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1. r aske käsi pcmdi tema õla pääle, madal hääl ütles: 
„Teie olete mõrtsukas!" . . . 
Nagu piksest rabatud wahtis krahw Palnrer üm

ber. Tema ees seisis pikk musta mantliga mees. 
„Teie olete mõrtsukas," kordas wõõras tllmedalt. 
Krahwi uciost oli wiimauc lueretilk kadunud, tar

retanud Pilgul, nagu uiieks ta maimu, wahtis ta musta 
mautliga mehe otsa. 

„Ma nägin," kõueles wõõras külma rahuga, kuda 
teie teda kitsalt sillalt jõkke tõukasite" . . . 

Krahw wärises uagu haawaleht, ta ei saauud sõna 
suust, ta huuled tuksusiwad kraulplikult. 

„Ma tõmbasin ta jõest wälja, ta oli surnud. Ma 
lasksiu ta külasse kanda" . . . 

Krahw Palmer ci liigutanud, uagu oleks ta eluta. 
„Kes on see inimene?" küsis wõõras. 
Krahw ei kostnud. Wõõras mees raputas teda 

õlast. Ta lauges tema ette põlwede pääle. Pikka
misi ja nõrgalt hakkas ta ennast jälle Püsti ajama. 

„Ma — ma ei tea millestgi," sosistas ta, „ma 
— Ula ei saa aru, mis teie räägite... Kes teie 
olete?" . . . 

Musta mantliga mees naeratas imelikult, siis 



— — ^ 

ütles ta terawa häälega: „3lrge salake, teie olete mõrt
sukas!" 

Krahw Paluier langes nõrgalt tooli'pääle tagasi 
ja kattis nägu kätega. 

, M a olen kadunud!" sosistasiwad ta huuled. 
„Kõnelege, kes oli see inimene, mis oli teil tema

ga?" käskis wõõras. 
„Wastake enne, kes olete teie ja mis teie minust 

tahate?" kostis krahw tumedalt. 
„M ina olen doktor Meding, keda teie enese hai

get last kutsusite imatama," tähendas wõõras rahuga. 
„ I a teie nägite — " 
„ M a nägin, kuda teie iuimese teise ilma saatsite. 

M a jätsin oma hobuse mäe taha kõrtsi juurde ja tu
l in läbi puiestiku jala siia. Teatawa kitsa silla M l 
nägin ma teid ja wõõrast meest just sel silmapilgul, 
kui teie tema käest ühe musta asja ära lahmasite ja 
talle tugewa hoobi riudu andsite, nii et ta üle silla 
ääre wcchutawatesse woogudesse langes. Teie põgene
site, ja mina jooksin kallast mööda mehele järele, kes 
tõkkest alla langes ja keda wee kiir jooks ruttu edasi. 
kandis. Wesi ajas ta wiinmks kalda lähedale;' ma 
tõmbasin ta wälja ja kandsin teie piimarentniku ula
jasse. Ta oli surnud. Kas olete minu seletusega rahul?" 

Krahw Palmer oli tumedalt euese ette maha wah-
tinud. Nüüd tõstis ta nõrgalt püüd. 

„ I a mis tahate teie nüüd teha?" 
„ M a annan teid kohtu kätte," wastas doktor Me- / 

diug külmalt. 



5 — 

Äkiline warin käis krahwi kehast läbi, siis langes 
ta wõõra ette põlwili maha: 

„Armu, halastnst, doktor! mul on perekond, — 
lapsed!" 

Wõõra kulm laks kortsn. „Tõuske üles, krahw, 
kõnelege!" . . . 

„Ärge andke mind kohtu kätte, doktor," ägas 
krahw meeleäraheitmisega. „Nõudke minult, mis te 
iganes tahate, aga ärge andke mind seaduse kätte. Kui 
teil inimlik süda rinnas on, siis heitke armu!" . . . 

„Tõuske üles," kordas doktor ja hakkas krahwi 
käe alt kinni. „Istuge siia sa kõnelege, mis teid mõrt-
suta-tööle sundis. Mitte uudishimu pärast ei küsi ma 
seda, maid selle pärast, et ma teid, kui wõimalik, aidata 
tahan." 

„ I a teie ei anna mind nutte üles, teie heidate-
armu?" küsis krahw surmahirmuga, ja higi seisis ta 
otsa ees. 

„Seda saame uäha; pauge tähele, krahw, mina 
olen anus mees." 

Krahwi näo üle lendas nagn lootuse kiir. „Si is 
te saate minu tegu õieti mõistma, doktor. Ma ei ole 
alatu mõrtsukas, doktor, ma — ma kahetsen oma tegu, 
— ta on mulle suuremaks uuhtluseks, kui seadus mu 
Püüle panna wõiks. Doktor, ma olen ära rääkimata 
õnnetu!" . . . 

Krahw lõi käed uäo ette ja uuttis . . . "> 
„Kõnelege!" 

.-.. Pika waheaja järele algas ta tnmeda häälega: 
,Ma näen teid esimest korda, doktor, aga teil 
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saab wististi tuttaw olema, et mina alles teist aastat 
selle mõisa omanik olen, kus meie praegu wiibime. Ta 
oli enne minu wauema memm, krcchw Albert Palmeri 
oma. Kui tema minewal kewadel suri, oli ta Elwita 
mõisa, sellesama siin, testanieutliknlt minule pärida jät
nud. See pärandus aitas mind lõpmata suurest kit
sikusest wälja — osalt küll, ainult aga siisgi. Ma 
elasin nimelt oma perekonnaga päälinnas ja milmet 
aastat juba ainult laenatud rahast. Sõjamäe teenistu
sest, kus ma kauuis kõrge-kraadilist ametit pidasin, sain 
ma kahewõitluse läbi, mis mul ühe kõrge wihamehega < 
oli, lahti, wäikenc isast päritnd kapital oli ammugi 
otsas ja iga aastaga sattusin ma ikka enam wõlgade 
sisse, sest seisuse-kohaline elu oli kallis. Oma õnnetuse 
juures ei olnud^aga mittemina üksi, waid kõige päält 
minu abikaas süüdlane. Ta on naesterahwas, les 
„elab" ja priiskab, ilina küsimata, kust selleks abiuõuusid 
wõtta. Hoolimata minu rahalisest kitsikusest, hooli
mata, määratumatest wõlgadest, hoolimata minu palwe- ; 
test ja seletustest elas ta endisel wiisil hiilgawalt edasi, 
andis pidusid ja pallisid, reisis suwed läbi wäljamaal, 
wiibis supelpaikades ning külmas raha kahe käega ar
muta maha. Ma pidiu ikka ja ikka uusi suuri sum
masid muretsema, uusi meislid alla kirjutama, —̂  ma 
sattusin wiimaks kaelnlõikajate Juutide kätte" . . . 

Krahwi pan langes sügawale rinna pääle. Na- '-, 
tukese aja pärast kõneles ta edasi: 

„Ma olen nõrk mees oma abikaasa wastu; ma 
ei suuda tema kangekaelsusele mastu panna. Minu. 
meeleäraheitmine ei mõjunud tema kohta; igale raha-
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nõudele, igale tahtmisele pidin ma järele andma; ma ei 
wõiuud teisiti; ma armastan teda jn nii wäga! — — 
Nagu öeldud, ma sattusin Juutide, alatumate Juu
tide, kätte. Leib Iochel oli üks ropp^ihuus Hebrea-
laue, kes slllllpaukll pidas ja hirmsate protsentide eest 
raha wälja laenas. Ta oli rikas; nelikümmend tuhat 
rubla luges ta mulle laua pääle; kolmkümmeud prot
senti nõudis ta selle kapitali eest. See laen sündis 
sel kewadel, kui uiiuu weud juba hauda läinud ja suure, 
wõlgadeta Vlwita mõisa miuu päranduseks oli jätuud. 
I lma sarnase kindla pandita ci oleks Iunt mulle mui
dugi sadat rubla lamanud; Elwita ou oma kakssada 
wiiskümmend tuhat wäärt, ja see oli kelmile Hcbrcala-
sele armas. Miuu teistest suurtest wõlgadest ta ci 
teaduud. Poole laenatud summast pidiu um teulnlc 
aga juba kolme kun pärast, teise poole aasta pärast 
tagasi maksma. Ka sellele raskele tinaimiscle pidiu ma 
alla kirjutama, ta uõudis seda tuugttualt, ja mul e; 

H jäänud muud llõuu üle. Määratud päewal, unl m^ 
temale kakskümmend tuhat tagasi pidin maksuta j ^ 
weksli tcuta käest wälja luuastama, tuli ta selleks ots
tarbeks miuu majasse — ma elasiu wcel pääliuuas^ 
Mul ei olnud maksta, sest püüle Elwita mõisa ci ol-' 
nud ma wcnna käest topitut silla-kapitali päriuud, — 
selle oli ta oma abikaasale jätuud, kellest ta enuast 
lasteta abielu järele iseäralistel põhjustel oli lahutada 
lasknud. Ma oliu lõpmata kitsikuses; Juut nõudis 

'.oma,raha ehk lubas minu weksli kohtn lätte anda. 
^ Oleks see sündinud, siis. oleksiwad miuu teised wõla-
' uskujad oma wekslitego sedasama tciuud, ja minu mõis,. >,. ^ . . 
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minu ainuke warcmdus ja tulemune Mkate oleks ar
muta haamri alla langenud. Minu wõlad kõik koM 
oliwad tõesti nii suured, et mul mõisa äramüümise 
järele ainult paarkümmend tuhat järele oleksiwad jää
nud — elamiseks liig wähe, suremiseks liig palju. 
Nüüd ttägi aga Juut — ta oli keskealine mees — 
minu majas kogemata mu täiskaswanud tütart Laurat. 
Kiskja looma ihaldusega waatles ta ueiud, ja kas tõsi
sed sügawad ülndlnused äkitselt kelmi südamesse tnngi-
siwad, wõi kas ta minu auu ja uhkust meriselt haa-
wllta tahtis, — hää kiill, ta pani nuille korraga nõnn 
ette, andkll mina oina tütar temale naeseks, siis taht-
wat ta mulle mus tuhat rubla laenatud kapitalist kin
kida ja üle jääma terme laenusumma püüle kümme 
aastat kuue protsendiga oodata. Ka püüdis ta mulle 
häbemata julgusega selgeks teha, kuda tema oma suure 
rikkuse kui ka muudel põhjustel wäga minu Mäimeheks 
passiwat, kelle pärast minul häbeneda ci pruukimät. 
Ma oleksin nurjatule Juudile hää meelega rusikaga r 
niiosse löönud, aga — ma pidiu kannatama. Tungi-
wllte palwete püüle andis ta mulle paari nüdalit mõt
lemise aega ja pikendas ka meksli tärmini nii kanaks. 
Mis ei kannatanud ma nende kahe nädala wältusel! 
Ühe tutwa juurest jooksin ma teise juurde, ühe sõbra 
ukse juurest tõttasin ma teise taha, et Juudi meksli 
lunastamiseks raha saada — ikka ja ikka asjata. Wii- ,, 
maks sain saja rublade kanpa nii palju laemta^et m a i ' , 
kahe nädala pärast Juudile ta kapitali tagasi ̂ wõisnr/' 
maksta. Selleks korraks olin ma päästetud. Agä '/ 
teise meksli lunastamise kohta tegi uurjatu Juut selle-' ' ^ 



sama tingimise — ta nõudis minu tütart. Ja selle 
weksli lunastamise tärmin oli täna; aasta oli ümber. 
Juut oli pilkama naeratamisega ise miuu „ilusat mõisa 
ja tütart" waatnma tuluud, ma ootasin teda surmahir
muga, uagu teie arwata wõitc. Mul ei oluud ju jäl
legi talle maksta — miuu waene tiitar oli' ohwerda-
tud, kui Juut ci palwetcle ega kõrgemate protsentide 
lubamisele järele ei oleks auduud uiug nlaksniise tär-
Nliui edasi määrauud. Miuewal sügisel oli nnull wili 
ikaldauud, tõbi elajaid tapnud ja wähesest sissetulekust 
oliu um auusatele meestele oma luõlgasid tastumd — 
mul ei oluud paari sadat rubla Juudile anda. Ööd 
ja päewad oliu ma meelcäraheitmisega ainustgi pääst
mise abiuõuil otsiuud — asjata, ma olin pool uõrga-
mceleliue juba. Miueluase öö souisiu ma palawiku 
käes, päeluatõusuga tormasiu ma luälja, jooksin metsas 
nagu nõrgameelne üuiber, euese tapmise mõtted käisi-
lvad uul pääst läbi . . . Wiimaks, õhtu eel, ümarik oli 
juba käes, kõuuiu-ma kiiresti jõe kallast mööda edasi, 
kuhu, seda ma ei tcaduud isegi, — kui korraga — ma 
karjatasiu uagu nõrgameelne — kui korraga Juut, Leib 
Iochel, miuu ees seisab ja mulle hirwitades kätt pakub. 
Ta oli posthobuste puudusel jala läbi metsa Elwitasse 
hakauud tulema — tee ei ole kauge, uagu te teate — 
ja uüüd seisis ta minu ees. Minu hirmunud olekust 
pidi ta ära uägema, et ma wekslit wälja ei jõudnud 
.lunastada. Ta nõudis miuu last ja niisuguste hiibe-
MataDuädcga, et mul weri Pääs weerema hakkas. 
Et 'nuud - üritada ja piiuata, wõttis ta oma taskuraa-
Ulatil, seller seest, nliuu weksli ja hoidis selle mul hir-
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witades silmade ees. Kui ta paberi jälle taskuraama
tusse pani — käis korraga meeleäraheitliue, pool nõr
gameelne mõte mu pääst läbi. Kui sa weksli tema 
käest ära tõmbaksid, sosistas sala-hääl mulle kõrwa. 
M a kahmasiu taskuraamatu järele, unda ta käes hoi
dis — meie seisime mõlemad kitsa silla pääl —, ta 
hoidis teda kõwasti. M a püüdsiu raamatut kõigest jõuust 
tema käest ära kiskuda, meie wõitlesime teiue teisega, meele-
äraheitmise wihaga loiu ma talle riudu, ta tuikus, tas-
kuralllNllt jäi miuu kätte, ta lauges alla jõkke, ja kose 
kohiual kadus ta inu silmast . . . M a põgeuesiu — uüiid 
teate kõik, doktor. M iuu tegu ou hirmus, aga ta süü
dis pool nõrgameelses tujus, meeleärciheitliscs olekus, 
armastus minu lapse wastu, armastus minu perekouua 
wastu, hirnl nende hnkatuse eest snndis mind. Oh 
nunn anu, nunn uhkus! M a olen õnnetum iuimene 
maa pääl" . . . 

Krahw Marjas nägu nlõlenia käega. Sügaw wai-
kils walitses üiuaras toas. Eha puua õhtu poolt tae-
wa serwast paistis ablast sisse. 

„ I a uris, doktor," iitles krahw minnaks tumeda 
häälega, „ andke uünd seaduse kätte, kui teil õuuetusest 
tagakihutatud mehega ja tema waese perekonnaga ha
lastust ei ole." 

„ H m " , ütles doktor Meding kulinalt. ,Flrwate 
teie siis, et seadus teid ilma miuu ülesandmiseta ise 
kahtlnste põhjusel oma ette ci kntsu. I n u t on teie 
niaa pääl surma saamid, tema raamatutest leitakse, 
mispärast ta siia reisiuud, Juudi pcmgas wõi pantüiajas 

'on wististi ka teeuijad ja aulctuikud ja uõuda edasi." 



1 
i 

! — 1 1 — 

„W, doktor. Ta oli üksiua; nagu ropp ihuuskott 
> kunagi ei sallinild ta enese ümber ja lähedal kedagi 
! teist. Kõik tema raamatud on ka tema taskuraamatns, 

tema niajast ei leita midagi. Oma weksli ja tema 
raamatud põletan ma ära, tema taskuraamatu enese 
aga toimetan ma kohe ja nägemata tema taskusse ta
gasi, sest sääl sees ou wcel üks wekscl, ja see ou alla 

' kirjutatud baron Hugo Lammerheimist — Lanuner-
hcim ou aga, uagu teie wahest teate, miuu noor uaabri-
mõisnik Aluwere niõisast, kes isa surura järele paari 
kuu eest uimetatud mõisa peremeheks hakkas, inna ta 
enne seda Mlinnas priiskawat ja lustilist elu elas 

^ . uiug ka Juudi Leib Iocheli käest rähn laenmnas on 
käinud, uagu weksel uäitab. I l ludi siiareisimine ou 
seega põhjendatud, ta wõis Aluweresse uliuues ära ek-

« sinnd olla ja kukkus kogemata kitsa silla päält koske; 
kewadese aja pärast seisab wesi jões kõrgel ja woolab 
ruttil" . . . 

Doktor Mediug tõusis Püsti ja sammus toas edasi 
tagasi; siis jäi ta Palmeri ette seisma. 

„Teie olete suur wõrulael, krahw", iitles ta ra
huliselt ja külmalt. „Teie teete priiskawa eln läbi 

, wõlgasid ja saadate wõlanskuja, kui ta oma raha uõud-
! n:a tuleb, teise ilma. Juut oli suur wõrukael, et ta 

kõrilõikaja ametit pidas, pääle rikaste ka waesid ini-
^ mesi oma nurjatumate protsentidega kurnas. Temast 

ei ole mul kahju." 
Doktor kõudis M c edasi tagasi. 
„Ma ei amm teid nutte üles, krahw," ütles ta 

siis. „Mu l ou sugu kaastundmust teie lastega, pääle 
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selle aga iseäraline nõuu. M a panen teile oma wait-
olenüse palgaks tingimisi ette, urida teie täitma peate, 
kui seadus ise teid oma kuritöö eest wastutamiscle ei kutsu, 
hoolimata teie taimlatest plaanidest." 

„Kõik, kõik tahan ma teha," sosistas krahw Palmer. 
„Hää küll! Mina nõuau, krahw, et teie selle 

summa, mida teil Juudile maksta oli, wacste inimeste 
hääks ja kasuks tarwitate ja nimelt järgulisel wiisi l : 
Teie ehitate oma kuluga Elwita wallale uue ilusa koo
limaja, sest praeguue on waua ja kitsas; teiseks kingite 
walla waeste hääks paraja summa, kolmandaks asutatc 
lähedal olema linna kahe poisslaste koolile wirkade 
õppijate edasiõppimiseks kuni ülikoolini abiraha kassa, 
niisama ka linna tööliste leskede ja waeste laste hääks. 
Lõppeks kergendate oma talupoegade renti wähe, sest see 
on l i ig kõrge. M a tunnen seda kõik, sest ma ise olin 
enne selle walla liige, tunnen ka linna waese rahwa 
kurwa olekut, sest ma elau säiil ja puudun nen
dega kokku. Need on minu tingimised, krahw. Andke 
oma rüütliline auusõna, et teie neid täita tahate, — 
mitte korraga ega praegu, kus teie ise kitsikuses olete, 
,waid aega mööda." 

Kindla rahuga oli mnsta mantliga mees seda kõ
nelenud. Ta jäi seisma ja ootas wastust. See mõt
les natukene aega ja wõitles iseenesega, aga tal ei jää-, 
nud muud nõuu üle, kui tingimisi wastu wõtta. 

„ M a tahan seda teha", ütles ta tumedalt ja an
dis doktorile kätt. 

„Auusõna paale?" 
„Auusõna pääle." 



— 13 — 

„Ma usaldan teid, krahw! Elage hästi; mci lä
hen teie haiget poega waatmua." 

Ta astus uksest wälja. . . 

Elwita oli üks ilusamatest Eesti maa mõisadest. 
Mõisa maja, mis kauuis kõrgel tiugu turjal seisis, oli 
uue moe järele ehitatud, seest ja wäljast igapidi tore. 
Tema ümbrus oli aruldaue kena. Paks puiestik pii
ras teda igast küljest; suur lille- ja wiljapuu-aed al
gas mõisa eest ja ulatas alla jõcui, mille teisel pool 
kaldal wiiuawabrit, teenijate majad ja elajate laudad 
seisiwad. Mõisa ümbruse tähtsam iludus oli aga kma 
lehtmetsaga kaetud kahe wersta pikuue mäeselg, mis 
mõisamaja lähedalt algades jõe äärt mööda, uagu selle 
lõpmata kõrge kallas edasi läks ja kuui S. maautecni 
ulatas. I lus mägi oli tema terwes pikkuses toredaks 
jalutus-puiestikuks muudetud. Jalgteed Msiwad temast 
risti põigiti läbi, põõsaste wilus seisiwad lauad ja 
Piugid, torralised trepid käepuudega wiisiwad järsust 
kaldast alla jõe äärde. 

Kewadeue pehme tuul libistas puude uoori lehti, 
Päikene säras jõe pinnal, eemal kohises kost ja puies
tik kajas linnulaulust. Preili Laura, krahw Palmeri 
tütar, istus puiestikus, tihedas jasmiui põõsastest le
hestikus ja luges raamatut, mis tema ees laua M l 
oli. Pruuni juutstega ilusat M d toetas ta käe ua-
jale, teiue käsi silitas õrnalt wäikest walget koerakest, 
kes tema kõrwal pingi M l magas. 

Korraga langes raamatu walgete lehtede M l e 

' < 
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wari, neiu waatas üles, ja tema ees seisis pikk musta, 
laia mautliga mees, kelle must suur silm tõsiselt ja 
nagu iseäralise waljusegci Laum otsa waatas. Pääs ° 
kandis wõõras laia äärtega musta kübarat, mantel 
ulatas tal peaaegu maani. Mehel oli kitsas kcchwatu 
nägu, mida lühikeue süsimust habe piiras ja mis ühes 
tugema lõua, pika, weidi kougis uina ja kokku pigis
tatud kitsate huuletega iseäralist tnmedcü tindlnst ning 
pool pilkawat mõrudust awnldas. 

Natukene aega walltasiload mõlemad teine teise 
otsi, siis lõi Lcmra wõõra torkama pilgu eest silmad 
maha. 

Musta mantliga mees tõstis kübarat. „Mu l on 
teiega rääkimist", ütles ta see pääle oma madala, me
hise häälega, „ma tecm, teie olete krcchwiuna Laum 
Palmer." 

Laura waatas pool imestades, pool wõõrastades 
tuudmata mehe otsa, siis küsis ta: „Miuuga? Kes 
teie olete?" 

„Minu uimi on Mediug, ma olen arst," kostis 
wõõras. „Eila käisin ma teie haiget loenda waata-
mas, teie ei näinud Uliud." 

Laura oli wait. Natukese aja pärast algas doktor: 
„Teie käisite täua sõitmas, krahwiuua Laura. Teie 

sõitsite wäga ettewaatulata wiisil." 
Krahwiuua uäo iile lehwis järskune puua. 
„Teie waukri alla jäi maauteel üks kümne aas

tane kerjaja poisikene külast, kes liig nälginud ja jõue
tu oli, teie Arabia täku eest kõrwale jooksta, uus teile 
aga nutte Põhjust ei andnud, hobuse ägedat jooksu poi-
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sikest nähes tasandada. Wankri ratas jooksis kerjaja 
jala üle ja wigastas seda raskesti." 

Rääkija ootas, kas Laura midagi wastaks, kni 
seda ci sinidiiuld, pajatas ta terawa häälega edasi: 

„ Poisikene jäi maantee pääle maha, teie sõitsite 
aga edasi. See oli — n n r j a t n teist, krahwinna 
Palmer" . . . 

Lõpmata ehmatnsega wcmtas Laura musta mant-
liga wõõra otsa, siis tilngis palawalt ja ägedalt wiha-
pnila teum palge. Ta otsis asjata wastnst, wiimaks 
hüüdis ta lo ihast wärisewa häälega: 

„Mis teil uieelde tuleb, minu herra!" Kudas jl l l-
gete teie unuu wasta sarnaseid sõnn tarwitada?" 

„Ma sõitsin teie järele," kõneles doktor Mcding 
rahnlisti edasi, „ja hüiidsin, et teie kinni peaksite: teie 
sõitsite edasi. Ma sidusiu õnnetuum poisikese jala 
kinni, wõtsin ta oma lvaukrisse ja wiisiu ta koju. Ta 
oli teie papa wallast." 

Laura oli oma ägeduse üle wõitu scmuud, tn nägu 
awaldas ttgedat pilkamist. 

„ I a uüüd tulite unuu käest oma waewapalka 
nõudma, doktor?" 

Arsti otsaesise üle käis wäheue puua, ta ci kao
tanud aga oma külma rahu. 

„Ei , krahwiuna/' kostis ta, „mitte seda. Ma 
tulin teile ainult teatama, et teie poisikese lombardiks 
olete teiuud ja eluajaks õuuetuks. Ka tuliu :ua 
nõudma, et teie temale ta wigastatud liikuu: ära mak
sate, kui seda ülepää maksta wõib" . . . 
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Laura tõusis wärisedes püsti ja mõõtis arsti põ
lustama, mihast wälkuwa Pilguga. 

„Teie unustate, kellega teie räägite, herm — 
herra Meding", hiiüdis ta. „Ka tahaksiu ma teada 
saada, kes teid selle poisikese eestkostjaks ou woli-
tauüd? Kas kõik kerjajad teie eestkostmise all seisawad?" 

Nüiid wälkus arsti suur nntst silm, ta waatas 
uiisuguse karistalva ja kohutama pilguga uoore ueiu 
otsa, et see kohmetcmult siünad maha lõi. 

„ I a , krahwinna Palmer, ma oleu kerjajate uing 
õuuetute eestkostja, ja molitauud oleu ina emmst sel
leks ise, seda ou ka minu tahtmine, miuu süda teinud. 
M a ei salli mitte, et ligemine ligemist suimb, et wä-
gewam wäetimale liiga teeb, ja olgu see ka saudipoi-
sikene. E i tee teie nimetatud poisikese tulewikku nutte 
wabatahtlikult niuretaks ja kindlaks, siis ci saa teie mind 
muidugi keelama, tema eest ja teie wastn kä seaduse 
ees ette astuma. Poisikene jääb sandiks — kas teie 
teate, krahwinna Palmer, kudas kerjatud leib maitseb?" 

„Teie teate seda, doktor?" ütles Laura pilkawalt. 
„ I a , preili, ma tean seda, ja ma ei häbene mitte, 

seda teile tunnistada. M a k e r j a s i n omas lapsepõl-
wes, krahwinna, sest isa oli surm mulla alla miimid 
ja ema põdes halwatud sängis — mul oi oluud toit
jat. M a kerjasin, ma oliu kerjaja. Kusgil suures-
rikkas Majas, mille ukse taga ma haigele emale tükki 
leiba palusiu ja käe ukse wahele sirutasin, löödi uks., 
minu eest wihaga l i imi ja jäeti mu pahem käsi ukse 
wahele. Waadake> krahwinna, selle käe kaks sõrme ou 
weel praegu wigased ja kõwerad. M i u u l ei oluud 
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eestkostjat, kes mind oleks kaitsnud, kes minule õigust 
oleks nõudnud. Aga miuul oli kindel waim, julge 
meel, ma ei jäänud kerjajaks, ma ujusin elu mässa-
watest laeuetest kaldale, ma wõitlesin ja jõndsin hääde 
inüueste, kõige päält aga oum euese abil ni i kaugele, 

- kui teie mind praegu näete olewat. M iuu wigasta-
tud liiknied ei jõuduud uru raudsele tahtttlisele takis
tust teha — ula wõiu seda uhkusega tmmistada. Teiue 
lugu wõib aga poisikesega olla, kes teie waukri läikiwa 
ratta alla jäi. M a ei usu, et temal ni i paljn waimu 
ja — meelekindlust ou, et ta elus edasi' wõiks jõuda 
ja mitte kerjajaks ja armuleiwa sööjaks jääda. Selle 
Pärast, preili, ou miuu uõue õigusliue, unuu kostmine 
tema eest põhjendatud. Teie, cmustatud preili ei tea elu 
wiletsustest, waesusest nndagi. Teie elulaelu kauuab 
teid pilwede kõrguselt üle häda-orgude, wiletsuse kuris
tikkude. Seljas kanuate teie kahisewat siidi, laual aura-
wad teil kallid road — teil ei tule meeldegi küsida, 
kust see kõik on tulnud; kõik on sääl, ja sellega olete 
rahul. Teisiti õu lugu teist alamal seiswate inimes
tega; iga riidehilp, mida nad selga panemad, iga lei-
watükk, iga wesine kartohwel, inida nad suhu pistawad, 

' on tilk nende palehigist. Ja kui palehigi eest seda iga 
kord saaksgi, kui igaühel. palehigi walamiseks terwisgi 
käes oleks! M a ei uõua mit te, et see olek te is i t i 
oleks, aga iuimeue, kes paremal põlwel elab, peaks 
oma ligemise loiletsuse luastu wähemast osawõtlik ja kaas-
tulidlik olenm. Inimene, ja olgu ta kui madalast l i i 
gist, ei ole nutte nss, keda teine jalgade alla wõib tal
lata, see on nurjatu, mitte inimlik, on põlgamise wiiärt, 

2 
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iseäranis haritud naesterahwast. Jumalaga, preili." 
Ta pööras ümber ja sammus pikkamisi minema. 
Lõpmata kohmetus, isewärki imestus paistis Lanra 

näost, kui ta temale sõnalausumata kaua järele waatas. 
„See ou nurjatu, mitte inimlik, põlgamise waärt, ise
äranis naesterahwast" — need sõnad kumisesiwad nagn 
kõue kauge müriu tema kõrwas. Ja missuguse inanit-
sewa lualjusega, unssuguse ära rääkimata mõrudusega 
oli see wõõras mees kõueleuud! Esimesel silma
pilgul ei teaduud Laura, kas ta nutma wõi naerma 
pidi, nii segane oli ta pää. Siis aga tungis wiha-
puna ta palgesse. Ta lõi jalga wastu maad ja tõmbas 
wäikese ilusa käe rusikasse. Kudas julges see iuimeue, 
see eudiue kerjaja, temale, preili Laura Palmer'ile, 
sarnast nooulinlise-jntlust pidada, temale, kelle wastu' 
ttksgi teenija ei tohtinud sõim Piiksatcida, kellele ta 
oma isa ialgi halba sõna ei ütelnud, kelle wastu pää-
linna krahwid ja wiirstid ainult wiisakaid, meelituse-
sõnu rääkinnd! See mõte oli hirmns. Wihapisarad 
tuugisiwad uhke preili silma. Niisugmie teotus ci 
tohtinud aga karistamata jääda; isa pidi häbemata 
inimese käest seletust uõudum, teda mõisast wälja luis
kama; seda tahtis Laura isa käest uõuda.. . 

„Mis äge jutt teil doktor Mediugiga oli?" küsis 
korraga hele hääl Laura kõrwal. Noor ueiu pööras > 
oma õhetama näo küsija poole, kes üks wanadlane uacste-
rahwas oli. Ta kandis walget tanu ja Põlle ning hoi
dis wäikest korwi käes. . . / 

„Kas teie tüünete seda immest, ?" küsis Laura mõttes. 
„Kes doktor Anton Medingit ei peaks tundma?^ ' 
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! 
^ algas emaird jutukalt. „ S i i u ümberkaudu tunneb teda 

iga lasis.. Imelik mees, eks ole tõsi, preili? Alat i 
! kannab ta oma pikka nulsta mantlit, sügisel ja kewa-
! del ja suwel ja isegi talwel kasuka all. Teda hüütak-
i segi üsua „nmsta mautliga meheks", see ou uagu tema 

teine liiguimi. Lapsed külas lnnietawad teda „ lMks 
tohtriks", sest et ta ueile ikka saia ja kompwekkisid ja 

! vuuu auuab, kui ta külast läbi sõidab. Ja ta ou tõesti 
! hää mees, see doktor. Waesid iuimcsi arstib ta ilnm 
i kopikata, iga hädalist aitab ta, ma usuu, ta aunaks oma 
' wiimase hilblt seljast, kui tal enam muud cmda ei oleks. 
^ Selle pärast ou ta ka uii waenc. Wäikene kcuubrikcue 
. ou tal linnas korteriks, palgatud hobuse kondiga sõidab 

ta maal ümber, ja uhkeid riideid ei une teie illlgi 
! tema seljas. Kõik annab tema lahuse käega wacstele 
j inimestele, mis ta tceuib. Imelik, arusaamata inimene! 
l Ja kas te teate, mis ta ise sündimise poolest on? Meie 
! wallas siin, Liipre kiilas, ou ta sttudiuud Wardu sau-' 
z nakeses, kus tema wnuemad tui waesed wabadikud ela-
!» siwad. Isast jäi ta ilma, kui alles kaheksa aastane 
z Poisikene oli ja ema oli , halwatud. Wäikene Anton 
! kais siis külas ja ka lähedases Künakeses kerjamas ja 
z nüüd on ta studeeritud tohter, osaw tohter, isegi kõik 
! ,. saksad kiivamad teda. Meie õnuis krahw auustas teda 
! wäga; ta oli tema majaarst ja tegi teda mitu korda 

terweks. Ja kuda ta tohtriks sai!? Kit i ta ema ära 
' suri, wõttis Liipre külast waua tõllassepa Janu, kes 
! kauuis lõukas inees ja lasteta oli, teda oina kaswau-
> dikuks; ta oli juba lapseua, kui saudipoisikeue, ui i wi i -
" sakas ja ni i tark. Jaan saatis ta linna kooli, laskis 
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teda ka kreiskooli läbi teha ja noor mees pidi kaupme
heks saama. Aga Anton ei tahtnud seda, läks küll 
kasuisa tahtmise järele ühte kontorisse teenistusesse, 
õppis aga priitundidel suure hoolega edasi, ning paari 
aasta parast kõneldi, noor Anton Meding olla Tar
tusse studeerimll läinud — oma kulu paale, sest tõlla-
sepa Jaan ei jõudnud tema eest enam muid kulusid 
kanda. Kudas ta ennast Tartns üles pidanud ja ras
ket õpetuse-raha maksta jõudnud, seda ma õieti ei tea, 
aga ikka tööga, ega muidu. Nüüd ou ta juba seits-
met aastat linnas tohtri-ametit pidamas, ja missugune 
tohter on ta! Oma walla rähmast, kus ta süudi-
uud ja kaswcmud, armastab ta wäga ja teeb kõigile 
paljn hääd. Loomu poolest on ta lapsest saadik ise
moodi tume ja kare olnud, aga tal on knldne süda 
rinnus. Jah, preili, see ou meie doktor Meding! 
Ma tunnen teda lapsest saadik, olen ma ju eluaja 
Elwita mõisas elanud ja teeninud, uimelt teie õndsa 
onu juures, preil i. . . Aga niis ta teiega kõneles? 
Muidu hoiab ta ikka uoortest preilidest eemal, 
nagu ma olen tähele pannud. Ma uiigin tema pikka 
musta kogu juba kaugelt eemalt suu seiswat; käisin 
mäel Maarja rohtu korjamas. Wäga kena lõhn on 
Maarja rohul; ma panen teda oina kohwrisse riiete 
sekka, igal kewadel korjan ma Maarja rohtu . . . Aga 
mis teil on preili, teie nägu ou nii punane, uagu olek
site wihane? Wõi tarisite teie doktor Mcdingit? Tal 
on nii imelikud mustad silmad, mis tõesti kartma pa
nemad. Teie nägite teda esimest korda? Ärge kartke 
preili, ta ei tee kellegile paha!" . . . 
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Nüüd wiimaks loppis jutuka naesterahwa kõne-
lvool; ta waatas pool murelikult preili otsa. 

„E i , ma ei kartnud teda," ütles Laura kortsus 
kulmul ja kärsitult, „aga teie l M tohter oli minu 
wastu — häbemata!" 

Pereemaud lõi käed kokku. „Häbemata! Helde 
Jumal, kudas see lvõinialik o l i?" hüüdis ta kohkudes. 

„Teie ei pruugi seda teada," wastas Laura 'pa
haselt, astus emandast mööda ja läks ruttu miuema. 
Walge koer hüppas pingi päält maha ja jooksis talle 
järele; raamat jäi laua pääle. 

Pereemaud lõi weel paar korda kiisa kokku, rapu
tas M d , wõttis siis unustatud raamatu ja läks prei
lile järele. 

„Imelik lugu. M is neil ometi kahekesi ol i?" 
pomises ta kohknunlt. . . 

Elwita mõisa lilledega ja wääukaswudega ilusta
tud trepipäälsel wiibis krahw Edwin Palmer ja tema 
abikaas Dorothea. Esimene oli keskmise kasluuga, weidi 
tiiiirus seljaga ja pika kahwatcumd uäoga n:ees, umbes 
wiiskünnueud aastat wana. Kui ta kõneles, siis wehk-
les ta palju kätega, lükkas mustjad juuksed, mis oimude 
kohast smnblahalliks hakkasiwad miueiua, ühti otsa eest 
tagasi ja wahtis oina hallide, terawate silmadega rahu
tumalt siuull tänna, ennenlini kui inimese otsa, kellega 
ta kõneles. — Krahwiuua Dorothea walge kitsas uägu, 
suilred pruuuid silmad, kõrge kenasti wormitud otsa
esine ja tema sirge majesteetlik kasu tumüstasiwad, et 
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ta noorelt wäga ilus pidi olnud olema, niisama ilus, 
nagu praegu tema üheksateistkümne aastane tütar Laura, 
sest mõlemad oliwad igapidi ühte niigiy iihte laadi. 
Praegu awaldas aga krahwiuna Dorothea nägu ja keha 
iseäralist roidunud wäsimust; see wäsimus paistis ka 
tema suurtest pnmnidest silmadest ja tumeudas nagu udune 
loor nende endist elamust ning sära, mis aga sugugi 
ei keelanud, et krahwinna pilk ägedatel silmapilkudel 
weel küllalt wälkuda wõis, uagu näituseks praegu, kus 
ta krcchwigci käredas M i s oli. 

„ I a sa pead raha muretsema ja wõimalikuks te
gema, et meie Lauraga wõime Viarritzisse reisida," 
hiüldis krahwiuna, kes pehme kiigetooli M l istus ja 
emmst õõtsutas. „M ina tunueu cuese uärwid haiged 
olewat, Laura on kahwatu kui surui, meie peame suweks 
mõnda Prantsuse supelpaika reisima, kni sa meie surum 
ei taha!" 

Krahw wehkles kätega. „ I a ma iitleu sulle, mul 
ei ole selleks raha. See ou ja jääb minu kindlaks 
otsuseks." 

„ I a sa tahad mind siin pikkamisi hauda lasta 
minna, Edwin," ütles krahwinna tigeda terawusega. „Ku i 
snl minu terwis, minu elu midagi ei maksa, siis mõtle 
ometi oma anu, oma seisuse püüle. Kui mitmele pere
konnale ei tõotanud nieie minewal sügisel püülinnas, 
tünawust suwe mõnes suuremas Prantsuse supelpaigas 
ära elada — ja nüüd? Nüüd istume siin igawas 
Eesti maa mõisas, nagn kõige waesennd ja wiletsa-
mad maamõisnikud, kes mnust ei tea, kui kartohwli-
põldudest ja loomade kaswatamisest. Mõtle ometi würs-
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tinna Attamonowi, krcchwium Seeheimi ja kõige teiste . 
Pilkannste paale, kui uad meid Viarritzist eest ei leia, 
ega sinna ei näe jõudwat. Nad aimawad wäga õieti, 
kus meie pesitame ja uaerawad — naerawad! . . . 
Edluin, kas see sulle südamesse ei lõika, kas paale 
selle minu termis sulle midagi ei maksa? Mõtle 
ometigi!" 

„Ma mõtlen kõige selle paale, Dorothea," was-
tas krahw Palmer litsutud häälega. „Aga tahad sa 
reisida ja supelpaikades elada, et paari aasta pärast 
miud kepi- ja kotiga kerjama ajada? Praegu oleks 
siuu kohus, Dorothea, oma haige lapse sängi ääres is
tuda, kui siiu minule manitsuse-jutlusi pidada." 

„Kas sa ei häbene, Edwin," kostis - krahwiuna 
wihaselt, „minn ees sarnaseid talupojalist mõtteid awal-
dllda? Krahw Palmer kõneleb kepist ja kotist!" 

Krahwih Md silmadwälkusiwadwihast. „Iakessnn-
lnb ja suudis miud samaseid mõtteid awaldama? Kelle süü 
sce on, et ma nüüd elu- ja elamise - muredega peau 
wõitlema? Arwad sa, et ma ise ei tahaks rikas olla, -
reisida ja Prantsuse supelpaikades elada? Sina ise oled 
see, kes meid kõiki hukatusesse tahab tõugata, kes miud 
wauaks, miuu juuksed halliks ou teiuud ja naela naela 
järele minu puusärgi sisse taob. Kes tegi need wõlnd, 
mis mind nüüd rnsuwad, millede all ma oigan ja 
ägan? Sina, sina ja weel kord sina!" 

„Edwin!" 
Krcchwiuua Dorothea oli püsti hüpanud, ta mü

rises kõigest kehast. 
„ Iah, sina," kordas krahw waljusti. „Sina tõukad. 



— 24 — 

mind ruttu ja armuta kuristiku kalda poole, sandikotti 
püüad sa mulle kaela pauna, kerjaja-keppi kätte suru
da, — aga ma ei taha mitte> uüüd tcchau ma majas 
peremees olla, siun tujude wastu wõidelda, sa inetu 
uaeue, sa wereimeja! . . . 

Walju karjatamisega langes krahwinna Dorothea 
tooli pääle tagasi ja mängis äwmiuestamist. Seda ei 
wõinud aga pehme südamega krcchw ialgi wälja kan
natada, nagu ära pühitud oli korraga wiha ja ägedus 
ta näost. Kohkudes jooksis ta abikaasa juurde ja wõttis 
ta käe pihku. 

„ Dorothea, armas Dorothea, anna andeks, ma 
olin liig äkiline. Ma tahan tohtri käest küsida, kas sa 
tõesti nii wäga haige oled — s i i s . . . Aa, säält tu-
lebgi juba doktor Mediug." 

Krahwinull ärkas silmapilk „minestusest" ja tegi 
näo, nagu ei oleks midagi sündinud. Doktor Mediug 
astus trepi klaasuksest sisse. Krahw läks talle wastu 
ja andis talle kätt. 

„Wäga hää, doktor, et teie tnlete," ütles ta ruttu 
ja rahutult, „minu abikaas ütleb enese närwihaige ole-
wat ja tahab küsida, kas tema terwis mõnes Prant
suse supelpaigas kosuda ei wõiks. Olge lMd, katsuge 
tema weretuksuniist." 

Krahwinna sirutas oma walge käe armulibllt 
naeratades arsti poole. See wõttis ta pihku, laskis 
aga warsti jälle lahti. 

„Krahwmnal on praegu midagi meelcäritust ol
nud," ütles ta siis oma madala tnmeda häälega, 
„muidu on ta minu arwates terwe. Kui tema när-
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widel midagi wiga peaks olema, siis on waikne üksik 
elu siin kenas maa-õhus selle wastu kõige tlllusam, 
Ulitte pidud ja pallid mõnes suures maailma - supel-
Paigcis." 

„Teie wäikese poja palawik tõuseb, krahw," ütles 
ta, „ma käisin teda praegn waatamas ja andsin talle 
rohtu. Kaudke luuret, et hoolakas talitaja tema ünr-
l>er on, kes talle sagcdastt juua annab. Homme tulen 
ma Me. Jumalaga!" 

Ta tegi miuekut, krahw läks temale järele ja tõm
bas ta kätt pidi oma kirjutuse-kambrisse. 

„Kõik ou korras, doktor," ütles ta rahutult. „Ma 
saatsiu ta täua liuna. Haagikohtunikule läkitasin asja 
iile teatuse ja seletuse" . . . 

„See ei puudu miuusse, krahw." 
„Ma kirjutasin, et teie ta jõest leidsite ja wälja 

tõmbasite." — 
„Hm, seda pean ma küll tõendama. Terwe asi 

on mulle wägll meele wastn: Ma kahetsen peaaegu. — " 
„Iumala pärast, doktor" . . . 
„Olge rahul, oma sõna pean ma . . . " 
Doktor läks. Krahw Palmer astus ärgult saali 

tagasi. 
„Sel arstil ei ole mõistuse märkigi pääs," hüü

dis krahwimm talle wihaselt wastn. 
„Et ta sinu terwe ütles olewat?" ütles Edwin 

pool pilkawalt, poolpehmelt. 
„ I a kõigest hoolimata reisiu ma Viarritzisse!" 
„Iäta seda, Dorothea, kõneleme sellest teine kord," 
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waigistas krahw. Sel silmapilgul astus Lcmra õhe
tama uoga uksest sisse. 

„Pllpa, ma tahau sinuga rääkida. Kohe saada 
sellele doktor Medingile tema waewapalk kätte ja wõta 
Arniandile teine arst!" . 

M i k s siis, laps?" küsis krahw imestades. 
„Mina nõuan seda, papa," kostis Lcmra ärita-

tult. „Ta — ta julges nnud teotada. — " 
„Teotada? Kudas nii?" 
„Ta noomis unud häbematal toonil ja kas sa 

tead, kes ta on? Endine kerjaja poisikene on ta; taise 
tnnnistas seda!" 

„Miuu Jumal!" hüüdis krahwiuna Dorothca, 
käsn kokku lüües. „Seda ma ainiasin; ta ei teadnud 
ju närwidest midagi. Oh häbi, oh teotust meie majale!" 

Krahw Vdwiu oli uagu süte M l . „ Seleta ometi 
mu laps, mis siis õieti sündis?" 

„Täna enne lõunat käisin ma oma uue sharabaui-
waukriga sõitmas. Maantee M l juhtus kogemata üks 
kerjaja poisikene jalaga wcmkri ratta alla jääma. Tema 
oli seda näinud ja noomis mind poole tunni eest puies
tikus nagu kttla-lllst" . . . 

„Püha Jumal, tema jnlges seda," kohkus krah
wiuna. „Sa nõuad tema' käest seletust, Edwin, ja 
keelad talle kohe ära meie majasse tulemast." 

Krahw kõudis ruttu edasi tagasi. „Seda ma 
ei wõi, seda ma ci tee," hüüdis ta järsku ja oli lä
hemal silmapilgul — uksest wä l jas . . . 

Mõlemad naesterahwab oliwad tiiki aega wait/ 
siis hakkas Lanra ägedasti nu tma. . . 
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Kewadiue soe wihn: sahises wäljas, prügises wa-
hete wahel wastu akent ja kaugelt kõmises äike. 
Preili Lcmra surus püü pehmete patjade sisse ja püü
dis magama jääda, aga uni ei tahtnud tulla. Päe-
wllue pahandus, doktor Meding ja isa oliwad tal mee-
les. Mis tuli ometi wiimasele püha, et ta oma 
tütart, oma rüütli-auu selle — kerjaja wastu oli taht
nud kaitsta'. Miks ometi ei tahtnud ta Medingi ase
mele linnast teist arsti kutsuda? Ja miks — miks pidi 
krahwipreili Lcmra Palmer selle iuimese häbemata noo
mituse hääks wõtma, pidi ta'ga rahul olema, uagu laps 
isa karistusega? See oli enam kui liig! Aga tohtis see 
nõnda jääda? . . . Wiimaks jõudis Lcmra otsusele. Põ
lata, wihllta tahtis ta seda musta mantliga meest, ja 
seda põlgtust ja wiha tahtis ta temale iga silmapilk 
maitsta mida! Ta pidi tunda saama, mis krahwipreili 
Lcmra põlgtus ja wiha tähendas! 

Nende Wtemllksliste mõtetega uinus ta wiimaks 
magama, aga imelikud uueuciod piinasiwcid teda terwe 
öö. Süül maas macmtee pääl — kas see ei olnud 
iiks kahwatllnud näoga poisikene, närus riides — ja 
ta nuttis ja näitas oma wäikest werist jalga . . . Laura 
põgenes, aga keegi ajas teda taga. . ^ Ta audis mustale 
tulisele täkule piitsa, aga ta ei jõuduud edasi, wiimaks 
jni ta wärisedes seisina. Laura hüppas wcmkrilt ja 
tahtis jala põgeneda, aga rasked oliwad ta liikmed, 
Nllgn tinased. „Pidage," hiiüdis hirmus hääl, nagu 
äikese müriu. Laura langes põlwede pääle maha. Must 
kõrge kogu seisis tema ees, paar suurt, musta, imelikku 
silma wlllltasiwad uagu õhkuwad söed tema pääle. . . 
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Need imelikud silmad, kuis nad piinasiwad teda; wae-
wawat, kibedat walu äratasiwad uad ueiu südames — 
isewärki, arusaamata, aga ära rääkimata piinaw oli see 
walu! Laura tahtis karjuda, aga hääl oli tal riunus 
kinni. Ta tahtis üles tõusta, aga põlwili jäi ta tema 
— tema jalge ette, ta ei jõudnud üles tõusta. „See 
on nurjatu, mitte inimlik, põlgamise wäärt, iseäranis 
uaesterahwast, ja olgu see ka krahwipreili Palmer," ütles 
must mees tumeda häälega, uagu kõue müriu oli see 
hää l . . . Ja nüüd sirutas ta käe tema järele wälja, 
ja tema mustad silmad 

Walju karjatamisega ärkas Laura. Külni higi 
seisis pisaratena ta otsa ees, ta süda tuksus waljusti. . . 
Ja imelik, ka praegugi weel armas ta ueid kardetalvaid, 
muste silmi enese otsa wahtiwat, ka seda tumedat häält 
kuulis ta . . . Ta pigistas silmad kinni. Wiimaks muus 
ta jälle magama. Needsamad piinawad unenäod, jälle 
see must mees oma fataliste silmadega... 

Hommikuse päikese kullalised kiired paistsiwad ak
nast sisse, kui Laura üles ärkas, euuast ruttu riidesse 
laskis panna ja kutsarile käsu laskis anda hobust Ha
mbani ette rakendada. Kohe pärast kohwijoomist sõi
tis Laura wälja, — kuhu? seda ei ütelnud ta kel-
legile. — 

Tund aega hiljemini seisis Liipre kiilas pool la
gunenud, suitsuse ja pisikese sauna ees läikiw tore wan-
ker, must täkk ees, kes rahutult imad kaapis ja keda 
rohelise kuuega tallipoiss wankri tagumiselt istmelt wac-
wllga paigal jõudis pidada. 

Kehwä urtsikukese sees wiilns sirge, uhkes riides 
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uaesterahwas. Wmm wigane sauua-Liisa oli kartli
kult nurka pugenud, kui tore saks sisse astus. V i i 
mane oli aga waewalise koiku ees, mis suitsunud seina 
ääres oli, seisma ja wäikese poisikese otsa wahtima jää
nud, kes kinni seotud jalaga sängis puhkas. 

,̂Kas see on siuu laps?" küsis uhke preili kau
ges Eesti keeles Liisa käest. See wastas tasakesti: 
„Iah!" 

„Ta jäi eila kogemata nlinu lvaukri alla. On 
ta jalg wäga haige?" 

„ Iah, preili, ta uuttis ja karjus terwe öö." 
Hele puna käis preili uäo üle. Ta hääl müri

ses wähe, kui ta edasi kõneles. 
„Tohter saab ta jala terweks tegema. Ma käsen 

teda linnast iga päew siia sõita ja tahan kõik kulud 
kanda." 

„Wardu Anton" — rnttn parandades lisas Liisa 
jnnrde: „Medingi isaird lubas Jüri jalga ilma rahata, 
tohterdada, ka rohud lubas ta oma käest maksta. Ta 
on wäga hää tohter." 

„Hää küll," ütles Lcmra ruttu wcchele. „Sa wõid 
Mõisast oma lapsele paremat sööki tuua, ma käseu sulle 
mida, kas mõistad?" 

„Täuu, armuline preili, Jumal tasugu teile! Teie 
olete mi lahke." 

'' Liisa kobis oma puujalaga longates nurgast wälja 
ja kaapas preilid kahe käega. 

.Laura astus tagasi. „Lase olla," ütles ta uagu -
Pahaselt. Kas ta wahest mõista ei jõuduud, kudas 
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naene, kelle lapse ta wigaseks teinud, teda weel täna
da wõis? 

„ I a kui siinu poeg peaks lonkama hakkama, siis 
— siis tahan ma tema eest muretseda." — 

Jälle kaapas Liisa — siis pööras ta näo ära ja 
hakkas ärdasti nutma. . . 

Laura wõttis oma käetaskust paberi sisse mähi
tud paki. „Si in tõin ma haigele paari kooki." Ta 
andis paki Liisa kätte ja lisas jnurde: „T>oktor Me-
dingile ei tohi sa sõna lausuda, waua moor, et ma siin 
olen käinud. Ka sellest, mis ma siuu haigele pojale 
lubanud, ei tohi sa midagi ütelda. Seda keelau ma 
sulle kõwasti ära, kas kuuled!" 

„ Iah, jah! armuline preili," lubas Liisa, waatas 
aga järsku ukse poole ja hüüdis waljusti: „Sääl ta 
ju ise on!" . . . 

Laura pööras ümber, ta pidi peaaegu karja
tama. Sääl ta seisis, see pika musta mantliga 
mees nende suurte salaliste silmadega, mis Laurat täua 
öösel uii ära rääkimata palju oliwad piinanud. Laura 
jäi wärisedes seisma — need silmad waatasiwad ju 
praegugi nii tõsiselt, nii tmüedalt tema otsa. Nagu 
nõiduse wägi^ käskis uoort neiud paigale — liikumata 
paigale jääda. . . 

Doktor Meding astus pikkamisi ligemale. 
„Ma ei oleks mitte lootuud teid siit eest leida, 

preili," ütles ta tõsiselt, aga ta tume hääl awal-" 
das iseäralist pehmust. 

„Ma rõõmusta» teie sõnade üle wäga, mida mul 
õnn oli päält kuulata. Ka rõõmustan, et teie oma 
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jala selle wiletsa urtsiku läwe üle suutsite panua, see 
oil wististi esiulest korda. Ma tänan teid! Ka haige 
Poisikene saab teile tänulik olema, ja inina tahan hoolt 
kanda, et ma tema jalast asja saaksin. Teie siiatulek, 
Preili, on mulle nagu uut jõudu auditud." 

Kas see ei oluud pillamiue, ja kas tal ei oluud 
Põhjust pilgata? Kui wäga kahetses Lcmra sel silma
pilgul, et ta siia tuluud. See alaudamiue tema ees 
oli hirmus! 

„Ärge arwake, et teie eilue jäme noomimine mulle 
Põhjust audis siia tulla," wastas Laura teralualt ja 
kalgilt. 

„Km ina tuliu, siis oli see miuu euese tahtmiue; 
unna ei ole harjunud käskusid täitma, weel wähem 
saan ma — teie käskusid iales täitma wõi teie tak
tita noomitusi tähele pauema. Kui ma täua siia tu
liu, siis oli see juua euue teie jutlust uõuuks wõe-
tlld asi." 

„Seda suurem ou miuu rõõm, preili," was
tas doktor weidi tcrawalt. „See näitab ja tunnistab, 
et teil hää süda on, mis iile ma eila weel natnkene 
kahe wahel olin." 

„Oma südaule häädusc wõi kurjuse' iile otsnstada 
ei anna ma lnba t e i l e , " ütles Lanra põlasta-
lunlt, santmns temast mööda ja astns llrtsikn uksest 
wci l ja. . . 

Doktor Mediug naeratas mõrudalt, siis astus ta 
haige poisikese säugi äärde ja hakkas ta jalga mähk
mest lahti wõtnm. — 
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Kui Lllura koju jõudis, leidis ta ühe külalise eest, 
kes mammaga saalis istus ja temaga elawalt kõueles. 
Laura sisseastumisel tõusis wõõras wiiscckalt iiles. 

„Minu tütar Laura — barou Helmar vou Laui-
merheim, lueie, lähem naaber," seadis krahwiuna Do-
rothea ette. „Varou oli juba kohe enne mi lahke ja 
käis siiu, sind ei olnud aga sel ajal kodus, Laura." 

Lllmmerheim kumardas ja andis Laurale auupak-
likult kätt. „Päälinnas oli inul auu, teid paaris selts
konnas näha, aga ainnlt silinapilguks, nagu ruttu ka-
duwat päikese kiirt. Seda suurem on uüüd nui õuu, 
et ma päikesel enesel nii ligidal tohin olla." 

Baron naeratas, nagu oleks tal eneselgi nende 
korda läinud mahedate sõnade üle hää meel. 

„Varon Lammerheim ou alles teist kuud meie 
naaber ja Aluwere nwisa peremees, oma auusa isa 
järeltulija," seletas Dorothea. 

„Et ma mitte sagedanlini oma auustatud uaab-
rit ei wõinud waatama wlla," lisas Lammerheinl jliurde, 
„seda wabandawlld tööd ja nmred, mida elama-asumine 
ja elu sisseseadmine uues kohas ligi toowad." 

Laura istus natukene eemale sohwa Pääle. Ta 
näitas pahas tujus olewat. 

„Ka nüna olen teid paäliullys uäiuud," ütles ta 
wiimaks oma selge, ilusa häälega. „Mulle ilteldi, teie 
olewat kunstmllalijll, barou. Ja uüüd olete- põllume
heks hakanud." 

„Sellele elukutse wahetamisele suudisiwad nnnd 
mõjnwad Põhjused, preili," kostis barou. 

M i n u õunis isa oli testmlleudis kiudlaks tin-
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gimiseks teinud, et ma mõisa ise pea» walitsema. Mis 
pärast? Noh, ta oli tujukas waua mees ja tema ülem 
põhjusmõte oli, iga õige põllumees pidawat ise enese 
omaudust walitsema, muidu miuewcit kõik ülekäte ja 
teenijaid ei tohtiwat talgi uskuda. Teiseks oli null 
miuu sündimisepaik liig armas, et ma seda tingimist 
ci oleks pidanud täitma." 

„Aga kas teil ka raske oli, oma endist paleuslist 
elukorda sarnase igapäewase wastu ümber wahetada, 
kunstnikust põllumeheks saada?" 

„Seda küll, preili, aga mis Mõistu ma parata? 
Siisgi ma oleu ju nüüd ka mõni kord ni i waba, et 
Ula piusli kätte wõin wõtta ja oma paleuslisele elu
korrale tagasi astuda, kui ka aiuult paariks tuuniks." 

Uks läks lahti, ja krahw Palmer astus sisse. Mõ-
lemad herrad tuudsiwad ja teretasiluad teiue teist. 

„ M a käisin onia oraseid wcmtamas," tähendas krahw, 
„ega aimauudgi, et lllulle külaline tuleks, päälegi nnnu 
noor mõisanaaber. Kudas teie käsi siis uues ametis 
käib?" 

„Teie wõite arwata, kudas, krahw," kostis Lmu-
Nlerheilu naeratades. „ M a ei tea ju põllupidaunsest 
niigi palju, kui küla-koolmeister Ladiua keelest. Ja 
minu täuasel kü lMig i l oli osalt ka see otstarbe, et 
oma wauema uaabri kaest mõue asja kohta alandlikult 
õpetust paluda." ' , ^ . 

Krahw Palmer meris ja wehkles kätega. „S i i s ' . ' " 
te olete õige mehe juurde tuluud! Õigust ütelda, meie 
oleme küll imelikud põllumehed — üks eudine kuust-
nik, teiue sõjamees! — Siisgi oleu ma oma tubli 
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Saksamaa walitseja käest juba mõnegi tarkuse ära õp
pinud, wahest wõiu ma teile niõnes asjas nõnu mida." 

, M lncie jutt naesterahluaste osmoõtmise luääri-
liue ei ole, siis oletsiu ma wäga läuuline, krahw, ll l i 
teie mulle oma kena lilleaeda näidates mune põllnas-
jalise õpetuse annaksite." 

„Ma oleu nõuus," wastas krahw Palmrr, ja teraw 
rahutu pilt lendas baroni poole, tes tooli päält üles tõusis. 

„Aga kuule, Edwiu," ütles krahwnlna Dorothca. 
„Baron Lammerhcim rääkis csinalt, et nlcie M r üle-
eila üks iniulene olla ära nppunnd ^ .üks Imu, uagu 
päält uäha. Sa ei ole mulle sellest weel midagi rää-
lümd. Tema suruukeha olla see — see — mis ta 
uimi uüüd on? doktor Meding jõest lonlja tõmmanud. ' 

Varou Lauuuerheiuu pilt wiibis trrawalt kmhwi 
uäo pääl, uus järsku kahwatuks tõmbas. Ta lõi omad 
rahutud silmad maha ja kostis nagn pahaselt: 

„Ma ei tahtnnd sinn rähn rikknda, Dorothea. 
Asi on aga nõnda, nagn baron ütelnud. Äia saatsin 
surnukeha linna; tülap kohns asja toimetab." 

„Kas sul ei ole ajawiidet jn tüli selle asja pa
rast karta, Edwin?" 

„Ma ei usu," wastas krahlu oma rahu alal hoi
des. „Ma kirjutasin asjaloo iile haagiiohtnnikule. — - ' 
Lähme barou." 

Mõlenlad mehed smnmnsiwad uksest wälja ja ns-
tusiwlld trepist alla aeda. Lahke, > luiisatas uaeratauiiue 
oli korraga baron Lammerhcimi näolt kadnnlld, 
ta kulm läks kortsu. Ka krahwi küsimine ei olnud 
iseäranis lahke, tui ta w innaks liisis: 
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„ I a mis oli teil minule siis kõneleda?" 
- „Teie olete Elwita mõisa politsei nimel," algas 

baron terawa häälega, „haagikohtunikule ühe kirja saat
nud, mis ära uppunud Juudi Leib Iocheli ja tema 
uppumise kohta käib. Selles seletuskirjas, mis ühtlasi 
Juudi teie poolise, esialgulise läbikutsmuise protokoll on, 
tähendate teie, krahw Palmer, et Iocheli taskuraama-
tus paale mnude paberite ka üks minu weksel olla ol
nud. Ma tahtsin teie käest kõige päält küsida, kas teie 
ka oma weksli sellest taskilraamatust üles leidsite ja 
sellest oma seletuskirjas haagikohtuuikule nimetasite?" 

„ Iuudi l ei olnud miuu käest wekslit." Krahwi 
käsi, millega ta keppi hoidis, wiirises wähe. 

„Teil oli üks lueksel, kakskümmend, tuhat suur, 
krahw Palmer, seda tean ma." 

„Mu l oli, aga see oli makstud." 
„Hm, seda wõitc küll nüüd ütelda, mil Juut 

enam ei kõnele — aga olgu! Siisgi paluksin ma tea
da saada, kas teie uina weksli enne wõi — pärast 
Juudi siilltulemist ära õiendasite? Wahest siis, kui ta 
ise sest midagi euam ei teadnud?" 

„Baron Lammerheim, mis julgete teie" — 
„Tnsa, tasa, krahw. Kõneleme külma werega ja 

wagnsasti. Minule on haagikohtuniku käest ametlik kiri 
tulnud, mis mitmesuguste küsimuste Pääle Juudi asjus 
seletust uõuab. — Teiseks olete teie haagikohtuuikule 
teada andnud, Juut olla maantee M l ühe Elwita 
walla mehe käest teed Aluweresse küsinud — meheni
mi on Mart Kask. See ei ole õige — nimetatud 

3' 
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Mart Kask ütles mulle, ta olla teed Elwitasse ja üht
las i Aluweresse küsinud. Mis oli teil põhjuseks, haa-
gikohtunikule poolikut tõtt teatada ja seda salata, et 
Juut ka Elwitasse tahtis tulla?" 

„Mis mina protokolli üles olen wõtnud, on õige," 
kostis krahw rahutuma ägedusega, „ja selle eest peau 
ma wastutama." 

„Hm! Kas teie Juudi uppumise üle midagi lähe
mat mulle wõiksite rääkida, ma kuulsiu tema õnnetu
sest oma teenijate käest poolikuid asju." Barou waa-
tas luurama pilguga krahwi otsa. 

„Ta oli uagu arwata, ümaras kitsast sillast alla 
kukkuuud, doktor Mediug oli tema musta kogu kaugel 
all pool koske näinud ja teda wälja tõmmanud. Lähe
mat ei tea ka mina mitte. Tema läbikatsumine mi-
uu peretoas sündis tuunislneeste juuresolemisel." 

„Klchu doktor Meding teda wiinnd, kui ta tema 
jõest wälja õli töuunauud?" 

„Piimalnehe nlajasse, nii kauaks, kui ta seda 
minule teatama tuli." 

„Soo, mul pole enam küsida, krahw. Ma tänan 
teid ja palun andeks, kui ma weidi kare olin. Ma 
olin weidi üritatud, et miuu weksli asi nõnda awali-
kuks sai. Aga mis parata! Jääme sõbraks, krahw 
Palmer." 

Ta pakkus Edwin'ile kätt, mida see sõbralikult 
pigistas. „Iääme sõbraks," kordas ta ja tõmbas uagu 
kergemalt hinge. „Ma usun, et terwe paha asi pike
malt läbirääkmise alla ei tule, nii et teie weksli-sala-



'X 

— 37 — 

dus laiemalt awalikuks saaks. Haagikohtunik on ju 
teie ja minu l M tuttaw." 

„Wäga haa, lähme tuppa tagasi." — Ja uagu 
sõbrad kunagi, pöörasiwad mõlemad naesterahwaste juur
de tagasi. — 

Varon Helmar Lammerheim oli sirge ilus mees, 
pruuni käherjuttkstega, kenasti wormitud näoga ja nia-
heda, lõbusa olennsega, iseäranis naesterahwa seltskon
nas. Ta oskas ladusasti, waimukalt kõneleda, nalja 
heita ja ennast igal pool oma parematest külgedest tun
da anda. Tema kombed, wiisid ja liiknmine awaldasiwad 
igas tükis osawat elumeest, kes mitte tuluta Ml iuna 
salongide libedaid põrandaid ei olnnd tallanud. — 
Warsti oli ta saalis niõlemate naesterahwastega kõige pa-
reinas jutus, kmm krahw ennast tööga wabandas ja 
oma kirjutusetuppa läks, kust ta wahete wahel Laura 
ja Dorothea heledat naerinist kuulis. Wiimaks tuli 
wäikeses seltskouuas jutt nnlusikast, ja baron Lamnier-
heim palus preili Laurat, kelle ilusast häälest ta pää-
linnas palju kuulnud, mingit laulu ette kanda, kuna ta 
ise see juurde klawerit tahus mängida. Laura oli nõuus, 
ja baron istlls klaweri taha. 

Laural oli tõesti hõbeselge soprani-hääl, mis ka 
kauuist koolitust awaldas. Baroni mäng oli osaw ja 
kena. Laura laulis üht Prcmtsuse ariat, waimusta-
tult, tundmusega. Waewalt oli ta aga kolinat salmi 
alganud, kui laulule takistust tehti. 

Saali uks oli korraga lahti läiuud, ja sisse as
tus doktor Mediug kortsus kulmul. Laura nägi teda 
ja jäi silmapilk wllit. 
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„Sakslld miustllwlld wististi," ütles ta tcrawalt 
ja pool mõrudlllt, „et wäikene krahw Armand siin tor
mal olemas toas raskesti haige on. Kui tema arst 
paluksin ma. wäga tema rahu mitte rikkuda, see on te
male kahjulik." 

Ta waatas kord tumedalt baron Lammerheimi, 
kes klaweri tagasi üles oli tõusnud, kumardas siis ker
gesti ja astus uksest wal ja . . . 

Laura nagu oli tulipunaseks tõmmanud. Jälle oli 
see „hirmus" inimene midagi wõinud ütelda, natukene 
noomida ja — jälle oli tal selleks õigus. Jah, tal oli 
õigus, Laura wäikene kümne-aastane wend, keda ta 
wäga armastas, oli ju raskesti haige, ta rahu ei tohtinud 
laulu- ja klaverimänguga rikkuda. Aga miks pidi seda 
see inimene ära keelama, miks oli temal see woli ja 
julgus, temal, keda Laura eilsest saadik uii wäga 
wihkas! 

„Ninatark inimene," hüüdis krahwinna Dorothea 
wihaselt. „Wabandage, baron Lammerheini, sel ini
mesel ei ole elukombeid, ta on ikka nõnda." 

„Miks krahw siis just teda oma majaarstiks ou 
wõtnud?" kostis baron. „Linnas on ju weel üks toh
ter palju tublim kuulu järele, kui tema." 

„Ta ei tundnud neid. Ma tahau oma abikaa
sale ütelda, et ta selle inimesega enam tegemist ei tee. 
Teie tunnete teda, baron." 

„ I a , aga wähe. Olime ühel ajal ülikoolis." 
Warsti lahkus baron Lammerheim, sest endine 

lõbus tuju oli kõigist lahkunud, ja jutuajamine ei muu
tunud enam ladusaks... 
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Krcchwinna Dorothea tltugilv nõue, et Mediugi 
asemele teine arst wäilest Arniandi, les soojastõbes oli, 
tohterdama kutsutaks, le.^is krahw Edwini poolt kind
lat waswpaueunst. Ta sai selle uõude üle kord mi 
nnhaseks, et ta rusikaga kohwi-laua Pääle lm, mis juu
res paar tassi katki läksiwad. Ise paui ta aga, euue 
kui Dorothea uüuestuscsse sai laugeda, toast wälja. 
See wastupauemiue oli imelik ja wõõrastaw, aga ka 
kõikumata kindel. Vma ja tütar pidiwad leppima, et 
„hirums mees" iga päcw mõisa tul i ja Armandit 
arstis, lelle haigus iga päcwaga ägedamaks läks. Laura 
hoidis temast wõimalikult ecuiale, „wihkas" ta teda ju 
„kõigcst hiugest," uagu ta enesele sagedasti tuuuistas. 
Ja doktor Mediug ei püüduud temale läheneda; ta 
tul i ja läks, uiug sagedasti ei näiuud teda keegi muu, 
kui Armaudi juures walwaw teenija tüdruk. Krah-
wiuua Dorothea käis oma haiget last aiuult hommi
kutel ja õhtutel waatamas, Laura küll sagedamini, aga 
ta pani iga lord, kui ta oma „armsa wcuuakese juurde" 
läks, tüdruku wälja wahti, kas ehk doktor Meoiug ei 
tuleks. Temaga ei tahtnud ta ju kokku puutuda, ei 
kusgil. — Neisimõtted oli Dorothea nii kauaks maha 
jätnud, kui Armaud terweks saaks, sest tema haiguse 
ajal ei oleks emal — teiste inimeste silmas wähemalt 
mitte passinud ära reisida. 

Üts uädal oli mööda läinnd, Armandi palawik 
ali iga päewaga ägedamaks läinud; ööd ja päewad oli ^ 
ta soninud. Täna seisis haigus kõige kõrgemal tipul. 
Wnitene ilus mchikeue pruuui käherpääga ja suurte 
uiug muidu mi rõõursate siluiadega, peksis käsn ja jalgu, 
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sonis ja karjus ning punetas naost nagu roosiõis. 
Arst oli honuniknl käinud, õhtul pidi ta jälle tnlenia. 

Armandi sängi ees istus preili Laura. Ta nii
sutas haige weuna põlewaid huuli limonadiga, kohen
das tema aset ja silitas ellasti ta käherjuuksid. Iga 
liigutuse, iga häälitsemise juures kohkus ta. 

„Waeue Armikeue," ümises Laura, „Pead sa 
siis surema! Oh et doktor tuleks! Kuhu ta uii kauaks 
jääb!" 

Imelik! Ta ootas siisgi seda — „hirmust meest". 
Jah, ta pidi ju weuda aitama, seda ta wõis, muidu 
oli ta tõesti „hirmus" . . . 

Armand oigas, ähkis ja wehkles oma ära kõhue-
uud kätega ikka waljumini. Laura silma tuugisiwad 
pisarad. 

„Wennakene, Arnii, ära sure, sa ei tohi surra, 
sa mu armas wäikene wennakene!" 

Lanra surus näo wcnna kõrwa padja pääle. 
„Preil i," ütles korraga nein selja taga doktor 

Medingi madal hääl. 
Nuttu tõllsis Laura üles. „Ometi wiimaks, Ju

mal tänatud!" hiiüdis ta, unustades, et tema „hirmus 
mees" oma mustade silmadega tõsiselt tema pääle luna
tus. „Päästke niinn loend, ta on wististi surclnisel. 
Ma kutsun papa ja mamma siia." 

„Pole maja ega tnlns," tähendas Meding ja luõt-
tis haige kiiewarre pihku. Natukese aja pärast ütles ta: 

„Haigus on pöördele jõudmas. Täna ööse saa
me otsuse, kas — teie we,nd terweks saab wõi llntte. 
Palawik on äge, nta ei tea palju lootust auda." 
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Laura surus taskurätiku uäo wastu ja jäi akim 
ette uagu oodates seisnm. 

„Teie wõite miuuci, preili," ütles tohter. „Ma 
jääu ise teie weuua juurde terwets ööks." 

Laura läks, aga ta tuli warsti tagasi; ka krahw 
ja krahwiuna käisiwad haiget õhtu wältusel luaatamas. 
Wäga umres oli esimene. 

„ Päästke teda, doktor, ma maksan teile, mis teie 
ial tahate," oli ta ütelnud. 

„Ma tceu, uns wõiumlik, la ilma maksuta," oli 
Meding terawalt wastauud, ja siis palunud, et teda 
üksiuda haige juurde jäetaks; ta tahta kohe teatada, 
kui poisikese käsi pahemast: halkamat käima. — 

Kesköö oli kätte jõudmas. Sügaw waikus walit-
ses ümberringi, muud kui haige poisikese rutulist rahu
tut hülgamist ja ecskmubrist magama jäänud teenija 
tüdruku tasast uorisemist oli kuulda. Armandi haigus 
oli raske wõitlcmise järele pöördele jõuduud, ja warsti 
wõis arst tunnistada, et ta päästetud oli. Weel'.hoi
dis Mediug tema käewart peos ja luges weretuksumist, 
mis itla rahulisemaks, wagllsenlnls muutus. Winuaks 
Paui ta käe teki alla, kohendas poisikese patjasid ja tõu
sis rahulise näoga sängi eest üles. Armand jäi kau
nis rahulist: magama, haigus oli tagauenud. 

Tnsakesti läks uks lahti, ja preili Laura astus 
sisse. Ta oli weel täiesti riides, ja uägu awaldas, et 
ta sugugi ei oluud maganud. 

„Mis miuu weud teeb?" küsis ta tasa, aga weidi 
warisewa häälega. 
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„Ta on parem," kostis Meding. „Pööre on 
möödas, tema elu on scks korraks päästctnd." 

„Ma tänan teid!" Ta astus sängi äärde ja waâ  
tas kummargile magaja pääle. 

„Teie ei ole sugugi magama läinud, preili?" 
, M . Ma ei suutnnd. Kartus Armi eest tegi 

mind wäga rahutnks." 
„Teie arnmstate oma waikest weuda loaga?" 
„ Iah wäga. Hääd ööd, doktor, uüüd wõin ma 

puhkama minna, kni nünd jälle rõõm ei keela." 
Ta andis Armi otsaesise pääle tasakcsti snnd ja 

läks kergel tasasel sammul kambrist wälja. ^ Warsti 
pistis ka krahw oma kahwatu uäo ukse wahett sisse. 
Ta oli öökuues. 

„Mis minn poeg teeb?" sosistas ta. 
„Ou pareiu. Ta saab lootuse järele terweks." 
„Irllual täuatud." Krahw astus sisse ja pigis

tas kõwasti Mediugi kütt. „Teie olete um lapse pääst-
uud, ma saan täuulik olema." 

„Päästmisest ei ole siiu juttu, krahw. Aga ma 
tegin, mis ma mõistsiu," kostis Mediug lihtsalt. Pal-
mer kmllatas uatukene aega pingi ääres poja rahnlist 
hinge-tõnnnamist, siis soowis ta doktorile hääd ööd. 

„Teic kamnlcr on siin kõriual, doktor," ütles ta, 
„nttüd wõite wististi ka puhtama minna ja last tüdrnku 
hooleks jätta." 

„Ma tänan." 
Meding ei läiilud aga kohe magama, waid astus 

alla aeda, kus ta kaua aega ämarikul mustawatc pmlde 
wahel edasi tagasi kõndis. — 
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Wäikene Armand oli täna esimest korda sängist 
wäljll tohtinud tulla. Weel oli ta oma jalgade paal 
kainuseks liig nõrk, seepärast pandi teda wäikese wankri 
püüle, ja õde Laura sõitis teda ühest toast teise, wii-
maks ka natukeseks ajaks aeda kewadise pehme õhn 

^ kätte. Kuis rõõmustas siin poisikene lillede ja pnude 
ja lindude iile! Lilledest noppis Laura kõige ilusamad 
ja puistas uad õiskawa wäikese mehekese sülle. Tuppa 
tagasi jõudes palus Armand õde, et ta temale saalis 
midagi laulaks. Wäike mees armastas loaga laulu 
ja mängu, ta wõis õe keua laulu ja mangu sagedasti 
tundide kaupa wagusi püült kuulata. 

Laura täitis hää meelega tema soowi, istus tla-
weri ette ja hakas laulma. Ta taudis wennale ühe 
lihtsa, aga südamelise laulu ette. Hõbeselgelt, pehmelt 
ja painduwlllt kõlas tema HÜül läbi saali. See laul 
pidi kuulaja südamesse tungima, nii imepehme oli ta; 
Armand kuulatas usinalt ja waatas mõttes õe püüle'. 
Tema kõhn kahwatauud nägu waotas pikkamisi ise-
würki turwaks, nukraks, wiimaks pani ta küe õe õla 
Püüle ja sosistas: 

„Lllura, ära lailla nii — nii kurwa laulu, mu 
süda hakkab mälutama." .,.. 

Laura waatas imestades wenna otsa. „Anna 
andeks,' Arlui, ma ei teaduud, et sa lustilist laulu 
soowisid. Kohe lalllau ma sulle seda." 

Ja ruttu algas ta uut, lustilist wiisi. 
„Oled sa muid rahul, Armi?" küsis ta lõpetades. 
„ I a , Laura. Aga maata, säül seisab ju doktor, 

minu hüü doktor, les mind terweks tegi." 
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Armi sirutas käed walja. Ukse kõrwal seisis 
juba tema doktor Meding. Laura ega Armi ei ol
nud tema sisseastumist näinud. Nüüd astusin pikka
misi ligemale, wõttis Armi käed pihku ja kummardas 
siis Laura poole. 

„Teie olete mulle wäga armas, doktor," ütles 
Armi ja waatas südamelikult Medingi otsa. „See 
oli wäga ilus teist, et teie mind terweks tegite." 

Meding paitas tema pruunisid juuksid. „Sa oled 
hää laps, Anni," iitles ta pehmelt, siis pööras ta 
Laura poole, kes tooli paalt ruttu üles oli tõusnud. 

„Teie laulate kenasti, preili," ütles Meding ja 
tema hääl oli korraga oma muiduse tumeduse ja tera-
wuse kaotmmd, ta oli madal, aga pehme. „Ka mind 
liigutasite teie; ma pean Armiga ütlema, et mu süda 
mälutama hakkas." 

Laura läks punaseks; esimest korda kuulis ta sar-
uast pehmet häält, kiitwaid sõnu enese kohta selle — 
hirmsa mehe käest. Aga ruttu sai ta oma imestnse 
üle wõitu ja trotslise pilguga waatas ta Mediugi 
otsa. Talle tuli meelde, mis ta tõotanud . . . 

„Ma tänan teie kiituse eest," ütles ta külmalt, 
„ehk mulle seda küll waja pole. Esimest korda leiate 
minu juures ka midagi k i i ta . . ." 

Rahuliselt kõneles Meding"edasi: „Inimesel, kes 
numsikat armastab, häälte helil niisugnsid tundmusi 
oskab awaldada, nagu teie, preili, selle süda peab hää, 
auus ja puhas olema . . . " 

„Aa," ütles Laura pilkawalt. „Teie näitate 
minu südame kohta, korraga teised mõtted saanud ole-
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wat. Alles hiljuti oli ta „nurjatu, mitte inimlik, 
põlgamise wüärt." Kas teie oma mõtteid alati nii 
ruttu muudate? Minu pärast ei oleks seda maja ol
nud. Sest teie otsus miuu südame üle oli mulle 
täitsa üks kõik." 

Meding jäi rahuliseks, aga ta hääl muutus jälle 
weidi temwllmaks. „Icch, preili, ma olen teie kohta 
oma mõtteid muutnud, ja ma awaldau seda teile nagu 
enese wabauduseks, et ma kord teisiti teiest mõtlesin, 
kui uilüd, olgu küll, et teie minn otsnst ütlete — 
põlga wat. Käik külasse haige scmdipoisikese juurde, 
lubadused tema wastu, hell armastus haige wemm 
wastu, teie südamline, sügawate tundmustega chitnd 
laul — kõik see ou mulle tunnistuseks, et teie I M 
olete, preili, hää südame põhjani. Seepärast palun 
ma teilt andeks, kui ma kord karedaid sõuu teie wastu 
räiikisiu, sest et ma teid ei tundnud. Põhjust mldis 
mulle aga selleks, et. teie waese poisikese wigase jalaga 
tee Püüle maha jätsite, wististi ei jõudnud teie oma 
tulist hobust pidada. — Ma olen loonut poolest uhke, 
preili, aga see tunnistus ja audeks-palumine, mida 
ma praegu awaldau, ei puudu minu mehelise uhkuse 
ja kindluse kohta, sest mul on omaduseks enese tehtud 
ülekohust ära tunda ja häüks teha püüda. Ka oma 
ülekohut teie wastu püüan ma täna hääks' teha, sest 
teie wend on terwe, ja ma ei tule wististi mitte nii 
pea enam siia majasse." 

Meding ootas nagu wastust, kui aga Laura wait 
jäi, kõneles ta edasi. Ta hääl oli korraga mõru 
ja tume. 
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„Teie näitate mind w i h k a t v a t , preili. M i n u 
praeguse seletuse järele ei oleks teil selleks, inimliselt 
seisukohalt waadates, Põhjust. Teie näitate aga mind 
ka — põlgawat. On see nõnda, siis pean ka mina 
teile tunnistama, et minule need mõlemad tundmuste 
awaldnsed — „üks kõik" on. 

Selle juures ei ole mul aga teie kohta niisugust 
seisukohta mitte, nagu teil minn kohta: ma ei wihka 
ega põlga teid mitte. Kust teie wiha minu wastu 
tuleb, ei tea ma, küll aga seda, mis hallikas teie p õ l 
gam ise l on. Teie kaalule inimese wäärtnst tema sei
suse järele. Kes seisuse poolest teiega nutte ühe pul
ga paal ei seisa, see on pool inimest, see on põlga
mise wäärt. Teie südant torkab, et endine talupoeg 
— ke r j a j a , teiega rääkida tohib, teiega ühe põranda 
püüle astuda julgeb. Mees ilma seisuseta ei maksa 
midagi. Jah, preili, sellest tuleb teie põlgtus, see oi: 
teie seisukoht. M a ei taha aga selle pärast teie pääle 
kaeblusi tõsta, teil on selle juures wahest kõige wä-
hem süüdi. Teie olete ju sarnasel seisupaigal üles kas-
wanud, sarnases ümbrnses elanud, sarnased mõtted on 
teile were sisse kaswanud, teid on nõnda õpetatud mõt
lema. Kahetsema peau ma aga, et teie hää süda
me ümber sarnane inetu kate on pandnd, et teie sel
gete aunsate ja hääde mõtete püüle sarnane tume mari 
on heidetud. Mõtelge inimeste ja elu üle oma terawa 
haritud mõistusega külmalt ja erapooletult järele, ja 
ma oleu julge, preili, et teie waimuharidus, südame 
häädus ja meele auusus katted jn warjud kõmale lük
kab, ?t teie silm selgelt ja seletatult elu ja inimeste 
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pääle waawma, neid mõistma hakkab. Ainult auusus, 
häädus ja haridus teeb immes! inimeseks, mitte muu." 

Ta audis Armile tall, lumardas lühedalt Laura 
poole ja läks. 

"Laura ci olnud pika kõue wältusel nutte korda 
Medingi otsa waadauud — tal oliluad ju uii inlelikttd 
silmad — aga tema rääkimist oli tema päält knnla-
uud, pool tahtmata, pool mägise. See hääl sundis ,̂,, .,, 
kuulatama, sellel häälel oli uii isemoodi kõmin — " > ?, 
Laura oleks teda meel kauemiui tahtuud wulda. Mitte, ,̂,̂  
selle pärast — Jumal hoidku! — mitte selle pärast,/.H^ 
et Laura Mediugi sõuu õigeks pidas! Ülepää ci tei- M':' 
uud ta ucude sõnade üle ochlstgi. Nüüd aga, kus seda 
iseäralist häält eumu kuulda ei olnud, sai Laura kor
raga aru, et „hirmus mees" teda jällegi uoominud! 
Jälle oli ta seda julgeuud! Ja Laura oli uuustcumd, 
teda wiha la põlgtnsega suudida wait jääda. Midagi 
ei oluud ta wastata. saanud ja tema — tema läks kui 
wõitja ära! . . . 

Elwitas pühitseti kmhwiuua Dorothea ueljakünlue-
aastast süudimisc-päcwa. Pidu oli hiilgaw, uagu seda 
krahwinna ariuastas. Kutsutud killaliste hulk oli suur, 
isegi Peterburist oli üks perekond tulnnd, nimelt krah
winna Palmori loend barou Leibiug oina abikaasa- ja 
tütrega. Pidulised oliwcid nmidugi teada kõik maja-
sakste „seisuse kohased", ümberkaudsed rüütli-sugu mõis-
inbld jn ueude perckouuad. Anlsaadalu oli siis ka üle
üldine tähelepcmcmine ja imestus, kui pidulikult wal-
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gustatud saali, l i i i kõrge läikima seltskonna sekka üks 
pikk kahwlltcmud näoga, musta juukstega mces ilmns, 
kellest suurein hnlk pidulist teadsiwad, et ta oma nime 
ette nutte kolule tähelist, aga palju matswat u>,m'i ei 
tohtinud kirjutada. Seda puudust oleks mõne teise 
mehe juures küll ka ülikooli poolt autud nuunimi „dok-
tor" seltskouua silnias wabondada wõinud, aga see tume 
mees mustas ülikouuas, kes nii kartmata ja kohmetu
seta saalis ümber wcmtas, nagu ei tuuueks ta peene 
seltskonna ees wähematgi õudu ega häbi, — see mees 
oli ju hoolimata tema haridusest ja doktori - uimest, 
ära rääkimata madalast soost, et talle siia pidule tulek 
cmdeksandmata julgus oli. Teadsiwad ju ümberkaud
sed mõisuikud wäga selgesti, et ta Elwita wallci sau-
l l i lu poeg oli jn lapsena — kerjamas oli käiuud, kui 
tal kõht li ig tühjaks oli läinud. Miks oli krahw sar
nase illimese oma abikaasa süudimise-päcwale kutsunnd? 
Wõi oli ta kutsumata tuluud? . . . -

Krahw Palmer oli Medingile wastu läinud, nu
dis talle kätt, waatas aga see juures pool lllurates 
üniber, kas seda liig elawalt tähele pandaks. 

„Rõõmustab nlind, doktor, et teie tulite," ütles 
ta rahutlllt, „wõtke istet ja wiitke aega," — ning 
seega läks ta minema. Nüüd juhtns krcchwinna Do-
rothea Medingist lnööda miliema. Ta silmas teda ja 
jäi imestades seisma. Meding kummardas. Krahwinna 
aga ei pllmmd seda tähele, ta tõmbas uäost weripu-
naseks ja kahises siis oma pika sabaga siidi - kleidiga 
ruttll edasi. Kui krahw Palmer abikaasat eemalt enese 
poole nägi tulewat — tema oli Mediugi ilma Doro-
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thea tmdmatci pidule julgeuud kutsuda siis — pani ta 
ruttu tema eest minema. . . 

Preili Laura oli ilus kui ingel. Walge õhu
kene kleit roosa paelte- ja lintidega laskis tema sirge 
wormirikka kasu kõige tulusamal mõõdul wiilja paista. 
Piduliue lõbu oli õrua puna tema kahwatute 
palgele üle õhtunud, ta suured pruuuid silmad liiikisi-
wad elawalt — elas ta ju ometi täna jälle kord oma 
eluolluses, uagll euue piiälinnas sagedasti! Ta oli noor, 

'waimurikas, ilus — ilusam kui kõik teised naesterah-
wad siin saalis, miks ei pidcmnd tenia oma laituse üle 
õuuelik olema? Saali astudes oli ta nagu päikene 
lllmbitulede wahele ilnuunld: imestades waatasiwad 
teda nweste-, kadedusega teised uaesterahwad. Warsti 
oli ta auustajatest ja imestajatest igast küljest ümber 
Piiratud. 

Doktor Meding seisis üksikult saalis. Seltskond 
oli teda wiis minutit nagu imelooma eemalt wahti-
nud, siis oliwad kõik, kes kogemata tema lähedale sat
tunud, kiiresti eemale läinud ja nüüd ei pandud teda 
enam tähelegi. Laura läks kord temast baron Läm-
merheimiga mööda, nikutas tema teretamise Piiale 
wähekene paaga, muud tutwuse märki ta ei awaldanud. 

„Teie olete doktor Medingi pidule kutsunud,krahw?" 
küsis iiks pika ninaga herra Palmeri käest. 

„ Iah, ta päästis mu lapse surmast, ma pean 
tännlik olema/' kosus krahw. 

„Hm, hm, hm!" köhatas pika nina omanik ja 
läks eemale. Ka teised tähendasiwad krahwile sedasama 

l 
4, 
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ja saiwlld niisamasuguse wastuse. Oma abikaasast hoi
dis aga Palmer eemale; see oleks teisi sõuu rääkinud . . . 

Mediug ise tuubis, et ta siia seltskoudn ei oleks 
pidanud tulema ja krcchwi kutset nutte täituta; — aga 
ta oli tuluud — mispärast? selle küsimuse Pääle ei 
leidnud ta wastust. Ja siisgi oli ta teadnud, kudas 
teda siin wastn wõetaks . . . Nüüd aga, kns ta juba 
kord siin oli — püä püsti! Nad ei tohtinud mär
gata, et ta olek piiulikuks hakkas miuema. 

Liig kaua ei pruukiuud tal ka mitte üksinda seista 
ja teisi päält waadata. Üks halli pätiga wäikene herra 
oli teda tükk aega eemalt waadanud, astns siis maja-
herra juurde ja palus euuast noore mehega tutwus-
tada, „kes wäga tema osawõtmist olla äratanud". 
„Niisugune keuasti luoruntud Pää ja nlehiue, usaldust 
iirataw uägu ei olewat nutte igal mehel", lisas ta 
juurde. Warsti oli doktor Meding barou Kawen'iga— 
nõnda oli wäikese wabameelse ja lahke herra uimi — 
elciwas jutuajanüses. — 

„Preili Laura, kes ou see mees, kellega minn 
papa praegu räägib? Ta näitab siin wõõras olewat," 
küsis üks ilus kollaka juuksega ja siuiste silmadega 
preili Laura käest. 

„Ou ta teie meele järele? Tema uimi on doktor 
Meding — meie majaarst." 

„Ta on tõesti nm meele järele. Paris doktor Faust!" 
Laura uaeris. „Ou ta ilus?" 
„Mitte ilus, wecl eiranl — ligitõinbaw. See 

tumedus 'ja mõrudus selle kahwatu näo pääl, need 
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mustad juuksed ja suured silmad — ma tahm temaga 
tuttawaks saada. See mees peab waimurikas olema." 

Lcmra waatas imestades sõbrmma otsa. „Preili 
Elsa, ta ou loaga uiadalast soost," ütles ta siis. 

Elsa waatas tõsiselt, pool arusaamatult Laura 
otsa. „ I a mis sellest siis oü? Sellest hoolimata wõib 
ta waimurikas olla." — Elsa oli teisema maimuga laps, 
oma waba mõttega isa tütar. 

„Säält tuleb minu papa, ta wõib teid doktor 
Medingiga tutwustada," wastas Laura uatukese aja. 
pärast punastades. 

„Miks mitte teie?" 
„Ma — Ula ci' tuuuc teda isegi weel lähemalt." 

— Warsti oli ka barou Kawcui ilus tütar doktor 
Mediugi aega lõbustamas. Kui preili Elsa pärast 
Laura juurde tuli, ütles ta: 

„Sce Mcdiug kaalub rohkem, kui paar tosiuat 
teisi uoori ulehi siit seltskonnast kokku. Aga imelik! 
Ta wahib rääkides ikka teie poole, preili Laura. Noh, 
teie olete ju ka uii i lus!" 

Laura lõi naljatades ilusa Elsa käe pääle . . . 
Igaühele seltskomms pidi õhtu wältusel silma 

puutuma, et uoor ja ilus barou Lammerheim preili 
Laura, kõige waimustatum imestaja oli. Ta kõneles 
ja ualjatas temaga wahetpidamata ning noor neiu ci 
pannud teum lähenennsele wastu; ka tema püüe uäi-
tas olewat, barou Lanuucrhenuiga aega luiita. , Söögi
lauas mõistis barou oma platsi Laura korwalt wõtta 
ja kui Laurat pärast seda laulda paluti, siis oli Lam
merheim 'klawerimäugija. Laura keim laul waüuustas 

'sÜ l^clamai^lc^^ ! 
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kõiki, kõige tugewamini pigistas agabaron Hugo tema 
katt. Ta näitas wäga hüäs tujus olewat, oma jutu-
jll nlllja-andi laskis ta hiilgada, oma wiisakate meeli-
wstegll pani ta Laura sagedasti punastama. Kelle 
kohta ei oleks noore preili iludus ka inõjnmata wõi-
nud jääda! . . . 

Waheajal algas tants. Varon Kawen tõnsis 
Medingi kõrwalt üles ja andis talk kätt. „Nüüd olen 
mina siiil üle liiga; parein teeme mängutoas krahw' 
Palnieriga parüi schachi. Teie jääte nmidugi siia, doktor?" 

„Ma jään siia," tähendas Meding uiõttes. 
„Si is jällenägemiseni," iitles wana lahke herra 

ja läks saalist ära. Ka Meding tõusis üles, aga ta 
astus ühe kõrwalise akna juurde ja jäi siuua paari 
marnlori-kuju warjn seisma, et tantsn päält waadata. 

Lanimerheim tantsis Lauraga; ta ei nihkunud 
terwel õhtul tema tormalt; ainult paar korda 
tantsis ta wiisakuse ja kombe pärast paari teise naeste-
rahwaga. — Lähemal tantsu waheajal läksiwad mõned 
paarid aeda jahutama. Meding nägi Lammerheimi 
ta Lauraga minewat. Silmapilguks käis mõte Me
dingi püüst läbi neile järele minna — imelik mõte! — 
aga ta sammus ainult saali ukseni ja jäi sinua seisma. 
Ta pühkis käega uäo üle, uagu tahaks ta mõnda paha 
nähtust silmade eest peletada . . . 

Uuesti algas muusika, uuesti libisesiwad paarid 
läikiwal põrandal temast mööda. Aeda ja trepi püüle 
lüiuud pidulised tuliwad tagasi — Lammerheim ja 
Laura jäiwlld tulenmta. Kortsus kulmul, tumeda näoga 
waatas Meding tantsuwoolu sekka, wahete luahel pöö-
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rcis ta silmad utse poole, nagu ootaks ta rahutuma 
põuewusega säält kedagi Mewat . . . 

Nüüd wiimaks! Oru puua kattis Lcmra uägu, 
segasel, lõpmata keual pool häbelikul pilgul waatas ta 
oma ette maha; barou Lanlmerhcimi silniist paistis 
wõidurõõm, pool pilkaw, pool õuuelik naeratamine 
lehluis ta hulllte ümber. Mediugist mööda nlinnes 
juhtus preili Lcmra kogemata tema Pääle waatama; 
kohkudes ja weidi kahwatades jäi ta pisut seisatama, 
siis hakkas ta tugewnmalt oma seltsilise käewarrest 
ki,mi ja lähemal silnmpilgill kajas tema huultest mi 
iseiuoodi hele ja teraw uaer, et Lanuuerhein: imesta
des ta otsa waatas. 

M i s iile teie uaersitc, preili?" kuulis Mediug 
Laulluerhciuli küsinmt. 

Laura oli aga järsku jälle tõsiseks Muud, uagu ka
hetseks ta oma asjata uaeru. Mis ta baronile was-
tas, seda ei kuuluud Mediug enam. Ja-nüüd nägi 
wiimane, kudll baroll käe uciu sirge piha ümber pani 
ja kuda Laura, kergesti uagu liblikas, oma osawa 
tautsija tõrwal üle saali libises. Ta waatas neile 
tükk aega järele, siis, nagu uuest ärgates ja ennast 
wõõrast kohast leides, waatas ta segaselt ümber ja 
sammus saalist wälja . . . 

Pool tnudi hiljemiui sõitis ta oma palgatud 
woorimehega koju/ S. liuuakese poole. Kuu paisus 
heledasti, öö oli waikue ja pehme. Meding laskis 
Pää käe najale ja pigistas silmad kinni. Sellesse ole
kusse jäi ta mi kauaks, kui wanker linnakeses tema 
korteri ees peatas. Ta maksis woorimehe wälja, 
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käänas maja ukse lahti ja astus oma lollikesesse ühc-
kambrilisesse korterisse. Kui ta kübara pääst, mautli 
seljast oli luisanud, süütas ta lambi põlema, uuustas 
aga kupli paale pauemata. Tükk aega wcchtis ta üksi-
silun tule sisse, siis kustutas ta korraga lambi ära ja 
awlls akna. Akunlaua paal istndes wahtis ta kaua, 
kaua kun ja tähtede poole ja ümises sagedasti: „Nn-
malus, Meding, rmnalus!" 

Uue koolimaja ehitamisega hakkas krcchw Pallner 
juba paari knu wältusel doktor Medingi tinginnsi täit
uta. Koolinlllja alusmüüri oli pidulikult paigale pau-
dud, ja ehitauüue läks ruttu edasi. Liipre küla, kuhu 
koolimaja ehitati, ja terwe Elloita wald oli täis kiitust 
hää herra imeliku lahkuse üle, kes ehituse kulud kõik oma 
taskust maksis ja tulemast aastast saadik kogum pere
meeste reutigi lubas alaudada. . . 

Krahw ise oli aga wiimasel ajal haiglaseks ja 
kaunis põduraks Muud. Sagedasti laskis ta doktor 
Mediugit liuuast euuast wnatama tulla ja kaebas talle, 
et ta öösetel magada ei saawat, et ta oma jõndu ruttn 
tnndloat kaduluat, niisama ka söögiisu. Ta oli euese 
pärast suures mures ja pcmi arstile sagedasti õige lap
sikuid küsimusi ette, mida see wastata ci mõistnud. 
„Kcis te cirwate unud warsti snrewat? 5tas um mitte 
halwatuks ei jää?" 3teed ja sarnased oliwad tema 
kiisimused. Meding tegi ja õpetas tema terwiseks, mis 
wõis — sagedasti ei olnud aga krahw temaga rahul 
ja nõudis aga „hästi kangeid rohtusid". 
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Juudi asjal ci oluud mingid järelusi. KohMd 
leidsiwad krahw Paluleri protokolli pääle toetades 
asja korras olewat. Juudi surnukeha oli päiiliuua 
wiidud ja liarou Laulmerhcim oli kohut uõudluisel 
oma lueksli Leib Iocheli pärijatele wälja Ntaksuud. 
Asja enese kohta oli ta kõik tegemata jätnud, mida 
temast ta kahtlase jutu järele krahlu Palmeriga oleks 
wõiuud loota. — 

Nagu üteldud, käis doktor Mediug sagedasti El-
witas krahw Palmeri waatmnas. Wiiulasest pidust 
saadik leidis ta lmron Lmniuerheinü wäga tihti M l 
olewat. Olek preili Laura ja Mediugi luahel oli en
diseks jäänud — und ei saanud ka liig sagedasti kokku. 
Üks hoidis teisest eemal, tarwilikul korral wcchetasiwad 
und paar külma Mliskaudist sõua teiue teisega — 
sõprust ueude wahele ei siginenud, selleks oliwad 
ulõlemad liig iscsnguste looumdega ja arluaunstega, 
selleks oli Laura krahlu Palmeri tütar, Mediug eu-
diue kerjaja. . . . 

Ja siisgi sülldis ühel päelual ime, mida keegi, 
kõige wähem aga Laura, ci oleks aimata wõiuud. Tõ
sise, tumeda, külma näoga arst astus korraga lilleaeda 
preili Laura juurde ja liisis temalt oina madala hää
lega wõõralt ja kalgilt: 

„ Armastate teie baron Lammcrheimi, preili 
Laura?" 

Esitiks wcmtas uoor ueiu uagu kohkudes küsija 
otsa, siis muutus ta pilk imestuseks, wiimaks hakkas 
ta heledasti naerma. . > 

„Ma teadsin, uus mõju miuu küsimusel oleks," 
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kõneles Meding tumedalt edasi, siis lisas ta wärisewa 
^ tungima häälega juurde: „ M a palun, wastake minu 

küsimuse püüle, teie ei wõi arwata, kui palju hüüd 
teie minule seeläbi teeksite. Wõi on teil raske, m i 
n u l e natukene hääd teha?" 

„ I a kui ma teile tõstaksin, et ma teda — mitte 
ei armasta," wastas Laura tüki aja parast ikka weel 
pilkawamalt naerdes. 

„S i i s küsiksin ula teilt edasi," kõneles Meding 
sügawa, peaaegu waenliku tõsidusega, „kasteie oma 
kätt, preili, ialgi ühe niehele wõiksite anda, kes seisuse 
poolest teist palju madalamal seisab, kes aga muidu 
auus ja tubli on, meest, keda teie praegu — wihkate, 
wahest ehk ka põlgate? Wastake, kas wõite teie ialgi 
selle mehe eluseltsiliseks heita, nii, madalale oma kõr
gest seisuplligast, mida sündimine teile jalgade alla 
pannud, maha astuda, kas wõite teie sellele mehele loo-
tustgi anda, et ta kord elus sellele eesmärgile jõuab, 
mis temast wahest praegu ui i lõpmata kõrgel wõib 
olla?" 

Peaaegn ähwardawalt, kortsus kulmnl seisis sirge 
kllhwatanud näoga noor mees Laura ees. Läbi tungi-
walt waatasiwad. tema snured mustad silmad neiu otsa. 
Laura lõi selle pilgu eest silmad maha ja tuudis ise
äralist walusat torkamist südamest läbi kiiiwat, aga 
lähemal silmapilgul sai ta enese iile wõitu — ta 
hakkas heledasti ja pilkawalt naerma. . . 

„Wastake, preili, ma palun. Teie aimate, kes 
see mees on. See mees teab ka, mis teie wastaksitc, 
aga ta tahab seda wastust teie oma. suust kuulda — 
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tahab seda oina päästmiseks kuulda. Sest mi pea, 
kui teie olete wastauud, on ta oma haigusest t c r w e , ' 
ta tuuueb seda, selle pärast tul i ta teie juurde. Kül l 
ou ta cueselc, oma südame waigistmuiscks, oma aru
saamata, armuheitmata tllndnluste surmamiseks sada 
korda teie wastust juba ütelnud ja korranud, aga see 
ci aidauud, ta peab seda wastust teie euese huulctelt 
kuulma, sest ainult uced wõiwad temale selle waculiku 
waljllse-, terawa pilkamise- ja põlgamisega kosta, unda 
tema haiguse arstimiseks, tema rahu tagasisaamiseks 
ui i wäga tarwis läheb." 

Laura ei kostuud; naeratamisega, uns pilkaw tah
tis olla, seda aga õieti ei oluud, waatas ta Mcdiugi 
pääle. I ä rsb l ja sügawalt uumtus korraga tõsise 
küliua mehe siimuaaliue rahlllik, eucsewalitsclu olek. 
Sügaw, aga tume ja äge tuudmus wälkus korraga 
tema nmstadest silmadest, ta hääl würises, kui.ta edasi . 
kõueles: 

„ M a armaMU teid, preil i ! M iuu armastus ou 
uõrgameelsus! Teie uägite Uliud selle tuuuiui kui Ki
medat, külma werega meest, kellele iga sügawam mee-
leliigutus wõõras oli, ma ise pidasiu euuast selleks — 
aga muid ou rahu ja kiudlus möödas, ma ci tuuue 
iseenullst cuaul — oma südaut ei oluud ula ialgi tund
nud . . . M a wõitlesiu kui mees, kui kangelane kaua, 
kaua oma pööraste tundmuste wastu, minn waprns 
oli asjata. M l l l ci jäänud muud uõuu üle, kui teie 
käest päästmist tulla otsima. Teie külm waenulik 
wastus on aiuus abinõuu, mis unun segast M d nagu 
kulu: wesi selgitaks. Wastake, preili ja siis awaldage 
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õige elawat wõidurõõmu minu nõrkuse üle, ka see on 
tulus, sest ta tuletaks mulle meelde, kui wäga ma oma 
mehe-auu, oma kindlust, oma selge mõistuse olen unus
tanud. Kostke, Lcmra, teie wastus ei ole mulle mitte 
ootamata.". . 

Tige, wõidurõõmnline tundmus wälkus Lcmra 
silmast. Nüüd oli see „hirmus, wihatnd mees," kes 
tema üle walitscda tahtnud, teda ungu last tõrelcnud 
ja noominnd — nüüd oli see mees nende kardetawate 
silmadega tema wõimu a l l ; nüüd oli silmapilk käes 
temale kätte maksta. . . 

„Doktor," kosus ta kergel ja pilkawal toouil, 
„teie armasklse-alualdus auustab niüld wnga. Kes 
oleks anuata wõiuud, et meie uhke, wabameelne, sei-
suste Põlgaja sõber kurja, uhke ja rüütlimeelelise krah-
wi tütre Palmeri wasta sarnaseid tundinusi südames kan-

.̂ naks! Meelt ei prungi teil sugugi ära heita, doktor, 
sest auu, et t e i e minu kätt nõuate, on l i ig meelitaw, 
et ula mitte kahe käega teie pakkumist wastu ci wõ-
taks. Si isgi peate nullle see kordgi lueel andeks and-
ma, kni ma oma isa rüütlilise maja kombetest ja wi i -
sidest kiuni pean ja teid palun selle asja > üle enne 
nunn wcmematega kõneleda, isalt miuu tatt paluda, temalt 
wastnst oodata. See on — ärge pange pahaks, dok
tor — meie-suguste juures waua kombe, et wauemad 
lastele abikaasad waliwad, ja uüna kni sõnakuulelik 
tütar, ei tahaks sellest seadusest kõrwale astuda.". . 

Medingi riud tõusis ja wajus. „Teic pilkmnine 
on tubli, preili Laura! Nõnda ootasin ma teda, ma 
tänan teid; aga sellest hoolimata ei jäta ma teie isa 
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juurde minemata. Jah, ma läheu! Ma lasen madu 
cunnst hammustada, aga ma lööu talle selle eest päii 
pääle" . . . 

Ta pööras ümber ja läks . . . Laura uaeris 
talle Pilkawalt järele . . . Mis krahw Pabuer Mc-
diugile kostaks, seda arwas ta teadwat. Doktori wiimas-
test sõnadest ei saanud ta küll aru, aga ta ei mõtel-
uud ueude iile ka pikemalt järele. Tal oli oma wõi-
durõõmuga küllalt tegemist . . . Ta uoppis euesele 
peeura päält puuase roosi ja paui riuda; siis sauuuus 
ta pikkaunsi maja poole ja wõttis trepi päälsel mõt
tes istet . . . 

Umbes poole tuum pärast ilmus siuna — dok
tor Mcding ja ütles kuiwalt ja kalgilt: 

„Teie papa soowib teiega rääkida". . . Ise as
tus ta tagasi ja läks minema. . . 

Klü Laura imestades ja wõõrastades isa kirju-
tuse-tuppa astus, istus see kahwatauud rahutu uäoga 
sohnia pääl. 

„Ma tahtsiu sulle nndagi ütelda, tütar," algas 
ta litsutud häälega. „Doktor Meding oli praegu siin 
ja uõudis siuu kätt; — ma lubasin". . . 

Oleks pikue Laura Wgade ette põrauda sisse löö-
uud, ta ci oleks ehmatuse pärast uäost uii walgeks 
löönud, kili praegll isa ütcluse üle. Mis see tähendas? 
Oli krahw Palmer nõrgameelseks läinud? 

„Doktor Mediug oil auus tubli mees," kõneles 
krahw nagu waigistades edasi, „sa ci pruugi ehmatada 
ega Pahaks panna, laps. Tn wõib päälinna nunna, 
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sääl keisri ihuarstiks ja rüütli seisusesse tõstetud saada. 
Oma ametis õu ta üliosaw." 

„Isa! Mis see täheudab! Sa heidad minuga 
ualja, eks ole tõsi?" 

„E i laps, uia ei heida nalja. Sa wõtad doktor 
Mediugi käe masta, um oleu seda temale lubanud." 

„ Jälgi, ei ialgi." 
„Sa pead! Miua uõuau seda!" . . . 
Pool tuudi hiljemiui oli Elwita mõisas suur 

perekondlik tüli. Krahmiuna Dorothea jn Lailra luõit-
lesimad ühendatud jõuul krahlui mastu, see oli aga 
täua nii luapper ja misa, et ta karma waiirt järele ei 
andnud. Wiintaks kui asi liig hulluks läks, kus ema 
minestusesse hakkas langema ja tütar pisaraid walama, 
põgenes kmhw ruttu, põrutas aga euue rusikaga masta 
lauda ja hüüdis kähisema häälega: „ Iah, Lcmra mõtab 
doktor Mediugi käe mastu!" 

See oli teine kord krahminna Dorothea abielus, 
et krahm temale mi siidisti mastu paui: esimeue kord, 
kui ta kmhminnale lnba ci andnud Prantstlse snpel-

' paika reisida, täna, kus ta oma Kõrgestsündinud tii-
tart" sellele — Mediugile lpägisi naeseks tahtis anda. 
Oli krahm aga esimise kceMkohta rahapllildust põhju
seks nimetanud, siis jäi ta nüüd kõige tuugimate küsimus
te pääle, miks ta oma last nõuda „alaudada" tcchtmat, 
mastuse luõlgu. . . 

Kõik tüli lõpetas aga juba järgmisel päemal üks 
kiri, mis doktor Mediugi käest krahm Palmerile tuli. 
Mediug kirjutas lühednlt: 
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„Auustatud krahw! 
Ala taganen oiua nõudest; teie tütar on waba. 

Teil pole nunn poolt midagi karta; oina sõna ja tõo
tuse pean ula. Kui ma teid cilci natukene ähwarda-
siu, siis oli seda sel silmapilgul waja. 

Aüustades Teie Autou Mediug." 
Krahw tõmbas kirja tasku pistes sügawasti hin

ge, siis raputas ta „imeliku mehe" üle paad ja ruttas 
tütre- ja abikaasale - „rõõmu sõuuuiit" teatama. 

„Ta annab mind wabaks?" küsis Laura wärise-
wa lMlcga. „Kes on see mees, ja mis snur wõim 
ou tenml unuu üle, et ta mind nõnda alandada tohib?" 

Krahw ei kostnud. . . 
Järgmisel päewal sai aga ka preili Laura doktor 

Mediugi käest kirja. „Kui miim sõbralik uõuu teile 
midagi maksab," kirjutas tn, „siis julgcu ma teid, krahwi-
prcili, barou Launncrheüni ja tema armastuse eest 
hoiatada. Ma tuuueu teda; tema ei ole mitte mees, kes 
Teid õnnelikuks wõiks teha. — Minu „terwis" hak
kab paranema, uus eest ma Teile lõpmata palju tiimi 
wõlgu oleu. 

Laura wiskas kirja põlastawa uäoga ulaha. „Ala-
tu kadedus, muud nlidagi/" iitles t a . . . 

Pool aastat oli mööda läiuud. Lumi kattis 
maad. Iõulu Pühad scisiwad ukse ees. Elwitas oli-
wad asjad nii kaugele inuutunnd, et preili Laura 
barou Lammerheimi kihlcünd priuü oli. Pulmad oli-
wad jõulu laupäcwaks määratud. Noor barou oli 
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ruttu Laura südame wõituud ja wauemate poolt ei 
pandud tema kosimisele wastu; lrahw oli küll tusasel 
tujul teda priiskajaks nimetanud, aga selle sõua krah-
winna Dorethea tõrelennsel warsti jälle tagasi wõt-
nud. Wiimaue ei leidnud baroui juures mingit süüdi. 
Isa käest oli ta suure mõisa, ka kannis rohke kapitali 
pärinud, wauast rüütli-soost oli ta ka ja loonut uiug 
kombete poolest päris „mõisnik," uagn Dorothca tõen
das. Päälegi armastas ta Laurat ja see teda pala-
walt; seda oli Dorothca emalik silm selgesti tähele 
pauuud. — Laura kohta ei oluud doktor Mediugi 
kirjaliue hoiatus midagi mõjuuud; ta auustas ja ar
mastas baron Lauuuerheinii, seda ilusat ja wiisakat 
meest, noore südame esimeste sügawate tnudunistega. 

Doktor Mcding ei olnild wiimastest juhtnnlistest 
saadik enam kordagi Elwitas käillud. Ta oli krahwile 
teada andnnd, tema ei wõiwat onm laialise tegewuse 
ja aja pundllse pärast enam tema majaarstiks jääda, 
luispärast krahw selle aun teula mnetiioeuuale, doktor 
Vrwiuile, luõiwat pakkuda. See oli ka sündinud, ja 
Elwita sakstest ci näinnd sest saadik keegi enam doktor 
Medingit. — 

Pulmapäew oli kätte jõuduud. Laulataunue pidi 
kohalises kirikus, mis kümnw wersta kauge oli, lähe
mate sõbrade osawõtnüsel ära toilnetatud saanm. „Ko-
dus ei ole," tähendas krahwinna Dorothea waga pil
guga, „sellel tähtsal piihalikul toinretusel ialgi seda 
uõuu ja tõsidust, kui pühaskojas altari ees, orilate 
helinal." Peigmehel ja prundil ei olnnd selle wastu 
muidugi midagi. — 
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Prei l i Laura oli walges pruudiehtes. Ta waat-
les euuast peeglis ja naeratas: esimest korda leidis ta 
enese ilusa, wäga illlsa olewat. „Hugo wõib uhke 
ol la!" sosistas ta. „Aaa tuhu jääb ta uu kauaks, 
kell wiis pidi ta siiu olema." Laura istus akua aarde 
ia ootas. Mamma oli teda üksiuda jätnild ja ütel
nud, la Pidada ennast „püha silmapilgu wastu ette 

walmistmua." . . . « ^- « . ^ > 
Äiüüd tuliwad wäljast sammud, tasakest! koputaü 

ukse pääle Laura tõusis punastades püsti — Hugo 
t u l i ' Aga uks läks lahti ja mitte baron Lammerheun 
ei astnnud sisse, waid doktor Anton Meding! . . . 

Laura astns wõõrastades tagasi. 
Andke mulle audeks, preili," algas ta tumedalt, 

„et ma mi julgelt siia teie tuppa tungiu. M a cr 
wluud initte eucse, waid teie parast. Kaua wmtlesm 
:ua iseenesega, kas ma seda kinki peatsin ette lootma, 
wõi nutte.' Wiimaks wõitis parein tundmus nunn 
südames, ma mõtlesin selle wana põhmsmõtte paale, 
et ka waenlasele peab hääd tegema, m ma tulm. M a 
tnlin teid lumnasel silmapilgnl wcel kord selle tee eest 
hoiatama, mille sisse teie täna tahate astnda E: 
wõta teie ka uüüd, uagu kord ennegi, nunn sobrakst 
nõnu kuulda,, siis' jääb mulle ometM tuudmus süda
messe et ma teid aidata t a h t s n i . Varon Lcmuncr-
heim 'on nurjatil kebil, kes teie puhta, sügawa aruias-
tuse luaärt ei ole. Wõtke minu nõun kuulda, preik, 
ja astuge tagasi oma ettewõttest, weel ei ole see hi l ja! 
See mees kellele teie oma käe ja südame eluajaks 
tahate kiukida, ei tee teid mitte õuuelikuks, prclll 
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Laura, hoidke ennast õnnetuse eest, nüüd wõite seda 
weel. Andke oma kasi, kinkige oma arlnastlls edespidi 
lnehcle, kes anus, I M ja truu ou! Wõtke oma luaen-
lasc nõnu kuulda!" . . . 

Laura wärises wiha Pärast. „ M i s julgete teie, 
uus tuleb teil meelde! Kudas julgete teie meest, keda 
ma auustan ja armastan, ni i alatnl luiisil laima
ta — minu, tema kihlatud pruudi — ühe uaeste-
rahwa wastu?" . . . 

„Peau ula teile põhjuseid nimetama, mis miuu 
sõnn tõendawad?" kõneles Mediug wärisewa häälega 
edasi. „Pean ma teie noort puhast südant inetumate 
asjade «maldamisega haawama? M a wanuuu teile, 
preili, et mind nutte alatud põhjused, wahest kade
dus wõi erawiha, teid hoiatama ei snndinnd. M a ei 
soowi iihegilc ininlescle paha, ja olgu see ka minu we-
riwaculane. Uskuge seda, prei l i ! Hukatuse ja õnue-
tusc eest tuliu uia teid hoidma. Heitke ara enese 
ümbert see walge loor, kiskuge lahti enese süda selle 
libcda,> alatuma meelitaja, ärcmndja küljest, ja teie 
saate mind tänama, mind oma päästjaks nimetama." — 

„Wait , doktor Mediug!" hiiüdis Laura leekiwal 
pilgul wahcle. „Mi t te sõna enam, wõi uundu unus
tan Ula clmast ja laseu teid siit toast ja majast teeni
jate läbi wälja luisata! Teie olete nurjatu laimaja, 
Meding, minu noort õnne tahate teie alatu kade
duse ja wiha ning kllttemaksmise pärast ära kihwti-
tllda! Kndas julgete teie -mmsa suurt sugll Ulehe' pääle 
l l i i argpüksi wiisil selja taga tellin tulewase abikaasa, 
llõrgn uaesterahwa wastu, n i i ' külluatlll luiisil teo-



tcida! Nõuda wõib ja julgeb ainult alaw —kerja
ja teha! Walja, Mediug, wälja miuu toast; minu 
ukse taga, wiiljas mürama taga ou teie ase! Ma 
põlgcm teid, unuge unuu lähedalt, wõi um kutstlu 
teeuri ja laseu teid wiigisi." — 

Meding oli näost lualge kui suruu. Ta terme 
kehamabises. Ta siluris põles ja leekis hirmus wiha. 

„ Prei l i !" karjus ta koleda häälega. „Preili, 
wõtke oma sõuad tagasi, wõi ma ei tea, mis ma teeu!" 

Laura taganes kahmatades eemale; Mediugi uagit 
oli liig kohutaw. 

„Miuge unuu silunst!" ütles ta minnaks. 
„Oleksite teie mees," hüüdis Mediug nliiristama 

häälega, „ma teaksin, mis ma ouia surmani haamatud 
anu kaitsutiseks teeksiu; nüüd ei mõi ma muud, kui 
teid põlata, preili. Aga mõtlema saate teie minu 
Pääle, silmameega kord unuu kaest seda hirmust teo
tust audeks paluma,.— aga asjata! Ma ei mma seda 
ialgi teile andeks. Teie tuletate mind marsti meel
de, preili!" 

Meding pööras ümber ja läks. Ukse M l tuli 
talle wllua haiglane krahm kahmatauud uaoga ja mä-
risemate huultega mastu, uiug piittdis teda kiuni pidada, 
ta aga tormas edasi, majast m W . . . 

Mediug!" hüüdis krahm Palmer temale ahas
tama häälega järele, ta ei kuuluud . . . 

„Laps, laps," hüüdis krahm Palmer mälu- ja 
ahastusega, „mis oled sa teiuud! .Sa tegid sellele me-, 
hele nii maga hoolimata haiget!" 

5 
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Ta astus mürisedes Laura juurde. See waatas 
pool kohkudes, pool wõõrastades isa otsa. 

„ I a sina laidad mind selle pärast?" küsis ta uue 
wihaga. „Kas kuulsid, kudas ta minu peigmeest laimas?" 

„ M a kuulsin, ma kuulsin," ütles krahw würise-
wa häälega, „aga sa ei oleks teda tohtinud ni i wäga, 
n i i hirmsasti wihastada. Kuulsid sa, mis ta ähwar-
das? Sind, mind, meid kõiki saab ta omas meeletu
mas wihas hukatusesse saatma. M u Jumal, ma oleu 
kadunud!" 

Krahw langes nõrgalt ja mürisedes tooli püüle; ta 
silmad oliwad nagu kustunud, ta siuised huuled tuksusiwad. 

Tükk aega wahtis Laura isa püüle. Ta ei saa
nud temast aru . . . 

„ T a saadab meid kõiki hukatusesse?" kordas ta 
wiimaks pikkamisi. „ M i s woli ja wõim on siis sellel 
mehel meie üle? Kudas wõib ta meid hukatusesse saa
ta? Seleta, isa, sina marjad omas südames üht sala
dust! Ammugi hakkasin ma seda aimama — sest saadik, 
tu i sa m i wäga selle hirmsa, nurjatu inimese eest 
arusaamata wiisil hakkasid seisma, kui sa temale miuu 
käe lubasid. - Näügi isa, ma tahan seda teada saada. 
M i s seob sind selle mehe külge, et sa teda kartma pead, 
tema ees würised?" 

Krahw tõrjus käega, tõusis uõrgalt üles ja sam
mus ukse poole. 

„ E i midagi, laps! M u l ei ole temaga mingit 
ühendust," ümises ta. „ M a kardan kõiki pahu inimesi, 
nad maksllwad teotusi toorel kombel kütte, nad panemad 
majad põlema, — ja — ja" 
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Krahw astus uksest wälja, ta käik oli tuikuw, 
Mgu haigel, kes esimest korda säugist asMnud . . . 

Kui baron Lanimerheim poole tunni pärast pruudi 
kambrisse astus, leidis ta Laura ägedasti nutwat. 
Kohkudes Päris ta tema pisarate põhjuste järele, ning 
Laura kurtis ägedal toonil, kudas doktor Meding teda 
wihastanud ja tema peigmeest laimata püüdnud. 

„Tci närukael peab mind tundma õppima," hün-
dis Lammerheim wihaga. „Tema häbemata julgus 
läheb üle mõistuse!" 

„Mis saad sa tegema?" küsis Laura kohkudes 
ja hakkas Hugo kaela ümbert kinui. 

Tema aga andis pruudile ellalt suud ja püüdis 
waigistada. 

M. kirik oli pidulikult walgustatud, altar säras 
küünlate helgil. Püha paiga astmetel seisis uhke ja 
ilus pruutpaar, ucnde ümber pulmaliste wäikene hulk. 
Wiimaste seas puudus 'aga pruudi isa, wcma trahw 
Palmer; ta oli euese haiglase ütelnud olewat ja jäi koju. 

Oreli hääl waikis, õpetaja altari ees algas õn-
nistuse kõuet. Preili Laura oli kahwaw, ta süda tuk
sus waljusti, ja iseäraliue piinaw tundmus, nagu ai
maks ta mingit suurt hädaohtu, torkis walusalt ta 
rinuas. Uhkelt ja wõidurõõmsalt seisis baron Lam
merheim tema kõrwal; sagedasti pigistas ta õruasti 
pruudi kätt, mis külm ja tasakesti wärises.« 

Õpetaja kõne loppis, ja nüüd tuliwad küsimused, 
mis M e pruut ja peigmees „ ja" peawad kostma. . 

5» 
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Korraga tekkis pulmaliste sekka iseäraline liiku
mine. Kohkudes ja imestades tagauesiwad kõik kahele 
poole. Üks inimene oli kirikusse ilmuuud, inimene, kes 
rutulisel sammul altari poole ruttas ja pulmaliste r i 
dadest läbi hakkas tungima . . . 

See oli üks noor naesterahwas, palja Pääga, 
aiuult kleidi wäel, ehk küll wäljas külm talweilm Wa
llises. Ta kollakad juuksed oliwad sassis, ta silmis põ
les iseäraline nagu meeleäraheitline tuli. Käte M l 
hoidis ta riiete sisse mässitud lapsukest, kes tasakesti 
häält tegi. Kes oli see uaesterahwas? Wististi mõui 
nõrgameelne. 

Ta oli altari astmeteni edasi tuuginud ja seisis 
nüüd pruutpaari kõrwnl. Terlue seltsinud oli uagu 
kohmetauud. Mis pidi see tähendama? Kust tuli see 
wõõras naesterahwas siia?" 

„Ma keelan selle paari laulatamise ära" . . . hüü
dis ta korraga heleda, walju häälega. 

Varon Lammerheim waatas ümber. Ta kahlva-
tas ära . . . 

„See laps siin," hüüdis wõõras naesterahwas 
kähisema häälega, „on selle äracmdja oma" — ta näitas 
Lammerheimi poole — „ja mulle on ta abielu tõo
tanud!" 

„Waadake, kudas see äracmdja uäost walgeks lööb! 
Waadake kõik ja õppige tuudma kõige suuremat kelmi 
maa M l ! " . . . Ta luiskas käest rahapuuga kõlinal 
altari astme M l o . „Si in on sinu raha, sa uurjatu 
wõrukael. Sellega tahtsid sa miuu röõwitud auil 
mulle ära maksta, sellega euese sõna minu käest tagasi 
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osta, sellega mind tasuda, et mind isa sinu lapsega 
majast walja kihutas lageda taewa alla, lumehange, 
metsa huntide sekka otsa ja hukatust otsima; selle ra
haga tahtsid sa mind waigistada, ennast minust lahti 
raputada, et siis selle suurt sugu naesterahwa cmus 
mees olla ja temaga altari ette astuda! Aga sinu plaan 
seisis nõrkade jalgade M l ! Sa ei tuudnud naesterah-
wllst, kelle ainuma mära, tema auu, sa riisunud, keda 
sa meeleäraheitmisele ajasid! M a mandusin sulle met
sas, lumehangede paal ümber eksides, kus mu pisarad 
jääks tarretasiwad, kus minul ja sellel wäetimal i lm
süüta lapsukesel surul suu ääres seisis, — ma man
dusin siis sulle kättemaksmist, ja ma pean oma sõna, 
ole see Pääle julge! Sa ci tea, mis meeleäraheitmine 
wõib! Wärise mu ees, äracmdja, ka sina pead kanna
tama! Nagu nõrgameelne jooksin ma siia kirikusse, kui 
ma siuu uuest kelmitükist kuulda sain, — ja Jumal 
täuatud, ma ei Muud hiljaks!" 

Kõik kirikus olijad oliwad ehmatuse pärast kui 
tardunud. 

Mõned naabrisaksad tundsiwad naesterahwast. Ta 
oli Aluwere, barou Lammerheimi metsawahi tütar L i i - . 
na. Ka oli jutt Muud, et noor baron ilusa Liinaga 
kahtlases sõpruses elawat. Rahwa jutt oli tõsi olnud, 
nagu nüüd n ä h t i . . . 

Sirgelt ja ähwardawalt seisis õnuetu naesterah-
was oma petja ees. See oli n i i kohmetu, et ta sõua 
ei osauud lausuda. Alles siis, kui preili Laura sur-
uutahwatult tuikuma hakkas ja laugema pidi, tul i elu 
baroui liikmetesse, ta hakkas Laura ümbert kinni ja toe-
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tas teda. Aga nagu oleks madu teda hammustanud, 
raputas ennast pruut temast lahti, astus astmetelt alla 
ja langes nõrgalt ema r innale. . . 

Laulatamine oli otsas, seda nägiwad kõik. Poole 
tunni pärast oli kirik tühi, kirikumees kustutas küünlad ja 
wandus tasllkesji, et ta ilma jootrahata oli jäänud . .̂ . 

„ I a nüüd, laps," ütles krahwinna Dorothea, 
tütre otsaesise pääle suud andes ja tema kambrist lah
kudes, „nüüd heida magama ja ära nuta nii palju! 
Meie majaauu, sinu ja sinu wanemate wastu on hirm
sasti eksitud — aga ole rahul, sinu isa ei jäta, ei 
tohi seda tasumata jätta. Laura ära kurwasta nii 
palju, ma palun siud!" 

Dorothea läks. Laura langes nuttes oma woodi 
pääle ja surus näo patjade sisse. Ta oli ärarääkimata 
õnnetu. 

Mees, keda ta armastanud, palawasti, kõigest 
omast noorest hingest armastanud, oli teda ära andnud, 
oli alatu truuduseta kelm, kelle ees ta oma ja teiste 
anu midagi ei maksnud, kes teiste õnnest midagi ei 
hoolinud! Nüüd mõistis Lcmra doktor Medingi hoia
tust, nüüd teadis Laura, mis see „hirmus mees" te
male ütelda tahtnud ja õrna tundmuse waral ütlemata 
jätnud, ainult oma auusa sõbralise hoiatuse mõju pääle 
lootes. Ja sellele mehele oli ta nii surmawalt haiget 
teinud, nii kergemeelsel, kõlwatul kombel tema üle
ma mära, tema auu külge puutunud! Kui suur, kui 
auus, kui hää oli see talupoja - soost Meding selle 
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nurjatuma bcironi kõrwal. Ja ainult pilkamist ja 
põlgtust oli Laura tema wasta alati awaldanud; ta 
oli tema käe kõrgilt ja upsakalt tagasi lükanud, ning 
see mees tilli temale weel lMd tegema, tahtis teda 
päästa! Mis oli ta selle eest tänu asemel palgaks 

saanud! . . . , . ^ „ „ 
Paar tundi wõisiwad mööda lämud olla. Laura 

oli walust ja nutmisest nõrk ja roidunud. Ta hakkas 
ennast riidest lahti wõtma, et sängi heita ja und enese 
kurbtust ja mälu kinni lasta katta, sest surm, mida 
ta sellel silmapilgul nii wiiga ihaldas, ei tulnud. 

Korraga kuulis ta eestkojast, kuhu tema kambri 
uks wiis, iseäralist müdinat, nagu oleks keegi põrandale 
maha kukkunud. Kes wõis sääl olla? Ema oli ma
gama lämud, isa pidi oma kambris wiibima. Kirikust 
koju jõudes, ei olnud ta wanci haiglast herrad uiiinud. 

Laura wõttis küünla, awas ukse ja astus ees
kotta. Ukse lähedal, mis wälja wiis, oli üks must 
kogu maas. Laura. astus ligemale: see ol: üks kasuka 
sisse mähitud inimene, nõrgalt hakkas ta ennast selja 
najal üles ajama; wististi oli ta maha kukkunud 

„Isa! Jumala pärast, mis sul on, kuhu sa 
lähed?" ... .,. .. .... 

Krahw Palmer pööras Manust nao tntre poole 
ja toetas ennast seina najale. Iuukste seest, mis sal
kades otsaesise M e langesiwad — müts oli maas — 
Mus weri ja jooksis, üle näo, mis walge ok nagu 
lnbjatud sein. Krahwi silmad oliwad scgased.ja rahutud. 

, Isa ! " karjus Laura ehmatanult. „Kõnele, mis 
sul on. Su Pää jookseb werd, kukkusid sa maha?" 



— 72 — 

„Laps, mine ära, mine ruttu," sosistas Paliner, 
segase kartusega ümber waadates. „Ma kukkusin pi
medas wasta seina. Ma ei saanud haiget. . . . Ma 
tahan walja nunna. Mine magama, Laura!". . . 

See juures pühkis ta käega werd näo paalt. 
„Sa tahtsid wälja niinna?" küsis Laura hirmngci. 

„Kuhu? Ni i hilja weel? Räägi, isa, räägi, mis on 
sündinud?" 

„Ole mait, laps," sosistas krahw. „Ma peau 
minema. Ära räägi kellcgile. Ma pean teda päästnla. 
Ruttu, ruttu'.". . . 

Ta hakkas wärisewa käega ust lahti käänmua. 
Laura hakkas ta kaiksest kinni. . . . 

„Keda pead sa pääsuna, isa? 
„Keda? Ära im imelikult küsi," wastas krahw 

argselt ja salalikult sosistades. „Keda muud kui 
Medingit, doktor Medingit!" . . . 

Hirnms mõte käis korraga Laura paast läbi! 
Oli ta isa järsku nõrgameelseks läinud. Tema nägu 
tema pilk nintasiwad seda tunnistawat. 

„Ma saatsin mõrtsuka teda luurama. . . Ta 
wiibis Liipre külas, ma teadsin seda. Siialt sõidab 
ta õhw kodu. . . Homme oleks ta mind üles andnud, 
ta läheb ütleb, et krahw Palmer mõrtsukas on! . . . 
Aga mingu ta; ta ei tohi snrra, — ma tahan teda 
päästa. . . Kaks mõrtsukatööd südame M l ! Ma ei 
jõua seda walja kannatada; ma kaotan mõistuse! 
Ma jooksen ruttu maantee pääle. ma kutsun wcchi-
mehe Jaani tagasi. . . Ta ei tohi Medingisse puu
tuda. . . Ta öu cmus, haä, tubli mees. . . Ma 
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lähen I M meelega wangi, ma lasen ennast rauda 
panna, . . . aga Meding peab päästetud saama". . . 

Krahw Püüdis ust lukust lahti käänata, ta käsi 
oli aga selleks liig nõrk. Ta pööras Laura poole: 

„Aita miud, laps, ma pean rnttama. Ma pääs
tan Medingi, nmidn ei wõi ma elada. . . Ta nägi, 
kui ma oma wõlauskuja jõkke tõukasin, aga ta e: 
andnud mind mitte seaduse kätte. . . Ta on auus ja, 
tubli mees. — Sina wihastasid teda hirmsasti, laps... 
Sa pead tema käest andeks paluma. . . Ta heitis 
siuu ja Armi ja mamma ja miuu Pääle armu — 
ta ei cmdnud miud mitte kohtu kätte. . . Aga sa 
tegid talle palju haiget, laps — nüüd läheb ja ütleb 
ta homme kohtus, kudas ma Juudi jõkke lükkasin ja 
oma weksli ära põletasin. . . Miks ta tnli ka siia sind 
oma naescks uõudma, see hirmus J u u t ! . . . Oma raha 
eest, mida ma talle maksta ei jõudnud, tahtis ta sind 
saada. . ., Aga' tee uks ruttu lahti, Meding ei tohi 

5urra ^ . . ." 
Lapseliku argtusega wõõra rahuga ja ühetooui-

lise häälega kõneles krahw Palmer weel kaua samaseid 
sõuu ja klõbistas wärisewa käega ukse wõtit lukus. 
Ta ütles enesel kiire olewat, sonistas aga oma segaseid 
sõnn edasi. . . .̂ . , ., ,̂. 

Aga Lcmra mõtte terawus oli tema Must warsti 
aruslllldawa, kokkuhoidwa pildi walmistanud: Krahw 
Palmer oli kurjategija, doktor Mediug saladuse kaas-
teadja. Nüüd oli Laurale see mõju selge, mis sellel 
Mediugil tema isa kohta oluud. Ja Meding: kätte-
maksmist kartes, oli isa. . . 
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Mis teha? Meding pidi päästetud saama, kui ta 
weel päästa oli. Hirm la ahastus nõrgestas silma
pilguks noore neiu meelt ka tegewuse jõudu, siis kor
raga hakkas ta isa käewarrest kinni ja tõmbas teda 
ta magamise kambrisse. 

„Isll, jää siia! Ma ise tahan Medingit päästma 
minna. Kus ootab teda wahimees? Räägi, räägi 
ruttu!" 

„Kuusiku wcihel, mäe puiestiku lõpul," sosistas 
krahw Palmer. 

„Heida nmgama, isa, sinu meel on segane, hirm 
ja ahastns on sind segaseks teinud. Mine sängi, ma 
päästan Medingi, ma päästan sinu. Meding ei anna 
sind mitte seaduse kätte, isa, ma tahan teda paluda. 
Ole rahul, kogu oma meelt ja mõistust" . . . 

Laura jooksis oma tuppa, tõmbas saält oma 
kasuka õlade üle, ja tasa ning nägemata pääsis ta 
majast wälja. . . 

Ta jooksis aiast läbi mäeseljale, siialt mööda 
lumist jalgteed edasi kuusiku poole. Pimedas astus ta 

. sagedasti teest kõrwale ning wajns põlwist saadik lume 
sisse, ta ei hooliuud sellest, ta ronis wälja. Külm 
teraw tuul puhus talle wastu nägu, ta ei hoolinud 
sellest, ta tõttas edasi. Hirm ja ahastus kiirendasiwad 
ta jooksu; ta surus käe waljusti tuksuma südame 
wastu ja tõttas. See auus suur mees ei tohtinud 
mõrtsuka kuuli läbi oma elli lõpetada, krahw Palmer 
ei tohtiuud tema tapja olla! Hing oli tal rinnas 
kinni, süda tahtis tal lõhkeda, jõud nõrkeda. 

' Aga nüüd loppis mäeselg; kuusik seisis uatukcne 
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maad varemal kael. Eemalt ok msakellukeste haalt 
kuulda. Kes oli see muud km Meedmg . M u 
tuli ligemale. . . Laura tahtis kayuda, ta haal M 

rindu kinni. . . < . . - -
Nüüd korraga Püssi pauk'. Laura karMs ;a 

langes Põlwili lume sisse maha. . - . AMellakesed 
helisesiwad weel wähe aega. . . sns wacksmad nad.. . 
Surma waikus walitses ümber r m g i . . . 
' Laura ajas ennast warsti jälle üles m tõttas 

edasi Tee M l seisis hobune ja saan. . . 
Mediug!" karjus Laura südamesse tnnguua 

häälega, Mediug, kas elate weel?". . . 
Saanist ei kostnud keegi. . . Immene es saal 

küljeli oli, näitas surnud olewat. . . Tema paast üllus 
weri lume paale. . . . . «. ^ < 

Walju karjatamisega lang.s Laura saam tormale 

" " ^ K u i ta wiimats M e ärkas, oli kuu Mede.mar
jult wiilja aswuud, ta wirwendas un^ Paal, ta Ms -
is doktor Mediugi kahwatauud nao p a a l . . . Laura 
aias ennast üles, ja wõttis Medingi käe pchku;see oü 
3eel soe l °ws ei oluud weel kaduuud . . O m a 
!a3uräüku surus ta tema werise otsaeslse paale p 
püüdis käega werejooksu takstada. - - . 

Wärisewal käel pööras ta hobuse umber m socks 
õ n u e w m a ^ poole, « s a I a l M ^ 

M » « i ! i lchenei w, , , T°«» juurde M ° « f°°!°« 

Laura. . . 
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edasi. „ Silmapilk on tulnud, mida teie kord ette 
ütelnud: ma pean silmameega kõik andeks paluma, mi
da ma teile olen paha ja kurja teinud. Kas teie 

-wõite mulle mu süüd andeks auda? Ma palun teie 
andeksandmist kõigest südamest, kõigest hingest!" 

Meding wahtis imestades ja wõõrastades neiu 
otsa. „ Kuulen ma õieti? Kas see siis tõesti unenägu 
ei ole? Krahwipreili Laura Palmer alandab ennast 
nii kaugele, et ta m i n u käest midagi andeks palub?" 

„Ma palun, ärge rääkige nii mõrudal pilkawal 
toonil," sosistas Laura. „ I a , see on tõsi, ta palub 
oma suurt, lõpmata suurt süüdi teie käest andeks; aga 
ta on ka aru saanud, et ta ennast sellega ei alanda. 
Mehelt, kes nii auus, nii kõrge meele- ja suure süda
mega on, kui teie, ei ole kellegil häbi andeks paluda, 
iseäranis kui see „keegi" tema wasta andeksandmatu 
raskesti teab eksinud olewat." 

Pisarad tungisiwad Laura silma, ta hääl mürises 
edasi kõneledes: 

„Ma palun südamest, andke mulle oma käsi, ja 
iöotage kõik unustada, mis meie wahel sündinud. M i 
nu isa, kes teie wastu enam on eksiuud, kui Jumalgi 
andeks anda tohiks — tema ei wõi teie leppimist pa
luma tulla: ta on nõrgameelne." 

Ja nüüd jutustas Laura,. mis ta isast, tema kuri
tööst ja nüüdsest nõrgameelsusest kuulis. 

Tõsiselt kuulas Meding püült. Kui Laura lõpe
tanud, sirutas ta käe liigutcitult wülja ja ütles: 

„Krahwipreili, ma olen teiega ja teie isaga lep
pinud. Iüüme sõbraks." 

'̂  
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, M a tänan teid, doktor! Kui haa, kui lahke 
olete teie! Kui palju kõrgemal seisate teie, kui mõni 
mees, kes oma seisuse- ja kõrge uimega uhkustab ja 
seda nurjatumate tegude kohta uagn kinnikatjaks wai-
bllks, seda nagu kelmistükkide tegemise woliks peab; 
ma pean häbenema, et minu isa — " 

„Iätke need asjad nüüd puutumata — uad on 
unustatud," ütles Meding wahele. „ M a awaldau aga 
oma kõige sügawamat kaastundmust teie isa õnne
tuse üle; ma soowin t e i l e ka jõndn, seda õnne
tust kanda." 

Pikk waheaeg. Laura näitas iseäralise mõttega 
iseeneses wõitlewat; minnaks punastas ta ära ja üt
les sosistades: 

„Kord nõudsite teie minu kätt, doktor Meding, un
da ma inetuma pilkamisega tagasi lükkasin; kui seda weel 

/ tahaksite ja soowiksite teha — ma ei keelaks teile seda." 
„Pre i l i Lama!" 
Laura sammus ruttu toast wiilja. . . 

Doktor Mediug ja Laura Palmer on õnne-
likunl abielu-pciar. Nad elawad päälinnas, kuhil Me
diug suuremat tegewuse riugi ja tööpõldu läks ot
sima ,ja ka leidis. Oimetu nõrgameelne krahw Pal
mer wiibib ka päälinnas, aga tema põlw ei ole kade
duse wäart: ta elab nõrgaweeliste majas arstide hoole 
a l l ; tema terweks saamise kohta on Mahe lootust. 
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Proua Dorothea, kes oma wäimeest silma otsas ei 
salli, elab üksiua Ellvitas, nns teina ainus wara on, 
mis aga unustatud proua sagedate suwiste reiside pärast 
ikka enam wõlgade alla langeb. Tingimised, mida 
doktor Meding kord krahw Palmerile Juudi raha as
jus ette pannud ja mida see täita lubanud, — on 
nöör arst nüüd osalt oma täita wõtuud, mida ta 
jõudu mööda tegema saab. Laura ou kõige ilusani, 
armsam ja wabameelsem abikaas, kes ialgi krahwlikust 
seisusest ühele taluniku-soost mehele osaks ou scmuud ja 
saada wõib. . . . 

5 ^ G < ^ 




