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Mes stovime devyni kilometrai nuo fronto. Vakar mus
pakeite. Musij pilvai net braska nuo pupeliij su jautiena, ir
dabar esame sotus bei patenkinti. Net ir vakarienei kiekvienas galejo pasiimti po piln^ katiliuk^; be to, dar turime po
dvigub^ davinj desros ir duonos — vadinasi, gyventi galima.
Tokio atsitikimo jau seniai nebuvo: musv^ virtuves karalius,
kurio galva raudonuoja kaip pomidoras, tiesiog bruka valgj; kiekvienam einanciam pro salj jis pamoja savo samciu ir
smagiai jvercia atsakanci^ porcij^. Jis visai nusimin^s — nebeismano, kaip istustinti savo pabukl^. Tjadenas ir Miuleris
kazkur susirado por^ praustuviij ir dave jas prikrauti lygmalas — atsargai. Tjadenas tai daro is rajumo, Miuleris — is
apdairumo. K u r Tjadenas visa tai deda — tikra mjsle. Jis
kaip buvo, taip ir pasiliko liesas kaip silke.
Bet svarbiausia — gavome ir po dvigub^ davinj rukahl- Kiekvienam teko desimt cigarij, dvidesimt cigarecii^ ir
po du gabalus kramtomojo tabako. Zodziu, tai visai padoru. A s savo tabak^ iskeiciau su Katcinskiu j cigaretes ir da-

bar turiu keturiasdesimt cigarecii^. T i c k jau uztenka vienai

nius; Leras, kuris nesioja didel? barzd^, o jo sirdis linksta j

dienai.

merginas is karininkij bordello; jis dievagojasi, kad jsakymu

Ties^ sakant, visos sitos dovanos mums nepriklauso.

armijai jos jpareigotos nesioti silkinius marskinius ir, pries

Prusai ne tokie jau dosnus. U z tai turime dekoti tik nesusi-

priimdamos svecius nuo kapitono laipsnio ir aukstesnius —

pratimui.

issimaudyti vonioje; ketvirtasis — as, Paulius Boimeris. V i s i

Pries dvi savaites buvome pasiijsti j priesakines linijas
pakeisti kitos kuopos. Musij bare buvo gana ramu, ir todel

keturi po devyniolika metij, visi keturi isej^ j kar^ is tos pacios klases.

"

musij grjzimo dienai maistininkas gavo normalij kiekj pro-

C i a pat uz musij stovi musij draugai: Tjadenas, liesas

duktij ir parupino maisto visai simto penkiasdesimties vynj

saltkalvis, musi^ vienmetis, didziausias rajunas visoje kuo-

kuopai. Bet kaip tik paskutin^ dien^ anglij artilerija netike-

poje, — jis seda valgyti Helenas, o atsikelia issiput^s kaip

tai is savo ilgavamzdzii^ pabuklq taip eme pilti sunkiaisiais

prisisiurbusi blake; Haje Vesthusas, to paties amziaus, dur-

sviediniais, kurie be paliovos dauze musi^ pozicijas, kad mes

pi\ kasikas, lengvai galjs sugniauzti rankoje kareiviskos

patyreme didelii^ nuostoliq ir grjzome tik astuoniasdesimt

duonos kepaliuk^ ir paklausti: „Atspekit, k^ as turiu saujoj?"

zmoniij.

Deteringas, valstietis, galvojantis tik apie savo ukj ir savo

Atvykome j uznugarj naktj ir tuojau suguleme noredami pirmiausia gerai issimiegoti; Katcinskis sako ties^: kare
nebutxj jau taip bloga, jeigu zmogus galetum kiek ilgiau pamiegoti. J u k priesakinese linijose nera kada apie tai ir pagalvoti, o dvi savaites vis delto — ilgas laikas.
Jau buvo pietus, kai pirmieji musiskiai eme Ijsti is ba-

zmon^; ir pagaliau Stanislavas Katcinskis, musi^ skyriaus
siela, istvermingas, gudrus, suktas zmogus. Jis turejo keturiasdesimt metij, veidas buvo zemiij spalvos, akys melynos,
peciai nusmukf, ir jis nuostabiai mokejo uzuosti pavojij,
skamj k^snj ir tokias vietas, kur galima gerai pasislepti nuo
virsininki} akies.

rakij. Po pusvalandzio kiekvienas pasiciupo savo katiliuk^,

Musij skyrius buvo pats pirmutinis eileje prie lauko vir-

ir visi susirinkome prie virtuves, nuo kurios sklido riebus

tuves. Mes jau ememe nekantrauti, nes nieko nenumanantis

ir malonus kvapas. Priesakyje, aisku, sustojo alkaniausieji:

virejas vis kazko dar stovejo ir lauke.

mazasis Albertas Kropas, geriausia galva mus^ kuopoj ir to-

Pagaliau Katcinskis jam suktelejo:

del neseniai pakeltas j grandinius; Miuleris Penktasis, dar

— N a , Henrichai, denk savo barstpuodj! I r taip matyti,

tebetampantis su savimi vadovelius ir svajojantis apie lengvatinius egzaminus; per uraganin^ ugnj jis kala fizikos des-

kad pupeles gatavos.
Tasai mieguistai papurte galv^:

— Pirma tegul visi susirenka.
Tjadenas parode dantis:
— Mes visi cia.

mums! Tada kiekvienam iseina — palaukit! — taip ir yra,
lygiai po dvigub^ porcij^!
Bet Pomidoras vel atsigavo ir pareiske:

Puskarininkis vis dar nieko nesuprato:

— Taip negalima.

— Taip, jums tai patiktij! O kurgi kiti?

Taciau dabar ir mes atkutome ir pasislinkome arciau.

— Juos ne tau siandien reikes maitinti! Vieni lauko l i gonineje, kiti po zemem.
T a i suzinoj^s virejas buvo priblokstas. Jis net pasverdejo:
— O as isviriau simtui penkiasdesimciai zmoniij.
Kropas stuktelejo jam j pason§:
— Vadinasi, ir mes bent kart^ social pavalgysime. N a ,
pradek!
Bet staiga Tjadenui sove j galv^ mintis. Jo smailas kaip
peles snukutis veidas sviste nusvito, akys klastingai prisimerke, skruostai eme virpcioti, ir jis priejo arciau:
— Zmogau plaukuotas, bet tu ir duonos gavai simtui
penkiasdesimciai zmonii^, ar ne?
Apstulb^s puskarininkis issiblask^s linktelejo.
Tjadenas stvere j j uz skverno:
— I r desros?
Pomidoro galva vel linktelejo.
Tjadeno zandas suvirpejo:
— I r tabako?

— Kodel gi negalima, morka tu? — paklause Katcinskis.
— Kas yra skirta simtui penkiasdesimciai zmoniij, negali j u k buti atiduota astuoniasdesimciai.
— T a i mes tau dar parodysim, kaip tai padaryti, — suurzge Miuleris.
— Sriub^ galite imti, tiek jau to, bet duon^ ir desr^ galiu isduoti tik astuoniasdesimciai zmoniij, — spyresi Pomidoras.
Katcinskis supyko:
— Tave turbut reiketi^ pakeisti, k^? T u gavai maist^
ne astuoniasdesimciai zmoniij, o antrajai kuopai, ir baigtas
kriukis. T i e k ir isduosi! Antroji kuopa — tai mes.
Vyruk^ pradejome imti j nag^. Niekas jo nemego, kelet^
kartrj jau buvo kaltas, kad valgj apkasuose gavome per velai ir
salt^; uztekdavo sukaukti vienam kitam sviediniui, ir jis jau
nedrjsdavo su savo katilu privaziuoti arciau, tad musij valgianesiai turedavo sukarti daug ilgesnj keli^ negu kitij kuopij.
Bulke is pirmosios kuopos kur kas geresnis. Nors jis buvo

— Taip, visko.

riebus kaip ziurkenas ziem^, bet prireikus pats tempdavo

Tjadenas, visas nusvit^s, atsigr^ze.
— Velniai griebtq, cia tai sekasi! J u k tai viskas dabar bus

8

puodus i k i pat priesakines linijos.
Mes buvome nusiteikf karingai ir tikriausiai butume

susipes?, jeigu nebutij staiga pasirod^s musij kuopos vadas.
Jis pasiteiravo, ko mes cia gincijames, ir tiek tepasake:
— Taip, vakar mes turejome dideliij nuostoliij...
Paskui zvilgtelejo j katil^:
— Pupeles, atrodo, neblogos.
Pomidoras linktelejo.
— Su taukais ir mesa.
Leitenantas pazvelge j mus. Jis zinojo, k^ galvojame. Is
viso jis daug k^ zinojo, nes is musij tarpo iskilo: j kuop^ atejo

Siandien is tikriyi^ gera diena. Net ir pastas atejo, ir be-

puskarininkiu. Leitenantas dar kart^ kilstelejo katilo dangtj

veik kiekvienas gavo po kelet^ laiskij ir laikrasciij. Dabar mes

ir pauoste. Nueidamas pasake:

velkames j piev^ uz barakij. Kropas nesasi po pazastimi aps-

— I r man atneskite koki^ lekst^. O davinius reikia isda-

krit^ margarino statines dangtj.
Desiniame pievos pakrastyje pastatyta didele bendra

lyti visus. Jie mums pravers.
sokinejo

isviete, dengtas tvirtas pastatas. Taciau tai naujokams, k u -

— J u k tau nieko del to neatsitiks! Atrodo, lyg jo zinioje

ieskome ko nors geresnio. M a t cia vienur, cia kitur stovi ne-

Pomidoras nutaise kvail^ min^. Tjadenas
aplink j j .

rie dar nera ismok? is kiekvieno daikto tureti naudos. Mes

butij visa intendantura. N a , pradek gi, senas sukciau, ir neap-

dideles atskiros dezes, skirtos siam paciam tikslui. Jos yra

siskaiciuok tiktai...

keturkampes, svarios, sukaltos is lentij, visiskai uzdaros, su

— Pasikark! — susnypste Pomidoras. Jis kone sprogo
is piktumo, jo galva neisnese tokili dalyky, jis nesuprato, kas

puikia, labai patogia sedyne. Prie son-q yra rankenos, tad jas
galima kilnoti.

dedasi siame pasaulyje. I r lyg noredamas parodyti, kad dabar

Tris tokias dezes sustumiame ratu vien^ prie kitos ir

viskas vis tiek, dar pats nuo sav^s isdave kiekvienam po pus§

patogiai sutupiame. Anksciau kaip po dviejij valandij is cia

svaro dirbtinio medaus.

nepasikelsime.
L y g siandien atsimenu, kaip is pradziq varzydavomes,
kai dar buvome naujokai kareivinese ir mums reikedavo
naudotis bendra isviete. D u r i j ten nera, ir dvidesimt vyrij
tupi salia vienas kito kaip traukinyje. Juos galima apzvelgti

