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JtoSjamoor fuulis, et ma rifaft naeft foomiba ja juhatas 
minb ü^e elatauub piiga juurbe, FeS XaüinnaS „ltiroa_ peal" 
ftsraeli uufitfas oma maias cfaba. ^eale felfc, et talasfa 
ja Foeri armaStaba ja neib enefel tofinate laupa pihata, ole-
nat ta igapibi mõifUif immene, lal)fe ja fya fübamega. 

9fttf§ ta fiiamaam meefl ei otia faanub, oleroat teabmata; 
iüift malimib ta eluaias liig palju ja jäänub miimafs ilma. 
SDJinule manale poifile olla ta aga fut loobub. STema maran* 
buft majaga foffn mõiba mäf)emaft miie fuue tufjanbe peale 
määrata, feft -ta olla eluaja riffatb faffu teemnub ja proua 
furma järele Fa oma jagu päranbuft faanub. Äolmat aastat 
etaba ta oma roäifefeS majal magufat elu. 

©oo! ©ee oli fiis fÖif maga f)üna\ pagana ptt)ta, fui 
ma meel manaS eas majaperemeheta faafftn! ©ee mõte oli 
nii fütiltam, nii armas, et ma foSjaplaani fifmapilf malmis 
feabfin. $ol)e järgmifel püfjapäemal „)oišfafin enefe mifft" ja 
otfifin roanapiiga majafefe üleS. $u&a eeSfotta aStubeS lajas 
mulle toaft foerabe, foerateSte ja futfifate ^aufumine ning FaS* 
libe ja FaSf>pojuFeste fiunumine ja niugumine mastu. „%äk 
fontfert tüll, aga mis toft," motlefin ma, „fm ma Forb 
majas peremeljeFS faanub, tüll ma fiis futfubele ja Fiifubele 
näitan luba neil STiigimeSFi tiigis auufiitufe laul meefeft ära 
läl)eb." 

Söögis pingi peal norsfaS fuur tugem manamees nii 
mägemaste, et taljnt pliibi*Fatufe fülfeft mafja fabaS. ©elfeft 
läffin ma mööba, roputafin elutoa uffe pifjta ja aStufin fisfe. 
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^ool toftnat fuuremaib ja toäifemaib Itttfifaib jooffts mutte 
fitgates toaStu, ttttfama patju faSfa tjaffafiroab mtnb faba 
wäänelbeS ja filmi pitgutabes ümber piirama. 2lfna ääres 
istus wäifene musta peaga uaesteratjtoaS, umbes 35 aastat 
loana, tõfife aga õiglafe näoga. 2Jia olin Hiti ilmas ilufa= 
famatb naeSteraljroatb nätnub, aga fee jäi mutte fotje nii arm= 
fa!S, mu füba tõi fotje lõffele, feft maja ja xätja, mis tal oti, 
teghoab ta minu meeteft ingtinlufafs. 3J?a fjaffafin „niffufi" 
tegema, koertele, feS mutte furjaSte fäärte fattate tuffiftroab, 
fäfyiuaftn iha forra pahemate, forra paremale poote, aga nii 
ofaioaSte, et naeStefamoaS fa feba minu „niffubef§" pibaS — 
rättfepal ott tttttanxil lottfit lottebab liifmeb. 

©iis üttefin uta piigale oma nime, toÕtfin latjfe fooioi 
peale istet ja algaftn tabitfaste tgapäeitmft juttu, feft lobife* 
mife peale olen ma meister. @t neiule ifeäraltft rõõmu telja 
ja tema filmaS armu teiba, taapafitt ma põranbalt neli fažfi 
ja fotm futfifat fütte, ja fjaftafin neib ettaste paitama, nagu 
otetfiloab uab mutte feS teab fui armfab. Üijel futfifa^pcrgl I 
olitoab nii terawab Ijambab ja fasfibeft fritmuStaS mtnb üfs 
nii loatufaste, et ma feba neile faatanatefe mingi I)ittna eeft 
fätte mafsmata ei mõtnub jätta, fiiifu faba juf)tuS mutte 
pitjfu; fataja uäpistafiu ma feba õige näpistamife ntoobt. Oi, 
palafitf! tõstis ta renti nüüb nutuljealt! 

„ Kuulge, fuulge, teie teete ju minu SSJanfate Ijäba!" ab>S= 
taS neiu Üiofa, nagu ta nimi oli. 

„<£i fugugt," waStafiu ma fofjfubeS, „ta nutab totft rõõmu 
päraft, et nii tubli metje fitleS roõtb istuba." 

ŠtärUroeeri mööba tjaffaftn ma fiis oma eesmärgi poote 
tüürima. 3J?a jutuStafigpalfe oma eluloo ära, fõnetefiit, 
et ma auuS ja tubli mees ning ofato meister otetoat. 8õp= 
pefs anbfitt fiis teaba, mis nõuttga ma täna fiia tulnub. 

„5Cete olete fiis ameti poleft rüttfepp?" täfjenbaS piigafene 
nina färtfutabeS, luna ta minb nagu põtastawa pilguga üle= 
toair aftä" JilmltfeS. 

„9iättfepp olen ja rättfepats jään,'\ oli minu u>atmus* 
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taini waštuä, „{a m i ä f u g u n e rättfepp roeel! 3tta ütlen 
teile, terroež fitbermanguS ei ole utifuguft rättfeppa!" 

„§m, fee on maga palja," ütle§ 91ofa, „ma olen enefele 
nimelt põbjufefs teinub, talgi rätfepale mehele minna. WliS* 
pävaft? 9?ab on peale Ijalpufe fõif arab fui jänefeb ja nab 
fotf on, nii palju mina olen näiitub, jõretumab futroanub 
tnefjeb. ŠRattfepab et fituba naeft et clutormtbe, ei muube 
õnnetuste toaštu faitf eba. 9?äitufefs elan mina Slatllnna fõige 
farbetaioamaž tumebamas nurgas, fus fa üljelgi ööfel julge 
et luõt olla, et röömltb ja jaõrtfufab fisfe et tungi. Süitna 
ife olen loaga ara merega. Sllatiue Ijtrm lutulõljlujate ja 
faelaloifajate eeft piinab minb. 2B5tan ma rättfepa mefiefs — 
$umal teab, ma fureffm fjirtmt päraft juba enne fui röömlib 
afnateft fisfe;'peaferoab. üfla pean enefel faili palga eeft tu» 
gema mefje fulafefš, fež föögtö igal ööfel magab. Cäljen ma 
mehele, ftis peab ometi mees minb faitžta menuta." 

SŠtta tÕuUftn tooli pealt üte§ ja ajafin enefe firgefž. ÜJJu 
., fttmab pöörlefimab nagu fafafal peas. 
u- „2luultne nettfi!" Ijüübfiu ma fäfa ruftfašfe tõmmates ja 

fäewarsfa mälja firutabes. „2ftina olen füff felja pooleft la 
fSfjn ja mäifene, aga jõunbu on mul fui elemanbil ja julguft fui 
$nbtanlafet — ušfuge minb! SCungigu fiia uriisfümmenb $ttrt 
SRumntu ja fafs forba nii palju teifu mafuurifuib fisfe, ma 
punuma ei pane, ma raiun nab oma rufifatega fotf nii fur* 
nufs, et nab teifel päetoal tntefš peamab panema!" 

9?eiu ffiofa raputas põlaStaroa ja fa^ttafe naeratamifega 
peab. 

„Seba ma et ufu," ütteS ta fmblažte, „ja parem on, fui 
meie fosja=ažjaft ennam fõnagi et fõnele. Uttina jään oma 
pflljjušmotte juurbe faljutinblQfž: rättfeppa ma meljefs ei 
tööta! 9Witte fõna enam, ma palun teib!" 

^Püübftn fütl meel torutaba ja ftnnitaba, et ma f3ige tu« 
gewam ja julgem mee§ Tallinnas olfo, aga fangefaelne raana» 
tüSruf jäi oma otfufe juurbe ja ma pibin Ijäbt ja furbbufega 
laljfuma., 

"Eulife pt§ta!,ntul oli nii faljju et! Oma nSuu matja 
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jätta et taljtnub ma mingi b,inna eeft. Wa fjaffafin mõtlema 
ja fonima, luba abt faafs. $olm pärna pibafin ma ööb ja 
päemab aru, fitS oli plaan fäeS, abinõuu leitub. lugeja peab 
nimelt teabma, et ma fugugi loll potfs et ole. SBarSti faab 
igaüfs nägema, et mu plaan fatoal ja mõjun? oli. 

$ärgmifel püljapäewal läffin wa vanapiigale teift forba 
fülalifefs. STa tegi fuureb filmab, mina aga tegin, nagu ei 
panefs ma feba tähelegi. ^Jalufin waoanbaba, et ma teba 
toaatama tulnub, ütlefin, et mul tema foerab ja faSfib roaga 
armfafs faanub ja et ma, fui lubatafs, nenbe feaS paat tunbi 
Ijea meelega lõbu otftfs. $osja*fraamift ei laufunub ma enam 
fõnagi. SRofalene oli faunis maf)t ja Iaf)fe, feft tal näitas, 
foerteft ja faSfibeft Roolimata, fobu igaro oleroat ja ma olin 
lõbus feltfiline. 

$utu feaS täfjenbafin ma, et mul fobuS ilus roäitene fübt* 
puubli feltfi loerafene oleroat, miba ma Ijea meelega temale 
fooroifs finfiba. utta ei olla aga foerafeft felle päraft faafa 
toomib, et ma ei teabroat, faS fingituft roaStu ta^etamat roõtta; 
preilil oQa juba farnafib loomi liilialt. 

„Ol), ifanb $it)t," IjüübiS neiu SRofa elaroalt, „minul ei faa 
neift fa ftiSgi liilialt, fui mul fafs forba nii palju olels, fui 
neib juba on." 

„©oo," foftfin mina, „fee rõõmustab minb roaga. 2J?a 
olen õnnelif, et teie mu fingitufe roaStu täijate roõtta. ©ee 
olgu meie ebeSpibife fõprufe märgifs. Sui te' fooroite, fiis 
faabame teie fulafe folje futfifa järele. 2J?a annan talle febeli 
abreSfiga ligi ja firjutan, et mu Õpipoifib „Seila" temale 
fätte annaroab." 

SJiigafene oli fetfe nÕuuga täitja rafjul. ©ülane, nimega 
2ftats, feefama, feba ma föögis mineroal forral näinub maga= 
roat, faabeti fo^e minu foju futfifa järele. 

9?üüb oli aeg fätte jõubnub,. fus ma oma plaani, roõifin 
prooroima Valtata. Wla roilistafin afna juures taunis tüge= 
roaste. ©eba- tegin ma neiu teaba foerte foljta, mul enefel 

'. aga teine otstarbe teataroal. $aari minuti päraft fiiubiS 
ibagi, mis mulle eriefelegi lõpmata fentfafaS ette tuli . . . 
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Uf§ läfs forraga lafjti ja fisfe tungiftroab fuure rüfinaga: 
folm, neli, roiis tugemat nteeff, muStafs määritub metsliste 
nägubega. 

^ttgafene oli efjmatufe ja tjirmu päraft feeletu. STa ei 
faanub fona fuuft, ei Ijealeleft rinnaft. SBärtfebeS oli ta tooli 
peale langenub. Sftüüb oli minu tunb tulnub. 

„5fteitfi SHofa F" fjüübfin ma wägeroa fiealega. „ Sirge fartfe 
mibagi! üftina olen ju fa loeel fttn! SBaatfe aga pealt fuba 
neeb fettfe felmi faoroab! $ange tähele, miba rättfepa rufifab 
toime roõimab faatal" 

äöeeranb tunniga oliioab fõif fettfe toaft ja t)oomi mära* 
toaft toäljaS. . . 

Sugeja eljf faab aru! ©ga mulle felmibeft feegi tõfifelt 
toaStu pannub. DIiroab ju fõif minu tjeab fõorab ja tegiwab 
nalja. @ee'p fee mu tarnal plaan oli olnubgi. ÜKa olin 
fettfe rättfepa toffu futfunub ja neib palunub, tänaft nalja 
faafa tetja. Dliroab fa fõif lustiltfeb nalja=armastajab poifib 
ja lubafiwab minb aibata. @el fombel toõifin ma piigale 
oma julguft ja jõuubu näibata. . . 

Sui fõif felmtb fjoowiroäraroaft wälja fi^utatub, astuftn 
ma äfjfibeS ja puljfibeS tuppa' tagäft. 5tteiu Sftofa aštuS mulle 
maimuStatub näol roaStu ta attbis fätt. 

„Qfanb $it)t," ütles ta fiirupi=magufa Raiega, „ma 
tänan teib! £eie olete fuur mees! Wa olen teile roaranbufe, 
mafjeft fa elu toõlgu. Xüfyat tänu teile, armas fõöer." 

2J?a fummarbafin. 
^ o r b oli teil minu fofjta tfeäraline nõuu," ütles ta fit§ 

fjäbelifult, „fut teie oma mõtteib ei ole muutnub, fitS et olefs 
mul felle toaStu enam mibagi —" 

„9Jofa, armas 9iofa!" ÕiSfafin ma ja tõm&afin piigafefe 
rinnale. 

„$aaf, armas $aaf!" fogeleS tema wastu. 
Šoerab fiaufuftwab, faSfib ntugufiioab — of), meie olime 

nii õnneltfub! 
šftüüb ilmus fttfane foerafefega. 
„3tftS ma felleft enam fjooltn," ütles 9tofa, ellalt minu 
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Ijakt filitabež, „mul on ju nüüb fõigift lõige armfam futfu* 
fene fäe§ — ära pane paljafš, $aaf!" 

„$a mina leibftn ilufa mäifefe Üifu," oli minu õnnelt! 
lootus. 

SBSana fulane mastis amuli fuuga meie tatfistamift pealt. 
„9lo nüüb on lurat lafjti! Sttüüb muretfeb enefele fuure 

tooofiri=foera la meel faela," fuulfin ma Uba ijaoemešfe 
urifetoat. 

SRofa ja mina oleme praegu õnnelif abielupaar. 9llfe§ 
teifel abielu aastal tunnistafin ma temale oma fošja=faroalufe 
üles. Za torifeš uatulene fette „pettufe" üle, anbiž aga 
njarSti järele, naertegt ljutlu nalja üle ja ei faljatfe täna päe= 
toani, et ta rättfepale mehele lähtub. <J3eaIe ülje foera ja Ia§fi 
oleme fõiE tei[eb ära laotanub. SBäifefe maja $§raell uulit* 
fa§ müüfime ära ja oftfime fuurema $aSfifabaS. Sõppelš 
lugejale teatufelž: ma teen foüfugu rättfepatööb üliobawalt ja 
ülihästi!'. . . 
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$ttxm Äarlonritfd) SOftnutini uu§ lorter oli SBätleieS Sita 
uulitfas maja fotmanbama forra peal. Äolje tetfe pättoa 
jjommiful päraft fisfefolimtft filmas ta wastas feiswa maja 
itelianba forra aina peal mibagi, mis talle asja anbis, 
fübameft oma Õnne tänaba, et ta fita lortert faanub. $wan 
Sarlotuitfä) oli näitleja, f elf ega funftttif ja tuuftmfub armas» 
tawab tuttaroal roitftl paleufi. SWing Stttnutin leibis nimeta» 
tub aina pealt oma palenfe. 

ÜfS neiu, nii ituš, et Qwan ^arloroitfd) efimefel pilgul 
tagafi põrtaS, nagu olels talle feegi tugewa Ijooot icaStu nägu 
anbnub, istus naabrimaja neljanba forra afna taga ja toafy 
tis roatgete farbtnate teabelt mõttes alla uulitfale. toormees 
oli lüljilefe nägemifega, iga näo=joonefeft et loõinub ta faugufe 
päraft uuriba, aga pimegt ptbi nägema, et fee naeSterab>aS 
feal ilus, parabiisltf ilus oli! ©üfimuStab fäfjerjuulfeb pii» 
tafiiuab fina!alt lätttbeS ta peent marmorUnxttget Õrna nägu. 
2ftuStab färaroab filmab piffabe rtpfete taga; punane roofifuu 
patfmoate ljuultega, mtllebe tagant wäifefeb Ijeletoalgeb 
Ijambafeieb näljtawale tuliroab; lumitoalge lael, lena täiblane 
rinb ja ümargune liljam läewaxrfž, mille najale neiu fonibes 
peab toetas — fõife feba foffu roõttes mõis iga ilutunbja tõen» 
baba, et noor neiu päris loobufe meiftritöö ptbi olema. 

Sfteiu istuž lülumata paigal. Qraan Äarlomitfdj pani 
imefs, fuba ta mitu tunbi järgemööba nõnba toagufi istuba 
mõis. aJittte forbagi ei pöörannb ta peab, ei lügutanub fätt 
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5£a raõtteb ptbiroab fiill maga fügaroab olema. ?Õune eel, fui 
pätfene afnaft fisfe IjaffaS paiftma, tõmmati farbinab ette ja 
neiu pea fabus neube taf)a. C^tul [ai aga meie fõörale 
jällegi õnn ofafs, oma pateuft afna taga nälja, šftüüb oli ta 
iuöa elamam. Ža tvaataš (inna tänna, alla uulitfale, fiis 
pahemat ja paremat fätt, nofutaS peaga ja näitas fannelt wõi 
mingit muub mänguriista mängimat, feft awatub afnaft foS= 
tis malje muufifu^eti alla. 

^ican SarIonritfd)ile tuli rahutu öö. Äaua ei tuluub tal 
unb filma, ta mõtteb fäifiroab ilufa naaorineiu poole, piiga 
fena pilt feifis nagu nõiburo nriiraStuS ta filma eeS. jeifet 

'fjommtful pii ta efimene tegemuS, aina ette aStuba ja üles 
naaorimaja neljanba forra poole wafytiba. Dl), õnne! 
feeal ta tStuSgi jälle! $a jälle nii fügaroaS mõttes, nii 
roaguft fonibeS, liitumata paigal. Sõunal fabuS ta jälle farbi* 
nate täija, õtjtut tegi ta jälle muufifat. @ee feötis nõnba 
mitu päewa ja $wan ftarlowitfd) ei wäfinub waljtimaft, imes* 
tamaft, ofjfamaft. 

Šuba neiuga tuttt?af§ faaba? oli nüib tema efimene ja 
roiimne lüfimine. $a tutroafs pibi ta temaga faama, mafsfu 
mt§ maffao. StSjata ootas ta, tas neiu forb la triälja läljefS. 
Za tahtis tema feljafuju nälja ja tema nägu ligemalt maabelba. 
©figaw igatfuS wÕtttS noore näitleja fübameS maab. £unbibe 
faupa lõnbis ta nulitfal ebafi tagafi, filmab maja uffe poole 
pöörbub, !ufl neiu mälja olefs pibanub tulema, aga fõif jäi 
ilmaaegfefs roaewafS. 

Siga ometigi nnimafs! Üljel piiljapäema päraftlõunel ilmus 
ta. ftioan Starlowitfdj feifis uulitfa ääres, ©übame tuffu* 
mine tahtis tal fetSma jääba, fui neiu firge fuju fojauffeft 
ilmus. ©iis astus ta ruttu mõne fammu ligemale. SWeiu 
naeratas nii magufaSte, nii nõibutoalt, et armastaja uooremetje 
mõtteb fegamine läffimab. SKeiu laSfis nagu pool fogemata 
punafe roofi maf)a langeba, ife tõttas ta fcrgel fammul ebafi 
ja fabus roarSti ümoer uulitfa nurga. $wan mastis talle 

'Jegafelt järele, fiis roõttis ta roofi maaft, furus ta fjuulte 
.roaštu ja IjaffaS neiule järele ruttama, ka ei faanub teba 
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lätte, ta oli inimeSte=n>oo feffa fabunub. ®I)f ta [elfe peale 
tüll paar tunbi neiu maja ees luuras nagu folbat roalji peal, 
et läinub tal mitte forba, oma paleufe tagafttulefut nälja. 
SBaewalt oli ta aga oma forterisfe lähtub, fui ju&a feua fuju 
jälle maStaS feiStoa maja afna peal ilmus. sfteiu feifiS fee* 
forb ja waataS, nagu i^man Sfarlowitfdj fuure rõõmuga taljele 
pani, otfe tema afnate poole. Xa tvõttia roofi ruttu rinuaft, 
astus afna ette ja joowaStatub pilgul üles paleufe poole roal)* 
tibes anbis ta õiele palawaSte fuub. ^Jiigafene lõi fitmab 
mat)a, naeratas f)ä6elifult ja aStuS fiis afna tagant eemale. 

$roani füba õisfas. <£t neiu tema roastu mitte täitfa ofa* 
tootmata ei olnub, feba oli ta awalbanub. Siga mis nüüb 
loaja tefja, et temale läljeueba. $ifa arupibamife järele jõuu* 
bis noormees otfufele, eftmefi fatfet firjalifult telja. ^a warsti 
ränbas magufaste lõfwaro armaStufefiri täis i»aimuStufe=fõnu 
neiu forterisfe. $wan ei tunbnub fiill neiu nime, aga ta näi» 
taS oma manale pasfijale, fulju Iiri maja wiia, ja fee toimetas asja 
fjästi: neiu toõtnub, nagu ta tagafi tulles fõneleS, firja fügawa 
punaStamifega mastu ning lubanub maStufe pea tagafi läfitaba. 
3»»an Äarloroitfdj oli lirjaS muibugi palunub ja füfinub, faS 
ta neiuga fubagi foffu ei roõinjat faaba. SBaStuS rofafarroa* 
life paberi peal tuli ja anbis talle lüljibelt teaba, et neiu teba 
fjomme õfjtul fülalifefS ootawat. fiirja all feifis nimi Juliette 
Söerbios. ilmani paleus oli fiis prantslane, nagu nimeft nälja 
mõis. 

Siri pani näitleja meele nii liituma, et ta õfjtul teatris 
lõpmata Ijalwaste mängis. Siga wiimafe rasfe I)oo&i anbis 
talle meel fee eljmataw näljtus, et ta ftulietteb fa teatris ftt* 
mas! Sfteiu istus efimestes ribabeS. Sui 2JMnutini film foge-
mata ta peale langes, nofutas ta naeratabes tafafeste peab, 
nagu tafjafs ta mängijat julgustaba. Siga juft fee naeratamine 
ja peanofutamine oli feemaroerelife näitleja õnnetus. Xa tao* 
taS fõna, jäi finni, fogeles poolifuib fõnu ja lugu lõppes fel* 
lega, et teba armetumal fomüel roälja unustati. 

Seife päeroa õljtul ei olnub ftioantl mängiba. Xa mõis 
fiis armastatub neiu futfet täita. 9?agu palaroifu*ljaige oli ta 
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tertoe pätma. $uba tõuna aial IjatfaS ta ennaft ettewalmtSs 
tarna, rtibesfe panema ja ehtima, $a fui fü§ Õfjtu määra* 
tub minefu*tunniga tuli, astus ta pool uimafelt üle uulitfa 
Ttaabrtmaja poole. SBiimafe trepi lõpul pibt ta faua feisma 
ja punama, et jõuubu ning julguft foguba. Sffiiimafs I)eüStaS 
ta felle uffe fetla, mille peal nimefiri «Juliette ŠBerbioä" fetfis. 

$8ana laljfe näoga naeSteral)iüaS awaS uffe ja lastis fü* 
lalife fisfe. Jhti Qroan Sarloraitfd) ülertibeb toätfefes eeSfojaS 
ära pannub, näitas wanafene fäega pahemal fäel feisma uffe 
poole, ife astus ta teifale. S^agu nälja, tunbis ta noortmeeft 
ja näitas tema tulefut oobanub olercat. 

Sftinutm astus täljenbatub uffeft, mis praofile fetfis, fol)-
metanub oleful fisfe. §ele tulemalgus, mtba lae all rippu» 
gaafHroonlüljter mälja laotas, paistis talle waStu. SauniS 
fuure, uljfeSte fisfe featub fambrt taga otfas, afna läljebal, istus 
peljme leentooli peal Juliette Serbtoj, 2tttnutini ingli=tlus, pa* 
laroaSte armastatub neiu. Xa oli fõtge fenatuas rtibe*el)teS. 
STaetuafarwa finine pitfibega eljttub atlaS=f!eit ümbritfes ta 
filebat fet)a, ntuStabe juufste fees walgenbaS tljeeroofi foÜafaS= 
roalge õis, taelas ja fäeS fjiilgafiwab lufla= ja pärli=el)teb. 
§elebal tulehjalgufel tuli tema õrn ilu feba nÕibuSlifema wõi-
muga näfjtaroale. 

$nxm Sarlonritfd) fumarbaS nagu funinganna eeS. $olj= 
metult jäi ta uffe juurbe feisma. SJtff aega waatles ta teba 
paigal feiSteS, nagu ei iulgefs ta farnafele püljabufele läfjeneba. 
S êiu nägu oli tõfine, mõttes, juft nõnba, nagu $roan teba aina 
all nii fagebaSte nätnub istutoat. Za ei tvaatnubgi fülalife 
poole, roaib nagu oma ette malja. Slinuft fõna ei tulnub ta 
huultelt. 

$wan Sarlomttfdj armas, et neiu tema fisfeastumtft ei 
olnub luulnub, ning astus paar fammu ebafi. Juliette jäi 
paigale, tragufi ja mait. $melif! SWinutin ei teabnub, mis 
tet)a. SBiimafS roõttis ta jufgufe foffu ja algaS: 

„8tuuStatub preili, ma olin nii julge ja tulin teie Iaf)fe 
iutfe peale fiia, et oma ammugi i^albatub palawat fübame* 
foottri, teiega läf)emalt tutroals faaba, täibe faata". 
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üfteitt jäi enbifeSfe olelusfe. Sttittc fõna ei foftnub ta, for* 
bagi ei pöörmtb ta filmi nooremehe poole, mõttes ja tõfifelt 
roafjtis ta mal)a. üfttmttin oli lõige ftturemaS fitfifufeS. 

„£eie näitate fügarooS mõttes oleroat, preili 23erbio3", 
algas ta fogelbabes uueSte, „ roaga faljut, et ma teib effitau, 
aga minb juhatati fiia ja teie firjaS oli praegune tunb nime* 
tatub. Sui te' fooroite, fit-§ läljeit ma jälle tagafi ja tulen 
Ijiljemiue, fui te' lubate. 5D?a palun, preili, foftfe mulle 
ainus fõnagi! . . . " 

SlSjata! ütteiu ei mtnttnub oma olefut fartua roäärt. £a 
ei pitgutanub filmi, et liigutanub Ijuuli. Siiluta roäriu fäis 
SOiinutittil fefja üle. Dii tema paleus wafyeft — furt ja pime 
fal)! ©ee oli aga tootmata; uulitfal ja teatris oli ta ju fui 
tgapibi terme inimene ilmunttb. üttis tal fitll praegu roõis 
meeles [a mõttes olla? 

„üfta faau aru teie toaitolemifeft ja tõfibufeft", ütles $toan 
Sarloroitfd) pifa piinliftt roafjeaja järele fügaroaste oljateS. 
„£eie tabate minb faristaba, et ma nii f)u(ljulge olnttb, teile 
läljeneba, teie fõpruft, teie ofarcõtmift otfibes. 9fta ei ole ju 
feba roäärt. 3Ka ei faa ifegt aru, fubaS mul fee lõpmata 
julgus roõis oKa, teie poole oma filmi tõsta, teie poole, feS 
teie oma ittgli=ilttbufeS nagu lõrgel feifaro paleus fttnagi mtmt 
fugufele furelilule ilmptiutttmata olete! Siga tuiba roõin mina 
felle eeft, et teie mu meele, mu mõistufe, mu f)inge efimefeft 
nägemifeft faabif uõibuSlife roäega ära täitftte, põlema füiita* 
fite, raugemata, ilmfuStumata lõffele. Sfteiu Šerbiog, ma olen 
teie wang, teljfe minuga, mis te' täijate, uuljelge minb, fur= 
mafe minb, ma olen fÕ'gega raf)til! Juliette, ma armastan 
tetb nii palaroalt, et ma mõistufe faotaffin, fui teie minb eite* 
feft armuta ära tõuufaffite. . ." 

Sftüüb piffamifi IjaffaS elu preili 93erbioji UigeteSfe tulema, 
fta tõstis peab, uofutas paar forba ja roaataS pahemale ja 
paremale poole, nagu ärfafs ta fitgaroaft uneft. üftooremelje 
meeleft, feS roärifcbeS eemal feifis, oli aga fiiSgt nagu ei f)ei= 
ijäfs ta ainuft pitf» tema poole. $bige fentfafam ime tuli 
aga roeel. 2ftittc ainuft fõna ei laufunub Juliette üttinutini. 
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palama armu=«tDalbufe peale; felle aferael IjaffaS la aga forraga 
— muufifat tegema! Za Ijoibis füleS roätfeft mängutoofi; fõr= 
meb Ijaffafiroab feöe mänta ajama. . . 

$roan Sarlorottfcfj roärifeS. Oli ta armufene forraga 
nõrgameelfefs jäänub? Slinult feü mõttel wõis tema imelift 
olefut feletaba. 

„$uliette!" pübis Sftimtttu hirmuga. Za jooffis neiu 
juurbe ja firutas fäe tema järele luälja. ©ellel ftlmapilgul 
fuStus froontüfjter lae aü järsfu ära. ^tlfane pimebuS roa= 
litfes toa§. Juliette mängib ebaft. Sftängutoofi peljmeb too* 
mb fjelifefitoab falalifelt Iä&i ptmeba tua. . . 

iseäraline ära feletamata l)irm teffis 2ttinutinife füba= 
meSfe. %a meeleft oli, nagu olefs ta ära nõiutub, nagu mu 
bifs ta tontibe afupaigaS. ©eal forraga rcõttis roätfene pel)= 
me fäefene tema fäeft finni ja IjaffaS teba ebafi talutama. Za 
ei pannub waStu. Zeba nritbi piffamifi pimebaft toaft wälja, 
fttS jälle fuSgilt ulfeft fisfe. Za astus wäifefeSfe f>ctebaStc 
walguStatub faati. £ema laiutaja oli pififene musta peaga 
ttuS poififeite, feS felmt naeratamifega tema poole üles naataš 
ja nüüb ta fäe laljti IaSfiS. 

§ele toalguS fenaS punaste mööblitega ehitub faalis pele* 
tas Timutini filmi; uga ta peaarub lippuftiuab fegi minema, 
fui ta toas fotjwa peal üljt naesteraljraaft nägi istuioat, feS 
feegi ntuu ei otnub fui jällegi — Juliette! Juliette fiin, $u» 
Kette feal! Slrufaamata mõistatus, nõibusline roiirastus! 333õi« 
mata oli, et neiu nii ruttu teifeft fambrift fiia istuma tulnub, 
wõimata fa fefle päraft, et faati fuSgilt muub ufl ei fäinub fui 
fee, fuft üttinutin ife praegu fisfe talutatub. $a ometigi istus 
Juliette feal — feegi muu! ©eefamafugune finiite fleit feljaž, 
malge rpos muStabeS fäljerjuufstes, mängutoos fäeS. . . 

SWinutin pani fäeb risti ja iuaf)tis hirmunult nagu tonti 
itafjeS jlufa nÕia^neiu poole. 3tta ufun, ta IjaffaS mõttes 
„$Sfa tneiet" tagurpibi lugema, preili Šerbio^ filmitfeS teba 
pilfatua felinifa naeratamifega tiiff aega. SBiimafS, fui noore» 
melje nägu iffa piferfufemafs muutus, IjaffaS ta IjetebaSte naer= 
ma, tõufil üles ja astus äftinutini juurbe. Sui ta fäe tere* 
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tufels toölja firutaS, astus $wan Sarlonritfa) foljlubeS tagafi. 
„%ek peate minb mõnefs roatmufs, $roan $arlomitfi|?" 

ütles neiu IitSttlifult. „2fla ei olefs arwata roõinub, et teie 
nii ebaufflif oleffite. Sulge minuga." 

5Ta aStuS uffeft roälja, üftinutin fammus pool tafjtmata 
järele. 8äf)emal filmapilgul feifis ta jälle feal famoris, hift 
teba poififene Juliette juureft ära talutanub. kroonlühter põles 
jälle. Siga pülja taeroas! roiirastufeb ei taljtnub lõppeba! 
©eal ta istus ju, fee nõrgameelne Juliette oma mängutoofiga 
ja nüüb feifiö tema lõrroal weel teine Juliette! . . . SMemab 
itetub üfS fui ÜfS, wSta ef)I jäta! üaU üljefuguft ^ultetteb! 
SDMnutin ei teabnub, fumba ta armastas. ÜMemaib muibugi 
forraga, feft üfS oli ju feefama mis teine. 9lga miba falje 
naefega peale fjafata! Slfi oli tõeste firju. . . 

Qwan Sarloroitfdj pani laeb näo ette, füs tjaffaS ta filmi 
Õeruma, nagu taljafs ta imeltft toiirastuft ära petetaba. 
Sftagu unenägu oli lõif, mis ta nägi ja fuulis. 

„3»an ÄarlonntfaV' ütles nüüb ülje Juliette pefjme Ijeal. 
„$aS te' ei roõtfs mulle feba armastufe=aroalbuft forrata, miba 
te' aeibifefe aja eeft mu õele nii tuliste fõnabega jalge etls 
rceeretafite? Utta ufun, teie effifite ja teie fõnab et olnubgi 
fellele fitn määratub, waib minule." 

„£eile muibugi," raitlfataS 2flinutin, „teie lõnelete tuäfje* 
maft ja julgustate minb. £eie imelt! õbe ei laufunub fõnagt, 
ioaib Ijaffaš ainult mängutoofi roäntama. 2fta arroan, preili 
tahtis minb nolfiba; nüüb pattan ma fetleft aru faama. Äui 
ttta ei elfi, fiis on preilib faffifub, fellebele loobus nii imefs= 
panemife^oäärt farnabufe anbnub." 

©ee Juliette, feS lõneleS, astus nüüb üftinutint juurbe, 
fjalfaS ta fäeft finni ja roiis teba õe juurbe. 

„2ttinu õbe — Ijerra 3Wtnutin," feabis ta tõfifel näol ette. 
Summ Juliette ei liigutanub. Za waljtis nagu funagi 

oma ette mõttes ma^a. ^wan ftartoroitfcf; ptbi praegu aüu* 
pallifult lumarbama, fui ta järsfu tagaft põrfaS, filmab fuu* 
refs ajas ja nii faefclifu Ijalenaljala ja töntft näo tegi, et fõ* 
neleja Juliette roalmste naerma pafjwatas. 3ttinutin fjaffaS 
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tumma neiu fäeft finni, piffamifi lasfis ta fetfe jäöe laljtt. 
©iiš oljfas ta fügawašte. 

„%ik õbe on — toaljaft!" iitleõ ta pool nutufe, pool 
naerulife fjealega, „otj mina efimene tain&apea, feS ma fetfeft 
alles niiiib aru faan! Solje tjommc ostan omate priffib, minu 
lüljifene nägemine mängtö mulle muibu roeel mõne tjullema 
ioingerpuäft-" 

„ÜJ?inu õbe on parafu )uaf)aft," fõneleS Juliette naljatujul, 
„ja teie mõtate füll oma patawab fõnab, miš te' talle fõnete= 
fite tagafi, olgu füll, et mu waefe Õefefe watjaft füba ("elle pä= 
vaft wištiste tõdema faao. Xa oli wäga õnnelif, et teie teba 
oma afuaft imeStabeš mõnel päeiual uxtattefite ja foguni märfu 
aubfite, et te' oma fübame temale faotanub. ©elle päraft i§* 
tušgi mu õefeue alati fitn afna all. Dtj, niiiib on fõi! möö= 
baš. Sõ i t)eibate eljf armu mu faili faffif*õe peale ja mitte 
ta fiišgi altari ette, feft temap fee ju oli, fe3 teie fübame 
tuffuma pannub." 

„©i, uit armufjeitlif ma ei ole," wa§ta$ ftnrnn Sarlo-
witfdj. „£eie õbe on minb petnub; mif§ ta mulle ainuft 
märfu ei anbnub, et tal wäifene fefjalif puubuS fiifleš on: tal 
ei ole tunge fees! üJfnl on palju arntfam, fui ma aotfaafa 
faaffiu, fe8 minuga mäljemaft ,fõnetebagt mõistafc. (Sel põf)= 
jufet pööran ma fiis teie poote ja taunau oma enbife 
fübame*anxttbufe uue$te ette. Juliette, faS fee et;f wõimalif 
olete - ? " 

„£)ma Õnnetuma õe päraft tal)au ma feba loõimalifute 
tefja. $van, fa mina ei ole asjata lätn afna waštaž feistoa 
maja poole lunranub!" . . . 

Juliette!" 
„3won!" 
sffiaeioaft oti efimene magus mufu waljetatub, fui tumm 

Juliette oma mängutoofiga luštilift loaltfi IjaflaS mängima, 
peab pahemate ja paremale poote fäänateS, nagu taf)ate ta 
enuaft muufifa täin trööstiba, et peigmees trnubufe murbnub. 
$uju tagant oli wäifefe poififefe naeru * fõfjištamift fuulba. 
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Za oli maljafuju mebrub üles tõm&auub, nagu fa enne, fui 
Sfžinutin fiitt olnub, feš teba ei olnub näinub. 

„3tnua mulle anbefs, $mau," ütles Juliette palubes, „et 
ma finb oma maljaft õega täna natufene tüsfajut; fee oli futte 
faristufefs, et fo ennaft tema läbi tüsfata lafffib. üfttitu 
mäifeue menb Couis aitas mul nalja forba faata. Sa pani 
fuju mängima ja fustutaS gaafitule ära. Suile jlta, öouis, 
anna Ijerra üflhtutintle fätt ja palu temalt fa oma migurba* 
mift anbefs . . . ©ee tuju feal on aga minu õnbfa ifa mii» 
mane meiftritöö. £a oli waljafujube tegija ja feifis taunis 
fuulfufeS. HaSta eeft furt ta \a jättis mäifefe 8ouiS'i ja 
minu roaeStefS IaStefS, funa me' armfa ema paar aastat enne* 
mait faotafime. infolt pärtftme mäifefe fapitali, mitleft mu* 
reta elaftme. 2ftis mul linule meel jutustaba on, feba teen 
teelauas, fuS mana üflaria meib praegu ootab. Tule, mu 
failis!" . . . 

Qwan Äarlonritfd) Sfötuutin on praegu Snnelifum a6ielu= 
mees termes Peterburis, ©elle Õnne tõi talle jutustatub — 
miirastus. 
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"§5te6afe& teineteife Cõkftt;?. 

„$a ma ütlen fufle, fa et läfje mitte täna Öfjtul roälja!" 
„$a ma ütlen fufle, ma läljen!" 
„2J?a ei toõi ega talja mitte iga õtytu üffina nagu reang 

fcbus ištuba!" 
„2ttma ei roõi ega talja mitte päewab otfa poes ištuba, 

fui raa õhtulgi ennaft weibi liigutaba ei faa!" 
„@a jääb täna foju ja mina läljen roälja!" 
„6t, fina jääb font ja mina läljen roälja!" 
„<3a furi mees! ©a teab, et ma lapfega terroefs õhtute 

üffina jään, feft tübruf Iäfš metl täna ära ja uus tulel? alles 
Ijomme. Seegi ei jää mulle feltfifs. $a§ fa teab, fui IjirmuS 
fee on, terroe õljtu ja poole ööb üffina olla?" 

„$ui fee nii ljirmuS on, mifs fa minb fiiš lapfega üffina 
foju taljab jätta? Sulju fa õieti taljab fii§ minna, naene?" 

Sttaene fogelež roeibt, fui ta foSttS: „5Wa — ma Iäfjen 
paarifs — fee on mönefs tunnifs täbi juurbe." 

„2lfj foo, mina jälle taljtfin mönefs tunnifš — onu juurbe 
minna." 

„©ul ei olegi ju SEartuS onu!" 
„£aš fui fiiž täbi on?" 
gmanb Sinbe punastas fergeSte ära. 
„©a teab, et ma oma roana f3pra, emanb ÄaSpart, roa* 

Ijeft täbifS nimetan," ütles ta ning Iifa§ ruttu nagu toale 
roabanbufefö juurbe: «ülepea on ju üfšföif, fulju ma läljen; 
fa teab, et ma paljale teele ei astu. SD35i ütleb fina mulle iga 
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forb, fuf;u fa läf;eb? SttättufefS täna: fulju tal)ab fa täna 
minna?" 

„ (Sõbra Sifafe juurbe." 
üftab roaatafiroab üüritoalt teinctetfe otfa ja mõlemab lõi* 

roab filmab felfe peale ntafja; waljeft fahoab nab üfjeteife 
mõteteft ja plaanibeft aru. SWifS fa mitte. Qfanb Ötnbe oli 
eila õ^tul tähele pannub, et DÄaria ifeäralife ifuga ajaleljeft feba 
fuulutuft oli lugenub, milles teaba anti, et „2DanemutfeS" 
laupäeioal, fee on täna, nritmane näofatte=pibu ära peetaroat. 
$a cmanb Sinbe oli fuulba faanub, et SWartin õpipoift poeft 
masfe=riiete üürija juures oli fäia laffnub. 9<2o nofj — üfs 
tahtis teift petta, 9?ab olefs nxtljeft foos pibule minna nõu 
nub ja fa läinub, aga, nagu emanb Sinbe täfjenbas, oli tüb= 
ruf täna ära läinub ja laps ei roõinub üffina foju iääba, 
funa fa teift uStaroat fobu^oibjat faabawal ei olnub. ©t aga 
tänane maSfe=ptbu roiimane feKel talroel pibi olema, fiiS oli 
mõlemate luft lõpmata fuur, teba faafa pibaba. Dlüoab ju 
mõlemab nooreb elurõõmfab inimefeb. 

Srgu felle päraft feegt arroalu, et faupmeeš Cinbe oma 
aoifaafat ning fee teba tarroilifel mÕÕbul ei armaStanub, fui 
üfs teift foju lapfe juurbe üffina tahtis jätta. (Si poolegi; 
nab armaStafttttab teineteift nii palawalt fui abielu inimefeb, 
feS alles neli aastat paaris olnub, roeel armaStaba roõimab. 
Qa ofalt oli fa fee armastus täna põbjufefs, mifs üfs üljt 
teine teift pibule ei tafjtnub lasta minna ja juft tfe minna 
taf)tis. üKBlemab mõtlefiwab: läljeb tema — $umal teab, 
feba ta näeb ja felfega ta tautfib; oma eeft ei farba ma aga 
mibagi, feft minb ei fuuba feegi wõrgutaba. 

„2:äna ei §eiba ma mitte finu loalju fäfu alla!" fjfiübis 
emanb Stnbe finblastej „ma läfjcn Käija ja fellega on jutt 
otfas." 

„2öatt! ©a ei läfje mitte," Ijfiübis mees roaStu ja nrifja 
puna tõufil talle näoSfe. „©a teab, et ma loasturääfimift 
ei faili." 

„9tta ei ole mitte finu pärisori, et ma tffa ja alati finu 
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taf)tmift ja fäsftt pean täitma! ÜJ?a olen finu maita naene fa 
nta ei lafe ennaft mitte finu tujube alla furuba, fas mõistab?" 

„Sait!" färgatas äftlife meelega Sinbe, „mina nõuan aga 
finult fäfutäitmift!" 

üftüüb oli aeg, pifaraib joofsma panna. £){j, pifarab mõju= 
tx>ai> nii toaga meeste loljta. Sftagu iga ilus naene, nõnba 
teabis feba fa meie noorif. Sta oSfaS wäga ärbaSte, wäga 
fjalebaSte ja mõjuroalt nutta. 

Seeranb tunni päraft fünbis fiis fa, mis ptfarate järele 
tlfa fünntb: ifanb Sinbe unbis naefufefele fuub, meelitas, pai* 
taS ja — anbis naefele luba, fetle täbi jnurbe minna, !e§ 
õiett „täbi" ei olmib. ©t ta feba luba rasle fübamega anbis, 
feba wõtb igaüts ife armata. 

©t mitte melje umbufalbuft ärataba, ei pannub emanb 
Cinbe ennaft lobuS pibueljteSfe, maib ta oli maSfe=rübeb juba 
päeroal fetle mana tuttama juurbe muretienub, feba ta roafjel 
täbifS nimetas. SKaguS mufu armultfete f)ea fübamega abi= 
faafale, feS oljfabeS lapfe fängi ääres istet roõttis, ning noo* 
rif hüppas fergel jalal toaft tcälja. 

$fanb Stnbe füba läfs õige rasfefs. ©ügato roaifuS ünv 
oerringt, lapfe üfjetafane t)inge tõmbamine, fella ühetooniline 
tiffumine — fõif fee tegi teba nii nufrats. Sõige roalufam 
oli aga mõte, et SKarie irarSti ei tea fetle fäte roaf)et üle 
libeba põranba feerutao, ei teafe llega toeinilauas istub, ei tea 
lellega mat;ebaib fõnu tuiutab. 

„£>lgu mis on — ma lä§en fa!" fäfjwaS nriimafs mõte 
Stnbe pälje. Sa pibas aru, fuba feba roõimalifufs telja. 
„$ea, fee on ju tore mõte — meie mana fojameeS, ta wõib 
lapfe juurbe jääba; — forter napfi talle ajannüefs ning afi 
on forras. 2flažferiibeb on mul malmis — ebafi! 2fta taf)an 
oma naefe üle roaltoata — fee on õige abifaafa fof)uS." 

£a jooffis alla fjoonri peale ja pani fojameljele oma foorni 
ette. 8af)le Ijea fübamega manafene — lapfeljotbjafs nagu 
loobub — et tõrfunub fugttgt maotu, tfeäranis meel, 'tui ta 
fuulis, et ifanb Stnbe fa oma napfcpubeli temfr Ijoole alla 
tahtis jätta. 
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$ool tunbi Ijüjemine oli ifanb Sinbe torebaS Stürflafe ült* 
fonnaS; ta anbtS magawa lapfe põfele fuub, manitfeS foja* 
wanameeft magama jäämife eeft ning fammuS uulitfale, fuft ta 
woorimeljega SBanemuifeSfe fõitis. 

Gfimene tants oli alganub, fui Sinbe faali astus. £a 
filmitfeS abtfaafa järel ümber. Siga leia fiit nii fergeste, !eba 
fa otfib! ©uur ruum firiitib pibultfi, SEürllafi ja Slraablafi, 
üftuftlaft ja rüutlib, meeste* ja naeSteraljuiaib täis, ja tõigil 
mustab näofatteb ees, raale tjabemeb, wale juuffeb! Sui Sinbe 
tuff aega asjata tualjttnub, aru pibanub, mõistatanub, läfs aeg 
tal nriimafs tgaraafS; ta astus lõige täiema naeSteral)tt>a 
juurbe ja palus teba tantfima. 

Sa teine tants läfS mööba, ilma et Sinbe oma aöifaafaft 
mingit märfu olefs faanub. $nba IjaftaS ta faljtlema, et 
SJiaria ülepea pibule tulnub. Žantfu lõpul nnis ta naeSte= 
rab>a, lellega ta tautfinub, joogüuppa. tyitt laub oli {uba 
ümberringi teiste pibuliste fäeS; ainult tagumtfel otfal leibiS 
Sinbe weel ruumi, la tellis limonabi ja õlut. Suna ta oma 
naesteraljioaga juttu ajas ja naljatas — mis tal wäga raSfe 
oli, feft ta mõtteb olitoab-teifal — toor)tt§ ja fuulatas ta ringi, 
las fa ÜÖJaria !uju nälja ja tema Ijealt luulba ei olels. 

SftaeSteraljroa tera» film ja fõrw ning ergas meel on 
tuttaw. Sftõnba tuli füs ta, et emanb Sinbe, feS oma tantfi<= 
jaga tõeste lauas istus, forraga mibagi - aimama IjaffaS. 
Sinbe oli praegu faunis rcalju Raiega naeruub. 3ttarial jäi 
fõna, miba ta oma tantfijale praegu oli ütelba tafjtnub, lurfu 
finni. SofyfubeS, imeStabeS, wõõraStabeS jäi ta laua otfaS 
istuma fuure roale habemega 5£ürflafe poole waljtima. 

„ÜJiu Sumal, mis fee oli?" mõtles üflarta. 
Sinbe tÕneleS. 
„2BÕiu ma nii roaga effiba?" mõtles ÜJJarie. 
Sinbe naeris jälle. 
„<Si, ma et effi, fee on tema! £a on pibule tulnub }a 

lapfe üfftna foju jätnub. $a nüüb istub ta feal roõõra naeS« 
terafjwaga ja naljatab ja naerab. . . ©i — arutas proua 
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Sinbe ebafi, laft et roõinub ta üfftna foju jätta, fellefs on ta 
liig ettewaatlt! mees. ©iiSgi — mifs tuli ta ftia? Do, ma 
tean! Xa aroaS tptft ftnblašte, et raa töeSte „täbi" juurbe 
läffin ning tuli nüüb fiia paarifs tunnifs neiubega lipitfema. 
Dota, feba taljan ma fulle lätte mafsta! ÜJiinb ta ei tunne, 
nagu ma näen, ja ma ošfan oma f)ealt muuta." 

„üJHtS fa nii mõtteSfe jäib, ilus üttufttafe neiu?" füfis 
SJiaria naaber. „$oo parem i ©tnu tertoifefs!" 

Gšmanb 8inbe firutaš fäe toeiniflaafi järele wälja. Za 
fanbis musta fammetift famfoli, millel fäifetb ei olnub. ^3ool 
fogemata langes 8inbe pii! roalge ümargufe lätteta fäetoarte 
peale. ®a temal jäi järsfu fõna fulju finni, $aari päeroa 
eeft oli tema abifaaS triifrauaga oma fäetoart roeibi pEfletanub. 
Sinbe oli toätfeft punaft l)aanja näinub, teabis felgeste, et fee 
pagema läe warrel, roäfjaSpool füllel oli, — teabis felgeste, 
luba tjaawafene roälja nägi. $a nüüb — fellel SDhtftlafe 
tübruful feal — juft niifugune plelf fäemare peal. . . 

„2tl)aa! 3tta tunnen finb!" utStleS öinbe. „Oota, ma 
tat)an finb proonriba, fui ilufaste fa roõõraste meestega osfab 
lipitfeba ja fui fange finu ttuubuS minu toastu on. ©a ei 
tunne minb, feba ma märfan, fa ei wõigi fa aimatagi, et ma 
fiin olen; ma ptbin ju foju lapfe juurbe jääma, fia osfan 
ma toaga fjästi oma Ijealt muuta ning n?Õ3ra murbega fõ* 
nelba." 

©aalis algas jälle uus tants ja pibulifeb tormafiwab 
joogi=toaft toälja. ©manb Sinbe tantfis efite oma fiiamaalife 
faaslafega, ifanb öinbe oma naeSteraljroaga. SBitmafet läfs 
aga roarsti forba, oma abtfafat tantfule futfuba. $a feft 
faabif ei lafjfunub termel öfyul fumb fumoaft SDiõIemate 
ftnbel arroamine oli, et teine teba mitte et tunne, toaib tema 
aga teift üffi. $a mõlemate fange püübmine oli, teife truu* 
buft prootoi peale panna. Üfs püübis maljebam ja Iibebam 
olla fui teine, eljf fütl iga Sm meelitufe=föna niihästi iibele 
fni teifele nagu teraro nuga fübamesfe torfaS. 

„2ttisfugune onn, finuga tantfiba, ilus laps," fofiStaS 
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Sinbe abifaafale tantfibes lorita. „ffas fa luuleb tui waljušte 
mu füba tulfub!" 

„5Truubufeta Mm!" mõtles emonb Oinbe, püübis aga oma 
milja marjata ja anbis toaStufefS fügaroa igatfetoa oljfamife, 
luna ta pea õrnalt Sinbe 51a najale toetas. 

„©a mabu," mõtles 8inbe, „näe fuba ta o^Iab ja pta 
mu õlale toetab!" 

„$feäraline õnbfufe tuju täibab minb, ftnu fõrwal lõnbi= 
beS," fofiStaS Cinbe, fui nab fäfifäeS faalis jalutafiroab. 

„$äris faatan oleb fa," mõtles üttaria, lifaS aga magu» 
fal Ijealel juurbe: „2fteeS, ära püüa fäbemetb mu fubameSfe 
§eita!" 

„S33õt nonba armastab fa minb, faroal naeStera^toaS," 
mõtles Cinbe fübame waluga. 

iEantfu Ä>ar)eajal lastis Ötnbe uljfeib fööltfi ja jooüft lauale 
lanba ning fentfafaS armaftlemine festis uuel Ijool ebafi. 

„S03aata, tuö ta oma ralja läbi lööb — toBSra naeSteralj* 
Waga, ja lui ta mulle mSne uue Heiti peab oftota, ftie fBne< 
leb ta alati lõige mBrüfcama näuga foffufjoibmifeft," oli 9J?a» 
ria ttalus mBte, aga >ualju8te ütles ta: 

„Dl), ma jooffin nii fjea meelega flaaft fdjampanjat; ma 
olen fellega nii toaga fyarjunub!" 

Sinbe BljfaS naefe l)imute üle, tellis aga ftlmapilf pubet 
(šampanjat. 

Särgmifefi tantfuft ei wStnub meie paar ofa. 9>iab jäittat 
üfftna föögituppa. ©eta oliwab mõlemab footoinub. Sinbe 
pani fäe üftaria fetja ümber, ©ee lastis feba tõrfumata 
fünbiba, fofiStaS aga, peab Ijäbelifult norgu lastes: 

„DIj, ärge tef)fe mu jübant raStels oma Brnufe ja lal)* 
fufega. SD?ifca pean ma teift arttama, fyerra?" 

„3luS faatan," firus fiinbe mõttes. 
t „9Ka tean, ma tyoian maailma fBige fuuremat rearanbufi 
praegu oma fäte iradel," algas ta ftis ttärifewal fyealef. 
„9fla ei pruugi teie nägu nälja, ei teib läfjemalt tunbma 
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öppiba, watb magufab fjealeb mu fübames annatoab mulle 
töftfe teabmife, et teie, ainult teie mu fuutem õnn maail* 
maS olete. 9J?a ei tt>Bi teifttt, ma pean teile tunnistama, et 
imeroäeb minb teie poote roeawab, minu tunbmata neiu! 
SEoljifftn ma nSuuba, fui teie minb näete ja tunbma Bpife, 
et te' ftia minu tunbmuSte ttaStu mitte liig ofatoõtmatafž et 
jää? £oljtfftn ma feba loota, eljf fee lootus !üll liig julge 
on, fefl meie näeme teineteift täna eftmeft forfea ja pealegi 
fatetub nägubega. . ." 

SRaria füba tahtis toalu ja atmufabebufe pärafi lõfyfeba, 
pifarab fippufnuab tal wägife fttma. 

„9B5i {ee on minu meeö, Ie« mulle igapäeti) armaStuft 
ja truubuft tõentaba julgeb," laebaS ta oma* fübameS. Siga 
ta osta* enefe üle malitjeba. %a tahtis otfani ära nälja, fui 
faugele Sinbe aöja ajafö. Sa neelas pifarab ära ja ütleS 
nii armfa Raiega ja nii neiulifu foljmetufega, , fui fee tal 
Müimalit oli: i; 

„ÜJia ei loõi jalata, ma ei täija ta ttüüb enam falata, 
et teie Ijeal, teie otef, teie jutt minu fofyta imeliful ttriiftl on 
mõjunub. SÜia — ma — oi), mu mBtteb on nii fegajeb — 
anbfe mulle anbefe!" 

„S0Jtnu naene, minu naene, feUe truubufe eeji ma oma 
pea olefftn anbnub — fee nurjatu mabu on minu naene," 
ofyfaä 8inbe. Siga ta tema taljtiö asja I3ppu nälja ja fyoU 
bi3 felle pärafl oma ralju alal. Za t3mba8 SRaria totmifelt 
faenlaäfe. v 

„Äaö ma totjifftn patuba, minu armaö> minu faüie neiu, 
et teie eftte fatte natufefefö ajafö näo eeft ära nrätalftle ja 
teifefs mulle oma nime ntmetafftte. üfta palun roaga!" 

„@t, fjerra, feba ärgenöubfe mitte, et ma oma nagu näi» 
tan," tootis emanb Sinbe ruttu. „$rge füftge, mite ma 
feba ei tee, jvaib ufalbage minb ja uSfuge, et p3f)iufeb feflefž 
tartoitifeb }o üfjtlaft auufab on. ÜJMe oleme mBlemab fatetub 
nägubiga teineteifele fala fuuntl läfjenenub, fatfume roeel faue= 



mine fetlet falajal tõmbel ebaft olla, fee on minu meclefi roaga 
luuleline ja fyuhritah). Sa nime järele ärge füftge mitte, — 
täna rceel mitte! <£>omme — ebeSpibi faate fõif teaba. 9ftina 
et nõua ta teie nime käia." 

DMemab teabfivoab, et fella 12 ajal näofatteb nägube eefi 
ära roõeiaffe. ©ee et tot)tinub ttenbe juures fünbiba. STOavia 
aitaS fcKeft fitfilufeft rcälja. 

„9ftul on äge peavalu," fjaffaö ta faebama, „mo Iärjen 
fofje foju." 

„ÜJ?uibugi tulen ma teib faafma. Sa mul ei ole enam 
ifeäralifi lusti ftta jääba." 

9?ab täfftroab. SffiäljaS oli fotlpimc ja fülma feroabtfi 
roiema ja lumetortft fabaS jälebažte. Sumi oli maaft juba 
ära ja woorimeljeb fõitftwab troSfabega. 

8inbe toõttis faljetjotmfe reoorimefje ja aitas naeSteraljwa 
finnifeSfe troSfaSfc. Näofatteb oliloab iffa toeel mõlemal eeö. 
$imeba8 et Vannub fcba himbgt taljele, pealegi oli neil oma 
pimaroate mõtetega palju tegemifi. 

„Äul)u ma pean fõitma?" füftS rcoorimeeS. 
„j?arfon>a uulitfaSfe!" ffigfie Sflaria. 
„2Ieie elate JJarloroa uulttfaS? Ma mina elan felleö uulit* 

faö," täfjenbas Sinbe. 
„©eba ma arwan," mõtles Maria.', 
Sinbe tjoibtö tugetoaSte abifaafa pilja ümbert finni, ©ee 

toetas peab tema rinnale. Sftõnba fõitftrcab nab fõnalaufumaia 
ebaft. Äaljeforbfe maja eeS, lus Šinbe poob ja fortcr oli, 
IaSfiS SNaria peataba. 

„3Ka elan fiin," ütles ta oma faafalifele tafa. 
„3meltf juhtumine," fjuübis fee, Ja mina elan folmat 

päeroa fiin majas ja tulen teiega fiin muibugi ta fisfe. SUiinu 
falttfene, fui teil roeel toeibi aega olefe, ftiö tulge — ma 
palun feba fübameft, weibi minu uut forterit roaatama!" 

„üJ?isfugunc JjirmuS meeS," f)üübis fjeal 9tfaria fübameS. 
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„9?üüb ta taljab tttfõra naesterafyroa fa loeet oma abielu* for* 
terisfc roiia, arroates, et mina trecl fobuS ei ole. SBõt on 
ta feile tüljja fortert täna õfytufS üürtnub, mis teife forra 
peal tüijt oli? 3af>, fee on ötgem. 3a felle nBuuga läfS ta 
jufl ^ibule, et fealt mõnba roBBraft naeSterafyroaft faafa mee» 
litaba — ftnna majaSfe, fus ta auuS naene elab, fuS ta 
Iap@ Ijäfliž magab. 3Slc mees! iftüitb et aita enam mibagi. 
3Jla lafen ennafi lahutaba." 

„üfta ei tafja teie foonile waStu panna," foftötaS ÜRaria 
waätufets. „ÜRa looban aga, et teie minufi mingit pafya ei 
mõtle, fui ma teiega forterit tulen waatama." 

^ o l j , nüüb U paneb oma jõlebufele tipu otfa," oli 
Sinbe meeleäral)eitline mõte. „%a Iäfjeb füba ööfel tunbmata 
meb,e juurbc tema forterisfe — ftinfamaS majas, fus tema 
auus mee8 elab, fus ta laps IjälUS magab. üJia tBufau ta 
enefefi ära, fee on finbcl." 

Sinte maffiö rooorimefje toälja ja fäftfäeS aStuftroub nab 
maja uffefi ftöfe. 9Jtaria pea oli nii fegafeib mBtteib ja 
füba roalu täis, et ta tähelegi et pannub tui Sinbe oma for» 
teri ulfe aroas ja teba tatt pibi tuppa tallutaS. ©iin toibus 
ta. Sugewaste mefye faeft finni roBttes, fyaffaS ta teba finna 
tuppa taflutama, fu§ laps magas, ©ebafama tegi aga fa 
Sinte. £a l)oibiS raubfel fäel, nagu fee roifjafe inimefe roiiS, 
naefe füefi finni — üfö pigistas teife fätt — ja tallutaS' 
jälle omalt poolt 2ftariat nimetatub toa poole. Sftenbe mine! 
oli ftiš fa paris joofsmine. Capfe fängt ees jaitnab nab 
feiSma. $oiftfene tnagaö magufaSte, lojameeS notöfas tooli 
peal, tüb,i nriinapubel jalge ees -ntaaS. 

„5Eunncb fa feba laft, fStroatu meeö!" 
T,tunneb fa feba laft, nurjatu naene!" fyüibfiroab rnõle» 

mab üfyeft fuuft. 
kojamees efjmataö üles, targas fyirmuga püsti ja fui ta 

musta nägubega ftrjuS riibeö voõöraib nägi, IjaffaS ta fõigeft 
fef)aft wärifema. ^iffamifi taganes ta eemale pime *<fc iturfa. 

„ÜÄie, fa tunneb tninb, üWartin?" 



„3« ftna tunneb minb, 3flaria?" 
„©ti8 mängiftb fa minuga ^aljafl tüljja fommeüt?" 
„3a ftna minuga?" 
„3a fa ei ole trnubufi minu tuažtu mitte murbnub?" 
„3a fina minu toaetu fa mitte?" 
3lat> fiafufiieab fatteb nägube eeft ja Ienbafin>ab teineteife 

faenluöfe. 
„2Rinu armaä failis meeö!" 
„3Kinu fjca truu naene!" 
%e fuuanbmine ja — jutu töjty. 



IV. 

•gStgafeõ pruufctd. 

öeena ja SDiuna nutftwab utt et ninab punafeb. ©etlefs 
oli neil fa põbjuft füllalt. $[a oli toona üjhtlgimaal fäinub 
ja neile feal petgmetjeb malmis taubetnub, ilma et neiub tofi= 
laft eluajal olefs nähtub, pealegi oli mõlemal õel juba oma 
lülaS armufene walitub. Üeena armastas Särje=$uljanit, 
naabri-peremetje tlufat poega, ja ÜJiiina oli fübame juba am= 
mugi oma eneste tublile fulafele finlinub, teile nimi $00feP 
oli. $fa oli aga raubfe peaga mees, leS oma mõtteSfe wõe= 
tub plaanibeft talgi lootja mõrra et taganenub. $a ammuft 
ajaft Jaabit oli tema finbel uõuu olnub, tütarbele StBitjanbi 
maalt inetjeb muretjeba, feft ta ije oli ÜJtuff, leS nriteteift' 
lümne aasta eeft fiääne maale elama ajunub, ja armastus 
oma enbtje fobttpaiga ning tugupibamiue Jealjete inimeste !or)ta 
oli algttjejt Jaabi! tema lõige juuretu nõrlus olnub. Omas 
Juures 3Ma>u1jfufe3 et pibanub ta tetfa (Seftlajt ei 8ääneS 
ega §arju§, SSMrus ega ^ärmeS täitels meeStelS. Sa teabtS 
maga Ijästi, et Cecna ja 2Jiima ftlmab Cääne maa poiste peale 
Iaugenub, teabis üfytlajt, et Särje^uljan nriiJalaS mees ja 
{Õuufa tfa poeg oli, lellele leegt mingit Jüüb ei mõtnub anba; 
ta pibaS !a oma lauaaegjeft Julajeft Qoojeptft fui 4r^uurotft 
^otblifuft mefjeft palju lugu ja teabis, et ta tulelual aastal 
lorjatub roanawaraga oma peremeljels tahtis jalata, — aga, 
aga nab ei olnub Sölulgib ja feega Sipuwere peretütarbele 
lõlbmatab. Dma õemelje pojab oli ta mäimeeStefs roaltnub. 
ÜtS pibi noore naefe tfafoju roiima, tetjel oli oma wätten 
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ostetub foljt. ©ee üljenbus oli mõlemate tfabe juures juba 
fii§ plaanifs teljtub, fui lapfeb alles fooltS fäiftwab. Sftiiüb 
oli füs Stpuroere Sftart tveel õemeöe juures fülalifefs lähtub 
ja afi oli mõlemate waljel päris füpfefs teritub. SBenuaffeb 
ptbiroab warStt foSja tulema, uagu üttart foju jõubeS tütar* 
bele Ijea meele ja üftulgtlife uljfufega tõenbaS. ©t ta pannub 
netube pifaraib, ega palroeib tähele; lõi ainult rufifaga laua 
peale }a pübis farmilt: „©ee peab nõnba fitnbima ja uüüb 
toait!" 

Sftiug täna oti postimees ftrja toonub, milles fofilaste 
ifa teaba anbis, et poifib Sfteltpiiljt laupäewafs OipuwereSfe 
jõubwat! SWagu öelbut, 8eena ja ÜJhtna nutfiraab nii et 
ninab punafeb! Df), Qu^att ja $oofep olimab ju nii fallib 
armfab mefyeb, et nenbeft tlma jäämine neiubele narm furma 
mõte oli — ja olefs mõõrab foftlafeb fa minu pävaft barout 
pojab olnub! Dma fübame aljastufes ei teabnub neiub efi* 
otfa muuo paremat telja fui futfuftwab Qufjani ja $oofepi 
enbib trööstima, feft leff ifa oli ftrtfusfe fõitmtb ja tuli aüeS 
f)ilja ÕljtufS foju. 

koorte meeste ehmatus ja furfebus oli muibugi fuur, fui 
fuulfiroab, et ammugi farbetub päew nii ligtbal olewat. Quba 
näbala päraft pibiwab ÜMgimaa fofilafeb ilmuma! ^uljani 
ja ^oofepi loiimafeb lootufeb fabufituab. Sftii lüljifefe ajaga 
ei jõubnub malju ifa fübaitt enam Itigutaba, ta ci wõtuub ju 
mõnba aega noortmelji felleS asjas enam jutulegi. 

„$ftüüb et ole enam mibagi parata," ütles $uF>an furmalt, 
„me,ie peame laduma, Öeena, ja fõtf oma ilufab plaanib malja 
matma. <&aab nälja, faS ma feba lööft jõuan roälja fannataba." 

Sa püfjfis fäifega filmi ja nina. t a Seena pifarab Ijaffa* 
•fiwab uue |ooga joofsma. 
_, „2JHna furen fiill tparStt ära," nuuffuS ta. ' 
' • $oofep oli terafema loomu= ja julgema fübamega. „2JHs 
fee toimimine aitab," tä^enbaS ta tõfifelt. „2Kitna, pü^i fil= 
mab ära ja fa teie mõlemab! Štra tee enefete ljäbi, Quljan! 
§affame parem järel mõtlema, faS fiišgi fužgtlt abi eiJote 
loota." 
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„9lbi, abt — ftift fa meel abi tüütab," tifjfufiroab neiub. 
„0fteie tunneme oma ifa, ta et anna mingi Ijinna eeft järele, 
raiu tal tas pea otfaft ära." 

„§em, tjem!" tegi ftoofep, „aga fas ei annafš teie uueb 
foftlafeb lubagi järele?" 

„$uba nab annawab," täljenbas SÜJiina tiljfubeS; „fõif 
ju faljufinblalt malja tefjtub. Quba tfabe päraft et julge neeb 
nooreb ÜMgib tagafi aStuba." 

„©eba pole loota," tõenbaS fa %ut)an, „pealegi meel fui 
nab fiia tulewab ja näeroab fui ilufab ja loiifafab pruubib 
neile ofafs faanub. Ipobunegt fjaffafs juba Seenab ja SDiiinab 
armastama! (£fs fa näe, fuba leljmab, aneb ja feapõrfabgi 
nenbe järele joofferoab!" 

(Seba tõenbaS $oofep peab nofutabeS taga. %a pani piibu 
põlema ja IjaffaS mõttes popfima. äötimafs tõufis ta üles ja 
fSnbiS toas tuff aega ebaft tagafi. SK5ab>ajal pigistas Quljan 
8eena fätt ja tegi talle pai, funa ütttina pilgub põneroa oota* 
mifega Qoofepi poole fäifiroab. S êtu teabis, et tal faroal ja 
terane pea oli; eljf ta aga leiab mõnba tulufat abtuõuu! 

„$fa et tea meel mtbagi 9Mfibe firjaft, ega?" füfis 
Qoofep forraga. 

„©, ta tuli ju praegu," maStas Wiina. 
„©ee on Ijea. ärge Iaufuge talle fõnagi, et firt tulnub, 

mitte atnuft fõna, faS fuulete!" 
fr$a fiis?" — tüfiS ?eena wõÕraStabeS. 
„©iis, nof) fiis läl)eb tfa laupäeroa 3f)tul molbrile faarta 

mängima ja ei tule enne feffööb tagafi; fee on ju tffa tema 
rotis. 2öaf)eajal jõuaroab ÜMgib fiia. iftenbele fatfume fi£ 
roeibt Sääne maa fauna fütta, nii et nab juba enne ifa tuletut 
fosjanõuu roarna riputmoab. 2JM on nimelt Ijea plaan. ÜJia 
et tea füll, fas ta forba Iät)e6 ja mtbagi aitab, aga, fatfuba 
roõime tffa. Ääfa fülle panna ja rafjuliste oobata, mis tuleb, 
olefs rumalus, ©i aita mu nõuu mibagi, nolj, fiis et jote 
mtbagi parata, ©üba fülmafs!" 

Šttõlemab neiub ja furroameetne ^ufian tungifiwab uubtS» 
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fjimulifult $oofept ligemale, ©ee pilgutas lawalaSte filmi ja 
algas: 

„8ugu on järgmine. Qfa fobuft ära, SHulgib tuleroab. 
£>eafene füll! ©ina Seena teeb enefe pool furbifs ja Ijirmus 
loHifs. Sõnele fõiffugu fjalpt rumalat juttu ja lafž 3M'fa 
ene{ele lõrtoa farjuba, nii et frob> laeft langeb. Ba fõiffugu 
tötbib tembub on lubatub. Äüll ma õpetan finb päraft. 
©ina aga, SKttna, teeb enefe lombarbifs. 8onfa minu päraft 
mõlemat jalga. Sa lüljifefe nägemifega wõib fa olla. STCõnba 
wõtate oma fofilafeb roasta. STeie olete nenbega täitfa ülfina 
f*;buS. 5Eübruf üftari läljeb, nagu ma tean, ema poole. SCeie 
peate oma fommeti=mängu Ijästi loomulifult tegema. ÜMgib 
näeioab hirmuga, misfugufeb puru=hrigafeb pruubib neile mää= 
ratub. Sftiifugufetö fanta ei toljt nab foju nriia, ifa annats 
neile nalja peale. Ütelge, et ifa paanis päewafs fobuft ära 
läinub ja te' faate nälja, et SJMgib weel fellefama p&twa &> 
tui otfa ümber pööraioab ja tttt;fnai! foju poole ftfjutamab! 
speaffiroab nab aga ööfefs fiia jääma, fiis faan mina 3ub> 
niga mibagi forba faatma, mifleft praegu weel fõneleba ei 
matfa. SPea afi on, et teie, tübrufub, oma asja tjästi teete. 
Slõnba on minu plaan." 

Seena ja Dftiina olhoab efitefs fiill fatjetoatjel, faš ja luba 
fee fõif tel)a fünntfS; $oofep mõistis aga ofaroal fõnel fõi! 
fal)tlemtfeb ja foljtlemifeb fõnoale peletnba, nii et neiub, efj! 
lüli-Iootus=J»aefe fübamega, fitSgi ^>oofepi fentfafat plaani 
tõotafimab täibefaatmifefe wõtta. — 

"tJJelipülji laupäetoa päraft=lõunel peatafiioab tafs noort 
meeft foljalife fõrtfi juures. 9?enbe ritbemoe ja feelemurbe 
järele arroata, pibtmab nab SBiljanbt maa elanifub olema. 
$oofep ^Jario, Cipuwere talu terane fulane, fai la for)e aru, 
fes meljeb oliwab, fulw nab läffiioab ja miba nab taljtfitoab! 
Quft uenbe päraft oli Qoofep fõrtfi tulnub; ta taötis netb 
nälja ja — maStu roõtta. üJhtlgimaa fofifaStel oli tuliuus 
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toebturoanlet, mitte ees fjaü tammus täil Ijitnus. §obune 
oli üle ja üle „UKiSle§", faba funftlitult fõlmeS ja lalt ning 
tutt torebaSte lollis. 

StteeSteft euesteft oli teine lõpmata pill ja lõim, teine jälle 
lüljifene ja ümargune nagu figavt iunu. ©uurt tartuft ei 
paiftnub tummagi uäuft, muub lui lentfalab f)alp=uf)feb mõtft* 
fiwab mõlemab olla. Sftab ajafttoab ninab püsti, laeb fjoitt 
torebaSte pülfi taSfitS ja lübarab fullas. S ä̂o pooleft ei olels 
leegi loõinub arioata, et nab roennalfeb olelfimab, aga fee 
loaliSpibine upfatuS näitas, et nab ü§es peres üles lasnxmu^ 

SÕttfiS taljtftioab meljeb miStiSte loSja-julguft toõtta, mis 
„paiafe" läbi fünbis. $uus pubelit totraga telliti loa' õ(le= 
mätjufeft faffa=famört§fe laua peale, fuf)u uljfeb SDMgib umis= 
Jalu fiSfe tunginub. 

$oofep lähenes neile auupallilu näoga ja teretas alanb* 
lifult. 

„§ettab on nrististe SBiljanbi maalt ja tulewab 9ipuroe= 
reSfe roõõtufele," algas ta naljata fo^metufega. 

„©ul on õigus, poifs," toftfiwab SJhtlgib lieal meelel, feft 
Qoofepi alanblil ole! oli neile loaga meelita». 

„©oo, foo!" tä^enbaS tftpuioete fulane. „Ser»oe füla 
ootas ifanbaib fuure põnetoufega, feft teie tillus ja luulfus 
on fiin juba ammugi tuttaio. DI; feba rõõmu, mis nüüb 
meie pere tütatbele ofals faab. Äeegi ei olelS footnub, et 
Siputeere neiubele fatnafeb lofilafeb tuletftttab. 3Jia olen 
Siputoere fulane, auulifub ifanbab." 

„5£ule, joo Haas õlut," ütles pitem noormees uljfe mota* 
mutgutamifega ja anbis Qoofepile tlaafi lätte. „ kõnele fiis 
la, taS Sipuvoete lobulanalefeb la igaptbi meie wäätt on. ÜMe 
ei ole neib eluajal näinub." 

„£>i, oi, ifanbab! 2tteie Seena ja üttiina on tiibtufub, 
leltebe fatnafib tulega otfima piao. ÄaS nab lüli Siljanbi 
ifanbate wäätt on, feba ei julge ma juft otfustaba; fülap 
näete ife. 3Jiinu meeleft on tübrulub päris roofi=õteb, muub' 
lui aga, et mõlemal nagu fugu pätaft mibagi puubuo . . . " 

„3fiibagt puubub? SSfliS fiis?" lüfiS pais 2üiul'f. 
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$oofep liigas Fõvraataguft. „Cga fee liiö fuuvemat et tä= 
fjenba, et raõt feba fa paljafš panna ega naerufs telja, aga 
lugu on fee, et SWüna jalg natufene fjaige on." 

„WdM ta jalg Fjatgefš jäi?" 

„@i ma tea juft õtete," fofjmaS ^oofe^, „aga inimefeb 
räägtmab, et fee alles fünbtmifeft faabtf olla." 

„2fttš fa lorab poifž! Qfa et Fõnelenub fetteft mtbagi, et 
SKttna jalg fünbimifeft faabtf Ijaige oflo," f)üiibi§ SMtna Foft= 
lane paljafelt. 

„©eba ma armau, feft ega fee ftis tübrufule enam raalu 
et tee," feletaš ^oofep pool Maia näoga, „feba toiga ei pane 
fa leegi tähelegi. Sffietbi patent lugu on Öeenaga; temaga 
peab IjäSti raaljušte raalima, feft ta ei faili, fui inimene temaga 
tafa lõneleb. 2fti3päraft on ftis intmefel fjäät antub, fui ta 
teba ei tarroita, ütleb meie Seena." 

„Gga ta ometi furt ole?" fjüübtS raanem toenb amuli 
fuul. 

„2JHttc märfi, mitte marti! 3Ka ütlefin ainult, et ta fjäštt 
et fuule, fee on tafaft juttu fuulba ei raota! — Qtt toa' ttat= 
jalas tütarlaps; teeo fagebašte fetttfafatb tüffa. Seebab ta 
fuppt, fiiS ajab nii palju foola ftSfe, et fööjatel fuu xaihi 
läfjeb; aga fõif nalja ja felntufe päraft! Sffiäga naljatas püga!" 

BJžuIgib raaljtiftwab raeibt fartltfult teinetetfe otfa ja ta* 
putafiwab päib. ©üs joobt õlu ruttu ära ja utinbi fõrtftft 
raälja. ^oofepite anti luba, fa raanlrišfe istuba ning fofila*. 
feb fõitfitoab füla poole, ^oofep ptbi neile «ipuraere talu 
fätte jufjatama. 
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*Pereifa oli juba lobuft ära läinub, fui fülalifeb finna 
jõuubfiroab. Qoofep jäi õue tjobuft eeft ära mõtma, luna 
mõlemab 2Mgtb inajaSfe aStufiwab. 5£oaS ei olnub inintefe 
Ijinge. Sföeljeb ootafhoab laua asjata, et leegi fisfe aStulS. 
2BümafS tuli f̂oofep loäljaft. külaliste toõõraStaioate füfi= 
miste pääle, fuS fitä fõif majara^raas olla, feletaS [ülane, et 
ifa tarnrilife asja päraft laugete ära fõitnub, tübrufub olla 
aga mstiste fuSgil peibus, feft nab olla loaga Ijäfclifub. 

„šftonoIj, fuba fiis ifa >oälja loõis fõita," ütles fofilaSteft 
teine, „mete firjutafime jo, et me täna fiia jõuame." 

„2J?eile ei ole lirja tulnub, feba tean ma felgeSte," foStiS 
$oofep, „lülap ta fiis fabuma läfs. ftfa tuleb aga ööfefs 
toõi teifels l)omtfulS foju, — els ioiitfe tütarlastega aega; 
füll ma nab petbuft mätja futfun." 

©ee fünbis. $õige enne ilmus 2ftiina. DfaioaSte lon* 
gateS läljeneS ta meestele, misjuures ta filmab poolbis Itnni 
pigistas, nagu fee lüljifefe nägemifega inimestel irtififs on. 

Qaal — nõnba oli palfu foftlafe nimi, lellele 9ttiina 
mörsjals määratub — Qaaf lõi näoft päris laljtoatufs, lut 
ta Ionfaioat pruuti nägi. Süibruf oli nao ja lelja moe pooleft 
ilus, feba ei mõinub feegi falata — aga päris ttrigane! 

Sftuna lon!as üsna meeste ligibale ja toal)ti§ mõlemale 
pilul filmal Õige uina juures uäoSfe. 

„2ll) foo," ütles ta, „fülap te' fiis itta SBiljanbi fugulafeb 
olete, feft ma ei tunne teib fugugi — tunnistan ja tunnistan!" 

©eega firutas ta läe teretamifefS toälja, mille Qaal fülma 
wärinaga waStu loõttis. 
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„$oofep, fee lübruf on ju puru=h>igane," fofistas ftaaf, 
fui üKiina ^ä&eltfult eemale astunub. 

„«poIe nii ljufl," wastaS fulane, „ta teeB Siljanbi ifanba* 
tele ainult auupaffumife uoffufi ja niffufi; muibu et lonta ta 
fngugi nii palju." 

„Slga ta on ju fa pool pime." 

„ jällegi üleliigne arroamine. %a tafjtis ainult nälja 
^aaba, miš farioa filmab ta peigmehel on. ÜWttna armaStac 
nimelt ülSneS finiste filmabega me^i." 

„3lga Futju fiis minu fallifene jääb," ütles teine wenb 
wpljuste, feHe nimi @nn oli. 

„$ütl ma tema fa fambtift loälja tivin," fostis ftoofep, 
„ootfe aga." 

Sui Qoofep famorisfe aStunub, iõuufis feal ifeäraline 
jõmin ja miivin; nnstiste tahtis ^oofep Seenab pool wägife 
tuppa reöiba, fee pant aga lolfafa jumifemifega ttaStu. S i u 
mais jõuubfiwab mõlemab fiiSgi tuppa. Seenal oli wana 
määrinub feelif feljaS, Iõ^ftne põll ees ja juuffeb fasfis. £a 
naeris lollafalt ja pomifes ja jõmifes arufaamata fõmi. £a 
osfaS toeel ofawamine oma lommetit mängiba fui Bbe Setina. 

„©tin on fiis meie teine fobufanafene," ütles $oofep 
lõige tõftfema nä'oga. „8eena, mine löö ometi Siljanbi fugu* 
lastele patfi ja mõistata, fumo finn tulewane teinepool on." 

„$fa läfs lobuft ära," nxistas furt ?eena felfe peale 
pefjme töbifewa feelega. 

i * 
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„ütta et fõnele mitte tfaft," pübis $001~ct faile fortea, 
„tna fäftn finb fiilalift teretama minna!" 

„$Sl'a läkn tfaga püfjapäeto otfefok firtfin)"?," lälfitaS 
8eena ja tegi, nagu ei panefs ta fiilalift tähelegi. 

„©a et fuule enam jugugi!" farjus 300lc! "'^ i«aljustc, 
et afna ruubub põrifefimab, „mine tereta oma fugulafi, näe, 
fuS nab istunxtb." 

„2fta fjäbenen," roaStaS Seena, põue näo ette pannes. 
„®üü ma fjomme teretan netb." 

„2(ra ole laps," Õpetas fülane, „tufe, anna ifattbatele fätt; 
mtä fa neift poeneb, oleb ju loa mifs ja tüüfafaS neiu." 

^oo[epi fäefõrtoal astus Seena SBiljanbi meestele ligemale. 
£a naeratas loltafalt, roangutas peab ja püljfis fäijega üljte 
puf)fu nina. ©nnul tõuufimab üjufawoab püsti, felte peale 
mõtelbeS, et fee lott tübruf tema mõrsja olcioal. ila pööras 
nõo fõrroale, fui feena talle piffamifi fätt taluts anba. 

„Saš fa olebgi minn täbtpoeg?" füfis feeni ireibra l)ää= 
lega, „»Õi niifugune pifergune mees ongi v\\vx ifa Õemek 
poeg. ÜM futt on aga farmib juuffeb fa Õige puuafab fok. 
§ef)el)e!" naeris ta ftis ja fartouStaS Gnuu utt, et meki 
ftlmab toeftfefs läfftwab. 

„SüIaliSte fõljub on toiStiSte wäga tüDJab," i)üüoiS $oo* 
fep nüüb 9ttiina poole, „lapfeb otftge ruttu jiiw>s! Sina, 3ftU= 
na, prae lifja ja löö Ijää ljulf mune peale. ,,-Vuut foori fina 
pütt piima ära,.-.teine too rõõfalt. Ühtttu, ruttu!" 
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Wliina Ionfos M)e toaft nxilja; «ceume pibi ^oofep aga 
loeel mitu forba fõvtoa möirgama, enne fui ta terweft jutuft 
nii palju aru fai, et teba Mmgite fästi minna, t a $oofep 
ife läfs toaft ttälja. £a lubas lülahsh fyobufele faeru anba. 

t u i mennaffeb üfftna olitoab, poörafõuab nab näob ptffa-
mift temeteife poole ja neeb näob oluial- puergufeb, täis fent* 
fafat efjmatuft, tmeštuft ja fot)metuft 

„gnn!" 

„£>n fee uues wõi itmfi?" 

„2J?inu armateS tlmfi." 

„Gnn!" 

„Saaf!" 

„WIÜ nüüb tefja?" 

„<Seba ei tea unna fa nutte." 

„Üfö jalutu ja pime — teine (ott ja htrt - pMja taewa* 
taat ja neeb otta meie pruubib!" Qaagi-l Uigtfiroab peaaegu 
pifarab fitma. 

„ü)?a arioan, fõige parem on, meie paneme fyofcufe ette ja 
fitjtttame folje minema!" tätjenbas ©nn mncui Ijaalega. 

„©, fee ei talja fa IjäSti minna," n ^ t a s $aaf, «Ijooune 
on ju punamata ja meie peame feln.t oimfefe, fe§ meile mu 
fugufib pruutifi julges paffumaö fäta, ualufene fdfile foõtma. 
Sänafe öö peame fiia jääma, ftmta ei UM nttbagt parata." 

Söatjeajal walmtötafiwab netuj im. i^üe fiiiia. Sänge 
fõrfce^aiš tungis tuarsti toaft faminu]:, feft Seena ott tü)a* 
praabtia ja lastis meelega pefitüttb Iõtf mustab põleba. 
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„Mo% fetfe totbit päraft, mis meile fealt tuualfe, raõime 
lüH nälga jääba," lurtis ©nn Ijalebalt, „loH Seena põletab ju 
tifia fööfs." 

„£)i Ijäba," fajas Öeena Ijeal toaft, „pann läfs ümber! 
SWiina, nopi liljatüfib tulja feeft jälle panni peale; pole feCeft 
nriga ühtigi! (£ga onupojab mõneb faffab ole, et tul)aft lil)a ei 
wõi füüa!" 

%aat ja ©nn otjfafiroab. Sttenbe roaeSte fõfjub olhoab 
tüftab! 

M ü b tuli lollafaS SJHina piimapüttiga fisfe, mis ta fäe§ 
nii laius, et piim tal mööba rinbu ma^a joolfis. ?eena lonfas 
lilja ja leiwaga ta tuppa. 

„§afale fiis nüib larpima," Ijüübis Sftitna, fui föögib laual 
oliwab. 

©nn ja $aaf raputafiroab pätb ja püübfimab roabaubaba, 
et lõfjub fugugi tüfjjab ei olla; roiimafs afufiroab aga fitSgt 
lauba ja nimelt felfe nõuuga, et roäljemaft natufene piima ja 
fuiroa leibagi füüa, feft tuljane ja fööfs põlenub lilja ei 101= 
wanub fufjugile. 

©õiroab fiis meb>b fuiwa leiba foolaga, aga lifjašfe ega 
piimapüttibeSfe ei ti^fanub fumli puutuba. tfeena imestama 
füfimife peale, mils onapojob paljaft leiba näriba, foftfiroab 
meljeb et — et piim neile foljuwalu ja lifja — peamalu te* 
gemat, misüle Seena õige fentfafa, pool faljetferoa pool paljafe 
näo tegi. 

Qoofep püübis meestega juttu ajaba, et aga nab oliwab 
nii nutrab rõfjutukja wtljafeb, et jutu pufjumifeft tntbagi ei 
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faanub, misüle Qoofep ainult rõõmustaba icõis, feft efs meljeb 
feba ennemini minema pane, fui mõrsjate lollus fübamewalu 
fuurenbab. See Qoofepi lootus ei lainub aga mitte täibe, et 
meljeb {uba enne ifa fojutulefut ära fõtbaffiwab. SBümone 
tuli fa roiimafs fcfföö ajal foju. Sttetub oliioob juba magama 
lämub. Söiljanbi fülalistele oli ^oofep lauba laffa afeme UU 
nub. $ui peremees tuppa astus, läfs ftoofep folje minema. 

Sipurcere peremehe imestub oli (uur, fui ta SBiljanbi fu* 
gulafi nii ootamata tõmbel tobus ceft leibis, tema toõõraStuS 
aga weel fuurem, fui ta meeste paljafeib ja moSfis nägufi 
nägi. 

„3lrmfab pnjab, mis teil ometi nuga on?" fjüübis mana» 
mees weibi petame feelega, feft ta oli mölbrtl taunis oljtraSte 
tlaafi tõftnub. „®ga te' ometi fuSgil pefsta ole faanub, et 
nii mõrubalt toaf)ite? 

„pefsta mitte, aga petta oleme faanub," urifeS Gmn. 
$oopis waStameelfelt anbis ta onule fätt. 

„£eS teib fiis pettis?" 

„$ülap onu feba ife fõige paremine teab." 

„a»tna? Suft mina feba pean teabma?" imestas 8ipu. 
were wana. 

„@oo?" ütles Enn pa^afe pilfamifega, „fas fo oma tüt* 
rtb ei tunne?" 

„9JWS ma neib ei tunne," lollitas toanameeS, „faž pole 
prisfeb \a roiifafab pügab raõi mis?" 

„2Däga prisfeb ja wiifafab!" toõrbas Qaaf mõrubalt. 
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Dmt toaatas ülje otfaft teife otfa. £a ei faanub meelte 
nriljasteft nägubeft ja pilfanxtft toontft õiete aru. 

„ÜJ?a füfin roeel forb pojab: mis teil õiete luiga on? 
®a§ tübrufub teie wastu lafjfeb ei olnub wõi läffite ifefesfis 
nenbe päraft tülisfe? 5trge olge lapfeb! Sftõlemab on ju ütje= 
ttiõrra tublib ja jumefab; leppige aga mÕlemeb foffu ja jätte 
teine teifele. Gnn, fina pibib ju Ceena faama; fa oteb roanem 
rcenb ja Seena jälle roanem õbe. SaS ja toa^eft 2ftiinab 
foowifib?" 

„2ftitte fumbagi," urifeS (Snn. 

Qnu ajas ftfmab pungi ja [uu amuti. „ÜJHs? 3)?itte 
!um6agi? ®a§ fiis $aaf mõlemaib taljab?" 

„ÜRitte fumbagi!" urifeS fa Qaaf. 

Sfto nüüb oh pagan latjti! Sipumere wanameeS ei osfanub 
enam folmegi fugeba. ÜJitS fee fiiö täfjenbaS? £ema ilufaib 
tütrib, fetfebe wiifafuS ja tublibuS terweS filjeHonnaS tuttaio 
oli, fellebe järele nii paljube noortemeeste fuub loett jooffiwab 
— SipuJoere Veenab ja SDftinab julgeftmab neeb meljeb ära 
põlata?! D liipab nab aruft ära? 

„Sa§ ma tofjin füfiba, mis teie imelif jutt täfjenbao?" 
algas onu toi^aft punafe näoga. Sui teie minu lapfi mba 
nägite ja nenbega fõnelefite, fiis ei wõi ma muub armata, 
fui et faubab toalmis on, nagu teie ifa ja mina finblaSte foo= 
rcifime ja fäsffime. SÖaStafe, mis pean ma teie lorift ar= 
wama?" 

„Dnu, awab fa, et farjapoifib fu ees feifaroab, feba fa 
oma tütarbega tüsfata loõib," IjüübiS ©nn, felfet nüüb fop§ 
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I 
taieste üle ntalfa läfs. ,,9^0 ütlen fulle, ftnu tütreb ei fõlba 
lõige närufamate fantibelegt, ammu fiis meile, fes me' tenoel 
SMjanbi maal fõtge rilfamab ja torebamab potfib oleme, ©a 
taljtfib meib oma tütarbega petta nagu foolipoisfa: toota ncU 
puft — finu ees fetfaioab targab meljeb!" 

£ipu»ere toanamefje rufilab tõufimab. „5Eeie jooffifub, teie 
loõttanäob, teie julgete minu lapp nõnba teutaba! Sfto ma ta= 
lj au teile felmtbele nätbata!" 

(St manamees purjus oli, fiis ei tuimub ta omas älilifeS 
nriliaS enam mingit piiri. Za lippus ©nnule wägife frae 
Male. ©ee aga tõuulas wanamelje lerge roaeroaga eemale. 

„Dnu, fa oleb purjus," ütles ta pilgates „ega fa muibu 
nii toaga oma pururoigaSte tütarbe eeft feifats." 

„ÜWmu tütreb puru=ungafeb," farjus onu. „©ee on uus 
nurjatu laimbuS! Sffiälja minu majaft, felmib! Sirge mulle 
enam oma uägufib näibafe!" 

„ÜfS lott ja lutt, teine jalutu ja pime!" frtisfaS ^aal 
teabele. 

„Oott ja furt? jalutu ja pime! Jooge wemblaib, tooge 
piitfu! üfta taljan teile näibata, fuba auuS mees oma laste 
Iaimamtft tafub. utta ütlen totimaft lorba: toälja minu ma* 
jaft. Sui te' päewatõuufu ajal rittnu frunbi piiribeft labunub 
ei ole, fiis Iafen ma teib ftbuba ja puuri pista! SBälja!" 

„^u6a me' ttljme ja täname 3<umalab, et fantibe Ijulgaft 
peafeme," farjuS %aal ja tiris ttritjafe <£nmt uffeft roälja. 
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Stpuwere ifa läratfcs nüüb Ijull õega üffina toas, urifeS, 
poraifeS, fõimas, funi ta roiimafs äta mäfis ja uut ta filmab 
finni pani. Sooli pealt, tuim ta magama jäänub, miifimab 
ttitreb teba fängi. SBiina wäftmuS ja wilja oliwab ta mi ui* 
mafefs teinub, et ta fetle juures ülesfegi ei ärganub. — 

©nn ja $aaf pibafituab wäljas nõuu, mis nüüb fõige pealt 
tefja tulefs. @nnu tahtmine oli, Ijobuft fo ĉ itk panna ja 
teefonba loju poole algaba, aga $aaf oli reifift ta fõrtfis 
joobub õlleft nii unine ja wäfinub, et ta menna nonule roastu 
fjaffas tõrluma. 

„@a teab, luba minu roaene Ijobmte ära on aetub, ta 
ta^ab wöljemaft paar tunti tueel puhata," ütles ta. „pealegi 
olt manamees täna purjus ja et teabnub, miba ta fõneles. 
%l räägib ta Ijomme I)ommiful teift juttu. ütteie ei tolji jo 
ifale tobu räälibagi, et me' onuga nii jälebaste tüliSfe läf* 
fime. §ommiful toõiffime teile felgefs tefja, et me' tema roiga-
feib tütrib lõige parema taljtmtfega lofiba ei mõt. ®jt ta 
faab felleft ifegi aru. ^oerne õige lauba laffa ja puname 
toeibi. Sulju fa füba ööfel fõtbab. üttõni Ijaffab meib fui 
fjobufe*roargaib roiimafs fimbutama, feft me' oteme fiin mõõ* 
tab ja roõõras rtibeS. <£l)f fui tafjab fiis paneme päewa= 
tõuufu ajal minema. §omme on ju efimene ©uroiste pülja 
ja manamees magab faua. Äut ta^ab, fiis ei pruugi meil 
enam temaga foffu faabagi, fuib magama peame natufene." 

Gmn anbis järele, nab pugefttoab lauba laffa magama. 
Üles ärgates taf;tftwab fiis meel nõuu pibaba, fas onuga enne 
minefit meel foffu püüba roõi mitte. Qoofep oli õues feiSnub 
ja meeste juttu paljafe meelega pealt fuulnub, luna neeb teba 
pimebufe pöraft ei näinub. Qoofepil olefs fõige armfam oi» 



nub, fui nab fob> minema olete pannub. Sttof), oga ftoofeptl 
oli juba uus plaan ette loalmistatub, fuba ta SMftbeft fiisgt 
enne artuaS laljtt faamat, fui peremees üles töuufis ja lõi! 
pettus ilmfils tuli. $oo[ep jooffis naabri peresfe Särje* 
Sfufjani järele, fellega ta roarSti tagafi tuli. 

„3oofep, $oofep ae!" fjüübis forraga (£nnu fjeal, „magab 
fa ta fitn lauba IafaS?" 

$oo|ep fostis alt: „gt, ma magan aibaSl" 

„$uule, ole wa Ijea mees, aja meib enne päetoa tõuufu 
üles ja pane fa meie fjobune fiis ette; ma annan Ijea jootraha." 

„§ea fütl!" fostis Qoofep. 

(Siis läfS ta $uljaniga aita. UmbeS tunni aja päraft, 
miil äMfibe roalt norSfamine lauba lafaft fuulutas, et nab 
magafiroab, puges $oofep aibaft wälja ja pani ruttu ja tafa* 
fjiljufesti fülaliste Ijobufe ette. (Siis astus ta jäite aita 
tagafi. SBeel pool tunbi läfs mööba. Sftütb ilmuftioab mõle« 
mab mefjeb. $oofep ja ^utjan. SWõlemab olttoab fentfafas 
tonbüülifonnaS, walgeb linab ümber, näo ees mustab riibe* 
lapib filma nina ja fuu=f)auf"bega, ning peas cflgebeft feeruta= 
tub farroeb. Öauba laffa peafis laljeft foI)aft: wäljaft luugtft ja 
lauba feeft läbi Iaebaugu. ^oofep ja ^uljan pugefiroab tviu 
ntafeft fofjaft tafafeste laffa, fus SLBiljanbi roennaffeb waljuSte 
norsfafiraab. ^uljaml oli plefift farp fäes, mille fees tulifeb 
fööb õfjfufiroab. šfteeb panbi hammaste roaljele. (Siis tSm= 
maS ^oofep (Snnu ja ^uljan Qaafu jalaft. ütteljeb liigutaft* 
loab. ftoofep wõttis refja lauba fatufe ferwalt ja fraapis 
fellega SWulfibe päib. Hflõlemab lõiroab filmab laljtt. 

SEeabmata on, fas (Snn ja ^aaf tonta ülepea uSfufiwab ja 
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lartfiwab, raäljentaft cli nenbe ehmatus aga praegu nii fuur, nagu 
ta uneft uimastel inimestel olla wõio, !eS forraga loljutaraaib 
,!ogufib eneste ees näeraab olewat. $a loljutaraab oliraab meie 
tonbib raaga: füfimustab näob, [armebe ja walgete lefjabega 
ning õl)!uro tuli DammaSte raadel, mis näo ja togu üle wÕõ= 
raft tonbtltft Ijelft !;eitis. šftagu roal! oliraab SBttjanbi mefjeb 
ntaaft üleroal ja löljemal jtlmapilgul plagamaS. Sttagamaft 
ärganub inimene on ju pool uimane ja õliline I;ttm meao 
teba roägife uifapäifa metfa. 

@nn oli nii õnnelt!, et ta luugi üles leibis ja rebelit 
mööba ennaft loiuta aUa fulittas, nii et !onbib ragtfefiraab. 
^3affule jaagule raaejcfefele jul;tuS aga raeiber äparbuS. <pu 
mebaS joolfis ta felle fjaugu peale, mis otfetolje fefet talli 
läiS. ©etleft Ijauguft lenbaS $aagu!ene läoi. Siga fee et 
olnnb meel IÕü. $uft luugi all jufytuS üfs Sipuraere IjobuS* 
teft feiSma. ©ellele JabaS %aat fuure ptõntfuga otfetolje felga. 
Soont ehmatas, trampis, fäänaS ja wäanas mitu !orba tallis 
ringi ja pistis raiimals tuule tiirufega talli ulfeft wälja, mille 
$oofep ja Quljan raift fogemata laljti oliraab jätnub. SBaene 
$äa! foibis Ijooufe Tafaft lüünte ja hammastega ünni, feft 
peru loom lõi eeft ja taffa üles. 

„$umala paraft, tuttu riibeb feljaft ja õlgebe alla!" fofiStaS 
$oofep la!aS ning lähemal ftlmapilgul oliraab mõlemab meljeb 
tonbi=itli!onbabeft raaoab. ©ööb pistis $ooofep !ar6i fees 
taShtSfe. 

Äui $oofep fofaft m a ^ a iõuubis, nägi ta $aagu lentfalat 
ratfafõitu. §oonne tõljlus nelja õue mööba ebafi, $aa! la* 
ntež nagu aljm ta feljaS. tuline mõte fäljraaS feba nä^eS 
lawala fulafe peaft läot. 



„üftafsht mtS malfab, tulgu mt§ tulel) — ma fatfun 
toeel tmtnuft ittnõuu," mõtles ta ja joofftš tuppa, ©eal 
IjaffaS ta percmeeft fangtš üle§ raputama ©ee et taljtnub 
ega tafjtnub tõiuusta. 

„^exemee:, peremees — Ijobufemargab õueä!" pübi§ 

©ee atta§ ?tpuwere loanameljel et olnub mtlfegt mu eeft 
nu palm f)txmu fut l)ooufe«toargate eeft. ©õna „tjnoufemar* 
gab" äratas ta fofje üles. $oofep ttris ta fdngtft walja ja 
toebaš uffefl Õite. SBanameeS nül)lt§ ftlmab felgeš, icetfene 
nxilge oli Juta watjaS ja tmeštufega ndgi ta, mtš Õue§ fün* 
bis. §>ot>ime lõfjfuS jaaguga tffa weel Õues ebafi tagafi. 

„5fto nmtb oti pergel laljti!" IjitübtS Stpuwere peremees, fefle 
peaft nutu weel taieste et olnub lafyfumtb. „3JJa annan oma 
pea, fui fee felm feal mttte mtnu Õepoeg $aaf et ole." 

„@ce ta on, fee ta on, feba näen mtna fa nüüb," tdl)enba§ 
$oofep, „ct tea mi§ ul)fu§ fee on, et ta mete I)oImfega oõfel 
üm&er ratfutalj?" 

„SS}arastaba talja» ta mete ^oüuft, mus ju» muuo, iarius 
toiljane peremees „®e§ olete arwata toõinub, et minu oma 
fugufeltft |eas nttfugttftb fclmtfi oif! Soljoo, utjal), fetmib! 
<£nne laimanxib minu tütreb ära, fiis Ijaffatoab tcatgate! Dma 
onu Ijooufe taljawab ära wtial" Mi, on jufia oma T)obufe 
!a ette patuiub ja taljtutuab tuift praegu punuma pista. 
Siga Iclm ei teabnub, et meie ruun ntöStaft tnimeft felga ei 
tafe; ta fai utuibugi folje petute. Soofep, püüa Ijoüune fdtte, 
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füs paneme felmib finni ja faabame talitaja järele. Äuš fiiš 
teine loõrufael on?" 

©nn oli efimefe hirmuga aita pugenub. ©eal oli ta pu 
meba§ luõUnritfifub ja piimapütib umber ajanub. Ül§ pütt 
fjapu piimaga oli talle päfje fuffuuub. SBeiber nägi ta loälja: 
peaft jaluni piimane, pea tinnab, jalab. 

„%\üe $umal appi!" fifenbaö Öipwoere onu, „ju fee toift 
aita taljtiš tüljenbaba! Oo, nüüb läljeö lugu Ijulfufž! Ootfe, 
felmtb, ma taljan teib ife natufene õpetaba!" 

Za f)affa§ loemmalt otfima. $oofep ljaffaš ta fäeft linni. 

„ peremees, toota felge möižtus pälje ja ära tee liig palju 
fära," ütles ta utanitfebeš. " „9W3tle, et fui fa ueib pefžma 
f;affab wõi tofyia fätte annub, — mõtle, et fa fetfega ennaft, 
oma maja ja fugufeltft t)äbi alla annab. SEerwe füta l)affa& 
finb pilfanta ja põlgama. SBeel ei ole ju mtbagi raaraštatub 
ja mingit fal;ju teljtub, ei tea fa feegi roeel, miž fttn fünbt* 
nub. tiljuta meljeb ainult minema, fee on fõige parem." 

Söanameeš toõttis mõištuft; ta oli faunis fainefä faamtb 
ia näai ära, et 3<oofepil õiguS oli. 

„§ea füll, olgu nõnba," ütles ta. „üftine, püüa fjobune 
finni!" 

©ee fünbiš. Ooom oli lõf;fumifeft juba loäfinub ja jäi 
wärifebeš ata äärbe feišma. Õnnetu pool uimane $aaf lan« 
ge§ nagu tufjafott IjoBufc feljaft mafja. ®nn puhastas oma 
riibeib ja wanbuö tafafešte. Auna ftoofep fjobufe talli urii= 
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nub ja SMftbe mütfib üles otfinub, ptbas Sipuwere roana» 
mees oma ..nurjatumatele" õepoegabele raSfe f5imu=f6ne. 

„$a nüüb fafige ftlmapilf," fjüübis ta ISppefS, „mng tä* 
nage õnne, et te' terrce nabaga peafete. 3)ia tal)an teie ifale 
firjutaba, fui Ijuffa läinub pojab tal on. £eie olete minu 
maja teutannb — ärge enbib minule eluajal enam nätbafe." 

„9Me pole finu maja fubagi teotanub," waStaS Qaaf 
pool nuttes. „mi§ fiirt toeel teotaba ongi, fus tobufäijab ja 
tonbib feež laimab. SEuIe roenb, fõibame ära!" 

„ tobufäijab ja tonbib?" farjuS onu, „fee on uus laimbuS. 
3tta ütlen ircel forb, fabuge, muibu lafen ma teib fibubal" 

šffiennab istufiiuab roanfrile ja fil)utafüüab minema. 'Silis 
fiin fii§ fa muub weel tttja oligi? 

iftoofepi füba õisfas I)urraa, ef)f ta füll fa fübameft taljet* 
feS, et SBiljanbi peigmeeSteele nii palju ülefoljut fünbtnub. 
SKrmaStuS oli aga fõif feba telja funbinub 'ja $oofep teõttiS 
nõuufs, SSHljanbi utef)i fübameft anbels paluba, fui ee§ fet§= 
h?ab asjab fa fõif forba täinub. 

Qa nab lätfüoab forba. Sipuwere ifa füba oli õepoegabe 

peale nii täis ja ta SMfibe armastus oli nii raSfe föögi 
faanub, et ta roiimafs järele anbis ning öeenafefe Qoofepile 
ja SKiinafefe ftuljanile luöaS, feba enam, et tubli fulane naab--
riwallaS fuure talu rentis ja Quljan ifa*taIuS peremeljefs fai. 

2UleS fü§, fui iütarbe pulmab mööbas oliwab, fai armas* 
tajate telmuS ilmfifs: nab funntStafiwab Sipuwere onule ife 
fügawa fa!)etfemifega üleS, miba uab SSMljanbi peigmeeste loastu 
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elfinub. Siga nüüb et olitub enam mibagi parata. SBana* 
mee§ rcanbus ja fiuuaS faua aega, uriimafš leppis ta aga 
tütarbe ja roäimeešte meelitamifel ära. Sötljanbi meestelt 
paluti füü fitjaltfult anbels. Ŝ eeb loftfiwab fobu=roatlaft tuö= 
Itb naefeb ja ammugi unuštatub on Säänemaa felmib „ n? t * 
gaf eb p v u u b i b . " 



1 

V. 

(S. 2Sei8ffog'i aate järele.) 

„$afsfabauu)at ru&la? — ©ii§ on .fee tõeste tõft? — 
©iis olen ma tõeste lõige fuurema loofi toõitnub? 
£õeSte? tõeste? tõeste?" fpbis föSter Qul;an Sarlfon ja 
fargaS füba ööfel woobtft wälja. 3KÕne pifa pppamifega oli 
ta foolitoaS oreli taga ning ööriibeS, nagu ta oli, pant ta 
foif regiftrib pübma ja laulis oma roalju Ijeale lõige toäge* 
irama ÖaSfiga: „3lüitb liitus olgu futte!" 

Ööfifc äfilife lärmi üle eljmatabeS ärlafüoab naene ja lap= 
feb lariatabeS magufaft uneft, ning mäljas fargaž loer jalebaSte 
IjauIubeS Ja ljulgubeS oma putfaft toälja, feft ta artoaž toar= 
gab ja mõrtfufab majaSfe tunginub oletoat. 

„3uljan, Su^an!" Ijüübis föftrUemanb ja raputas toana* 
meeft fõigeft jõuuft. „3JUs fui ometi on? Dleb fa fuutö&t* 
fets jäänub? SBõi oleb fa mõistufe fautanub? 2Bõi näeb 
fa unb? STee ometi ftltnab laljti, ftuljan! üfteie et ole ju 
fugugi firüuS! SBäljaS on pime ööl SToiou ometi!" 

„Öö? — Öö? — Unenägu?" fogeleS faster, ja 
ta läfi langes Ilaljroibe pealt, ta jalg libifeS pebalilt mafja. 
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Za nüljfis filmi ja ajas nab pärani Idijtl Sftüüb ta nägi, 
fuba feffööfene täishiu alitaft fisfe paistis, jftüüb ta fai aru, 
et ta unb näimtb. SBärifetoa lällitaroa fjealega ütles ta: 

„2Bõi fiis toõibuft fotc juttugi! $a ma ci ole mitte 
lõige fuuremat loofi fafjefajatuljanbega toõitnub?" 

„928aene mees!" naeris emanb 3ttarta, „toõi ftis mõibu= 
toos ajas finb fängift tüätja fcba folebat lärmi tegema? — 
Di, liti poifib feba teaffitoab, nab naeratfitoab oma ifa wälja!" 

„5Dõt fiis nii täitfa asjata, nõnba otfe ilmaaegu näitafin 
ma oma toaga ja tänuliffu meelt falmi ja fiitufe lautuga ning 
orila peliga? $a fa ifegi ei IjalaSta, taewane ifa? %a fiis 
taieste mal)a on wifatub tallis xafya, miba loofib maffawab?" 

„Dle wait, $uf)an!" waigistas Sftarta, „maf;a nrifatub ei 
ole weel mibagt. Soofimife aeg ei ole loeel laua mitte fäeš, 
ja fina ja mina wõime loeel mõlemab ÕnnetifufS faabg. ©eft 
fa minul on ju üfs loos. ©huil üts, minul üfs. — $a las 
meil füs feba ralja nii ruttu maja on? äfteie wõime ju meel 
mitu aastat oobata, fui meie loofib tillemal loofimifel roeel 
fäfile ei tule. ®aS meie praegu õnnelilub füllalt ei ole? ©elle 
päraft, ifa, mine jälle jumala nimel magama!" 

„$a," wastas föster, feS jälle fainele arufaamifele ärga* 
nub, „ful on Õigus, 3J?arta!" $a afrifaafa fäefõrwal läfs ta 
elutuppa tagaft, funa ta minnes meel fjaoemeSfe pomtfeS: 
„Df), Qumat, finu peal — ma olen julge teal!" 

%a fobis fängi pefjmete pabjabe fisfe tagaft ja uinus 
roarSti magufaSte magama, nagu inimene funagi, felfel puljaS 
fübametunnistus. Qa meie auufal föftripapal oli fa puljaš 
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fübametunnistus. gfs ta teinub ju&a oma folmfummenbttriis 
aastat QSfanba nriinamäel tuuliste tööb — firifus ja foolis 
ja leeritoaS. ÄaS ei fiitnub igamees tema ofawat orelimängi, 
tema roägewat laulu §ealt, tema foolmeifirt ofanmft löftri^Ioo* 
lis, tema friftliffu meelt leeritunbibeS? Äas ei auuStanub ja 
armaStanub teba terme filjelfonb, õpetaja §erra weel ifeära= 
lifelt. ÄaS oli fuSgil tnimeft, feS temaft patja olete wõtnub 
lonelba? $a fui rahuline ja eeSfujuline et olnub tema fobuue 
ning perefonbline elu. 5Eal oli tafane, taljfe ja Ijea fubamega 
aoifaaS? <£t emanb SDJarta fui jõuufa mõifarentnifu ainus 
tütar oma mehele tufcli faafawara majaSfe toonub, fee ei olnub 
tema tafafi meelt lubagi muutnub, teba mitte fõroafs ega 
ufjfefs teinub. $<»),' ta oli ometi nii alanbltf, et ta riiete 
pooleft õpetaja pronaft meelega talja jäi, itfa liljtfamaib ning 
obawamaib fleitifi ja tanufi fanbis fui fee, e§f ta temaga jõuu 
pooleft lüli loõtbu olefs wõinub u^IuStaba. 3lga ta ei tafjt* 
nub Õpetaja prouale Räiget ttfya. „5Ea on minuft ülem," üt* 
leS ta, „ma ei tal)a temaga ül)el aftmel feista." — ©elle 
eeft oli aga föftri emanba majapibamine ja elamife forb palju 
parem fui firifumõifaS. Sinab, fäterätifub ja afnafarbinab 
walgenbafiwab fiin fui lumi. ©lutubabe põranbate pealt olef* 
fib fa JoÕinub füüa, nii putitab oliwab nab. Saptb ja ftrS= 
tub oliroab täis riibe roara, fut fa fula rafja fealt leiba ei 
olnub. Zaubaš rötjlifiioab Ijarjašlinnub, Ijoowi peal fiolifiwab 
fanabe farjab, luufifiwab auebe §ulgab. 2tiaS oliioab peenrab 
furfifi, u6e ja erneib täiS; nenbe fõrwal lõfjnafiioab fõtffugu 
fenab lilleb, marjapõofab feifiroab rasfete foormate all lõngus, 
niifama joiljapuub. 

$a aeel rol;fem. ÄöftrUpapal oliioab fa iceel $eab prtS* 
feb loiifafab lapfeb. Äõige Joanem nenbeft, tütar löüfifene, 
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oitfes nagu-roo§ ja oli füjelfomta, toõiö !a olla fa^e foltne 
fifjelfonna neiubeft laugelt fõige ilufam. $a fiis punapõfeline 
©eorg, feS ju&a oma faf;eteiftfümnemas eluaastas flamertb 
mängis, nagu funingaS SEaaroet, ja miiulit tõmbas nagu luu* 
luS $aganini, ainult meibi pahemini. Sfting folmanbamafs 
lümne aastane Sluguft, fe§ iga pingi pealt, iga tü^jo torre 
feeft jutluft ptbas nagu weifene fuperbent. 

M g e fette päraft: mifs ei olefs föftri papa pibanub wa= 
gufaste ia rahuliste magama! 

2tinult üfs afi JippuS wiimafel maja raljuSfe nagu mäljeft 
waenu marju peitma. Smanb Waxta' nägi Ijea meelega, et 
firifu=poe paffu fõfjuga faupmeeS Stififefele läfjeneba püübiS, 
emanb SWarta näitas feba läfjenemift maga toetaioat, funa ta 
aga Äaferoere noort mõifafirjutajat fugugt fjästi ei faflinub, 
funa fee oma ilufa tenori I)eale läoi, miba ta ftrifu*fontferti= 
beS föftri ifanba fooris fuulba IaSfiS, papale loaga armfafs 
oli faanub. praegu ei elfitanub fee afi aga meel ei föftri 
papa ega mamma meelt nii palju, et nab ööfel rahuliste 
magaba ei olefS faanub. „9teg annao I)eab nõuu," mÕtlefi* 
taat) mõlemab ning efiotfa ei tefjtub mibagt, mis armfa tütre 
faatuft mägiroalbfele otfufele olefs tunginub. Oli ju Siififene 
fa alles feitfeteiftfümmenb aastat mana. Suba lugu neiu cnefe 
fübame ja felle foonribega oli, feS feba mõis Õieti ütelba? 
©arnafeib falabufi osfamab nooreb neiub faua fuure ofa»u* 
fega marjata, tfegi ifa ja ema uuriwate filmabe eeft. Äirtfu* 
poe faupmeeS $afoo SCatar et roõinub fütf.mististe mitte fee 
mees olla, feS Stififefe noort fübant tuffuma fuubis panna, 
©eba oli tema teraroateft maStuSteft nälja, miba ta nõotuma 



upfafa meelelife faupmelje naljatuSte peale anbis, feba oli neiu 
paljafeft Mmu4ortfutamifeft nälja, fui ümargufe lõbuga raana* 
poifs teba teretas. (Snnemine WõiS fee nimetatub noor mÕi* 
fafirjutaja olla, lellel nii ilufab mustab filmab ja juuffeb, leS 
nii roiifafas ja alanblif oli, leS nii peente armfa Raiega oslas 
laulba, et föfiril ja fogubufel filmab pifarale lätfiraab — raa= 
l;eft fa meie Siififefel — lelle tulles ©eorg ja Stuguft fui 
täijat rippufiwab, feft et Sllbert SBeSte neib püljapäetoiti laia 
õpetas püübma ja raibupüsfi laflma. SEerafeb täfi,elpanejab 
raõifiraab la märfabagi, luba ötifilefe paleb lõlenbama lõiroab, 
lui Stlbert föftrile Iauluproowile tuli ja lui ta noobi lelje 
taganj falaja ilufa piigafefe poole piilus, fellel fell ajal toas 
alati mibagi tegemift juhtus olema. Siga oi) Ijäba! — Sllbert 
SBeSfe oli raaenelaps, leba mõtfaS armu pooleft üles fažraata* 
tub ja leS felle Ijeateo eeft terrae elu aja feljraa palgalefe eeft 
mõifa = faffu ptbi teenima. 2a oli Siiftte enefele lorb öelnub, 
et ta terroeS ilmas muub omafs ei raõiba nimetaba lui riibeb 
mis feljaS, foe füba rinnas ning rõõmus meel, ja et ta ta 
paremat lootagi ei toljtiraat. „£)£),'' oli Cttfi fiis oljfanub, 
„ot), fa raaene, rcaene mees, — ta ei loobagi enam!" — 

„Äena olels aga illa lüli, fui me' fafsfabatuljat raõiba!* 
fime!" pomtfeS föftrUpapa teifel Ijomtful pruulosti laus 6> 
bemeSfe, „ja raõimata ei ole fee mitte!" 

„@eba arraan mina fa," täljenbaS emanb foljrai rüübates. 
^ifSpäraft peafs fee raõimata olema, et faatus meib õnne* 
laStefS on walinub? Sftifs ei raõifs fee inimene näitufefs 
mina olla?" 

„@ina?" naeratas papa naljatabeS, „fina taljab raõita? 
ÄrmaS naene, fee mõte on tüdine, fui fumbgi meift raõibao 
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fiis olen fee mina. @eft ainult mina, a inul t mina wöm ja 
tafjan teib !Õifi õnnelifufs telja." 

„<£i, ^u^onl" ütles 3flarta mafjele, „jäta fee auu mulle! 
SWina teen finu õnnelifufs." 

„3a faS fa feba ju6a et ole teinubgt, ema? ju&a fafs= 
fümmenbmiis aastat oleb fa feba tetnub," maStaS föftrUpapa 
ja anbis aöilaafate fiigutatub meelel fätt. „(£fs fa toonub 
mulle fa neeb firStub ja fastib täibetub waraa,a majasfe, ja 
päraft felfe ninatarga plifafefe ja mõlemanb toaflatumab poi* 
fib, feS praegu oma piimafaufi fallal tülitfewab? 5DHS fiis 
finu poolt meel waja on? Siga mina ei ole finule weel mibagi 
meeleljeab ielja wõinub terroel eluajal, ©eft mis fiis waefel 
föftril ja foolmeiftril anba on? SBõiban ma aga fuure loofi, 
lüli fa fiis näeb, mis ma teen! ©iis teen ma raa oma fjelbe 
fäe laljti ja pean fõtge pealt finb meeles, armas ema. 272a 
lafen finb riffufe ja füllufe fees otfe fupelba, ma muretfen 
tertoe maja foige peenemat lõuenbit täiS; uueb firStub ja fapib 
ostan ma, Mift puuft teljtub ja torebažte poteeritub, uueb 
tauab, uueb toolib muretfen ma tuppa. SDlaja fülge lafen ma 
fuure tagan?ara»{ambri ja faktori efjitaba, fuf/u ma miljonite 
laupa läifimaib laftruüifi, pannifi, waagnaib, fausfa, talbrefuib, 
nuge ja faljwlib muretfen." 

„$ena löö," naeratas ÜWarta, „aga fa unustab, et fa fiis 
lofje lõige pealt oma ameti fäeft ära peab anbma, ja.et meie 
fiia elama ei wõi jääba." 

„2JHna? Dttma pean ameti läeft ära anbma?" "lüps Qu* 
Ijan imestabes. „2JHS|,äraft fiis?" 

„Sfto muibugi," foStiS emanb, „fee olefs ju efimene töö. 



SBõiban mina näitufeS, ftis peafftb fa fof)e teenistufeft laf)= 
luma, et fa raljuS jumala õnnistuft mõiffib maitsta, üfla 
ostan finb iffe alt lafjti, ostan finb enefele ainumate oman* 
bufefS; oma fjaltoa ameti paneb fa fo ê ma^a." 

„§alwa ameti?" toaStaS $tf>an, ja fäfi langes tal taSfl 
füfleft nõrgalt mafja. „§alm ameti? Qffe?". . . 

„2)Mbugi," roaStaS üftarta. „taS fa ei pea roifjaStama 
päeto päewa järele üleannetumate, toorete poiste üle? nrifjaS* 
tarna orelitaüaja üle, feS tufhtma jääb, nii et fantslifalmt 
laulmife ajal orifas tuult ei ole? $a mis fa fiis oleb faanub 

o m a — m a ütlen iceel forb — Ijalrcaft ametift? SRiffuft toõi? 
Qumal fjoibht! 5tuu? Qaf), föftri=auu! @eft fa ei ole mibagt 
muub fui alatu föster ja foolipapa, ning fuurtfugu ilma nae= 
rao finb felja taga wälja ja minb fa." 

„3ttarta," fjüübis föftrtpapa wärtfebeS, „fjalo amet? Äöfiru 
auu? — fee et wõt finu tõfine mõte olla! ÜDttnu amet? 
®a§ fee et ole peaaegu lõige efimene WjelfonnaS? ÄaS juft 
minu ja mu ametiroennab ei ole mefjeb, feS inimefelapfeb too* 
rufe ja rumalufe Ijauguft h>älja aitawab, et nab inimeste felfa 
fÕIoaffiroab ja enestele ja teistele fafufs ja õnnefs elaffinxtb? 
Äuningab ja feisrib faawab ju fa ainult foolmeiftrtte läot 

i tmmestefs Spetatub. £aS fa ei ka, üttarta, et ju ptibliSgt 
feifab: „Opetajab faawab Ruigama nagu taeroa täit ja nagu 
täfjeb tffa ja igaloeSte?" 

„©tis, fui nab maa peal nälga on furnub ja ära furna* 
tub-ja tuimafS tefjtub ifju ja Ijinge pooleft, ja ära potatub," 
ütles 2ttarta waljele. 
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r,sp3tatub?" fogeteš Qul)an ja tõufis laua äätreft püsti. 
„$eS põlgaö minb? — SMga furnub? 2ttitfal olen ma 
nälga lannatanub? 2JMal fannatafib fina nälga minu juu= 
res? — Štra lumatub, tuimate teenib? SUia ei ole lüli mitte 
enam fee libe noormees, leS forb finu ümber Shmfaare mõi= 
fa§ lipitfeS. Süli et mõtf§ meie ilma fetle warata, miba 
fa mulle faafa tõib, nii Ijästi elaba lui praegu. N 9tga fee on 
palja, fee on luri finuft, et fa mulle feba nina peale loislab." 

„ÜM on la õtguS fellelS!" laristas üftarta. 

„©mal" palu§ Quljan, „ioõta oma fõnab tagafi! stra 
osta mtnb mitte la^ti mu armfaft amettft! $alu anbels, et 
fa minu auufat teenistuft nii patufel fomoel põlgab, et fa 
mulle mu waefuft ja oma faafaiuara ette Ijettnub — efimeft 
forba. Ütle, et fa rumalaste räätifib? —" 

„9D?ina rumalaste?" pübis emanb wüjafelt maiele. 
„altina? Stnbels paluma? — D i , mis fa toeel ei talja! 
<Sinu amet on tõeste lõige paljem ja põlatum maa peal, ja 
mis ma ütelnub, jääb tõels, ja mtfs fa oleb nii fangetaetne 
ja ei talja ennaft oma alatumaft feifufeft üles upitaba lasta 
lõrgufele ja auule?" 

„ 2 M on auu fütfalt," pübis föster ägebalt. „ 3 M 
on lõrguft fütlalt! ©eba ei pruugi fina mulle enam anbal 
Äga finb pimestab faatan ife, ja ma faan nüüb aru luualt, 
mis teil on löönub!" 

„£>lgu mis on," maStaS üflarta lüljibelt ja loristas laua 
pealt tasfib ja talbrelub folfu mis plärinal. „2ftina ostan 
finu aga fiilgi laljti. 9J?a ostan firifu laupmeljele mõtfa, 



intba ta ammugi foomiuub, ja fõif läljme noorpaariga finna 
elama." 

„Noorpaariga? 2ttõtfa? Sirifu faupmeljele? §alb amet? 
' — pomifeS föster äritufe päraft wärifebeS ja läfs foolituppa 

tunbi anbma. Gfimeft forba oli ta täna nii mõttefeganeja 
foljmetu, et ta looltpotste lugemife wigafi tähelegi et pannub, 
nii et neeb imeStabeS foolmeiftri otfa roaljtifimab, fes muibu 

' nii terane ja loalt oli. Söftripapa oli nagu malja murtub 
ja maf;a rõfjutub. $a fui>a teeS ia P ÎeS t a l x'mm$. šftõuba 
ei olnnb ta weel ialgi enne olnub. ©õnab: „põlatub," „fool* 
meister," „f)alb amet," „nälga furnub," „ära fnrnatub" pirt* 
fefiroab ja roingufiroab tal nagu erilafeb fõrwabe ümber. 5£u= 
mebalt ja funoalt, nagu ta loolituppa läinub, tuli ta fa lõune* 
foögile. ©t fiin, ei la õf/tuföögil räägitub fõna. Sume, rõfju= 
tub toaitolemine walitfeS igal pool. ©eft ta emaub Wlaxta 
füba oli faptne. ffianemate õlel tegi fa lapfeb arafs ja fart= 
ItfufS; uab ei teabmib, mis mõtelba wõi telja. 

„9JKfS tema fiis nnliaue on?" mõtles föster, „mis mina 
t e m a l e fiis tegin? £a§ fee ei ole naeste nriis, fes M;a= 

- labibaft armaStamab? hammustab, triimuStab ja — õigus 
weel pealegi!" 

„mits ta . miljane on?" objas föfirtmamma. „ü)žtS 
j , , fuurt pafja ma talle fiis otete tegin?" 

gfimeft forba oli föftripapa meeleft, nagu olefs ta üffina 
ilmas. Gi rõõmuStanub teba fena futtnõl)tu, ei liffebe lõfjn 

• aias, ei ööpifu Uni „£a põlgab finb," mõtles ta, „feft fa 
oleb jo uxiene föster ja foolionu! £a jätafs fu maf;a, fui 
ta rtffafs faafS. £a loõtttS fu mefjefs, fui fa tubli prisfe 
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* 
noormees olib, — nüüb fa oleb tatle ära fuwatub, ära näi* 
ginub. S îiub mistab ta fullc oma taafamara nina peale, 
ilma milleta fa maene tirifurott oletfib! Sttüüb on finu 
tõrge amet tema meeleft jõle. • Uiüiib ilmutab ta oma fübame 
falabuft, et fõrtus ja uljtuS teba täibab Ja et ta oma Itljafe 
lapfe ja oma mammid fellele narrile alatumale mehele, fetlele 
Qatob ÜEatrale taljats oljmerbaba, ainult feUepäraft, et ta ta* 
mai reinumaber on ja föftri emanbat itta „proua" ÄarlfonifS 
nimetab ja teba tumarbab nagu baroni prouat. £56, naefeb, 
naefeb! Siga $uljan! tas fa et ole ife ta natutene ru= 
mai, et fa meel fiinbimata aSjabe üle juba nüüb otfuft teeb? 
SDžarta pole ju meel topitat oma loofiga mõitnub. — SJiõtteS 
tõnbis ta toa§ ebafi tagafi. Siga nii maga ta la oma paljan* 
buft ära taljtis peletaba, nii maga ta ennaft ustuma taljtis 
panna, et tül)i filmamoonbuS teba IjirmutaS, — fee ei lähtub 
tal torba; ta mõtteSfe jäi itta fee ttnbel armamine, et fuur 
õnnetus tuletul. £a armas naefe fübame fügamamasfe põ&ja 
maljtimtb olemat. SBõttfu ta loofi peal el)f mitte — $«(jan 
oli tiubel, et uaene tema wažtu fee ei olnub, fellets ta teba 
ftiamaani pibauub. „5Ea põlgab ftnb, ta põlgab finb, feft fa 
oleb ju maene toolmeister, waene töftripapa!" 

jWõrubuS ja tafane turbtus afufiroab töftrt Ijingesfe. 
Abielu õnn oli nagu unenägu ta meeleft, rais nüüb mööba 
lähtub. Sftufralt, rufutult, fõna laufumata luufis maene föftri*., 
papa majas ümber. Sastegi peale maataS ta umbufalbufega. 
„KeS teab," ütles ta, „mis furabi mõtm ta teile fübameSfe 
ei istuta. SeS teab, tas ta teie mulle torb niifuguft mälu ei 
malmista, nagu nüüb teie tigeba meelega ema." 

Höftrüpapa arroaS oma foljufefs, meel miimaft fatfet 



majarõdu jalale feabmifefs ära proonriba. 28al)eft paranbas 
Sttartafene meelt ning fat oma ülefoljtuft aru. Siga papa et 
mõiftmtb õiete peale Ijafata. Sftiba mõistus ja fjea ffiba teba 
fäsfifiroab, feba riffus tunbmuste ägebuS ära. v 

„9?aene," ütleS ta, fui nab emanbaga järgmifel päetoal 
iilfina juljtufiwab olema, juft mitte liig ma^eba ja meelitawa 

, fjealega. „3fta taljan finb — õpetaba." 

„£)petaba?" f ostis Sparta lüfjibeli. „^äta oma Õpetus 
ifeeuefele! mul et ole feba loaja!" ©ellega pööris ta papale 
felja. 

„5Ta ei wõta õpetuft?" wujastas föster. „5ta ei täija aru 
faaba, et tal üfefoljuš? ©iis on fee tõeste tema tõftne arroa* 
mine, et ta õiguft rääfinub. £ema mõtteb on tõeste neeb, <-
miba ta aioalbanub? — Suba wõiftn ma fa felle juures faljt* 
leba!" $a tumebalt ja nnfjafelt pöörtS ta mammale felga ning 
roifjatoaen nenbe roaljel wõttis tffa enam maab. 

ŠHõnba läfs nabal aega mööba, laupäeioa õfjtu jõuubis lätte. 
e 

$öftri emanb feifis löögis lõfenbaroa tule juures, ©ee 
.tuli fai täna rahutule täfjenbufe, feft mamma tegi pannfoofa, 
miba fõster nii rcäga ttrmaStaS ja miba emanb iga laupäeroa 

'-õljtul piifjapäewafs fuure ljulga walmtS praabis. šftenbe loo* 
ftbega tahtis mamma lepjnmifele teeb Ijafata tafanbama. Sftagu 
mõi panni peal oli fa tema füba fulama Ijaffanub, fui ta a&U 
faafa tafaft furotuft ja rõfjutub meelt nägi. Sa aStuS foofi* 

, bega tuppa, föõttis fübatne rinbu ja lähenes Qufjanile, fe& 
' fuitfu piltoebe fees tooli peal istus. 
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„SBcmctmeeš, oleb fa weel paljane?" füfiš ta malja loobub 
fitmabega, mis aurawasfe foogiwaagnasfe waljtifiraab. 

Sftagu minewifu füleft IjetifeS furwale mefiele tafane wärifew 
Ijeat IjingeSfe, ja atanblitult lastis ta pea norgu, nagu ootats 
ta, et mammafene enbifet wiifil ta otfaefifele fnub annate, 
©eal fofistas faatan tfe tatfe fõrwa: „<3ee on toit ainult wale 
ja pettus! SBõtö ta oma meelitufe läti fünbimatats -te^a, 
tnis ta nii felgeSte wälja iitelnub? $a lui ntamnta oma !äe 
ta laela ümfcer pani, peaštis ta enefe wägife laljti ja ütles 
peab raputabeS: 

„@i, üttarta, fa ei ole Ijea inimene! ©tnu füba ei ole 
talgi minu oma olnub, itjaib fa teenib eoajumalaib, leS finu 
fees elutfewab ja leba ma ei aimanubgi luni fiiamaani. ©a 
oleb — ära pane paljats — turi fawal naene." 

„$ufjan!" togeleS SJJarta eljmatabes ja pifarab tungifiwab : 

tal [ilma. «SÖiina fnri ja fawal naene! $umal aublu [ütle 
anbefs! SUiiS ma olen futte teinub? ÜJJiiS ma olen rääünub, 
mis mitte Õige ei otefS?" 

„$a fa jääb oma fõnabe juurbe?" tjüübis föster wat)ete. 
„$a fa ei tunne oma ülefoljuft tila weel mitte ja ei faljetfe 
oma pattu fotiriibes ja tutjaS?" 

„@i lafjetfe pattu," wastas Sttarta, „pattu? OIj fa roägt* * 
walbne mees! Dn fee fiis tõeste roõimalif? ^3annloofa teen 
ma temale — #>aata fui fenab — nuufuta, misfugune lõfjn! 
£ema juurbe tuppa tulen ma, taljan teba meelitaba, fattistaba, 
taljan fõil wilja ja tüli unustaba, alanban ennaft ja astun 
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efin«efe [ammu ja tema, tema tõuufao mu ära enefeft, 
nagu olelfin ma Itljwtme! ©a toana tigefops, fa, fa — " 

„$a [ai), ütle aga toäljai wana narr, ta^tfib fa iitelba!" 
tjüübis föster waljele. „©ee ma olin, nii laua ma truu ja 
tofife armaStufe fisfe uSfufin, — finb usfufin! Siga fee on 
niiüb mööbaS. SBana olen ma fiill, aga mitte enam narr . ' 
Xafyab fa tarf olla, fiis jäta minb rafjule ja traljteeri oma 
pannfoofibega firifupoe faroalat faupmeeft, feba felmi alatuma 
meelega nolutajat ja fäpult=fäijat, lellel enam ioõlgafi on Ini 
!ar»u peas ja lettele fa meie tfiififeft heameelega tatjaffib ol}= 
werbaba, fa tjalp naene, minu maja Ijäbi!" 

„2)?iS?" l)üübis Sftarta ja nriljapuna lõfenbas tal näo 
peal. „9ttina olla Ijalp naene, finu maja p6i . DI) fa furi 
fangefaelne wanatneeSI Siga fjea füü! ©t fa nii leppimata ja 
jumalafartmata oleb, fiis taljan ma fulle fa*päris mit)apurt« 
fals olla, luni 'fa aru tjaffab faama ja meelt paranbama. 
üttüüb peab fa Ja teaba faama, et ifanb £atar neil päewil 
minult Ciift fätte palus ja et mina feba temale luoafin." 

„2Wte?" farjuS föster, „itma et fa minu ja tiibrutu enefe 
fäeft tüfifib?" 

„3ftispäraft finn fäeft?" foStiS 9Jiarta mõrnbalt. „£aS 
ma juua ette ära ei teabnub, mišfugufe toaStufe fina annaffib? 
$a rumala plila fäeft — mispäraft? Xa ei mõista Õnne 
waštu roõtta; aga fülap aft IjcafS läljeo, fui ma toreba moifa 
ostan, fnltafottifi raputan ja ifanb £atra lanbraabifs tõstan. 
Sõi t minule peao faama!" 
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„%a on fõrgi meelega ja fangefuelne!" fyüübiö föžter toaluga. 
„Df), naene, pean ma feta iffa ja iffa tueel ftnufi nägema!" 

„DIgu mi« on, ma ujoiban," fõneleS ättarta effttamata 
ebafi, „fii8 läfjen ma toäimcfje juurte elama ja fa n?õib fooli* 
onufs jääta nii faua fui \a ialjab!" 

„J?a tahuta taljab fa minufl?" fjüübie 3uf)an. 

„2J?if« mitte?" wastaö 2flarta. „<Ba faatfib fttS ju oma 
tigebajt lurjafl naefefi laf)ti ja wõifftb effttamala oma mõifa* 
firjutajaga laulba jo lobaba, feHe tatfa unife poiftfefega, fellele 
fa oma labfc ja mamona faela taljab toifata, fefle ferjajale, 
fellel muub ei ole fui foe Ijing" . . . 

„$ra fõima inimefi mitte, feba fa õieti ei tunnegi!" far> 
juö föflripapa. „%a on tarf ja nnifafaö mees, nagu ma 
teift enne pole ri*dtnubgi. £ e a meelega annaffin ma oma 
tütre fellele tublile inimefele, feft minu Iapfe*õnnn faafs tema 
fjoote all õitfema. Siga felleft ei ita ma tceel mibagi läf)e* 
mat ja fellega on fa meel aega. ©tna aga mine Šumala 
nimel oma lanbraabi juurbe, eljf fõige parem rceel jtnna, 
fu8 pipar faötoab, rcõt foguni —" 

ufeanbal" nuuffue 9Jtarta rcabele. 

,f3af), parem on fyauaS olla fui fui maapealfee põrgus/' 
fifenbaS föster ning jooffiö loafl, fuö tal õf)f liig palawafs 
fjaffaS minema, aeba puube nnluSfe. 

„2ttaapealne põrgu? fogelbaö üttarta, temale tarretanub 
pilgul järele toaljtibeS. „%al on õigus! Siga felleji põrgu)! 
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peaStamab feabufeb, — tulgu lafmtamine! %äi), meie lofeme 
ettbib lafjuia^a!" fyüübiö ta toaljuSie, nii et \>a\ici feba tueet 
fuulba ttõtö. 

ÜJJaja ralju ja 3nn oli nüüb täitfa tabunub. Siifitefe 
meelitufeb ja tuaigistufeb ei mõjunub mibagi. 2a toaene 
laps nuttis oma ftlmab punafefs. <5efl obJ rocel teine tera» 
mõõt oli talle fübameSfe tunginub. 

„3umalaga, Siifafenel" oli tirjutaja Sllbcrt eila aia taga 
oja falbal öelnub, jumalaga ma Iä^en ftitära — laugele." 

Raugele?" oli Siift etymatabeS fofinub. „£eie lähete 
ära, Ijcrra 2BeSfe?" ja fcejuureS oli fuff, miba ta tubuS, 
neiu fäefl mafya fuftimub. Sftüüb, fuS ta lafyfumtfeft fuulb, 
fai talle aHeS fetgetS, lui failis fee noormees ta meeleft 
otnub. 

„3alj,. fiiiftfene," tõstis Sllbert, „ma ränban ära laugele 
toõõra ilma fiefe." 

„3a miSparafi ftis ja tuim?" togelbaS neiu maljalööbub 

filmil. 

„SWi8pärafi?" toStiö noormees. „©ellepäraf}, et ma omale 
oma ulualufJ, oma urtfitut ja maalapsi läljen otfima, ja et 
ftin ometigi ainuft fiibant ja faUiteft minu jaots ei. ole. — 
,ftui)u? Senemaale, laugele SBenemaale meie noore grammiga, 
feS finna mõifa ootab." 

„2Benemaale?" forbas Siift piffamift. $ifarnb tteerefw 
toab tal põžfebe üle, furbtufe ja paf)anbufe pifarab felle üle, 
et Sllbert fugugt ei füftnub, faS tema jaots ftin tõeste" ainuft 
põlfuroat fübant ei otnub, fefi t& oli ju ftin, fee füba! 
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,;<Sinb liigutab minu ladumine, armas Siift?" ütleS 
Sllbert pifa toaljeaja järele. „$ole luiga. Wla tafjan fulle 
pilalt ja laialt lirjutaba, fuba SBenemaal nifu ja ristiftjein 
}a tuBafaö faöroab, ja fuba feal inimefeb elawab." 

„SD?a et tafya teie nifuft ja tubaraft mtbagi ieaba," fofiö= 
iaS Ciift mõrubalt, temale felga pöõrbes, „feKeft U)õtte mõne 
Üufa Soene neiuga juttu ajaba." 

„3a mits mitte ftnuga," naeratas Sltbert. „fta8 fulle 
ftis toastu meelt on, fui ma mõne ilufa SBene pruubiga 
ÄrimmiS rcõi %ufafias altari ette astun?" 

„$ruubiga?" pübie Siift faljwatabecV' tcit on pruut 
SBene maal? DI) teie turi inimine!" 

Õõgewab tunbmufeb ajaftwab ueiulefe põgenemifele. Sa 
tormas ruttu foju poole, luna Sllbert talle naerbeS järele 
fyüübtö: 

„@inu päraft jään ma weel faf)e£fafS päeroafs fiia ja 
tulen finn toanemaib Sfumalaga jätma, enne lui ma 28ene* 
maale pruubi juurbe reijtn!" — 

Siiftfenc fannataS õnnetuma armaStufe raSfet piina. Sa 
nuttis ööfel ja (õppes näoft ära. ©elle roalu juurbe tuli 
roeel furbtus loanemate waenulife olefu üle. üfteeb vcõõrbuft» 
roab teineteifefi iga paetoaga itla enam ära. UmbufalbuS ja 
tume mõrubuö Võttis mõlemale meeleb iffa enam ja enam 
mangi. (Sma nuttis lui ta ülfina oli, ja föftripapaga fünbis, 
miba leegi ei olels aimata ttõinub — ta amet fai talle waStu* 
meelfefõ,4äfs fyalwals ta meelefl. Äuba wõiSgi ta ttxtbalt 
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lööb tefja oma walutafta jubamega, fui tal fõna „(al)uiaminc" 
läbi f)inge fajas. 

3a — lahutamine, lahutamine, fee oli fjtrmuo fõna, aga 
meelehaigele föfiri^apate fjaffaS ta negamööba õige tuttuafö 
faama;. ta vl)affa8 ^eaftmtft täljenbama, peaftmtfi fetlefi piu 
naft, miba ta praegu iannataž. 9(ga ta [ellele lootufele tuli 
ots. JTöstrite jufituö feabufe>raamat rätte ja feal feiftö-felgel 
fõnal: 

„<Sõimamtfe, äfywarbamife ja mäfjemate iegeroliste puu= 
tumiste pärafi ei lahutata alamat fugu aoiefiupanrifi mitte." 

3af), nõnba feiftS featufeS ja föftrt*papa pibi tunnistama, 
et la teba alamat fugu inimeste feffa tuli armata, ^ooIt= 
mata fellcft, et ta oma ametit ife nii fõr.}ef8 ja oma fetfuft 
fuurefs ptbaö. parata ei olnub mtbagi — Iafjutamifefi ei 
wõinub juttugi olla. 

2Banafene fyaffaö ftlmanäf)tarcalt närtfima ja folletama. 
SEa meeleterawus, ta fjea tuju, ta terioiö ljaffafhuab fabuma. 
Õpetaja ja fõif teifeb raputafitoab teab, fui uab rufutub 
tumeba olefuga toanameeft nägitoab, kä nüüb fõiftbe imestu* 
fefö orilamänguo ja laulus wigu fjaffaö tegema. j?öf}ri=papa 
ei oobanub •praegu" mibagi muub nii fuure igatfufega fui 
furma. Slinult furm oli loeel peafimife toojafs. 

Üfjel päraftjõunel aStuS ta fõögttuppa, fuö fotjrcilaub fae= 
tub oli. £afs oli laua peal täiž fallatub, fufyfur, leib ja 
toõi feal tõvrüaf. ÜJcamma oli toift praegu jooma- tafjtnub 
fjafqja, aga fööli tuõi mujale aStunub, tüijii talitus teba 
futfunub. 

I 
3 
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Slutübinenub fiJfiri*papa aötuS tumebae mõttes laua juurte. 
Za tüSttiS tooftft peent fufyfurt pifju peale ja IjaffaS feto 
fügatomeelelijelt waatlema. 

«JEiljtot, juft nifnba näeb fa tootja," ütteS ta ifeenefete. 
„2tga fuljtur on itmafüüta tapfufene ftnu waötu, ftna aga ofeb 
lutt toägeto ljiigtane! Siu raSfeib afyetaib murba on fui nalja 
aft! ÄiljttJt, fui fergežte peaStab fa inimefe lõpmata walu ja 
piina fäefl! Sftii palju, fui mul ftnb pifyupefa peal on, paneb 
inimefe magama iganrijete unele!" 

3 a wenbe (Snabega puiätaž papafene futjfru täe pealt 
foljtot taöft. 

SRüüb läte fambrt* ute lafjti ja fi«fe astus emanb üflarta. 
%a oli llaaö* uffe tagant, miö rofyelife gatbinaga finni oli 
faetub, fõtf fuulnub, ja toätja a6tube« fa wecl näinub,' fuba 
Õunani fäft taöfi poote fäi8 ja toalge putroer foljtoi ftäfe 
joofjtä. 2 a oli fatjtoatu fui furnu. $t f tamili, tartetanub 
pilgul, astus ta laua juurbe ja toüttis foljtoitaSft lätte. 

„üftee8;" pflbt* ta tumeba Ijealega, funa 'tajö ta fäeö 
ttärifes. ,„ÜJiee8 — ma joon!" 

„3umala nimel," ttastaS Suban, abtfaafa fofyutatoa näo 
ja olefu üle efjmatabeö. „3oo aga peale! fiofyroiga joob 
ju naeõteraf)n>a« oma roalu ja mure toljtu. üfturrab mees ta 
waatu ttuubufe — fofjto trööstib naeSterafjtoajt. <Pölatub 
ftbet, mis teba „ära furnatub" toanamefye fülge fötbab, aitab 
fergematš telja — jällegi fofjtt)! ©ureb tal mee» eljf fafö — 
naeSteraf/toaS joob teinamifete Jor)tot! 3oo aga joo foJjttji, 
naene!" 
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„3fa!" pübis üJiarta" ahastama Raiega ja wabifebeS, 
„wa joon! 9tta joon tõeste!" 

„$oo fiis ometi!" täljenbas löster, lõrtöale pöörbub näoga. 

SJiüüb pani aga mamma taSfi laua peale tagafi, ringutas 
fäfa ja larjuS, lafjtife aina juurbe tuifubeS, Ijirmfa Ijealega: 
„$KÕrtfuIab, mõrifuf ab, mõrtfulab! D$ fa pülja ^urnat, ta 
annab mulle liljtoti!" 

Stlnaft juhtus lirtfuõpetaja mööba minema. §irmuft ^aba« 
üfa tuulbeS jäi ta feisma nagu foolafammaS. 

ÄöSter aStuS aga toas linblal, tumebal näol laua juurbe 
ia jõi loljwitaSfi üfje fuure lonlfuga tüljjals. „©inu termi* 
fels, naene," ütles ta. 

ÜKarta fargaS aina juuteft Ijirmfa a^astufega tagafi, aga 
ta ei wõinub teba enam joomaft leelata. 

„Stppi! Stppi!" tifenbaS ta Ijeleba Raiega, ja jõuetult 
langes ta me§e jalge ette põlwilt. „8lppi! Slppi! — 3fa, 
Sumala päraft! ütttS ja tegib! 3fa! (Sta, ela! %lma 
finuta ei ta^a ma elaba. (Sfjl lafe minb furra enefega." 

Sttüüb astus Õpetaja fiSfe. „ÜJHS jun on fünbinub?" 
logeleS ta furma^irmul. „ffiäätige, mimefeb! mis teil on?" 

©õnalaufumata tõstis löstet pool minestanub abilaafa 
maaft üles ja Ijotbis teba Ijirmunub näol oma laenlas. 

„3ttarta, wõta meelt ja mõistuft! SDZina olen roaene põ= 
latub foolionu! ^Ima minuta ei täija fa elaba? Dn fet 

tõft? Sõimuga tafab fa furra? ÜRinuga?" 
3* 
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„ ©huiga, ftnuga!" nuuffuš TSlavta, „fa minu fõif, [a 
minu lõige armfam maa peal! DI), oleffin m i n a ometi 
fü)tt>tt joonub. £ $ , appi, appi!" 

„Sitiroti?" Ijüübis Õpetaja lällitawa Raiega. 

„$a fa oleffib mulle anbelš aimub, et ma finb ära fi^io-
titafin?" füfiš f aster wärifebeS. 

„3fla ei olefS feba fellegile ütelnub," nuttis Sttarta, „ja 
ma faljetfen, et ma enefete peaftjaib Ijüübftn. Sui meift fumfcgi 
.pibi furema, fui Ijea meelega et olefS mina fee olla taljtnub! 
Sa t t ja faeöamata oletfin ma Ijinge fjeitnub! — £)fj, appi, 
Õpetaja f;erra, appi! Süttis mina ilmas peale Ijalfan, fui tema 
fureo!" • 

,,9^0^, fiis tere, tere naene rõõmfas uueSte aluStatub 
elus!" pübis föftrUpapa naerbeS ja tõmmaS aoifaafa tormU 
tffelt rinna waStu. „Õnn fulle, fa truu l)ing! £antfime ja 
laulame, naene! $Õif oli ainult paljas unenägu! üDMe" Õnne* 
tüs, meie wiletfüs on lõppenub! SaSfiS oli felge puf;a§ auuS 
foljro, felge ja pufjaS nagu finu armastus ja "truubuS. SEantfi, 
Sttarta! STäna on pulmab! @ma, ema, Õpetaja Ijerra on 
meib praegu laulatanub! SQBiiulib roälja ja Jõüfugu pillib ja 
roileb! Santfige, armfab pulmalifeb! Õisfa pulmab, õisfaaaa!" 

i:. 

§eal jäi tal rinbu finni rõõmu ja Õntfufe tubinal, ja ta 
tutfuS ja pibi ennaft laua najal püsti Ijoibma. 

,füttis fee füs' täfjenbaB ?" Ififiš Õpetaja imeStufega. „$as 
te olete ljutlufs ja ogarafS läinub) föster?'"-



I — 69 — 

„<3ii§ ei-raputcmub fa mulle mitte filjmti foljnntasfi?" 
algas 2JZarta läüiwail filmil. „©a ei taljtnub rainb mitte 
ära fü>titaba?" 

„@t finb ega minb!" loaStaS föftripapa. „Söttmt patune 
Jõne, miba ma ftin (aua ääreS ifeenefele pibafin, on finb effU 
tarnib. $alj, ema, nüüb näen ma, et fa minb armastab. 
Stnna mulle anbeJS minu fangefaeluft, minu fübame lõtoabuft!" 

„Stmto la mulle anbefs minu rumaluftl" ^üübis ÜJtarta 
toa^ele, „anna mulle anbefs minu jumalalaftmata nmbufalbuft!" 

$a nab fyoibfimab teineteift faenlaS lõpmata õnnetunbmufeS. 

Õpetajale oli afi felgefs faanub. „3tamen, aamen," ütles 
ta ÕnniStabeS, „$Sfattb Ijotbtu ja.õnnistagu teibi §oibfu.ta 

>teib furja eeft! §oibfu ta teib — wõibuloofibe eeft! — §äf),-: 
armfab fõbrabl" fõneleS ta ebafi ja Jaltas mõlemate fäteft 
finni, „roÕibuloofib oliwab teie tüli põhjusi üttamon peletas 
teie filmi, pani tarretama teie fübameb. SUiamon ei ole teile 
õnnels, roaib õnnetufels. SEänage taeloa ifa, et ta teile tepU 
tnft'ja ralju faatis — toljttri läbi. ftmelitub on jumala 
teeb! SJiiba mingi toägi ei olels telja roÕinub, feba tegi fee 
fuljtnr' ja- fee 'tafs fiin! Siga lõi! et ole roeelgi lopetatub. £eie 
peibate ilfa weet mabu oma rinnas. £a • faabab teib fitžgi 
tueel ljufatufeSfe, fui teie teba eneSteft ära et Jjeiba. ©ee 
tnabu on teie toõibuloofib. §etble roõibulooftb eneSteft ära, 
lui te' ralju ja õnne majaSfe tagafi foottritel" 

- ;.; Õigus, Õpetaja Ijerra!" ÕiSlafiwab. mõlemab, „fee on 
tari fõnal ftabugu meie lurjab wõibupaberib!" 
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„9Jia põletan oma loofi ata!" pübis üftarta. 

„2ftina omal la!" lifaS $ u $ a n i««tbe. 

„3D?ttte nii üle laeta, fõBtrab," maanitfeS õpetaja. „©eHeft 
et olelS mingit fafu. 2Wa annan Ijeab nõuu. Sinftge oma 
loofib roaestele, ütlelfin ma, fui meil roaefib olelS, feft Äafe* 
mere rilaS grab,to !annab lõigi fiinfete toaeSte eeft Ijoolt. 
Stnüge —" 

„Süla tean, mis ma teen," õiSfaS löftri=papa' roaljele. 
„SWuC on lena mõte! Stnname oma loofib faatufe IjoolefS! 
3JiiS fa aroab ema: ma tingin oma loofi — tirifupoe laup* 
mehele. 3fta teba lütl fuuremat ei faili, näen ma aga, et ta 
minu loofiga tooibab, näen ma, et ta faabub raljaga nõnba 
ümber iäib nagu auuS ja §elbe inimene, näen ma, et fuur 
"Õnn tema meelt ja fübant paranbab, fiis pean ma feba tatna 
ifa näpunäitefs ja tatjtmifels, ja fui meie plifa roäf)egi raljul 
on, ftis — fiis, nob, fiis fünbign, miba fina nii roaga igat* 
feb, ema!" 

„Of) fa lelm," naeratas emanb SDZatta rõõmfa näoga, 
„IaS fa arroab, et ma aru ei faa? |>ea ja Ia^fufega ta^ab ta 
minb funbiba, et ma oma loofi — lirjutajale Üngilfin. Sftofj, 
olgu peale!. <J$ätiS Ijea meelega ma feba ei tee, aga ül§ fya* , 
tegu on teife roäärt! Olgu ftis, minu loofi faab lirjutaja." 

Äui tjunbift räägib, fiis ta tuleb, ©manb SWarta fõne* 
rooolu tafistufefs astus praegu llbert ulfeft fisfe ja tahtis 
föftriraljroaft enne reifu jumalaga jätta. 

.jumalaga jätta?" lüfis löster imeStabeS. „$uf;u te' 
fitS läfjete, §erra SBeSfe?" 
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„8imta," tootis SeSte, „meie roana grab>i fyxxa juurbe, 
IeS minb fut[u§, ma ei teo mispäraft, aga paanis hrois 
pibaba ma finna jääma." 

„t tge uSluge teba!" pübis totraga 8iift wa^ele, leS 
praegu tuppa astus. „£a roaletab! £a ränbab SBene maale, 
tal on pruut SrimmiS." 

„%a," naeratas SeSle, „ma olin roalelif, aga ainult felfe 
neiufefe roaätu fitn, fettete ma nfttba tõnelefin. 2)Hs otstar* 
bete uta feba tegin, et tofji ma praegu roeel mitte ilmutaba. 
<£t, 8ü[ifene, ma ei reift mitte SBenemaale! $ruut mul füö 
on, feba roõin ma nüüb tüll ütelba, aga mitte trimmis, 
toaib fiinfamaS ligibal. ©iin ii§na tätjcbal elab ta ja ja 
tunneb teba roaga ^äžti." 

„9lebnilu $uuli," foftStaS Siifi eljmatabeö ja pööris ahta ; 
poole. ĵJifar roeereS tal filmaft. 

„2tf)aa, ma märfan, mi§ fitn tett on löönub," ütles föster, 
tütre poole piilubeS. „9lof), fatfuge onne [a olge päraft taljul. 
äftina ja ema oleme jätte üljeS nouuž, töi! tüli ja paljanbuS 
on meie roafjel ISppenub. Sui teil mibagi Knelba on, füs 
toSite ebespibi julgeste meie mSIema ette aStuba." 

$me§tabes roaatas Siifi roanemate poole. Qfa ja ema 
naerroab filmab töenbafiroab neib fõnu. föõõmuljüübega joo!= 
fis neiu roanemate rinnale. 

„$[a, ema, nüüb olete jätte minu, nüüb olen ma jätte 
õnnetu," IjüübiS ta. 
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„£>ea Hiti," toõttiš föšfer fõna. „9žeifige fiiš, fulju teib 
futfutalfe. kirjutage meik ivaršti ja mõtelge meie peale 
fõbrufeš ja armaštufe§, nagu meie teie peale!" 

SWngu teie minu peale?" fogelbaš SJešfe mafja loobub 
ftlmabel. „®a§ la auuStatub maiaemanb?" 

„<Beba faate lolje nälja," loastaš föšter. „£a ife ütleD 
teile, fui f)ea ta teie waštu on." 

„9ttiuu wastu? §ea?" 

„Qa," üttes üftarta Hilmalt ja nttfugufe naoga, 'nagu 
oletž ta ušfirofytu fulju wõtnub. „3JhtI on fttn üls wõibu* 
loos, ja et ma teile fübameft õnne ja finblat tulerctffu foottnn, 
fiiš —" 

"äftammale tuli fö^a peale. Söšter aga fcneleä tema eeftt 
ebaft: 

„©ii§ fingin ma felle loofi teile, mtlfeft tinairalamifel1 

felgefš tuli ja 'piima^bbri laarbib teaba anbfiwab, et ta 
fuure loofi loõitmat. ^urnal anbfu õnnistuft!" 

SDtaer oli imeštufe päraft lol)metu. ©uurel ftfmal ma^ 
ÜS ta paberi peale, mille emanb talle fätte pistis, ja ftt§-
fõigt toaä olejate otfa. Siigutatub meelel tänas ta lõift — 
mammab, papab, õpetajab, Siifib, — fiis tormas ta minema. 

2Jia artoan, ifa, nüüb on finu fäe§ järg, „ üttes attarta."' 

„Õ'igu§," toaStaS föster, astus alna-juurbe ja ^üiibtö 
poe poole, mille uffe ees $a!ob £atar fcifiS: " ' ' ' 
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„$ft, pft, naaljer! Stštuge fiia '— paar fõna!" 

kaupmees tuli uubišljimulife näoga ja toõttts löftrt fäeft 
ittteätawa näoga wõibuloofi tuaštu, luna emaub SOiarta ftnna 
juurbe pifa feletawa lõne pibaš. — 

Sftõnba oli fiis tutt ja paf)anbu§ föster tartfoni auufag 
majas fettega lõpetatatub ia ralju= ning Õnnepätlene tjaftaš 
jätte Ijelebaäte paiftma. Siifüene ootas igatfufega linnaft lirja 
aga näbatab läffiwab miJöba, ilma et Sllbert temate eljt wa= 
ttematele teaba .otefž annub, miž ta tegi. Citfi püübt§ ennaft 
tröösttba, nii tjästi fee tä!š, ja oota§, ootas. 

©ügifene loofimtfe=aeg jõuubis lätte. Söftri raljwaS uuris 
pÕnewufega ajatelje aruannet loofitub piletite toljta, aga efü 
mene pii! näitas juba, et peatoõtbuft mõlemab pitetib ilma 
oliwab jäänub. Stga fiin, miž fee tä^enbnB ? Sa§ fim ei feifa-
fee number, mi§ ftritu--faupmelje toos taunab. õige, laupme* 
Ijete tingitub föftripapa toos on nritštuljat rubta wõitnub! 

,rS0iinu loog? SBUstuljat rubla," logeleb föftripapa mari* 
febe§. „9lttf), jumala tahtmine fünbtu!" 

„3JJ'S, ?mt§? ifanb Eatar on wõitnub?" õi§fab'emanb 
Sftarta Uffe peal ptgawat pilgul. yDt) Õnne! Of) rõõmu! 
06, mÕi§! DX) fena! Of) taeroalif!" 

" „Df) rumatuft! Dl) tjalpufi!" urtfes IBSter. Siga- olgu 
„ peale! (Sf){ ptbaö ta ftnb tSnnejumat meeles, waene Sllbert." 

•" : , , 3a föžter uurib ja otftb; Ia§ efyf SBeSfe tooft number l a 
luSgil feifafö. %a ei ufu üf>t (ef)te, ta uurib neli rotte-tüffi 
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läbi — a$\ata. SBeflfe number ci ole wõitube fea«. Õnne* 
jumal on tema. tüeete ära unuStanub. Siga ttaata — of), 
furbtufl — fuötutatub numbrite feaS feifab Sllberti loop 
number fjaleba näoga 1 ©ellega on fö"if tootufeb mBöba»! 
SBeSfe number on fuetutatub! — 

Äöftri majaä oobati nüüb mitmefuguSte tunbmuGtega ifanb 
Zatxa foejatulefut. üftamma fanbiö aina piifyapäewa ritbeib 
ja artoaö juba tunbrcat, luba alanblif ja Snnelif wäimeeö ta 
fäit fuuieleb. S5«ter oli paljas tujus ja olfaline. Siififene 
aga toärifeö furmaljirmue; iga forb ISiroab ta ftlmab tirjufö, 
fui leegi uffefi ftöfe a«tu«. 

Smelitul foiiftl oli aga fõif ootamine asjata. 3afob %a* 
tax ei tulnub foSja, ei tulnub tänamagi, et fi5j?rtyal>a lingi; 
tuö taDe waranbufe ma}a«fe toonub. 2atar oli fawal felm. 
„9fti$ ma rcaefefi fclifoft enam fjoolin," mö"t(e8 ta. „Dma 
pra.egufe ritfufe fotota wõin ma ju 3umal teab fui jüuufa 
naefe faaba. SffiBtfu föflri Siift fee ja teine." 

J?õige roljfem -fai ftrifuõfcetaja fautynelje felmuft fuulba. 

„%tilt anbiS taewas juure 5nne, ifanb £atar, ütleS ta, 
„ tänage teba, et ta teile jBuubu on annub Ijäbalifitele a$\>i 
titata ja toaefeib toetaba. Siia jäi tcaene päewjiline metfaS 
$>uu alla. ©urnub meljel jäi waene naene feitöme lapfega 
järele. 33la palun toaeetele toeifefl anbi." 

Siga bilfawalt fjaflaS (aupmeeS naerma ja ütled, (ui ta' 
(Sili (anta aitama tat)ttoat fjafata, fii« ei jääta tal ta waraft 
mibagi enam järele." 
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Õpetaja foottri peale lälö la litötet laupmetyelt roaeötele 
toeilejt armuanbi paluma. 

„©ajanbif ofa teie toõtbufi peafitab toaefe perelonna roilet* 
fufejt," ütles ta. 

„©ee on mul ülö lüif," tannitaS fjalaötamata lelm upfa* 
lalt. „Sfta läfjen linna elama. 2Büge emanbale palju 
terreiftb " 

3 a teifel fyommifut oli poeuls finni, parema lauba oli 
Satar faafa roiinub ja linna Iäinub. 

„2JHngu ta, fu« tül)i!" hüübis föftri«papa. „S0ÖarStt on 
ta mamon linnas läbi IBöbub ja ta on roiletfam lui talgi 
enne. 3 a fellele toürulaelale taljtftb fa meie lajl anba, 
ema ? ©elle fäeft lootftb fa armaötufl ja Ijooletanbmiji toanabu* 
fe«, lui minb enam ei olels olnub?" 

„3a fee lelm toljtis minb prouale f0imata," ftunaS emanb 
üttarta, „ja olefs tal miljonib ja ta tafyafs toeel meie lajt — 
ma ei annafö talle!" 

JtBige Bnnelitum oli nüüb muibugi Siift, et)l ta lüli fuba» 
mefi faljetfema pibi, et Bnn nii pimebalt felleft mBBba Iäinub, 
tea Siijt ,attoate§ lõige roljfem tema toäatt olels olnub. ©ee 
oli weibi lutb, aga — tülap aeg aSjab paranbab. $eaafi 
oli ju praegu fee, et neiu inetumafi foftlafefi nii õnnelifult 

,lal)ti faanub. 

Äauafe, lauafe piinarilla ootamife järele töi postimees 
Hnnaji itye lirja — Sllbert Sffieöfe täeft! ÜBitte Siiftle, Waib 
.papale enefele. Äui löfiter ürja lal)tt roStti*, »ärife« fiiift 
nagu f)aatt>aler;i. ÜJiiS ta füU lirjutaS, lae pafya toBi fjeab? 
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Äööter luges Itrja eftte falaja tfcenefele, ftis rõõmfa 
,-mofamuigutamifega teistele roaljuSte ette: 

-y~ - • % 
;0 | > „j?6"irgeSte auuStatub föftri fjerra! 

' ^tltyBZW Vealt palun ma Seilt anbets, et ma nii laua 
toait ripub, üfta ei tafjfnub teile ennemine firjutaba, fui mul 

•""•^iiisiaüia^t firjutaba oli — fee tdfjenbab, ma tafjtftn ära oobata, 
tas faatuS mulle feba annab, nuta ma igatfenub. <5iin et 
mõtle ma mitte [elle toõibulooft peale, miba ma teie fõrgeSte 
auuStatub prona fdefi fingitub fain, ja mis, nagu te' mifl 
ära olete näimtb, loobetub tutfafyunnthtt mulle mitte ei too* 
nub. üttof), ma ei tea fetle juures mingit taljju faljetfeba. 
•KuU oli aga teine af"t ootufet. Sete teate, failis fõber, et 
ma taunis tuilt põllumees olin ja et ma füure ifuga põllu* 
töö fatabuft püübftn uuriba. Sffiabatel tunbibel Ijaffaftn ma 
^oati aciMa eeft üljt raamatut meie maa põllutööliste aSjan* 
bufe üte firjutama, mille ma tänawu fewabe trüfti onbftn. 
<5ee minu raamat oli meie armulife loana grafjhu Ijerra 
latte juljtumib. %a oli teba lugenub ja minu mõtteb ja 
õpetufeb oliwab talle meele järele olnub. Sa futfus minb. 
linna, et minuga mu töö iile fõneleba. Sa tegi minuga 
päris fuure effamt toeel fuufõnal ära. Za. pani minu teab« 
mifl tmefs ja (ubaö mulle tjca ja fuure fot)a üfje oma mõifa 
peal anba. öiiit>a mõifa walitfeja lasti mõne näbala eefl 
taSfete effituSte päraft lafjti. Auni tema äraminemifeni pibaö 
tninb gratjnj (innas oma juures. Stiiüb aga on ta nimetatub 
fuure mõifa täitfa minu iralitfufe alla anbnub ja ma afun 
neil päenul ftnim elama. ÜJJinu* palf ja fiefetutcf on nii fuur, 
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et ma febaennne uneSgi et olefö artr-ata rcõitutb. See m 
ftis minu uubiS.- 3<J niiüb faagu £etle ftis minu fitbame 
palaiuam foow ja lõige alanblifum palrcc jalge eite rcceretatub. 
SlrmaS failis ifa, auuStatub ema: tel)le minu tulett>if õnnelt* 
lufs feHe läbi, et %t' muHe oma tütvc Siift abilaafals annate. 
SWa armastan Sete tütart v^aiüamnU, tui oma elu ja loo* 
ban fa tema ttaStu armaötufe peale. Slrmfab rcammab, 
toõtfc minb oma ^ojalä! — ©aštuft tulen ma ülehomme ife 
toastu wõtma, lui ma Seilt läbi oma uue fofya peale läfjen. 

.ftõtge fübamelifuma tewitufega 

SEeie fõigealanblifum 

Sllbert SBeSfe." 

„«Rol), Süit, mis fa arioab?" füfis ifa felmifalt. 
Siifi ttaStuS oli fügam punastamine. 
„(£ma, mis ftna arwab?" 
«See, mis fa tatjab!" pübis fee pool naerbeS, pool 

fui mu fortfutabes. 
„2tta arioan, afi on uõnba forraö," täfjenbas fi}firt=papa 

tuitoalt. 
SRõBmu õislamifega langes Sitft vanematele faela ümber. 

©eal lals ufs laljti ja fisfe aSiuS, Ijabelifutt naera^ 
tabes — Sllbert SSBeöfc ife." 

„5lrge pange paljals, ma lenbafm lirjale fotje järele," 
ütles ta. 

Stift faljtoataS rõõmu ja õnne pärafi lumtoalgets. M'ii-
ter aga astus nooremehele fübamelifult tuaStu ja tõmbas teba 
tugevaste rinna toaStu. Smanb Sarlfon wõitleS nagu meel 
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mõne toaötifu tunbmufega, aga fui 2Ubert auu\>a!Ulult ta 
täete fuub anbi$, tabuS toiimne törts ta fulmult, ta pigista» 
fübamelifult toäimelje fdtt. 

Utttüb aÖeS Wfyeneä noormees Sufite. %a toaataS talle 
faua jilma, ftis Ijatfaö ta tema tiiefl fiunt. SftBnba aStuftwab 
nab ttanemate ette. Äöfltt*:patoa tegi Weitefe SnniStufe^alwe, 
mispeale ftäjeaStuja firiföpetaia tugewaste „aamen" ütles. 

(šfimeft mufu ei faanub aga SHbert mitte ftin teiste ees, 
ttaib alles Bljtul aiaS'. 
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