai kelio.
*

*

*

Laidoti Grišutkos suėjo du kaimai. Atsivedė savo batalioną Korčiaginas, visa
komjaunimo organizacija atvyko atlikti paskutinės pareigos savo draugui. Du
šimtus penkiasdešimt pasienio kuopos durtuvų išrikiavo Gavrilovas kaimo tarybos
aikštėje. Aidint liūdniems atsisveikinimo maršo garsams, draugai išnešė raudona
medžiaga užtiestą karstą ir pastatė aikštėje, kur buvo iškastas kapas šalia
palaidotų bolševikų partizanų, žuvusių per pilietinį karą.
Grišutkos kraujas sutelkė tuos, už kuriuos jis visada guldė galvą. Jauni
samdiniai ir varguomenė pažadėjo kuopelei paramą, ir visi kalbėjusieji, degdami
rūstybe, reikalavo mirties žudikams, reikalavo surasti juos ir teisti čia aikštėje, prie
to kapo, kad kiekvienas matytų priešo veidą.
Tris kartus sugriaudėjo salvė, ir naujai supiltas kapas buvo apdėtas
eglišakėmis. Tą patį vakarą kuopelė išsirinko naują sekretorių — Rakitiną. Iš GPU
pasienio posto Korčiaginas gavo žinią, kad ten aptiktos žudikų pėdos.
Po savaitės miestelio teatre prasidėjo antrasis rajono Tarybų suvažiavimas.
Lisicynas, rūstus, iškilmingai pradėjo savo pranešimą:
— Draugai, su pasitenkinimu galiu pranešti suvažiavimui, kad per metus visi
mes nuveikėme daug. Smarkiai sustiprinome rajone Tarybų valdžią, su šaknimis
išrovėme banditizmą ir pakirtame kojas kontrabandai. Kaimuose išaugo stiprios
varguomenės organizacijos, dešimteriopai padidėjo komjaunimo organizacijos ir
išsiplėtė partinės. Išaiškintas paskutinis buožių išpuolis Podubcuose, kurio auka
buvo mūsų draugas Chorovodka, žudikai — malūnininkas ir jo žentas — suimti ir
šiomis dienomis bus teisiami gubernijos teismo išvažiuojamosios sesijos. Iš visos
eilės kaimų delegacijų prezidiumas gavo reikalavimą, kad suvažiavimas priimtų
nutarimą, reikalaujantį banditams teroristams paskirti aukščiausią bausmę...
Salė sudrebėjo nuo šauksmų:
- Palaikome! Mirtis tarybų valdžios priešams!
Prie šoninių durų pasirodė Polevych. Ji pirštu pamojo Pavlui.
Koridoriuje Lida padavė jam paketą su užrašu: „Skubu“. Atplėšė.
Komjaunimo Berezdovo rajono komitetui. Nuorašas partijos rajono komitetui. Gubernijos
komiteto biuro nutarimu, draugas Korčiaginas atšaukiamas iš rajono gubernijos komiteto žinion ir
bus skiriamas į atsakingą komjaunimo darbą.

Korčiaginas atsisveikino su rajonu, kuriame dirbo vienerius metus.
Paskutiniame partijos rajono komiteto posėdyje buvo apsvarstyti du klausimai:
pirmas — priimti draugą Korčiaginą komunistų partijos nariu; antras — patvirtinti
jo charakteristiką, atleidus iš komjaunimo rajono komiteto sekretoriaus pareigų.
Stipriai, iki skausmo, spaudė Pavlui rankas Lisicynas ir Lida, broliškai
apkabino, o kai žirgas suko iš kaimo į kelią, jam saliutavo koks dešimt revolverių.
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Smarkiai kaukiant elektriniam motorui, tramvajaus vagonas korėsi į kalną
Funduklejaus gatve. Prie operos teatro sustojo. Iš tramvajaus išlipo grupė jaunimo,
ir vagonas vėl ėmė šliaužti aukštyn.
Pankratovas ragino atsiliekančius:
—
Einam, vyrai. Faktas, mes pavėlavome.
Okunevas pasivijo ji jau prie pat teatro durų.
—
Atsimeni, Genka, prieš trejus metus mudu tokiu pat būdu buvom atėję
čia. Tada Dubava buvo grįžęs pas mus su „darbininkų opozicija“. Puikus buvo
vakaras. O šiandien vėl pešimės su Dubava.
Pankratovas atsakė Okunevui jau salėje, kur jie įėjo, parodę savo mandatus
prie durų stovinčiai kontrolinei grupei:
—
Taip, Mitiajaus istorija vėl pasikartojo toje pačioje vietoje.
Kiti juos ėmė tildyti. Teko užimti artimiausias vielas— vakarinis konferencijos
posėdis jau buvo prasidėjęs. Tribūnoje moteris.
—
Pačiu laiku. Sėdėk ir klausyk, ką pasakys žmonelė,— pakuždėjo
Pankratovas, kumštelėjęs Okunevui alkūne į šoną.
—
...Tiesa, diskusijai mes išeikvojome daug jėgų, bet užtat joje dalyvavęs
jaunimas daug ko išmoko. Mes su dideliu pasitenkinimu pažymime tą faktą, kad
mūsų organizacijoje Trockio šalininkai buvo aiškiai sutriuškinti. Jie negali
pasiskųsti, kad jiems nedavėme pasisakyti, visiškai išdėstyti savo pažiūras. Ne,
išėjo net atvirkščiai: veiksmų laisvė, kurią jie gavo pas mus, padarė tai, kad jie
daugeliu atvejų itin šiurkščiai pažeidinėjo partinę drausmę.
Talia jaudinosi, plaukų kuokštas krito ant veido ir trukdė kalbėti. Ji staigiai
atmetė galvą.
—
Mes girdėjome čia daugelį draugų iš rajonų, ir visi jie kalbėjo apie tuos
metodus, kuriais naudojosi
trockininkai. Čia, konferencijoje, jų atstovų yra gana daug. Rajonai
sąmoningai davė jiems mandatus, kad dar kartą čia, miesto partinėje
konferencijoje, jie būtų ilki ausyti. Ne mes kalti, kad jie mažai kalba. Visiškai
sutriuškinti rajonuose ir kuopelėse, jie šio to išmoko. Sunku štai dabar kalbėti iš
šitos tribūnos ir pakartoti, ką jie jau vakar yra sakę.
Iš parterio dešiniojo kampo kažkieno griežtas balsas nutraukė Talią:
— Mes dar pasakysime!
Lagutina pasisuko.
Ką gi, Dubava, išeik ir pasakyk, mes paklausysim,— pasiūlė ji.
Dubava įsmeigė Į ją sunkų žvilgsnį ir nervingai iškreipė lupas.
Ateis laikas pasakysim! —sušuko jis ir atsiminė sunkų vakarykštį
pralaimėjimą savo rajone, kur ji visi pažino.
Per salę nuskriejo murmėjimas. Pankratovas neišlaikė:
Ar dar kartą manote sukrėsti partiją, ką?
Dubava pažino jo balsą, tačiau nė neatsigręžė, tik skaudžiai prikando lūpą ir
nuleido galvą.
Talia toliau kalbėjo:
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— Ryškus pavyzdys, kaip trockininkai laužo partinę drausmę, gali būti kad ir
Dubava. Jis senas mūsų komjaunimo darbuotojas, daugelis jį pažįsta, ypač
arsenaliečiai. Dubava Charkovo komunistinio universiteto studentas, bet mes visi
žinome, kad jis jau trys savaitės čia kartu su Školenka. Kas atvedė juos čia, kai
universitete pats darbo įkarštis? Mieste nėra nė vieno rajono kur jie nebūtų kalbėję.
Tiesa, Michailą paskutinėmis dienomis pradėjo blaivėti. Kas juos čia atsiuntė? Be
jų yra visa eilė trockininkų iš įvairių organizacijų. Visi jie kažkada yra čia dirbę ir
dabar atvažiavo, stengdamiesi sukurstyti partijos vidinės kovos ugnį. Ar partinė
organizacija žino, kur jie? Aišku, ne. Konferencija laukė iš trockininkų, kad jie
prisipažins klydę.
Talia mėgino pastūmėti juos į prisipažinimo kelią ir kalbėjo tartum ne iš
tribūnos, bet draugiškame pašnekesy:
— Atsimenate, prieš trejus metus tame pat teatre Dubava grįžo pas mus su
buvusia „darbininkų opozicijos“ grupe. Atsimenate jo žodžius: „Niekad iš savo
rankų neišleisime partijos vėliavos“, ir nepraėjo treji metai, o Dubava ją išleido.
Taip, aš pareiškiu išleido. Juk jo žodžiai „ateis laikas — pasakysime“ rodo, kad jis
ir jo vienminčiai trockininkai eis toliau.
Iš užpakalinių kėdžių pasigirdo:
_ Tegul Tufta pasako apie barometrą, jis jų meteorologas.
Pasigirdo sujaudinti balsai:
—
Gana juokauti!
Tegul atsako: ar jie nutraukia kovą su partija, ar ne?
—
Tegul pasako, kas parašė antipartinę deklaraciją!
.
Susijaudinimas vis didėjo, pirmininkaujantis ilgai skambino.
Balsų ūžesy dingdavo Talios žodžiai, bet greitai audra nutilo, ir Lagutiną vėl
buvo galima girdėti:
—
Iš periferijos gauname mūsų draugų laiškų —jie su mumis, ir tai mus
įkvepia. Leiskite man perskaityti vieno laiško ištrauką. Jis iš Olgos Jurenevos, ją
daug kas čia pažįsta, dabar ji komjaunimo apygardos komiteto organizacinio
skyriaus vedėja.
Talia iš pluošto popierių ištraukė lapelį ir, perbėgus jį akimis, perskaitė:
—
„Praktinis darbas užleistas, jau ketvirta diena visas biuras rajonuose,
trockininkai išplėtė kovą nepaprastai aštriai. Vakar buvo įvykis, sukėlęs visos
organizacijos pasipiktinimą. Opozicionieriai, negavę mieste daugumos nė vienoje
kuopelėje, nutarė suvienytomis jėgomis stoti į mūšį apygardos karinio komisariato
kuopelėje, į kurią įeina apygardos planavimo komisijos ir švietimo darbuotojų
sąjungos komunistai. Kuopelėje yra keturiasdešimt du žmonės, bet čia susirinko
visi trockininkai. Mes dar niekur nebuvome girdėję tokių antipartinių kalbų, kaip
šiame posėdyje. Vienas karinio komisariato kuopelės narys kalbėdamas tiesiai
pasakė: ,,Jei partinis aparatas nepasiduos, mes jį palaušime jėga.“ Opozicionieriai
šį pareiškimą sutiko plojimais. Tada išėjo Korčiaginas ir pasakė: „Kaip jūs galėjote
ploti tam fašistui, būdami partijos nariai?“ Korčiaginui neleido toliau kalbėti,
trankė kėdėmis, šūkavo. Kuopelės nariai, pasipiktinę tokiu chuliganiškumu,
reikalavo išklausyti Korčiaginą, bet, Pavlui pradėjus kalbėti, jam vėl suruošė
obstrukciją. Pavlas šaukė jiems: „Gera gi jūsų demokratija! Aš vis tiek kalbėsiu!“
Tada keli žmonės stvėrė jį ir bandė nutraukti nuo tribūnos. Buvo tiesiog klaiku.
Pavlas gynėsi ir kalbėjo toliau, bet jį išvilko už scenos ir, atidarę šonines duris,
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išmetė ant laiptų. Kažkoks niekšas sukruvino jam. veidą. Beveik visa kuopelė išėjo
iš susirinkimo. Šis įvykis daugeliui atvėrė akis...“
Talia nuėjo nuo tribūnos.
* * *
Jau du mėnesiai, kai Segalas buvo partijos gubernijos komiteto agitacijos ir
propagandos skyriaus vedėjas. Dabar jis sėdėjo prezidiume greta Tokarevo ir
atidžiai klausėsi miesto partinės konferencijos delegatų kalbų. Kol kas šnekėjo
tiktai jaunimas, dar priklausąs komjaunimui.
„Kaip jie išaugo per tuos kelerius metus!“ — galvojo Segalas.
— Opozicionieriams jau karšta,— tarė jis Tokarevui,— o sunkioji artilerija dar
nepradėjo veikti: trockininkus triuškina jaunimas.
Tribūnoje išniro Tufta. Jam pasirodžius, salė ėmė nepritariamai gausti,
pratrūko kvatotis. Tufta atsigręžė į prezidiumą, norėjo pareikšti protestą prieš tokį
sutikimą, bet salėje jau buvo tylu.
—
Čia kažkas pavadino mane meteorologu. Štai, draugai dauguma, kaip
jūs tyčiojatės iš mano politinių pažiūrų! — išdrožė jis vienu atsikvėpimu.
Sutartinis kvatojimas nustelbė jo žodžius. Tufta pasipiktinęs parodė
prezidiumui salę.
—
Juokitės kiek tinkami, o aš dar kartą pasakysiu, kad jaunimas — tai
barometras. Leninas kelis kartus apie tai yra rašęs.
Salė išsyk nutilo.
—
Ką rašė? — pasigirdo iš salės.
Tufta pagyvėjo.
—
Kai buvo ruošiamas Spalio sukilimas, Leninas davė direktyvą sutelkti
ryžtingą darbininkų jaunimą, apginkluoti jį ir kartu su jūreiviais mesti į pačius
atsakinguosius barus. Norite, paskaitysiu jums šitą vietą? Aš turiu visas citatas
susirašęs lapeliuose,— ir Tufta ėmė raustis portfelyje.
—
Mes tą žinome!
—
O ką rašė Leninas apie vienybę?
—
O apie partinę drausmę?
—
Kur Leninas jaunimą statė prieš senąją gvardiją?
Tufta pametė siūlą ir perėjo prie kitos temos:
—
Čia Lagutina skaitė Jurenevos laišką. Mes negalime atsakyti už kai
kuriuos diskusijos nenormalumus.
Cvetajevas, sėdįs greta Školenkos, įsiutęs sušnibždėjo:
—
Nuvaryk kvailį melstis, jis ir kaktą prasiskels!
Školenka taip pat tyliai atsakė:
—
Taip! Šis mulkis mus galutinai pražudys.
Laibas, spiegiantis Tuftos balsas toliau graižiojo ausis:
—
Jei jūs suorganizavote daugumos frakciją, tai mes turime teisę
suorganizuoti mažumos frakciją!
Salėje kilo audra.
Tuftą apkurtino pasipiktinimo kupinų šauksmų kruša:
—
Kas? Vėl bolševikai ir menševikai!
—
RKP ne parlamentas!
—
Jie visiems stengiasi — nuo Miasnikovo ir iki Martovo!
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Tufta sumosavo rankomis, tartum plaukdamas, ir azartiškai ėmė berti
žodžius:
—
Taip, reikalinga grupuočių laisvė. Kaipgi tada mes — kitaip manantieji
— sugebėsime kovoti dėl savo pažiūrų su tokia organizuota, drausmės suliedinta
dauguma?
Salė vis labiau ūžė. Pankratovas atsistojo ir šūktelėjo:
—
Leiskite jam pasisakyti, tai naudinga žinoti! Tufta išplepa tai, apie ką
kiti tyli.
Visi nutilo. Tufta susiprato, per toli nuvažiavęs. Šito sakyti, tur būt, dar
nereikėjo. Jo mintis šūstelėjo į šalį ir, baigdamas savo kalbą, jis apibėrė klausytojus
daugybe pakrikų žodžių:
—- Jūs, žinoma, galite pašalinti ir nukišti mus i kampą. Tas jau prasideda.
Mane jau iškraustė iš komjaunimo gubernijos komiteto. Niekis, greitai
pamatysime, kieno buvo teisybė.— Ir jis nusirito nuo scenos į salę.
Dubava gavo iš Cvetajevo raštelį:
„Mitiajau, kalbėk tuojau. Tiesa, tai padėties nepagerins, mūsų pralaimėjimas
čia aiškus. Būtinai reikia ką nors daryti, juk Tufta taip nusikalbėjo. Tai kvailys ir
plepys.“
Dubava paprašė žodžio, jis jam buvo tučtuojau duotas.
Jam išėjus į sceną, salėje stojo įtempta tyla. Nuo šio paprasčiausio tylėjimo
prieš kalbą lyg nedraugiška vėsuma padvelkė į Dubavą. Jis jau nebeturėjo to
įkarščio, su kuriuo kalbėdavo kuopelėse. Diena po dienos geso ugnis, ir dabar jis
lyg vandeniu užlietas laužas apsisiautė gailiais dūmais,— ir tie dūmai buvo liguista
savimeilė, kurią įžeidė neabejotinas pralaimėjimas ir rūstus atkirtis, gautas iš
senųjų draugų, ir dar atkaklus nenoras pripažinti savo neteisumą. Jis ryžosi pulti
stačia galva, nors žinojo, kad tai jį dar labiau atitolins nuo daugumos. Jis kalbėjo
dusliai, bet aiškiai:
—
Prašau nepertraukti manęs ir nesikabinėti replikomis. Aš noriu visiškai
išdėstyti mūsų poziciją, nors iš anksto žinau, kad tai neduos naudos: jūsų —
dauguma.
Jam baigus, salėje tartum granata būtų sprogusi. Šauksmų uraganas kilo
prieš Dubavą. Tarsi rimbo smūgiai į veidą čaižė Dmitrijų rūstūs šauksmai:
—
Gėda!
—
Šalin atskalūnus!
—
Užteks! Gana drabstyti purvais!
Pašaipus kvatojimas lydėjo Dmitrijų, kai jis ėjo nuo scenos, ir tas kvatojimas
gniuždė jį. Jei rėktų su pasipiktinimu ir įniršiu, jis būtų patenkintas. Bet juk jis
išjuoktas kaip artistas, užtraukęs ne tą gaidą ir suklupęs.
—
Žodį turi Školenka,— tarė pirmininkaujantis.
Michailą atsistojo.
—
Aš atsisakau.
Užpakalinėse eilėse sugaudė Pankratovo bosas:
—
Prašau žodžio!
Iš balso tembro Dubava suprato dvasinę Pankratovo būseną. Krovėjas taip
kalbėdavo, kai jį kas nors skaudžiai įžeisdavo, ir, rūškanomis akimis žiūrėdamas į
aukštą, truputį pasikūprinusią greitai einančio prie tribūnos Ignato figūrą, Dubava
pajuto slogų nerimą. Jis žinojo, ką pasakys Ignatas. Prisiminė savo vakarykštį
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susitikimą Solomenkoje su senaisiais bičiuliais, kai jaunuoliai, draugiškai
šnekėdamiesi, bandė priversti jį nutraukti ryšius su opozicija. Su juo buvo
Cvetajevas ir Školenka. Susirinko visi pas Tokarevą. Ten buvo Ignatas, Okunevas,
Talia, Volyncevas, Ze- lenova, Staroverovas, Artiuchinas. Dubava nė kalbėti
nenorėjo apie vienybę. Pokalbio įkarštyje jis išėjo su Cvetajevu, tuo parodydamas,
kad nenori pripažinti savo pažiūrų klaidingumo. Školenka pasiliko. Dabar jis
atsisakė kalbėti. „Ištižęs inteligentas! Jie, žinoma, suagitavo jį“,— piktai pagalvojo
Dubava. Šioje pašėlusioje kovoje jis neteko visų savo bičiulių. Komunistiniame
universitete nutrūko sena draugystė su Zarkiu, kuris biuro posėdyje griežtai
pasisakė prieš „keturiasdešimt šešių“ pareiškimą. Vėliau, kai nesutarimai
paaštrėjo, jis pradėjo nebesikalbėti su Žarkiu. Kelis kartus jis matė Žarkį savo bute
— pas Aną. Ana Borchart jau metai buvo jo žmona. Jiedu su Ana turėjo atskirus
kambarius. Dubava matė, kad pairę jo santykiai su Ana, kuri nesutiko su jo
pažiūromis, kasdien blogėja dar ir dėl to, kad Žarkis pasidarė dažnas Anos svečias.
Čia nebuvo pavydo, bet Anos draugystė su Žarkiu, su kuriuo Dubava
nesikalbėdavo, kėlė jam apmaudą. Jis tai pasakė Anai. Įvyko audringas
pasikalbėjimas, ir jų santykiai pablogėjo dar labiau. Jis atvažiavo čia, jai nieko
nepasisakęs.
Greitą jo minčių srovę nutraukė Ignatas. Jis pradėjo savo kalbą.
— Draugai! — tvirtai išrėžė tą žodį Pankratovas. Jis užlipo į tribūną ir atsistojo
prie pat rampos.— Draugai! Devynias dienas klausėmės opozicionierių kalbų. Aš
pasakysiu tiesiai: jie kalbėjo ne kaip kovos draugai, revoliuciniai kovotojai, mūsų
klasės ir kovos bičiuliai, jų kalbos buvo giliai priešiškos, nesutaikinamos, piktos ir
šmeižiamos. Taip, draugai, šmeižiamos! Mus, bolševikus, pamėgino pavaizduoti
lazdos režimo partijoje šalininkais, žmonėmis, išduodančiais savo klasės ir
revoliucijos interesus. Geriausią, labiausiai išmėgintą mūsų partijos būrį, šauniąją
senąją bolševikų gvardiją, tuos, kurie nukalė, išugdė RKP, tuos, kuriuos carinė
despotija pūdė kalėjimuose, tuos, kurie su draugu Leninu priešakyje negailestingai
kovojo prieš pasaulinį menševizmą ir Trockį, tuos pamėgino atvaizduoti kaip
partinio biurokratizmo atstovus. Kas, jei ne priešas, galėjo pasakyti tokius žodžius?
Argi partija ir jos aparatas ne viena visuma? Į ką tai panašu, sakykite? Kaip mes
pavadintume tuos, kurie jaunus raudonarmiečius kurstytų prieš vadus ir
komisarus, prieš štabą — ir dar tuo metu, kai būrys apsuptas priešų! Ką gi, jei aš
šiandien šaltkalvis, tai, trockininkų nuomone, dar galiu būti laikomas „padoriu“,
bet jei rytoj tapsiu komiteto sekretorium, tai aš jau „biurokratas“ ir
„aparatininkas“?! Ar ne keista, draugai, kad tarp opozicionierių, kovojančių su
biurokratizmu, už demokratiją, yra tokių, pavyzdžiui, asmenų, kaip Tufta, neseniai
pašalintas iš darbo už biurokratizmą, Cveta- jevas, solomenkiečiams gerai
pažįstamas savo „demokratija“, arba Afanasjevas, kurį gubernijos komitetas tris
kartus šalino iš darbo už komandavimą ir iniciatyvos slopinimą Podolo rajone? Bet
juk tai faktas, kad, kovodami prieš partiją, susijungė visi, kuriuos partija yra
mušusi. Apie Trockio „bolševizmą“ tepasako senieji bolševikai. Reikia, kad
jaunimas žinotų Trockio kovos prieš bolševikus istoriją, nuolatinius jo bėgiojimus
iš vienos stovyklos į kitą. Kova su opozicija sutelkė mūsų gretas, ji idėjiškai
sustiprino jaunimą. Kovoje prieš smulkiaburžuazines sroves grūdinosi bolševikų
partija ir komjaunimas. Isteriški panikos kėlėjai iš opozicijos eilių pranašauja
mums visišką ekonominį ir politinį krachą. Mūsų rytojus parodys, ko vertos šios
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pranašystės. Jie reikalauja mūsų senius, pavyzdžiui, Tokarevą, siųsti prie staklių,
o į jų vietą pastatyti išklerusį barometrą, kaip kad Dubava, kuris kovą prieš partiją
nori atvaizduoti kaip kažkokį didvyriškumą. Ne, draugai, mes su tuo nesutiksime.
Seniai bus pakeisti, bet juos pakeis ne tie, kurie dėl kiekvieno sunkumo pašėlusiai
atakuoja partijos liniją. Mes neleisime griauti mūsų didžiosios partijos vienybės.
Niekad nesuskils senoji ir jaunoji gvardija. Nesutaikinamai kovodami su
smulkiaburžuazinėmis srovėmis, iškėlę Lenino vėliavą, mes nugalėsimi
Pankratovas lipo nuo tribūnos. Jį palydėjo karšti plojimai.
Kitą dieną pas Tuftą susirinko koks dešimt žmonių. Dubava kalbėjo:
*

*

*

—
Mudu su Školenka šiandien išvažiuojame Į Charkovą. Čia mums nebėra
kas veikti. Pasistenkit neišsisklaidyti. Mums telieka laukti, kaip pakryps įvykiai.
Aišku, kad visos Rusijos konferencija mus pasmerks, bet, man rodos, laukti
represijų dar per anksti. Dauguma nutarė dar kartą patikrinti mus darbe. Dabar
varyti kovą atvirai, ypač po konferencijos,— reiškia išlėkti iš partijos, o tas mūsų
veiksmų plane nenumatyta. Sunku spręsti, kas bus ateityje. Daugiau, rodos,
nebėra apie ką kalbėti.— Ir Dubava atsistojo, norėdamas išeiti.
Liesas, plonomis lūpomis, Staroverovas taip pat atsistojo.
—
Aš tavęs nesuprantu, Mitiajau,— prašneko jis, truputį švepluodamas ir
mikčiodamas.— Ką gi, konferencijos nutarimas mums nebus privalomas?
Jį šiurkščiai pertraukė Cvetajevas:
—
Formaliai — privalomas, nes tau atims partinį bilietą. Mes va
pasižiūrėsime, kokie papūs vėjai, o dabar išsiskirstysime.
Tufta neramiai sujudėjo kėdėje. Školenka, rūškanas ir išblyškęs, su mėlynais
ratilais aplink akis nuo nemiegotų naktų, sėdėjo prie lango, graužė nagus. Sulig
paskutiniais Cvetajevo žodžiais jis atsitraukė nuo savo nemalonaus užsiėmimo ir
atsigręžė į susirinkusius.
—- Aš esu prieš tokias kombinacijas,— tarė jis dusliai, staiga susierzinęs.—
Aš manau, kad konferencijos nutarimas mums privalomas. Mes gynėme savo
įsitikinimus, bet konferencijos nutarimui turime paklusti.
Staroverovas pažvelgė į jį pritardamas,
—
Aš pats tai norėjau pasakyti,— sušveplavo jis.
Dubava įbedė akis į Školenką ir pasityčiodamas iškošė:
—
Tau iš viso niekas nieko nesiūlo. Tu dar turi progos „atgailoti“
gubernijos konferencijoje.
Školenka pašoko.
—
Kaip tu kalbi, Dmitrijau! Aš tiesiai pasakysiu, mane tavo žodžiai
atstumia nuo tavęs ir verčia apgalvoti savo vakarykščią poziciją.
Dubava numojo į jį.
—
Tiek tau ir belieka. Eik, atgailok, kol nevėlu.
Ir atsisveikindamas Dubava padavė ranką Tuftai ir kitiems.
Po jo greitai išėjo Školenka ir Staroverovas.
*

*
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Nuožmiais speigais pažymėjo savo žengimą į istoriją tūkstantis devyni šimtai
dvidešimt ketvirtieji metai. įtūžo sausis ant sniego užpustytos šalies ir nuo
antrosios pusės ėmė kaukti, be perstojo keldamas pūgas.
Pietvakarių geležinkeliuose sniegas užnešdavo kelius. Žmonės kovojo prieš
sužvėrėjusią stichiją. Į sniego kalnus įsibrovė plieniniai sniego valytuvų propeleriai,
skindami kelią traukiniams. Nuo šalčių ir pūgos trūkinėjo apledėję telegrafo laidai,
iš dvylikos linijų veikė tik trys: indoeuropinis telegrafas ir dvi tiesioginių laidų
linijos.
Šepetovkos 1-sios stoties telegrafo kambaryje trys Morzės aparatai
nenutraukia savo pašnekesio, suprantamo tik įgudusiai ausiai.
Telegrafistės jaunos, juostelė, kurią jos iškaleno nuo pirmosios tarnybos
dienos, neprašoka dvidešimt kilometrų, tuo tarpu senis, jų kolega, jau pradėjo
trečiąjį šimtą kilometrų. Jis neskaito juostelės, kaip kad jos, nerauko kaktos,
dėstydamas sunkias raides ir sakinius. Jis rašo blankuose žodį po žodžio,
klausydamasis aparato kalenimo. Jis priima iš klausos: „Visiems, visiems,
visiems!“
Užrašydamas telegrafistas galvoja: „Turbūt, vėl aplinkraštis apie kovą su
pusnimis.“ Už lango pūga, vėjas drabsto Į langą rieškučias sniego. Telegrafistui
pasivaideno, jog kažkas pabeldė į langą, jis pasuko galvą ir nejučiomis ėmė gėrėtis,
koks gražus šalčio piešinys stikluose. Nė vieno žmogaus ranka nebūtų sugebėjusi
išraižyti šitos smulkutės graviūros iš įmantriausių lapų ir stiebų.
To vaizdo atitrauktas, jis nebesiklausė aparato ir, kai nukreipė žvilgsnį nuo
lango, paėmė ant delno juostelę, norėdamas perskaityti praleistus žodžius.
Aparatas pranešinėjo:
„Sausio dvidešimt pirmą dieną šeštą valandą penkiasdešimt minučių...“
Telegrafistas greitai užrašė perskaitytus žodžius ir, numetęs juostelę,
pasirėmęs ranka galvą, ėmė klausytis:
„...vakaro Gorkuose mirė...”
Telegrafistas pamažu užrašinėjo. Kiek per savo gyvenimą jis išklausė
džiaugsmingų ir tragiškų pranešimų, pirmas sužinodavo svetimą sielvartą ir laimę.
Seniai jau liovėsi gilinęsis į šykščių, nutrauktų sakinių prasmę, gaudydavo juos
klausa ir mechaniškai užrašinėdavo popieriuje, negalvodamas apie turini.
Štai ir dabar kažkas mirė, kažkam tai pranešama. Telegrafistas pamiršo
antraštę: „Visiems, visiems, visiems!“ Aparatas kaleno „V-l-a-d-i-m-i-r-a-s I-l-j-i- či-u-s“, plaktuko kaukšenimus senasis telegrafistas vertė raidėmis. Jis sėdėjo
ramiai, truputį pavargęs. Kažkur mirė kažkoks Vladimiias Iljičius, kažkam jis
šiandien užrašys tragiškus žodžius, kažkas ims raudoti iš nevilties ir sielvarto, o
jam visa tai svetima, jis — pašalinis liudytojas. Aparatas kaukši taškus,
brūkšnelius, vėl taškus, vėl brūkšnelius, o jis iš pažįstamų garsų jau sudėjo pirmą
raidę ir parašė ją blanke,—
tai buvo „L“. Po jos jis įrašė antrą.— „E“, greta rūpestingai išvedė „N“, dar
pataisė, kad būtų aiškesnė, tuoj pat prijungė prie jos „I“ ir jau automatiškai pagavo
paskutines „NAS“.
Aparatas kaleno pauzę, ir telegrafistas vieną dešimtąją dalį sekundės žvilgsniu
sustojo prie savo parašyto žodžio - LENINAS.
Aparatas kaleno toliau, bet, atsitiktinai susidūrusi su pažįstamu vardu,
mintis vėl grįžo prie jo. Telegrafistas dar kartą pažiūrėjo į paskutinį žodį —
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„LENINAS“. Kas?.. Leninas?.. Akies lėlytėje atsispindėjo viso telegramos teksto
perspektyva. Kelias akimirkas telegrafistas žiūrėjo į lapelį, ir pirmą kartą per
trisdešimt dvejų metų darbą jis nepatikėjo užrašytais žodžiais.
Jis tris kartus greitai permetė akimis eilutes, bet žodžiai atkakliai kartojosi:
„Mirė Vladimiras Iljičius Leninas.“ Senis pašoko, pakėlė į spiralę susivijusią
juostelę, įsmeigė į ją akis. Dviejų metrų dryželis patvirtino tai, kuo jis negalėjo
patikėti. Telegrafistas pasuko į savo drauges mirtinai išblyškusį veidą, ir jos išgirdo,
kaip jis išsigandęs šūktelėjo:
— Leninas mirė!
*

*

*

Žinia apie didžiąją nelaimę ištrūko iš aparatinės pro atdaras iki galo duris ir
vėtros greitumu ėmė blaškytis po stotį, išsiveržė į sniego audrą, lakstė bėgiais ir
iešmais ir su žvarbiu skersvėju įsibrovė pro pravirą pusę geležim kaustytų depo
vartų.
Depe viršum pirmosios remonto tranšėjos stovėjo garvežys, jį gydė lengvojo
remonto brigada. Senis Politovskis pats buvo įlindęs tranšėjon po savo garvežio
papilve ir nurodinėjo šaltkalviams sužalotas vietas. Zacharas Bruzžakas lygino su
Artiomu įlenktus ardelių rėmus. Jis laikė retinę ant priekalo, pakišęs ją po Artiomo
kūjo smūgiais.
Paseno Zacharas per paskutiniuosius metus, gyveni mas išrausė gilią raukšlę
kaktoje, o smilkinius nubėrė sidabras. Susikūprino nugara, ir giliai įdubusiose
akyse dūlavo sutemos.
Pro šviesų depo durų plyšį šmėstelėjo žmogus, ir pavakario šešėliai prarijo jį.
Smūgiai į geležį nustelbė pirmąjį šauksmą, bet kai žmogus atbėgo iki dirbančiųjų
prie garvežio, Artiomas, pakėlęs kūjį, nenuleido jo.
— Draugai! Leninas mirė!
Kūjis pamažu nuslydo nuo peties, ir Artiomo ranka be garso pastatė jį ant
cementinių grindų.
—
Ką tu pasakei? — Artiomo ranka it replėmis suėmė už kailinukų tam,
kuris atnešė baisiąją žinią.
O tas, apsnigtas, sunkiai alsuodamas, jau dusliai ir skausmingai pakartojo:
—
Taip, draugai, Leninas mirė...
Ir iš to, kad žmogus jau neberėkė, Artiomas suprato klaikią tiesą ir kartu
įžiūrėjo žmogaus veidą: tai buvo partinio kolektyvo sekretorius.
Iš tranšėjos lindo žmonės, tylėdami klausėsi apie mirtį to, kurio vardą žinojo
visas pasaulis.
O palei vartus, privertęs visus krūptelėti, užkaukė garvežys. Jam atsiliepė
stoties pakrašty antras, trečias... Į galingą ir nerimo sklidiną jų šauksmą įsiterpė
elektrinės sirena, laiba ir širdį verianti kaip šrapnelio kaukimas. Grynu vario
skambesiu nustelbė juos greitasis gražuolis ,,S“ — išvažiuojančio į Kijevą keleivinio
traukinio garvežys.
Krūptelėjo iš netikėtumo GPU agentas, kai tiesioginio susisiekimo Šepetovka
— Varšuva lenkų garvežio mašinistas, sužinojęs, dėl ko gaudžia sirenos, valandėlę
pasiklausė, paskui lėtai pakėlė ranką ir patraukė žemyn sirenos vožtuvo
grandinėlę. Jis žinojo, kad švilpia paskutinį kartą, kad jam nebeteks daugiau
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tarnauti šitoje mašinoje, bet jo ranka nebepaleido grandinės, ir garvežio kauksmas
kėlė iš minkštų kupė sofų išgąsdintus lenkų kurjerius ir diplomatus.
Į depą gūžėjo žmonės. Jie plūdo pro visus vartus, ir, kai didelis pastatas buvo
pilnutėlis, gedulingoje tyloje suskambėjo pirmieji žodžiai.
Kalbėjo partijos Šepetovkos apygardos komiteto sekretorius, senas bolševikas
Šarabrinas:
—
Draugai! Mirė pasaulio proletariato vadas Leninas. Partiją ištiko
didžiulė nelaimė,— mirė tas, kuris sukūrė ir, nesitaikstydamas su priešais,
išauklėjo bolševikų partiją... Partijos ir klasės vado mirtis šaukia geriausius
proletariato sūnus Į mūsų gretas...
Gedulingo maršo garsai, šimtai vienplaukių galvų, ir Artiomas, kuris per
paskutiniuosius penkiolika metų nebuvo verkęs, pajuto, kaip gerklę sugniaužė
spazma ir suvirpėjo galingi pečiai.
Atrodė, kad geležinkelininkų klubo sienos neišlaikys susikimšusios žmonių
masės. Lauke smarkus šaltis, dvi plačiašakės eglės prie vartų pasipuošusios
sniegu ir ledo adatomis, bet salėje tvanku nuo karštai prikūrentos olandiškos
krosnies ir šešių šimtų gedulingame partinio kolektyvo posėdyje dalyvaujančių
žmonių alsavimo.
Salėje nebuvo įprasto triukšmo, šnekų. Didi širdgėla nuslopino balsus,
žmonės kalbėjosi tyliai, ir ne vienoje šimtinėje akių buvo galima įskaityti liūdną
nerimą. Atrodė, kad čia susirinko laivo įgula, netekusi savo išmėginto šturmano,
kurį audra nunešė į jūrą.
Taip pat tyliai užėmė savo vietas už prezidiumo stalo biuro nariai. Kresnas
Sirotenka atsargiai pakėlė varpeli, vos skambtelėjo juo ir vėl nuleido ant stalo. To
pakako, ir salėje pamažu įsivyravo slogi tyla.
Tučtuojau po pranešimo iš užstalės pasikėlė kolektyvo atsakingasis
sekretorius Sirotenka. Ką jis pasakė, nieko nenustebino, nors. buvo neįprasta
gedulingame posėdyje. O Sirotenka pasakė:
—
Eilė darbininkų prašo posėdį apsvarstyti jų pareiškimą, pasirašytą
trisdešimt septynių draugų.— Ir jis perskaitė pareiškimą:
Pietvakarių geležinkelio, Sepelovkos stoties komunistų partijos bolševikų geležinkelininkų
kolektyvui.
Vado mirtis pašaukė mus į bolševikų gretas, ir mes prašome pa-tikrinti mus šios dienos
posėdyje ir priimti į Lenino partiją.

Tuoj po šių trumpų žodžių ėjo du stulpeliai parašų.
Sirotenka skaitė juos, kelias sekundes sustodamas po kiekvieno, kad
susirinkusieji salėje galėtų įsidėmėti pažįstamas pavardes:
Politovskis, Stanislavas Zignrundovičius — garvežio mašinistas, trisdešimt
šešeri metai gamybinio stažo.
Salėje sušiureno pritarimo gaudesys.
—
Korčiaginas, Artiomas Andrėjevičius — šaltkalvis, septyniolika metų
gamybinio stažo.
—
Bruzžakas, Zacharas Vasiljevičius — garvežio mašinistas, dvidešimt
vieneri metai gamybinio stažo.
Gaudesys salėje didėjo, o žmogus prie stalo tebeskaitė pavardes, ir salė
klausėsi geležies ir mazuto padermės kadrinių darbininkų vardų.
209

Salė visiškai nutilo, kai prie stalo priėjo pirmas pasirašiusis.
Senis Politovskis negalėjo nesijaudinti, pasakodamas savo gyvenimo istoriją,
—
...Ką gi man dar pasakyti, draugai? Žinote, koks buvo darbininko
gyvenimas senais laikais. Gyveno vergovėje ir žūdavo kaip elgeta senatvėje. Ką gi,
prisipažinsiu, revoliucijai prasidėjus, laikiau save seniu. Šeima pečius slėgė, ir
pražiopsojau kelią į partiją. Ir nors kautynėse niekad nesu padėjęs priešui, bet ir į
peštynes retai teįsiveldavau. Devyni šimtai penktaisiais metais Varšuvos
dirbtuvėse buvau streiko komitete ir su bolševikais išvien ėjau. Tada buvau jaunas
ir karšto būdo. Kam čia senus daiktus minėti! Iljičiaus mirtis užgavo man pačią
širdį,— netekome visiems laikams savo bičiulio ir globėjo, ir senatve teisintis
nebegaliu!.. Tegu kas pakalba gražiau, aš nemoku. Viena tiktai sakau: mano ir
bolševikų tas pats kelias, ir ne kitaip.
Žila mašinisto galva atkakliai linktelėjo, ir žvilgsnis iš po žilų antakių tvirtai ir
nemirkčiodamas įsmigo į salę, iš kurios jis tartum laukė sprendimo.
Nė viena ranka nepakilo prieš šį mažutį žilagalvį žmogų, ir nė vienas
nesusilaikė balsuojant, kai biuras prašė nepartinius tarti savo žodį.
Nuo stalo Politovskis ėjo jau komunistas.
Visi suprato, kad dabar vyksta nepaprasti dalykai. Ten, kur ką tik stovėjo
mašinistas, jau kopė Artiomas, Šaltkalvis nežinojo, kur dėti savo ilgas rankas, ir
glamžė jomis ausinę kepurę. Nuspurusiais kraštais avikailių kailinukai buvo
atlapi, o senos kareiviškos palaidinės apykaklė, rūpestingai užsegta dviem
varinėmis sagomis, šaltkalvio figūrą darė šventiškai tvarkingą. Artiomas atsigręžė
į salę ir probėgomis pastebėjo pažįstamą moters veidą: tarp saviškių iš siuvyklos
sėdėjo Galina, akmenskaldžio dukrelė. Ji atlaidžiai jam nusišypsojo, jos šypsenoje
buvo pritarimo ir dar kažko, ko ji nepasakė, kas buvo paslėpta lūpų kertelėse.
Papasakok savo biografiją, Artiomai! — išgirdo šaltkalvis Sirotenkos balsą.
Sunkiai pradėjo savo pasakojimą vyresnysis Kor- čiaginas: nebuvo įpratęs
kalbėti dideliame susirinkime. Tiktai dabar pajuto, kad negalės išsakyti visko, ką
buvo sukaupęs per gyvenimą. Sunkiai jis dėstė žodžius, o dar jaudinimasis trukdė
kalbėti. Niekad nebuvo jautęs ką nors panašaus. Jis aiškiai suprato, kad jo
gyvenime prasideda staigus persilaužimas, kad jis — Artiomas — dabar žengia
paskutinį žingsnį į tai, kas sušildys ir suteiks prasmę apkerpėjusiam, rūsčiam jo
būviui.
—
Keturis mus augino motina,— pradėjo Artiomas.
Salėje tylu. Šeši šimtai atidžiai klausosi augaloto
darbininko su erelio nosimi ir akimis, paslėptomis po juodu antakių aksomu.
—
Motina buvo virėja pas ponus. Tėvą mažai teatsimenu, nesutardavo jis
su motina. Maukdavo baltakę be jokio saiko. Gyvenome mes su motina. Sunku jai
buvo išpenėti tiek burnų. Mokėdavo jai ponai keturis rublius per mėnesį ir duodavo
valgyti, ir plūkdavosi ji nuo tamsos lig tamsai. Pavyko man dvi žiemas pasimokyti
pradžios mokykloje, išmokau skaityti ir rašyti, o kai sulaukiau dešimtų metų,
nebuvo motinai kitos išeities, kaip nuvežti mane į šaltkalvystės dirbtuvę mokytis.
Be algos, trejiems metams — vien už duoną... Dirbtuvės šeimininkas buvo vokietis,
pavarde Fersteris. Nenorėjo jis manęs imti, kad mažas, bet vaikinas buvau
stambus, ir motina man pridėjo dvejus metus. Išbuvau aš pas tą vokietį trejus
metus. Amato manęs niekas nemokė, bet varinėjo šeimininko reikalais ir degtinės
atnešti. Gėrė jis be galo. Varinėdavo ir anglies, ir geležies... Pasivertė šeimininkė
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mane savo pastumdėliu: nešiodavau aš jai puodus ir skusdavau bulves. Kiekvienas
taikydavosi paspirti koja, dažnai visai be priežasties — taip sau, iš papratimo:
neįtiksi kuo nors šeimininkei — ji dėl vyro girtavimo ant visų pikta būdavo — tėkš
vieną, kitą kartą per snukį. Paspruksi nuo jos į gatvę, o kur eisi, kam pasiskųsi?
Motina už keturiasdešimties varstų, bet ir pas ją nėra kur prisiglausti... Dirbtuvėje
ne geriau. Tvarkydavo ten viską šeimininko brolis. Mėgdavo tas biaurybė iš manęs
pasijuokti. „Paduok,— sako,— man tą veržlę“,— ir parodys į žemę kertėje, kur kai
vinis žaizdras. Aš tuoj ten, capt ranka veržlę, o jis ką tik ją nukalęs, iš žaizdro
išėmęs. Ant žemės ji guli juoda, o pagriebsi — nusideginsi pirštus iki gyvos mėsos.
Rėki iš skausmo, o jis žvengia, kvatoja. Nebeištvėriau tokio gyvenimo, pabėgau pas
motiną. O šiai nėra kur manęs dėti. Atvežė ji mane vėl pas vokietį, vežė ir verkė.
Trečiaisiais metais pradėjo man šį tą rodyti iš šaltkalvio darbo, bet mušė kaip
mušę. Vėl pabėgau, pasukau į Starokonstantinovą. Tame mieste parsisamdžiau į
dešrinę ir, žarnas mazgodamas, išbuvau ten šunies vietoj pusantrų su viršum
metų. Pralošė mūsų šeimininkas savo įmonę, nesu-mokėjo nė skatiko mums už
keturis mėnesius ir išgaravo kažkur. Taip aš išsikrapščiau iš tos lindynės. Sėdau į
traukinį, išlipau Žmerinkoje ir nuėjau darbo ieškoti. Ačiū turiu pasakyti vienam
depo darbininkui, užjautė jis mano padėtį. Sužinojo, kad šiek tiek nujėgiu apie
šaltkalvystę, ir ėmė manimi kaip brolėnu rūpintis, kad viršininkai priimtų mane į
darbą. Iš augumo davė man septyniolika metų, ir aš pasidariau šaltkalvio padėjėju.
Čia devintus metus dirbu. Toks tai mano ankstesnis gyvenimas, o dabartinį jūs
visi žinote.
Artiomas persibraukė kepure kaktą ir giliai atsiduso. Reikėjo pasakyti dar,
kas svarbiausia, kas jam sunkiausia, nelaukiant, kol kas paklaus. Ir, smarkiai
suraukęs tankius antakius, jis pasakojo toliau:
—
Kiekvienas gali mane paklausti: kodėl aš ne bolševikas dar nuo to laiko,
kai ugnis užsidegė? Ką gi man į tai atsakyti? Juk iki senatvės man dar toli, o štai
tik dabar radau čia savo kelią. Ką gi čia slėpsiu? Pražiopsojome mes tą kelią. Dar
aštuonioliktaisiais metais, kai prieš vokietį streikavome, mums reikėjo pradėti.
Žuchrajus, jūreivis, su mumis ne kartą kalbėjo. Tiktai dvidešimtaisiais metais aš
ėmiausi šautuvo. Pasibaigė suirutė, sumėtėme baltuosius į Juodąją jūrą, grįžome
atgal. Čia šeima, vaikai... Pasinėriau namų reikaluose. Bet, žuvus mūsų draugui
Leninui ir partijai pašaukus, pasižiūrėjau į savo gyvenimą ir supratau, ko jam
trūksta. Maža savo valdžią ginti, reikia visa šeima stoti vietoj Lenino, kad tarybų
valdžia stovėtų kaip kalnas geležinis. Turime mes bolševikais tapti — juk tai mūsų
partija!
Paprastai, bet su dideliu nuoširdumu, jaudindamasis dėl neįprasto savo
kalbos stiliaus, baigė šaltkalvis ir, tartum nusimetęs nuo pečių sunkenybę,
išsitiesė visu ūgiu ir laukė klausimų.
—
Gal kas nori ko paklausti? — sudrumstė tylą Si- rotenka.
Žmonių eilės sujudėjo, bet salė ne tuojau atsakė. Juodas kaip vabalas
kūrikas, atėjęs į susirinkimą tiesiai iš garvežio, ryžtingai šūktelėjo:
—
Ką čia klausinėsi? Argi mes jo nepažįstame? Duokit jam bilietą, ir
viskas!
Kresnas, raudonas nuo karščio ir įtampos kalvis Giliaka sušvokštė užkimusiu
balsu:
—
Toks nenuvirs nuo bėgių, bus tvirtas draugas. Balsuok, Sirotenka.
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Paskutinėse eilėse, kur sėdėjo komjaunuoliai, pasikėlė vienas, neįžiūrimas
prietamsyje, ir paklausė:
—- Tegu draugas Korčiaginas pasako, kodėl jis nuėjo žemės dirbti ir ar
valstiečio darbas neatitraukia jo nuo proletarinės psichologijos?
Per salę perbėgo tylus nepritarimo šnaresys, ir kažkieno balsas užprotestavo:
—
Kalbėk paprastai! Rado, kur liežuvį kaišioti...
Bet Artiomas jau atsakinėjo:
—- Niekis, draugas. Tas vyrukas tiesą sako, kad aš nuėjau žemės dirbti. Tai
tiesa, bet dėl to aš nepraradau darbininko sąžinės. Tai baigėsi nuo šios dienos.
Persikeliu su šeima arčiau depo, čia tikriau. O šiaip man nuo tos žemės kvėpuoti
sunku.
Dar kartą suvirpėjo Artiomo širdis, kai žiūrėjo į pakeltų rankų mišką, ir, jau
nebejausdamas savo kūno svorio, nebesikūprindamas, nuėjo į savo vietą.
Užpakalyje išgirdo Sirotenkos balsą:
—
Vienu balsu.
Trečias prie prezidiumo stalo atsistojo Zacharas Bruzžakas. Nešnekus buvęs
Politovskio padėjėjas, pats jau seniai tapęs mašinistu, baigė pasakojimą apie savo
gyvenimą ir, atėjęs iki paskutiniųjų dienų, tarė tyliai, bet visiems buvo girdėti:
—
Aš už savo vaikus baigti turiu. Ne tam jie mirė, kad aš tupėčiau
užkrosnyje su savo sielvartu. To nuostolio, kurį padarė jų žuvimas, aš neatitaisiau,
o štai vado mirtis man akis atvėrė. Apie senus dalykus jūs
manęs neklausinėkite, dabartinis mano gyvenimas prasideda iš naujo.
Zacharas, atsiminimų sutrikdytas, rūškanai apniuko, bet kai jį, neužkliudę
nė vienu aštriu klausimu, susirinkusieji, iškėlę rankas, priėmė į partiją, jo akys
nušvito, ir žilstanti galva daugiau nebenulinko.
Iki vėlios nakties depe vyko apžiūra tų, kurie ėjo į pamainą. Į partiją galėjo
stoti tik geriausieji, kuriuos visi gerai pažino, kuriuos buvo patikrinęs visas
gyvenimas.
Lenino mirtis šimtus tūkstančių darbininkų padarė bolševikais. Vadui žuvus,
partijos gretos nepakriko. Taip medis, giliai įaugęs į dirvą galingomis šaknimis,
nežūva, jei nupjaunama jam viršūnė.

ŠEŠTASIS SKYRIUS

Palei viešbučio koncertų salės duris stovėjo du vyrai. Ant aukštojo su pensne
rankovės — raudonas raištis su įrašu „komendantas“.
—
Čia Ukrainos delegacijos posėdis? — paklausė Rita.
Aukštasis oficialiai atsakė:
—
Taip! O ką?
—
Leiskite įeiti.
Aukštasis buvo pusiau užtveręs duris. Jis apžiūrėjo Ritą ir tarė:
—
Jūsų mandatas? Leidžiami tik delegatai su sprendžiamaisiais ir
patariamaisiais lapeliais.
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Rita išsiėmė iš rankinuko auksu įspaustą bilietą. Aukštasis perskaitė: „Centro
Komiteto narys“. Oficialumą lyg kas ranka būtų jam. nuėmęs, iš karto pasidarė
mandagus ir bičiuliškas.
—
Prašau eiti, štai kairėje yra laisvų vietų.
Rita nuėjo tarp kėdžių ir, pamačiusi laisvą vietą, atsisėdo. Delegatų
pasitarimas, matyti, ėjo į pabaigą.
Rita klausėsi pirmininkaujančiojo kalbos. Balsas pasirodė jai pažįstamas.
—
Taigi, draugai, delegacijų atstovai į visos Rusijos suvažiavimo senjorų
††
konventą yra išrinkti, taip pat ir į delegacijų tarybą. Iki pradžios lieka dvi
valandos. Leiskite dar kartą patikrinti atvykusių i suvažiavimą delegatų sąrašą.
Rita pažino Akimą: tai jis paskubomis skaitė pavardžių sąrašą.
Kilo rankos su raudonais ar baltais mandatais.
Rita klausėsi su visa atidžia.
Štai viena pažįstama pavarde:
—
Pankratovas.
Rita atsigręžė į tą pusę, kur pakilo ranka, bet sėdinčiųjų eilėse negalėjo įžiūrėti
krovėjo pažįstamo veido. Bėga pavardės, ir tarp jų vėl viena pažįstama —
„Okunevas“, ir tuoj po jo kita— ,,Žarkis”.
Žarkį Rita mato. Jis sėdi visiškai netoli, pusiau atsigręžęs į ją. Štai ir jo
pamirštas profilis... Taip, čia Vania. Keletą metų jo nebuvo mačiusi.
Bėga pavardžių sąrašas, ir staiga viena iš jų privertė Ritą krūptelėti:
—
Korčiaginas.
Toli priekyje pakilo ir nusileido ranka, ir keista — Ustinovič skausmingai
panoro pamatyti tą, kurs buvo žuvusio josios bičiulio vienpavardis. Ji
neatsitraukdama žiūrėjo ten, iš kur pakilo ranka, tačiau visos galvos atrodė
vienodos. Rita atsistojo ir pasienio taku nuėjo į priekines eiles. Akimas nutilo.
Subildėjo stumdomos kėdės, delegatai ėmė garsiai kalbėti, suskambėjo jaunatviškas juokas, ir Akimas, stengdamasis perrėkti triukšmą salėje, sušuko:
—
Nevėluokite!.. Didysis teatras... septintą valandą!..
Prie durų susidarė kamšatis.
Senjorų konventas — delegacijų atstovų susirinkimas suvažiavime.
Rita suprato, kad šitame sraute ji neras nė vieno iš tų, kurių vardus ką tik
girdėjo. Beliko nepaleisti iš akių Akimo ir per ji rasti kitus. Ji ėjo į Akimo pusę,
praleisdama pro šalį paskutinę delegatų grupę.
„Ką gi, Korčiaginai, keliaujam ir mes, seni!“ — užpakalyje išgirdo ji, ir balsas,
toks pažįstamas, toks atmintinas, atsakė:
„Eime.“
Rita greitai atsigręžė. Prieš ją stovėjo augalotas juodbruvas jaunuolis chaki
spalvos palaidine, per juosmenį susiveržęs plonu kaukazietišku diržu ir su
mėlynomis jojamomis kelnėmis.
Plačiai išplėtusi akis, žiūrėjo į jį Rita, ir kai ją meiliai apkabino rankos ir
suvirpėjęs balsas tyliai tarė: „Rita“, ji suprato, kad čia Pavlas Korčiaginas.
— Tu gyvas?
Šitie žodžiai jam viską pasakė. Ji nežinojo, kad žinia, esą jis žuvęs, buvo
klaidinga.

††

Senjorų konventas – delegacijų atstovų susirinkimas suvažiavie.
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Salė ištuštėjo, pro atdarą langą buvo girdėti, kaip ūžia Tverės gatvė, toji
galinga miesto arterija. Laikrodis skambiai išmušė šešis kartus, o abiem atrodė,
kad susitiko vos prieš kelias minutes. Bet laikrodis kvietė į Didįjį teatrą. Lipant
plačiais laiptais žemyn, ji dar kartą permetė akimis Pavlą. Dabar jis buvo
aukštesnis už ją puse galvos. Vis toks pat, kaip ir seniau, tik vyriškesnis ir
santūresnis:
—
Matai, aš net nepaklausiau tavęs, kur dirbi,
—
Aš komjaunimo apygardos komiteto sekretorius, arba, kaip sako
Dubava, „aparatiniu kas“,— ir Pavlas nusišypsojo.
—
Tu jį matei?
—
Taip, mačiau, ir šitą susitikimą man nemalonu atsiminti.
Jie išėjo į gatvę. Signalizuoja lekiančių automobilių sirenos, skuba ir klega
minia. Iki Didžiojo teatro jie nuėjo bemaž nesikalbėdami, galvodami tą patį. O
teatrą buvo apgulusi žmonių jūra, siautinga, atkakli. Ji veržėsi i milžinišką mūrinį
teatro pastatą, bandė prasilaužti pro raudonarmiečių saugomas duris, pro kurias
labai daug kas svajojo patekti į teatrą. Bet nepermaldaujami sargybiniai
praleisdavo tik delegatus, ir tie įeidavo pro užtveriamąją grandinę, išdidžiai
rodydami mandatus.
Toji jūra aplink teatrą — komjaunimas. Vis tai draugai, negavę svečių bilietų,
bet pasiryžę žūtbūt dalyvauti suvažiavimo atidaryme. Miklūs komjaunuoliai
įsibraudavo į delegatų grupės vidurį ir, taip pat rodydami kokį nors raudoną
popierių, kuris turėjo atstoti mandatą, kartais nusiūdavo iki pačių durų. Kai
kuriems pavykdavo prasmukti ir pro pačias duris. Bet čia pat jie patekdavo į
budinčiojo CK nario arba komendanto rankas, o šie svečius siųsdavo į viršutinius
aukštus, delegatus į parterį. Ir tada juos išprašydavo pro duris, didžiai džiūgaujant
kitiems, taip pat neturintiems „bilietų“.
Teatras negalėjo sutalpinti nė dvidešimtosios dalies norinčiųjų į jį patekti.
Rita su Pavlu vargais negalais prasispraudė iki durų Delegatai vis gūžėjo: juos
atveždavo tramvajai, automobiliai. Prie durų spūstis. Raudonarmiečiams — taip
pat komjaunuoliams — darėsi sunku, juos prispaudė prie pačios sienos, o nuo
prieangio sklido galingas šauksmas:
—
Spauskit, baumaniečiai, spauskite!
—
Spausk, broleli, mūsiškiai ima viršų!
—
Pirmyn!..
Pro duris kartu su Korčiaginu ir Rita it ungurys prasmuko žvitrus berniūkštis
su Jaunimo Komunistinio Internacionalo ženkleliu ir, išsisukęs nuo komendanto,
strimagalviais puolė į fojė. Akimirka — ir jis dingo delegatų sraute.
—
Sėskime čia,— parodė Rita į „vietas už kėdžių“, kai jie įėjo į parterį.
Atsisėdo kampe.
—
Aš noriu gauti atsakymą į vieną klausimą,-— tarė Rita.— Nors jis liečia
praėjusias dienas, bet tu, manau, man pasakysi: kodėl tu tada, seniai, nutraukei
mūsų pamokas ir mūsų draugystę?
Šito klausimo jis laukė nuo pirmosios susitikimo minutės ir vis dėlto sumišo.
Jų akys susitiko, ir Pavlas suprato: ji žino.
—
Manau, kad tu viską žinai, Rita. Tai buvo prieš trejus metus, o dabar aš
tegaliu pasmerkti Pavką už tai. Ir aplamai Korčiaginas savo gyvenime darė didelių
ir mažų klaidų, ir viena iš jų buvo ta, apie kurią tu klausi.
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Rita nusišypsojo.
—
Tai gera įžanga. Bet aš laukiu atsakymo?
Pavlas tyliai ėmė kalbėti:
—
Čia kaltas ne tik aš, bet ir „Gylys“, jo revoliucinė romantika. Knygos,
kuriose buvo ryškiai nupiešti drąsūs, stiprios dvasios ir valios revoliucionieriai,
nepažįstą baimės, be galo atsidavę mūsų tikslui, palikdavo man neišdildomą įspūdį
ir troškimą būti tokiam, kaip jie. Į savo jausmą tada aš pažiūrėjau pagal „Gylį“.
Dabar man tai juokinga, bet labiau pikta.
—
Vadinasi, „Gylys“ pervertintas?
—
Ne, Rita, iš esmės — ne! Teatmestas tik nereikalingas tragizmas, kurį
sukelia skausminga operacija, kai žmogus bando savo valią. Tačiau aš už Gylio
esmę— už jo drąsą, už begalinę ištvermę, už tą žmogaus tipą, kuris moka ištverti
kančias, nerodydamas jų kiekvienam. Aš už revoliucionieriaus charakterį, kuriam
tai, kas asmeniška, yra niekas palyginti su tuo, kas bendra.
—
Telieka apgailestauti, Pavlai, kad šis pasikalbėjimas vyksta trejais
metais vėliau, negu turėjo įvykti,— tarė Rita, kažkaip susimąsčiusi ir šypsodama.
—
Ar ne todėl gaila, Rita, kad aš niekad nebūčiau tapęs tau daugiau kaip
draugas?
—
Ne, Pavlai, galėjai tapti ir daugiau.
—
Tai galima pataisyti.
—
Truputį per vėlu, draugas Gyly.
Rita nusišypsojo iš savo juoko ir paaiškino:
—
Aš turiu mažytę dukrelę. Ji turi tėvą, didelį mano bičiulį. Mes visi trys
draugaujame, ir šitas trio kol kas neišardomas.
Jos pirštai palietė Pavlo ranką. Tas mostas rodė, kad ji susirūpino juo, bet ji
tučtuojau suprato, kad jos judesys nereikalingas. Taip, per tuos trejus metus jis
išaugo ne vien fiziškai. Ji žinojo, kad jam dabar skaudu,—tai sakė jo. akys,— bet
jis tarė be gesto, iš širdies:
—
Vis dėlto man lieka nepalyginti daugiau, negu ką tik esu praradęs.
Pavlas su Rita atsistojo. Buvo metas užimti vietas arčiau scenos. Jie ėjo prie
kėdžių, kur sėdosi Ukrainos delegacija. Užgrojo orkestras. Raudonai degė
milžiniškos drobės, ir šviečiančios raidės šaukė: ,,Ateitis priklauso mums.“
Tūkstančiai užpildė parterį, ložes, aukštus. Tie tūkstančiai buvo susilieję į vieną
galingą, niekad negęstančios energijos transformatorių. Milžiniškas teatras priėmė
į savo sienas didžiosios industrinės padermės jaunosios gvardijos žiedą.
Tūkstančiai akių, ir kiekvienoje jų poroje žiežirbomis atsispindi tai, kas dega
viršum sunkios uždangos: „Ateitis priklauso mums.“
O delegatai plaukia toliau; dar kelios minutės —- ir sunkus uždangos
aksomas prasiskleis, CK sekretorius pradės jaudindamasis, akimirką
nebesusivaldydamas prieš neapsakomą valandėlės iškilmingumą:
—
Rusijos komunistinės jaunimo sąjungos šeštąjį suvažiavimą laikau
atidarytą.
Niekad taip ryškiai, taip giliai Korčiaginas nebuvo jautęs revoliucijos
didingumo ir galios, to žodžiais neapsakomo pasididžiavimo ir nepasikartojančio
džiaugsmo, kurį davė jam gyvenimas, atvedęs jį čia, kaip kovotoją ir statytoją, į šias
pergalingas jaunosios bolševizmo gvardijos iškilmes.

215

Suvažiavimas atimdavo iš jo dalyvių visą laiką nuo ankstaus ryto iki vėlios
nakties, ir Pavlas vėl susitiko Ritą tik viename iš paskutinių posėdžių. Jis pamatė
ją ukrainiečių grupėje.
— Rytoj, uždarius suvažiavimą, aš tučtuojau išvažiuoju,— tarė ji.— Nežinau,
ar pavyks pasikalbėti atsisveikinant. Todėl šiandien paruošiau tau du sąsiuvinius
savo užrašų apie praeitį ir trumpą laišką. Tu juos perskaityk ir grąžink paštu. Iš
šių užrašų tu sužinosi visa, ko tau nesu pasakojusi.
Jis paspaudė jai ranką ir pasižiūrėjo į ją atidžiai, lyg įsidėmėdamas bruožus.
Jie susitiko, kaip buvo susitarta, rytojaus dieną prie centrinių durų, ir Rita
padavė jam ryšulėlį ir užlipintą laišką. Aplinkui buvo žmonės, todėl atsisveikino jie
santūriai, ir tik jos akyse, šiek tiek apniukusiose, jis pamatė daug šilumos ir
truputį liūdesio.
Po dienos traukiniai vežė juos į skirtingas puses.
Ukrainiečiai važiavo keliais vagonais. Korčiaginas buvo kijeviečių grupėje.
Vakare, visiems sugulus ir Okunevui ant gretimojo gulto mieguistai švilpiant pro
nosį, Korčiaginas, pasislinkęs arčiau šviesos, atplėšė laišką.
„Pavluša, mielasis!
Aš galėjau tai pasakyti tau pačiam, bet taip bus geriau. Tenoriu vieno: kad tai,
apie ką mudu kalbėjome prieš suvažiavimą, nepaliktų sunkių pėdsakų tavo
gyvenime. Aš žinau, tu labai tvirtas, todėl tikiu, ką tu pasakei. Į gyvenimą aš
nežiūriu formaliai, kartais, tiesa, labai retai, asmeniniuose santykiuose galima
daryti išimčių, jei jas sukelia didis, gilus jausmas. Tu to vertas, bet aš atmečiau
pirmąkart kilusį norą atiduoti mūsų jaunystei tai, kas jai priklausė. Jaučiu, kad
tai nebūtų suteikę mums didelio džiaugsmo. Nereikia būti tokiam rūsčiam sau,
Pavlai. Mūsų gyvenime yra ne tik kova, bet galime džiaugtis ir geru jausmu.
Kitas tavo gyvenimas, pagrindinis jo turinys manęs nė kiek nebaimina.
Stipriai spaudžiu ranką.
Rita.“
Pavlas susimąstęs sudraskė laišką ir, iškišęs rankas pro langą, pajuto, kaip
vėjas išplėšė popieriaus skiauteles iš jo pirštų.
Paryčiu abu sąsiuviniai buvo perskaityti, suvynioti į popierių ir surišti.
Charkove dalis ukrainiečių išlipo iš traukinio, jų tarpe Okunevas, Pankratovas ir
Korčiaginas. Nikolajus turėjo važiuoti į Kijevą pasiimti Talios, kuri buvo likusi pas
Aną. Pankratovas, išrinktas į Ukrainos komjaunimo Centro Komitetą, turėjo savo
reikalų. Korčiaginas nutarė važiuoti su jais iki Kijevo, ta proga paviešėti pas Žarkį
ir Aną. Jis užtruko stoties pašto skyriuje, siųsdamas Ritai sąsiuvinius, ir, kai nuėjo
prie traukinio, nė vieno draugo nebebuvo.
*

*

*

Tramvajus privežė jį prie namų, kur gyveno Ana ir Dubava. Pavlas užlipo
laiptais į antrą aukštą ir pasibeldė į duris kairėje pusėje — pas Aną. Niekas
neatsakė. Buvo ankstyvas rytas, ir išeiti į darbą Ana dar negalėjo. „Ji, turbūt,
miega“, — pagalvojo jis. Šalia durys prasivėrė, ir į aikštelę išėjo mieguistas Dubava.
Veidas pilkas, su mėlynais ratilais paakiuose. Nuo jo sklido aštrus svogūnų kvapas
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ir,— tai iš karto suuodė jautri Korčiagino uoslė,— degtinės tvaikas. Pro praviras
duris Korčiaginas pamatė lovoje kažkokią storą moterį, teisingiau, jos riebią nuogą
koją ir pečius.
Dubava pastebėjo jo žvilgsnį ir, paspyręs koja, uždarė duris.
—
Ar tu pas draugę Borchart? — paklausė jis kimiai, žiūrėdamas kažkur į
kampą.— Jos čia nebėra. Argi tu nežinojai?
Paniuręs Korčiaginas tiriamai apžiūrinėjo jį.
—
Šito nežinojau. Kur ji persikėlė? — paklausė jis.
Dubava staiga supyko.
—
Tai manęs nedomina.— Ir atsirūgęs pridūrė, tramdydamas pyktį: — O
tu jos guosti atėjai? Ką gi, pačiu laiku. Vieta dabar laisva, veik. Juo labiau, tavęs
neatstums. Juk ji ne kartą man yra sakiusi, kad tu jai patikai... ar kaip ten dar
bobos sako. Naudokis proga, čia jums ir dvasios, ir kūno vieningumas.
Pavlas pajuto karštį skruostuose. Susivaldydamas tyliai tarė:
— Kur tu nuėjai, Mitiajau! Nesitikėjau, kad tu kada nors būsi toks niekšas.
Juk kažkada esi buvęs neblogas vyras. Kodėl gi tu daraisi laukinis?
Dubava atsirėmė į sieną. Jam, matyti, buvo šalta stovėti basam ant
cementinių grindų, ir jis gūžėsi. Durys atsidarė, pro jas išlindo mieguista,
papūtžandė moteris.
—
Katinėli, eikš čia, ko gi tu ten stovi?
Dubava neleido jai baigti, užtrenkė duris ir parėmė
jas savo kūnu.
—
Gera pradžia...— tarė Pavlas. — Ką tu įsileidai į savo kambarį ir kur tai
nuves?
Dubavai, matyti, įkyrėjo derybos, ir jis sušuko:
—
Jūs man dar nurodinėsite, su kuo turiu gulėti! Gana man pamokslus
sakyti! Gali nėšintis, iš kur atėjęs! Eik ir pasakok, kad Dubava geria ir guli su
gatvės merga.
Pavlas priėjo prie jo ir jaudindamasis tarė:
—
Mitiajau, išprašyk šitą tetulę, noriu dar kartą, paskutinį, su tavim
pasikalbėti...
Dubavos veidas apsiblausė. Jis apsigręžė ir nuėjo į kambarį.
—
Et, bjaurybė! — sušnibždėjo Korčiaginas, pamažu leisdamasis laiptais.
*

*

*

Praėjo dveji metai. Bešališkas laikas skaičiavo dienas, mėnesius, o gyvenimas,
sraunus, spalvingas, teikė toms dienoms (pažiūrėti vienodoms) visada kažkokio
naujo turinio, nepanašaus į vakarykštį. Šimtas šešiasdešimt milijonų, sudarantieji
didžiąją liaudį, kuri pirmoji pasaulyje tapo savo neaprėpiamos žemės ir
nesuskaitomų jos gamtos lobių šeimininkė, didvyrišku ir įtemptu darbu atkūrė
karo nuniokotą liaudies ūkį. Šalis stiprėjo, sėmėsi jėgų, ir jau nebesimatė negyvų
ir niūrių apleistų fabrikų, kurių kaminai nerūktų.
Šitie dveji metai Korčiaginui skriste praskrido, ir jis net nepastebėjo jų. Jis
nemokėjo gyventi ramiai, monotoniškai, tingiai žiovaudamas sutikti ankstų rytą ir
užmigti lygiai dešimtą valandą. Jis skubėjo gyventi. Ir ne tik pats skubėjo, bet ir
kitus ragino.
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Miegui laiko jis skyrė šykščiai. Ne kartą iki vėlios nakties galėjai matyti
apšviestą jo kambario langą ir pro jį žmones, pasilenkusius prie stalo. Ten jie
mokėsi. Per dvejus metus buvo išstudijuotas „Kapitalo“ trečias tomas. Pasidarė
suprantama smulkiausia kapitalistinio išnaudojimo mechanika.
Į apygardą, kur dirbo Korčiaginas, atkako Razvali- chinas. Jį siuntė gubernijos
komitetas, siūlydamas panaudoti komjaunimo rajono komiteto sekretorium.
Korčiaginas buvo išvažiavęs, ir biuras nusiuntė Razvalichiną į vieną rajoną.
Parvažiavo Korčiaginas, sužinojo — nieko nepasakė.
Praėjo mėnuo, ir Korčiaginas, nuvykęs į rajoną, netikėtai užklupo
Razvalichiną. Rado jis nedaug faktų, bet tarp jų jau buvo: girtuokliavimo,
pataikūnų telkimo apie save ir gerų jaunuolių engimo. Korčiaginas visa tai iškėlė
biuro posėdyje ir, visiems pasisakius už griežtą papeikimą Razvalichinui, staiga
tarė:
—
Pašalinti be teisės įstoti.
Tai nustebino visus, pasirodė per griežta, bet Korčiaginas pakartojo:
—
Pašalinti nenaudėlį. Tam gimnazistėliui buvo duota proga tapti
žmogum, bet jis stačiai prisiplakėlis.— Pavlas papasakojo apie Berezdovą.
—- Aš kategoriškai protestuoju prieš Korčiagino pareiškimą, Tai asmeninės
sąskaitos, maža ką apie mane
Hali kas pliaukšti. Tegu Korčiaginas pateikia dokumentus, duomenis, faktus.
Aš taip pat galiu prasimanyti, kad jis vertėsi kontrabanda,— vadinasi, jį reikia,
pašalinti? Ne, tegu jis duoda dokumentą!—rėkė Raz- valichinas.
— Palauk, parašysim ir dokumentą,-— atsakė jam Korčiaginas.
Razvalichinas išėjo. Po pusvalandžio Korčiaginas pasiekė, kad buvo priimta
tokia rezoliucija: „Pašalinti kaip svetimą elementą iš komjaunimo eilių.“
*

*

*

Vasarą vienas po kito eidavo atostogų bičiuliai. Kieno sveikata buvo blogesnė,
traukdavo prie jūros. Vasarą imdavo svajoti apie poilsį visi, ir Korčiaginas
išleisdavo savo bendradarbius pailsėti, išrūpindavo jiems atilsines į sanatorijas ir
paramą. Jie išvažiuodavo išblyškę, nusikamavę, bet linksmi. Jų darbas užvirsdavo ant jo pečių, ir jis ištempdavo jį, kaip geras arklys užtempia vežimą prieš
kalną. Grįždavo Įdegę, smagūs, kupini energijos. Tada važiuodavo kiti. Bet visą
vasarą ko nors nebūdavo, o gyvenimas nesustabdydavo savo žingsnio, ir
neįmanoma buvo įsivaizduoti, kad Korčiagino kurią nors dieną nebūtų kabinete.
Taip bėgo vasara.
Rudens ir žiemos Pavlas nemėgo, tai suteikdavo jam daug fizinių kančių.
Šitos vasaros jis ypač nekantriai laukė. Jam buvo skausmingai sunku net sau
pačiam prisipažinti, kad jėgos mąžta kas metai. Buvo dvi išeitys: arba prisipažinti,
kad nebetinki pakelti įtempto darbo sunkumų, prisipažinti, kad esi invalidas, arba
pasilikti savo vietoje, kol tai bus galima. Ir jis pasirinko antrąją.
Kartą partijos apygardos komiteto biuro posėdyje šalia jo atsisėdo senas
pogrindininkas daktaras Barte- likas, apygardos sveikatos skyriaus vedėjas.
— Tu nekaip atrodai, Korčiaginai. Sveikatos komisijoje buvai? Kaip tavo
sveikata? Juk nebuvai? Kažkodėl neatsimenu, o reikia tave apžiūrėti, drauguži.
Ateik ketvirtadienį, pavakare.
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Pavlas i komisiją neatėjo — turėjo daug darbo, bet Bartelikas jo nepamiršo ir
kartą nusivedė pas save. Gydytojams Įdėmiai apžiūrėjus (Bartelikas pats dalyvavo
kaip neuropatologas), buvo užrašyta:
Sveikatos komisija mano, kad tuoj reikalingos ilgalaikės atostogos gydytis Kryme, taip pat
reikia toliau rimtai gydytis, kitaip sunkūs padariniai neišvengiami.

Prieš tai ėjo ilgas ligų sąrašas lotynų kalba, iš kurio Korčiaginas tesuprato,
kad didžiausia bėda ne kojos, o sunkus centrinės nervų sistemos sutrikimas.
Bartelikas pateikė komisijos nutarimą apsvarstyti partiniam biurui, ir niekas
nesipriešino, kad Korčiaginas būtų nedelsiant atleistas iš darbo, bet jis pats
pasisiūlė palaukti, kol grįš iš atostogų komjaunimo apygardos komiteto
oganizacinio skyriaus vedėjas Sbitnevas. Korčiaginas bijojo, kad gali ištuštėti
komitetas. Biuras sutiko, nors Bartelikas priešinosi.
Liko trys savaitės iki pirmųjų per visą gyvenimą atostogų. Stalčiuje jau gulėjo
sanatorinė atilsinė į Jepatoriją.
Korčiaginas tomis dienomis dirbo išsijuosęs, sušaukė apygardos komjaunimo
plenumą ir, negailėdamas jėgų, stengėsi baigti pradėtus darbus, kad galėtų
išvažiuoti ramus.
Ir štai dabar, belaukiant poilsio ir susitikimo su jūra, kurios niekad savo
gyvenime nebuvo matęs, visai netikėtai atsitiko kvailas ir šlykštus įvykis.
Pavlas po darbo atėjo į partijos agitpropo kambarį ir atsisėdo prie atdaro lango
už knygų spintos ant palangės, laukdamas agitpropo pasitarimo. Jam įėjus,
kambaryje nieko nebuvo. Netrukus atėjo keli žmonės. Pavlas per spintą jų nematė,
bet vieno balsą pažino. Tai buvo Faila, apygardos liaudies ūkio skyriaus vedėjas,
aukštas, kariškai išmankštintas gražuolis. Apie jį Pavlas ne kartą buvo girdėjęs
kaip apie mėgėją išgerti ir pasisukti apie kiekvieną dailią mergiotę.
Faila kažkada yra buvęs partizanu ir, progai pasitaikius, juokdamasis
pasakodavo, kaip jis kapodavo galvas machnininkams — po dešimt per dieną. Korčiaginas negalėdavo jo pakęsti. Kartą pas Pavlą atėjo komjaunuolė ir apsiverkė, —
pasakojo, kaip Faila pažadėjęs ją vesti, bet, pagyvenęs savaitę, liovėsi net
sveikinęsis. Kontrolės komisijoje Faila išsisuko, įrodymų mergina neturėjo, bet
Pavlas ja tikėjo. Korčiaginas klausėsi. Įėjusieji Į kambarį nenumanė jį čia esant.
—
Na, Faila, kaip tavo reikaliukai? Ką naujo konfiskavai?
Tai klausė Gribovas, Failos bičiulis, to paties galo žmogus. Gribovą kažkodėl
visi laikė propagandistu, nors buvo visiškai neišprusęs, neišmaningas žmogus ir
didelis bukagalvis, bet propagandisto vardu didžiuodavosi ir kiekviena patogia ir
nepatogia proga tai primindavo.
—
Gali mane pasveikinti: vakar apdorojau Korotajevą. O tu sakei, kad
nieko nebus. Ne, broliuk, jei prikibsiu prie kurios, tai būkite tikri,— ir Faila
prikergė cinišką frazę.
Korčiaginas pajuto nervingą šiurpulį — smarkaus susierzinimo požymį.
Korotajeva buvo apygardos moterų skyriaus vedėja. Ji čia atvažiavo vienu metu su
juo, ir Pavlas, kartu dirbdamas, susibičiuliavo su šia simpatinga partiete, jautria
ir atidžia kiekvienai moteriai ir tiems, kurie ateidavo pas ją ieškoti pagalbos ar
patarimo. Komiteto darbuotojai Korotajevą labai gerbė. Ji nebuvo ištekėjusi. Failą,
be abejo, kalbėjo apie ją.
—
O tu nemeluoji, Faila? Kažkodėl nepanašu.
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— Aš meluoju? Kuo tu mane tada laikai? Aš ne su tokiomis apsidirbdavau.
Reikia tik mokėti. Prie kiekvienos reikia kitaip prieiti. Viena pasiduoda jau kitą
dieną, bet tai, reikia pripažinti, niekai. O paskui kitą tenka mėnesį lakstyti.
Svarbiausia — reikia pažinti psichologiją. Visur kitaip reikia prieiti. Tai, broliuk,
tikras mokslas, bet aš to mokslo profesorius. Cho-cho-choL
Faila springo iš pasitenkinimo savimi. Būrelis klausytojų ragino jį pasakoti.
Kompanija nekantravo sužinoti smulkmenas.
Korčiaginas pakilo, sugniaužė kumščius, jausdamas, kaip neramiai ėmė
plakti širdis.
—
Paimti Korotajevą, taip sau, ,,pasidievagojus“, nebuvo ko ir manyti, o
paleisti jos nenorėjau, juo labiau kad su Cribovu buvau susilažinęs iš tuzino
portveino Na, aš ir pradėjau diversiją. Užsukau kartą, kitą. Žiūriu, šnairuoja. Be
to, čia apie mane pliauškalai sklinda,— gal ir ji nugirdo... Žodžiu, iš flangų
nesiseka. Tada aš aplink, aplink. Cha-cha!.. Tu supranti, sakau, kariavau, begalę
žmonių užmušiau, basčiausi po pasaulį, vargo, girdi, paragavau nemaža, o bobos
štai žmoniškos nesusi radau, gyvenu kaip vienišas šuo, — nei kas paglamonėja,
nei gerą žodį taria... Ir ėmiau, ir ėn;au sukti galvą, vis panašiai. Žodžiu — taikiau į
silpnąsias vietas. Ilgai su ja pasiterliojau. Vienu tarpu maniau nusispiauti, po
velnių, ir baigti komediją. Bet čia svarbu principas, iš principo nuo jos
nesitraukiau... Galiausiai pasiekiau tikslą. Už savo kantrybę — vietoj bobos mergą
užtikau. Cha-cha!.. Ak, gali mirt, iš juoko!
Ir Faila toliau niekšiškai pasakojo.
Korčiaginas maža teatsiminė, kaip jis atsidūrė prie Failos.
— Galvijau! — subliuvo Pavlas.
—
Ar aš esu galvijas, ar tu, kad klausais svetimų kalbų?
Matyti, Pavlas dar kažką pasakė, nes Faila sugriebė jį už krūtinės.
—
Tai tu mane įžeidinėji?
Ir trenkė Korčiaginui kumščiu. Jis buvo įkaušęs.
Korčiaginas stvėrė ąžuolinę taburetę ir vienu smūgiu patiesė Failą ant žemės.
Korčiaginas kišenėje neturėjo revolverio, ir tik tai išgelbėjo Failos gyvybę.
Bet absurdas vis dėlto įvyko: dieną, skirtą išvažiuoti į Krymą, Korčiaginas
stovėjo prieš partinį teismą.
Miesto teatre buvo visa partinė organizacija. Įvykis agitprope sukrėtė visus, ir
teismas išsivystė į aštrią buities polemiką. Buities, asmeninių santykių ir partinės
etikos klausimai nustelbė nagrinėjamąją bylą. Ji virto signalu. Faila teisme elgėsi
įžūliai, akiplėšiškai šypsojo, kalbėjo, kad jo bylą išspręs liaudies teismas ir
Korčiaginas už sumuštą jo galvą gaus priverčiamųjų darbų. Atsakinėti į klausimus
griežtai atsisakė.
—
Ar liežuvėlius norite pasikasyti į mane? Atsiprašau. Galite man prikergti
ką tinkami, o kad čia ant manęs bobos įsiuto, tai dėl to, jog aš jų nepaisau. O visa
tai sudilusio skatiko neverta. Jei tai būtų aštuonioliktaisiais metais,-— su tuo
puspročiu Korčiaginu savaip būčiau susidorojęs. O dabar čia ir be manęs
apsieisite.— Ir išėjo.
Kai pirmininkaujantis pasiūlė Korčiaginui papasakoti apie susidūrimą, Pavlas
prabilo ramiai, bet buvo jaučiama, kad jis sunkiai valdosi.
—
Visa tai, apie ką čia kalbama, įvyko dėl to, kad aš nesusivaldžiau. Seniai
jau praėjo tie laikai, kai dirbdavau daugiau kumščiais, nei galva. Įvyko avarija, ir,
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kol aš tai supratau, Faila gavo per kiaušą. Per kelis pastaruosius metus man tai
vienintelis partizaniškumo atvejis, ir aš jį smerkiu, nors dėjau iš esmės teisingai.
Faila — pasibiaurėtinas reiškinys mūsų komunistinėj e buityje. Aš negaliu
suprasti, niekad nesutiksiu su tuo, kad revoliucionierius komunistas drauge gali
būti ir ciniškiausias galvijas ir niekšas. Tas įvykis privertė mus prašnekėti apie
buitį, tai vienintelis teigiamas dalykas visoje byloje.
Didžiulė partinio kolektyvo dauguma balsavo už Failos pašalinimą iš partijos.
Gribovui buvo pareikštas griežtas papeikimas su įspėjimu už melagingus
parodymus. Kiti pokalbio dalyviai prisipažino. Jiems buvo pareikštas papeikimas.
*

*

*

Bartelikas papasakojo apie Pavlo nervų stovį. Susirinkimas audringai
protestavo, partiniam tardytojui pasiūlius pareikšti Korčiaginui papeikimą.
Tardytojas savo pasiūlymą atsiėmė. Pavlas buvo išteisintas.
Po kelių dienų traukinys vežė Korčiaginą į Charkovą. Partijos apygardos
komitetas, jam primygtinai prašant, sutiko atleisti jį Ukrainos komjaunimo Centro
Komiteto žinion. Jam davė neblogą charakteristiką, ir jis išvažiavo. Vienas iš
komjaunimo Centro Komiteto sekretorių buvo Akimas. Pas jį užėjo Pavlas ir viską
papasakojo.
Charakteristikoje po žodžių „be galo atsidavęs partijai“ Akimas perskaitė: „Turi
partinės ištvermės, tik nepaprastai retais atvejais ūmus, netgi nesugeba
susivaldyti. Čia kaltas sunkus nervų sistemos sutrikimas.“
— Vis dėlto tau, Pavluša, įrašė tą faktą gerame dokumente. Tu nesisielok,
tokių dalykų kartais pasitaiko net stipriems žmonėms. Važiuok į pietus, sustiprink
sveikatėlę. Grįši, tada pasikalbėsim, kur dirbsi.
Ir Akimas stipriai paspaudė jam ranką.
*

*

*

Centro Komiteto sanatorija — „Komunaras“. Rožių gėlynas, mirgėdamas trykšta
fontanas, vynuogėmis apsipynę korpusai sode. Balti poilsiautojų švarkai ir
maudymosi kostiumai. Jauna gydytoja užrašo pavardę, vardą. Erdvus kambarys
kertiniame korpuse, akį veriąs patalynės baltumas, švara ir niekieno
nesudrumsčiama tyla. Persirengęs, malonios vonios atgaivintas, Korčiaginas
nuskubėjo prie jūros.
Kiek galėjo aprėpti akis — didinga mėlynai juodos kaip poliruotas marmuras jūros
platybių rimtis. Kažkur tolimoje žydroje ūkanoje nyko jos ribos; ištirpusi saulė tarsi
blyksnių gaisras atsimušė jos paviršiuje. Toli pro ryto ūkaną dūlavo masyvios
kalnų keteros. Krūtinė giliai traukė gaivinančią jūros vėjelio vėsą,
Meiliai sėlino prie kojų tingi banga, laižė auksinį kranto smėlį.
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Greta Centro Komiteto sanatorijos – didelis centrinės poliklinikos sodas. Per
jį komunariečiai eidavo į savo sanatoriją, grįždami nuo jūros. Čia, tankių platanų
pavėsyje, prie aukštos pilkų klinčių sienos, mėgdavo ilsėtis Korčiaginas. Čionai
retai kas užsukdavo. Iš čia buvo galima stebėti gyvą žmonių judėjimą alėjomis ir
sodo takeliais, vakarais klausytis muzikos, būnant toli nuo erzinančios didelio
kurorto maišaties.
Ir šiandien Korčiaginas čia atsikraustė. Su malonumu atsigulė pintoje
sūpaujamoje kėdėje ir, jūros vonios ir saulės išvargintas, ėmė snausti. Gauruotas
rankšluostis ir nebaigtas skaityti Furmanovo „Maištas“ gulėjo ant gretimos kėdės.
Pirmąsias dienas sanatorijoje jį tebekankino įtemptas nervingumas, nesiliovė
galvos skausmai. Profesoriai vis dar tebetyrė sudėtingą ir retą jo ligą. Nuolatinis
stuksenimas ir klausymas įkyrėjo Pavlui ir vargino jį.
Keista pavarde ordinatorė Jerusalimčik, simpatinga partietė, sunkiai
surasdavo savo pacientą ir kantriai įkalbinėdavo nueiti su ja pas vieną ar kitą
specialistą.
— Garbės žodis, aš pavargau nuo viso šito,— sakydavo Pavlas.— Penkis
kartus per dieną pasakok tą patį. Ar jūsų senelė nebuvo beprotė, ar nesirgo
reumatizmu jūsų prosenelis? O velnias žino, kuo jis sirgo, aš jo nė regėti nesu
regėjęs! Paskui kiekvienas stengiasi įkalbėti, kad aš prisipažinčiau sirgęs gonorėja
arba dar kuo blogesniu, o man už tai, pasakysiu atvirai, norisi vožti kam nors per
plikę. Leiskite man pailsėti! O jei mane tirs ištisus pusantro mėnesio, aš liksiu
visuomenei pavojingas.
Jerusalimčik šypsodavosi, pajuokaudavo, bet jau po kelių minučių, paėmusi
jį už parankės ir pasakodama ką nors įdomaus, nusivesdavo pas chirurgą.
Šiandien apžiūrėjimo nebuvo numatyta. Iki pietų valanda laiko. Snausdamas
Pavlas išgirdo kažkieno žingsnius. Nealsimerkė: „Pagalvos, kad miegu, ir nueis.“
Tuščia viltis: sugirgždėjo sūpuojamoji kėdė, kažkas atsisėdo. Maloniai dvelkią
kvepalai pasakė, kad greta sėdi moteris. Atsimerkė. Pirma, ką jis pamatė, buvo
akinamai balta suknelė ir įdegusios kojos tymo kurpaitėmis, paskui vaikiškai
nukirpta galvutė, dvi didžiulės akys, eilė aštrių kaip peliukės dantų. Ji sumišusi
nusišypsojo.
—
Atleiskite, rodos, jums sutrukdžiau?
Korčiaginas nieko neatsakė. Tai nebuvo labai mandagu, bet jis dar turėjo
vilties, kad kaimynė nueis.
—
Čia jūsų knyga?
Ji sklaidė „Maištą“.
—
Taip, mano.
Valandėlę ji patylėjo.
—
Sakykite, draugas, jūs iš „Komunaro“ sanatorijos?
Korčiaginas nekantriai sujudėjo. „Koks galas, ją atnešė? Pailsėjau, vadinasi.
Dabar, turbūt, paklaus, kuo aš sergu. Reikės eiti iš čia.“ Jis pasakė nešvelniai.
—
Ne.
—
O aš, rodos, esu jus ten mačiusi.
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Pavlas jau kėlėsi, kai užpakalyje sodrus moteriškas balsas paklausė:
—
Ko tu čia atsikraustei, Dora?
Ant kėdės krašto prisėdo įdegusi pilna baltaplaukė sanatoriniu paplūdimio
kostiumu. Ji žvilgterėjo į Korčiaginą.
—
Kažkur esu jus mačiusi, drauge. Ar jūs ne Charkove dirbate?
—
Taip, Charkove.
—
Kokį darbą?
Korčiaginas nutarė baigti šiuos ilgus pokalbius.
—
Asenizacijos gurguolėje! — ir nejučiomis sudrebėjo, joms ėmus kvatoti.
—
Negalima pasakyti, kad jūs būtumėte labai mandagus, draugas.
Taip prasidėjo jų draugystė, ir Dora Rodkina, partijos Charkovo miesto
komiteto biuro narys, ne kartą atsimindavo juokingą pažinties pradžią.
*

*

*

Netikėtai „Talasos“ sanatorijos sode, kur Korčiaginas buvo nuėjęs Į vieną
popietinį koncertą, jis susitiko su Žarkiu. Nors ir keista, bet suvedė juos fokstrotas.
Po riebios dainininkės, kuri, baisiai mostaguodama, atliko „Liepsnojo vakarai
geismais žaviaisiais“, į estradą iššoko pora. Jis — su raudonu cilindru, pusnuogis,
su kažkokiomis spalvotomis sagtimis ant šlaunų, bet su akinamai balta krūtine ir
kaklaryšiu. Žodžiu, prasta laukinio parodija. Ji — apveidi, užsisiautusi dideliu
medžiagos gabalu. Toji porelė ėmė kraipytis estradoje — šokti klišą fokstrotą, o už
sanatorinių ligonių kėdžių ir lovų erzeliavo iš susižavėjimo pulkas nepmanų su
bulių sprandais. Šlykštesnio reginio nebuvo galima įsivaizduoti. Nusipenėjęs vyras
su idiotišku cilindru ir moteris raitėsi ciniškomis pozomis, prilipę prie kits kito. Už
Pavlo nugaros šnopavo kažkoks storulis. Korčiaginas buvo bepasisukąs išeiti, tik
priekinėje eilėje, prie pat estrados, kažkas atsistojo ir įniršęs sušuko:
—
Gana paleistuvysčių! Velniop!
Pavlas pažino Žarkį.
Pianistas liovėsi skambinęs, smuikas cyptelėjo paskutinį kartą ir nutilo. Pora
estradoje liovėsi raičiusis. Tą, kuris suriko, kiti ėmė piktai tildyti už kėdžių:
—
Koks chamiškumas — nutraukti numerį!
—
Visa Europa šoka!
— Bjauru!
Bet iš komunariečių grupės lyg plėšikas sušvilpė pro keturis pirštus
komjaunimo Čerepoveco apskrities komiteto sekretorius Serioža Žbanovas. Jam
pritarė kiti, ir porelę tartum vėjas būtų nupūtęs nuo estrados, Niektauza
konferensjė, panašus į verstą liokajų, paskelbė publikai, kad trupė išvažiuojanti.
— Keliauk sau, vaike, kol kailis sveikas! Pasiklausk senelio, kur į Maskvą
kelias! — visiems kvatojant, palydėjo jį kažkoks jaunas berniokas su sanatoriniu
chalatu.
Korčiaginas susirado pirmose eilėse Zarkį. Ilgai sėdėjo jiedu Pavlo kambaryje.
Vania buvo agitacijos ir propagandos skyriaus vedėjas viename partijos apygardos
komitete.
—
O tu žinai, aš turiu žmoną. Greitai bus arba duktė, arba sūnus,— tarė
Zarkis.
—
Oho, kas gi tavo žmona? — nustebo Korčiaginas.
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Žarkis išsitraukė iš šoninės kišenės nuotrauką ir parodė Pavlui.
—
Pažįsti?
Nuotraukoje buvo jis ir Ana Borchart.
—
O Duba va kur? — dar labiau nustebęs, paklausė Pavlas.
— Dubava Maskvoje. Jis išstojo iš komunistinio universiteto, kai buvo
pašalintas iš partijos, ir dabar mokosi Maskvos aukštojoje technikos mokykloje.
Kiek girdėti, jis priimtas atgal į partiją, o be reikalo! Apnuodytas jis žmogus... Zinai,
kur Ignatas? Jis dabar laivų statyklos direktoriaus pavaduotojas. Apie kitus maža
težinau. Atitrukome mes vienas nuo kito. Dirbame įvairiuose šalies kampeliuose,
o vis dėlto kaip malonu susitikti ir atsiminti senus laikus,— kalbėjo Zarkis.
Į kambarį Įėjo Dora ir su ja keli žmonės. Aukštas tambovietis uždarė duris.
Dora pažvelgė į Zarkio ordiną ir paklausė Pavlą:
—
Tavo draugas — partijos narys? Kur jis dirba?
Nesuprasdamas, kas čia yra, Korčiaginas trumpai papasakojo apie Zarkį.
—
Tada telieka. Ką tik atvažiavo draugų iš Maskvos. Jie papasakos mums
paskutines partines naujienas. Nutarėme susirinkti pas tave į savotišką uždarą
posėdį,— paaiškino Dora.
Beveik visi susirinkusieji buvo seni bolševikai, išskyrus Pavlą ir Zarkį.
Maskvos Kontrolės komisijos narys Bartašovas papasakojo apie naująją opoziciją,
kuriai vadovauja Trockis, Zinovjevas ir Kamenevas.
—
Tokiu įtemptu momentu mums būtina vykti į savo vietas, — tarė
Bartašovas. — Aš išvažiuoju rytoj.
Praėjus trims dienoms po susirinkimo Pavlo kambaryje, sanatorija prieš laiką
ištuštėjo. Išvažiavo ir Pavlas, neišbuvęs nustatyto laiko.
Komjaunimo Centro Komitete ilgai Pavlo nelaikė. Korčiaginas buvo paskirtas
komjaunimo apygardos komiteto sekretorium vienoje pramoninėje apygardoje, ir
jau po savaitės organizacijos miesto aktyvas klausėsi jo pirmosios kalbos.
Vėlyvą rudenį partijos apygardos komiteto automobilis, kuriuo važiavo
Korčiaginas su dviem darbuotojais į vieną atokiau nuo miesto esanti rajoną, įgriuvo
į pakelės griovį ir apvirto.
Visi susižalojo. Korčiaginui buvo sutraiškytas dešinės kojos kelis. Po kelių
dienų jis buvo atvežtas į Charkovo chirurginį institutą. Gydytojų konsiliumas,
apžiūrėjęs sutinusį kelį ir ištyrinėjęs rentgeno nuotraukas, pasisakė už tai, kad
reikia nieko nelaukiant operuoti.
Korčiaginas sutiko.
—
Tada rytoj rytą, — baigdamas pasakė apkūnus profesorius, vadovavęs
konsultacijai ir atsistojo. Paskui jį išėjo ir kiti.
Maža šviesi palata vienam žmogui. Švara be priekaišto ir seniai užmirštas
specifinis ligoninės kvapas. Korčiaginas apsidairė. Stalelis su sniego baltumo
staltiese, balta taburetė — ir viskas.
Sanitarė atnešė vakarienę.
Pavlas nuo jos atsisakė. Pusiau sėdėdamas lovoje, jis rašė laiškus. Kojos
skausmas trukdė galvoti, valgyti nesinorėjo.
Baigus ketvirtą laišką, palatos durys tyliai atsidarė, ir Korčiaginas prie savo
lovos pamatė jauną moterį su baltu chalatu ir su tokia pat kepurėle.
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Pavakario prietemoje pastebėjo plonai išbrėžtus antakius ir dideles akis,
kurios atrodė juodos. Vienoje rankoje ji laikė portfelį, antroje — lapą popieriaus ir
pieštuką.
—
Esu jūsų ordinatorė,-—tarė ji,— šiandien budžiu. Tuoj pradėsiu kvotą
ir jums noromis nenoromis teks papasakoti apie save viską.
Moteris meiliai nusišypsojo. Šypsena padarė „kvotą“ ne tokią nemalonią. Visą
valandą Korčiaginas pasakojo ne tik apie save, bet ir apie proseneles.
*

*

*

Operacinėje keli žmonės, marle apsiraišioję nosis.
Nikelio atšvaitas chirurginiuose instrumentuose, siauras stalas, didžiulis
dubuo po juo. Korčiaginui atsigulus ant stalo, profesorius baigė plautis rankas.
Užpakalyje buvo skubiai ruošiamasi operacijai. Korčiaginas apsidairė. Sesuo
dėliojo lancetus, reples. Jo ordinatorė Bažanova rišo kojos tvarstį.
—
Nežiūrėkite ten, draugas Korčiaginai, tai nemaloniai veikia nervus,—
tyliai tarė ji.
—
Apie kieno nervus jūs kalbate, daktare? — Ir Korčiaginas ironiškai
nusišypsojo.
Po kelių minučių sandari kaukė uždengė jo veidą, profesorius tarė:
—
Nesijaudinkite, tuoj duosime chloroformo. Alsuokite giliai, pro nosį, ir
skaičiuokite.
Duslus balsas iš po kaukės ramiai atsakė:
—
Gerai. Iš anksto prašau atleisti už galimus ne- spausdintinus posakius.
Profesorius nesusilaikė nenusišypsojęs.
Pirmieji chloroformo lašai, troškus, biaurus kvapas.
Korčiaginas giliai atsikvėpė ir, stengdamasis kalbėti aiškiai, pradėjo
skaičiuoti. Taip jis žengė į pirmąjį savo tragedijos aktą.
*

*

*

Artiomas beveik pusiau perplėšė voką ir, kažin kodėl jaudindamasis, išskleidė
laišką. Surado akimis pirmąsias eilutes, bėgo jomis neatsitraukdamas.
„Artiomai! Mes labai retai rašome kits kitam. Sykį, kartais du per metus! Argi
skaičius svarbu? Tu rašai, kad iš Šepetovkos išvažiavai su šeima į Kazatino depą,
norėdamas išrauti šaknis. Suprantu, kad šitos šaknys — atsilikusi, kaip ir visų
smulkių savininkų, Stiošos psichologija, jos giminės ir kitkas. Perdirbti Stiošos tipo
žmones sunku, bijau, kad tau tai gali nepavykti. Sakai, „sunku mokytis į senatvę“,
tačiau tau neblogai tat sekasi. Tu negerai darai, kad taip atkakliai atsisakinėji
pasitraukti iš gamybos ir eiti Į miesto tarybos pirmininko darbą. Tu kariavai dėl
valdžios? Tad imk gi ją. Rytoj pat imk miesto tarybą ir pradėk darbą.
Dabar apie save. Man darosi kažkas negerai. Dažnai ėmiau viešėti ligoninėse.
Mane dukart supjaustė, išlieta nemaža kraujo, išeikvota nemaža jėgų, bet niekas
dar man nepasakė, kada tai baigsis.
Aš atitrūkau nuo darbo, susiradau naują—“ligonio“— profesiją, ištveriu
daugybę kančių, o viso šito padarinys — nebepajudinu dešinės kojos per kelį, daug
siūlių ant kūno ir galiausiai paskutinis gydytojų atradimas: prieš septynerius
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metus gautas smūgis į stuburą, o dabar man sako, kad tas smūgis galįs brangiai
atsieiti. Aš pasiryžęs ištverti viską, kad tik grįžčiau į rikiuotę.
Man nieko gyvenime nėra baisesnio, kaip išeiti iš rikiuotės. Apie tai negaliu
nė pagalvoti. Štai kodėl darau viską, bet geryn neina, o debesys vis labiau telkiasi.
Po pirmosios operacijos, kai tik pradėjau vaikščioti, grįžau į darbą, bet mane
netrukus vėl čia atvežė. Dabar gavau bilietą į „Mainako“ sanatoriją Jevpatorijoje.
Rytoj išvažiuoju. Neliūdėk, Artiomai, mane juk sunku į grabą nuvaryti. Gyvybės
turiu tiek, kad užteks trims. Mes padirbėsime, broleli! Saugok sveikatą, ne griebk
po dešimt pūdų. Paskui partijai brangiai atsieina remontas. Metai duoda mums
patyrimo, mokymasis — žinių, ir visa tai ne dėl to, kad viešėtume ligoninėse.
Spaudžiu tau ranką.
Pavlas Korčiaginas.“

*

*

*

Tuo metu, kai Artiomas, raukdamas tankius savo antakius, skaitė brolio
laišką, Pavlas ligoninėje atsisveikino su Bažanova. Paduodama jam ranką, ji
paklausė:
—
Į Krymą išvažiuojate rytoj? Ką gi jūs veiksite šiandien?
Korčiaginas atsakė:
—
Tuoj ateis draugė Rodkina. Šią dieną ir naktį praleisiu jos šeimoje, o
rytą ji palydės mane į stotį.
Bažanova pažino Dorą, kuri dažnai atvažiuodavo pas Pavlą.
—
Ar atsimenate, draugas Korčiaginai, mūsų kalbą, kad jūs, prieš
išvažiuodami, susitiksite su mano tėvu? Aš jam smulkiai papasakojau apie jūsų
sveikatą. Norėčiau, kad jis apžiūrėtų jus. Tai galima padaryti šį vakarą.
Korčiaginas tučtuojau sutiko.
Tą pat vakarą Irina Vasiljevna įvedė Pavlą į erdvų savo tėvo kabinetą.
Įžymusis chirurgas prie dukters atidžiai apžiūrėjo Korčiaginą. Irina atsivežė iš
klinikos rentgeno nuotraukas ir visas analizes. Pavlas negalėjo nepastebėti, kaip
staigiai išblyško Irinos Vasiljevnos veidas po vienos ilgos tėvo replikos, pasakytos
lotynų kalba. Korčiaginas žiūrėjo į didelę pliką profesoriaus galvą, stengėsi ką nors
įskaityti skvarbiose jo akyse, bet Bažanovo akys nieko nerodė.
Pavlui apsirengus, Bažanovas mandagiai atsisveikino su juo; jis važiavo į
kažkokį posėdį ir pavedė dukteriai papasakoti jo nuomonę.
Irinos Vasiljevnos kambaryje, apstatytame nepaprastai skoningai,
Korčiaginas atsigulė ant sofos, laukdamas, kada prašneks Bažanova. Bet ji
nežinojo, kaip pradėti, ką pasakyti; jai buvo labai sunku. Tėvas pareiškė, kad
medicina kol kas neturi priemonių, galinčių sustabdyti tą pragaištingą darbą, kurį
varo Korčiagino organizme vykstantis uždegimo procesas. Jis pasisakė prieš
chirurgines priemones. „Šito jaunuolio laukia tragedija: jis visai negalės judėti, ir
mes negalime užbėgti jai už akių.“
Kaip gydytoja ir kaip draugė, ji negalėjo visko pasakyti ir atsargiais posakiais
išreiškė Korčiaginui tik mažą tiesos dalį.
—
Esu įsitikinusi, draugas Korčiaginai, kad nuo Jevpatorijos purvo įvyks
persilaužimas ir jūs galėsite rudenį grįžti į darbą.
Tai sakydama, ji pamiršo, kad ją visą laiką seka dvi įdėmios akys.
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—
Iš jūsų žodžių, teisingiau, iš viso to, ko jūs nepasakote, matau, kokia
rimta padėtis. Atsiminkite, kad prašiau jus visada kalbėti su manim atvirai. Bet
labai noriu žinoti, kas manęs laukia ateityje,— ištarė Pavlas.
Bažanova išsisuko juoku.
Tą vakarą Pavlas taip ir nesužinojo tiesos apie savo rytojų. Jiems
atsisveikinant, Bažanova tyliai tarė:
—
Nepamirškite, kad aš esu jūsų bičiulė, draugas Korčiaginai. Jūsų
gyvenime gali visaip atsitikti. Jei jums prireiks mano pagalbos ar patarimo, rašykite
man. Padarysiu visa, ką pajėgsiu.
Ji žiūrėjo pro langą, kaip aukštas žmogus su odinuku, sunkiai
pasiramsčiuodamas lazda, nuo priebučio ėjo prie vežiko karietos.
Vėl Jevpatorija. Pietų kaitra. Rėksmingi įdegę žmonės su auksu išsiuvinėtomis
kepuraitėmis. Automobilis per dešimt minučių atveža keleivius prie dviaukštės
„Mainako“ sanatorijos, pastatytos iš pilkų klinčių.
Budintis gydytojas išvedžioja atvažiavusius Į kambarius.
—
Kas jus siunčia, draugas? — paklausė jis Korčia- giną, sustojęs prie 11
kambario.
—
UKP(b) CK.
—
Tada mes jus įkurdinsime čia su draugu Ebne- riu. Jis vokietis ir prašė
duoti jam kaimyną rusą,— paaiškino gydytojas ir pasibeldė. Iš kambario darkyta
rusų kalba pasigirdo atsakymas:
— Prašom.
Kambaryje Korčiaginas pasistatė savo lagaminą ir atsigręžė į lovoje gulintį
šviesiaplaukį vyrą gražių, gyvų, žydrų akių. Vokietis sutiko jį, geraširdiškai
šypsodamas.
—
Gut morgen, genosen. Aš norėjo pasakyti, sveikas,— pasitaisė jis ir
padavė Pavluj išbalusią, ilgais pirštais ranką.
Po kelių minučių Pavlas sėdėjo prie jo lovos, ir jie gyvai šnekėjosi ta
„tarptautine“ kalba, kur žodžiai vaidina pagalbinį vaidmenį, o nesuprantamą sakinį
papildo spėjimas, mostagavimas, mimika—'aplamai, visos nerašyto esperanto
priemonės. Pavlas jau žinojo, kad Ebneris — vokietis darbininkas.
1923 m. per Hamburgo sukilimą Ebneris gavo kulką į šlaunį, ir štai dabar
atsivėrė senoji žaizda ir paguldė jį į lovą. Nors jis kentėjo gerokai, bet laikėsi žvaliai
ir tuo iš karto laimėjo Pavlo pagarbą.
Geresnio kaimyno Korčiaginas nė nesvajojo turėti. Tas nepasakos nuo ryto iki
vakaro apie savo ligas ir neverkšlens. Atvirkščiai, su juo pamirši ir savo bėdas.
„Tik gaila, kad aš vokiškai nei bū, nei mū“,— pagalvojo jis.
Sodo kertelėje keletas sūpaujamųjų kėdžių, bambukinis stalas, du vežimėliai.
Čia po gydomųjų procedūrų visą dieną praleisdavo penketas, kurį ligoniai praminė
,,Kominterno vykdomuoju komitetu“.
Vežimėlyje pusiau gulom sėdėjo Ebneris, kitame — Korčiaginas, kuriam
uždrausta vaikščioti, kiti trys buvo: sunkiasvoris estas Vaimanas — Krymo
respublikos prekybos liaudies komisariato darbuotojas, Marta Lau- rinė — latvė,
rusvakė jauna moteris, panaši į aštuoniolikos metų mergaitę, ir Ledeniovas —
aukštas milžinas su žilais smilkiniais, sibirietis. Iš tikrųjų čia buvo penkios
tautybės: vokietis, estas, latvė, rusas ir ukrainietis. Marta ir Vaimanas mokėjo
vokiškai, ir Ebneris naudojosi jais, kaip vertėjais. Pavlą ir Ebnerį suartino bendras
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kambarys, Martą ir Vaimaną suartino su Ebneriu kalba, o Ledeniovą su Korčiaginu
— šachmatai.
Prieš atvažiuojant Inokentijui Pavlovičiui Ledeniovui, Korčiaginas buvo
sanatorijos šachmatų ,,čempionas“. Jis po atkaklios pirmenybių kovos paveržė tą
vardą iš Vaimano. Vaimanas buvo nugalėtas, ir tai flegmatišką estą išvedė iš
pusiausvyros. Jis ilgai negalėjo dovanoti Korčiaginui savo pralaimėjimo. Bet
netrukus sanatorijoje atsirado aukštas senis, kuris, būdamas penkiasdešimt metų
amžiaus, atrodė nepaprastai jaunai, ir pasiūlė Korčiaginui sulošti partiją.
Korčiaginas, nejausdamas pavojaus, ramiai pradėjo valdovės gambitą, Į kurį
Ledeniovas atsakė centrinių pėstininkų debiutu. Būdamas „čempionas“, Pavlas
turėjo lošti su kiekvienu naujai atvažiavusiu šachmatininku. Tų partijų žiūrėti
nuolat susirinkdavo daug žmonių. Jau nuo devintojo ėjimo Korčiaginas pamatė,
kaip jį spaudžia tiksliai puolantieji Ledeniovo pėstininkai. Korčiaginas suprato, kad
čia pavojingas priešininkas: be reikalo Pavlas taip neatsargiai žiūrėjo į šį lošimą.
Po tris valandas trukusios kovos, nepaisant visų pastangų, viso įtempimo,
Pavlas buvo priverstas pasiduoti. Jis pirmiau, negu bet kuris iš aplinkinių, pamatė,
jog pralaimėsiąs.
Pasižiūrėjo į savo partnerį. Ledeniovas nusišypsojo kaip tėvas gera šypsena.
Aišku, kad jis taip pat matė jį pralaimėsiant. Estas, jaudindamasis ir
nesislėpdamas, kad jis taip pat norįs Korčiagino pralaimėjimo, dar nieko nebuvo
pastebėjęs.
—
Aš visada laikaus iki paskutinio pėstininko,— tarė Pavlas, ir Ledeniovas
pritardamas linktelėjo galvą, atsakydamas į šiuos jam vienam tesuprantamus
žodžius.
Korčiaginas per penkias dienas sulošė su Inokentijurn Pavlovičium dešimt
partijų, iš jų septynias pralaimėjo, dvi laimėjo ir vieną sužaidė lygiomis.
Vaimanas triumfavo:
—
Tai ačiū, draugas Ledeniovai! Kaip jūs jam įkrė- tėte! Taip jam ir reikia!
Mus, senuosius šachmatininkus, visus aplošė, bet ir pats prakišo seniui. Cha-chacha!..
—
Ar malonu pralošti? — erzino jis nugalėtąjį savo nugalėtoją.
Korčiaginas neteko „čempiono“ vardo, bet vietoje šios menkutės garbės rado
brangų ir artimą žmogų, kokiu vėliau jam tapo Inokentijus Pavlovičius. Korčiaginas
šachmatų lauke pralaimėjo neatsitiktinai. Jis buvo perpratęs tik paviršutinišką
šachmatų žaidimo strategiją; šachmatininkas pralaimėjo meistrui, kuris permanė
visas žaidimo paslaptis.
Korčiaginas ir Ledeniovas turėjo vieną bendrą datą: Korčiaginas buvo gimęs
tais metais, kai Ledeniovas įstojo į partiją. Abu tipiški jaunosios ir senosios
bolševikų gvardijos atstovai. Vienas turėjo didelį gyvenimo ir politinį patyrimą, ilgus
metus praleidęs pogrindyje, caro kalėjimuose, paskui dirbo didelį valstybinį darbą;
kito gyvenimą sudarė liepsninga jaunystė ir vos aštuoneri kovos metai, kurie galėjo
sudeginti ne vieną gyvybę. Ir abu jie — senasis ir jaunasis — turėjo karštas širdis
ir pašlijusią sveikatą.
Vakarais Ebnerio ir Korčiagino kambaryje — klubas. Iš čia pasklisdavo visos
politinės naujienos. Vakarais 11 kambaryje būdavo triukšminga. Paprastai Vaimanas mėgindavo papasakoti kokį nešvankų anekdotą, kuriuos jis labai mėgdavo,
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bet tučtuojau patekdavo Į kryžminę Martos ir Korčiagino ugnį. Marta mokėdavo jį
sukirsti taiklia ir kandžia pašaipa; o kai tai nepadėdavo, įsikišdavo Korčiaginas.
—
Vaimanai, tu paklaustum,— gal mums visiškai nepatinka tavo
„sąmojis“...
—
Aš aplamai nesuprantu, kaip tu suderini tai...— neramiu balsu
pradėdavo Korčiaginas.
Vaimanas atvėpdavo mėsingą lūpą, ir siauros jo akutės pašaipiai slankiodavo
veidais.
—
Reikės prie Vyriausiosios politinio švietimo įstaigų valdybos įsteigti
moralės inspektūrą ir rekomenduoti Korčiaginą vyresniuoju inspektoriūmi. Dar
suprantu Martą, jos profesinė moteriška opozicija, bet Korčiaginas nori dėtis
nekaltu berniuku, panašiu į komjaunuolišką kūdikėlį.., O, be to, aplamai man
nepatinka, kai kiaušiniai vištas moko.
Po šitokio karšto ginčo dėl komunistinės etikos riebių anekdotų klausimas
buvo apsvarstytas iš principo. Marta išvertė Ebneriui nuomones.
—
Erotiše anekdote,-— tai neliabai gerai, aš solidarus su Pavliuša,—
pasisakė Adamas.
Vaimanui teko nusileisti. Jis kiek galėdamas bandė juokauti, bet anekdotų
nebepasakojo.
Martą Korčiaginas laikė komjaunuole. Iš akies davė jai devyniolika metų. Kaip
jis nustebo, kai kartą, besikalbėdamas su ja, sužinojo, kad ji partijos narys nuo
septynioliktųjų metų, kad jai trisdešimt vieneri metai ir kad ji buvo viena iš
aktyviausiųjų Latvijos kompartijos darbuotojų. Aštuonioliktaisiais metais baltieji
ją buvo nuteisę sušaudyti, o po to tarybinė vyriausybė iškeitė ją kartu su kitais
draugais. Dabar ji dirbo „Pravdoje“ ir kartu baigė aukštąją mokyklą. Kaip prasidėjo
jų suartėjimas, Korčiaginas nepastebėjo, bet mažoji latvė, dažnai lankanti Ebnerį,
pasidarė neišskiriama iš „penketuko“.
Pogrindininkas Eglitis, taip pat latvis, vylingai juokaudavo iš jos:
— Martočka, o kaipgi vargšas Uozolis Maskvoje? Juk taip negalima!
Rytais, prieš pat skambuti, sanatorijoje skardžiai užgiedodavo gaidys. Ebneris
idealiai jį pamėgdžiodavo. Nors ir labai stengėsi personalas surasti nežinia kaip į
sanatoriją patekusį gaidį, bet nieko negalėjo padaryti. Ebneriui tas teikdavo didelį
malonumą.
Mėnesio pabaigoje Korčiaginas pasijuto blogai. Gydytojai paguldė jį į lovą.
Ebneriui tai labai uždavė širdį. Jis buvo pamilęs šitą jauną bolševiką, niekad
neliūstantį, linksmą, tokios kunkuliuojančios energijos ir taip anksti netekusį
sveikatos. O kai Marta papasakojo Ebneriui, kad gydytojai pranašauja Korčiaginui
tragišką ateitį, Adamas susijaudino.
Iki pat išvažiuojant iš sanatorijos, Korčiaginui nebuvo leidžiama vaikščioti.
Pavlui sekdavosi paslėpti savo kančias nuo aplinkinių, viena tik Marta
numanydavo apie jas, matydama, kaip nepaprastai išblyškęs jo veidas. Savaitė
prieš išvažiuojant Pavlas gavo laišką iš Ukrainos Centro Komiteto, kuriuo buvo
pranešama, kad jo atostogos prailgintos dviem mėnesiais ir kad, sanatorijos
nuomone, jam grįžti į darbą su dabartine sveikata negalima. Kartu su laišku buvo
atsiųsti pinigai.
Pavlas sutiko šį pirmąjį smūgį, kaip kadaise sutikdavo Žuchrajaus smūgius,
kai šis mokė jį boksuotis: tada jis taip pat griūdavo, bet tučtuojau atsikeldavo.
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Netikėtai atėjo laiškas iš motinos. Senutė rašė, kad netoli Jevpatorijos,
uostamiestyje, gyvenanti sena jos draugė Albina Kiucam, su kuria motina nebuvo
mačiu- sis jau penkiolika metų, ir kad ji labai prašo sūnų užvažiuoti pas ją. Šis
atsitiktinis laiškas suvaidino didelį vaidmenį Pavlo gyvenime.
Po savaitės sanatorijos draugai šiltai lydėjo Pavlą į prieplauką.
Atsisveikindamas Ebneris karštai apsikabino ir pabučiavo Pavlą kaip brolį. O
Marta dingo, ir Pavlas išvažiavo, neatsisveikinęs su ja.
O kitą rytą karieta, atvežusi Korčiaginą iš prieplaukos, nuriedėjo prie mažo
namelio nedideliame sode, ir Korčiaginas nusiuntė savo palydovą paklausti, ar čia
gyvena Kiucamai.
Kiucamų šeima susidėjo iš penkių žmonių: Albina Kiucam — motina,
pagyvenusi pilna moteris, sunkaus, slegiančio juodų akių žvilgsnio ir buvusio
grožio žymėmis sename veide, dvi jos dukterys — Lelia ir Taja, mažytis Lelios
sūnelis ir senis Kiucamas, nemalonus storulis, panašus į meitėlį.
Senis tarnavo kooperatyve, jaunesnioji duktė Taja dirbo juodą darbą,
vyresnioji Lelia, buvusi mašininkė, neseniai išsiskyrė su savo vyru, girtuokliu ir
chuliganu, ir sėdėjo be darbo. Dienas ji praleisdavo namie, tupinė- davo apie
sūnelį, padėdavo motinai šeimininkauti.
Be dukterų, buvo dar sūnus Žoržas, bet šiuo metu jis gyveno Leningrade.
Kiucamų šeima svetingai priėmė Korčiaginą. Tik senis nužvelgė svečią
negeromis, atsargiomis akimis.
Korčiaginas kantriai pasakojo Albinai visa, ką žinojo iš šeimyninės Korčiaginų
kronikos, kartu pats klausinėjo apie gyvenimą.
Lėliai buvo dvidešimt dveji metai. Nusikirpusi, paprastutė, plataus atviro
veido juodbruvė, ji iš karto susibičiuliavo su Pavlu ir mielai pasakojo jam visas
šeimos paslaptis. Iš jos Korčiaginas sužinojo, kad senis despotiškai ir šiurkščiai
engia visą šeimą, slopina bet kurią iniciatyvą ir neleidžia nė kiek parodyti savo
valios. Būdamas menko proto, siaurakaktis, smulkmeniškai priekabus, jis vertė
šeimą visą laiką jo bijoti, ir dėl to jo labai nemėgo vaikai ir didžiai neapkentė žmona,
kuri visus dvidešimt penkerius metus kovojo prieš jo despotizmą. Dukterys visada
būdavo motinos pusėje, ir tie nuolatiniai šeimyniniai vaidai nuodijo jų gyvenimą.
Taip ėjo dienos, pilnos begalinių mažų ir didelių nuoskaudų.
Antras apsigimėlis šeimoje buvo Zoržas. Sprendžiant iš Lelios pasakojimų, tai
buvo tipiškas šlaitas, pasipūtėlis ir pagyrų puodas, mėgstąs gerai pavalgyti ir
prašmatniai apsirengti, linkęs išgerti. Baigęs devynmetę mokyklą, Zoržas —
motinos mylimasis — pareikalavo iš jos pinigų važiuoti į sostinę.
— Važiuosiu į universitetą. Tegu Lelia parduoda savo žiedą, o tu savo daiktus.
Man reikia pinigų, o iš kur jų gausite — man vis tiek.
Zoržas gerai žinojo, kad motina jam nieko neatsisakys duoti, ir tuo naudojosi
ko nesąžiningiausiai. Seserų nepaisė, žiūrėjo į jas iš aukšto, laikydamas jas
žemesnėmis už save. Visa, ką pavykdavo paglemžti iš senio, ir Tajos uždirbtus
pinigus motina siųsdavo sūnui... O šis, skandalingai susikirtęs per egzaminus,
nenuobodžiai gyveno pas savo dėdę, terorizavo motiną telegramomis, prašydamas
pinigų.
Jaunesniąją, Tąją, Korčiaginas pamatė tik vėlai vakare. Motina priemenėje
pakuždomis pasakojo jai apie svečią. Sveikindamasi su Pavlu, ji sumišusi padavė
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jam ranką ir kaiste nukaito prieš nepažįstamą jaunuolį. Pavlas ne iš karto paleido
stiprią, pūslėtą jos ranką.
Tajai ėjo devyniolikti metai. Ji nebuvo gražuolė, bet didelės rusvos akys, ploni,
mongoliški antakiai, graži nosies linija ir skaisčios atkaklios lūpos darė ją
patrauklią; jaunai standžiai krūtinei buvo ankšta po dryžuota darbo bliuze.
Seserys gyveno dviejuose mažyčiuose kambarėliuose. Tajos kambaryje —
siaurutė geležinė lova, komoda, nudėliota įvairiais mažmožiais, ant jos nedidelis
veidrodis, o prie sienos trejetas dešimčių fotografijų ir atvirukų. Ant lango du
vazonėliai su tamsiai raudonais snapučiais ir blyškios rausvos spalvos astromis.
Musli- ninė užuolaida buvo sujuosta mėlynu kaspinėliu.
—
Taja nemėgsta leisti į savo kambarį vyriškosios lyties atstovų, o jums,
matote, daroma išimtis,— juokėsi iš sesers Lelia.
Kitos dienos vakare šeima gėrė arbatą senių pusėje, laja buvo savo kambaryje
ir iš ten klausėsi bendro pokalbio. Kiucamas susikaupęs maišė cukrų stiklinėje ir
pro akinių viršų piktai dėbčiojo į priešais sėdintį svečią.
—
Dabartinius šeimos įstatymus smerkiu,— kalbėjo jis.— Užsimanei —vedei, užsimanei — išsiskyrei. Visiška laisvė.
Senis užspringo ir užsikosėjo. Atsikvapstęs parodė į Lelia.
—
Štai su savo kavalierium susidėjo nesiklausus ir išsiskyrė nesiklausus.
O dabar, še, kad nori, šerk ją ir kažkieno vaiką. Nei šis, nei tas!
Lelia skausmingai paraudo ir nugręžė nuo Pavlo akis, sklidinas ašarų.
—
O ką gi, jūsų nuomone, ji turėjo su tuo parazitu gyventi? — paklausė
Pavlas. nenuleisdamas nuo senio savo žvilgsnio, blykčiojančio niūriais žiburėliais.
—
Reikėjo žiūrėti, už ko teki.
Į pokalbį Įsikišo Albina. Sunkiai sulaikydama savo pasipiktinimą, ji
trūkčiojančiu balsu prašneko:
—
Klausyk, seni, kam tu pradedi tokias kalbas prie svetimo žmogaus?
Galima apie ką kita, o ne apie tai.
Senis atsigręžė į jos pusę.
—
Aš žinau, ką kalbu. Nuo kurio laiko man pradėjote pastabas daryti?
Naktį Pavlas ilgai galvojo apie Kiucamų šeimą. Atsitiktinai čia užklydęs, jis
nenoromis darėsi šeimyninės dramos dalyviu. Jis galvojo, kaip padėti motinai ir
dukterims išsivaduoti iš šios vergijos. Jam pačiam gyvenimas kaišiojo pagalius į
ratus, pačiam kilo neišspręstų klausimų, ir dabar buvo sunkiau, negu kada nors,
imtis ryžtingų veiksmų.
Išeitis buvo viena: suskaldyti šeimą -— motinai ir dukterims visai išeiti nuo
senio. Bet tas ne taip paprasta. Pradėti šios šeimyninės revoliucijos jis negalėjo, po
kelių dienų turėjo išvažiuoti, ir gal niekad nebesusitiks su šiais žmonėmis. Ar
nepalikti visko normaliai eigai ir nejudinti dulkių šitame žemučiame ir ankštame
name? Bet šlykštus senio vaizdas nedavė jam ramybės, Pavlas sukūrė kelis planus,
bet visi jie atrodė neįvykdomi.
Kitą dieną buvo sekmadienis, ir Korčiaginas, grįžęs iš miesto, namie terado
vieną Tąją. Kiti buvo išėję pas gimines į svečius.
Pavlas įėjo į savo kambarį ir pavargęs atsisėdo ant kėdės.
—
Kodėl tu niekur neini pasivaikščioti, pasilinksminti? — paklausė jis ją.
—
Kad man niekur nesinori eiti,— tyliai atsakė ji.
Jis atsiminė savo nakties planus ir nutarė juos patikrinti.
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Skubėdamas, kad niekas nesutrukdytų, tiesiai pradėjo:
—
Klausyk, Taja, sakykime kits kitam „tu“,— kam mums šitos kiniškos
ceremonijos? Aš greitai išvažiuosiu. Susitikau su jumis kaip tik blogu metu, kada
pats esu įsivėlęs į kebelį, o šiaip mes būtume viską kitaip pasukę. Jei tai būtų buvę
prieš metus, mes iš čia važiuotume visi kartu. Tokioms rankoms, kaip tavo ir Lelios,
darbo atsirastų! Su seniu reikia baigti, jo nesuagituosi. Bet dabar šito negalima
daryti. Aš pats dar nežinau, kas man bus, štai kodėl esu, taip sakant,
nuginkluotas. Ką gi dabar daryti? Stengsiuos grįžti į darbą. Gydytojai ten prirašė
apie mane velnias žino ką, ir draugai verčia gydytis mane iki begalybės. Na, tą mes
sutvarkysim... Aš susirašysiu su savo mamyte, ir pamatysime, kaip išbristi iš tos
makalynės. Vis dėlto jūsų taip nepaliksiu. Tik štai kas, Tajuša: jūsų ir ypač tavo
gyvenimą teks apversti aukštyn kojomis. Ar tu turi tam jėgxr ir noro?
Taja pakėlė nuleistą galvą ir tyliai atsakė:
—
Noro turiu, o jėgų — nežinau.
Korčiaginas suprato, kodėl atsakymas buvo toks netvirtas.
— Niekis, Tajuša! Mes tai sutvarkysime, kad tik noro turėtum. O pasakyk
man, ar šeima tave labai sieja?
Taja, netikėtai užklupta, ne iš karto atsakė.
—
Man labai gaila motinos,— tarė ji pagaliau.— Tėvas kankino ją visą
gyvenimą, dabar Žorka iš jos viską iščiulpia, o man jos labai gaila... nors ji manęs
taip ir nemyli, kaip kad myli Žorką...
Daug kalbėjo jie tą dieną, ir netrukus prieš kitiems pareinant, Pavlas
juokaudamas tarė:
—
Nuostabu, kaip tavęs senis neištekino už ko nors!
Taja išsigandusi numojo ranka:
—
Aš netekėsiu. Esu prisižiūrėjusi Į Lelią. Niekaip netekėsiu.
Pavlas šyptelėjo.
—
Vadinasi, apžadai visam gyvenimui? O jeigu pasipainios koks
nesušniuręs vyras,— žodžiu, geras berniokas,— kaip tada?
—
Netekėsiu! Visi jie geri, kol po langais vaikščioja,
Pavlas susitaikinamai padėjo jai ant peties ranką.
—
Gerai. Neblogai galima pragyventi ir be vyro. Tik tu jau labai nemeili
vaikinams. Gerai, kad tu nors manęs neįtari peršantis. Būtų pipirų,— ir jis savo
šaltu delnu bičiuliškai paglostė sumišusios mergaitės ranką.
— Tokie, kaip tu, kitokių žmonų ieškosi. Kam mes jiems reikalingos? — tyliai
tarė ji.
*

*

*

Po kelių dienų traukinys vežė Korčiaginą į Charkovą. Į stotį jį lydėjo Taja, Lelia
ir Albina su savo seseria Roza. Atsisveikindama Albina paėmė iš jo žodį пераmiršti jaunimo, padėti jam išsikapanoti iš duobės. Atsisveikino su juo kaip su
gimine, o Tajos akys buvo ašarotos. Ilgai pro langą matė baltą skepetaitę Lelios
rankose ir dryžuotą Tajos bliuzę.
Charkove jis sustojo pas savo bičiulį Petią Novikovą, nenorėdamas trukdyti
Doros. Pailsėjo ir nuvažiavo Į Centro Komitetą. Sulaukė Akimo ir, kai pasiliko vieni
du, paprašė tučtuojau paskiriamas į darbą. Akimas papurtė galvą.
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—
Šito negalima padaryti, Pavlai! Mes turime gydytojų komisijos ir partijos
Centro Komiteto nutarimą, kur parašyta: „Dėl sunkaus sveikatos stovio nusiųsti
gydytis į Neuropatologinį institutą, neleidžiant grįžti į darbą.“
—- Maža ką jie parašys, Akimai! Prašau tave — duok man progos dirbti! Šis
bastymasis po klinikas nenaudingas.
Akimas atsisakinėjo.
—
Mes negalime laužyti nutarimo. Suprask gi, Pav- luša, kad tau taip
geriau.
Tačiau Korčiaginas taip karštai spyrėsi, kad Akimas negalėjo atsilaikyti ir galų
gale sutiko.
Kitą dieną Korčiaginas jau dirbo CK sekretoriato slaptoje dalyje. Jam atrodė,
kad pakanka pradėti dirbti, ir grįš prarastosios jėgos. Bet iš pat pirmos dienos jis
pamatė klydęs. Jis sėdėjo savo skyriuje aštuonias valandas be pertraukos,
nevalgęs, nes nulipti pusryčių ir pietų iš trečio aukšto į gretimą valgyklą pasirodė
nepajėgiąs: dažnai atimdavo čia ranką, čia koją. Kartais visas kūnas nebegalėdavo
judėti, ir jis karščiuodavo. Kai reikėdavo važiuoti į darbą, jis staiga nebepajėgdavo
atsikelti iš lovos. Kol tai praeidavo, jis nusiminęs pamatydavo, kad vėluoja visą
valandą. Galų gale jam buvo priminta apie pavėlavimus, ir jis suprato, kad
prasideda baisiausias dalykas jo gyvenime — jis išeina iš rikiuotės.
Akimas dar du kartus padėjo jam,— perkėlė į kitą darbą, bet įvyko, kas buvo
neišvengiama: antrą mėnesį
Pavlas atsigulė į lovą. Tada jis atsiminė Bažanovos atsisveikinimo žodžius ir
parašė jai laišką. Ji atvažiavo tą pačią dieną, ir iš jos sužinojo svarbiausią dalyką,—
kad į kliniką jam nebūtina gulti.
— Vadinasi, mano reikalai tokie geri, kad ir gydytis neverta,— mėgino jis
pajuokauti, bet juokas nepavyko.
Kai tik jėgos iš dalies jam grįžo, Pavlas vėl atsirado Centro Komitete. Šį kartą
Akimas buvo nepermaldaujamas. Jam kategoriškai pasiūlius gulti klinikon,
Korčiaginas dusliai atsakė:
—
Niekur neisiu. Tai nenaudinga. Sužinojau iš autoritetingų šaltinių. Man
telieka gauti pensiją ir atsistatydinti. Bet tai neišdegs. Jūs negalite atplėšti manęs
nuo darbo. Man tiktai dvidešimt ketveri metai, ir aš negaliu baigti savo dienų su
darbo invalido knygele, bastytis po gydyklas, žinodamas, kad iš to nieko nebus.
Jūs turite man duoti darbo, tinkamo mano sąlygoms. Aš galiu dirbti namie arba
gyventi kur įstaigoje... tiktai ne raštininku, kuris numeruoja siunčiamuosius
raštus. Darbas mano širdžiai turi duoti tai, kad nesijausčiau esąs nuošalyje.
Pavlo balsas aidėjo vis karščiau ir skambiau.
Akimas suprato, ką pergyvena dar neseniai buvęs ugningas vyras. Jis suprato
Pavlo tragediją, žinojo, kad Korčiaginui, atidavusiam savo trumpą gyvenimą
partijai, atitrūkti nuo kovos ir pereiti į gilų užnugarį buvo siaubinga, ir jis nutarė
padaryti visa, ką galėjo.
—
Gerai, Pavlai, nesijaudink. Rytoj sekretoriato posėdis. Aš iškelsiu tavo
klausimą. Duodu žodį, kad padarysiu viską.
Korčiaginas sunkiai atsistojo ir padavė jam ranką.
—
Argi tu gali pamanyti, Akimai, kad gyvenimas prirems mane prie sienos
ir suplos kaip blyną? Kol man plaka širdis,— ir jis stipriai pritraukė Akimo ranką
prie savo krūtinės, ir Akimas aiškiai pajuto duslius grėitus smūgius,— kol plaka,
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manęs negalima atplėšti nuo parlijos. Iš rikiuotės mane išves tik mirtis. Įsidėmėk
tai, broleli.
Akimas tylėjo. Jis žinojo, kad tai buvo ne skambi frazė, bet sunkiai sužeisto
kovotojo šauksmas. Jis suprato, kad kitaip kalbėti ir jausti tokie žmonės negali.
Po dviejų dienų Akimas pranešė Pavlui, kad jam suteikiama proga dirbti
atsakingą darbą centrinio organo redakcijoje, bet tam. reikia patikrinti, ar galima
jį panaudoti literatūriniam fronte. Redakcinėje kolegijoje Pavlas buvo sutiktas
maloniai. Redaktoriaus pavaduotoja, sena pogrindininke, Ukrainos CKK
prezidiumo narė, pateikė jam kelis klausimus.
—
Jūsų išsilavinimas, draugas?
—
Treji metai pradžios mokyklos.
—
Partinėse-politinėse mokyklose nebuvote?
—
Ne.
—
Na ką gi, pasitaiko, kad ir be šito išeina geras žurnalistas. Apie jus
mums kalbėjo draugas Akimas. Mes galime duoti jums darbo nebūtinai čia, bet
namie, ir apskritai sudaryti jums tinkamas sąlygas. Bet šiam darbui vis dėlto reikia
turėti daug žinių. Ypačiai literatūros ir kalbos srityje.
Visa tai rodė, kad Pavlas pralaimės. Per pokalbį, kuris truko pusvalandį,
paaiškėjo, kad žinių jam nepakanka, o jo parašytame straipsnyje moteris pabraukė
raudonu pieštuku daugiau kaip trisdešimt stilistinių ir nemaža rašybos klaidų.
—
Draugas Korčiaginai! Jūs turite didelių gabumų. Gerokai pasilavinę,
galėtumėt ateityje tapti literatūriniu darbuotoju, bet dabar jūs rašote kaip
mažaraštis. Iš straipsnio matyti, kad jūs nemokate rusų kalbos. Tai nenuostabu,
jūs neturėjote laiko mokytis. Bet panaudoti jūsų, deja, mes negalime. Tačiau dar
sykį kartoju: jūs turite didelių gabumų. Jūsų straipsnis, apdorotas, nekeičiant
turinio, butų puikus. O mums reikalingi žmonės, mokantieji apdoroti kitų
straipsnius,
Korčiaginas atsistojo, pasiremdamas lazda. Dešinysis antakis mėšlungiškai
trūkčiojo.
—
Ką gi, sutinku su jumis. Koks iš manęs literatas? Aš buvau geras
kūrikas, neblogas monteris. Mokėjau gerai jodinėti, išjudinti komjaunuolius, bet
jūsų fronte esu netinkamas kovotojas.
Atsisveikinęs išėjo.
Koridoriaus posūkyje vos neišgriuvo. Jį pastvėrė kažkokia moteris su
portfeliu.
—
Kas jums, draugas? Jūs baisiai išbalęs!
Praėjo kelios sekundės, kol Korčiaginas atsipeikėjo. Paskui jis pamažėli
atstūmė moterį ir nuėjo, pasiramsčiuodamas lazda.
Nuo tos dienos Korčiagino gyvenimas ėmė ristis į pakalnę. Apie darbą negalėjo
būti ir kalbos. Vis dažniau ištisas dienas pragulėdavo lovoje. Centro Komitetas
atleido jį iš darbo ir paprašė Vyriausiąją socialinio draudimo valdybą paskirti jam
pensiją. Pensija buvo jam suteikta kartu su darbo invalido knygele. Centro
Komitetas paskyrė jam pinigų ir atidavė asmenines bylas su teise išvažiuoti, kur
panorės. Iš Martos atėjo laiškas. Ji kvietė jį pas save paviešėti ir pailsėti. Pavlas ir
šiaip rengėsi važiuoti į Maskvą, neaiškiai tikėdamasis rasti laimės
Visasąjunginiame Centro Komitete, tai yra rasti darbo, kur nereiktų judėti. Bet
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Maskvoje jam taip pat buvo pasiūlyta gydytis, pažadėta paguldyti geroje ligoninėje.
Jis nuo to atsisakė.
Nepastebimai prabėgo devyniolika dienų, kurias jis išgyveno Martos ir jos
draugės Nadios Peterson bute. Ištisas dienas jis likdavo vienas. Marta ir Nadia
išeidavo rytą ir grįždavo vakare. Pavlas skaitydavo knygą po knygos — Marta turėjo
daug knygų, o vakarais ateidavo draugių ir vienas kitas draugas.
Iš uostamiesčio ėjo laiškai. Kiucamų šeima kvietė jį pas save. Gyvenimas veržė
savo kietą mazgą. Ten laukiama jo pagalbos.
Vieną rytą Korčiaginas dingo iš tylaus buto Gusiatnikovo gatvelėje. Traukinys
nešė jį į pietus, prie jūros, veždamas iš drėgno lietingo rudens į šiltus pietinio
Krymo krantus. Jis stebėjo, kaip bėga pro langą stulpai. Antakiai smarkiai
suraukti, o tamsiose akyse slypėjo atkaklumas.

AŠTUNTASIS SKYRIUS

Apačioje, prie netvarkingai suverstos krūvos akmenų, pliuškena jūra. Veidą
gairina sausas jūros vėjas, kuris atlekia čionai iš tolimos Turkijos. Lyg sulaužytas
lankas įsispraudęs į krantą uostas, gelžbetoninio molo atitvertas nuo jūros. Prie
jūros baigėsi perėjos ketera. Ir toli į viršų, į kalnus sukopę panašūs į žaislelius balti
miesto pakraščių namukai.
Sename užmiesčio parke tylu. Užžėlę seniai bevalyti takeliai, ir pamažu krinta
ant jų geltoni rudens nuskinti klevo lapai.
Korčiaginą atvežė čia iš miesto senis vežikas, persas, ir, išlaipindamas keistąjį
keleivį, neiškentęs pasakė:
— Ko važiavai? Panieli čia niera, teatras niera. Vienas šakalas vaikščioja... Ką
darysi, niesuprantu! Važiuojam atgal, ponas draugas!
Korčiaginas sumokėjo, ir senis nuvažiavo.
Tuščias parkas. Pavlas susirado suolą iškyšulyje palei jūrą, atsisėdo, atstatęs
veidą jau nekarštos saulės spinduliams.
Čia, į šitą tylą, jis atvažiavo pagalvoti, kaip klostosi gyvenimas ir ką su tuo
gyvenimu daryti. Metas buvo suvesti balansą ir padaryti nutarimą.
Antrą kartą jam čia atvažiavus, nesutarimai Kiucamų šeimoje itin paaštrėjo.
Senis, sužinojęs, kad jis vėl čia, įsiuto ir pakėlė namuose negirdėtą triukšmą.
Korčiaginui, savaime suprantama, teko vadovauti kovai. Seniui netikėtai
energingai pasipriešino dukterys ir žmona, ir nuo pat pirmos dienos, Korčiaginui
antrą kartą atvažiavus, namai pasidalijo į dvi puses, priešiškas ir viena kitos
neapkenčiančias. Durys į senių pusę buvo užkaltos, o vienas šoninis kambariukas
buvo išnuomotas Korčiaginui. Pinigus už butą senis gavo iš anksto, ir jis netrukus
lyg nusiramino, kad dukterys, atsitvėrusios nuo jo, nereikalaus lėšų pragyvenimui.
Albina diplomatiniais sumetimais pasiliko gyventi senio pusėje. Pas
jaunuosius senis neužsukdavo, vengdamas susitikti su neapkenčiamu žmogum,
užtat jis pūškavo kaip garvežys, rodydamas esąs čia šeimininkas.
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Senis, prieš nueidamas tarnauti j kooperatyvą, turėjo dvi profesijas —
batsiuvio ir dailidės — ir atspėjamomis valandomis uždarbiaudavo, įsirengęs
dirbtuvę pašiūrėje. Netrukus, norėdamas įsipykti gyventojui, jis savo stakles
perkėlė po pat langu. Įnirtingai kaldamas vinis, gardžiuodavosi. Jis gerai žinojo,
kad trukdo Korčiaginui skaityti.
„Palauk, aš tave išrūkysiu iš čia...“ — šnypšdavo jis sau panosėje.
Toli, beveik horizonte, lyg tamsus debesėlis driekėsi garlaivio dūmai. Pulkas
žuvėdrų skardžiai krykštė, puldinėdamos Į jūrą.
Korčiaginas susiėmė rankomis galvą ir sunkiai susimąstė. Prieš akis prabėgo
visas jo gyvenimas, nuo mažumės iki paskutinių dienų. Gerai ar blogai jis
nugyveno savo dvidešimt ketverius metus? Nagrinėdamas atmintyje metus po
metų, tikrino savo gyvenimą kaip bešališkas teisėjas ir su didžiu pasitenkinimu
nusprendė, kad gyvenimas nugyventas ne taip jau blogai. Tačiau būta nemaža ir
klaidų, padarytų dėl kvailumo, dėl jaunystės, o daugiausia dėl neišmanymo. Bet
svarbiausia — nepramiegojo jis karštųjų dienų, rado savo vietą geležinėse
grumtynėse dėl valdžios, ir skaisčiai raudonoje revoliucijos vėliavoje yra keletas
lašų ir jo kraujo!
Iš rikiuotės jis neišėjo, kol išseko jėgos. Dabar, parmuštas, jis nebegali kovoti
fronte, ir jam teliko užnugario ligoninės. Jis prisiminė, kai slinko lavinos prie
Varšuvos, kulka nukirto kovotoją. Ir kovotojas krito žemėn po žirgo kojomis.
Draugai greitosiomis aptvarstė sužeistąjį, atidavė sanitarams ir nušvilpė tolyn,—
vytis priešo. Eskadronas nesustojo, netekęs kovotojo. Kovoje dėl didžio tikslo taip
buvo ir taip turi būti. Tiesa, būta išimčių. Jis matė ir bekojų kulkosvaidininkų
vežimėliuose — tai buvo baisūs priešui žmonės, jų kulkosvaidžiai sėjo mirtį ir
pražūtį. Dėl geležinės ištvermės ir taiklios akies jie tapo pulkų pasididžiavimu. Bet
tokie buvo retenybė.
Kaipgi jis turi pasielgti pats dabar, sutriuškintas, kai nebėra vilties sugrįžti į
rikiuotę? Juk iš Bažanovos jis išgavo, kad ateityje jam reikia laukti kažko dar
siaubingesnio. Ką gi daryti? It grėsminga, juoda skylė išplaukė prieš jį šitas
neišspręstas klausimas.
Kam gyventi, kai jis jau neteko paties brangiausio dalyko — sugebėjimo
kovoti? Kuo pateisinti savo gyvenimą dabar ir nelinksmoje rytdienoje? Kaip jį
užpildyti? Vien valgyti, gerti ir kvėpuoti? Likti bejėgiu liudytoju, kai draugai
kovodami trauks į priekį? Tapti būriui našta? Ar pribaigti jį išdavusį kūną? Kulka
širdin — ir baigtas kriukis! Mokėjai neblogai gyventi, mokėk laiku ir baigti. Kas
pasmerks kovotoją, nenorintį blaškytis agonijoje?
Jo ranka užčiuopė kišenėje plokščią brauningą, pirštai įprastu judesiu
sučiupo rankeną. Lėtai išsitraukė revolverį.
—
Kas galėjo pagalvoti, kad tu sulauksi tokios dienos?
Vamzdis niekinamai pažvelgė jam į akis. Pavlas pasidėjo revolverį ant kelių ir
piktai nusikeikė.
—
Visa tai šiaudinis didvyriškumas, broleli! Nusi- pilti kiekvienas kvailys
sugebės visada ir bet kuriuo laiku. Tai bailiausia ir lengviausia išeitis iš padėties.
Sunku gyventi — nusipilk! O tu mėginai nugalėti šitą gyvenimą? Ar tu viską
padarei, kad prasilaužtom iš geležinio žiedo? O tu pamiršai, kaip prie NovogradoVolynskio eskadronai ėjo j ataką septyniolika kartų per dieną ir vis dėlto jį paėmė,
nepaisydami nieko? Paslėpk revolverį ir niekam niekad apie tai nepasakok. Mokėk
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gyventi ir tada, kai gyvenimas darosi nepakenčiamas. Padaryk, kad jis būtų
naudingas.
Atsistojo ir nuėjo keliu. Pakeleivingas kalnėnas parvežė jį savo arba iki miesto.
Ir ten vienoje sankryžoje jis nusipirko vietinį laikraštį. Jame buvo pranešama apie
miesto partinio kolektyvo susirinkimą Demjano Bedno klube. Namo Pavlas sugrįžo
vėlai naktį. Miesto aktyvui jis sakė, pats to nežinodamas, paskutinę savo kalbą
dideliame susirinkime.
*

*

*

Taja nemiegojo. Ji ėmė nerimauti, kad taip ilgai negrįžta Korčiaginas. Kas jam
atsitiko? Kur jis? Kažką žiauraus ir šalto įžiūrėjo ji šiandien jo akyse, kurios
pirmiau visada būdavo gyvos. Jis maža pasakojo apie save, bet jinai jautė, kad jis
turi kažkokią nelaimę.
Laikrodis motinos pusėje išmušė dvi, bilstelėjo varteliai, ir ji, užsisiautusi
švarkelį, nuėjo atidaryti durų. Lelia miegojo savo kambaryje, kažką murmėdama
per sapną.
—
O aš jau buvau susirūpinusi,— džiaugdamasi, kad jis sugrįžo,
sukuždėjo ji, Korčiaginui įėjus į priemenę.
—
Nieko man neatsitiks iki pat mirties, Tajuša. Ar Lelia jau miega? O tu
žinai, man visiškai nesinori miego. Aš tau noriu šį tą papasakoti apie šią dieną.
Einam pas tave, nes mes pažadinsime Lelią,— taip pat pakuždomis atsakė jis.
Taja ėmė svyruoti. Kaipgi čia ji naktį kalbėsis su juo? O jei mama sužinos, ką
ji pagalvos? Bet jam negalima to pasakyti, juk jis įsižeis. Ir ką jis nori pasakyti?
Galvodama apie tai, ji jau ėjo į savo kambarį.
—
Štai kas, Taja,— pradėjo Pavlas dusliu balsu, atsisėdus jiems tamsiame
kambaryje vienam prieš antrą taip arti, kad ji juto jo kvėpavimą.— Gyvenimas taip
krypsta, kad man net truputį keistoka. Visas šias dienas praleidau nekaip.
Man buvo neaišku, kaip toliau gyventi pasaulyje. Niekad dar mano gyvenime
nebuvo taip tamsu, kaip šiomis dienomis. Bet šiandien aš sušaukiau „politinio
biuro“ posėdį ir padariau didžiulės svarbos nutarimą. Tu nesistebėk, kad tau
pasakoju tai.
Jis papasakojo jai visa, ką buvo pergyvenęs pastaraisiais mėnesiais, ir daug
ką iš to, ką apgalvojo užmiesčio parke.
—
Tokia padėtis. Einu prie svarbiausio dalyko. Sąmyšis šeimoje tik
prasideda. Iš čia reikia išsikraustyti į tyrą orą, toliau nuo šito lizdo. Gyvenimą reikia
pradėti iš naujo. Jei aš jau įsivėliau į tas peštynes, pešimės iki galo. Ir tavo, ir mano
paties gyvenimas dabar nedžiugus. Aš nutariau, kad jis liepsnotų kaip gaisras. Tu
supranti, ką tai reiškia? Ar tu tapsi mano bičiule, žmona?
Taja iki šiol klausėsi, giliai jaudindamasi. Sulig paskutiniu žodžiu ji krūptelėjo
iš netikėtumo.
—
Aš nereikalauju, kad tu atsakytum šiandien, Taja. Tu viską gerai
apgalvok. Tu nesupranti, kaip čia, visai nesimerginus, kalbama tokius dalykus.
Visi tie plepalai niekam nereikalingi. Aš tau duodu ranką, mergužėle, štai ji. Jei tu
šį kartą patikėsi, tai neapsigausi. Aš turiu daug, ko tau reikia, ir atvirkščiai. Aš jau
nusprendžiau: mūsų sąjunga sudaroma iki tol, kol tu išaugsi į tikrą, mūsų žmogų,
o aš tai padarysiu, kitaip nebūsiu vertas nė sudilusio skatiko. Iki to laiko mes
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neturime suardyti sąjungos. O išaugsi — laisva nuo bet kurių prievolių. Kas žino,
gali atsitikti, kad aš fiziškai visai sugriūsiu, ir tu atsimink, kad aš šiuo atveju
nesusaistau tavo gyvenimo.
Patylėjęs kelias sekundes, jis kalbėjo toliau šiltai, maloniai:
—
O dabar siūlau tau draugystę ir meilę.
Jis neišleido jos pirštų iš savo rankos ir buvo toks ramus, tartum ji jau būtų
sutikusi,
—
O tu manęs nepaliksi?
—
Žodžiai, Taja, ne įrodymas. Tau lieka tik patikėti, kad tokie, kaip aš,
neišduoda savo draugų... kad tik jie manęs neišduotų,— karčiai baigė jis.
—
Šiandien tau nieko nepasakysiu, viskas taip netikėta,—- atsakė j i.
Korčiaginas atsistojo.
—
Gulkis, Taja, greitai ims aušti.
Ir išėjo į savo kambarį. Nenusirengęs atsigulė ir, tik palietęs galva priegalvį,
užmigo.
Korčiagino kambaryje, ant stalo prie lango, krūvos knygų iš partinės
bibliotekos, šūsnis laikraščių, keli prirašyti bloknotai. Šeimininkų lova, dvi kėdės,
o prie Ta- jos kambario durų didžiulis Kinijos žemėlapis, nusmaigstytas juodomis
ir raudonomis vėliavėlėmis. Partijos komitete Korčiaginas susitarė, kad jį aprūpins
literatūra partinis kabinetas; be to, jam buvo pažadėta, kad knygų jam atsiųs
didžiausios mieste uosto bibliotekos vedėjas. Netrukus jis pradėjo iš ten gauti
knygas ištisais ryšuliais. Lelia nustebusi žiūrėjo, kaip jis nuo ankstaus ryto, su
nedidelėmis pertraukomis pietums ir pusryčiams, skaitydavo ir užsirašinėdavo iki
paties vakaro, kurį jie visada praleisdavo kartu jos kambaryje — trise. Korčiaginas
pasakodavo seserims, ką būdavo perskaitęs.
Gerokai po pusiaunakčio išėjęs į kiemą, senis visada matydavo šviesų ruoželį
pro nekviesto gyventojo kambario langines. Tyliai, galais pirštų, prieidavo senis prie
lango ir pro plyšelį stebėdavo palinkusią ant stalo galvą.
„Žmonės miega, o tas degina žiburį kiaurą naktį. Vaikščioja po namus tarsi
šeimininkas. Su mergiščiomis susikalbėti negalima“,— piktai mąstydavo senis ir
nueidavo.
Pirmą kartą per aštuonerius metus Korčiaginui buvo tiek daug laisvo laiko, o
pareigų jis visai neturėjo. Ir skaitydavo su tokiu alkiu ir godumu, tarsi jam būtų
pirmą kartą atskleistos kokios paslaptys. Jis išsėdėdavo prie darbo po aštuoniolika
valandų per dieną. Nežinia, kaip tai būtų atsiliepę jo sveikatai, jei syki Taja nebūtų
tarusi kelių žodžių:
—
Aš perkėliau komodą į kitą vietą, durys j tavo kambarį dabar atsidaro.
Jei tau reikės apie ką nors su manim pasikalbėti, galėsi eiti tiesiai, neužsukdamas
pas Lelią.
Pavlas nuraudo. Taja džiaugsmingai nusišypsojo — sąjunga buvo sudaryta.
*

*

*

Nebematė senis vidurnakčio valandomis šviesos pluoštelio pro kampinį langą,
o motina ėmė pastebėti Tajos akyse prastai paslėptą džiaugsmą. Tartum vos
pastebimas ruoželis atsirado ratukai po žvilgančiomis nuo vidinės ugnies akimis
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— atsiliepė nemiegotos naktys, Gitara ir Tajos dainos dažniau pradėjo aidėti
mažajame bute.
Pabudusi joje moteris kentėjo dėl to, kad josios meilė buvo tartum vogta. Ji
krūpčiodavo nuo kiekvieno šlamesio, vis vaidendavosi motinos žingsniai.
Kankinosi dėl to, ką atsakys, jei paklaus, kodėl naktimis pradėjo užkabinėti savo
kambario duris. Korčiaginas tai matė ir maloniai, raminamai sakė jai:
—
Ko tu bijai? Juk pagalvojus mudu čia šeimininkai. Miegok ramiai. Į
mūsų gyvenimą svetimiems įeiti draudžiama.
Ji glausdavosi skruostu prie jo krūtinės ir nurimusi užmigdavo, apsikabinusi
mylimąjį. Jis ilgai klausydavosi jos kvėpavimo ir nejudėdavo, bijodamas sutrikdyti
ramų jos miegą; jį apimdavo didis švelnumas tai merginai, patikėjusiai jam savo
gyvenimą.
Pirmoji sužinojo, kodėl negęsta ugnis Tajos akyse, sesuo, ir nuo tos dienos
seserys pasidarė kiek svetimos viena kitai. Sužinojo ir motina. Teisingiau —
atspėjo. Sukluso. Ne to laukė ji iš Korčiagino.
—
Tajuša jam ne pora,— tarė kartą ji Lėliai.— Kas iš viso to bus?
Ėmė knibždėti joje neramios mintys, bet pasikalbėti su Korčiaginu nesiryžo.
Pas Korčiaginą ėmė lankytis jaunimas. Ankštoka kartais darydavosi
mažajame kambarėlyje. Tartum bičių spiečiaus dūzgesys pasiekdavo senį. Ne kartą
dainuodavo sutartinis choras:
Nesvetinga mūsų jūra,
Dieną naktį ūžia ji...
ir Pavlo mėgstamąją:
Ašarose skęsta pasaulis platusis...
Čia susirinkdavo darbininkų partinio aktyvo ratelis, kurį Korčiaginui paskyrė
partijos komitetas, gavęs iš jo laišką, kuriuo jis pareikalavo duoti propagandinio
darbo. Taip bėgo Pavlo dienos.
Korčiaginas vėl abiem rankomis įsitvėrė į vairą ir gyvenimą, padariusį kelis
staigius vingius, pasuko į naują tikslą. Tai buvo svajonė grįžti į rikiuotę per mokslą
ir literatūrą.
Bet gyvenimas statė vieną kliūtį po kitos, ir, joms atsiradus, jis neramiai
galvodavo, kiek jos trukdys jam pasiekti tikslą.
Netikėtai iš Maskvos su žmona parsirado nevykėlis studentas Žoržas.
Apsigyveno pas savo uošvį, prisiekusį advokatą, ir iš ten ateidavo kaulyti iš motinos
pinigų.
Žoržui atvažiavus, žymiai pablogėjo vidiniai šeimos santykiai. Žoržas, daug
negalvodamas, perėjo į tėvo pusę ir kartu su antitarybiškai nusiteikusia savo
žmonos šeima ėmė dirbti ardomąjį darbą, stengdamasis žūtbūt iškraustyti
Korčiaginą iš namų ir atplėšti nuo jo Tąją.
Po dviejų savaičių, Žoržui atvažiavus, Lelia gavo darbo viename iš artimiausių
rajonų. Ji ten išvažiavo su motina ir sūnum, o Korčiaginas su Taja persikėlė į tolimą
pajūrio miestelį.
Retai Artiomas gaudavo iš brolio laiškų, bet tomis dienomis, kai ant stalo
miesto taryboje rasdavo pilką voką su pažįstama kiek kampuota rašysena,
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netekdavo įprasto ramumo, paskubomis skaitydamas jo puslapius. Ir dabar,
plėšdamas voką, pagalvojo su paslėptu švelnumu:
„Ei Pavluša, Pavluša! Gyventume mudu arti, praverstų man, vyruti, tavo
patarimui.“
*

*

*

„Artiomai, noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Rodos, tokių laiškų niekam
nerašau, tik tau. Tu mane pažįsti ir suprasi kiekvieną žodį. Gyvenimas pradeda
mane spausti kovos dėl sveikatos fronte.
Gaunu smūgį po smūgio. Vos suspėju atsistoti ant kojų po vieno, ir vėl naujas,
negailestingesnis už pirmąjį, ištinka mane. Baisiausia, kad nepajėgiu priešintis.
Atsisakė klausyti kairioji ranka. Tai buvo sunku, bet tuoj po jos liovėsi klausiusios
kojos, ir aš, šiaip vos judėjęs (kambario ribose), dabar sunkiai nuo lovos bepasiekiu
stalą. Bet juk tai, turbūt, dar ne viskas. Ką su-teiks man rytojus — nežinia.
Iš namų nebeišeinu ir pro langą stebiu tik kraštelį jūros. Ar gali būti dar
klaikesnė tragedija, kai viename žmoguje yra susijungę išdavikiškas, atsisakąs
tarnauti kūnas ir bolševiko širdis, jo valia, nesulaikomai traukianti į darbą, pas
jus, į veikiančiąją armiją, puolančią visu frontu, ten, kur slenka geležinė šturmo
lavina?
Aš dar tikiu, kad grįšiu į rikiuotę, kad šturmuojančiose vorose pasirodys ir
mano durtuvas. Aš negaliu netikėti, neturiu teisės. Dešimt metų partija ir
komjaunimas mokė mane priešinimosi meno, o vado žodžiai tinka ir man: „Nėra
tokių tvirtovių, kurių nepaimtų bolševikai.“
Mano gyvenimas dabar — tai mokymasis. Knygos, knygos, dar kartą knygos.
Padaryta daug, Artiomai. Išstudijavau visą klasikinę grožinę literatūrą. Baigiau ir
atidaviau neakivaizdinio komunistinio universiteto pirmojo kurso darbus. Vakarais
— ratelis su partiniu jaunimu. Ryšiai su praktiniu organizacijos darbu eina per
tuos draugus. Paskiau Tajuša, jos augimas ir pažanga, ną, ir meilė, švelnūs mano
draugužės glamonėjimai. Gyvename mudu sutartinai. Mūsų ekonomika paprasta
ir nesudėtinga — trisdešimt du rubliai mano pensijos ir Tajos uždarbis. Į partiją
Taja eina mano keliu: tarnavo namų darbininke, dabar plauna indus valgykloje
(šitame miestelyje pramonės nėra).
Šiomis dienomis Taja džiūgaudama parodė man pirmąjį moterų skyriaus
delegatės lapelį. Jai tai nėra paprastas kartono gabalėlis. Aš stebiu, kaip gimsta
joje naujas žmogus, ir padedu kiek galėdamas jam gimti. Ateis laikas, ir didelis
fabrikas, darbininkų kolektyvas pabaigs ją formuoti. Kol mes čia, ji eina vieninteliu
galimu keliu.
Dukart buvo atvažiavusi Tajos motina. Motina, pati to nepastebėdama,
traukia Tąją atgal, į gyvenimą, sudarytą iš smulkmenų, nugrimzdusį į tai, kas
siaurai asmeniška, kas nuosava, atskira. Stengiaus įtikinti Albiną, kad josios dienų
tamsuma neturi kristi it šešėlis ant dukters kelio. Bet visa tai buvo veltui. Jaučiu,
kad motina kada nors stos skersai kelio dukteriai į naująjį gyvenimą ir kad kovos
su ja nebus galima išvengti.
Spaudžiu ranką.
Tavo Pavlas.“
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Sanatorija Nr. 5 Senojoje Macestoje. Trijų aukštų mūrinis pastatas ant uolos
iškirstoje aikštelėje. Aplinkui miškas, vingiais bėga žemyn privažiuojamasis kelias.
Kambarių langai atviri, vėjelis neša iš apačios sieros šaltinių kvapą. Korčiaginas
savo kambaryje vienas. Rytoj atvažiuos naujų draugų, ir jis turės kaimyną. Už
lango žingsniai ir kažkieno pažįstamas balsas. Kalba keli žmonės. Bet kur jis
girdėjo šitą sodrią oktavą? Įtemptai ėmė veikti atmintis ir iš nuošalios kertelės
ištraukė ten paslėptą, bet neužmirštą vardą: „Inokentijus Pavlovičius Ledeniovas.
Tai jis, ir niekas kitas.“ Ir, būdamas dėl to tikras, Pavlas pašaukė. Po minutės Ledeniovas jau sėdėjo prie jo ir džiaugsmingai kratė jam ranką.
—
A, dar tebekruti? Na, kuo tu mane pradžiuginsi? Bet negi rimtai
sugalvojai sirgti? Nepritariu. Tu iš manęs imk pavyzdį. Man gydytojai taip pat
pranašavo, kad reikės eiti į atsargą, o aš lyg tyčia tebesilaikau.— Ir Ledeniovas
geraširdiškai nusijuokė.
Korčiaginas matė, kad tas juokas slepia užuojautą ir sielvartą.
Dvi valandas praleido jie, gyvai kalbėdamiesi. Ledeniovas pasakojo Maskvos
naujienas. Iš jo Korčiaginas pirmą kartą sužinojo apie nepaprastai svarbius
partijos nutarimus,— apie žemės ūkio kolektyvizavimą, kaimo pertvarkymą,— ir
jis godžiai gaudė kiekvieną žodį.
—
O aš maniau, kad tu kruti kur nors savo Ukrainoje. O čia taip
nemalonu. Na, niekis, mano reikalai buvo prastesni, aš visai buvau atgulęs, o
dabar, matai, nepasiduodu. Nieku gyvu, supranti, dabar negalima tinginiauti.
Netinka! Kartais pagalvoju, nėra ko slėptis: gal reikėtų pailsėti, kiek atsipūsti. Juk
amžius nebe tas, jau ir dešimt — dvylika darbo valandų kartais sunkoka ištverti.
Na, tik pagalvoji apie tai ir net savo darbą pradedi peržiūrinėti, norėdamas truputį
pasilengvinti, ir kiekvieną kartą išeina tas pat. Pradedi „lengvintis“ — ir taip
įklimpsti, jog namo anksčiau kaip dvyliktą nebepareini. Juo smagiau eina mašina,
juo smarkiau sukasi ratukai, o pas mus — sulig kiekviena diena mašina smarkėja,— vadinasi, mums, seniams, reikia gyventi kaip jaunystėje.
Ledeniovas perbraukė ranka aukštą kaktą ir švelniai kaip tėvas tarė:
—
Na, papasakok dabar apie savo reikalus.
Klausėsi Ledeniovas Korčiagino pasakojimo apie jo gyvenimą, ir Pavlas matė
pritariamą, gyvą jo žvilgsnį.
Plačiašakių medžių pavėsyje, terasos kampelyje — būrelis sanatorijos ligonių.
Už nedidelio stalo, smarkiai suraukęs tankius antakius, skaitė „Pravdą“ Chrisanfas
Černokozovas. Juoda jo palaidinė, nunešiota kepurėlė, įdegęs, liesas, seniai
neskustas veidas su giliai įdubusiomis žydromis akimis — visa tai rodo jį esant
tikrą angliakasį. Prieš dvylika metų pašauktas vadovauti kraštui, tas žmogus
padėjo savo plaktuką, o atrodė, kad jis ką tik išėjęs iš šachtos. Tai buvo matyti iš
elgesio, kalbėsenos, jo žodyno.
Černokozovas — partijos krašto komiteto biuro narys ir vyriausybės narys.
Skausminga liga — kojos gangrena — sekino jo jėgas. Černokozovas neapkentė
nesveikos kojos, kuri privertė jį jau beveik pusę metų praleisti lovoje.
Prieš jį susimąsčiusi, traukdama papirosą, sėdėjo Žigiriova. Aleksandrai
Aleksėjevnai Žigiriovai trisdešimt septyneri metai amžiaus, devyniolika metų ji
partijoje. „Šuročka metaliste“, kaip ji buvo vadinama Piterio pogrindyje, dar
būdama mažne mergaitė, susipažino su Sibiro ištrėmimu.
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Trečiasis prie stalo — Pankovas. Palenkęs savo gražią antikinio profilio galvą,
jis skaitė vokišką žurnalą, kartkartėmis pasitaisydamas ant nosies didžiulius
raginius akinius. Keista buvo žiūrėti, kaip šitas trisdešimties metų amžiaus atletas
sunkiai pakelia atsisakiusią klausyti koją. Michailas Vasiljevičius Pankovas,
redaktorius, rašytojas, Švietimo liaudies komisariato darbuotojas, pažįsta Europą,
kalba keliomis užsienio kalbomis. Jo galvoje buvo nemaža žinių, ir net santūrusis
Černokozovas elgėsi su juo pagarbiai.
— Ar tai jis tavo kambario draugas? — tyliai paklausė Žigiriova Černokozovą
ir linktelėjo galva į vežimėlį, kuriame sėdėjo Korčiaginas.
Černokozovas pakėlė galvą nuo laikraščio; jo veidas kažkodėl iš karto prašvito.
—
Taip, tai Korčiaginas. Reikia, kad jūs, Šura, su juo susipažintumėte.
Liga prikaišiojo jam pagalių į ratus, o šiaip šitas berniūkštis praverstų mums
sunkiose vietose. Jis iš pirmosios kartos komjaunuolių. Žodžiu, jei mes vaikiną
palaikysime,- o aš tai nusprendžiau,-tai jis dar dirbs.
Pankovas klausėsi jo pasakojimo.
—
Kuo jis serga? — taip pat tyliai paklausė Šura Žigiriova.
—
Dvidešimtųjų metų liekanos. Stuburas negaluoja. Čia aš kalbėjau su
gydytoju, tai, supranti, būkštaujama, kad kontūzija visiškai jį surakins. Ir daryk,
ką nori!
—
Aš tuoj atvešiu jį čia,— tarė Šura.
Taip prasidėjo jų pažintis. Ir nežinojo Pavlas, kad Žigiriova ir Černokozovas
taps jam brangiais žmonėmis ir kad jo laukiančios sunkios ligos metais jie bus
pirmoji jo atrama.
*

*

*

Gyvenimas ėjo po senovei. Taja dirbo. Korčiaginas mokėsi. Nesuspėjo jis imtis
darbo ratelyje, ir negirdimai prisėlino nauja nelaimė. Paralyžius atėmė kojas. Dabar
jo klausė tik dešinioji ranka. Kruvinai sukandžiojo jis lūpas, kai po bergždžių
pastangų suprato, kad judėti jau nebegali. Taja drąsiai slėpė savo neviltį ir
sielvartą, kad nieko negali jam padėti. O jis kalbėjo, droviai šypsodamasis:
—
Mudviem, Tajuša, reikia skirtis. Juk nebuvo susitarta tokios bėdos
susilaukti. Tai, mergaite, aš šiandien apgalvosiu kaip reikiant.
Ji neleido jam kalbėti. Sunku buvo sulaikyti ašaras. Ji raudote raudojo,
spausdama prie krūtinės Pavlo galvą.
Artiomas sužinojo apie naują brolio nelaimę, parašė motinai, ir Marija
Jakovlevų, viską pametusi, atvažiavo pas juos. Pradėjo gyventi trise. Senutė su
Taja sugyveno gerai.
Korčiaginas toliau mokėsi.
Vieną vakarą, darganotą žiemą, Taja parnešė žinią apie pirmąją savo pergalę
— miesto tarybos nario bilietą. Nuo to laiko Korčiaginas retai ją tematydavo. Iš
sanatorijos virtuvės, kur ji buvo indų plovėja, Taja eidavo į moterų skyrių, į Tarybą
ir pareidavo vėlai vakare, pavargusi, bet kupina įspūdžių. Artėjo jos priėmimo į
partijos kandidatus diena. Ji ruošėsi jai didžiai susijaudinusi. Bet čia užgriuvo
nauja nelaimė. Liga varė savo darbą. Neišpasakyto skausmo ugnimi suliepsnojo
dešinioji Korčiagino akis, nuo jos ėmė karščiuoti ir kairioji. Ir pirmą kartą gyvenime
Pavlas suprato, kas tai yra aklumas — tamsus muslinas aptraukė viską aplink.
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Be triukšmo iškilo baisi, neįveikiama kliūtis skersai kelio ir užtvėrė jį. Motina
ir Taja be galo nusiminė, o jis šaltai ir ramiai nusprendė:
„Reikia palaukti. Jei iš tikrųjų nebegalima žengti į priekį, jei visa, kas
padaryta, kad galima būtų grįžti į darbą, sunaikino aklumas ir rikiuotei jau
nebetinkamas,— reikia baigti.“
Korčiaginas parašė bičiuliams. Iš bičiulių ėjo laiškai, raginą būti tvirtam ir
tęsti kovą.
Tomis sunkiomis jam dienomis Taja, susijaudinusi ir linksma, pranešė:
— Pavluša, aš partijos kandidatė.
Ir Pavlas, klausydamasis jos pasakojimo, kaip priėmė kuopelė į savo eiles
naują draugą, prisiminė savo pirmuosius partinius žingsnius.
— Taigi, drauge Korčiagina, mudu sudarome komfrakciją,— tarė jis,
spausdamas jai ranką.
Kitą dieną jis parašė laišką rajono komiteto sekretoriui, prašydamas užeiti
Vakare prie namų sustojo purvu aptaškytas automobilis, ir Volmeris, pagyvenęs
latvis, apžėlęs barzda nuo smakro iki ausų, purtė Korčiaginui ranką.
prieš penkerius metus gaivaliavimo, bet ir čia kartais mes nusikalstamai
dosniai eikvojame jėgas. Ir čia, dabar supratau, yra ne tiek didvyriškumo, kiek
gaivališkumo ir neatsakingumo. Tik dabar pradėjau suprasti, kad neturėjau jokios
teisės taip žiauriai elgtis su savo sveikata. Pasirodė, kad heroikos čia nėra. Gal aš
būčiau išsilaikęs dar keletą metų, jei ne tas spartietiškumas. Žodžiu tariant,
vaikiška kairumo liga — štai vienas iš pagrindinių pavojų mano padėčiai.
„Taip kalba, o pastatyk jį ant kojų — pamirš viską pasaulyje“,— pagalvojo
Volmeris, bet nieko nepasakė.
Kitą vakarą pas Pavlą atėjo Levas. Išsiskyrė jie vidurnaktį, Ėjo Levas iš naujojo
bičiulio su tokiu jausmu, tartum būtų susitikęs prieš daug metų prarastą brolį.
Rytą ant stogo laipiojo žmonės, statė radijo stiebą, o Levas meistravo bute,
pasakodamas įdomiausius savo praeities epizodus. Pavlas jo nematė, bet iš Tajos
pasakojimų žinojo, kad Levas-—baltaplaukis, šviesių akių, lieknas, staigių judesių,
tai yra kaip tik toks, kokį ji ir įsivaizdavo Pavlas nuo pat pirmųjų pažinties minučių.
Temstant kambaryje užsidegė trys „mikro“. Levas iškilmingai padavė Pavlui
ausines. Eteryje viešpatavo garsų chaosas. Lyg paukščiukai čirškė uosto Morzės
aparatai, kažkur (matyt, netoli jūroje) kaleno garlaivio radijo telegrafas. Šiame
triukšmo ir garsų knibždyne variometro ritė sugavo ir atnešė ramų ir tvirtą balsą:
— Klausykite, klausykite, kalba Maskva...
Mažytis aparatas su savo antena sugaudavo šešiasdešimt pasaulio stočių.
Gyvenimas, nuo kurio Pavlas buvo nublokštas, brovėsi pro plieninę membraną, ir
jis pajuto galingą jo alsavimą.
Matydamas, kaip suliepsnojo jo akys, pavargęs Bersenevas nusišypsojo.
Dideliame name visi miega. Kažką neramiai šnibžda per sapną Taja. Vėlai ji
pareina namo, pavargusi ir nužvarbusi. Mažai temato ją Pavlas. Juo labiau
įsitraukia
ji į darbą, juo rečiau turi laisvų vakarų, ir Pavlas prisimena Bersenevo žodžius:
,,Jei bolševiko žmona — partijos draugas, jie retai vienas kitą temato. Čia du
pliusai: neįkyri vienas antram, ir nėra kada vaidytis!“
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Ką gi jis gali pasakyti? To reikėjo laukti. Buvo dienų, kai Ta j a atiduodavo jam
visus savo vakarus. Tada buvo daugiau šilumos, daugiau švelnumo. Bet tada ji
buvo tik bičiulė, žmona, o dabar ji auklėtinė ir partinė draugė.
Jis žinojo, kad juo labiau augs Taja, juo mažiau valandų liks jam, ir sutiko su
tuo, kaip su būtinu dalyku.
Pavlas gavo ratelį.
Namuose vėl pasidarė triukšminga vakarais. Su jaunimu praleistos valandos
grūdino Pavlo žvalumą.
Kitu laiku motina vargais negalais atimdavo iš jo ausines, kad galėtų jį
pavalgydinti.
Radijas jam davė tai, ką atėmė aklumas,— progą mokytis, ir, verždamasis į
priekį, nežiūrėdamas jokių kliūčių, pamiršdavo kankinamus tebedegančio kūno
skausmus, pamiršdavo gaisrą akyse ir visą rūstų, nešvelnų savo gyvenimą.
Kai antenos spindulys atnešė iš Magnitostrojaus žinią apie žygius jaunųjų
draugų, kurie po Jaunimo Komunistinio Internacionalo vėliava pakeitė Korčiaginų
kartą, Pavlas buvo didžiai laimingas.
Įsivaizdavo pūgą — baisingą kaip vilkų ruja, žiaurius Uralo šalčius. Kaukia
vėjas, o naktį užpustytas antrosios: komjaunuolių kartos būrys, liepsnojant
lankiniams žibintams, stiklina milžiniškų korpusų stogus, gelbėdamas nuo sniego
ir šalčio pirmuosius pasaulinio masto kombinato cechus. Mažytė atrodė statyba
miške, kur su pūga kovojo pirmoji Kijevo komjaunuolių karta. Išaugo šalis, išaugo
ir žmonės.
O Dnepre vanduo laužė plienines užtvaras ir siūbtelėjo, skandindamas
mašinas ir žmones. Ir vėl komjaunuoliai puolė stichiją ir po dvi dienas trukusių
įnirtingų grumtynių be miego ir poilsio nuvijo prašliaužusią stichiją atgal už
plieninių užtvarų. Šios didingos kovos priekyje ėjo nauja komjaunuolių karta. Tarp
didvyrių vardų Pavlas su džiaugsmu išgirdo brangų Ignato Pankratovo vardą.

DEVINTASIS SKYRIUS

Kelias dienas Maskvoje jie gyveno vienos įstaigos archyvo sandėlyje. Tos
įstaigos viršininkas padėjo paguldyti Korčiaginą į specialią kliniką.
Tiktai dabar Pavlas suprato, kad būti tvirtam, turint stiprų kūną ir jaunystę,
buvo gana lengva ir paprasta, bet atsispirti dabar, kai gyvenimas spaudžia
geležiniu lanku,— garbės dalykas.
*

*

*

Praėjo pusantrų metų nuo to vakaro, kurį Korčiaginas praleido archyvo
sandėlyje. Aštuoniolika mėnesių neapsakomų kančių.
Klinikoje profesorius Averbachas tiesiai pasakė Pavlui, kad grąžinti regėjimo
neįmanoma. Miglotoje ateityje, uždegimui pasibaigus, chirurgija pamėgins operuoti
lėlytes. Uždegimui nuslopinti buvo pasiūlyta imtis chirurginių priemonių.
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Paklaustas sutikimo, Pavlas leido daryti visa, ką gydytojai ras reikalinga.
Tomis valandomis, kurias jis praleido ant operacinių stalų, kai lancetai
pjaustė kaklą, šalindami prieskydinę liauką, tris kartus savo juodu sparnu buvo
palietusi jį mirtis. Bet Korčiagino gyvybė laikėsi tvirtai. Taja po baisių laukimo
valandų rasdavo savo draugą mirštamai išblyškusį, bet gyvą ir, kaip visada, ramiai
švelnų.
— Nesirūpink, mergaite, mane ne taip lengva į kapus nuvaryti, aš dar gyvensiu
ir triukšmausiu, ir tegu sau pyksta mokyti eskulapai, darą aritmetinius
apskaičiavimus. Jie visai tiesą sako apie mano sveikatą, bet didžiai klysta, parašę
dokumentą, kad aš šimtu procentų nedarbingas. Čia mes dar pažiūrėsime.
Pavlas tvirtai išsirinko kelią, kuriuo nutarė grįžti į naujojo gyvenimo statytojų
gretas.
*

*

*

Pasibaigė žiema, pavasaris atidarė langus, ir galutinai nusilpęs Korčiaginas,
išlikęs gyvas po paskutinės operacijos, suprato, kad ilgiau pasilikti klinikoje jis
nebegali. Išgyventi tiek mėnesių žmogaus kančių aplinkoje, tarp pasmerktųjų
žmonių aimanų ir raudų buvo nepalyginti sunkiau, negu ištverti savo paties
kančias.
Pasiūlius daryti naują operaciją, jis atsakė šaltai ir griežtai:
— Gana. Man užteks. Mokslui atidaviau dalį kraujo, o kas liko, man reikalinga
kam kitam.
Tą pačią dieną Pavlas parašė laišką į CK, prašydamas padėti jam pasilikti
gyventi Maskvoje, kur dirba jo draugė, nes toliau bastytis jam nenaudinga. Pirmą
kartą jis kreipėsi į partiją pagalbos. Atsakydama į jo laišką, Maskvos taryba davė
jam kambarį. Ir Pavlas paliko kliniką, trokšdamas tik vieno — niekad daugiau į ją
nebegrįžti.
Kuklus kambarys tykiame Kropotkino gatvės skersgatvyje pasirodė didžiausia
prabanga. Ir dažnai Pavlas, pabudęs naktį, netikėdavo, kad klinika liko ten, kažin
kur praeityje.
Taja perėjo į partijos narius. Kad ir pergyvendama tokią savo pačios gyvenimo
tragediją, ji, atkakliai dirbdama, neatsiliko nuo spartuolių, ir kolektyvas šiai
nešnekiai darbininkei parodė pasitikėjimą: ji buvo išrinkta fabriko komiteto nariu.
Didžiavimasis savo drauge, kuri virto bolševiku, švelnino sunkią Pavlo padėtį.
*

*

*

Jį aplankė Bažanova, atvažiavusi į komandiruotę. Ilgai jie kalbėjosi. Pavlas
karštai pasakojo apie kelią, kuriuo jis netolimoje ateityje sugrįšiąs į kovotojų
gretas.
Bažanova pastebėjo sidabrinį dryželį Korčiagino smilkiniuose ir tyliai tarė:
— Matau, pergyventa nemaža. Bet jūs vis dėlto ne- praradote negęstančio
entuziazmo. Ko gi daugiau? Tai gerai, kad nutarėte pradėti darbą, kuriam ruošėtės
penkerius metus. Bet kaipgi jūs dirbsite?
Pavlas raminamai nusišypsojo.
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-— Rytoj man atneš iš kartono išpjautą transparantą. Be jo aš negalėsiu
rašyti. Eilutė lipa ant eilutės. Ilgai ieškojau išeities ir radau,—iš kartono išplautos
juostelės neleis mano pieštukui išeiti iš tiesios eilutės rėmelių. Rašyti, nematant
to, kas parašyta, sunku, bet nėra neįmanoma. Aš tuo įsitikinau. Labai ilgai nieko
neišeidavo, bet dabar pradėjau rašyti lėčiau, rūpestingai išvedu kiekvieną raidę, ir
išeina gana gerai.
Pavlas pradėjo dirbti.
Jis sugalvojo parašyti apysaką, skirtą didvyriškajai Kotovskio divizijai.
Pavadinimas savaime atsirado:
„Audrų pagimdyti“.
Nuo tos dienos visą savo gyvenimą jis paskyrė knygai sukurti. Lėtai, eilutė po
eilutės, gimė puslapiai. Jis pamiršdavo viską, vaizdų pavergtas ir pirmą kartą
pergyvendamas kūrybos kančias, kai ryškių, nepamirštamų paveikslų, kuriuos jis
taip aiškiai jausdavo, nesisekdavo perteikti popieriuje, o eilutės išeidavo blankios,
išblėsusios, be aistros.
Visa, ką rašė, turėjo atsiminti žodis į žodį. Siūlą paleidus, darbas sustodavo.
Motina baimingai žiūrėjo į sūnaus užsiėmimą.
Darbo procese tekdavo iš atminties skaityti ištisus puslapius, kai kada net.
skyrius, ir motinai kartais atrodydavo, kad sūnus išsikraustė iš galvos. Kol jis
rašydavo, ji nesiryždavo prie jo prieiti ir, tik rankiodama nuo grindų nukritusius
lapus, nedrąsiai sakydavo:
—
Tu ką nors kita dirbtum, Pavluša. O kurgi čia matyta — rašai ir rašai
be galo...
Jis nuoširdžiai juokdavosi iš jos baimės ir tikindavo senutę, kad jis dar ne
visiškai „nusprūdęs nuo koto“.
*

*

*

Trys sumanytosios knygos skyriai buvo baigti. Pavlas nusiuntė juos į Odesą
seniesiems kotovskiečiams įvertinti ir greitai gavo iš jų laišką su teigiamais
atsiliepimais, bet grąžinant rankraštis dingo pašte. Šešių mėnesių darbas žuvo. Jį
tas didžiai sukrėtė. Karčiai pasigailėjo nusiuntęs vienintelį egzempliorių,
nepasilikęs nuorašo. Jis papasakojo Ledeniovui apie savo nuostolį.
—
Kodėl tu taip neatsargiai pasielgei? Nurimk, dabar jau nebėra ko
plūstis. Pradėk iš naujo.
—
Bet, Inokentijau Pavlovičiau! Pavogtas šešių mėnesių darbas. Tai
kiekvieną dieną aštuonios valandos įtempimo! Štai kur parazitai, kad juos kur
velniai parautų!
Ledeniovas stengėsi jį nuraminti.
Teko viską pradėti iš naujo. Ledeniovas parūpindavo popieriaus. Padėdavo
perrašinėti mašinėle. Po pusantro mėnesio atgimė pirmasis skyrius.
Viename bute su juo gyveno Aleksėjevų šeima. Vyresnysis sūnus Aleksandras
buvo komjaunimo komiteto sekretorius viename miesto rajone. Jis turėjo
aštuoniolikos metų amžiaus seserį Galią, baigusią fabrikinę gamyklinę mokyklą.
Galia buvo linksma mergina. Pavlas pavedė motinai pasikalbėti su ja, ar ji
nesutiksianti padėti jam kaip sekretorė. Galia labai noriai sutiko. Ji atėjo, meiliai
šypsodamasi, ir, sužinojusi, kad Pavlas rašo apysaką, tarė:
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— Mielai jums padėsiu, draugas Korčiaginai. Juk čia ne nuobodūs
aplinkraščiai, kuriuos turiu rašyti tėvui apie švaros palaikymą butuose.
Nuo tos dienos literatūriniai reikalai ėmė varytis i priekį dvigubai greičiau. Per
mėnesį buvo tiek daug padaryta, kad Pavlas net nustebo. Galia, gyviausiai
rūpindamasi ir užjausdama, padėjo jam dirbti. Tyliai šnarėdavo jos pieštukas
popierium — ir tai, kas jai ypač patikdavo, ji perskaitydavo po kelis kartus,
nuoširdžiai džiaugdamasi pasisekimu. Namuose ji buvo kone vienintelis žmogus,
kuris tikėjo Pavlo darbu, kitiems atrodė, kad nieko neišeisią ir jis tik stengiąsis
rasti ką nors, kad tik nebūtų priverstas dykinėti.
Grįžo į Maskvą iš komandiruotės Ledeniovas ir, perskaitęs pirmuosius
skyrius, tarė:
—
Rašyk toliau, bičiuli! Mes nugalėsime. Tu dar turėsi didelių džiaugsmų,
draugas Pavlai. Tvirtai tikiu, kad tavo svajonė grįžti į rikiuotę greitai įvyks.
Neprarask vilties, sūneli.
Senis išėjo patenkintas: jis rado Pavlą kupiną energijos.
Ateidavo Galia, šnarindavo popierių jos pieštukas, ir augo eilės žodžių apie
neužmirštamą praeitį. Tomis valandėlėmis, kai Pavlas susimąstydavo,
nugrimzdavo į atsiminimus, Galia stebėdavo, kaip krūpčioja jo blakstienos, kaip
keičiasi jo akys, rodydamos minčių kaitą, ir kažkodėl nesinorėdavo tikėti, kad jis
nemato: juk tyrose be dėmelės lėlytėse buvo gyvybė.
Pabaigus darbą, ji skaitydavo, kas būdavo parašyta per dieną, ir matydavo,
kaip jis raukosi, įdėmiai klausydamasis.
—
Ko jūs raukotės, draugas Korčiaginai? Juk parašyta gerai!
—
Ne, Galia, prastai.
Po nepavykusių puslapių pradėdavo rašyti pats. Sukaustytas siauros
transparanto juostelės, kartais neišlaikydavo — mesdavo. Ir tada, be galo įniršęs
ant gyvenimo, kuris atėmė iš jo akis, laužydavo pieštukus, o ant sukąstų lūpų
ištrykšdavo lašeliai kraujo.
Kai darbas ėjo į pabaigą, dažniau nei paprastai ėmė iš nesnaudžiančios valios
replių veržtis uždrausti jausmai. Buvo uždrausta liūdesys ir daugybė paprastų
žmogaus jausmų, karšių ir švelnių, turinčių teisę gyventi beveik kiekvienam, tik ne
jam. Jei jis būtų pasidavęs bent vienam iš jų, viskas būtų pasibaigę tragedija.
Vėlai vakare iš fabriko grįždavo Taja ir, persimetusi pusbalsiu su Marija
Jakovlevna keliais žodžiais, eidavo gulti.
*

*

*

Baigtas rašyti paskutinis skyrius. Kelias dienas Galia skaitė Korčiaginui
apysaką.
Rytoj rankraštis bus išsiųstas į Leningradą, į srities komiteto kultūros ir
propagandos skyrių. Jei ten duos knygai „kelialapį į gyvenimą“, atiduos ją leidyklai
— ir tada...
Neramiai plakė širdis. Tada... prasidės naujas gyvenimas, pasiektas įtempto
ir atkaklaus darbo metais.
Knygos likimas sprendė Pavlo likimą. Jei rankraštis bus suniekintas, tai bus
paskutinės jo sutemos. O jei nepasisekimas bus dalinis, toks, kurį galima pašalinti
toliau lavinantis, jis tuoj pradės naują puolimą.
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Motina nunešė sunkų ryšulį į paštą. Prasidėjo įtempto laukimo dienos. Niekad
dar savo gyvenime Korčiaginas nebuvo laukęs laiškų su tokia skausminga
nekantra, kaip tomis dienomis. Pavlas gyveno nuo rytinio pašto iki vakarinio.
Leningradas tylėjo.
Leidyklos tylėjimas darėsi grėsmingas. Kiekvieną dieną vis labiau atrodė, kad
laukia pralaimėjimas, ir Korčiaginas jau suprato, kad, knygą visiškai atmetus, jam
gresia pražūtis. Tada ilgiau nebegalima gyventi. Nėra kuo.
Tokiomis valandėlėmis atsimindavo užmiesčio parką pajūry, ir dar kartą, ir
dar kartą kildavo klausimas:
„Ar viską padarei, kad prasilaužtum iš geležinio žiedo, kad grįžtum į rikiuotę,
padarytum savo gyvenimą naudingą?“
Ir atsakydavo:
„Taip, rodos, viską!“
Daugeliui dienų praėjus, kai laukti darėsi jau nebe-pakenčiama, motina,
jaudindamasi ne mažiau už sūnų, įėjusi į kambarį, sušuko:
— Paštas iš Leningrado!!!
Tai buvo telegrama iš srities komiteto. Keli trumpi žodžiai blanke: „Apysaka
karštai priimta. Ruošiamasi išleisti. Sveikiname nugalėjus.“
Širdis smarkiai plakė. Štai ji, šventoji svajonė, virtusi tikrove! Geležinis žiedas
pralaužtas, ir jis vėl jau su nauju ginklu — grįžo į rikiuotę ir į gyvenimą.
1930—1934 metai
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