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lAftu Oiistooü



Alexander Pushkini

i*



Eessõna.
Weneriigi Keisriproua II. Katarinale, oli 1773 kõige raskematest, 

walitsuse aastatest. Türgi ja Poolamaa lvastu oli raske sõda. Riigis 
mässas hirmus katk, mis Moldaust üle piiri sisse kuuni Moskwani tungis 
ja tuhandete kaupa inimesi hauda lviis. Ja, nagu sest kõigest Meel 
küllalt p'oleks, hakkasiwad Kasakad Wolga-jõe kaudul ühe rööwli Pu. 
gatschesfi juhatusel mässama. Nimetud mässajate peamees ütles ennast ka 
meel Keiser Peter III. olewat, kes nagu ta kõigile lausa maletas 
— surnust üles olla tõusnud, riisutud krooni oma abikaasa käest tagasi 
pärima. Katarina, kes ise kõige paremine teadis, et temal ühe surnust tõus
nud III. Peetri eest polnud tarwis karta, ei pidanud esiotsa sest mässamisest 
suurt lugugi; aga kui Pugatsheff jo suurte hulkadega Mõskma poole hakkas 
tungima, sai Ketserina selle asja poolest teised mõtted, ja nüid tuli ka wälja, et 
mitmed suurtsugugi mehed mässajatega ühes ikkes medasimad. — —

Meie järel seisaw lugu, mis Weue kuulsa kirjamehe Aleksander Push- 
ktni järele, ilma sõna sõnalt ümberpanemata, Eesti keelde mõetud, on 
sündinud elu juhtumiste peale põhjendud ja wiib meid sügamasse Hommiku 
Wenemaale, kus, enam km sada aastat tagasi, need mässamtse pildid ja sealse 
rahwa elu ja olu meie silmade ette ilmuwad. Hea oleks, kui lugejal, kell 
ehk sealsed kohad tundmata, ka maakaart käepärast oleks, et ta lugedes meie 
suurele isamaale ära ei eksiks.

Wälja-andja.



I. Peatükk.

Gaardiseersant.
Ema.

Oh kui ta oleks homme gaardikapteiii.

Isa-
Ei, mitte mi. waid juures sõa-wäes peab ta teeuma!
Häöti ööldud, seal ta peab teeuma!.........................

Ema.
Kes on ta isa siis?

Kuja shuin.

Minu isa, Andreas Petromitsh Grinjehw (Grinseff) teenis 
omal noorel Põlmel grahw Mnnhi komandn all ja kui premiir- 
major astus tema aastal 1700 ja mõni kümment peale seda 
teenistusest wälja. Sest ajast saadik elas tema oma mõisa peal 
Simbirski kubermangus, kus ta neitsi Awdotja Wasiljewnaga, 
ühe waese naabri möismku tütrega, abielusse laks. Üheksast 
lapsest, mis neile sündinud, olin mina üksi elusse jaenud, 
teised suurimad keik noorelt. Gaardimajor . . . würst B.... 
oli meile ligisugulane. Tema helduse tõtu sain mina juba 
poisikese pölwes Semenohmi rügemendisse seersandiks kirjatud. 
Sell ajal oli lastekaswatamine Wenemaa möisnikuds juures 
teisite kui nüid. Wiie aasta manuses anti mind meie mana 
truu teendri Saweljitshi õpetuse ja juhatuse alla. Tema mõist
liku ülespidamise ja kainuse pärast sai ta minu kaswatajaks. 
Wenekeele lugemise sa ka ratsa sõitmise sain ma Sameljitshi 
juhatuse all omale kätte, mis juures oma täku head ja wead 
karma pealt mõistsin üles arutada. Kui kaheteistkümne aasta
seks sain, palkas isa mulle ühe teise koolmeistri, murega Bopre, 
kes üks Prantslane oli. Saweljitihile ei olnud minu uus 
koolmeister sugugi meelejärele. „Tule Jumal appi", nurises ta
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sagedaste habemesse, ^laps on kaswatud, priskeste toidetud ja 
kammitud, mis tarwis oleks nüid meel raha raisata ja üht 
Prantslast palgata koolmeistriks, nagu oleks siin omast räh
mast puudust!^

Bopre oli omal isamaal paruka tegija olnud, pärast oli 
tema Preisi mäes teeninud ja wiimaks Wenemaale koolmeistriks 
tulnud, aga ilma et seda sõna isegi õiete oleks mõistnud. — 
Tema oli waheljas, lahke mees, aga kerglane ja liiderlik.
— Wäga tuline armastus naesterahwa wastu oli tema mehi
kese suurem wiga. Tuli ka wahest ette, et ta oma üleliia 
hõrnuse eest külje luid mööda sai, nii et terme öö ja päewa 
selle peale ohkis.

Ka ei olnud tema mitte pudeli Põlgaja, ehk selge Wene 
keeli, ta armastas wäga napsi ja kiitis pealegi, et Wene 
maa põletud joogid kõhule palju termilikumad olla, kui tema 
isamaa peenikesed weinid. Meie saime teineteisega ruttu sõbraks, 
ja ehk küll tema mulle kondrahti tingimiste järele Wene ja 
Prantsuse keelt, matemaatikat, geografiat ja muid teadusi õpe- 
tama pidi, ei waewanud ta mind õppimisega palju midagi, 
maid püidis minuga rääkides erinemine omale Wenekeelt kätte 
saada. Meie elasime teine teisele. Üht paremat koolmeistrit 
ma omale ei soowinudki. Aga üks tühi asi lahutas meid enne 
kaht aastat teineteisest.

Meie paks pesu-tüdruk Palashka ja kõwerjalg karja-tüdruk 
Akulka kukutasiwad ennast mõlemad ühekorraga minu ema 
jalge ette, kaebasiwad endid kogemata ühe patunõdruse sisse 
langenud olemat ja ajasiwad suuremat süid oma pealt ära — 
Bopre peale: see olla neid waesid rumalukesi ära wõrgu- 
tanud. Minu ema ei naljatanud ka niisuguste asjadega sugugi 
ja rääkis seda lugu kohe isale. — Isa tegi selle asja lühidelt 
malmis; tema teades oli Bopre minule praegu kooli tundi 
andmas. Aga õnnetuseks oli asi teisite. — Isa astus minu 
kambrisse, leidis Bopret woodis magust, ilmsüita und magawat 
ja koolipoissi parajaste ühe kunstliku töö peal. — Minule 
oli isa Moskmast geografia kaarti tulla lasknud. See 
seisis aga ilma pruukimata seina peal, seepärast olin ma 
jo ammugi mõtelnud, et seda üheks mängutarwituseks pruukida.
— Täna pidi minu teades Bopre künni õhtuni magama ja 
mina wõtsin nõuuks, et sest seina pääl seismast kirjust paberist
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üht tondi-kuju wälja lõikuda: mis tarwis ta siis muidugi 
seina peal wedeles. — Terawa sulenoaga hakasin ma siis 
kiireste ametisse ja waatsin wahel Bopre poole woodisse, tema 
norskas Lugemaste ja mina tegin oma kunsttöõd edasi. — Isa 
astus otse sisse, kui minul jo suurem jagu tööd tehtud oli ja 
oma tondile parajaste üht niinewihku sabaks Häälootuse-eesmäe 
külge tahtsin siduda. Kui isa seda wirka geografia õppimist 
nägi, näpistas ta mu kõrwa, et minule mesi sorinal silmi 
tuli; jooksis moodi juure Bopre kallale, äratas selle unest üles 
ja puistas temale pudinal sõimusõnu kaela. Boprõ oli uimane, 
wõi puruks ehmatanud, tahtis ruttu üles tõusta, aga tina oli 
jalgus. — Tema waesekene oli täitsa joobnud. — Seitsme 
küsimise pääle ei tulnud mitte üht ainust wastust. Isa wõttis 
tal wiimaks kraest kinni, tõmmas woodist üles, wedas ukse 
juure ja lükas tema wälja minema. Weel sellsamal päewal 
saadeti tema minema. — Saweljitsh lõi rõõmu pärast käsi 
kokku, et see ^pagana Prantslane" ära aeti. Nõnda lõppes 
minu õppimine ja õpetus. Pärast seda elasin ma päewast 
päewa prii elu, ajasin tuikesi taga ja mängisin külapoisikes- 
tega kurni ehk Tshekardat*) Sell wiisil läks minn elu künni 
seitsmeteistkümne aastani, siis aga tuli teine lehekülg.

Ükskord — sügise oli käes — kloppis ema puuwilja 
mee sisse ja mina silmitsesin maiaste keerlema mahu mullide peale. 
Isa luges akna juures suurt kalendrit, mida talle iga aasta 
Peterburgist saadeti. See raamat oli temale alati meele järele, 
aga siiski ajasiwad mõned lugud seal sees teda mõnikõrd tuli 
wihaseks. — Ema, kellele ta tujud täieste tuttawad oliwad, 
püüdis, kui mahti sai, seda ärritawat raamatut ära peita. 
Mõnikord ei leidnud isa seda kaalendrit mitu kuud üles; kui 
ta aga teda kogemata jälle juhtus leidma, siis ei pannud ta teda 
mitmel tunnil käest ära. Ka täna oli ta teda jälle leidnud. Tema 
luges ja rääkis iseenesega, kergitas wahel õla nukke ja ütles 
wiimaks imestades, poolkõwa healega: „Wõi juba kindral-major! 
Tema oli enne minu roodus seersant! Ja ammuks see oli, kui

*) Tshekarda mängimise tarwis on Wene poisikestel lühikesed luujatkud 
korjatud; need pannakse kahte jausse ridamisi maha; siis astuwad mängijad kahte 
seltsisse, ja mõlematel seltsil on üks küündra pitkune jäme puupulk, sellega wis- 
kawad kordamisi: kes mängijatest nüüd kõige enamb selle pulgaga luid trehwab 
ümber wisata. see on wõidu mees j. n. e. Ka täis kaswanud noored mehed män- 
giwad sagedaste, maal ja linnades, seda mängu.
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meie" . . . Häkitselt wiskas ta kalendri sohwa peale ja jäi 
ise sügawaste mõtetesse, mis just head ei tähendanud.

Wiimaks pooris ta ennast ema poole ja küsis: „Prona, 
kui mana on Peeter?"

„Tema käib nüid seitsmeteiftkümnemat aastat — ütles 
ema." — „Tema sündis otse sellel aastal, mill tädi Nastasia 
teine silm pimedaks jäi ja kui . . .

„No ja, hea küll. Aeg on jo käes, et ta teenistusse astuma 
peab", ütles isa.

Ema, kui kuulis, et minu lahkumine nii ligi oli, laskis 
ehmatades lusika käest katlasse kukkuda ja rohke silmaweejögi 
hakkas tal palete üle woolama. Mina aga ei kartnud ega 
kurwastanud sugugi, kui isa teenistuse aja käes ütles olewat, 
maid mõtlesin ennemine suure rõõmuga: „Öissa, poissi! Nüüd 
lähäb sõit Peterburgisse; seal leian natuke lustilikumat ja 
priimat elu. Ka maalisin ma ennast omas mõttes üheks 
toredaks gaardiohmitseeriks. See oli minu plaanide õnne kõrgus.

Minu isa oli harjanud oma nõuu, mis ta kord ette oli 
wõtnud, mitte enam muuta, ega ka selle täitmist pitkale weni- 
tada. — Ärareisimise päew sai kohe nimetud, ja minu tule
mase oberstile lubas isa kirjutada, mille tarwis ta omale kohe 
sulge ja paberit laskis anda.

„Kirjuta meie sugulasele würst B—le, et ma temale 
paljutuhat termist saadan; ma loodan ka, et ta meie Peetritest 
mastu armuline saab olema", ütles ema pool nuttes.

„Tühi kõik!" wastas isa. „Mis tarwis pruugib minul 
würstile kirjutada?"

„No sa ütlesid omete, et meie Peetritest tulewasele obers
tile kirjutad?" küsis ema.

No kas on meel midagi küsida, siis küsi edasi? ütles isa 
rahulikult.

Ema rääkis edasi: „No Peetri oberst on jo würst B. 
Peeter on ka jo Seweuoffi rügemendisse kirjutad!"

„Kirjutud, ehk kirjutamata, üks puhas!" wastas isa. 
„Peetrit ei last mina mitte Peterburgisse. No seal õpiks ta 
ka midagit: raharaiskamist ja kõiksugusid tempusid. Mitte 
senna! riigiwäes peab tema teenima, hoolitsema peab ta õppima 
ja püssirohu haisu tundma, et temast tubli soldat saab, aga 
mitte üks hellitud gaardi tualind!"
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Ema ei küsinud selle peale enam midagi ja isa hakkas 
kirjutama.

Mina olin oma mõtetega kimbus, sest ma ei teadnud 
enam märki, kuhu isa m d saab saatma; enne olin ikka arwanud, 
et Peterburgisse gaardiwäe peale teenistusse lähan ja nüid oli 
see lootus taieste nurjas -- Rahutumalt ootsin kirja malmis- 
saamist. Wiimaks oli ta omete malmis. — Isa pani teda 
minu passiga ühte pakki, — petsat pääle — käskis mind oma 
juure tulla ja ütles: „Siin on see kiri, mida Andreas Karlowitshi 
kätte annad; tema on minu endine seltsimees ja sõber. Sina 
sõidad homme Orenburgisse minema ja saad Karlowitshi ko- 
mandu alla/'

„Oi sa tuline lugu! Mina pidin Orenburgisse minema! 
Loodetud lustiliku elu asemel, mis ma Peterburgis olin leida 
lootnud, ootas mmd igaw ja waewane elu ühes kõrwalises 
riigijaus!" Need mõtted kukutasimad mind nagu Paradiisist 
lumeange sisse. Keisri teenistus, mida meel mõne silmapilgu 
eest üli armsaks olin pidanud, näitas mulle nüid päris õnnetus 
olewat. Aga, mis teha. Isa tahtmine pidi sündima.

Teisel hommikul mara tuli ärasõümine. Wanemad and- 
siwad mulle oma õnnistust kaasa. „Head elu, Peeter!" ütles 
liigutult isa, ,,kellele sina truust saad mandunud, seda teeni ka 
truiste; kuule oma ülemate sõna, aga ära otsi omale nende 
armu ülekohtusel teel; ole omas teenistuses wahwa ja mõtle 
selle wanasöna peale: ,,„Hom kuube, künni ta uus on, aga 
oma puhast auu noorest ajast kuuni eluotsani!"" Ema palus 
silmameega, et mina Jumala pärast oma termist pidada hoidma, 
ja Sameljitshile, keda minule juhatajaks kaasa anti, kinnitas 
tema, alati suure hoolega lapse üle walwada. Mind mässiti 
jänessenohkse kasuka sisse. Meie istusime saani. Silmameega 
hakkasin ma oma reisi. Warsti oli kodu mulle seljataga jäenud 
ja sellega ühes armsad lapsepõlme mälestused.

Esimesel ööl jõudsime Simbirski, kus üks Päew puhkama 
pidime ja mõnda tarwillkku asja ostma. Mina magasin esimest 
ööd mõeras kohas, uni aga tuli mulle niisama magususte, 
nagu koduski. Hommikul Mu möeraste-majasse ootama, kuuni 
Saweljitsh poodidesse ostma läks. Üksiolles tuli minule igawus 
peale. Aknast wälja waadateö mõistu ma ainult üht kõrwalift 
uulitsat lagunud ropu majadega näha, ei muud midagit tähele-
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panemise wäärt. — Wiimaks läksin omast kambrist wälja ja 
astusin üle koridori biljardi saali.

Siin mängis üks 35 aasialiseks arwata pitk, musta tuis- 
parradega herra piipusuitsetates ühe trahterite endriga biljardit, 
aga se mäng oli kaunis naljakas. — Kui teener wõitis,
sai tema omale ühe klaasi wiina; aga kui herra wõitis, 
pidi teener kõige neljakäpa peal, nagu karu, biljardi laua alla 
roomama. Ja mida kauemine nad mängisiwad, seda sage-
damaks saiwad teendri lauaalla reisimised, künni ta wiimaks 
enam wälja ei tulnudki. -- See herra pidas temale weel pitka 
matukse kõne ja kutsus mind endaga mängima. Mina was- 
tafin temale, et ma ei mõista seda mängimist. See aga 
näitas temale naeruwäärt ja ta waatis kahetsema! näul minu 
peale. Aga meie tegime siiski juttu ja mina sain see läbi 
teada, et tema ennast Iman Jwanowitsh Zuriniks nimetas, 
rittmeister husarirügemendis oli ja nüid noori rekrutid
Simbirskis wastuwõttis. Zurin küsis ka minu seisuse ja oleku
järele ja kutsus mind soldatiwiisi järele endaga ühes lõunat 
sööma. Söömaajal jõi tema lugemaste waimustawaid jookisid 
ja sundis mind ka niisamati tegema, üteldes, mina pidada en- 
nast teenistuse wiisides harjutama. Seal juures jutustas tema 
naljakaid lugusid wäeteenistuse elust, mida mina kikikõrwul 
kuulsin ja omal kõhu walusaks naersin. Täieste sõbraks saanud 
tõusime laualt üles Nüid pakkus ta ennast mulle biljardi män
gimise õpetajaks. „Seda mängimist" — ütles ta — peawad 
kõik meie seltsimehed mõistma. Näituseks: Siina juhtud sõa- 
ehk muul ajal ühte igawama linna, külla j. n. e. Miska 
ajad ja siis oma aega edasi, kui sa biljarditki ei oska män
gida? Jõuad sa ühtepuhku wastujuhtuwaid Juntisid läbi-
nöökida? — Sa lähäd--------------No olgu peale. — — —
Jah, seda mängimist pead mõistma!" Mina arwasin ka tema 
nõu koguni heaks, ja meie läksime seda kallist ajawiidet mi
nule kätte õpetama. Zurin manitses mind õpetades suure 
healega ja pani minu wirka edasijõudmist õiete imeks. Natu- 
kese ma pärast ütles tema: Nüid on sull ta täieste selge. 
Hakkame raha peale mängima! Ilma rahata mängimine on 
üks wälga halw ja kahjulik wiis, seda ei maksa kellelgi 
omale külge harjutada. Mis maksab tühja meskiga jahma
tada? Ja eks tühjalt mängimine ole just lausa lollide wiis?
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Neid narrisid aga on mitngi maailmas, kes tühja jahmata- 
wad ja tühjalt mängijaid on meel palju enam." — Minu 
arwates oli tema nõuu maga mõistlik ja ma ei tahtnud koguni 
ennast lollide hulka arwata lasta. Meie hakkasime raha peale 
mängima. Zurin laskis punshi tuua, jõi ise ja sundis mind 
ka hästi jooma, kus juures ikka ütles, et mina ennast teenis
tuse wiisides wirgaste pidada harjutama. Ja mis maksab 
kõik muu osi, kui punshi ei ole?" — ütles tema — ja jõi 
aga jälle; mina tegin oina targale sõbrale truiste järele, kuna 
wahwaöte edasi mängisime. Ja mida enam mina klaasist jõin, 
seda ülemeelsemoks läksin mängimises.— Minu pallid käisiwad, 
et murin taga, üle sermiku. Wiimaks sain wihaseks, sõimasin 
teenrit, kes, pagan teab kuida, korde järele luges ja tunnist 
tundi mängimist pitkendas. Oiete ütelda, olin mina nüid nagu 
üks ülemeelik poisikene, kes mässab ja möllab, ilma et isegi 
teaks, mis ta teeb. Aeg oli aga tähelepanemata edasi läinud. 
— Zuurin waatis wiimaks oma uuri, pani biljardi kepi käest 
ära ja ütles, et mina 100 rublat kautanud. Mina jäin pärani 
silmil imestama. „Mis nüid teha? Kõik minu raha oli Sa- 
weljitshi kätte hoida antud!" — Zurin waigistos mind aga 
sõbralikult: „Ole nüid rahul, mina wöin ka jo oodata, lähme 
nüüd kuhugi mujale." — Meie läksime tema tutamatele wõer-
siks, kus minule tihti klaasi kallati-------- — mina pidada jo
kõigis teeuistuse wiisides harinema.

Kesk öö ajal sain oma korterisse tagab. Pea huugas 
mull otsas ja jalad ei tahtnud enam oma loodud ametit 
pidada. — Kui teise! hommikul härkasin, tundsin ma kauget 
peawalu ja mõtlesin uimaselt eilsid mhumisi. Saweljitsh 
astus, kui mind üles härkanud nägi, minu moodi juure ja 
rääkis maanitsedes: „Oi, Peeter Andremitshl sina annad ennast 
kohe liiderliku elu sisse. Kellest oled sina seda õppinud? Sinu 
isa ega wanaisa kumbgi ei olnud joodikud ja sinu emast ei 
wõi ka mingit paha ööldud saada. Kelle süü on see? Ja jah! 
see pagana Prantslane oli päris joodik! Kõik paha oled sina 
temast õppinud! Tema oli üks maailma hulgus ja koerapea! 
Mõtle ometi imet! Just nagu oleks karmis olnud, üht pea- 
kelmi poja kaswatajaks wõtta, nagu härral oma rahwast küllalt 
ei oleks olnud."
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Minul oli häbi. — Ma pöörsin wiimaks silmad seina 
poole ja ütlesin: Mine ära, Saweljitsh, ära too mulle täna 
hommiku süia, ega ka teed. Tema aga ei pannud minu 
ütlemist tähelegi, oli oma jutlust hakkanud ja noomis mind, 
et küll sain. Mäed sa nüid, Peeter, kuida inimene hukka 
wõib minna? Nüid on sull pea uimane ja söömaisu kadunud. 
Joobnud inimene ei kõlba kuhugi. Aga kuida ma saaksin 
sinu peawalu wähendata? Ma toon sulle uguritsa sahwti, 
meega segatud, see ajab wiinamingu peast." .... Seal 
läks uks lahti ja üks poisikene tõi minule kirja. — Mina 
murdsin ta lahti ja lugesin:

„ Armas Peeter Andrewitsh!"
Ma palun, saada need sada rublat selle poisikesega ära. 

Mõistad küll? (Need sada rublat, mis sa eile mängides minu 
wastu kautasid.) Minule on hädaste raha tarwis.

Sinu sõnakuulelik sõber 
Iman Zurin.

Mis nüid nõuuks?" mõtlesin mina. Sääl juures püidsin 
omale rõõmust nägu teha ja katsusin siis Saweljitshi meelitada, 
et raha minule wälja annaks.

„Mis tarwis?" küsis tema imestades. „Mina tahan 
oma wõlga ära maksta," wastasin ma temale külmalt. Millal 
oled sina wõlga teinud? Ehk olgu sull pealegi wõlga; mina 
ei anna selletarwis mitte kopikat."

Mina olin tulises kimbus. Mõtlesin aga siis: „Kui 
mina nüid seda tõrkujat manameest ära ei wõida, siis er saa 
ma ialgi tema woli alt lahti." Korraga waatsin uhkeste 
tema peale ja käratasin: Mina oled teener, mina olen sinu 
isand! See raha, mis ma ära mängisin, on minu oma. Mina 
teen omaga, mis ma tahan. Ma annan sulle nõnu, ei ialgi 
minule wastu rääkida, waid seda silmapilkul Leha, mis ma 
käsin!"

Niisugused sõnu ei olnud Saweljitsh kunagi minu suust 
kuulnud: ta lõi käsi kokku ja seisis paigal, nagu Loti naene 
Soodoma lageda pääl.

Mis sa kohmetad seal!" hüidsin mina ikka wihasel 
näul. Saweljitsh nuttis.
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„Herra!" hüüdis tema wärisewa häälega. „Ära lase 
mind murepärast surra! kuule minu wanainimese nõu ja kirjuta 
sellele rööwlille, et sinul raha ei ole! Sada rublat, Jumala
pärast!"

„Jäta oma jorinat!" ütlesin mina. „Anna raha seia, 
ehk muidu ma." .... Wesiste silmadega waatis Saweljitsh 
meel minu peale, siis läks ja tõi raha wälja. Minul oli 
temast küll hale meel, aga ma tahtsin Zurinist lahti saada 
ja ka näidata, et ma enam laps ei olnud, kelle üle sulane 
wöib walitseda. Kohe saatsin Zurinile raha ära. Senni 
muretses Saweljitsh, et ruttu minema saime. — Oma kerge- 
meele üle südamest kahetsedes sõitsin Simbirskist ära!

II. Peatük.

Teejuhataja.
On see mo maa, mo kallis maa, 
Tundmata, armas, kallis maa? — 
Priitahtlikult so pinnal' astun,
Mo tubli hobu on mind koond 
Seia, mind head poissi,
Ja noorustung ja rõõmu meel 
Ja wiina wirastused.

Weneruhwa laulu järele.

Tänasel teesõidul ei olnud minul lusti midagi. Ma olin 
omale suurt kahju teinud ja Saweljitshi wastu tundsin ennast 
süüdlase olewat: See kõik tegi mulle rahutust. Wanakene 
istus kurwalt puki pääl ja õhkas sõnalausumata sagedaste. 
Ma tahtsin temalt andeks paluda; aga ei saanud kuidagi 
hea sõna otsast kinni. Wiimaks ütlesin paludes: „Lepime 
ära, Saweljitsh! mina olen süidlane. Oma kerge meele läbi 
tegin sulle eile ülekohut. Edespidi tahan ma targem olla ja 
sinu nõuu wõtta. Ära ole enam wihane, ja anna mulle andeks!"

„OH, armas Peeter!" — ütles tema. /Minul on ka 
süid, et sind wõerastemajasse üksi jätsin. Aga mis teha? Nüid 
on patt jo tehtud! . . . Õnnetus, järsku õnnetus! Kuida 
ma tohin oma härrale ja prouale silmade ette astuda? Mis
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pean ma ütlema, kui nad kuulda saamad, et nende poeg joob 
ja mängib?

Mina püidsin teda igapidi trööstida ja lubasin temale, 
et ilma temata edaspidi mitte ühte kopikat ei raiska. Siiski 
õhkas ja pomistas tema tvahel jälle: „Sada rublat!" Kas 
see on üks weikene raha?"

Meie sõitsime üle lumelageda. Ümberkaudu oli kurblik 
waiksus. Päikene läks looja. Meie hobused hoidsiwad hool- 
saste, aga waewaga teekese peale, mida lumesadu suutumaks 
kinni oli matnud.

Häkitselt silmitses kutsar tuule poole, pööris ennast ruttu 
ümber, wõtis mütsi peast ära ja ütles: „Härra, kas T'e ei 
anna luba ümber pöörda?"

„Mikspärast?" — küsisin mina.
„Tänane ilm on kardetaw. Tuul tõuseb. Waatke, kuida 

tema jo lund weeretama hakab."
Mis sest wiga?" küsisin mina. „ Näete seal?" (kutsar 

näitas nende sõnadega Hommiku poole.) Mina ei näe muud, 
kui walget lagedat ja selget taewast," ütlesin ma.

„Aga seal — seal: See walge pilwekene," ütles kutsar.
Mina waatsin terasemalt ja nägin taewa serwas üht 

walget pilwe. Kutsar tõendas, see pilw tuua hirmust lume tuisku.
Neist lagediku tuiskudest olin ma sagedaste kuulnnd ja 

teadsin, et suured sõidurongid inimeste ja hobustega tuisu 
käes külma lume hauda oliwad leidnud. Ka Saweljitsh soowis, 
et ümber pöörda. Minu arwates ei olnud aga tuul mitte 
nii kauge, ja ses lootuses, et meel õigel ajal lähemasse jaama 
jõuda, lasksin ma ruiuste edasi sõita.

Kutsar wahtis aga kartlikult wahel Hommiku poole. 
Tunnist tundi läks tuul kangemaks. See pilwekene kaswis 
suureks pilweks, mis rutuste kõik taewast kattis. Tuul undas, 
hirmus tuisk hakkas. Ühe korraga oli taewas ja maa segi, 
nii et midagit ei wõinud näha. ,,Nüid härra," ütles kutsar, 
nüid on lugu paha! Tuisk käes!"

Mina waatsin kipitkast wälja: kõigil pool pimedus. Tuul 
undas nagu elaw metslane. Meie saime üle pea kaela lumega 
kaetud. Hobused käisiwad aga samm sammult ja jäiwad wii- 
maks koguni seisma.



15

Miks sa ei sõida edasi," kisendasin ma kutsarille. — 
„Mis tarwis?" wastas tema ja astus pukist maha. „Meie 

ei tea kuhu poole sõita, ega ka, kusa meie praegu oleme. 
Teed ei tea, kõik on pime." Mina tõrelesin teda, Saweljitsh 
aga palus tema eest, ja tal oli õigus, siin ei wõinud keegi 
midagit parata. Lumi kattis aeg ajalt kipitka änge sisse. 
Hobused seisiwad, lasksiwad päid longu ja raputasiwad aga 
ennast wahel. Kutsar roomas ümber hobuste. Saweljitsh 
nurises. Mina püüdsin ümber ringi wahtida. Häkitselt nägin 
ma üht asja natukest meist eemal mustawat. „Hae, kutsar!" 
hüidsin ma, „maata, seal mustab midagi!" Tema püidis 
ka läbi tuisu senna poole wadata. „Jumal teab. herra" ütles 
ta, „see ei ole puu, ei ka kipitka; see asi näikse liigutawat, 
on kas hunt, ehk inimene."

Mina lasksin hobused senna poole ajada, ja mustaw asi 
tuli isi ka meie poole. Meie juhtusime ometi ühe inimesega 
kokku. „Hae sõber!" hüidis kutsar. Mle, kas tead, kus 
tee on?"

„Siin on ta; mina seisan otse tee peal, aga mis T'e 
tahate?"

„Kuule armas mees," ütlesin mina, „on sulle see koht 
tuttaw? wõiksid sa meid kuhugi öökorterisse wiia?"

„See koht on mulle küll tuttaw," ütles see mees, „ma 
olen teda risti rästi enne läbi käinud ja sõitnud, aga selle 
ilmaga wõin mina ka ära eksida. Parem on, meie ootame 
künni torm üle lähab ja taewas jälle selgeks saab. Siis wõi° 
wad tähed meile juhatajaks olla."

Tema kindel meel täiendas ka minu julgust ja ma wõtsin 
nõuuks, lausa taewa all seda ööd olla; aga häkitselt kargas 
wõeras mees puki pääle ja ütles kutsarille: „3umal tänatud, 
üks inimeste elumaja on ligidal, pööra paremat kätt ja sõida 
edasi!" „Miks paremale poole?" küsis kutsar pahaselt.

„Kust sa tead," küsisin mina, ,,et üks elumaja ligi on?"
„Mina tundsin pealt tuule suitsu haisu, sellepärast peab 

üks küla ligidal olema."
Tema teraw haistmine pani mind imestama. Mina käsksin 

kutsarit senna poole sõita, kuhu see mees tahtis; hobused roo- 
masiwad aga suure waewaga läbi sügawa lume. Kipitka lan
ges wahel sügawa auku, wahel läks mõnest kingust üles, nagu
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laew tormise mere peal. Sawiljitsh õhkas nagu surma min
nes. Mina naersin wahel. Wiimaks, kuna hobused wahel 
seisiwad, wahel jälle ähkides edasi roomasiwad, mässisin ma 
ennast kasuka sisse ja püidsin magama seada; tuul laulis 
mulle une laulu ja kipitka kiigutus mind hälli kombel.

Siin nägin ma üht unustamata und ja meel praegu 
usun ma tema sees kõige selle ette-tähendust, mis mulle pärast 
kätte tuli. Lugeja saab mu nõdrust andeks andma. Sest ta 
teab ise ka, km kergeste ebausk wõib tulla.

Mina olin praegu sell olekul, kus uni täiemeele mõttid 
ära wõidab ja neid esimese une segaste nägudega segab.

Mull tuli ette, nagu mässaks ikka kange Luisk ja meie 
eksiksime ühel põhjatumal lumelageda! .... Häkitselt nägin 
ma üht wärawat ja meie sõitsime oma kodu hoowisse. Mmu 
esimestes mõtetes oli see mure, et isa minu pääle kuri saab 
olema, et ma oma lubaga kodu tagasi tulen. Süda täis 
rahutusi, kargasin ma kipitkasi walja. Ema tuli mulle 
kurwa näuga wastu ja oli õiete mures. „Ole tasa!" — 
ütles ta. „Sinu isa on suremisel ja soowib sind weel Ju
malaga jätta!"

Kartuse ja hirmuga läksin ma temale järele magamise 
kambrisse; kamber oli natukest lambi paistusel walgustud, ja 
moodi ümber seisiwad inimesed kurwa nägudega. Mina astusin 
tasa senna. Ema tõstis oma healt ja ütles: „ Andrel Petro- 
witsh, Peeter on siin! Tema on kodu sõitnud, kui ta sinu 
haigusest teadust oli saanud." Mina waatsin woodisse. 
„Mis lugu see on? see, kes woodis oli, ei olnud minu isa, 
waid üks musta habemega talupoeg ja ei näitnud sugugi 
haige olewat!" Kahtlaselt pöorsin ennast ema poole ;a küsisin: 
„See ei ole jo mitte isa" Mis tarwis pean ma ühe wõera 
talupoja käest õnnistust paluma?" — „See on üks puhas" 
— wastas ema — „tema on nmd sulle isa asemel, anna 
tema käele suud ja ta mõib sind õnnistada!" . . . Mina ei 
wõtnud aga seda nõuu mitte. Seal kargas see talupoeg üles, 
wõttis ühe kirme, mis tema woodis oli ja lõi sellega kõigile 
poole oma ümber. Tuba sai täis surnuid. Mina tahtsin ära 
joosta, aga ei saanud. Hirmuga komistasin ma surnute üle 
ja langesin were sisse maha. See hirmus talupoeg aga hüidis 
mulle sõbralikult: „Ära karda, lase ma õnnistan sind!" Mina
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- olin hirmus ja kahtluses. Härkasin wiimaks üles. Hobused 
l seisiwad paigal. Saweljitsh mattis minu käest kinni ja ütles: 
i Astu wälja härra, meie oleme öömajale jõudnud!"
z pKus me' oleme?" küsisin mina ja õerusin und silmist.

— pühe kõrtsi juures." Jumal on aitnud," ütles tema. 
l Mina tulin wälja. Ikka meel mässas tuisk, aga natuke
t jo wähemalt. Peremees mattis meid wärawa peal laterna
l tulega mastu ja wiis mind ühe weikesse, aga kaunis puhta

kambritesse, mis ühe lambikese läbi walgustud oli. Seina peal 
» rippus üks püss ja üks karge Kasaka kübar.

See peremees, Jäidki Kasakas, näitas warma mees olewat.
- Saweljitsh tai teemashina sisse ja palus tuld, et teewett teha, 

mis meile külma pärast õiete tarwis oli. Peremees läks oma
^ asju talitama.
> „Kus on meie teejuhataja?" küsisin ma Samelsitshilt.
> pSiin, auus härra!" hüüdis üks heal kustki kõrgelt. Üle- 

wel ahju peal nägin ma, kui senna mõõtsin, üht '.nusta habet 
ja kaks läikimat silma. — „Oled sa ennast kõwaste ära 
külmetanud, wend?" küsisüt mina temalt.

„See ei ole küll ime, et ma külmetanud olen, mul ei 
olnud muud midagit seljas, kui üks pihtkamsol. Kuube ei 
olnud, ja mis ma sest hakkan salgama, mina panin ta eile 
kõrtsi pandiks."

Peremees Lõi keema teemashina sisse. Mina pakkusin tee
juhatajale ühe tassi teemet; tema käbis ahju pealt maha. 
Minu arwates oli ta nagu üks iseäralik mees. Tema mana- 
dus oli 40. aasta ümber; käsmu poolest oli ta keskmine, näust 
kuiweljas, aga tugema pühadega. Musta habeme sees oli 
ju halla karmu näha. Tema suured, elawad silmad meerlesiwad, 
ja tunnistasiwad ka kamalust, aga muidu oli tema üleüldine olek 
kaums sündsa. Riiete poolest oli tall aga üks katkine piht
kamsol ja Taterlaste püksid. Mina andsin talle ühe tassi tee
wett, tema mekkis ja tõmbas mokad miltn „ Armuline herra," 
ütles ta, plaste mulle üks klaas miina anda, ieewesi ei ole 
kellegi Kasaka jook." Heameelega täitsin ma tema soomimift. 
Peremees tõi minu käsu pääle kohe ühe pudeli miina, läks 
tema ligimalle, waatis talle silmadesse ja ütles: pOho! jälle 
meite kohta tagasi juhtunud! Kust sind Jumal tõi?" Meie 
teejuhataja andis peremehele silmaga üht märki ja mastas

Peallka tütar. 2
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tema küsimise peale Kasakate mana sõnaga: „„Mina lendasin 
köögiaeda ja noktisin sääl kanepi seemneteri. Wanaema mis- 
kas mind ühe kiwikesega, aga see läks mööda?" -- „Noh, 
aga mis teemad teie rahwas?" küsis ta häkitselt peremehelt.

„Meie rahwas?" ütles teine wastu ja rääkis ise ka 
niisama weidrat moodu edasi. „ Kellad kutsusiwad küll kirikusse 
õhtupalwelle, aga preestri proua ei taha: preester on wõerusel, 
kuradid luusiwad ukse taga-"" „Pea suu, onu!" hüidis meie 
juhataja peremehe juttu keeldes. — Ise rääkis ta edasi: „tuleb 
wihma, saab seeni ja saab ?a korwi (märssi). Nüid aga," siin 
tegi ta jälle üht salajat märki, „ pista kirmes selja taha, sest 
metsaülewaataja on hoolsaste mähi pääl." Siis ütles ta, minu 
poole pöördes: „Auus härra. Teie terwiseks!" Nende sõna
dega mattis ta wiiuaklaasi, lõi omale risti ette. jõi ühe lõng- 
suga klaasi tühjaks ja wedas ennast jälle ahju peale tagasi.

Sest marga keelest ei wõinud mina küll aru saada, aga 
pärast tulin ma nende mõtlete pääle, et need mõlemad mehed 
Jäidki Kasakate mässajad seltsimehed oliwad?)

Saweljitsh kuulas rahutumalt nende meeste juttu pealt. 
See kõrts ehk ilmed — knida teda sääl nimetakse — seisis 
kaugel maanteest ühe körwalise lagediku sees kõigist teistest 
inimese elumajadest lahutud ja oli ühe rööwli urka sarnane. 
Aga meie pidime öö siin magama; sest selle tuisuga ei wõü 
und edasi reisida, ja Sameljitshi rahutusest ei hoolinud mina 
suurt. — Mina tegin eneselle aseme pinkide pääle, Saweljitsh 
heitis ahju peale kutsariga ja peremees põrmandulle. Pea 
norskasimad kõik magusas unes ja mina magasin ka, ilma et 
keegi oleks mu und rikkunud.

Kui ma hommikul hilja härkasin, oli tuisk möödas. Päike 
paistis. Nii kaugeile, kui silmawaate ulatas, paistis kürgam 
lumekate otsata laia lageduse peal Hobused pandi ette ja 
mina tegin peremehega oma rehnungi, kes nii odawat hinda 
mõttis, et Sameljnjh õiete rõõmus oli selle odawa korteri 
üle, ja eile õhtune kahtlus kadus tall nüüd koguni. Mina 
hõikasin teejuhataja oma juure, tänasin teda eilse juhatamise 
eest ja käskisin Sameljitshi temale pool rubla anda. Sa-.

*) Sell ajal oliwad Jaitzki Kasakad Katarina II. wastn mässamist tõstnud, 
riisusiwad, tapsiwad ja põletastwad mitu aastat igalpool oma maa piiride ümber, 
künni 1772 Wenewüest ära wöidetnd ja alla heidetud saiwad.
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weljitsh tõmbas näu kartsa. „Pool rubla jootraha", ütles ta. 
„Mistarwis? Et sa teda eile seia öömajasse töid? Meil ei 
oie liiga raha. Kui igaleühele jootraha anname, peame ise 
warsti nälga nägema." — Mina ei wõinud selle wastu midagi 
ütelda, sest minu oma eilse lubamise järgi oli Saweljitshil 
üksi raha üle õigus. Aga ma olin selle üle järsku pahane, 
et ma ühe niehele midagi ei wõinud anda, kes mind, kui ka 
mitte õnnetusest, siis ometi ühest häpardusest wälja oli aitnud. 
„Hea küll!" ütlesin ma külmalt, „kui sa temale mitte poolt 
rubla ei anna, siis anna tale midagi minu riietest! Waesel 
mehel ei ole rudid, anna temale minu jänesse nahkne kasukas!"

„Minu Jumal!" ütles Saweljitsh. „Sinu kasuka paneb 
ta koerapea ju kohe kõrtsi pandiks!"

,,Mis see sinusse puudub? — manamees," ütles meie 
juhataja, ,,kas ma teda pandiks panen, ehk mitte. „Aus härra 
kingib mulle oma kasuka; sina oled ori ja ei tohi wastu rääkida, 
pead aga sõna kuulma!"

„Kas sa ka rööwel Jumalat ei karda?" ütles Saweljitsh 
temale wihaga. ,,Sa näed küll, härra on jo meel laps, ja 
sina püiad tema käest kõik ära petta! Mis sa teed selle 
kasukaga, sina ei saa seda ometi oma päratu õlade pääle 
panna!"

„Ära riidle!" — ütlesin ma oma teendrille. ,,Silma 
pilk olgu kasukas sim!"

„Jumal Isake!" — hüidis Saweljitsh. „See jänesse 
mantel on meel puhas uus; üks lakekoer saab teda omale!"

Kasukas sai toodud. Talupoeg proowis teda kohe selga. 
Tõeste oli ta temale kitsas, sest ka mullegi ei olnud ta enam 
täieline. Aga tema leidis kohe nõu, tõmbas teda mägise selga, 
nn et õmblused kürisesiwad. Saweljitsh oleks peaaegu nutnud, 
km ta õmbluisi kuulis kärisewat. See hulgus aga oli minu 
kingituse üle otsata õnnelik. Ta saatts mind künni kipitka 
juure ja ütles sügawalt kummardates: „Ma tänan, armuline 
härra, Jumal tasugu Teie heateo eest! Kõik mu elu aeg ei 
taha ma Teid unustada." — Ta läks ära. Mina sõitsin 
minema ja ei pannud Saweljitshi paha meelt tähelegi, kes pool 
nutul kipitkas istus ja õhkas.

Kui ma Orenburgisse jõudsin, laskin ennast kohe Kindrali 
juure Miia. Tema oli üks pitk mees, aga manusest juba

2*
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kõmertud. Pitkad juuksed oliwad tal jo hõbewalged. Wana, 
kulunud uuiworm tunnistas teda üht tubli sõameest Anna
ajast olewat ja tema kõuest oli tunda, et ta sündimise poolest 
Sakslane oli. Mina andsin talle isa kaasa antud kirja kätte.
Isa nime kirja peal nähes, waatas ta terawaste mulle otsa
ja ütles: ,.Ammuks see oli, kui sinu isa niisama mana oli,
nagu sina nüid! WaaL mis suur poeg tal jo on! ' Tema 
murdis kirja lahti ja luges pool kõma healega läbi, kus juures 
ta sagedaste naeratas, ja ütles: „Tema mälestab meel hästi 
meie noore pvlwe tempusid, mis ühes koos tegime. Ja jah, 
mo armas, ütles ta minnaks mulle; sinu isa soowib sulle 
niisugust kohta teenistuses, kus sa alati tegew wõid olla; ma 
tahan selle eest muretseda, et tema soowimine täitetud saab. 
Sina pead, kui ohwitser, homme kohe Bjelogorski kindlusse 
sõitma, kus sa kapteni Mironoffi all teenima saad, kes üks 
hea, tubli mees vn. Sääl oled sa tegemistes ja õpid teenistuse 
wiisisid tundma. Siin, Orenburgis, ei ole sull midagi teha. 
Lustilik ja seltslik elu teeb noortele inimestele aga kahju, muud 
midagi. Täna jäe mulle wõersiks!^

..Pagan wõtku lugu: mõtlesin mina ise eneses. Mis kasu 
mull' nüid sest on, et poolest saadik enne sündimist jo gaardi- 
seersandiks olin nimetud sanud? Kuhu saadetakse mind nüid? 
Ühe körwalise kindluse sisse, Kirgiisi Kasakate raja päälel 
Kärwagu lugu!"

Täna sõin ma kindral KarlowiW juures. Sööma laual 
oli lama Saksa ihnus näha. Töisel hommikul jätsin kindrali 
Jumalaga ja reisstin oma juhatatud teenistuse paika.

III. Peatük.

L ind! u s.
Mei' elukoht on kiudel-liun;

Siin sööme leida, joome wett.
Ja waenlane meilt tuleb kooki saama! 
Nüüd platsi! tehke temal' wõeraspidu, 
Ja täitke suuredtükid kuulidega.

Wene Soldatide laul.

Bjelogorski kindlus oli nelikümmend mersta Orenburgist 
kaugel. Meie tee laks Zaihkgõe kallast mööda. Kaugel patsist-



21

wad Kirgiiside lagedused. Mina jäin mõtete sisse, mis hästi 
kurwa wärwi oliwad. — Sest eestulew karnisonielu oli mulle 
koguni wastumeelt. Ilm hatas jo pimedamaks minema. Ja 
meie sõitsime hästi ruttu.

„Kas on meel palju maad kindluse juure?" — küsisin 
ma wiimaks kutsarilt. — „ Mitte enam palju/ wastas tema. 
Maadake, kindlus paistab juba!" — Mina wahtisin kõigile 
poole ümber, ja mõtlesin kuski kõrgid tantsisid, tornisid ja 
waliisid näha. — Aga ma ei näinud muud midagit, kui üht 
küla, mis kõrgema koha peal seisis ja püstakille pakkudega
ümber piiratud oli, kelle taga — sisse poole — muld oli
aetud. — „Kus on siis ometi see kindlus?" — küsisin ma
imestades. — „Snn ta on," — wastas kutsar ja näitas
käega küla poole, kuhu praegu sisse sõitsime. Wärawa juures 
nägin ma üht raud suurttükki; uulitsad oliwad kõwerad, 
majakesed madalad, ennamiste õle katustega. Mina käskisin 
komandandi juure sõita, ja warsti jättis kutsar hobused ühe 
puu maja ette seisma, mis ühe kõrgema koha pääl puu kiriku 
ligidal seisis.

Keegi ei tulnud mulle wastu. Mina astusin kipitkast 
wälja, läksin eeskojast läbi ja tegin esimese kambri ukse lcchti. 
Siin istus üks wana soldat ja paikas sinist paika rohelise 
käikse pääle. Mina käsksiu teda komandandile öölda, et ma 
temaga rääkida tahan. „Ole hea, mu armas" — ütles see 
soldat — meie rahwas on kodus." — Mina astusin Leisi 
kambrisse, mis wana moodu, aga puhas oli. Nukas seisis 
üks maja riistade kapp, ja seina peal rippus üks ülema oh- 
witseri passikiri raamide wahel ja klaasi all. Selle ümber 
oliwad mitmed kõhnad pildid. Akna juures seisis üks wanakas 
naeste rahwas ja keris niiti, mis juures talle üks wana oh- 
witser abiks oli. „Mis Te soowite, mu armas?" küsis see- 
naesterahwas, kuna ta oma tööd edasi tegi. Mina ütlesin, 
et ma seia teenistuse tulnud olen ja ennast seaduse järgi 
härra kapteiniga kokku tahtsin anda, ja nende sõnadega pöörsin 
ma ennast selle wana ohwitseri poole, keda kapteimks arwasiu. 
Aga perenaene takistas minu päha õpitud kõne. -- „Jwan 
Kushnntsh Mirouoff ei ole kodus," ütles ta. „Sest aga 'pole 
wiga, mina olen majas perenaene." ,,O!ge head, istuge." — 
Ta käskis tüdrukut üht käskjalg-ohwitseri kutsuda. See wcum
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mees, kes lõnga aitas kerida, wahtis nudishimmulikult mind 
läbi. „Kas tohin küsida" — ütles ta — „kus rügemendis 
olite enne seia tulekut teenimas?" Mina wastasin talle, et 
ma gaardi seersant olin olnud. ,,Kas tohin küsida," — 
nõuudis ta edasi — „miks Teie gaardiwäest ära Karnisonisse 
tulite?" Mina naersin. — „Jäta oma klapperdamine maha," 
ütles kapteini emand. „Sa näed, noormees on reisist wäst- 
nud. Mis sul temaga asja on? (Hoia omad käed õigemme!")...

Ja sina, mu armas, ära kurwasta ühtegi, et sind seia 
üksikusse paika on saadetud. Ega sina seks esime' ole ja mitte 
ka wiimne. Kannata aga, küll see koht saab sulle armsaks! 
Aleksei Jwanowitsh Sshwarin on jo mus aastat meie juures 
— ühe tapmise pärast. Jumal teab; kuida tema selle patu 
sisse langes. Tema sõitnud ühe teise ohwitseeriga, kellega 
nad riidu oliwad läinud, linnast wälja, wõtnud mõegad ühes 
ja hakkanud siis nendega teine teist pistma. Aleksei Jwa
nowitsh pistnud mõegaga selle teise ohwitseeri läbi, paelegi 
olnud seal weel kaks tunismeest juures. Mis wvib seal teha! 
Pärast ära tehtud pattu ei ole parandajat meistrit/

Käskjalg-ohwitser astus uksest sisse, oli üks mtk, kena 
Kasakas. ,,Maksimüsh" — ütles talle kapteini emand, — 
,,näita selle noore ohwitseeri härrale üks puhas korter, kus 
ta elama hakkab. ,,Teie käsk saab täidetud" wastas Maksi- 
mitsh. Ise aga küsis ta weel: ,,Kas meie ei wii seda härrat 
Poleshajefsi juurde korterisse?" ,,Ei," wastas kapteini emand, 
,,temal on eneselgi kitsas elumaja, pealegi on ta meie wader 
ning mõistab ka, et meie tema ülemad oleme. — Wii see 
ohwitseeri härra. . . . „Kuida Teie nimi on, mu armas?". .. 
,,Peeter Audrewitsh," wastasin mina." „No, wii Peeter Aud- 
rewitsh Semen Kushosfi juure. Tema, ülemeelik, laskis oma 
hobuse minu köögi-aeda. — See olgu talle trahwiks. — 
Aga Maksimiish, kas kõik muud asjad on hästi?" -- „Kõik, 
Jumal tänatud, on rahulik" — wastas Kasak. — „Mnud 
kui korporaal Prohoroff olla nuhtlemise juures ühe kausi täie 
sooja wee pääle Nstinaga tülisse läinud."

,,Jwan Jgnatjitsh", — ütles kapteini emand wana oh- 
witseerile, — ,,mine sina ja mõista Prohocoffi ja Ustiua üle 
kohut, kuula järele, kumb süidlane on ja karista mõlemid. No,
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> Makfimitsh, mine Jumala nimega — Minge ühes, Peeter An- 
drewitth, Makfimitsh saab Teid korterisse wiima."

Mina jätsin Jumalaga. Makfimitsh wiis mind ühte ma
jakesse, mis kõrge jõe kalda pääl kindluse serwas seisis. Siin 
sai mulle üks kaunis hea ja puhas kamber. Saweljitsh paui 
silmapilk kõik asjad korraliselt paigale. Mina waatasin läbi 
rveikese akna wälja ja nägin oma waate ees laia lume lage
dat. Natukese karmale waadates paistsiwad kõhnad majakesed. 
Mööda tänawat jooksiwad mõningad kanad sinna ja tenna. 
Üks mana naene, ühe sauna ukse ees seaküna juures seistes, 
kutsus sigu, kes rõõmsa rõhistamisega kokku jooksiwad. — 
„Seia pagana nurka oli mind saadetud; siin pidin ma 
omad noored päewad üle elama!" Mure ja kurbtus waewa- 
siwad mind selle mõtte juures, ma astusin akna juurest ära 
ja heitsin ilma õhtu söögita magama, Saweljitshi «manitsusest 
hoolimata, kes nutu korda murelikult ütles: „OH mu Jumal, 
tema ei taha süa, mis saab ema ütlema, kui poeg haigeks jäeb?"

Teisel hommikul ei olnud ma ennast meel õiete riides- 
segi saanud pauna, kui uks lahti läks ja üks noor ohwitser 
sisse astus. Ta oli wähelja uäuga ja paraja kasuga mees, 
mitte maga ilus. aga elama maimuga. „Ärge pange pahaks", 
ütles ta mulle Prantsuse keeles, ,,et ma nutte moodu ja muside 
järele Teiega ennast mtwaks tee, maid tormilt kohe Teie 
kambrisse ;ooksen. Eile õhtu hilm saiu Teie leia tulekust 
teada. See igatsus, et ometi salle ühe targima inimese nägu 
näha, sundis mind rutuste seia tulema. Teie saate seda kõik 
ka tundma, kui mõnd aega siin olete ära elanud/' — Mina 
sain aru, et tema seesama ohwitser oli, keda mõegawõitluse 
pärast gaardiwäeft seia karmsonisje oli saadetud. Meie tegime 
kohe tutwuft. Shwarin ei olnud mitte loll mees. Tema jutt 
ott mõistlik ja meelejärglik. Naljakalt rääkis ta mulle pea
liku Mironofsi perekonna elust ja muist lugudest, mis siin kiud- 
luses enne olla ette tulnud. Mina naersin kas katki. Seal 
astus seesama mana ohwitser sisse, kes eila lõnga aitis kerida 
ja kutsus pealiku emanda Wasilissa Egorowua nimel mind 
senna sõõma-ajale. Shwarin söömis mind saata, ja meie 
läksime ühes. *

Kui komandandi maja ligi saime, nägime ühe platsi peal 
arwata kakskümmend soldatit, kes praegu õpetuses okiwad;
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nende ees seisis pealik Mironoff, üks kärme, pitk manamees, t 
Nii pea kui ta meid nägi, tuli ta meie juure, rääkis minuga s 
paar sõna sõbralikult ja hakas jälle soldadid komanderima. l 
Meie oleksime heameelega pealt waatnud, aga tema palus k 
meid, oma emanda juure minna, ja lubas ise ka kohe järele 
tulla." — s

Wasilissa Egorowna wöttis meid sõbralikult wastu. Wana j 
ohwitser ja tüdruk Palashka katsiwad lauda. „Küll õpetab minu i 
Iman nüid suure hoolega soldatid!" ütles komandandi emand, l 
„Palashka, kutsu teda sööma! Kus Maaria on?" Nende sõnade i 
peale astus üks ümmarguse näuga, jumekas, kaheksateistkümne i 
aasialine tütarlaps sisse; kollased juuksed oliwad tall siledaste j 
taga kõrwade soetud. Esimesel silmapilgul ei olnud La mulle l 
meele järgi; sest Shwarin oli temast mulle rääkinud, nagu i 
oleks ta üks isemeelik ja rumal tüdruk. Maaria istus pingi peale ! 
ja hakas hõmblema, künni kapstasuppi innapeale pandi. Wasilissa, - 
kui oma meest meel ei näinud tnlewat, saatis Palashka teist 
korda talle järele. „Ütle oma härrale, et wõerad ootawad ja , 
kapsta supp külmaks lähäb. Ega see soldatide õpetamine tal 
käest ära jookse. Tall on pärast sööma aega küll, ennast jälle 
ära kisendada." Warsti tuli ka kaptein. „Nõnda, nõnda, mu 
armas," ütles temale emand, ,,söök on jo ammu lana pääl ju 
sind ei jõua ära oodata!"

„Sa tead jo," wastas Kushmitsh, „et mina oma teenis
tuses olin ja soldatid õpetasin."

„OH, jäta maha," wastas emand, see on kõik so anu, et 
soldatid õpetad. Aga ei nemad saa teenistust selgeks, ega ka 
sinulgi pole ta täieste käes. Parem oleks, kui sa kodu jäek- 
sid ja ühe palme ära paluksid. Armsad wõerad, olge head, 
istuge lauda!"

Meie istusime sööma. Wasilissa ei jäenud minutikski 
rahule: minult küsis ta seda ja teist: kes minu wanemad olla, 
kas nad Meel elada, kus nad elada ja kui suur nende warandus 
olla. Kui La kuulis, et minu. isal kolmsada päris-orja on, 
ütles ta: „Ja jah! Küll on ka meel rikkaid inimeisi. Meil, 
mu armas, on aga üks ainus ori, tüdruk Palashka; siiski, 
Jumal tänatud? meie mõistame ka läbi ajada. Üks õnnetus 
aga waewab mind, Maaria on jo nii kaswanud, et mehele 
wõlks minna; aga — Jumal anna andeks! — mis kaasa-
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. marandus tal on, üks kamm, üks rätik ja mast kopik raha, et 
r sellega sauna nuhtlema wõib minna. Kui ta ka omale üht 
. head inimest leiaks! muidu peab manaks piigaks jäema ehk 
t kloostrisse minema."
? Mina waatsin Maria poole. Tema oli näust weripunaseks 

saanud ja silmist weeresiwad tall pisarad üle kena, jumeka näu 
: taldriku pääle, mis ta ees laua peal oli. Ma ei saanud 
^ isegi aru, miks mulle Maaria kurbtus südamesse !äks, aga hale 

oli mull ka, ja ma pöörsin jutu teisele poole. pMina kuulsin", 
ütlesin ma poole healega, „et Balhkiirid ennast walmistada 
ja selle kindluse pääle tahta tulla, seda ära wõitma." „Kelle 
käest oled sa seda kuulnud?" küsis Iman Kushmitsh. „Oren- 
burgis räägiti seda mulle", wastasin mina. ,/Seft ei ole 
midagi", ütles pealik, „meie ei ole ühtegi sest kuulnud. Bash- 
kiirid ja Kirgiisid on mõlemad Wenelaste käest walu saanud. 
Ära karda, meie kallale nad ei tohi tulla, ja kui nad ka tulek- 
siwad, siis ma tahan neile mälestust kaasa anda, et kümme 
aastat neil meie peale mõteldes kartvad hirmu pärast püsti 
tõusewad." Mga kas Teie ei karda", küsisin ma, ennast
kapteine emanda poole pöördes, „ühe kindluse sisse jäeda, mis 
sõa wastu kindlaks ei ole tehtud?" „Kõi? tuleb harinemiseft, 
mu armas!" wastas ta mulle ja rääkis edasi: „Nüid on jo 
kakskümment aastat möödas, kui meid rügemendist seia saadeti. 
Siis, esimest otsa, kartsin ma küll hirmsaste nende ärawanutud 
ristmatate eest. Kui ma aga nende kübaraid nägin kangel 
paiftwat ja nende kisa kuulsin, mürises mull süda rindus. 
Nüid aga olen ma sellega jo harinennd, nii et ma mitte 
paigast ei liigu, kui meile ööldakse, et need pagana rööwlid 
kindluse ümber hulguwad.

„Ja!" ütles Sshwarin tõsiselt, ^Wasilissa Egorowna on 
tõeste wahwa proua. Iman Kushmitsh saab seda tõeks tum 
nistama?"

„Jaah, see on tõsi", ütles Kushmitsh, ,.jänesse südamega 
naeste sekka ei wõi teda küll mitte arwata."

,,Ja Maaria?", küsisin mina. „Kas tema ka nii wah- 
wameelne on?"

,,Kas Maaria mahmameelne on?", naeris ema. „Ei 
küll mitte, tema on natuke harglane. Eenni ajani ei tohi ta 
mitte üht pauku kuulda, ilma et ta ei müriseks. Kahe aasta
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eest, kui isake minu nime päewcrl ühe suurelüki paugu laskis, 
siis oleks Maaria — mu tuwike — hirmu pärast peaaegu 
teise ilma reisinud. Sest hirmu tunnist saadik ei lase meie 
mitte ühte korda enam selle pagana suuretükiga!"

Meie tõusime laualt üles ja jätsime mam rahwa Ju
malaga. Sshwarin kutsus mind oma juure. Õhtuni wübisin 
ma tema korteris.

IV. Peatük.

Duell (MõMuMlus).
Hea küll. fiiS seisa wastaö mull'!
Ja hoia! — siud ma läbi pistan!

Kn jäshniu.

Mõned nädalad läksiwad mööda ja minu elu siin kind
luses läks õige korda. Pealiku majas o-in nagu sugulaseks 
peetud. Tema ja emand olimad mõlemad omistamise määri 
inimesed. Pealik — Iman Kushmitsh — oli soldati lops 
olnud, ja truu teenistuse läbi ohwitseeriks saanud; ta oli küll 
õpetamata, aga wäga hea inimene. Naene malüles tema üle, 
mis tema mõnepoolise hooletuse pärast mst mitte laita ei olnud. 
Wasilissa walitses ka soldatite üle niisamuti nagu omas majasgi. 
Maariaga tegin mina ennast warsti tuimaks ja leidsin, et ta üks 
mõistlik ja wiisakas tütarlaps oli. — Ilma mu õrna aru- 
saamata sai see weike sugukond mulle armsaks. Ka mana 
ohwitseriga, Jgnatshiga, sain ma sõbraks.

Mina olin ohmitser, ja teenistus ei olnud mull siin sugugi 
nii igaw, nagu hakatuses armasiu. Sest siin ei olnud mingit 
teenismse õppimise maewa, ega ka mähi peal olemist. Seda 
kindlust hoidis küll aga Jumal üksi; see p;hu täis õpetamata 
soldadid ei wõinud teda kellegi maenlase eest kaitsta. Komandant 
Kushmitsh õpetas ka sagedaste soldatid, siiski ei saanud ta 
neile nii palju külge hariutata, et oleksiwad kõik aru saanud, 
kas parema, wõi pahema poole minna kästi. — Sshwarini 
käest sain ma Prantsuse keele raamatuid; ma õppisin seda 
keelt nüüd hoolega, panin mõned tükid Wenekeelesse ümber 
ja harjutasin ennast ka salmide tegemises, misseks mull hästi 
lusti oli. —- Sagedaste kutsuti mind kapteini juure sööma-
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, lauale ja seal läks minu aeg ka pärast, sööma ruttu edasi. 
.1 Ohtati tuli senna ka preester Gerasim oma uaese Akulinaga, 
e Wiimasel oliwad kõik selle küla salajamad jutud teadu pärast, 

ja ta jahmatas alati, nagu keedeweski. Sshwariniga sain ma 
. iga päew koos olla; päewaft päewa aga hakasia ma tema 
r juttudest wähäm lugtl pidama. Tema alatised naljakad pil

kamise jutud komandandi perekonna üle ei olnud mulle sugugi 
meelejärgi — kõige wähemine aga mõned ütelused Maaria 
üle, mis mind koguni pahandasiwad.

Bashkiiridest ei olnud ka senni ajani mingit rahurikkumist 
kuulda. Ümber meie kindluse nähti kõik rahus olewat. Aga 
sõbrus ja rahu Sshwarini ja minu wahel läks nurja.

Ma nimetasin juba, et ma raamatute ja kirjatööga oma 
aega wiitsin. — Ükskord läks mulle jälle korda, üht laulukest 
salmida, kelle üle ma ise wäga rahul olin. See on Luttaw, 

' et kirjaseadnikud selle nime all, et nõu küsida, üht sõbralikku 
" ülekuulajat otsuvad, kellele oma tööd ette loewad. Seepärast 
^ kirjutasin ka mina oma kõige paremat laulu ühe tehe peale 

ja wiisin seda Sshwarinille näha, kes üksi siin kindluses ühe 
^ luuletud salmiku üle midagi taadis ütelda. Mina wõtsin oma 
'' raamatukese wälja ja lugesin talle järeltukwaid salmikeisi ette:
l.

Mo armu palawida mõttid wõila 
7 Ma püüdsin küll, mu kuumalt armastus!
'' Maaria eest ina tahtsin põgeneda,

Ja olla õnnel, waba, rõõmustud.
'' Oh! siiski on ta silma täht mind sidund,

Ta pehme wõrgnsse mn kuuma meelt. — 
i Mo maim on nõrk, mn julgus minust kadund,
s Ei rahu hinges, kahtlus waewab meelt' —
r Nüüd oled minu kurba lugu kuulnud
^ Maaria! oh et halasta mo peal,
^ Kui iial see su mõttesse on luinud,

Et armastan sind puhtalt siin ja seäl!

, „Mis sa orwad sest luuletusest?" küsisin ma Sshwarinilt, 
i tema kiitust ootes, nagu üht wõlga, mis maksetud peaks 
r saama. Aga mmu suureks südametäieks ütles Sshwarin, laul 
r olla alm.
i „Mikspärast?", — küsisin mina, oma paha meelt
- warjates.
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,,Miks?" — wastas tema — ,,sellepärast, et need marsid 
just minu endise koolmeistri Rasilius Fredjakoffski*) omade > 
sarnatsed on." 1

Nende sõnadega wõttis ta minu käest kirjutuse raamatu- - 
kese, kus mull ka teisi salkuid sees oli, õngitses iga marsikest ! 
läbi ja tegi mind tigeda pilkamisega naeru wääriliseks. Minul ? 
läks süda täis, tõmbasin raamatukese tema käest ära ja ütlesin, ' 
et ma enam iialgi oma wärsisid temale ei sa naitma. Sshmarin I 
naeris minu ähwardamist. „Küllab saame näha," ütles ta, l 
„kas sa oma sõna wõid pidada. Sõlmijatel on niisama üht 
pealt kuulajat hädaste tarmis, nagu Iman Kushmitshel sööma- i 
laual napsi pudelit. Kes aga on see Maana, kelle pääle sa ^ 
nii hõrna armastusega mõtled? Ilma kahtluseta wist Maana i 
Jmanowna?" !

„Mis sull selle üle küsimist on," wastasin ma temale < 
südametäiega, „kes see Maana on? Mulle ei ole sinu järele- l 
armamist sugugi tarmis?" <

„Oho! kiituse otsija salmija ja miisakas armastaja," hüidis l 
Sshmarin mulle wastu ja Üritas mind ikka enam. „Siiski 
kuule minu nõuu," ütles ta irwitates edasi, kui oma asjale , 
head edenemist ja siginemist tahad saada, siis annan ma sulle i 
nõuu, mitte laulu salmikestega joonele püida,"! !

„Mis need jutud tähendamad, mu härra? Anna mulle j 
selgemat otsust, kui nii hea oled?" i

„Hea meelega! — See tähendab kui sa soowid, et Maana i 
sulle widewiku ajal wõersil hakkab käima, siis kingi talle marsi 
paar körwarõngaid," ütles Sshmarin.

Minu meri hakas keema. — ,,Mikspärast mõtled sa ! 
nii inetumalt Maariast?" — küsisin ma, oma paha meelt ^ 
mägise marjates. ^

„ Sellepärast, et ma tema elu musid ega ammu täieste 
tuttaw olen," wastah mulle tigeda naeruga Sshmarin.

„Sina waletad, häbemata!" kisendasin ma tulise nuhaga, 
sina waletad kõige häbematamat moodu!" -

Sshmarin läks minu sõnade peale näust punaseks. ,,Eeda 
ma sulle ei jäta," ütles ta minu käest kinni mõttes. ,,Nende 
sõnade peale nõuan ma sinu käest tasumist!"

Fredjakoffski, üks Wene salmikute tegija.
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) „Jah, kui sa tahad, ma ei keela!" ütlesin ma temale 
^ wastu, ja ma tundsin ennast praegu nii tugema olewat, et 

teda puruks oleksin wõinud teha. Kohe läksin ma Iman 
. Jgnatshi juure. ,,AH, Peeter Andrewitsh! Kust Teid Jumal 
^ seia toob?" küsis tema. Mina rääkisin temale lühidelt oma 
; tüli Sshwariniga ja palusin teda, et ta mulle tunnistuse 

meheks tuleks, kui meie Sshwariniga mõekade peale platsi 
^ lähäksime. Tema kuulas sõna lausumata, kuuni mina oma 

juttu olin lõpetanud. Siis ütles: 
t „Ärge pange pahaks, Peeter Andrewitsh, missugused
- mõtted Teil peas on! Teie olete Sshwariniga tülis olnud? 
l Kas see ka mõni asi? Tema on wast Teid sõimanud? Sõi- 
i make Teie teda ka. Tema annab selle peale ühe käraka Teile

wastu silmi? — andke Teie temale üks mäda kõrwu ja nõnda 
! edasi teine teisele ja siis an asi möödas. Meie teised lepi-
- tame teid wiimaks jätte ära. Ja mõistke ise, kas see on ilus, 

et oma ligimesi ühe tühja Lüli pärast mõegaga läbi pistetakse,
; kui ma küsida tohin?
i Jgnatshi mõistlik maanitsus ei eksitanud mind mu ette 
; wõetud nõuus sugugi. ,.Kuida isi arwate," — ütles Jgnatshi 
! jätte; kui Teie head nõuu ei wõta, tehke siis, mis tahate. 

Mis tarwis pean aga mina weel selle hullusramise juures 
tunnistajaks olema? Mina, Jumal tänatud, olen Rootslaste 
ja Türklaste wastu sõdinud, ja seal küllalt tapmist ja werd 
näinud. Mis pruugib mull näha, kuida teie teine teist tapate?

Mina püüdsin temale seletada, et kahe mehe wõitluses 
ometi mõni turustajaks peab olema. Aga tema ei tahtnud 

' sest kõigest midagit teada. Wiimaks sain ometi teda niigi 
kaugelle meelitada, et mulle oma auusõna andis ja kellelegi 
sest rääkida ei lubanud, mis temale olin awaldanud.

Ohtu olin ma komandandi majas. Püidsin rõõmus 
ola, et keegi minust midagit ei wõiks mõtelda. — Aga mulle 
oli see õhtu raske ja mõtted lendasiwad senna ja tenna. — 
Minu südames põles hõrn, noore armastuse tuli. Maaria oli 
minu meelest armsam kui iial enne. See mõte, et teda täna 
wast wiimast korda näeksin, tegi mulle suurt walu. Sshwarin 
tuli ka seia. Mina kutsusin teda natukest kõrwale ja andsin- 
talle teada, mis Jgnatsh mulle ütelnud.
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Mis meil tunnistuse mehi tarwis," ütles ta, „ilma 
nendeta wõime wäga hästi oma asja ära teha." Meie wõt- 
sime nõuu, et wäljaspool kindlust ühe heinakuhja juures oma 
wõitlemist wõidelda. Senna pidime mõlemad homme hommiku 
wara, kell seitse, kokku minema. Meie rääkisime teiste inimeste 
nähes nii sõbralikult, et Jgnatsh rõõmu pärast — arwates, 
et meie ära leppinud olime — oma lubamist minu wastu 
ära unustas ja sõnakese ettewaatamata lobises. See on hea, 
et jälle sõbrad olete," ütles ta rõõmsa näuga. „Üks halbgi 
sõbrus on ikka parem, kui hea tüli ja kui ta ka auuga — nagu 
noored tulipead ütlewad — igakord kokku ei sünni, siis on 
ta ometi kasulik."

Mis? Mis? — Mis sa ütlesid, Jgnatsh? küsis 
kapteini emand, kes praegu kaarüsid tulema asjade ilmutuseks 
wälja pani; ,,Jgnatsh, ütle mis asja üle sa rääkisid, mina 
ei saanud aru!" — Jgnatsh nägi, et mina paha näuga tema 
otsa waatasin, ja oma lubamise pääle mõteldes, jäi' kimpu, 
ei saanud kapteini emanda küsimise pääle midagi wastata. 
Sshwarin tuli appi.

„Jgnatsh maanitseb meid ära leppida," ütles ta emandalle.
„Kellega oled sa siis tülis olnud, mu armas?"
„Peaaegu nagu oleksin ma Peeter Andremitshiga tülis 

olnud?"
„Mikspäraft?" küsis emand.
,,Ühe weikese asja pärast, ühe laulukese pärast, auus 

emand Wasilissa Egorowna," wastas Sshwarin.
„Ühe laulukese pärast läksite teie tülli? kuida wõis see 

tulla?" küsis Wasilissa kartlikult.
j „Lngu oli nii: Peeter Andrewitsh oli hilja aja eest
^ ühe laulukese salminud ja laulis teda mulle täna hommiku 
M ette, ja mina hakasin jälle ka oma armast laulukest laulma: 
» Pealikn tütar, noor!
R Ct ära sa uida kesk öö a'al!
M Selle peale tuli meie wahel tüli. Peeter oleks peaaegu 
M kõwaste wihastanud, siis aga ütles La jälle, igaühel olla so 

laulda, mis ta isi tahab. Sellega oli meie asi lõpetud. 
Sshwarini häbematus oleks mind peaaegu mõtlemata 

ajanud; aga keegi teised ei saanud aru tema jämedaist 
ega ka hoolinud tema juttudest keegi. Sest laulukesest
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l läks nüüd jutt sõlmijate ehk laulikute pääle ja komandant 
. ütles, kõik salmijad olla ülemeelikud inimesed ja parandamata 
l joodikud, ka andis ta mulle kohe nõun, ometi seda sõlmimise 
l kunsti maha jätta, sest see wiia inimesi lausa hukatusse ja
> olla teenistuse kohuste wastu.

Sshwarinit ei wõmud ma enam silma otsas näha, see- 
! pärast jätsin komandandi ja tema perekona Jumalaga, läksin 

kodu. katsusin oma moeka, proowisin tema terawat otsa ja 
- läksin magama, käskisin aga Saweljitshi, et mind homme 
l hommiku kella poole seitsme ajal ärataks.
, Meist eile ära räägitud ajal ootsin ma hommikul heina

kuhja taga oma wastast. — Warsti tuli tema ka.
; „Ehk meid mast nähakse," ütles tema, peame ruttu oma 
; asja ära tegema." — Meie panime uniwormid seljast ära;
> kamsoli aga jättsime mõlemad selga, ja tõmbasime mõegad 
^ tupest. Hakitselt kargas Jgnatjüsh wiie soldatiga heina kuhja

alt Välja ja käskis neid silmapilk nendega ühes komandandi 
juure tulla. Südametäiega pidime sõna kuulma. Soldatid 
nwt sinad meid Leskelle ja wüsi:vab kindlusse.

Komandandi maia juurde jõuudes, lükkas Jgnatsh ukse 
lahti ja hüüdis: „Mma Võtsin nad kinni, enmgu teineteisele 

; kurja saiwad teha!" — Wasilissa tuli meile kohe wastu: 
„Waih! minu armsad", hüüdis ta, „mis temp see ou! Mis? 
Ms? Surma ja tapmise peale olete teie kindlusest wälja

> läinud? Armas Iman Kushmitsh, pane neid kohe mangi! 
Peeter Andrewitsh ja Aleksei, andke omad mõegad seia!

> Palashka, wii need mõegad nurga kambri! — Peeter, Teist 
ei oleks ma niisugust tempu armunud! Kas Teie ei häbene 
ometi? Ilus küll, Aleksei on oma hinge hukatuse pärast jo 
gaardiwäest Välja lükatud ja ei usu enam Jmnalatgi, ja sina 
ka käid tema järele?

Iman Kuhsmüsh ütles: „Jah, Wasilissal on õigus. Duellid 
on Valitsuse poolest kõwaste ära keeldud!" Senni Võttis 
Palashka meite mõegad ja Viis ära. Mma ei jõudnud kui- 
dadi oma naeru kinni pidada. Shwariu jäi aga tõsiseks ja 
ütles kapteini emandalle: ,,Kõige selle juures, miska ma Teid 
auustan, ei wõi ma ütleniata jätta, et Teie omale ilma asjata 
waewa teete, kui meid oma kohtu alla tahate panna. Laske 
seda oma mehe hooleks jäeda, sest see on üksi tema asi!" —
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„No, taga parem!" wastas Wasilissa, „kas siis mees ja naene 
ei ole üks liha, üks hing ja ihu? Jwan Kushmitsh, mis sa 
silmi seal laiutad, pane nad silmapilk teist teisi kohta wee ja 
leiwa peale, et nad selle hullu tuju peast wälja nälguwad. 
Isa Gerasim wõib neid ka kiriku karistuse alla panna, et nad 
kõige rahtva ees häbi saatvad!"

Kushmitsh ei teadnud isegi, mis ta tegema pidi. Maaria 
oli koguni kahwatanud. Järkjärgult jäi rorm malisamale. 
Komandandi emand sai rahulisemaks ja käskis meid ära lep 
pida. Möegad lasti meile jälle tagasi tuua, ja meie läksime 
komandandi juurest ära, nagu oleksime leppinud. Wana ohwitser 
Jgnatsh tuli meiega ühes.

„Sina oled oma aun sõna unustanud! Kas suli häbi ei 
ole?" ütlesin mina Jgnatshille. ,,Nii tõeste kui Jumal taewas 
on, ei ma ole Kushmitsille midagit ütelnud", wastas tema. Wasi- 
lissa kawaldas minu käest seda teadust wälja ja tema andis 
ilma kapteini teadmata teie kinniwötmiseks käsku. Aga mina 
tänan Jumalat, et see lugu nõnda läks. — Nende sõnadega 
läks ta meie juurest ära, meie jäime Shwariniga kahekeste. 
„Nõnda ei wõi meie asi jäeda!" ütlesin ma temale. „ Muidugi 
mõista!" wastas tema. „Teie peate oma julge sõnade eest minu 
käest õpetust saama! aga nüid saab meile järgi wahitama. 
Meie peame mõned päewad oma asjaga ootama ja näitama, 
nagu oleksime tõeste lepitud." „„Jumalaga!"" Meie läksime 
teine teisest, nagu poleks midagi ette tulnud.

Kui ma komandandi juure läksin, istusin ma Maaria 
kõrwale, nagu ennegi. Kushmitsh ei olnud kodus ja Wasi- 
lissa talitas köögis. Meie rääkisime tasakeste. Maaria lattis 
mind hormalt selle rahutuse ja kartuse pärast, mis mina kõigile 
Sshwariniga mõega peale wälja minnes olla teinud. „Mina 
oleksin pea-aegu ära surnud," ütles ta, kui meile üteldi, et teie 
mõekadega platsi olla läinud. Kui weidrad ometi need mehed 
on! Ühe ainsa sõna pärast, mida nädalapäewade jooksul jälle 
wõiksiwad unustada, on nad malmis, mõegaga teineteise kallale 
minema ja mitte aga oma elu ohwerdama, waid ?a õrna sü
dame tundmist ja ka nende õnne, kes ..." nende sõnade juures 
punastas ta ära ja kaks pisarat seisiwad tall palete peal, kui 
ta edasi ütles: „Aga mina usun, et Teie selle tüli hakkaja ei 
olnud."



,,Mikspäraft usute Teke seda, Maaria?"
„Selle pärast, et tema on üks pilkaja. Viina ei wõi teda 

sugugi sallida, ja ma tahaksin, et ta minust lugugi ei peaks.
, Mõtlete Teie sus, Maaria, et Teie temale meelejärgi 

olete, eht mitte?"
Maaria sai minu küsimise peale kartlikuks ja punastas 

jälle ära. ,,Mma usun", ütles ta.
„Kust Te teate seda?" küsisin mina.
„Tema tahtis mind omale kosida," wastas Maaria.
,,Kosida? Tema on Teid omale kosida tahtnud, millal 

see oli?" küsisin mina imestades.
„Miuemal aastal; taks kuud enne seda kui Teie seia 

tulite."
,,Za Teie ei wõtnud teda wastu?"
,,Nii kulda isi näete — muidu oleksin jv Sshwarini uaeue!^ 

mastas mulle Maaria ja rääkis edasi: „Aleksei on küll üks 
õppinud mees, on ausast sugukonnast ja ka rikkas, aga kui 
ma selle pääle mõtlen, et ma pruudikrantsiga temale laulatuse 
juures suudandma peaksin; kõige Maailma õnne eest ei wõiks 
ma seda teha!"

Maaria sõnade läbi saiwad minu silmad lahti ja ma 
saiu teada, mis ma enne sugugi ei teadvaid; ma mõistsin, uüid, 
miks Sshmariu seda tatarlast alati minu ees alwutas ja nae
ris. Ta oli wast meite sõõrust Moonaga tähele pannud ja 
püidis oma keelepeksmise läbi meid lahutada. Sshwarini 
sõnad, mis neid tülisse olimad ajanuud, näitsiwad minu mee
lest uüid meel häbematamad, sest ma ei arwauud neid mitte 
enam aga harimata nalja ia pilkamise sõnuks, maid üheks 
knwülaste wälia arwatuo maleks. Näid soowisiu ma õiete, 
et Sshwarinit tema auutu tigeduse eest karistada saaksin, ja ootsin 
rahutumalt parast aega.

Mull ei olnud tarwis kaua oodata. Teisel päewal, 
kuna ma üht surmawärssi walmistada tahtsin, koputas Sshmariu 
wäljaft poolt minu aüia külge. Mina pamn sule käest, tõmbasin 
oma moega ja astusin wälja. /Mis meie oma asja pitkale weni- 
tame?" ütles tema „uüid ei wahita meile enam. Tulge, lähme 
alla' jõe äärde, sea- ei saa meid keegi eksitama!" Sõnalau
sumata haktusime minema. Kiil hakittsest kaldast alla olime 
jõudnud, jäime seisma ja tõmbasime mõõgad tupest. Sshwa-

3Pealiku tütar-
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rin olü wehtlemises kärmem kui mina; aga mina olin selle eest 
tugewam ja julgem, ja Vapra, kes soldat oli olnud Õpetas 
mind ka wehtlemise kunstis natukest, mis mulle näid kasuks tuli.

Meie astusime mõekadega teineteise poole ja mõet kais 
mõega wastu, nii et tuli säras! Sshwarin ei olnud minust 
nii tugewat wastast lootnud, kui ma näid tale olin. Tükaega 
ei saanud kumb kummalegi midagi teha. Kiri mina aga mümM 
nägin, et Sshwarin wäsima hakkas, tungisin kõwemme tema 
peale ja ajasin teda peaaegu jõkke. Häkttselt kuulsin ma, et 
keegi mind nime pidi hüidis, mina pöörsin ümber ;a nägin 
Saweljitshi, kes joostes mäest alla tuli............. sell silmapil
gul torkas mulle Sshwarin oma mõegaga rinnasse parema 
õla alla. — Mma langesin maha ja meeled kadusimad-
mull peast! — —

V. Peatükk.

Armastus.
Neiu, ilus neiukene,

Ara mine noorelt mehele.
Küsi enne. neiukene,
Isalt, emalt, sugu seltsilt,
Kogu mõistust omale,
Mõistust, kaasawara.

Wene rahwalaul. > 
Teist, paremat, kui leiad —

Siis unuöta mind sa!
Kui alwemat must leiad,
Siis tea — truikö jään sull' ma!

Wene rahwalaul.

Kui mina jälle märkama hakkasin, ei wõinud ma esiteks 
' oma mõttid kuidagi joonele seada ja ei saanud selgeste aru, 

mis minuga oli sündinud. Mina olin ühes wõerastoas woo 
dis ja tundsin ennast wäga nõrga olemat. Woodl ees seisis 
Lhaweljitsh ühe põlema küündlaga. Tasakeste sidus keegi 
minu õla ja rinda ühe mähmega kõmasti kokku. Järk järgult 
kogusin omi mõttid. Ja siis tuli mulle mõega wõitlus meelde, 
mis meil Sshmariniga olnud ja ma sain aru, et raskeste haawa- 
tud olin. Selsamal silmapilgul astus meel keegi kambri. - 
„Noh, kuida käib käsi?" küsis tasakeste üks heal, mis mull
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südamest läbi laks, „see oli Maana heal?" mõtlesin mina. 
,.Armas Saweljitsh," käsis jälle Maaria, „kas ta ei ole sugugi 
meel härkannd?" — ,,Ei ole! ikka meel nagu ennegi!" wastas 
Saweljitsh nuttes, ,,ikka meel ei tea La maast ega ilmast! Oh 
Jumalakene, näid on jo wiies päem!— Mina tahtsin ennast 
ümber pöörda, aga ei jõudnud/ ,,Kus ma olen? Kes need 
on siin?" püiosin ma hädaga küsida. Maana kummardas 
ennast minu moodi kohta ja küsis: ,,Noh, kuida käsi käib?" 
„Jumal tänatud" wastasiu unna nõrgal healel „natukene ou 
parem. Kas Teie olete, Maana? Ütelge. . .!" püidsin ma 
küsida. Enam ma ei jõudnud rääkida ja jäin jälle mait. 
Saweljitsh õhkas, aga rõõm tõusis ta näu peale. „Ta on 
jälle oma mõistust saanud," hüidis tema rõõmuga. „Kõige- 
körgemalle tänu! Noh, armas Peeter. . ." Maana aga keelis 
teda rääkimast ja ütles talle: „Ära räägi temaga palm, Sa
weljitsh, ta on meel maga nõrk!" Ise läks ta kambrist wälja 
ja tõmbas tasakeste ukse kinni. Minu mõtted sagelesiwad peas. 
Olen ma komandandi nurjas? Maana oli siin, minu juures? 
Ma tahtsin Saweljitshi käest mõnda järele küsida, aga tema 
ei wastanud midagi. Pahaselt lasksin ma omad silmad kinni 
ja jäin magama.

Kui jälle härkasim hüidsiu ma Saweljitshi, aga tema 
asemel teretas mind Maana oma ingli healega. See magus 
tundmine, mis nmd mind täitis, tegi mind pool terwemaks, 
ja seda ei wõi keegi sõiradega wälja ütelda! — Mina wotsin 
Maana kät, tõmbasin oma uulede külge ja kastasin seda 
rõõmu pisaratega. Maana ei wõtnud teda ka nutte ära . . . 
ja wnmaks puutusiwad tema õrnad uuled minu pale kulge ja 
tuina tundsin iragu pool unes tema kuuma kosutawat suu- 
andmist. Üks taewalik tundmine woolas minu hingest läbi. 
— Ma hmdsiii w ii maks: „Armas, hea Maana, — saa 
mulle abikaasaks, ole minu õnn!" Maana jäi mõttesse. — 
„Jumala pärast, kallis Peeter! olge näid rahul. Teie haigus 
wõib rääkimise läbi jälle pahemaks minna; haaw wõib weel 
lahti minna, hoidke oma termist minu palme pärast!" Nende 
sõnadega läks ta ära; mina olin õnnepürast nagu joobnud. Ja 
see õnn tõi mulle jälle elu Puudu. „Tema saab mulle! Maana 
armastab mind!" Need mõtted tegiwad mind rääkimata, 
õnnelikuks.

3*



Sest ajast hakkasin ma tunnist tundi paremaks saama. 
Rügemendifeldsher (abia ohter) arstis mind, sest üüesk õppinud k 
tohtrit ei olnud siin kindluses olemaski, ja Jumal tänatud, s 
tema mõistis tubliste haawa parandamist Noorus ja minu tubli t 
loomus rutustasimad terwekssaamift. Kõik komandandi perekond l 
talitas mind. Maaria ei läinudki palju minu moodi juurest ära. l 
Muidugi mõista; kui teised meid üksi mtsimad, hakkasin ma l 
jälje oma poolele jäeuud juttu Maoriaga ja tema laskis uüid 
niind otsani rääkida. Ilma tagasi hoidmata ütles tema ka - 
mind wäga armastamat ja ka, et tema wanemad selle üle t 
wäga rõõmsad saada olema. ,,Aga. mõtelge järele!" ütles ta 
senna juure, „Teie manemad ei sa Teile mast nutte lubama, i 
et üht warauduseta tütarlast, nagu inina, omale abikaasaks 
walitsete."

Mina jäin nende sõnade peale mõtetesse. Oma hella 
ema poolt ei olnud mull küll mingit wastupanemist karta, 
aga isa poolt küll, sest ma tundsin tema meelt ja maimu 
selgeste ja armasin ka, et minu armastus teda wast sugugi 
liigutama ei saa, ja et ta seda aga nooruse kergeks meeleks 
saab arwama. Salgamata awaldasiu neid mõttid ka Maa- 
rialle, wõtsin aga ka nõuks, nii sõnakalt, kui maha wöimalik, 
isale kirjutada ja alandlikult oma wauemate õnnistust paluda ! 
— Mina näitsin ka Maariale oma kirja ja tema ütles seda ! 
wäga liigutamaks, sa peale selle ei kannud meie enam midagi 
kahtlust õnneliku Lulewiku wastu südames ja andsime kindla ! 
lootutusega oma nooruse ja armastuse tundmustele maad.

Omas esimestes terwise päewades leppisin ma Sshwm > 
rüüga jälle ära. Kushmitsh noomis mind tasaselt selle mõiü 
luse pärast ja ütles: „Peeter Andrewitsh, sind oleks ka ! 
tarwis olnud mangi panna, aga sa oled so isegi karistud, 
Aleksei aga istub magasinis ja tema mõek on minu proua 
hoidmise all. Nüid ta mõib seal oma tööd kahetseda." 
Mina olin Maaria armastuse läbi ja nii õnnelik, et mulle 
enam mingi waenlus südames ei wõinnd kesta. Ma palusin 
Sshwariui eest ja hea südamega komandant lubas, kui oma 
teisepoole käest luba oli saanud, teda lahti laska. Sshwariu 
tuli minu juure. Ta näitas selle üle wäga kahetsewat, mis 
meie mahel ette oli tulnud, ütles ennast uksi süidlase olema 
ja palus mind keik rmustada.
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. Warsti sain ma koguni terweks ja wöisin ara oma 
d korterisse minna. Igatsedes ootasin wastust oma kirja peale, 

sest kahtlus waewas mind. Komandandile ja tema emanda iie 
j ei olnud ma Maana pärast lüli meel nn dogil ütelnud, aga 
) kumbki meie Maariaga ei püüdnud oma umdmisi nende eest 

marjata, sest meie teadsime mõlemad, et nende poolt meie 
r armastuse wastu midagit karta polnud.
) Wiimaks, ühel hommikul, tõi C oweljiish mulle ühe kirja, 
l Adres oli isa käekiri. Esiteks ei julgenud ma teda lahti teha, 
: ma lugesin aga nagu õnnetust kartes pealkirja. Wiimaks 
r murdsin ometi'lMi pr jo esimestes ridades nägin, et minu 
. asi nurja oli läinud, 
i Kiri olt nõnda:

^,Mluu poeg Peeter! Sinu kirja, mis sees sa mam
male õnnistust ja seda luba palud, et Jwani tütre Maariaga 
ennast kihlata wõiksid, oleme meie selle kuu Munal päewal 
kätte saanud, ja mina ei ole mitte seda nõnu mõtnnd, et sulle 
meie õnnistust ja Maariaga kihlumise luba anda; mina 
walmistan ennast sinu juure tulema jn tahan Und sinu meel- 
walldnse eest tubliste õpetada, nagu üht mettest poisikest, ilma 
sinu ohwitseeri nimest hoolimata. Sina oled näitnud, et sa 
meel wäärt ei ole, seda mõela kanda, unda sulle isamaa kaitse
miseks kätte on antud ja mitte wõitluseks ühe töise niisama
suguse ülemeelsega, nagu sina isi oled. Ma saan kohe Andreas 
Karlowitshile kirjutama, et sind Bplogorski kindlusest kaugele 
ära saaks saadetud, ehk siis sull m meeletus peast kaub. 
Kui ema sinu haawamift kuulis, sai ta luurest haigeks ja on 
praegugi woodis. Mis saab sinust saama! Palu Jumalat, 
et sa paremat meelt saaksid, ehk mina kül suureste uskuda 
en taha, et Jumal sulle andeks saab andma.

Sirm isa A. G.

Selle kirja läbilugemine pani mind mitmesuguste mõtetelle. 
Isa kõwadus minu wastu sa kõige enam see, et Maariat nii 
halwaks oli pannud, näitsiwad mulle ülekohtused — mõlemad. 
Et mind sitt wast ära saaks saadetama, see mõte oli mulle 
hirmus; keige enam kurwastas mind, et ema haigeks oli 
jaenud. Saweljitshi peale olin ma wihaue, sest kes muud 
oli minu duelli wauematele teada annud. Ma küsisin Sawel

j



jitshi käest, kas tema kõdil kirjutanud, et mina haawatud olin 
ja käratasu? temale wihaga: „M?ks oled sina oma ettewaat- 
mata teadusega, mis wanematele saatsid, minu ema surmale 
haigeks ehmatanud!" — „Mn?a olla seda kirjutanud? 
Taewa Issake!" hüidis Saweljitsh liuttes ja näitas mulle 
nbt kirja: ^Waata, loe, mis mo härra mulle kirjutab!" 
Mi??a wõtsin kirja tema käest ja lugesin:

„ Häbene ometi, wana koer, et sa ?nulle midagi mu pojast 
teada ei auna, ehk ma wda sulle küll köwaste olen käskinud; 
wõerad ininiesed, kellega meil midagi asja ei ole, saadawad 
mulle tema rumala tempude üle teadust. Kas nii wiisi täidad 
sa oma kohut ja oma härra tahtmist? Sigu pead sa hoidma, 
sina wana koer, oma male eest. — Ma' käsin nüid sind, 
kohe minu poja oleku üle mulle teadust anda — mulle on 
kirjutud, et ta paremaks olla saanud. -Kirjuta mulle, missuguse 
koha peal tal haaw on ja kas teda hästi on põetud."

Nii oli Sawelutshile kirjutud. Tema oli ilma süita. 
Mina palusin temalt audeks; aga tema oli wäga kurb. „Kas 
ma sedasugust tänu oma leiwawanemate käest olen ära teeni
nud' Mina olla wana koer, pidada sigu hoidma, olla ka 
süüdlane, et sina haawatud saanud! Ei, armas Peeter, 
minul ei ole sinu pärast süüd, waid see pagana Prantslane 
on kõigest sest süüdlane. Tema õpetas sind praadi wardaga 
wehkletes torkama sa selle juures kätega kobama, nagu tärka
mise ;a kobamise läbi keegi ennast kurja inimeste moega hooma
mise eest marjata wõiks. Kui sina seda ära wannntud moega 
wehtlemist Bopre käest ei oleks õppinud, siis ei oleks sa ka 
Sshwariniga mõegatülisse läinud. Oli wift tarwis sinu isa! 
seda Judaft Bopret sulle koolmeistriks wõtta ja ilma asjata 
raha raisata?!"

Kes oli siis waewaks wõtnud minu isale kõige minu oleku 
ja ülespidamise üle teadust anda? Mina mõtlesin senna ja 
tenna, aga keegi muud ei olnud minu arwates seda teinud, 
kui Sshwarin. Temale üksi wvis sest kasu tulla, kui mind isa 
poolest kas trahwiti, ehk siit kindlusest ära saadeti ja see läbi 
komandandi perekonnast lahutati. Mina tõusin üles ja läksin 
ka Maariale seda ütlema. Tema aga tuli mulle ukse peal wastn. 
„Mis sull wiga on?" küsis tema, kui minu kahwatanud palet 
"ägi -— pKõik on möödas!^ wasmsin nnna ja andsin tema
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intte oma isa kirja. Tema sai kahmatnks, luges, andis teda 
mulle wärisema käega tagasi ja ütles kurwalt: „Joh, ma näen, 
sarnane õnn ei wõinnd mulle osaks saada; Teie sugukond ei 
taha mind. Olgu nii, kuida Jumal tahab! Siin juures ei 
wõi enam midagi parata. Peeter, ole sinagi õnnelik..:.!" 
,,See ei wõi nii sündida!" hüüdsin mina, Maana kaest kinni 
mõttes; „sina armastad mind, unna olen kõigeks Malmis, mis 
meie armastus meilt nõuab. Meie langeme sinu wanemate 
ette oma palwega. Nemad ei ole mitte kõmad ja uhked ja 
saamad meid õnnistama, meie laseme ennast laulatada ja aega
mööda loodan mina tõeste ka oma isameelt heaks pöörda. 
Minu ema on jo praegu meie poolt!" ,,Ei, Peeter", wastas 
Maaria, „i?ma finn wanemate õnnistuseta ei mõla unna sind 
abikaasaks. Ilma nende õnnistuseta ei mõi sinu käsi hästi 
käia. Las Jumala tahtmine sündida! Leiad sa üht teist 
pruuti, armasta teda . . . Jumal olgu teiega . , . mina tahan 
teie mõlemate heaks elada!" . . . Siin hakkas ta haledaste 
nutma ja läks tuppa tagasi. Mina pidin järele astuma, tund- 
siu aga, et ka mull nutt enamb kaugel ei olnud ja pöörsin 
korterisse tagasi.

Sügamas knrbtuses istusin kaua aega nagu puutük laua 
juures; Sameljitsh aga äratas mind mõtetest: „Siin, härra!" 
— nende sõnadega andis La minu katte täis kirjutud paberi 
poogna. „Waatü järele, siis näed, et mina isa ette sinu peale 
ei ole kaebanud," Mina wõtsin paberi ja nägin, et see Sa- 
weljitshi wastus minu isa kirja peale oli, mis nii oli kirjutud:

„Härra Andreas Petromitsh, meie armuline isa! Teie 
armulist kirja, olen ma kütte saanud. Selle sees wihastate 
Teie minu, oma teendri peale, mina pidada häbenema, et 
oma watttsejatelle nende poja üle teadust ei olla saatnud. 
Aga mina ei ole nutte mana koer, maid teie truu sulane. 
Mina olen Teid teenides ja Teie käsku täites halliks läinud. 
Teile poja hoomamise üle ei kirjutanud ma selle pärast, et 
Teid mitte ilma asjara ehmatada ei tahtnud ja et ma kuulsin 
oma armulist prouat haige olemat ehmatuse pärast, siis tahan 
ma tema terweks saamise eest Jumalat paluda. Peetri haam 
oli parema õla all rinnas, ts/2 kolli sügaw, sa tema oli 
oma haiguse ajal komandandi majas, kuhu meie teda tema 
hoomamise peale jõe äärest kandsime ia tema haaw sai hoolega
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parandud. Nmd on Peeter. Jumal tallatud, jälle terme, ja 
mina wõiu aga head temast kirjutada. Ma olen kuuluud, 
tema ülemad ou temaga mäga rahul ja Wasilissa Egorowna 
armastab teda nagu oma poega. Et aga temale see õnnetus 
juhtus, sellepärast ei ole see noor mees mitte laita. Hobusel 
on neli jalga, komistab sellegipärast kM) Teie kirjutate mulle, 
mina pidada sigu hoidma — kuida Teie tahate ise, see on 
Teie asi., Mina terwitau teid, kui Teie sulane.

Teie truu päris ori
Arkhip Eaweljüsh.

Mina naersin tahtmata, kui selle hea wanamehe kirja 
lugesin. — Ise olin ma kurb ja pahane, neuda et ma isale 
tema kirja pääle kuidagi ei wõinud wastata ja ema tröösti' 
miseks arwasin Sshaweljitshi kirjast küllalte olewat.

Eest ajast läks miuu elu lugu siin hoopis teisite kui 
enne. Maana ei rääkinud minuga peaaegu enam midagi ja 
püidis minu eest tormale hoida. Komandandi maja oli selle
pärast mulle tühi ja kole. Aeg ajalt jäin aga üksi oma 
kambrisse. Esiteks oli Wasilissa Pahane, et ma nendega enam 
läbi ei käinud, agu kui ta minu põörmata meelt nägi, jättis 
ta mind rahule. Knshmitlhit nägin ma aga siis, kui teenis
tuses kokku saime, Sshmarinit ka armaste ja mustu meelt, sest 
ma tundsin, et temal salaja miha minu masin südames oli. 
Elu oli mulle koormaks. Mina jäin raske meele sisse, mis 
üksiolemise ja igamnse läbi ikka enam kas mis. Armastus 
Maana mustu hakkas meel molutamine põlema ja waewas 
mind tunnist tundi ikka enam. Lugemise ja sõlmimise lust 
kadus ka ära. — Minu maim sai masinaks ja ma kartsin, 
et oma täit mõistust kautan, ehk wiimaks südamewaluga au
sast elukombest körwale kuldan. Aga ootmata kätte tulewad 
juhtumised, mis kõige minu elu külge mõmsitvad, tõiwad mulle 
minnaks jälle häratust.

*) Wenercchwa waua,öua.
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VI. Peatük.

Nüüd wennad. novred, kuulge.
Mis wanamees leil^ jutustab! —

Wene rahwalaul.

Enne ?ui oma elulugu edasi jutustan, tahan ma lugejale 
selgeks Leha, missugused lood Orenburgi kubermangus 1773 aasta 
lõpul oliwad.

Siin suurel ja rikka andidega innal elasiwad harimata 
ja söakad rahwa seltsid, kes weel hilja aja eest Weneriigi ülema 
malitsuse alla oliwad saanud. Need rahwnd oliwad riigi 
käskudelle ja seltsliku elule weel koguni harmemata ja tõu- 
siwad mittu korda riigi walistuse wastu mässama; sellepärast 
hoidis walitsus neid ?a kõwaste silma all ja mudis nende 
sõdimise ja rõõm im ise himu wäewõimnga ära wõerutada. Siin 
ja seal oliwad kindlused sündsa kohtade peale malitsuse poolt 
üles ehitud, ja nõmmiste Kasakad sisse pantud, kelle päralt 
w ammuaega llrali jõe äärne maa oli. Aga needsamad 
Jaitzli Kasakad, kes siin rabu jalal pidiwad hoidma, oliwad 
ise jo mõm aeg rahutumad ja kardetumad alamad. Aastal 1772 
hakkasiwad nad oma p.alinnakeses jälle mässama, ja selleks 
oli neid kindralmajor Tra uenberg oma walju käskudega 
äritanud. Omas kättemaksmise tujus surmasiwad neraod 
Trauenbergi hirmsal wiisil ära, saiwad aga malitsuse poolest 
ise ruttu ära wõidetud ja kõwaste karistad.

See lugu sündis natukene enne seda, kui mina Bjelogorski 
kindlusse teenistusse läksin. Rahu oli jälle igal pool ehk 
näitiö wähemalt olewat. Kindluste aga ei uskunud keegi 
mässajate wäljaspoolist kahetsemist, sest salajast oli ikka Ka
sakate ja Bashküride seas mässamise iwa idanemas, kes aga 
parajat aega ootsiwad, kuna jälle malitsuse masin hakkada.

Mina pööran oma elulugu jutustusele tagasi. -- Oktobrn 
kuu hakatuse! 177ö, ühel õhtul, istusin mina ainuüksi omas 
kambris, kuulasin sügisese tormi puhumist ja wahtisiu läbi 
aina pilwede poole, mis üle kuupaistuse jooksiwad. Häkitselt 
hüüti mind komandandi juure tulla. Kohe läksin. Sshwarin, 
Jgnatsh ja Kasakate ohwitser Maksimitsh oliwad seal ees. 
Wasilissa ja Maaria ei olnud kumbki kodus. Komandant 
pani ukse lukku, käskis meid maha istuda, tõmbas üht paberit
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taskust ja ütles: „Mu härrad ohmitseend, kuulge, mis meie 
kindral kirjutab." Nende sõnadega pani ta omale prillid ette 
ja luges meile kindrali käsku ette:

Bjelogorski kindluse komandandi kaptein Mironoffile.
Kindral R.

Mina annan Teile teada, et üks Doni Kasak ja ras
kolnik^) Emeljau Püga ts Hess, kes muugist ära põgenenud, 
õrna ümber ühe mõrtsukate hulga on kogunud, Jaitzki Kasakate 
külades mässamist üles tõstnud, peale teda mitmed weikiemad 
kindlused oma kätte mõitnud ja ära rikkunud.

Riisumine ja tapmine on igas kohas, kust tema läbi 
läheb ja tema on pealegi meel kadunud keisri Peetri III. nime 
omale wõtnud.

Sellepärast on Teil, härra kaptein, tarwis, kohe, kui 
selle kirja kätte olete saanud, ennast walmistada, et, kui wõi- 
malik, ieda kurjategijat kinni mõtta ja kui tema oma hulgaga 
teie kindluse peale tuleks, teda ühes tema mässajatega wnmse 
meheni ära tappa ehk mangi mõtta.

„Walmistada!" — ütles kaptein, pullisid eest ära mõttes ja 
kirja kokku pannes. Jah, kindralil on seda kerge ütelda. 
Kurjategija mässaja näitab jo mägem olemat ja meil on aga 
sadükolmkümmend meest Wenelasi, sest Kasakaid, kes meie 
kindluses on, ei tohi meie oma hulkagi armata, sest neid er 
mvi sugugi uskuda. Sinu külge, Maksimitsh, ei puudu minu 
kahklus küll mitte, oled ennast õrnas teenistuses alati truu 
näitnud! Maksimitsh ei lausunud selle peale sõnagi. — Meie 
ei mvi muud midagi teha, ütles kaptein edasi — kui olge 
aga hoolsad! Pange mähid öösel sa päemal wälja. Kui 
Pugatsheff tuleb, siis pange wäramad kinni ja hakake solda
titega temale masju. Waata hoolega oma rahwa särele, 
Maksimitsh! Suurtükk puhastage ära ja pange korda. Ärge 
ütelge aga kellelegi, mis meie siin oleme rääkinud, et keegi 
kindluses enne aega sest teada ei saa."

Kushmitsh laskis meid minna, kui omad tormilised käsud ära 
oli annud. Mina läksin Shwarmiga ühes, ja mõtlesin tee 
peal järgi, mis meile kästud. „Mis sa arwad sest asjast?" 
küsisin ma temalt. „Jumal teab", — mastas tema — „küll

°) WanausuNne.
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saame nägema! Praegu ei arwu ma seda asja küll mee!
mitte suureks. Kui aga.. . . . . . . . . . . . . " Ta jättis häkitselt oma
-vastuse katki ja hakkas üht Prantsuse ariet -vilistama.

Ehk küll Kushmitsh ettewaatliku t üksi oma ohwitseeridele 
oli teada anni-d, et Pugatshew on-a mässajatega selle kind^ 
luie kallale tahtwat tulla, sai see ometi marssi kõiges kind
luses ttttwaks. Kushmitsb küsis sagedaste oma abikaasalt uöuu, 
aga seda, mis talle teenistuse asjades salajasi oli õiendada, ei 
oleks ta oma jutukalt.' töise poolele küll miski hinna eest amal- 
dada Lahnud. Ja seda mööda oli ta ka nüid teinud. Kui 
tema kindralilt eesnimetud kirin sai, mõtles ta kohe ühe kamalu 
keeru, luida Wasilissat kõrmale saata. Nimelt oli Kushmitsh 
Wasilissale ütelnud: Preestri! Ge raiun il alla kes teab missugusid 
iseäralikku sõnumid Orenburgist, halba aga neid sittajaks, ttttmm 
pilk oli Wasilissa malmis, preestri emandaÜe mõerusele minema 
ja mõttis Kushmit-hi soowmuse peale ka Maaria ühes, et 
sellel kodus üksi igam ei oleks.

Niipea kui Kushmit-b ennast üksi majas walitseja teadis 
vlewat, laskis ta meid kokku kutsuda ja pani ka siis Palnshka 
lakakambrisse kiuni et keegi meie juttu ei kuuleks. Meie uöuu 
pidamine läks eksitamata korda.

Aga Wasilissa tuli kodu tagasi, ilma preestri juurest 
midagi uudist kuulmata, siin oli tall aga marssi teada, et kuuni 

. tema ära oli olnud, semu Kushmitsi juures ohmitseride wahel 
nõuu peetud ja Palashka tukil taga kinni seisnud. Tema 
sai kahe aru, et abikaasa teda oli üle kawaldauud ja -elle 
pärast püidis ta nüid seda saladust igapidi kätte saada. Aga 
Iman oli ennast tema küsimiste peale ette -valmistanud. „ Kuule, 
armas emakene", -vastas ta ualjatates, meie uaesukesed alla 
hilja nõu -võtnud, et õlgedega ahju kütta; aga et sest oimetust 
ei tuleks, siis olen ma kõma käsku aunud, et sest ajast saadik 
enam õlgedega ei tohita kütta, waid haganate ja puulehtedega."

„Mikspäraft sa Palashka kinni panid?" küsis häkitselt 
Wasilissa Jwarsi jutu -vahele. Eelle küsimist peale ei olnud 
aga Iman mitte ette -valmistud. Tema hakkas kogeldama. ja 
pomises arusaamata sõnu läbi habeme. Wasilissa aga nägi 
-mid selgeste, et tema mehel suur saladus hoida oli, aga ta 
teadis ka, et Iman ometi -välja ütlema ei saa, mis ta kord 
-varjama oli hatkanud, ja sellepärast pooris ta oma juttu ära
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teise tuule poole. — Siiski kõigel eestulewal öö! ei saanud 
ta silmagi kiuni panna ja mõtles ikka selle salaja asja üle 
järele, mis tema mehel ometi salata pidada olema.

Teise! päewal, kui kirikust kodu tuli, nägi ta Jgnatshit suurt- 
tükki puhastamat, „Mis täheudawad kõik need sõalikud walmis- 
tamised?" mõtles tema. Kardetakse waft Kirgiisid selle kind
luse peale tulewat? Kas Jwan mulle sedasama tühja asja 
ka ei saaks ütlema?" — Tema hüidis Ignatshi oma juure ja 
wõttis kindlaste ette, et temalt saladust üles saada, niis tema 
uushimuM unele südant üliraSkeste maemas.

Wasilissa tegi Ignatshile kawalaste juttu, rääkis esite sest 
ja teisest, küsis mõnda majatalitusest j. n. e. Siis jäi hälitselt 
wait, õhkas sügawaste ja ütles pead wäristates: „Jumal 
Jumalakeue, missugused sõnumed! Mis peab sest saama!"

Jguatsh mehikene,ei saanud Wasilissa tembust märkigi 
aru ja mõtles, et see isegi jo kork teada ou saanud ja selle
pärast wastas ta: ,,Noh, emakene, Jumal on armuline, meil 
ou soldatid küllalt, ka palju püssirohtu, ja nüid on mull 
ka suuriük puhtaks tehtud. Meie tahame selle Pugatsheffile 
näidata, kui ta julgeb tulla! Ja Jumalgi on jo meie pooli 
ja ei taha meid mitte waenlaste kätte anda. See Kasaka- 
lurjus ei saa meile midagi teha.

Aga mis mees see Puaatsheff siis õiele ou?" — küsis 
Wasilissa. Nüid sai Jguatsh aru, et ta ilmaasjata oli lobi
senud ja hammustas südametäiega keelt. Aga jo hilja. Wasi
lissa sundis teda kõik wälja rääkima, kuna Ignatshile oma 
sõna andis, et seda, mis ta kuulda saaks, mitte ühe hingelegi 
ei awalda.

Tema pidas ka sõna ja ei rääkinud kellelegi, mis Jgnatsh 
talle teadustanud oli. Aga preestri emandale wõin ma ometi 
ütelda, tema lehm käib weel wäljas karjamaal ja need rööwlid 
wõiwad selle ära riisuda, tema ei ütle küll kellelegi edasi!" 
Nii mõtles Wasilissa ja mi tegi ka.

Töisel päewal rääkis kõik ilm Pugatshefsift; ühe ööga 
oli see sõnum uaeste posti peal kõigest kindlusest läbi toitnud. 
Komandant saatis ühe käskjala kaugema küladesse, et selaeste 
järele kuulaks, mis rahwas Pugatshefsift teadsiwad. Kahe 
päewa pärast tuli saadetum tagasi ja ütles arwata kuuekümne 
wersta taga lagediku peal suure hulga tulesid näinud ja



Bashkimde käest kuulund, et üks arutu suur wäehulk seia 
kindluse poole tulemas olla. Kindlamalt ei möida tema ka 
rmdagtt ütelda, sest et ta enam kaugemalle ei olla julgenud 
minna.

Kasakate seas kindluses tõusis rahutu olek. Hulgaliste 
kokku kogudes rääkisiwad nad uulitsate peal, laksi wa'd aga 
laiali kui mõnd dragumt ehk soldatit nägimad. Üks nende sekka 
läkitud salakuulaja tõi kommandandile määrtlikku teadust. Selle 
salakuulaja nimi oli Julm, ta oli üks Kalmük ja hilja risti
usku heitnud. Julm ütlemise järele oli see endine käskjalg 
oma teadustega walelik, sest ta oli tagasi tulles teistele Kasa
katele rääkinud, tema olla mässajate mäehulaas käinud ja 
ennast ka Pugatsheffi ette nuia lasknud, siis tema käele suud 
annud ja kaua temaga juttu ajanud. Komandant laskis Julm 
sõnumite peale esimest kuulajat kohe mangi panna ja tõstis 
Juulai tema asemelle omaks käskjalaks. Seda lugu uägiwad 
.Kasakad paha meelega, ja Jgnatsh, kes endist käskjalga koman
dandi käsu peale mangi pani, kuulis oma kõrwaga neid ütlewat: 
„Kül sa selle eest saad, sina garnisoni rott!" Meel sellsamal 
päewal pidi see mäng sõakohm ees ülekuulatud saama; aga 
ra peasis wangstt põgenema, mõib olla, teiste Kasäkute abiga.

Üks uus juhtumine tegi komandandi rahutust meel suure
maks. Soldatid wõtsimad ühe Bashküri kmm, kellel mitmed 
mässajate toimetuste paberrd kaasas olimad Kouiaudaut 
tahtis selle mangi parast meiega nõu pidada ja pindis selle
pärast jälle oma emandal kodust ära saata.

,, Kuule Wasilissa", ütles ta ja köhatas sea? juures, 
„Jsa Gerasi-n olla jälle linnast ilust sõnumid saanud." „Jäta 
oma lobisemist", kähmatas Wasilissa tema jutu waheie, „mina 
saan küllalt aru, et sina ohwitseeridega Pugatsheffi asjade üle 
nõu tahad pidada. Ei saa sa mind enamb körmale petta!"

^ Jwaii wahtiö mõne silmapilgu üksisilmi tema otsa. ,,No emake", 
ütles ta siis, kui sa jo tõik tead, siis zäe pealegi seia, meie 
wõnne sellegipärast nttgeste nõu pidada." ,,2a zah, meheke" 
mastas Wasilissa, ,,ntinu wastu ära püia sina kunagi kamalust 
mängida! Saada aga kohe ohwitseeride järele "

Meie tulime jälle kokku. Kushmüsh luges oma emanda 
sa meie kuuldes üht Pugatsheffi kuulutuse kirja ette, unda üks 
natuke õpetud Kasakas oli kirjutanud. Selle sees andis



Pngatsheff teada, et ta joonel meie kindluse mastil tahta tulla. 
Tema käskis Kasakaid ja soldatid, ennast kahe alla anda ja 
tema hulka tulla, maanttses pealikuid, temale mitte wastu 
panema hakata ja ähmardas, kui keegi seda teeks, hmmsaste 
karistada. Peale seda oli see kuulutuse kuu toore sõnadega 
kirjatud ja tegi rumalatele inimestele kartust waslupauenuse 
eest ja tõstis himu, tema poole heita.

„Missugune kõlwatu inimene!" hüidis Wasilissa. „Waat' 
mis tema meile pakub! Meie tema poole heita ja lippu tema 
jalge ette panna! Tema koera pea! Kas ta ei tea, et meie 
jo 40 aastat teenistuses seisame! Oti siis mõned pealikud ja 
tema alla heitnud?"

„Ei küll wist mitte" — wastas Kushnmsh.^ „Aga ta 
kurjategija olla jo mitmed kindlused ära wõituud.

„Tema on siis hästi wägew," ütles Sshwarin.
„Noh, meie saame warsti näha, kui wägew ta on. 

Zguatsh, too see Bashkiir seia ja lase Julail pütsad tmm!" 
See oli komandandi wastus.

^Oola Knshmitsh" ütles Wasilissa, z,mina tahan Maarrat 
kõrwale saata; tema ei wõi seda kisa kannatada ja õiete 
ütelda, mina isi olen ka hõrna merega. Häid terwisid senniks."

Süüdlase piinamine, kelle käest mingit tunnistust saada 
taheti, oli sell ajal meel moodis; ehk küll see põlastaw wiis 
riigi walitsuse arumlise Nkasi läbi juba keeldud oli, ei arwa- 
nud sõa ja ruun kohtu ametnikud ilma selleta ometi mitte 
läbi ei saamat. Seepärast ei arwcmud meie keegi komandandi 
käsku imeks. Jgnatsh tõi Bashkiiri, kes ühe suure puuklopi 
külge oli sentud, tuppa. Ta wõttis oma kõrge kübara peast 
ja jäi ukse juure seisma. Millalgi ei saa mina seda mimest 
ega tema nägu unustama. Tema näitis üle 70 aasta mana, 
ei olnud tall nina, ega kõrwu. — Tema pea oli paljaks aetud. , 
Habeme asemel ottwad aga mõned hallid karmad. Käsmu 
poolest ott ta meikene, kuim ja kõwerdud, aga tutt wälkus 
meel tema weikesist silmist. „Hoho!" -- ütles komandant, kes 
neist nimetud märkidest teda kui üht endist mässajat ara 
tundis, keda aastal 174! nii hirmjaste ott karisiud. /Sina 
näitad uks mana hunt olewat, oled jo mette pihide mahe! 
olnud. Tõeste ei ole suli mitte esimene kord mässada, et sinu
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pea uu paljaks on aetud ja kõrwad ja nina kärbitud. Astu 
lähemale, räägi, kes on sind saatnud?"

Bashkiir oli wait ja waatas lollilt komandandi otsa. 
,,Miks sa ei wasta? ^ küsis Kushmitsh edasi. ^Waft ei mõista 
sa lollpea wene keelt? Julai, küsi telnalt omas keeles, kes 
eeda seia kindlusse on läkitanud.

Julm küsis Tatari keeli. Aga Bashkiir wahtis ka tema 
otsa sõnalausumata.

„Oot!" -- hüidis komandant. — „Sa pead mulle 
mastama. Wõtke tema seljast see mammus maha ja andke 
talle piitsu!

Kaks soldatit wõtsiwad teda halasti ja Juulai tõstis 
piitsa: siis ümistas Bashiir nõrga healega ja paluma silma- 
waatega tegi ta oma suu lahti, ta keel oli ära lõigatud. . . .

Kõik lmestasiwad. Minul tuli jälestus. — „ Sellest ei 
saa midagit teadust" — ütles komandant. „ Juulai, mii teda 
jälle kambrisse tagasi; meie aga, mu härrad, tahame meel 
üht ja teist nõuu pidada.

Meie rääkisime oma loo üle, kuna häkitselt Wasilissa 
ähkides ja ehmatanud näul sisse astus.

/Mis sul! miga?" — küsis komandant ruttu.
/Isake!" — mastas Wasilissa. — Nishnieosherua kindluse 

olla Pugatsheff täna tormiga ära wõtuud, preestri Gerasimi 
sulane olnud seal ja näinud kõik oma silmaga, peaseuud aga 
õnneks põgenema. Sealne komandant ja ohwitseerid olla üles 
poodud ja soldatid mangi wõetud

See võtmata sõnum kurwastas mind maga; sest minule 
oli see komandant tnttam. Tema tuli kahe kuu eest oma 
noore prouaga Orenburgist sa oli ühe öö Kushmitshi juures 
korteris. — See kindlus seisis meist kakskümmendwüs mersta 
aga kaugel. Iga tund mõis Pugatsheff ka meie kallale tulla. 
See mõte, et Maaria siin sõa käras pidi ühes olema, pani 
mu südant wärisema.

„Kuulge, Kushmitsh" — ütlesin ma komandandile. — 
„Meie kohus on tunni miimse hingetõmbamiseni selle kindluse 
eest wõidelda! Aga naesterahwas peawad marjule sama saade 
tud! Saatke nad ära Orenburgisje, ehk meel kaugemale, kuhu 
enam röömlid järele ei saa minna.
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Kushmitih pooris abikaasa poole sa ütles: „Kuule emake, 
mina soowiisiu teid Maariaga sõa eest marjule saata!

„Mis kalu sest saab?" — wastas Wafilissa. „Kus on 
niisugune kindlus, kuhu kuulid ei ulata? Meie oleme, Jumal 
tänatud. ;o uelikümmeut aastat siin elanud, oleme Bashkürisid 
ja Kirgiisisid näinud. Ehk jõuame ka Pugatshesfi wastu pauna!

„Mis peab aga Maariaga saama, kui kindlus röömlitest 
ara wöidetud saaks?" küsis komandant.

Wasilissa jäi mait.
„Ei, Wasilissa/ — rääkis konlandant edasi, kui mast 

esimesi kord nende kooselus oma sõnade mõju Wasilissa külges 
armas märkawat. „ Maaria ei wöi mitte seia jääda. Ma 
saadan teid mõlemaid Oreuburgisse tema ristiisa juure. Seal 
on palju soldatid, seal on suuredtükid ja kumised müürid. 
Minge senna!"

.,No hea küll" — wastas komandandi emand — ^Maa- 
ria wöime küll senna saata; mind aga ära sunni sind maha 
jätma. Ühes tahame elada sa surra!"

„Waat see ou üks sõna!" — wastas Kushmitsh. Müid 
oga ei ole enam aega miita. Walmista Maariat reisile. 
Homme enne päikese tõuni saadame teda ära, annan ka sol
datid saatjaks, ehk meil küll üle-aru rahmast ei ole. Kus 
Maaria tund ou?"

„ Akulina Pawilowua juures — wastas Wasilissa. 
Ta jäi pool haigeks, kui Nllhujeosherna kindlusest sõnumed 
tnliwad. Oh Jumal, mis näid peame kuulma ja nägema!"

Mina jäin komandandi juurde. Maaria tilli õhtusööma 
ajale kodu, kahwatand ja nutetud silmadega. Kõik ohwitseersd 
oliwad komandandi juures õhtusöögil, aga keegi ei rääkinud 
palju, ja warsti, kui söönud olime, jätsime Jumalaga ja läksime 
oma talitustesse. Mina jätsin meelega oma moega Kushmitshi 
juure ja läksin tagasi, et Maariaga weel kokku saaksin. Ma 
lootsin temaga üksi rääkida ja mi juhtus ka: Tema tuli 
mulle ukse peal wastu ja andis mulle moega kätte. „Juma
laga Peeter!" — ütles ta nuttes. Mind saadetakse Oreu
burgisse. Jäe terweks ja õnnelikuks. Kui Jumal tahab, 
näeme teineteist jälle: kui aga nutte" — siili nuttis ta kõmaste. 
— Ma wõtsiu ta ümbert kiuni, ööldes: Jumalaga mu, ingel! 
Head elu, sa hea, sa palawalt armnsmd. Mis mulle ka iial
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saaks juhtuma: aga usu, minu wiimne mõte ja mu palme 
on sinu päralt! Maaria nuttis miuu rinna najal. Mina 
andsin talle suud ja astusin siis ruttu kambrist wälja.

VII. Peatük.

Tormijooksmiue.
Mu pea, oh peake sa.

Mu wälja teenind pea!
Mu peake mind jo teeninud,
AaStat kolmkümmend kolm . . .
Oh peake, ei sa kätte saand 
Ei kasu ega rõõmu.
Ei kõrget au,
Ei wolidust! —
Mu peake omal' osaks saan'd — 
Kaht püsti pandud sammast,
Rist palki nende wahe peal.
Ja siidist tehtud nööri!

Wene rahwalaul.

Kõigel ööl ei tulnud mulle und. Magamaheites ei mõt- 
nud ma riididki seljast, sest ma tahtsin õige wara oma armsa 
Jumalaga jätmiseks kindluse wärawal olla. Maariast lahku
mise mälu kõrwal aga tõusis minu hinges ka lootus, et wah- 
wuse tegude läbi auu ja kõrgemat nime saada. Mõteldes 
läks see öö mööda. Praegu tahtsin ma wälja minna, aga 
uks läks lahti ja korporal astus sõnumega sisse, et meie 
kasakad öösel kindlusest ära põgenenud, wagiwaldselt Julai 
ühes miinud, ka olla kindluse ümber wöerid inimesi näha. — 
Ruttu andsin ma korporalile mõnda käsku ja ruttasin isi ko- 
mandandi juure.

Suur walge oli wäljas. Lennul läksin ma uulitsatest 
läbi, kuulsin oma nime hüütawat. Jäin seisma. Jgnatsh 
sai mulle järele ja ütles: „Kushmitsh on jo malli peal ja 
saatis mind Teie särele. Pugatsheff on kindluse ees." „Kas 
siis Maaria nende rööwlitele otse kätte põgenes?" küsisin ma 
wärisewa südamega. „ Maaria jäi minemata" — wastas 
tema — ^kindlus on jo ümberpiiratud. Lugu on paha."

Meie tõtasime malli peole. Kõik kindluse rahwas oliwad 
senna kogunud. Soldatid seisiwad sõariistus. Suurtükk oli 
jo eile senna wiidud. Komandant käis oma soldatite weikese 
hulga ees edasi tagasi. Rõõwlite sõahulk oli jo kindluse ees

4Pealika tütar.
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näha. Öiete ligidaste sõitsiwad wast enam kui kakskümment 
Kasakat. Nende seas näitsiwad ka mõned Bashkiirid olewat, 
keda nende karwasift kübaratest ära mõis tunda. Komandant 
waatas oma soldatite peale ja ütles: „Noh lapsed! täna seis- 
kem kindlaste oma riigiema eest! Maailm saagu näha, et meie 
wahwad mehed oleme ja wannet peame! Kõma healega 
tunnistasiwad soldatid oma wõitluse tahtmist. Sshwarin seisis 
minu kõrwal ja silmitses terawaste waenlase poole. — Kui 
Kasakad seda liikumist kindluses nägiwad, sõitsiwad nad kokku 
ja pidasiwad nõuu. Komandant käskis Jgnatshit suuretükiga 
selle salga pihta sihtida ja pistis ise tulelondi süit auku. Kuul 
lendas wälja, aga laks üle Kasakate peade. Siiski läksiwad 
Kasakad kõik laiali, paniwad siis plagama ja kadusiwad ruttu 
kõige lagediku pealt ära.

Nüid tuli Wafilissa Maariaga masti peale. „Noh!" — 
küsis komandandi emand — kudas lugu on?" Kus on 
waenlane? „Waenlane ei ole enam kaugel" — wastas 
Kushmitsh. „Peaks aga Jumal aitama, et kõik hästi lähäks. 
No Maaria, kas sa kardad?" — „Ei, Isa!" — wastas see. 
Palju hirmsam on üksi kodus osta. -- Siis waatis ta minu 
poole ja püidis naeratada. Mina piigistasin sõnalausumata 
oma mõega käepidet, keda eile Maaria käest nagu meie armas- 
tüse kaitsmiseks wastu olin wõtnud. Minu süda tuksus kõ- 
waste, ma lootsin oma armukesele tema igatahes kaitsjaks olla. 
Ma lootsin warsti näidata, et ma tema usalduse wäärline olin, 
miska tema mind auustas. Jgatsetes ootsin ma ahastawat 
silma pilku, mill Maaria minu abi oleks tarwitanud.

Häkitselt paiftsiwad ühe mäe kühma lagast, pool wersta 
kindlusest kaugel, suured ratsuliste salgad ja warsti oli kõik 
lagedik rahwaga täidetud, kes odasid ja mitme sarnasted muid 
sõariistu kandsiwad. Kõige ees sõitis üks mees walge hobuse 
seljas, sellel oli punane kuub seljas ja paljas mõek püsti käes. 
See oli Pugatsheff. — Tema jäi seisma ja oli näha, et wist 
tema käsu peale, neli ratsulist tuhatnelja kindluse poole kihu° 
tasiwad. Nende seas tundsime ka meie esimest käskjalga. — 
Ühele oli paberitük kübara külge pandud ja üks töine kandis 
Julai pead oda otsas. Ligidaste jõudes rapputas ta selle 
maha ja wiskas siis üle põõsaste meie juurde walli peale. 
Õnnetuma Kalmüki pea weeres komandandi jalge ette. Ja



— 51

t need neli saadikud kisendasiwad: „Ärge sõdige wastu! Tulge 
wälja keisri juurde! Keiser on meie juures!" 

t „Ma tahan teile näidata" — hüüdis Kushmitsh! — 
. „Lapsed, andke tuld!" Meie soldatid andsiwad ühe laengu. 
> See kasak, kellel kiri kübara küljes oli, tuikus ja kukkus hobuse- 
i seljast maha. Töised kihutasiwad tagasi. Mina waatasin 
t Maaria järele ümber, kes, Julai pead nähes ja pauku kuuldes, 
i ehmatatud ja kahwatu oli ja liikumata paigal seisis. Kõman- 
l dant saatis korporali malli ette surnud Kasaka juurde, et 

seda kirja ära tuua, mis ta kübara küljes oli. Korporal aga 
tõi kirjaga ühes ka Kasaka hobuse ära. Kirja andis ta ko- 
mandandi kütte, kes teda läbi luges ja tüka kiskus. Näid 
walmistasiwad Kasakad meie peale tulema. Tuule kiirusel 
oliwad nad malli ees. Kuulid wunisesiwad meie peade üle 
ja mõned nooled jäiwad malli pakkudesse.

„Wasilissa!" — hüidis komandant -- Siin ei ole 
mitte naiste koht, mii Maaria siit ära, sa näed, laps ei ole 
surnud ega elus.

Wasilissa waatas lagediku poole, kus see hulk kõik liikuma 
hakkas. Siis pooris ennast abikaasa poole ja ütles: „Jwan, 
Jumala käes on surm ja elu! Maaria, astu isa juurde! 
Isa, anna tale oma õnnistust!"

Maaria, kahwatanud ja mürisedes, laskis isa ette maani 
maha ja nuttis. Wana komandant lõi kolm risti tema peale, 
andis temale suud ja ütles lügutult: Jumalaga, head elu õnne, 
Maaria! Palu Jumala paole, tema ei saa sind maha jätma 
Leiad sa üht head nöörimeest, siis andku teile Jumal armas, 
tust ja olgu teie nõuuandja. Jumalaga siis! Wasilissa, mii 
teda nüid ära! Maaria Võttis isa kaela ümbert kinni ja 
nuutsus kõwaste. „ Jätame end'ka meie suuandmisega Jumal- 
aga!" ütles nuttes Wasilissa oma mehele. — „ Jumalaga, 
Iman, anna mulle andeks, kui sind mõnikord olen kurwasta- 
nud!" — „ Jumalaga, emakene" — ütles manamees ja wõttis 
oma abikaasa ümbert kinni. Nüid on küll; maenlane tuleb! 
minge, minge nüid ruttu kodu ja kui sull on aega, siis pane 
Maariale safran selga! — Komandandi emand läks Maa- 
riaga ära. Mina waatasin neile järele. Maaria pööris 
ümber ja nikutas mulle pead. Nüüd pööris komandant meie 
poole ja näitas sõnalausumata Vaenlaste peale, kes oma saatja

4*
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ümber kogusiwad ja hooste seljast maha astusiwad. „Nüid 
on näha" — ütles komandant — et hakkawad tormis jooksma.

Häkitselt tõusis hirmus kära ja kisa ja mässajad jooksiwad 
kindluse wastu. Meie suurtük oli pombidega laaditud. Ko
mandant laskis teda oma juurde tuua ja põletas ta lahti. 
Pombid langesiwad kesk mässajate hulka. Kõik jooksiwad 
laiali ja plagasiwad tagasi. Nende saatja aga jäi liikumata 
oma koha peale. Tema tõstis oma mõeka ja näitis omaksid 
wahwaste julgustawat. Kisa ja kära, mis mõneks silmapilguks 
oli waikinud, hakkas uueste. Suure tuhinaga tormas Pugat- 
sheff Kasakatega uueste meie poole. „Nüid platsi lapsed!" 
— hüidis komandant — „ Tehke wäraw lahti, lööge trummi! 
Lapsed, edasi! Lähme nendele wastu! Kõik minu järele!" — 
Komandant, Jgnatsh ja mina olime tuhinal wärawast wäljas; 
aga töised kõik oliwad kartlikult kindlusse jäänud. „Mis te 
oodate weel, lapsed?" — kisendas komandant. — „Kui meie 
surema peame, noh, suregem siis ausat sõamehe surma! See 
on meie kohus!" Nende sõnadega raius tema ja meie Jgnat- 
shiga waenlaste peale, kes hulgal meie kallale tungisiwad. 
Warsti aga saime meie kinni wõetud ja mässajad tormasiwad 
wärawast kindlusse. Trumm jäi wait. — Soldatid ja oh- 
witseerid andsiwad sõariistad käest ära. Mina peasin lahti 
ja laksin mässajatega ühes wärawast kindlusse tagasi. Ko
mandant, raskeste peast haawatnd, seisis ühe kurjategijate salga 
keskel, kes tema käest wõtmid küsisiwad. Mina rutasin temale 
appi; aga Kasakad wõtsiwad mind jälle klnni, sidusiwad mind 
oma wõödega ja ütlesiwad: Küll te' nmd saate, et teie 
keisri sõna ei kuulnud. — Meid weeti läbi uulitsate. Igast 
majast astusiwad inimesed soola ja leiwaga wõitjatele wastu. 
Kiriku kellad helisesiwad. Häkitselt hüiti mässajate hulgas, 
Keiser oodata turu peal mängisid, et neid oma alla manan- 
tada. Kõik kallasiwad turu poole. Ka meid aeti senna.

Pugatsheff istus ühe selgtooli peal komandandi maja 
juures. Tema oli ilusas Kasakate riides ja tressidega ehitud; 
kõrge Zoobli nahka kübar kuldse puutikudega oli tal peas. 
Tuliselt wälkusiwad ta silmad. — Minu suureks imeks oli 
tema nägu mulle wüga tuttaw. Tema ümber seisiwad Kasa
kate pealikud. Kahwatanud ja mürisedes seisis preester Ge- 
rasirn, ristikujua käes hoides ja näis sõnalausumata wangis



ohwitseride eest palumai. Meie silmade ees saiwad lüllisambad 
üles pantud. — Kui meid lähemalle mudi, ajasiwad Bashkiirid 
rahwast ühest ära, ja siis weeti meid Pugatshefff ette. Kella
löömine jäi mait ja ka kõik rahwas.

„Missugune on komandant?" — küsis Pugatsheff. Meie 
endine käskjalg astus ette ja näitas Kushmitshi peale Wiha- 
selt wahtis Pugatsheff wanamehe otsa ja küsis: Kuida tohtisid 
sa minu, oma keisri mõstu panna? — Komandant, kes oma 
raske haawa pärast pool surnud oli, kogus oma minnast jõudu 
ja wastas kindla healega: Sina ei ole minu keiser: si-na 
oled üks rööwel ja petja. Kas sa kuuled seda?" — Pugat
sheffi kulm läks kortsu ja ta tvistis walge rätikuga näidates, 
oma kätt. Mõned kasakad wõtsiwad kohe wanakapteini ja 
wedasiwad teda lülli sammaste juurde. See mana narritud 
peaga Bashkiir, kes eile meie mängis olnud, hoidis oma käes 
köit, ja hirmsa wiha ja südamawaluga pidin ma nägema' 
kuida mana, ausat kapteini ülestõmmati. Siis mudi Jgnatsh 
Pugatsheffi juurde. Wannu ennast keisri Peetri alla!" — 
ütles ta Jgnatshille. Sina ei ole meie keiser! ütles Jgnatsh, 
komandandi sonde järele. Jälle andis Pugatsheff märki ja 
warsti kõlkus truu ohwitser oma komandandi kõrwal.

Näid tuli kord minu kätte. Zulgeste mahlisin ma 
Pugatsheffie silmade sisse, kindlasnõus, niisama wastata, 
nagu mo truud ja wahwa meelega manad sõbrad. Omaks 
suureks imestuseks nägin ma Sameljitshi kesk Kasakate peali 
küte seas. Omad juuksed oli ta nende moodu ära lõikanud ja 
Kasakate kasuka selga pannud. Tema tungis Pugatsheffi
juurde ja sobistas sellele kõrwa sisse. Pooge see noor ohwitser 
üles! — ütles Pugatsheff, ilma minu poole maotumata.
Kohe pandi mulle köis kaela. Waikselt palusin ma, kahetsesin 
tõsiselt Jumalake omad patud, ja palusin ka kõige oma arm
sate eest. Mind mudi lüllisamaste juurde. „Ära karda, 
ega sa kaks korda ei sure!" ütles mulle üks Kasak, Häkitselt 
hüidis Pugatsheff: „Pidage kinni!" Timukad jäimad seisma. 
Mina waatsin ümber ja näen: Saweliitsh palub Pugatsheffi 
jalge ees. „Armas isake?" ütles minu waene teener, „mis 
kasu saate Teie ühe noore lapse surmast? — Lase teda lahti! 
Sina saad lunastuse hinda! 3a lase parem mind tema
ffemel üles puua!" Pugatsheff andis märki; mind tehti



lahti. „Meie isa annab sulle andeks!" üteldi mulle. Mina 
olin roidunud ja kõik mu tundmised oliwad segased. Jälle 
wiidi mind Pugatshefsi juurde; mägise litsuti mind tema ette 
põlwili. Pugatsheff sirutas oma tugema käe minu poole 
„Anna keisri käele suud!" /Anna suud!" — Kisendati 
igalt poolt mulle. Aga selle alanduse eest oleksin ma parem 
kõige suuremat piina kannatanud, kui et rööwli käele suud 
oleksin armud. — „Armas Peter," — sosistas Sameljitsh 
minu taga selja „ sülita pärast wälja, aga anna! Saadana 
nimel! anna ta käele suud! . . . (Noh!) anna soh!" — Mina 
ei liigutanud mitte oimagi. Wiimaks laskis Pugatsheff õrna 
käe maha langeda ja ütles pilkama naeratusega: Tõeste on 
see armuline herra on rõõmu pärast uimaseks jäenud; tõsile 
teda üles!" — Mind tõsteti püsti ja ma olin prii. Tük 
aega Pidin ma nüid nägema mis siin tehti.

Kõik sella kindluse rahwas pidiwad oma mõitja alla 
manduma, slks teise järele astusimad nad ette, musutasimad 
preestri käes hoietawat risti kuju ja kummardasiwad Pugat
shefsi ette- Kõrk see karnison solatid lasksiwad omad juuksed 
Kasakate moodu lõigata, raputasiwad ennast juuksitest puh
taks, ja astusimad sus järgi mööda Pugatshefsi käele suud- 
anama, kes neile armu andis ja neid siis oma summa hulka 
wastu wõttis.

See lugu wältas künnis kella kolmeni. Siis tõusis 
Pugotsheff üles ja läks oma pealikute saadetusel ära. Kaks 
Kasakat aitasiwad teda hobuse selga, ja tema andis preester- 
lille Gerasimille teada, et ta selle juures söömaaega saada- 
pidama. — Sell silmapilgul hakkas üks naesterahwas hale. 
daste kisendama. Mina waatsin senna poole. — ...
„Vaigistage see mana nõid ära!" hüidis Pugatsheff. Uks 
noor Kasakas lõi temale mõegaga. Ta langes surnud maha. 
See oli Wasilissa. — — Pugatsheff sõitis edasi; rahwas 
tuugisiwad hulgal hunnikul talle järele.
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VIII. Peatükk.

Kutsumata külaline.
Kutsumata külaline on pahem kui 

Taterlane. Wanasõna.

Turg jäi tühjaks. Mina seisin ikka weel sellesama
kaha peal, ega jaksanud oma mõttid kokku wõtta, mis nii hirmsa 
asjade nägemisega koguni segaseks oliwad läinud.

Kõige enam punas mind nüid see, et ma ei teadnud, 
mis Maariaga oli sündinud. Rahutuma mõtetega läksin 
ma komandandi majasse. — Kõik oli kole ja tühi.
Toolid, lauad, kastid oliwad lõhutud, muudriistad puruks 
tehtud ja kõik soga soga pillutud. — Mina läksin weikeft 
treppi mööda üles, mis naesterahwa kambisse wiis ja esimest 
korda omas elus astusin ma Maaria tuppa. Waatsin tema 
woodisse; selle oliwad rööwlid läbi nuuskinud. Kapi uks oli 
lahti murtud ja kõik asjad riisutud. Püha kujude ees põles 
weel weikene terme lamp. Ka üks peegel, mis seina peal
rippus, oli terweks jäetud. Kus aga oli see, kes siin maikses
kambrikeses oli elanud? — Minu pähä tuli häkitselt kole 
mõte. Wifton ta nende rõöwlite kätte sattunud! Süda 
hakkas mull hirmsaste walutama. Nutsin kibeduste, kibeduste 
ja hüidsin kõwaste oma armsa nime. Selle peale astus 
Palashka, kahwatand ja mürisedes, kapi tagasi wälja.

„OH, Peeter Andrewitsh," ütles tema käsi ringutates — 
,,missugune päew! Missugusedad jälestawad asjad on täna 
tehtud!" — „Mis on Maariaga süadinud? —- küsisin mina 
kannatumalt.

„Preili Maaria elab" — mustas Palashka. Tema on 
Akulina Pamwilowna juures peidul."

^Preestri emanda juures!" kisendasin mina hirmuga. 
„OH mu Jumal; Seal on ka Pugatsheff." Mina tormasin 
tubast wälja, olin silnapilk uulitsa peal ja jooksin, ilma 
kellestki hoolimata, preestri majasse, kust kisa, naer ja ine
tumad laulu healed mulle mastu helisesiwad. Pugatsheff oli 
oma seltslastega söömas. Palashka tuli mulle järele, ma 
käsksin teda tasa preestriemanda juurde minna ja seda wälja 
kutsuda. Kohe tuli Akulina ette saali.
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„Jumala pärast, kuson Maana?" — Küsisin mina 
rahutumalt.

„Maana on minu woodis peidul/ wastas preestri 
emand. Peaaegu oleksõnnetus sündidud; aga Jumal tänatud, 
pööris meel õnneks. Waemalt oli see kurjategija lauale istu- 
nud, seal õhkas Maana kõ maste. Mma ehmatasin. Pugat- 
sheff kuulis õhkamist ja küsis, kes woodis olewat? Mina 
kummardasin alandlikult ja ütlesin: „ Armuline walitseja, 
minu õetütar on haige, juba kaks nädalat on ta woodis." 
— „On ta noor?" — „Jah herra, tema on noor, wastasin 
mina. — „Näi!a teda mulle!" mles Pugatsheff. — „Minu 
süda lõi wärisema. Aga ma ei wõinud midagi parata. Tule, 
herra!" See tütarlaps ei wõr nritte wälja tulla, et sinu 
armulist kätt musutaks" — ütlesin mina õnneliku kawalusega 
Pugatsheff wastas: „Seft ei ole toiga, wanakene; ma lähän 
teda isegi waatama."

„Läks moodi juure, wohtis terawaste haiget ja tuli 
sõnalausumata tagasi; see oli kõik. — Jumal laskis seda 
õnnetust üle minna.

,.Aga oh Jumal! Kuid need armsad inimesed surmatud 
saiwad. Kuida wiisi olete Teie sest peasenud? Ja kas teate 
mis imelik luga Sswanniga on? Tema on omad juuksed 
Kasakate rnoodu ära lõigata lasknud ja joob näid nendega 
ühes? Ja mõtle, kui mma omast haigest õetütrest Puga- 
tsheffile rääkisin, siis mahtis tema oma silmadega minu otsa, 
nagu oleks mind ära neelda tahtnud. Aga mere saladust ei 
ole tema ometi röörvlille ilmutanud, selle eest olgu temale 
tänu!" Nõnda rääkis prestr emand ilma wahet pidamata. Ja 
häkitselt karjusiwad selle wahele joobnute healed köögi kambrist. 
„ Minge ära kodu, Peeter Andrewitsh" — ütles ta — siin ei 
wõi Teie nüid olla. Nööwlid joomad ennast joobnuks ja 
teil ei ole head lugu, kui nende joobnute kätte langete Juma- 
laga. Mis juhtuma peab, juhtub rkka. Jumal ei saa meid 
maha jättma."

Nende sõnadega la s preestriemand ära. Rahulisema 
südamega aitasin ma omi korteri poole. Kui üle turu 
läksin, nägin ma mõningaid B shkürisid lüllisammaste ümber 
õnnetuma ohwride jalast saapid ära kiskuwat. Suure wae- 
waga surusin oma südametäit ja jälestust tagasi, sest üks
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kanna tarnata jõua oleks siin minu elu maksnud. — Kõiges 
kindluses hulkusiwad rööwlid ümber ja riisuwad ohwitseride 
korterisid ja igal pool müirasiwad joobnute healed. Mina 
jöuudsin kodu. Saweljitsh tuli mulle ukse peal mastu. „Ju- 
mal olgu tänatud!" ütles tema mind nähes. „Mötlesin jo, 
et rööwlid sind jälle kinni wõtsiwad. Meilt on nad kõik 
ärariisunud! Saadama wõrukaelad! Mitte kõige wähemat 
riide hilpu ei ole nad järele jätnud. Söögu peale! Ja Ju
mal olgu tänatud, et wähemalt sindki elusse jätiwad. Kas sa 
nende peamehe äratundsid?"

Ei ma teda tunne: — kes ta on siis?" küsisin mina.
„Wui, — sina oled selle joodiku ära unustanud, kes su 

kasuka ükskord ära pettis? Jänesse nahkne kasukas oli aina 
uus ;a see metslane weel rebis ta selga ojades ära!"

Saweljitshi ütelus tegi minu silmad lahti. — Jah, Pu- 
gatsheff oli seesama, kes mulle tuisuse ilmaga oli teed juha
tanud. Mina ei jõudnud nüid küllalte imetseda nende juh
tumiste üle. Uks poisikese kasukas, mis joodikulle sai kingitud, 
oli mind ülespoomisest peastnud, ja seesama joomakalts piiras 
nüid kindlusi ümber ja tegi suurt riiki wärüema. „Kas sa 
midagit süia ei taha?" küsis Saweljitsh. ^Kodus ei ole mull 
küll praegu mitte iwakest; aga ma toon kustki muialt ja teen 
sulle süia;" nende sõnadega läks ta wälja. Mina hakkasin 
üksi olles oma lugu järele mõtlema. Mis pidin ma tegema? 
Kas pidin seia kindlusse jäema, mida kurjategija oma alla 
oli wõitnud, ehk pidiu ma tema rööwlisummaga ühes minema? 
See ei kõlbanud ühe ohwitseri kohta. Õiguse kohusse tund
mine kutsus mind senna, kus mu teenistus sell raskel ajal isa
maale weel kasuks wõis olla. Aga armastus andis mulle 
nõuu, Maria juure jäeda ja teda kaitseda.

Ühe Kasaka sisseastumine eksitas mind neis mõtetes. „Suur 
keiser kmsub Teid!", ütles Kala? — Meie läksime ühes.

j,Kns elab tema nüid?" küsisin mina. „Komandaudi 
majas" wastas Kasak, ja rääkis teed käies edasi: „ Pärast ööma- 
aega läks meie Keiser sauna wihtlema, nüid puhkab ta. Ja, 
jah, armuline herro, kõigist asjust on näha, et tema kõrgemat 
jagu immest on. Söömalaual sõi ta kaks suurt praetud põrsast 
üksi ära ja saunas wõib ta nii kanget leini kanda, et Tarass 
Kurotshkin, kes temaga ühes wihtles, wiha Bikbajeffile ära



58

pidi andma ja ruttu külma mett kaela kallama, mis läbi ta 
jälle uueste toibus. Ja, jah. tema on tõeste keiser, kõik tema 
eluwiifid on tunnistajad tema suurusest."

Mina ei lausunud Kasaka sõnade peale mustagi; naersin 
aga pihu sisse. Tee peal mõtlesin ma järele, mill musil Pu- 
gatsheffi juures ennast wõiksin peasta. Lugeja wõib selgeste 
mõista, et minu meri senna rööwli juure minnes külm ei olnud.

Widewik oli käes, kui komandandi maja juure saime. 
Hirmus oli näha, kuida ülespoodud kehad lüllisambas kõlku- 
siwad. — Saatja läks sisse ja andis minu tulemist teada. 
Warsti tuli ta tagasi ja wiis mind senna kambrisse, kus eila 
Maaria õrnalte Jumalaga olin jättnud.

Siin nägin ma üht aruldast näitemängu. Riidega kaetud 
laua ääres, mis pudelite ja klaasidega oli täidetud, istus 
Pugatsheff, armata kümme Kasaka-pealikuga, kellel mütsid peas 
ja kirjud särgid seljas oliwad. Kõik oliwad tubliste wiina 
joonud ja silmad läikisiwad neil nagu metsalistel. Sshwarinit, 
ega Maksimitshi ei olnud siin näha. „Aus herra!", ütles 
Pugatsheff, kui ta mind nägi. „Tere tulemast! Wõta auuga 
platsi, ma palun." Kõik seltslased nihutasiwad minu ligemalle. 
Sõnalausumata istusin ma laua otsa pingi peale. Minu 
kõrwalistuja, üks noor, pitk, kena Kasakas, kallas mulle ühe 
klaasi wiina, mida mina ei maitsenudki. Uushimulikult silmit
sesin Pugatsheffi seltslaisi. Tema ise seisis rötsakülle küünarnu- 
kade peal ülemal laua otsal, oma suuri rusikaid musta habeme 
all hoides, naust agapaistis tall paras jugu lahkust. Tema 
rääkis sagedaste ühe teise mehega, kes wast wiie kümmne aastane 
oli; wahel nimetas ta teda gras Timofeitshiks, wahel jälle, 
manaks onuks. — Keegi nendest ei annud teisele suuremat 
auu; kõik näitsiwad ühe suuruse osalised olewat. Igaüks 
kiitles, ütles oma arwamist ja riidles Pugatshefflegi wastu. 
Siin sai nõuuks wõetud, et homme kohe Orenburgi peale 
minna. „Noh, wennad" — ütles Pugatsheff — „enne kui 
magama lähme, laulgem ometegi ükslaul. Tshumakoff, haka 
peale!" Minu naaber hakkas kähisewal healel laulma ja 
kõik nüirasiwad kooris:

Oh ära sunni, haljas ema, tammik,
Mind tubli poissi, seda mõtlema,
Et pea mõin ja kohtu ees ma seista,
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Seal, kus suur keiser, kohtumõistja, wägew. —
Mult küsima saab wägew keiser nõnda:
Mid ütle mull', sa talumehe poega,
Kellega riisusid? kesoli ühes sooga? —
Sull wistist oli seltsimehi palju? —
Oigusu keiser, jah kõik tahau öölda,
Tõtt ütlen sull, täit tõtt saad mu suust kuulda.

Mull oli neli seltsimeest:
Mu esimene oli öö,
Mu töine oli terasmeõk,
Mu kolmas oli wile ruun,
Mu neljas oli wibupüss.

Siis wastab õigeusu keiser mulle:
Head sowiu sull. sa talumehe poega,
Sa mõistsid rõöwida, ka wastust anda mulle 
See eest sull, wahwa meeste sell, ma annan,
Üks õhu loss prii wälja peal,
Kaks iamast kus üks risti peal.

Mull ei ole seda jälestust wõmalik ütelda, miska selle 
harimata, hirmsa laulu kuulmine minu südant täitis, kuna 
pealegi need lauljad ise kümmnekordse lüllisambasse poomise 
wäärt oliwad. Neude hirrmsad näud, healed, sõnad ja röõtvln 
silmad; see kõik, pani minu südant põlastusega tuksuma.

Minnaks sõitvad kõik weel ühe klaasitäie; siis tõufiwad 
üles ja jätiwad Pugatsheffi Jumalaga. Mina tahtsin ka 
minna, aga Pugatsheff ütles: „Jäe seie, ma tahan sinuga 
natuke rääkida!" — Meie jäime üksi.

Mõni silmapilk olime mõemad mait. Pugatsheff silmitses 
mind terawaste, pilgutas wahel pahemat silima. See oli 
tall kelmistüki tegemine. Minnaks puhatas ta kõwaste 
naerma, nii et mina ka ühes naersin, ilma et oleksin teadnud, 
mikspäraft.

„Noh, armulised" — ütles ta wiimaks; kui minu sellid 
sulle paela kaela paniwad, oli sull küll ka mätlikest hirmu, 
eksole tõsi? Kui su teendrit ei oleks olnud, oleksid wistist 
riftpalgi küljes rippunud. Mina tundsin seda wana kitsikrantsi 
kohe. Kas teie küll seda oleksite wõinud mõtelda, et see mees, 
kes teid seekond tuisu käest kõrtsi saatis, suur keiser ise oleks?" 
(Nende sõnadega tegi tema toredat nägu.) „Oled minu 
wastu raskeste eksinud; aga sinu helduse pärast, et mulle 
head tegid, kui ma oma waenlaste eest põgenesin, sai sulle arm
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osaks. Näed nüid? Ja kui palju euam saan sulle tasuma, 
kui oma riigi jälle kätte saan! Kas lubad mind nüid ka 
truiste teenida?"

Selle kelmi küsimine ja häbematus oli miun meelest nii 
weider, et mina jälle köwaste naerma puhkesin.

„Miks sa naerad?" Küsis tema ja sai natuke kur> 
jakaks. ,,Arwad oige, et ma keiser ei ole?" — No ütle aga 
omad möted õigeste wälja."

Mina olin järsku kimpus. Üht hulgust keisriks tunnis 
taba, ei tahtnud ma mitte; see oleks üks andekssaamata nödrus 
olnud. Aga teda suusisse petjaks nimetada, see oleks mind 
lüllisammbasse wiinud. Kahtlesin. Pahaselt minu otsa wah- 
tides ootas tema minu wastust. Wiimaks (ja meel täna 
mõtlen ma rõõmuga seda silma pilku) sai õige kohuste tund
mine mu nõdruse üle wõimust. — Mina wastasin: „Kuule 
mina ütlen sulle puhast tõtt. Mõtle järele, kas mull wõi> 
malik on sind keisriks tunnistada. Sina oled kamal mees ja 
saaksid jn aru, et ma sind aga petaksin.

„Keda sa siis oma mõtte järele arwad mind olewat?"
„Seda ma ei tea. Aga oled sina kes sina oled, nii 

palju saan ma aru, sina ajad üht hukkaläinud ametit.
Pugatsheff waatas poolpoolite minu otsa. — „Siis sina 

ei usu", ütles tema, et mina keiser Peeter Feodorewitsh 
olen? Olgu peale. Aga kas siis julgel ja wahwal mehel 
miudugi õnne ei ole? Kas endisel ajal Grishka Otrepjeff ka 
ei malitsenud natuke aega Moskwas? Mõtle minust, mis sa 
isi tahad jäe aga minu juurde. Niis lootusi wõib suli kuski 
teiseski kohas olla? Kes mitte praus ei ole, on ometi preestergi 
Teeni mind truiste ja ma saan sind feldmarshaliks ja würstiks 
tõstma. Noh, mis sa arwad?"

,,Ei!" — wastasin mina kindlaste — ,,Mina olen 
ausa wanemate laps, olen keiseriinale truust mandunud, 
mina ei wõi sind teenida. Kui sa mulle tõeste head tahad 
teha, siis lase mind Orenburgitsse minna!"

Pugatsheff jäi mõtlema. ,,Ja kui ma sind lasen minna" 
— ütles tema kas lubad, et sa minu wastu enam ei 
sõdi? "

Kuida ma wõin sulle seda lubada! Sina tead et see 
minu lubada ei ole. Kästakse mind sinu wastu sõdida, siis



teen ma seda. Sina oled nüid isi ka käsuandja, nõuad jo ka 
sõnakuulmist omade käest. Kas oleks ilus. kui ma omast 
kohussest põgeneksin, kuna ma teda just täitma pean. Minu 
elu seisab sinu käes. Lased sina mind lahti, siis tänan sind 
wäga; tahadsa mind nuhelda. — Jumal on kohtumõistja; 
aga tõtt olen ma sulle ütelnud."

Pugatsheff sai minu tõe armastuse läbi liigutud. — No 
olgu peale!" ütles ta ja koputas mulle õla peale; „tahaks ma 
sind karistada, siis karistan sind; tahan na sulle andeks anda 
siis annan sulle andeks. -- Mine wõi kõige nelja taewa- 
tuule poole ja tee, mis so meele pärast on. Tule mind homme 
Jumalaga jättma. Uni wõtab mo üle praegu wõimust."

Mina ruttasin wälja. Oö oli waikne ja külm. Kuu ja 
tähed paistsiwad heledaste, walgustasiwad lüllisammast. Kind
luses oli kõik mait. Kõrtsis aga oli meel tuld ja joodikute kisa 
helises sealt wälja. Mina waatsin preestri maja poole; akna 
luugid ja uksed oliwad kinni; kõik näis rahul olewat.

Mina sain oma korterisse. Saweljitsh oli minu kaua ära
olemise üle tusal. Minu peasemise sõnum tegi teda õige 
rõõmsaks. „Au olgu sulle, oh Jumal!" — ütles tema ja 
lõi risti ette. „Nii pea kui walge wälja tuleb, lähme, kus tu
hat! Ma olen sulle süia teinud, söö, mu armas, ja maga 
nagu püha Maarja rinna ääres künni hommikuni."

Mina sõin suure isuga, ja ihu ja waimu poolest wäfinud 
magasin magusaste palja põrmandu peal.

IX. Peatük.

Lahkumine.
Küll olid kallis mulle 
Ja hellalt armaStud!
Nüid lahkuma pean jälle 
Sest olen kurwastud!

Wara hommikul häratas mind trummide mürin. Mina 
Masin kogumise paika. Juba seisiwad Pugatsheffi hulgad 
tvõlla ümber, kus ikka weel eilsed ohwrid kõlkusiwad. Kasa- 
kad olimad ratsul ja sõariistus, niisamutika Soldatid. Lipud



lähwitasiwad. Mitmed suuredtükid, kelle seas ka meie oma 
oli, seisiwad rataste peal. Komandandi maja ees hoidis üks 
Kasakas ilusat Kirgiisi seltsi walget hoost käe kärmas. 
Wiimaks astus Pugatsheff majast wälja. Rahwas wõtsiwad 
mütsid peast; Pugatsheff jäi seisma ja teretas igale poole. 
Üks wanem pealik andis temale waskrahaga täidetud koti kätte, 
ja tema wiskas pihuga raha rahwa hulka, kes seda korjates 
ennast meriseks litsusiwad. Ülemad pealikud seisiwad Püga- 
tsheffi ümber; nende seas oli ka Sshwarin. Põlgdusega waatsiu 
mina tema silmisse: tema pooris mulle selja. Niipea kui 
Pugatsheff mind teiste inimeste hulgas nägi, nikutas ta 
peaga ja hüidis mind ligemalle. „Kuule" ütles ta. /Mine 
rattu Orenburgisse ja ütle kuberneerile ja teiste kindralitele, 
et mind selle nädala jooksul oodata wõimad. Anna neile 
nõuu, et mulle lapseliku armastuse ja sõna kuulmisega wastu 
tulewad, muidu ei sa nad hirmsast nuhtlusest peasema. 
Head reisi, Armulised!" Siis pöõris ta siinse rahwa poole 
ja räkis Sshwarini peale näidates: „Siin, lapsed, on teie 
uus komandant! Kuulge kõikis tema sõna; tema peab mulle 
teie ja selle kindluse eest wastama!" — „ Sshwarin saab 
komandandiks, Maaria jäeb tema wöimu alla, oh Jumal, mis 
saab temast saama! — ahastasin mina. Pugatsheff, astus 
ruttu hobuse selga, ilma et Kasakaid oleks ootnud, Kes temale 
upitajaks tõttasiwad.

Häkiselt nägin ma mina Saweljitshi rahwast läbi tungi- 
wat ja Pugatsheffile üht paberi tükki kätte andwat. Mina 
ei saanud aru, mis sest asjast arwata. /Mis see on?" — 
.Küsis Pugatsheff tõsiselt. „Loe aga läbi, küll siis näed!" 
wastas Saweljitsh. Pugatsheff wahtls tohedase paberi peale. 
„Teie kirjutate wäga õpetud käekirja; Meie selged silmad ei 
wõi sest aru saada. Kus on minu ülem kirjutaja?"

Üks korporali riides wäheljas mees astus tema juurde. Selle 
kätte andis Pugatsheff paberi ja ütles: „Loe kõwaste!" — 
Mina olin õiete uushimuline, teada saada, mis minu teendril 
uidusse tuldnud, et ta Pugatsheffile kirjutas. Ülem kiluta;a 
luges kõwa healega:

Kaks magamise kuube, teine poomwillane ja teine siidist 
— 6 rubla."
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„Mis see peab tähendama?" — Küsis Pugatsheff kort
sus kalmul.

„Lase aga edasi lugeda!" — wastas Saweljitsh
rahulikult.

Kirjutaja luges edasi:
Üks palito, peenikesest mustast kalewift — 7 rubla.
Walged kalewised püksid — 5 rubla. Kaksteistküment särki 

Hollandi riidest, manshettidega — 10 rubla.
Üks teemashin teenõudega -- 2 rubla 50 kopikat.
/Mis pagana rumalus see on?" — hüidis Pugatsheff. 

Mis on minul teemashinate, särkide ja püksidega asja?"
Saweljitsh seletas kõma healega ära:
„Sina näed, mu kallis, see on üks reegister herra 

kraami üle mis need kurjategijad ärariisunud."
„Missugused kurjategijad?" küsis Pugatsheff pahaselt.
„Ärge pahandage, mina ütlesin kogemata halwaste" — 

wastas Saweljitsh. „Needkurjategijad ei ole kellegi kurja- 
tegijad, need on sinu lapsed. Nemad on kõik läbi nuuskinud 
ja ära wedanud. Ära ole kuri; hobusel on neli jalga, komis
tab siiski."

,,Loe otsani! — käskis Pugatsheff. Kirjutaja luges:
Üks sitsist wooditek, ja teine taffetist, puumwilladega 

topitud — 4 rubla.
Üks rebasenahkne kasukas, heledapunase rutiiniga kaetud 

— 40 rubla.
Ja weel üks jänesse nahkne kasukas, mis auuliku her- 

rale kõrtsis ükskord sai kingitud — 15 rubla.
„Mis oli see wiimne?" — kisendas Pugatsheff ja tema 

tulised silmad wälkusiwad.
Tõtt öölda, mina wärisesin oma waese teendri eest. 

Tema tahtis küll weel paludes rääkida, aga Pugatsheff hakkas 
isi. pKuida tohtisid sina selle paberi narakaga minu ette 
tulla? — kisendas tema ja wõttis sekretäri käest paberi ära. 
Wana lollpea! Sind on riisutud. Kas see ka mõni õnnetus? 
Wana lorats, sina peaksid minu ja minu laste eest Jumalat 
paluma, et ma sind ja sinu herrat teiste wastupanejatega 
üles ei ole tõmbanud. Üks jänesse nahkne kasukas! — Ma 
tahan sulle kasukat näidata! Kas tead, et ma sinu naha 
seljas nii kohelaks wõin tampida laske nagu pekri taigna?"
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„Kuida ise arwate" — wastas Saweljitsh. ,,Mina 
aga olen päris ori ja sellepärast oma herra kraami üle 
wastutaja."

Pugatsheffil oli wist küll ka ausa meele tundmist. Tema 
sõitis, ilma sõnalausumata, ära. Sshwarin ja töised pealikud 
läksiwad talle järele.

Mina laitsin oma teendrit tema julguse üle, aga ei 
wöinud siiski oma naeru pidada. „Naera aga nüid peale 
herra, ütles tema; agu kui häda raha ja riiete poolest kätte 
tuleb, küll siis näed?'

Mina läksin preestri maja juurde, et Maariat meel näha 
saaksin. Tema oli aga raskeste haige ja jampsis. Kurwa 
meelega seisin tükiaega moodi ees. Maaria ei tunnud mind. 
Rahutumad mõtted liikusiwad mull peas. Sshwarin oli siin 
kindluses komandant, kuhu see ilma süita laps nüid tema 
wiha alla maha jäi. Mis pidin ma oma kalli, armsa peast 
miseks tegema? Mina wõtsin nõuu Orenburgisse ruttada, sealse 
komandandile nõuuanda, et Bjelogorski kindlust rõöwlite käest 
tagasi wõidaks. — ,,Jah, seda ma tahan teha" mõtlesin 
mina kindla meelega.

Preestrit ja tema abikaasat Jumalaga jättes palusin ma 
liigutama sõnadega, et armsa Maaria üle hoolega walwaksiwad 
ja teda igatahes aitaksiwad. Isi wõtsin wee! õnnetuma 
waeselapse kätt ja kastasin seda oma pisaratega.

Kui pool teadmata jo wälja uulitsa peale olin saanud, 
jäin weel silmapilguks seisatama ja waatsin lüllisamba poole. 
Õnnetumad ohwrid oliwad sealt jo maha wõetud. — Siis 
jättfime Saweljitshiga selle kindluse selja taga ja astusime 
kiirel sammul Orenburgi poole.

Tee peal minnes jäin ma sügawaste mõttesse. Häkitselt 
kuulen enese taga hobuse kabjade müdinat: pööran ümber; 
üks Kasak sõidab kindluse poolt meile tuhatnellja järele ja hoiab 
üht Bashkiiri hoost ratsutpidi oma hobuse kõrwas ja näitab 
meile käega. Mina jäin seisma ja tundsin, et järele kihutaja 
keegimuu ei olnud, kui Maksimitsh. — Meie juurde saies, 
astus ta hobuse seljast maha ja andis teise hobuse ratsutpidi ^ 
minu kätte, nende sõnadega: „Aulik herra, meie isa kingib 
Teile ühe hobuse ja kasuka (kasukas oli sadula küllge seutud) 
keda ta isi selgason kannud." - Ka kingib tema teile.........
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poolrubla raha...........aga ma olen seda tee peale ära kau-
tanud, andke andeks." — Saweljitsh silmitses Kasaka peale 
mõeriti ja tõreles: „Tee peale oled sina raha ära kautauud? 
— Mis suli läigib seal möö otsa sees, sina südame tunnis 
tuseta inimene?" — „Mis seal läigib?" — wastas Maksi- 
mitsh — ^vanakene, üks weike pauuel läigib, aga mitte pool 
rubla." — „Olgu Peale ütlesin ma nende riiule otsa tehes. 
Wii sellele, kes sind saatis, minu tänu; see pool rubla otsi 
tagasi minnes üles ja pea jootrahaks." „Ma tänan Teid 
wäga" — wasta Kasakas ja kihutas tagasi.

Mina wõlsin kasuka ümber ja istusin hobuse selga; 
Saweljitsh istus minu taga. Näed nüid, herra" — ütles 
munakene — „et ma selle kelmi käest oma pealeajamisse läbi 
hobuse ja kasuka tükigi olen saanud. Temal oli meie wastu 
ometi ka häbi. Bashknride hobused ei ole küll muud midagi kui 
manad pitkajalgsed tombakud ja kasee kasukas ei ole ko matjagugi 
seda wäärt, mis ueed mõrukaeled meie käest rnsusiwad; aga 
au ikka enam, kui ei midagi. Ühest almaft koerast saab. kui 
mitte muud, siis ometi üks peotäis hmd willugi.

X. Peatükk.

Linna iimlmPmmine.
Orenburgi ette jõudes nägin ma, hoolega wallisid parau- 

datawat ja iga pidi sõa mastu walmistatamat. Linna wäramal 
nõuti meie käest passisid. Kui seeriani kuulis, et mina Bjelo- 
goskl kindlusest tulin, miis tema mind kohe kommandandi 
majasse.

Kommaudallt küsis kösk järele, mis mma rääkida teadsin. 
— „Waene Mirouosi" — õhkas tema, kui mina oma teadus, 
tust lõpetanud oliu. „Mma kahetseu teda wäga! Tema oli 
üks mahna vhwltser ja tema abikaasa oli ka uagu sõamehe 
naeseks loodud. Mis ou nende tütrest saanud?" Mina ütle
sin, et Maaria preestri juurde haigeks jäi. — „Oi" — ütles 
tema" — „see on paha. Nende roöwlite woli all see tütar
laps seal!" Mina aga andsin temale uõuu, rohe bomme jälle

5Pealiku tütar.



seda ärawõidetud, aga ligi seiswat kindlusi rööwlite käest ära 
mõtta ja neid wesid inimeisi peasta. — Kommandant wäris- 
tas mõttes pead. „ Saame näha? — ütles tema. — ^ Tulge 
õhtu teejoomise ajaks minule wõersiks, seal saab mitme 
ohwitseride ja linnawanemate keskel sõanõuu peetud. Teie 
wõite meile kõigile selget teadust Pugatshefsi hulga suuruse 
üle anda. Senni aga nüüd puhake ennast reisi wäsimusest.

Mina läksin oma kätte näidatud korterisse, kus Sawel- 
jitsh jo kõik korrale oli saaduud. Teatud tnunil läksin koman
dandi juurde. Siin sain ühe tollidiirektoriga tutwaks, kes 
ennast Iman Kushmitshiga sugulase ütles olewat ja kõige üle, 
mis mina Bjelogorsklst ütelda teadsin, pitkalt ja laialt järele 
küsis. Senni oliwad ka teised sõa-ja linna asjandajad seie 
tulnud, ja warsti paluti wõeraid teelauale minna. Lana! 
alustas komandant sõaasjade üle juttu: „Nüid mu herrad, 
peame kindluste nõuu. wõtma, mill wiisil mässajate wastu 
sõdime, kas wäljal awalikns lahengis, wõi siin müiride tagast. 
Neil mõlematel nimetud musidel on oma hea ja paha külg. 
Wäljal lahingis oleks mist küll enam wõidn lootust, aga siin 
kindla müiride taga on julgem. Nüid peame healed ära 
lugema; suurema hulga nõuu järele wõtame sõaplaani; healede 
lugemisega aga lähäme seadust mööda alt ülesse. -- Herra 
Grinjeff" -- ütles tema minule -- ütelge meile oma 
armumist/

Mina tõusin püsti, ja kui lühidelt Pugatshefsi mässajate 
üle aru olin annud, ütlesin kindluste ennast selle poole, et 
wäljas lahengit peaks otsituma. Minu nõuu oli mast kõigile 
meelt wastu. Kõma nurisemine tõusis ja mina kuulsin, et 
mind sõaasjades mõistmatuks ja liigjulgeks üteldi. — 
Komandant näitasaga minu nõuu heaks arrwawat ja naeratas 
mulle sõbralikult. „Nüid aga tahan mina ka teiste nõuu 
kuulda" ja tollidiirektori poole pöördes küsis tema: „Herra 
direktor, mis Teie nõuu on?" „Mina mõtlen, aus koman
dandi herra, et paneme ühe tubli hinna Pugatshefsi pea peale, 
siis toomad tema truud sellid teda meile warsti elamult ehk 
surnult kätte."

Ühe rööwli musta," — ütles kommandant, — „wõiks 
Teite nõuu küll ka pruukida; aga meie peame sellegipärast



sõanõuu korda seadma, enne pean ma aga Teie kõikide arma- 
mist kunlma.

Kõigide healed oliwad minu masin. Igaüks armas 
müiride ja suuretükide marjul paremat loota wõimat, kui 
awalikus lahengis.

Mina pean teile aga ka ütlema, mu herrad, et mina 
noore ohwitseeri herra Grinjeffiga ühes nõuus olen. Mina 
mõtlen, et meie oma paremate sõariistadega awalikus lahengis 
küll wõitu saaksime." — Juba olin mina komandandi sõnade 
üle rõõmul ja waatsin uhkeste arglikude ametnikude peale. — 
Komandant aga ütles edasi: „ Siiski ei tohi ma oma kaela 
nii suurt wastutnft tõmmata, sest sõaõnn on kahtlane, ja teie 
olete kõik meie kahe armamise wastu; peame suurema hulga 
tahtmist heaks wõtma. Ja küll saame oma soldatitega iga^ 
tahes ka wallidegi tagast mässajatele palawat tegema."

Nüid waatsiwad mitmed pilkamail silmil minu peale. 
— Sõa nõukogu laks ühest ära.

Mõne päewa pärast saime näha, et Pugatsheff sõna oli 
pidanud ja Orenburgi peale tuli. Kõrge malli pealt tundsin 
mina seda mäsajate pealikut walge hobuse seljas oma summa 
ees ligemale tulewat. Minu arwates oli tema hulk nüid 
kümme kord suurem, kui enne. Selgeste nägin ma ära, et 
Orenburg pitka aega ümber piiratud pidi saama, ja seda kõik 
mõeldes oleksin ma südametäiega peaaegu nutnud.

Mina ei taha Orenburgi ümber piiramisest palju kirju
tada; see sünnib enam sündinud lugudes rääkida, kui ühe 
perekonna juhtumistes. Lühidelt ütlen aga, et see ümber- 
piiramine linna ametnikude rumala sõanõuu läbi kõigile suurt 
häda tõi; nälg läks pea suureks, nn et kõigil sõameestel siin 
nälganud linnas üli igamaks läks otsa ära oodata. 
Aega mööda hurjusiwad linna rahmas suuretüki kuulidega, 
mis siin ja seal majade sisse lõimad, ikka enam ära; ka 
Pugatsheffi tormijooksudest ei hoolurud nad suureste midagi. 
Mulle oli aeg surmaks igam. Ka ei olnud ma kirja ega muud 
teadust Maariast saanud, sest mässajad oliwad teed kõik 
kinni pannud. Maariast lahus olemist ei jõudnud ura enam 
kannatada. Minu ainus troost oli meel linna ees ratsulistega 
wäljas olla ja mässajatega möidelda. Pugatsheffi armu läbi 
olin omale wäga mileda hobuse saanud, kellega oma puudu-
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likku toidust jagasin ja iga päew linna ette wälja läksin Kasa- ; 
kätega wõitlema. Niisugustes mehklemistes jäi ennamiste wõit ^ 
ikka Kasakate poole, kes nutte nälgas ei olnud nagu meie, ^ 
ja head hobused oliwad neil ka; aga linna ratsulised laksuvad , 
lahja, ja pool ära lõpnud hobustega wälja, seepärast oli , 
sarnane söapidamiue igaw ja kasuta. Mõni kord läks ka meie 
näljane jalarahwas wälja; aga sügaw lmui keelis neid tuge- 
mamme Pugatshefsi laial seiswate salkade wastu wõidelda. 
Ilmaasjata müristaüwad suuredtükid malli pealt jala ja 
hobusemeeste kaitsmiseks; need aga pidiwad igakord ruttu 
linna poole tagasi ruttama, ennegu suurem mässajate hulk 
nende peale sai tulla. See oli siin meie söapidomise wiis, ja 
seda nimetasiwad Orenburgi ametnikud ettewaat iniseks ja 
tarkuseks.

Ükskond läks meile korrda, üht ratsuliste salka mässajaid 
laiali ajada; mina kihutasin ühe Kasakalle järele, kes teistest 
taga oli jäänud, ja olin jo malmis, temale oma mõegaga 
seljast läbi pistma, tema aga mõtus häkitselt oma kübara peast 
ja hüidls: Head päewa, Peeter Andreimüsh, Jumal õunistagu 
Teid!"

Nüid nägin ma, et see Maksimitsh oli. — Minu rõõm 
oli suur. „Tere! Maksimitsh" — wastasin mina -- „ Millal 
tulid Bjelogorskistärä?" — Eile tulin, armas Peeter. Minul 
on üks kiri Teile ära anda."

„Kns on ta?" — hmdsin ma rõõmuga.
„Snn ta on!" Nende sõnadega andis tama põuetas

kust mulle kirja, äöldes:
„Mina andsin Palashkale oma sõna, et teda, kuidatahes, 

Teile kätte tuua."
Sell silma pilgul kihutas tema, ilma et ma teda täna

dagi oleksin saanud, tuhatnelja teistele Kasakatele järele Wäri- 
sewate kätega tegin ma kirja lahti ja lugesin:

„Jumal on tahtnud, et minu isa ja ema mõlemad ühe
korraga pidiwad surema. Minul ei ole nüid enam kedagi 
kaitsjat. Sinu käest loodan abi. Maksimitsh rääkis meile, et 
tema sind iga päew wäijatungimiste ajal olla näinud, ja ka, 
et sina oma elu sugugi ei hoida, ilma muul peale mõtlemata, 
kes ma sinu elu eest alati silmameega Jumala poole õhkan. 
Mina olin kaua aega haige ja kui terrmeks sain, sundis Aleksei
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Jmanowitsh Sshmarin, kelle käes nüid siin wõimnns on, 
preestrit Gerasimit, mind tema kütte andma. Mina elan nüid 
nagu mäng meie omas majas. Aleksei püiab mind mägise 
omaks abikaasaks saada. Aga mina tahan ennem surra, kui 
Sshwarinille minna. Tema ähwardab mind aga röömlite 
laagrisse Miia, kui ma temale mitte järele ei anda. Mina 
palusin mõtlemise aega. Tema lubas mulle seks kolm paema. 
Km ma siis mee! ennast temaga laulatada ei lase, siis ei ole 
mull enam peasemist, Armas Peeter, sina ainuüksi oled minu 
kaitsja; aita mind mäest! Palu kindralit ja teisi ohmitseerisid. 
et nii pea, kui wvimaiik, abi saadaksiwad ja tule ise, kui mõid, 
ka ühes.

Sinu sõnakunlik wanelaps
Maaria Mironoff."

Minu meel laks segaseks, kui kirja läbi olin lugenud. 
Il a halastamata andsin oma hobusele kannuksid ja kihutasin 
linna. Tee peal mõtlesin, mil! miisil tütarlast aidata; ei 
leidnud aga nnngit nöuu. Linna saades raiusin kohe kindrali 
juure.

See käis omas kambris edasi tagasi ja snitsutas piipu. 
Kui mind sisse astuwat nägi, jäi ta seisma. Ilma kahtluseta 
pani minu olek teda kohmetuma. Hirmunud näul küsis ta 
minu häkilise tuleku järele. „Austatud komandant!" — 
ütlesin mina — „tnlen Teie, nagu oma isa juurde. Jumala 
pärast, ärge jätke minu palwet täitmata. See niöjub minu elu 
õnne külge! "

„Mis on siis juhtunud?" — küsis manamees imestaks — 
/Mis ma wõin sinule Leha? — räägi!"

Austatud komandant, lubage mulle üks polk soldatid ja üks 
poolsada ratsustsi, et Bjelogorski kindlus tagasi wõetud saaks!

Kindral mahtis terawaste minu peale, mast mõeldes, et 
ma meeletu olen. Ja palju teisiti ei olnud see ka mitte.

.,Kuida? — Bjelogorski kindlust tagasi woita?" — ütles 
tema wiimaks.

Mina wastutan selle eest, et see kindlus rööwlite käest 
ära wõetud saab! Laske mind minna! hüidsin mina.

x,Ei, noormees" — ütles kindral pead wäristares" — 
selle kauguse taga saab maenlasel kerge olema, teid siit pea-



punktist ära lahutada ja taieste ära wõita. Teie ühendus 
peapunktiga lähäks.........

Ehmatuse ja südametäiega nägin, et kindral sõakunsti 
seletust tahtis hakada andma ja selle pärast püidsin tema 
jutu wahele tuugida. — „Kaptein Mironoffi tütar" — ütle
sin ma — „kirjutab mulle ühe kirja sees praegu oma häda.........
Tema palub abi. Sshwarin talwK ^da mägise omaks abi
kaasaks sundida. ^ ^

„Tõeste?" — hüidis kindral— „AH see Sshwarin on 

üks suur kelm. Kui tema minu pihku langeb, siis peab ta 
nagu koer mahalastud saama. Nüüd peame aga kanna
tama.........

„Kannatama!?" —Kisendasin mina meeletumalt. „Senni 
laseb tema Maariaga ennast mägise laulatada!....

„Hoo!" - naeris kindral — „see ei ole jo kellegi õnne
tus. Selle tütarlapsele on parem, et ta Sshwarini emandaks 
saab. Saab selleläbi nüid omale ühe kaitsja; ja kui meie 
pärast Sshwarini maha laseme, küll siis tema ka ehk omale 
jälle üht peiukest leiab. Noored lesed ei jäe jo ilma peiuta! 
noor lesk leiab palju rutemiue omale meest, kui wallalim 
tütarlaps/

„Mina tahan parem surra!" — Kisendasin mina tulises 
mihas — „kui teda Sshwarini kätte jätta."

„Ahah!" — ütles manamees — „nüid ma saan aru. 
Maana on sinu armukene. See on puhas teine asi, õnnetu 
noormees! Aga mina ei wöi sind aidata! Soldatid sinu allu 
selle tarwis anda oleks mõistmata ja mina ei jõua seda Mas- 
tudada. —

Mina pea langes nõrku. Meel tahtis mull kaduda. Kuu
malt läksin komandandi juurest ära. Häkitselt tuli mulle üks 
mõte pähä. Lugeja saab järgmises peatükis sest teada.
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XI. Peatük.

Mässajate küla.
Eh? !õwi küll kuri on loomuse pooli,
Nüid oli ta waikne ja waga;
„KuiS oled sina minu koopa tulnud?"
Nii küsis lahkest mult.

A. Sumarokoff.

Kodu jõudes küsisin kohe rormil Saweljitshilt: Kui palju 
on meil raha?" Meie täis on tad ikka," wastas tema naeratates; 
sest ehk küll need kurjategijad kõik kohad läbi nuuskisiwad, 
olin ma raha ometi nii kawalaste ära peitnud, et keegi kätte 
ei saanud." — Nende sõnadega näitas tema üht õberahaga 
täidetud kotikest. ^Anna mulle nüid pool sest rahast, küsisin 
mina", pool jäegu sulle; mina reisin Bjelogorskisse.

Minu armas Peeter!" ütles tema; karda ometi Jumalat. 
Rööwlid on kõik teed kinni panuud. Kui sa iseenese elust ei 
hooli, siis mõtle oma wanemategi knrwastuse peale. Oota 
meel mõned püewad. Räägitakse jo, et riigi poolt meile mäge 
appi tulla, ja siis saatvad rööwlid ära mõidetud. Tema nõuu 
oli hea aga minule ei kõlbanud ta ometi.

„Mina ei mõi jäeda; ma pean minema," ütlesin ma 
temale. „Ära ole kurb, Saweljitsh! Jumal on armuline. 
Ehk näeme teineteist jälle. Kui ma kolme peawa pärast tagasi 
ei ole." ...

„Mis sa ütled? herra?" ütles Saweljitsh minu jutu 
wahele. „Kui sa kindluste seda nõuu oled wõtnud, et senna 
minna, siis tulen mina ka. Mina ei jäta sind ialgi maha."

Mina teadsin ka, et tema minust maha ei jäe ja käiksin 
seepärast reisitarwis kõik malmis panna. Ühe tunni pärast 
istusin jo oma tubli hobuse seljas, ka Saweljitsh oli omale 
ühe lahja kraejala muretsenud ühe meie naabri käest, kes looma 
enam ise ei jõudnud toita. Meie saime linna märawasse, 
sealt lasti meid läbi ja Orenburg jäi meile ruttu seljataga.

Tee peal lasksin mina kõwaste sõita, waewaga lopper- 
das Saweljitsh järele ja kisendas ikka: „Mitte nii ruttu, herra, 
Jumala pärast, ära sõida nii ruttu! Minu pagana lombakas 
ei jõua järele!
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Warsti hakkasiwad Verdshki küla luled nieile paist nia. 
Pime oli jo käes. Sawelptsh oli kõige oma palunnsega 
alati ininu kannul. Siin külas oli minu teada üks suur jagu 
Pngatshefsi hulgast korteris. Mina lootsin õnnelikult külast 
mööda saada. Aga warsti nägin ma pimedas wiis mahti, 
kes wist talupojad oliwad. Need olimad Pngetsheffi eeswahid, 
ja hüidsiwad meid. Et aga mina nende snladnsesõna ei 
tunnud, tahtsin ma mööda sõita, aga nemad piirasiwad inind- 
ümber ja üks wöltis minu hobuse ratsnsist kinni. Mina 
tõmbasin oma moega ja lõin temale, pähä. Tema paks 
müts peastis teda surmast siiski tuikus ta maha. Teised 
saiwad hirmu ja panimad plagama. Seda silmapilku armasin 
ma omale õnneks, andsin oma hobuselle kannuksid ja kihutasin 
edasi Saweljitshiga oli aga pahem lugu; t ma maita 
hobusetük ei olnud minu järele jõudnud ja rööwlid wötsiwad 
ta kinni.

Tüki maa taga jäin mina seisma ja sain aru et tema 
lekin oli saanud. Jalamaid pöörsin oma hobuse ümber ja 
ruttasin tagasi, teda lahtipeastma. Senna minnes juhtusin 
kahe suure lumehange wohele, kuulsin ka siinsamas ligidal 
Saweljitshi küendawot. Mina sõitsin ruttu sennapoole, aga 
nägin ennast häkstselt kaheltpoolt lumehangedest ja eest ja tagasi 
kümmekond talupojadest ümberpiiratud olewat. Sawelsitsh oli 
jo kinniseutud. Nad kargasiwad suure kisaga minu peale, 
tõmasitvad mind hobuse seljast maha ja üks nendest, kes wist 
nende peamees oli, ütles tema wiia meid kohe keisri juure. 
„ Tee on keisri asi" ütles ta „kas tema teid kohe üles puna 
laseb, ehk seda homme hommikuks teha jätab/ Mina ei piud- 
nndki wastn panna. Sawelsitsh oli ka rahul ja mehed wedosi- 
wad meid suure heameelega edasi.

Meie jõudsime külasse. Kõikist majakestest paistis 
tuli; uulitsa peal woolas meile suur hulk rahwast masin. 
Wiimaks saime ühe maja juurde, mis kahe rist uulitsa nurga 
peal seisis. Wärawa ees seistwad siin mõned wiinahamnid ja 
kaks suurtükki. „Siiu on see loss/ ütles meie wangiwvtjote 
peamees „ma lähän teid teada andma/ Tema läks maja 
sisse. Mina ootsiu tüki aega. Wiimaks tuli ta tagasi ja 
ütles: „Tule nüid, meie isa on käskinud seda kiuni wõetud 
ohwitseeri oma ette tuua."
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Mina astusin sisse. Maja oli kahe raswaküinlaga wal- 
gustnd ja seinad kullatud paberiga ülelöödud. Mmdu oli 
maja u.ogu kunagi siinseil talupojadel. Pingid oliwad seina 
ääres, üks laud, rippnw pesuriift, üks käterätik, ühes nurkas 
ahi ja seal körwal üks suur maas, mis küüsidega oli täidetud 
seisavad omal tmwal kohal. Pugatshessil oli punane kasukas 
seljas, tõrge kübar peas; ta seisis praegu püha kujude juures 
ja näitas ennast kaunis toreduste wälja. Tema ümber seisu 
wad mõned ülemad pealikud. Ühe Orenburgi ohwitseri kmu- 
wönnine oli neid kõiki unshimuUseks teinud, ja nad malmis- 
tasuvad ennast sõbraliku wastu matmisele. Pugatsheff tundis 
mind esimesel silmapilgu! ära. Kohe oli tema toredus kadu- 
nud. „AH, Teie, armulised, kuida käsi käib?" ütles tema nae> 
ratades. „Kust siud Jumal toob?" Mina waötasin; et nm 
ühe asjatalitusel reisimas olin ja et tema rahmas mind kiuni 
alüuad wõttnud. „Mis asjatalitus see siis oli? küsis tema. 
Mina ei teadnud, mis ma mustama pidul. Pugatsheff mõtles 
et unna oma asja kõige seltsi ces ei tahtnud rääkida, ta käs
kis teisi wälja nunna. Suurem hulk kuulsimad sõna, aga kaks 
ee liigutanud ennast paigastki. „Räägi aga julgeöte," ütles 
Pugatsheff. Nende kahe eest, kes siin on. ei salga mina ial 
midagi. Mina silmitsesin kõrwale Pngatshesfi sõbrade poole. 
Teine neist oli mana mees halli habemega, ja ei olnud tema! 
midagi muud aunmärki kui aga üks sinine lint, mis üle õlade 
jaki peale oli õmmeldud. Seda teist meest ei wõi mina aga 
ialgi unustada. Ta oli kõrge kaswuga, näust ilus, pihast 
lugem ja mõis neljakümmne aasialine olla. Suur punane 
habe, hallid mälkutvad silmad, nina ilma sõõmuta ja punased 
plekid näu ja otsaesise peal tegiwad tema walget nägu une- 
sikuks. Riiete poolest oli tal! punane särk, Kirgüsikuub ja 
Kasakapsiksid. See esiteks nimetud oli, kmda ma hiljemine 
kuulsin, üks põgeneja korporaal Bjeloborodoff, ja see töine, 
nimega Sokolosf, oli üks suur kurjategija, kes ja kolmkord 
Siberi mäekaewauduseft ära oli põgenenud. Nende hirmsate 
inimeste keskel läks põlgdusega minu meel segaseks. Pugat
sheff küsis jälle: „ Räägi, missuguse asja pärast tulid Oren
burgist mäffa?"

Minule tuli üks hea mõte, Pugaisheffi autundmuse külge 
puudutata. Mina tahtsin Bjelogorskisse ruttada," ütlesin ma
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julgeste, „et üht waestlast ära peasta, keda saal ülekohtuse! 
wiisil waewatakse."

Pugatsheffi stlmad wälkusiwad wihast. ,,Kes minu rahwa 
seast tohib ühele waesele lapselele liiga teha?" ,,Sshmarin 
on see" wastasin mina. „Tema hoiab seda tüdrukut mängis, 
kes sinu sealolemise ajal preestri juures haige oli, ja tahab 
teda mägise omale naeseks."

,,Mina tahan Sshwarinit õpetada" ütles Pugatsheff hirm
sal healel. Kas ta tohib rahwalle ülekohut teha. Ma lasan 
ta üles puua."

„Ühe sõna pealt?" ütles Sokoloff kärisema healega. „Jl- 
maasjata ruttasid sa Sshwarinit senna komandandiks nimetama 
ja nüid rutad teda niisamati ilmaasjata ülespooma. Kasa
kaid oled sa jo pahandanud, et nendele üht mõisnikku ülemaks 
andsid; aga ära tee ka meel mõisnikusid nüid selleläbi wiha- 
seks, et neid nii häkitselt karistad."

„Aga nemad ei ole ka kahetsemise ega armu wäärt!" 
hüidis sinise lindiga manamees. Sshwarinille on karistamist 
tarwis. Aga poleks ka see sugugi paha, kui selle noore mangi 
langenud ohwitseri käest mõnda sõna rohkem saaks küsitud. 
Kui tema sind mitte omaks keisriks ei tunnista, siis ei ole tall 
ka õigust, sinu käest abi otsida. Kui tema sind aga keisriks 
peab, miks oli ta seni ajani sinu waenlaste seltsis Orenburgis? 
Mina arwan, nagu oleks tema Orenburgi komandi poolt sala- 
kuulamisele wälja läkitatud."

Selle mana kurjategija uid näitas minu armates kaunis 
terane olewat. Külm wärin käis mull üle ihu, kui ma mõt
lesin, missuguste inimeste käes ma nüid olin. Pugatsheff 
oli aga minu kõhklust tähele pannud. ,,Ahah Teie, armulised," 
ütles tema pilkawalt naeratades, „minu ülemal kindralil näitab 
õigus olewat, mis arwad?"

Pugatsheffi pilkamine andis mulle jälle julgust; rahulikult 
ütlesin, et ma tema wõimuse all olen ja tema miuuga wõib, 
mis ta tahab.

„Noh hea küll," wastas Pugatsheff. „Ütle mulle aga 
ometi kuida Orenburgis lugu on?"

„Jumal tänatud" wastasin mina „seal on kõik hästi."
„Hästi?" korrutas Pugatsheff. „Aga rahwas suremad 

nälga?"
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Tema ütelus oli tõsi; aga mina olin oma wande tohusse 1 
järgi rääkinud. ^

,,Sa näed," ütles see manamees jälle, tema waletab ' 
sinule suu sisse. Kõik Orenburgist wälja põgenejad ütlewad, « 
et seal nälg ja katk olla ja raibetki maijuse roaks arwatawat; ; 
see noorherra aga ütleb, et seal kõiki küllalte olla. Kui sa ^ 
Sshwarinit üles tahad puua, siis poo ka seda jõmpsikat ühe ' 
ja sellesama wõllasse, et neil teineteist poleks tarwis kaetseda."

Selle wõlawäärt wanamehe jutt näitas Pugatsheffi peale 
mõjuwat. Õnneks hakkas Sokoloff oma seltslasele wastu rää- 
küna. „Jäta ometi maha, Naumitsh," ütles tema. „Sina 
tahad ikka tappa ja kägistada, kes aga sinu kätte juhtub. 
Missugune suur murdja loom sina küll oled! Näe, seisab ise 
teise jalaga jo haua ääre peal ja tahab ikka aga surmata; 
tas sa küll ei ole jo merd walanud?"

„Kuidas sina ühe korraga nii magaks oled saanud," mastas 
Bjeloborodoff. ,,Kust sull häkitselt nii hale meel peale tuleb?"

,,Mina olen küllalte ka merd walanud;" mastas Sokoloff 
„aga oma waenlaisi olen ma maha põrutanud, ja mitte üht 
ainust, kes mult abi nõudis. Wäljal, rist teede peal ja pimedas 
metsas olen ma mõndagi tapnud, mitte kodus ahjutaga; kirme 
ja haamriga, mitte naeste loriga."

Manamees pooris pea kõrwale ja pomises: Kinnitama- 
nud ninasõõrmik! . ..

„Mis sa pomised seal, pagana wõrukael!?" kisendas 
Sokoloff. Ma tahan su ninasöõrmid pitsitada! Oota aga, sa 
saad minu tangisid katsta. Küll ma sind üks kord ka möllas 
näen! Nüid aga hoia, et ma sinu halli habet wälja ei katku!"

„Kindrali herrad," hüüdis Pugatsheff toreduste, „see ei 
oleks sugugi õnnetus, kui kõik Orenburgi koerad ükskord lüli- 
sambas jaigu siputaksimad, õnnetus on aga see, kui meie suured 
karukoerad tõineteisega purelewad. Tehke rahu!"

Sokoloff ja Bjeloborodoff jäid maid jn wahtisiwad tor- 
sukil üksteise peale. Mina kartsin oma lugu nüid mäga 
pahaks minemat ja sellepärast püidsin juttu parema külje poole 
Miia; ruttu pöörsin ma Pugatsheffi poole ja ütlesin söbruti: Hoi, 
mina oleksin pea koguni unustanud, sind hobuse eest tänada, 
mis sinult kingituseks sain. Ilma sinu abita oleksin ma küll 
tee peale ära külmanud.
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See kamalus läks õnneks; Pngatsheff sai rõõmsaks. 
,,Mõlgu oli jo tarmis tasuda," ütles tema ja pilgutas silmi. 
„Räägi millle siis ka ameti, mis lugu on selle tüdrukuga, kellele 
Sshwarm ülekohut teeb? teeb see mast sinu noore südame
kesele ka waema? Hae?

Kui ma uüid tuu!e heale poole pöörmist märkasin, ci arwa- 
und ma enam tõtt tarmis marjata olemat ja mastasin: „See 
tütarlaps on minu pruut."

„Sinu pruut?" hüidis Pngatsheff. „Mi?s sa mulle seda 
ennem ei ütelnud? Meie tahame leid kohe kuulatada laske ja 
siis pulmas purmtada." Sellepeale ütles ta Bjeloborodoffne: 
„Kuu!e, kindral, see noorherra on minu mana sõber. Jstugem 
õhlut sömna. Homme tuleb targem uõuu; siis saame näha, 
mis teha tuleb?"

Kaks Kasakatüdrukut, selle majaperemehe tütred, katsiwad- 
malge riide laua peale, kandsimad leiba, kala, suppi, mõned 
pudelid ja müüa ja õlut lauale, ja nenda pidin mina wastu 
tahtmist teist korda Pugatshefsi ja tema hirmsa seltslastega 
söömalaual olema.

Söömine ja joomine keötis tüki ööd. Minnaks saiwad 
röömlid kõik miinawäsiuuks; Pngatsheff suikus oma koha peal, 
tema sõbrad töusiwad üles ja andsiwad mulle ka märk?, tema 
juurest äramiuna. Sokolossi käsu peale mus mind wahimees 
ühte kambrisse, kus ma ka Sawelsitshi ees leidsin. Sarvel- 
zitsh heitis minu käsu peale kohe maha, ohkles ja kuhkles aga 
tüki aega, enne kui magama jäi. Mina aga lasksin oma 
mõtetelle wabawoli ja kõige! ööl ei tulnud und mulle silma. 
Teisel hommikul kutsuti mink? Pugatshefsi käfu peale. Mina läksin. 
Maja ukse ees seisis üks kipitka kolme hobusega. Rahwas 
tungisiwad uulitsa peale. Mina leidsin Pugatshefsi ees kambris, 
reisiniantel seljas ja körrge Kirrgüsimüts peas. Tema seltsi
mehed seisirvad waiksefte ümber teda. Ta teretas mind sõbra
likult ja käskis oma kõrwale kipitkasie istuda.

Meis istusime sisse. Minu süda peksis käivaste. Hobused 
hakkasinad minema; kell helises aisa külles ja ruttu lendas 
kipitka edasi.

.Pidage! pidage! hüidis meie taga üks häda heal, 
mina waatsin tagasi ja nägin Sawelsitshi järele jookswat. 
Pugatsheff käskis hobusid kinni pidada. Armas Peeter! hüidis
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minu teeuder. „Ära jäta mu manus peawades mind maha! 
Ära unusta mind nende kelmide hulka .... — „Oho, mana 
lorupea!" ütles Pugatsheff. ,,Waat meie näeme teineteist jälle. 
Noh, istu ette pukki!"

„Ma tänan, berra", ütles Saweljitsh pukki istudes. „Sina 
oled armulikult nlinu mana mehekese peale waatnud; Jumal 
andku sulle selle eest sada aastat termist. Saada aastat 
tahan ma sinu eest Jumalat paluda ja sauesse nahkse kasuka 
peale snitte enam mõteldagi."

Õnneks ei pannud ka Pugatsheff tema sõnu tähelegi. 
Hobused sõltsiwad edasi, rahwas iäiwad seisma ja teretasiwad 
sügawaste kemmardates. Pugatsheff nikutas peaga mõlemille 
poole. Pea oli meil küla kaugel selja taga, ja sõit läks 
tee peal rutuste.

Iga üks wõib annata, et see teekond mind praegu mõnes 
tükis rõõmustas, mõnes aga ka südant piinas. Pea pidin 
oma kadunudarwatud Maariat jälle nägema. Mina mõtlesin 
ka selle mnimese peale, kalle käes minu õnn ja õnnetus, elu 
sa surm oli. Mina mõtlesin tema rööwimift sa tapmist, sa 
jälle, et seesama hirmus inimene ennast minu peaftjaks annud, 
ja tahtis mulle mu kõige armsamat ka ära peasta. Aga Pu
gatsheff ei teadnud mitte, et see peastetaw kapteiu Mironoffi 
iütar oli. Sshwarin mõis seda temale ütelda; ka mõis ta 
mõnd teist juhtumist mööda seda teda saada. Mis saab tema 
siis Maanaga tegema? Külm wärin kius nende mõtetega minu 
ihu üle ja karmad kõusimad mul püsti, ,,Mis sa mõtled nüid 
ma sügawaste?" Küsis häkttselt Pugatsheff.

Mis mõtlen?" korrutasin ma. „Kuida ei peaks ma 
mõtlema? Mina olen mõisniku sugust ohwitser, ja eile meel 
sõdisin sinu wastu, täna sõldan sinuga ühe kipitka sees ja 
kõik minu eluõnn on sinu mõimuses."

„Noo" ütles Pugatsheff — ,,kas see siis sinu meelest nii 
hirmus on?" Mina wastasin, et ma tema käest mitte üksi 
andeksandmist, maid ka pealegi teiste Kasakate merejanu wastu 
abi olin lootnud.

„Sinul on õigus, Jumala pärast sinul on õigus!" — 
ütles Pugatsheff. Täna meel ütles see manamees, et sina üks 
salakuulaja olla ja siud olla Lärmis kohe ülespuua; aga mina 
ei mötnud nende uõuu." Siin rääkis tema tasamiue, et
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kutsar ja Saweljitsh ei kuuleks: „Minal oli ikka sinu muna- 
klaasitäis ja jänessekasukas meeles. Sa nääd, ma ei ole 
mitte werejänuline, nagu sinu Wenewennad kisendawad."

Mina aga ei tahtnud temale Bjelogowski lülisammast 
meele tuletada ja jäin wait.

,,Mis räägitakse minust Orenburgis?" küsis Pugatsheff.
Üteldakse kaunis raske olewat, sinuga malmis saada. Ja 

Leisite ei mvi ka üteldagi, sina oled wahwaste sõdinud.
Minu sõnadeaga näitas tema isiarmastus kerkimat. — 

„Jao," — ütles ta rõõmsa näuga — „minul on kõige parem 
sõdimise wiis. Kas nad Orenburgis teawad ka sest lahingist, 
mis meie Juussjema juures oleme wõitnud? Neli kümment 
kindralit on Wenewäe poolt langenud, neli polku mangi 
wõetud. Mis sa arwad, kas Preisi kaningas wõiks ennast 
minuga mõera?"

Rõöwli kiitlemine oli minu meelest naerumäärt. „Mis 
sa isi arwad," — ütlesin mina, kas sa arwaksid suurt Preisi 
Pritsu ära wõita jõudwat?"

„AH, Preisi Pritsil? Miks mitte?" küsis Pugatsheff 
Loredaste naeratates. „Mina wõidan teite kindralid ära ja 
need on ometi teda üks kord, ja meel enambki löönud. Anna, 
mulle aga aega, mis siis wälja tuleb, kui ma Mõskma kal- 
ale lähän?"

Mõtled sa tõeste Mõskma peale minna?" küsisin mina.
Tema jäi mõtlema ja ütles maiksemalt: Jumal teab. 

Minu tee on kitsas; ja mo tahtmine ei sünni mitte ikka. 
Minu rahmas teeb enamiste oma tahtmist. Nemad on rõõm- 
lid. Alati pean ise silmad ja karmad lahti hoidma. Kõige 
esimese õnnetuse juhtumisel saamad nemad oma kaela minu 
pead äraandes lahti peastma."

„See on tõsi!" — ütlesin mina. „Kas ei oleks parem, 
kui sina ennast õige! ajal nendest lahutakfid ja keiseriinalt 
armu paluksid?"

Tema naeratas pahaselt. „See on hilja, nüid ei aita 
enam andeks palumine. Mulle ei anta enam armu; sõedin 
parem edasi. Kes teab, ehklähäb mast ometi õnneks. Grishka 
Otrepjeff malitses ka Moskmas."
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Aga kasja tead, kuida tema ots oli?" — küsisin mina. 
Ta kukutadi ühest aknast maha, tapeti ja põletadi ära, laaditi 
tema tuhk ühe suuretüki sisse ja lasti siis laeng minema."

„Pane tähele" ütles Pugatsheff — „mina tahan sinule 
üht lugu rääkida, mida ma omas noores põlwes ühe Kal- 
müki naesterahwa suust kuulsin. — Ükskord küsis kotgas kaar
nalt: „Ütle õige, kaarnas, kust see tuleb, et sina siin ilmas 
kolmsada aastat elad, mina aga ainult kolmkümment kolm? 
,,See tuleb sest" — wastas kaarnas," et sina sooja merd 
jood, mina aga ennast raipest toidan." Kotgas mõtles: ,,Pea 
kinni, mina wõin ka katsuda, sinuga ühes raibet süia. Hea
kene küll. Kotgas ja kaarnas lendasiwad ühes minema. — 
Warsti näewad üht lõpnud, hobust maas, lasksiwad senna 
maha kus raibe oli. Kaarnas hakkas kohe nokkima ja kiitis 
suure healega kallist toitu. Kotgas nokkas ka korra ja meel 
korra, lõi siis tiibu kõwaste kokku ja ütles kaarnale: „Ei, wend 
kaarnas, ükskord wärskest merest kõht täis süia on palju 
enam, kui kolmsada aastat raipest elada." — „M las siis 
olla, kuida Jumal tahab," Kas see Kalmüki wanajutt on sulle 
ka meelejärgi?"

„Wäga meelejärgi" — wastasin ma. „Aga riisumisest 
ja tapmisest elada, seda nimetan mina raipe söömiseks."

Pugatsheff waatas imestates minu otsa ja ei wastanud 
midagi. Jäime mõlemad mait, iga üks oma mõtetesse. Luter
lane — kutsar — hakkas üht haledat laulu. Saweljitsh 
suikus puki peal ja tuikus teisele ja teisele poole Häkitselt 
härkasin ma ja nägin häkise Uralijõe kallda! püftpakkudega 
ümberpiiratued külakest, kust ka kella torn paistis, ja ühe 
weerand tunni pärast jõudsime Bjelogorski kindlusesse.
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XII. Peatükk.

W a t n etaps.
Meie noorel õunapuusse! 
Pole latwa, aga kaswu, 
Meie würsti lapsekesel 
Pole isa, ega ema:
Kes tad wõiksid ehitada, 
Teda õnnistada.

»

Wenerahwa pulnialaul. ^

Kipitka sõitis komandarldi maja ette. Sshmarin tuli meile 
trepi peal wastu, taieste Kasakate riides. Kui ta mind nägi, 
sai ta natuke kohtlasetes. Siiski tuli ta mirgaSte minu 
juurde, andis mulle kätt ja ütles: „Kas siua oled ka jo üks meie 
seltslane? Kas ammugi?" — Mma päärsiu temale selm ja ei 
wastänud sõnagi.

Minu süda nuttis, kui seia lutma tuasse astusime, kus 
unetuma kapteini uimekni seina pääl rippus. Pugatsheff istus 
sohma peale ja laskis mind tooli peale isanda. Sshmarin 
walas temale õnne soowides wiina klaasisse, Pugatsheff jõi 
ühe klaasi ja käskis teda ka mind teenida. Sshmarin astus 
wldrekuga klaasiga minu juurde; nuna aga pöörsin talle selja. 
Tema jäi jälle nagu kohtlases, Wõib olla, ehk ta mast märkas 
et ka Pugatsheff talle mitte wäga sõbralik er olnud. Pugatsheff 
rääkis estte üht ja teist. Häkitselt aga küsis: Ütle, loend, 
missugust tudruküt hoiad sa siia mängis?"

Sshmarin säks näust surnnkahwatnks. .Herra," ütles ta 
märisema healega, ,,tema ei ole nutte maagis.... tema on 
haige.... ülewel naesterahwa kambris."

„Wii mind senna." ütles Pugatsheff ja tõusis üles. Wastu 
rääkimine oleks asjata elnud. Sshmarin miis Puaatsheffi üles. 
Mina läksin ka. Trepi peal jäi Sshmarin seisma. ,,Herra!" 
ütles ta. ,,Teil on möimus, kõik minn kaest nõuda, mis ta
hate, aga ärge seda lubage, et üks kolmas minu proua maga
mise kambrisse tuleb."

Mma warisesin ,,Sina oled siis jo laulatud!" ütlesin l 
ma Sshwarinile ja olin malmis, et teda tükiks kiskuda.

„Rahu!" ütles Pugatsheff mahele. ,,Zäta minu 
hooleks! Ja siua" käratses ta Sshwarinille ,,ära püia
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wastu panna! Olgu see sinu proua, ehk mitte, mina miin tema 
juure, keda ma tahan. Andrei witsh, Luige minu järele!"

Kambri ukse suures seisatas Sshwarin jälle ja ütles 
! madala healega: ,,Herra, mina annan Teile teada, et tema 

sojas tõdes haige on m kolm pääwa jo jampsid.
Tee uks lahti!" ütles Pugatsheff.
Sshwarin otsis Laskudest ja ütles, tema olla wõtmed ära 

kautanud. Pugatshkfs lükkas jalaga wastu ust; lukk läks katki 
ja uks lahti, meie astusime sisse.

Minu meri taretas soontes. Ühe mana kuue sees. kahwa. 
tanud, haige ja lähiste juustega istus Maaria põranda peal- 
Tema ees seisis üks me-kruus, mille peal üks õhukene leiwatüki 
kene oli. Mmd nähes ja waadates wärises ta ja nuttis suure 
healega, Mis mina siis möilesin — ei mälesta ma enam.

Pugatsheff silmitses Sshwarini peale ja ütles mõruda 
naeratusega: ,.Sinu latsaret on hea!" Siis astus Maaria 
juurde: — ,.Ütle mulle, mu tuike, nuks pärast karistab sind 
sinu mees? mis kur;a sa oled teinud?"

,,Miu — mees?" küsis Maaria. „Tema ei ole minu mees. 
Jal ega ilmaski et sa mina tema abikaasaks. Parem saan 
ma surema — ja surenka, km mind mitte ei peasteta!"

Pugatsheff waatis wchaselt Sshwarini poole. Ja sina 
tohtisid mulle waletoda?" — ütles ta temale. Kas sa ei tea, 

j hukka läinud, mis ja sellega teemd?"
Sshwariu lauges tema ette põlwili.... Põlastusega 

wahtstin müra näid selle ohwisteeri peale, kes ühe põgeneja 
Kasaka ees pölwede peal oli. Pugatsheff sai tasasasemoks. 
„ Seekord lepin sulle" ütles ta Sshwarimlle; „aga pea meeles, 
ühe uue eksituse ajal saab ka see juure arwatud!" Siis ütles 
ta Maariale: „Mme ulud sitt kambrist ära, armas neiukene, 
mina annan sulle priiust. Mina olen keiser "

Maaria waatas kartlikult tema peale ja sai aru, et see 
tema wanemate mõrtsukas oli. Siis kattis ta mõlemad käed 
silme ette jn langes minestades maha. Mina ruttasin talle 

' appi. Ja hakttselt astus ka Palashka scia kambrisse ja hakkas 
Maaria ümber hoolega talitama.

Pugatsheff, mina ja Sshwarin läksime ära ja pöörsime 
sööma kambrisse.

Pealiku tütar. 6
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„Noh, noor herra!" ütles Pugatsheff naerdes — nüüd 
oleme selle armsa neiukese peaftnud. Mis sa arwad, kas meie 
ei kutsu mitte preestrit seia ja laseme tema õetütart laulatada? 
Kui see sinule meelepärast on, tahan mina isamees olla ja 
Sshmarin peiupvis. Siis paneme wäramad kinni ja joome 
ja purjutame, nii et küll saab."

Mis mina eilne kartsin, tuli kätte. Sshmarin sai meele
tumaks, kui ta Pugatshefsi soomimift kuulis. „Herra!" hüidis 
tema. Mina olen süüalune, et Teile petsin, aga ka Grinjeff 
on teid ära kawaldanud. See neitsi ei ole preestri õe, maid 
Mironoffi tütar, kes selle kindluse ära wõitnuse ajal karis- 
tud sai."

Pugatsheff pooris omad tulised silmad minu poole: 
„Kuidas on see lugu?" küsis ta kahtlaselt.

/Sshmarin on tõtt ütelnud" — wastafin mina kiudlaste,
„Seda ei ole sina aga mulle ütelnud" ütles Pugatsheff 

kulmu kortsulates.
„Mõtle ometi" taastasin mina, „kas ma sinu meeste 

kuuldes ütelda oleksin möinud, et Mironoffi tütar meel elab? 
Nemad oleksimad teda sealsamas tuka kiskunud, tema oleks 
tõeste surma leidnud."

„See on ka tõsi" mastas Pugatsheff jälle heal meelel. 
„Minu joodikud ei oleks selle neitsikesele ka armu annud. 
Preestri emand tegi hästi, et ka häda sunnil maletas." — 
Kiu mina tema head tuju märkasin, räaksiu ma temale edasi. 
,,Kuule, nurm ei tea, kuida ma sind nimetama pean ja ei 
tahagi teada, aga Jumal teab, unna tahaksin rõõmsast oma 
eluga seda maksta, mis sina mulle head teinud oled. Siiski 
ara nõua murult Midagi, mis mii anu ja risti mnuese tund
mise wastu käib. Sina oled minu hea tegisa. Lõpeta seda, 
mis oled alganud. Lase mind selle waeselapsega ühes minna. 
Siis, kussa ka ial oled, ehk mis sulle juhtuma peaks, kõiges 
jääd sa ikka meie hea tegija, sa iga päew tahame meie sinu 
patuse hinge eest Jumalat paluda!^

Pugatshefsi süda oli tagatud, Sinu tahtmine saagu 
täidetud!" — ütles tema. Pean ma sind karistama, siis 
karistan siud; pean ma sulle armu andma, siis annan sulle 
armil. Wõta oina armukene, saada teda, kuhu sa tahad, ja 
Jumal andku lelle armastust ;a nõuu."
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See peale laskis ta Sshwarinit ühe saatekirja malmis 
teha, kellega kõigist kohtadest ja kindlustest läbi mõis minna, 
mis tema mõimu all olimad. Sshwarin oli kõige selle juures 
nagu uimane. Pugaisheff tahtis kindlust ülewaat ama minna. 
Sshmarm läks temaga ühes. Mina hakkasin reisi peale wal- 
mistama.

Ma ruttasin Maaria kambri minema; aga uks oli kinni; 
mina koputasin ukse külge. ,.Kes seal ori!" küsis Palashka. 
Mma ütlesin oma mune, Maaria armas heal helises mulle 
wastu: ,,Odake, Peeter, mina panen riidesse. Minge preestri 
juure, meie tuleme ka warsti."

Rõõmuga läksin ma preestri majasse. Tema ja proua 
rutasiwad mumle mõlemad wastu. Soweljitih oli seia io sõnu- 
mid toonud. „Tere, Peeter Andreiwitsh" ütles preestrina — 
„Iumal on meid jälle lasknud kokku saada. Kuida käsi käib? 
Iga päew olenle Teed mõtelnud. Oh, Maaria on palju 
kannatanud! — Kuida see tuleb, et Pugaisheff sind ära ei ole 
tapnud? Tänu olgu selle räöwllle ka minu poolt! — Ole 
mait, wanakene, ütleS preester Gerasim. Ara lobise mitte 
kõiki asju wälja, niis sa tead ja ims suhu tuleb. Palju jutus
tamise sees ei ole midagi õnne. Astuge sisse, armas Peeter- 
Andruwttsh. Meie ei ole kaua enam koos olnud.

Preestrina tõi meile suia ja rääkis sorinal edasi, kuida 
Sshwarin Maaria mägise nende juurest ära wänud ja kõik 
neid lugusid. Mina rääkisin neile lühidelt ka oma juhtumisi. 
Seal läks uks lahti ja Maaria astus sisse- Lahte naeratus 
lehmüas tema kahmatanud näu peal. Tema olt manad riided 
ära pannud ja oli nagu ennegi, Uhtsalti, aga armsaste riides.

Mina wõlsin tema kätt ja ei saanud tükü ajal mitte 
sõnagi ütelda. Mõlemad jäime mait, sest südamed olimad 
rõõmust üli täidetud. Pere rahwas nägiwad, et neid seia 
praegu just tarwis ei olnud ja jätsiwad meid üksi. Nüüd oli 
kõik häda unustad. Meie andsime lugemate korde silud, nii 
et ei tahtnud enam lõppeda.

Maaria jutustas mulle kõik, mis temaga kindluse ära 
wõitmise püämast siit saadik oli sündinud, rääkis mulle kõik kiu- 
samised üles, millega see hukkaläümd Sshwarin teda oli waewa-' 
nud. Meie tuletasime omale endist õnnelikumat aega meele... 
Nutsime mõlemad. — Seia ei wõmud Maaria milgi nõul

*6
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enam jäeda. Orenburgisse minna, ei olnud ka hea, sest seal 
oli nälg sa katk. Mina soowisin temale et ühes minu wane. 
mate suure tahaksime, ja mina sealt tagasi Orenburgisse 
tuleksin, künni isama mind tarwitaks. Hakkatuses oli temale 
see nõuu wasta meelt, sest ta kartis minu isat. Mma aga 
püidsin temale selgeks teha, et isa seda omaks kohusseks sa 
pealegi meel õnneks armuma saaks, kui tema ühe isamaa 
eest surnud, ausa sõamehe last oma marju alla wõiks wõtta. 
„ Armas Maaria," ütlesin ma minnaks, mina pean sind omaks 
tulewaseks abikaasaks. Imeliku suhtumiste läbi oleme meie 
teineteise külge kaswanud. Midagi ei wõi meid enam lahu
tada." Maaria kuulis minu ütelust rahuliste pealt; ütles 
aga, et ta üksi siis, kui minu wanemad lubada, ennast minuga 
wõida ühendada. Mina ei rääkinud selle peale enam midagi, 
maid andsime meel palamas armastuses suud ja nõnda oli 
meie wahel kõik kindel.

Ühe tunni järele tõi mulle üks Pugatsheffi käskjalg saate 
kirja ja käskis mind ka kohe tema juure tulla. Mina leidsin 
teda reisile malmis. Ma ei wõi seda ütelda, mis mo südant 
ja meelt täitis, kui seda inimest Jumalaga jätsin. Minule 
üksi oli tema hea olnud ja mul! oli temast halemeel. Minu 
palawam soowimme oli, et teda rööwlite keskelt peasta ja 
tema pead hukatusest wälja kiskuda, tunni meel seks õiget 
aega oli. Mina tahtsin temaga selle üle tõsiselt rääkimisi 
hnkkada; aga Sshwarin ja kõik rahwas, kes meie ümber 
tuugisiwad keelsiwad mind, seda temale ütelda, millest nunn 
süda täis oli.

Heas sõbruses lahkusime meie. Kibükasse istudes ütles 
ta meel mullei „Jäege terweks, aus herra, ehk saame jälle 
mõnikord teineteist näha!"

Ka meie Managa jätsime warsti preestri ja tema emanda 
Jumalaga ja sõitsime Bjelogorskist ära.
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XIII. Peatük.

W augikoda.
, Käsk käsib mind; Sest ärge pahandage; 
Teid pean kohe wangikotta wiimciM 
,,,,Ma walmiö seks! Siiski ka seda loodan, 
Es saate mull' mu süidi awaldama?""

Knj äshn in.

Nende imelikude juhtumiste läbi olin ma nüid armsa 
neiuga ühes, kelle pärast miimsel ajal meel suures mures olin 
olnud. See kõik tuli mulle nagu unenägu ette. Maaria istus 
sõnalausumata, mõtetes minu kõrwal saanis. Kahe tunni 
sõidu järele jõudsime ühe lähema kindlusse, mis ka Pngatsheffi 
mõimuse all o!l. Siin wahetasime hobused ümber, ja mind 
wõeti ausaste wastu. — Kindluse komandant, üks habemik 
Kasakas, laskis rntuste rakentada ja ütles, et meie õhtuks 
ühte weikesse linnakesse saada sõudma, kus üks suur jagu 
Pugatshesfi seltslaisi olla, kes homme tema suurema mäega 
ühendatud pidada saama. Meie sõitsime, kui komandandi 
Jumalaga olime jätnud, tuule kiirusel edasi. Widewikuks 
jõudsime senna nimetud linnakesse. Wärawa peal pidas meid 
mähi soldat kinni, ja hüidls: „Kes on need reisijad?" Meie 
kutsar wastas kõma healega: „Keisri ristipoeg oma weikese 
perenaesega." Häkitselt pnrasiwad halk hnsarid meid ümber 
ja wandusiwad, mis hirmiis. „Astu aga saanist wälja kuradi 
ristipoeg!" ütles habemik wahtmeister. „Küü sa saad kõige 
oma premresega sauna nuhtlema wiidud. Mina astusin wälja 
ja nõuudsin. et mind ülema ette saaks wiidud. Kui soldatid 
mind üht ohmitseeri nägid olewot, jätsiwad oma mandumist 
maha. Wahtmeister käskis mind hendaga ühes majuri juure 
tulla. Sowelsitsh ei jäenud ka minust maha ja pomistas 
minema hakates: „Waat nüid kutsari-laisuu oma keisri ris- 
tipojaga! Nüid olerne põrgust puhastamisse tulesse sattunud. 
Mu Jumal! millal tuleb selle pagana lugnle ots?" — Hobu
sed tuliwad meile samsammuit klbitkaga järele.

Wiie ninuti pärast saime ühe heleduste walgustud maja 
ette; wahtmeister käskis meid oodata ja täks ise majuri juure 
sisse. Kohe tuli ta tagasi ja ütles: „majuril ei olla aega
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mind wastu wõtta, olla käskinud meid mähi alla panna, 
weike perenaene pidada aga kohe sisse toodud saama " — 
pMis see peab tähendama?" põrutasin mina tulise wihaga; 
— Kas Teite majuril on ka meel uidu peas?"

„Mina seda ei tea, aus herra," wastas wahtmeister aga 
mind kästi, et Teid ära wita, ja Teite weikest neiukest pean 
ma kohe majuri juure wiimo."

Mina tormasin tuhatnelja trepist üles ja majuri kamb
risse, kus wiis kuus ohwitseeri kaarta mängisiwad. Suure 
imestuse ja heameelega nägin, et see majur keegi muud ei 
olnud kui Zurin, kellega Simbirskis wõeraste majas biljardi 
olin mänginud.

„On see wõimalik," hü;dsin mina. .^Jwan Jwanomitsh, 
ometi oled sina?"

„AHH? Peeter Andreiwitsh!" ütles Zurin healmeelel. 
Missugune kvgemataus sind seia on toonud? Tere tulemast, 
mend. Tahad ka üht kaarti panna?"

„Ma tänan. Lase mulle parem ruttu üht korterit anda.
„No noh? korterit? jäe minu juurde!" — „Seda ma 

ei wõi, sest ma ei ole jo mitte üksi."
„No, siis too ka omad seltsimehed seia!"
„Minul ei ole seltsimehi., mull ou üks noor naeste- 

rahwas ühes."
„Üks noor naevterahwas? Kiist sa selle oled wälja õngid- 

senud? Ahaa, mu wend!" (Nende sõnadega wilistas Zurin 
kõmaste, nii et kõik töised naerma hakkasiwad, mina aga olin 
kimpus.)

„No sulle on siis korterit tormis," ütles Zurm. ,,Sest 
õige kahju.... Meie oleksime mana sõbrnse peale purjutada 
wõinud ... . Hae, kullakene! Miks ei tuua Pugatsheffi risti 
tütart jo seia? Püiab ta waötulist ruänglda? Temale wõib 
ütelda, et pole midagi tarwis k. rta Ja see herra, kes teda 
kutsuda laseb, olla wäga ilus, ta ei saada neiukesele midagi 
paha.... ütelge temale nii!"

,,Mis juttu sa ajad? ütlesin mina Zurinile. ,,Puga- 
tshessi ristitütar? Mis nali tee ou? Tema on pealik Miro- 
noffi tütar. Mnia olen teda wangift pea linud ja tahan 
temaga ühes oma isa külasse sõita, kuhu tema esiteks 
elama jäeb."
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„AH nii? Seda ei ole mulle üteldud," wastas Zurin. 
Anna andeks, unna ei teadnud isegi, mis se kõik peaks tähen
dama?"

„Pärast saan ma sulle seda kõik jutustama," ütlesin mina. 
Nüid aga mine, Jumala pärast, tee see waene tütarlaps 
rahule, keda sinu husarid puruks ära ehmatasiwad.

Zurin läks kohe wälja, wabandas ennast Maaria wastu 
oma teadmatusest tulnud rumaluse üle ja laskis wahtmeiftrit 
temale kõige parema korteri linnas anda. Mina aga jäin 
öösiks Zurmi juurde. Meie sõime õhtut ja kui kahekeste olime, 
rääkisin temale oma juhtumisi. Zurin kutis rahulikult minu 
juttu; kui ma lõpetanud olin, wäristas tema pead ja ütles: 
Muidu kõik hea, wend, aga üks tük on ometi halw. Kuida 
on sind wanapagan naesewõtmise nõuule kihutanud? Mina 
olen ausasüdumeline owitseer ja ei hakka selle tühja asja pärast 
sinuga wnidlema. Aga usu mind, abielu on üks raske asi. Miks 
pärast pead sa ühe naeiega ennast waewama ja lapse hoidja 
olema? Tühi! Aga kuule minu nõu! Jäe sest pealiku tütrest 
lahku. M:na olen oma soldaüdega Simbirski maantee rööw 
Utest puhastanud, näid wõib iga uks jälle sõita. Saada sina see 
uaesterahwas homme oma wanemate juure minenia, isi aga 
jäe minu wüe jau sekka. Tagasi Oreikburgis.se minna, see ei 
ole hea. Sina kattud jälle rööwlite kätte mangi ja ei wõi 
nii kergeste enam lahti peaseda, nagu seekord. Siin kaub 
sul! ka see tühi armastuse tnhing peast ära ja kõik lähäb 
wiimaks hästi.

Ehk küll mina Znrini nõuust armastuse ja naese wõt- 
mise asjus lugu ei pidanud, tundsin ma teiselt poolt ometi, 
tema juhatust õige olewat. Ja et autundmme ja teenistus 
mind isamaa kaitsjate seltsi sundis ;äema, wõtsin Znrini nõu 
heaks, Maariat homme minu wanemate juure saata, ja ise 
seia tema wäe sekka jäeda.

Saweljitshile ütlesin ma weel täna õhtu, mis otinft ma 
olin wõlnud ja käsksin teda kõik malmis panna, et homme 
Maarmga ära reisida. Esile ei Tahtnud tema sugugi mmu 
soowimist wastu wõtta. „Kuida? herra'/' ütles ta. „Mina 
pean sinu juurest äraminema? Kes siud siis teenib ja hoolitseb? 
/Mis saamad sinu wanemad selle peale ütlema? Mina püidsin 
teda heaga meelitada: „Sina oled minu sõber, Saweljitsh" —
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ütlesin ma mahedaste. — „Ole nüid ka minu heategija; tee
nijat ei ole mulle enam tarwis; aga mina oleksin suures mures, 
kui Maaria ilma sinuta lähäks. Teenid sa teda, siis on see 
niisama, nagu teeniksid sa mind; sest tema saab, niipea kui 
ma oma asjadega joonel olen, minu alu kaasaks."
Nüid lõi Sawelsitsh imestades kasi kokku. „Sma tahad naest 
wötta?" hüdis tema. — „Naest wötta?". Laps tahab naest 
wõtta? Mis saab isa ütlema? Mis mõtleb selle juures ema?"

„Tõesre saamad nemad seks oma luba andma" — was- 
tasin mina — „kui u'ad aga Maariat saamad tundma õppi- 
nud. Ka sinu peale panen ma oma lootust. Isa ja ema usumad 
sind; selle pärast wõid sa meie eest neid paluda, eks ole wsi?"

Wanakeue oli liigutud. „AH armas Peeter — ütles 
tema — Sina mõtled küll õige mürajalt uaesemõtmise peale, 
aga Maaria on nii armas preili, et see patt oleks, km tema 
ühe teisele saaks. Mma tahan teda nagu ingel Kaabriell kaitsta 
sa saata ja tahan sinu wanematele meele tuletada, et ühe! 
niisugusel mõrsjal kaasawara pole tarwis ollagi."

Mina tänasin Sameljitshi ja läksin Znrmi juure maga
mise kambri, kus üht ja teist jutustades paar tundi meel üle- 
mel istusime ja siis magama heitsime

Teisel hommikul läksin Maarm suurde ja teatasin temale, 
mis ma nõuuts olin wõtnud. Tema ütles ka minu tahtmist 
heaks ja jäi sellega rohule. Zurmille tuli käsk oma wäe-sauga 
selsamal päewal siit linnast ära minna ja seepärast ei olnud 
mull enam aega. Jätsin Maaria rumalaga ja andsin Sawel- 
jitshi hooleks, saatsin ka ühe Kirja nendega oma wanematele. 
Maaria nuttis, kui Jumalaga jätsime. „Jäege terweks, Peeter" 
ütles ta mulle tasa. „Kas saame millalgi meel üks teist näha 
ehk mitte, Jumal tead. Iialgi oga ei unusta ma silid. Sina 
üksi saad minu südames elama kuuni hauani!" Mina ei saanud 
midagi wastata, sest palju rahwast seisiwod meie ümber. Maaria 
sõitis ära. Kurb, ja maitselt läksin ma Zurini juure tagasi. 
Tema püidis mind igapidi ergustata, ja mina isiegi ei tahtnud 
ennast nüid kurwa mõtete wõunu alla jätta: Lustilikult winsime 
sellepäewa ärajaõhtu läksime sõa-teele. See oli Webruar> kuu lõpul.

Talw, niis sõa-talituft raskendas, läks mooda ja ülemad 
sõajuhtijad püidsiwad ühes nõus ja hulgas enam ja enam 
Pugatsheffi peale tungida. Tema aga seisis ikka meel Oren-
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burgi ees,ja nüid ühendasiwad ennast igal pool tema ümber 
keiseriina wäe-jaud ja lähenesiwad samsammul kurjategijate 
pesa poole. Wastupanijad külad saiwad jälle sõnakuulelikuks. 
Igal pool pögeuesiwad rööwlid meie eest pakku ja kõrk nähti 
õnneliku ja hea otia poole minewat.

Warsti sai Pugatshefs würst Golitziuist Tatishtshewa 
kindluse juures löödud, tema salgad laiali pikuti d, Orenburg 
peasteiud ja nenda uärs mässamine lõpetud olewat. Zurini wäe 
osa saadeti sell ajal mässajate Bashkiiride wastu, kelle hulgad 
laiali pögeuesiwad, enne kui meie neid näinudki olime Kewade 
pidas meid ühes Tatari kulas paigal. Jõed tõusiwad üle 
kallaste ja kõrk teed oliwad käimatumad. Omas tööta iga° 
wuses trööstisime ennast sellega et see hundi mhj sarnane sõda 
nende harimata Kasakate ja Taterlastego, kes weel pealegi 
rööwlid oliwad. warsti otsa saaks lõppema

Aga Pugatshefs ei olnud weel wangi wõetnd, Uueste 
kogus ta Sawodid.ö ehk mäekaewandustes ja raua-mabrikutes 
mässajaid onra ümber ja riisus ja toppis edasi. Jälle oli tema 
õunelikuteft mõrdadest kuulda, nimelt kuida ta Siberi kindlused 
ära oli wõrtnud ja põletanud. Warsti pärast seda tuli aga 
tõsine sõnum: Pugatshefs olla Kasani ärawõitund ja walmrs- 
toda Molkwa wastir minema. Nüid tuliwad wäe ülematele 
silmad pähä. kes seda kurjategijat Pugatshefs; ei olnud ^ enam 
mikski pannud, et teda jo korra oliwad wõrmud, ja näid hoole
tumalt aegu wiilsiwad Igalt poolt ruttati jälle mässajate 
wastu; aga Pugatshefs oli wägewoks saanud. Häda oli igal 
pool suur. Kõik kord ja kohus oli neist maa kandadest kadu
nud. Mõisnikud ja talupojad pögeuesiwad, kui wõimalik oli, 
metsasse. Rööwlite salgad oliwad igal pool. Ka rrigi wäe- 
memad tegiwad mrtmes kohas ülekohut . . . Hirmus o!i sealse 
maalondade lugu; külad põlesiwad; öösel oli igal pool tule- 
kuma taewa peal - - . . Jumal hoidku sarnatse röõwlite mässa
mise eest!

Zurin sai käsku, oma wöejauga Wolga üle tulla, et suurema 
hulgaga ühentud saaks! aga see tee ei olnud meil sugugi kerge, 
sest raal poo! oliwad mässajad ees. Wiimaks aga tuli meile 
see rõõmus sõnum wastu, et Pugatshefs uueste oli wõidetud 
ja toguni wangi wõetnd. Warsti peale seda tuli Zurinille 
käsk, paigale jäeda. Sõda oli möödas. Nüid wõrsin mina
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oma wanemate-kodu minna. Maarjast ei olnud ma mingist 
teadust saanud. See mõte, et teda jälle näha, tegi mind üli 
õnnelikuks. Kui üks laps hüppasin ma. Zurin naeris, ja 
ütles: „Ei sinuga ole enam õige lugu. Kui sina abielusse 
heidad, lähäd sa õnne pärast nurja."

Üks iseäralik kurb mõte tegi aga minu rõõmu wähämaks. 
Seda kurjategijat meele tuletades, kes ennast paljude ilma- 
süita merega oli rojastanud, ja kes nüid oma nuhtlust ootas, 
tull minule sagedaste hale meel. Emeljan, Emeljan, mõtlesin 
mina pool pahaselt, miks sa ei mõistnud parem bajunettide 
otsa jooksta, ehk pombi kuulide ette jäeda. Miks sa ei mõist 
nud parem sõas surra! Midagi paremat ei oleks snll teha 
olnud. — Minule ja minu armsa Maariale oli tema head 
teinud, ja seda nii imelikult, et tema minu meelest äragi ei 
tahtund minna

Zurin andis mulle warsti luba, kokal minna. Mõne 
päewa pärast pidin ma reisima, pidin worsti jälle oma pere
konna keskel olema - pidin Maariat jälle näha saama . . . 
Aga häkitselt tuli üks hirmus müristarwse pilw minu armsa 
päikese-paiste peale.

Sell päemal, kuna kodmrelsi vidin hakama, ja kui just 
jo reisile malmis olin, tuli Zurin minu kortensst. Tema hoidis 
üht paberit omas käes ja oli kurb. See lõi nagu noolega 
minu südamesse. Mina ehmatasin, ilma et oleksin teadnud 
miks pärast? Tema saatis minu tendri mälja. Meie jäime üksi. 
„Mis tähendab sinu kurb nägu?" küsisin ma rahutumalt. 
„Üks weikene pahandus," mastas tema — ja andis paberi 
minu kätte, õöldes: „Loe, mis mind on kästud!" Mina lugesin. 
See kiri oli üks sala käsk, mis mind usinaste, kindla wahi all 
Kasam sõakmmsfioni alla nõudis saata.

Paber pidi mull peaaegu wärisewast käest maha langema, nii 
olin ma ehmatanud.

„Sün juures ei wõi midagi enam parata!" ütles Zurin. 
Mina pean käsku täitma. W-st on sinu sõbralik reisimine 
Pugatsheffiga kuidagi musi walitsuse kõrwu ulatanud. Mina 
loodan, et sina, kui- oma juhtumisi oled kommissionüe jutus
tanud, ennast lahti teed sest süüst. Ära ehmata ühtegi, haka 
julgeste oma reisi." Minu südameteadmine oli puhas. See
pärast ei kartnud ma kohut. Aga ometi walustas minu sü-
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da, et minu armsad jälle nügimise lootused nüid mitmeks 
kuuks edasi aetud saiwad. Üks weikene wanker oli malmis 
ootmas. Zurin jättis mind sõbralikult Jumalaga. Mina istu- 
sin wankrisse. Kaks husarid, paljad mõegad pihus, istufi- 
wad mulle töine teisele poole ja wanker müras maan-teed edasi.

XIV. Peatuk.

Kohu S.
Kuuldud sönumik rahwa seas 
Ou kui w.erelaene.

Wenerahwa wana sõna.

Mina armasin selgeste oma mangi panemist sest tulemat, 
et ilma labata Orenburgist ära olin läinud. Aga teiselt poolt 
möisiwad muru sõbralikud juhtumised Pugatsheffiga mitmest 
tunnisrajast tõentadud saada ja see mõis minu masin jo ii v 

- suur süi olla. Kõige selle tee peal mõtlesin ma nende küsi
miste üle, mida minult küsitama saaks, järele ja walmistasin 

> auna wMusid; aga tõtt tahtsin ma ütelda, sest tõsi üksi mõis 
mind peasta.

Mina sain KasarMe. Linn oli prustud ja Luhaks põle
tud. Majade asemel seisiwad söe uinakud ja mõned süttinud 
seinad oliwad meel ülewel ilma katuste ja akenteta. Need üli
mad Pugatsheffi mässamise jäljed. Mind mudi mangihoone 
juurde, mis mast üksi rikkumata oli räänud, Husarid andsi 
mad raiud maagide hoidja kütte. See laskis kohe ühe sepa ?ut> ^ 
süda, kes minule ahelad jalge ümber panni ja kinni neetis. 
Ssts mudi mind mangi hoonesse, mis üks kitsas, kole ja pime 
kellder oli, ja kelle akente ees ürgemad rand kangid seisiwad.

Niisugune hakatus er tähendanud head Siiski ei kauta- 
ltlld ma oma julgust ega lootust. Oma kurmasmse jahutust 
otsisin ma kõige kuumade trööstija juurest: kui oma pakmel, 
mis murtud südamest mli, olm palunud, jäin rahuliselt ma- 
gama ja lootsin, et Jumal oma halastuse pärast minu ilm- 
süitust jellgeks saab tegema.
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Teisel hommikul äratas mind wangihoidja selle käsuga, 

et komissioni ette pidin minema. Kaks soldatid saatsiwad 
mind komandandi maja juurde, täitvad sie ukse peale mahti 
ja käsksiwad mind uksest sisse astuda.

Mina astusin ühte kaunis suurde saali. Ühe laua juures, 
mis täis paberit, seisiwad kaks meest, üks mana kindral ja 
üks noor gardi-pealik, arwata kahekümnekaheksa aastane, kes 
õrna kärma, misaka kombete pärast mulle wäga meelt mööda 
oli. Akna juures teise laua taga istus üks kirjutaja, sulg 
körwa taga, ja oli malmis, minu ütlemisi üles kirjutama. 
Minu nime ja seisus sai küsitud. Kui oma seisust ja isa nime 
olm nimetanud, ütles see mana kindral: ,,Küll on kahju, et 
ühel ausal mehel nii kõlbamata poeg cm " Mina wastasin 
rahulikult: „Minu üle wmb küll pahaid kaeblusi olla tõste
tud, aga ma loodan oma tõeliku tunnistuse läbi nerd tühjaks 
teha." Minu wastus ei olnud temale meelepärast, tema was- 
tas: „ Siira oled ninatark, mn wend!" „Aga meie oleme eile 
üht teist ka siin samas paigas näinud, kes sinust meel pa
hem on."

Nüid küsis ses noor mees, missuguste asjade õijendaja, 
ja mill ajal olla mina Pugatshefsi teenistuses olnud?

Paha meelega wastasin mina, et ma üks ohmitseer ja 
mõisnik olen sa sellepärast iialgi Pugatshefsi teenistuses ei wõi 
olnud olla.

pAga kust see siis tuleb," küsis tema edasi, „et aga üks- 
ainus ohwitser ja mõisnik Pugatsheffjst sai elusse jäätud, 
kuna kõrk tõused selle seisuse osalised, kes tema kätte lange- 
siwad, hirmsal musil saiwad surmatud? Mikspäraft purjutas 
seesama mõisuikusugu ohmitseer mässajatega ühes? Miks wõt- 
tis tema selle kurjategija käest kiugituisi wastu, üht kasukat, 
hoost ja poo! rubla? Kuida on siis see iseäraline sõbrus 
siginenud?"

Gardwhwstseeri sõuad hoawasiwad wäga minu südankes 
õiguse ja autundmust ja unna wastasin tasaselt, aga kartmata oma 
eest; rääkisin oma tutwaks saamist Pugatsheffiga ja kuida ma 
temale oma kasuka olin annud; kuida tema mind Bjelogorski 
ärawõitmise ajal oli tuunud ja mind Saweljitshi palme peale 
elusse jänud. Müra ütlesin ka, et Pugatshefsi käest kingituste 
wastu wõtmine mulle siuks ei wõi arwatud saada, ja et Sa-
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weljitshi nuiamise peale tema mulle seda särele oli saatnud; 
siis rääkisin mina, kulda B;elogorski kindluse wõitmine olnud 
sa et ma seal künni wiimse silmapilguni waenlaste wastu oma 
komandandi kõrwas olin wõidelnud. Wiimaks toetasin ma ema 
kindrali peale, kes minu hoolikut wõitiemift rööwlite-wastu 
Orenburgi ümberpliramise ajal tunnistada wõiks.

See nõtkumata manamees wöttls ühe lahtise kirja laua 
pealt sa luges mulle köwaste ette:

„Teite austatud ametliku - küsimise peale ohwitseer Grin- 
^sesfi üle, kes ennast praeguste segaduste sisse annud ja tutwa 
„kurjategijaga asjanduses olnud, nnda teenistus ei luba ja 
„wande'kohusfe wastu käib, on minul aun, järgmist teadust 
„anda: Nimetud ohwitseer Grinjeff oli Ocenburgis teenistuses 
„minewa aasta Oktobri hakatusest 1773 kuum tänawo We- 
„bruari hakatuseni, siis kadus tema siit ära ja pärast seda ei 
„ole teda minu komandu all enam näha olnud. Meie poole 
^põgenejaist on aga kuuldud, et tema Pugatsheffiga ühes Bjelo- 
„gors?l olla reisinud, kus ta enne teenis. Tema ülespidamise 
„poo!est ei ole küll ..."

Siin jättis tema selle kirja lugenust seisma ja küsis kär> 
sul minult: Mis sa wõid omaks wabanduseks ütelda? Mina 
mõtlesin küll oma lugu edasi rääkida, kuida hakanud olin m 
oma ühendust Maariaga niisama awalikult, nagu kõiki teisi 
juhtumisi kohtunikude ette panna, aga häkitselt näitis see mulle 
koguni pölastaw. Ka tuli mulle mõttesse, et, kui seda kõik 
räägiksin, siis kohus ka Maariat tunnistajaks saaks kutsuma; 
ja tema mme mässajate ja rööwlite sekka segada, seda ei kan
nud minu süda teha, need mõtted segasiwad minu pead nii, 
er ma omas wastusse andmises kartlikuks ja segaseks sain.

Kohtumõistjad, kes kannatlikult minu wastanusi oliwad 
ootnud, saiwad mo segadust nähes jälle käredamaks. See noor 
gardiohwitseer nõudis, et tõigesuurem peale kaebaja minuga 
suu suudwastu toodud saaks. Kindral käskis seda ei last kur
jategijat seia tuua. Ruttu pöörsin silmad ukse poole, et minu 
peale kaebaja tulemist näeksin. Mõnesilmapilgu pärast kõlisesi- 
wad ahelad, uks läks lahti ja — Sshwarin astus sisse. Mina 
ehmatasin selle üle, kuida tema wälja nägi. Tema oli hirm- 
saste ärakuinud ja kahwatu; tema juuksed, enne süsimustad, 
oliwad halliks läinud; tema pikk habe oli sasis; nõrga, aga
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trotsima häälega tunnistas tema mind uueste süidlaseks. 
Tema rääkis: Mind olla Pugatsheff salakuulajaks Orenburgisse 
saatnud; iga peäw olla mina wõitlemise nimel linnast wülja 
sõitnud ja kõige üle. mis seal sõaülemate keskes nõu peetud, 
kirjalikult rööwlitele sõnumi annud. Wiimaks olla mina koguni 
Pugatsheffi poole heitnud, sellega ühes kindlusi läbireisinüd ja 
olla, kuida aga iialgi mõimalik, libeda keelega oma seltsimehi 
hukka saata püidnud, et nende asemid ja waranoust omale 
saada, mrs Pugatsheffi söbruse läbi mruul ka alati olla korda 
läinud. Sõnalausumata kuulsin mina tema kaebdusi, mis ta hä- 
bematalt waletates tumiistas; aga siiski rõõmustasin unna 
selle juures ühe asja üle: Maaria nimi ei saanud sest häbe
matust rööwlift mitte nimetud, olgu uüid, et tema sest mast 
häbenes, mis tema ja Maaria wahel oli ettetulnud ja see teda 
ära põlguud, ehk et tema südames ieejama hea tundmise säde 
üles õhkus, mis ka mind mait olema sundis. Olgu se uiud 
kuida see oli, hea küll, Maaria nimi ei tulnud siin komis, 
üonis ette. Minu ettewõetud nõu, Maariat mitte lelle kohtu 
hulka kiskuda, sai meel kindlamaks ja kui kohmwanemad mind 
küsisiwad, kas mina Shwarini kaeblusi wõida tühjaks teha, 
wastafm unna, et mmul omaks wabauduseks nudagit muud 
enam ütelda ei ole, kiud mis ma jo ütelnud olin. Kindral 
laskis meid ära Miia. Äramilmes silmitsesin nnna Sshwaru 
uit, ei rääkinud aga temaga mitte üht sõna. Tema naeris 
tigeduste. Mmd mudi jälle maugihoonesse ja pärast seda ei 
kutsutud enam ülekuulamise alla.

Seda mis ma uüid meel lugejale mttustan ei ole mina 
küll ise oma silmaga näinud, aga mulle on seda nii sage
daste jutustatud, et seda täitsa küll kõik järgimööda aru
tata wõin.

Minu manemad olttvad Maariat suure hea meelega wastu 
wõtnud. Nemad arwasiwüd endale seda Jumala suureks ar
muks, et neid määri oli armutud, üht maesilast. Lelle mam
mad isamaa eest oliwad surnud, wastu wõtta ja temale pea- 
marju anda. Warsti seltsisimad nad maga Lenraga; sest kes teda 
aga tunda sai, pidi teda armastama hakama. Isa ei arwanud 
minu armastust nüid enam ühtegi tühjaks tujuks ja ema soo 
mis igatsetes, et tema weikene Peeter selle armsa Maaria abi- 
kaasaks saaks.
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Aga suurt ehmatust tegi minu sugukonnale, kui kuulda 
oliwad saanud, et mind mangi pantud. Maana oga püidis 
neid iga pidi trööstida ja rääkis minu ja Pugatsheffi sõbraks 
saamis! ja pärast-poolisid kokkujuhtmnisi nii naljakalt, et Isa 
ja ema mitte üksi täieste rohule ei jäenud, maid ka sagedaste 
tõuge selle üle, uus Pugatsheffi ja minu wahel ette oli tul- 
und, tubliste naerda saiwad. Ja isa ei wõinud ka seda us
kudagi, et mina nende rööwlite nõuus oleksin olla wõinud, 
kelle tahtmine oli, riigi trooni ja mõisnikude seisust ümber 
lükata. Kõwaste küsis tema ka Saweljrtshi käest kõik järele. 
Saweljitsh ei salanud mitte, et tema herra Pugatsheffiga ühes 
oli pidanud sööma sa et tee kurjategija tema wastu sõbralik 
olnud. Sus aga tõendas tema ristis kätega, ei iialgi seda 
kuulnud olewat, eu tema herra isamaa äraandsa oleks olnud. 
Minu. manemad ei muretsenud enam, aga ootsiwad si ski suure 

! igatsemisega minu kodutulemrsl.
Mõned nädalad lätsiwod mööda .. . Wiimaks sai minu 

isa ühe tirja Peterburist. Würst mette sugulane, kirju
tas minust ja teatas isale lühidelt, et mind ometi süüdlane olla 
leitud olewat. Mma olla roskeste pidanud karistud saama, 
aga kelseruna olla isa ausa teenistuse pärast poja karistust 
wahändanud, ja olla käskinud, mind mnte ette nii raskeste 
trahwida, ku; tõlsi, waid aga eluotsani ühte kaugemasse Siberi 
nurka ärasaata.

See ootamata hoop maksis peaaegu minu isa elu. Tema 
harilik kindel meel kadus ära ja ta walas oma kurwasinft 
kibeda kahetsemise sõnade läbi wälja. „Waata nüid mret?!" 
— ütles ta sagedaste —- „minn poeg ori kurjategija Puga- 
rsheffi plaanidest jagu wõtnud? Puha Jumal, pidin mina seda 
nägema? Keiseriina on teda trahwift peaftnud On see minule 
kergituseks? Karistus ei ole jo mitte see ainus hirmus asi. 
Minu wanaisa suri isamaa ja selle eest wöideldes, mis tema 
oma südame tunnistuse järele õiguse tundis olewat. Ja minu 
isa on ausaste sõas wõidelnud; aga et minu poeg, üks mõis
niku sugu ohwitseer, oma wannet unustab, et ta ennast röõw- 
lne, mõrtsukate ja orjadega ühendab ... Häbi ja teotus meie 

, sugu konnale!" Minu ema, kes isa meele äraheitmise läbi oli 
ehmatatud, ei tohtinud tema nähes nutta ja püidis teda kin
nitada, ja arwas seda kahtlaseks, et mina nii suurt eksitust
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olin teha wöinud. Tema ütles sagedaste isale, et ka kohtu- 
pidajad inimesed oliwad ja minu hukka mõistmise juures 
eksinud wõisiwad olla. Isa oli aga trööstimata.

Enam, kui kõik teised, oli Maaria kurwastud, sest tema 
sai sest selgeste aru, et mina ennast suist oleksin lahti teha 
wöinud, kui ma teda kohtu segaduste sekka oleksin tõmmanud. 
Tema mõtles ennast minu õnnetusest süidlane olewat. Eala. 
jalt nuttis ta alati, mõtles aga selle juures wüsimata järele, 
kurda mind lahti wõiks peasta.

Üks kord istus isa sohwa peal ja sirmis suurt kalendrit, 
aga tema mõtted käisiwad körwale ja lugud selle kalendri sees 
ei mõjunud enam temale endisel wiisil. Ema kudus sõnalau
sumata willast jakki, kus juures tall silma pisarad oma töö 
peale weeresiwad. Häknselt tõusis Maaria tooli pealt üles, 
kus ta ka näpu tööl oli istunud ja ütles, et ta Peterburgisse 
reisida tahab ja palus minu wonemate käest reisi raha, Ema 
sai maga kurwaks. „Mikspäraft tahad sa Peterburgisse minna?" 
küsis tema. Ka sina jätad meid maha?" Maaria wastas, 
kõik tema edespidise elu õun ja õnnetus wõida selle reisi läbi 
ilmsiks saada, tema minna senna kaitsmist ja abi otsima wä- j 
gewate inimeste käest, sest ta olla ühe mehe tütar, kes oma ^ 
truuduse pärast isama eest surma saanud.

Isa laskis oma pea nõrku. Iga jõua, mis teda kaugeltgi 
oma poja peale sundis mõtlema, laks temale nagu okas sü
damesse. „3ah, mine siuna mu armas laps," ütles tema hel
laste Maariale. Meie ei taha sinu õnne wastu olla. Jumal 
andku sinule head meest peiuks, aga mitte üht kelmi äraand- , 
jat." Nende sõnadega tõusis ta üles ja läks silt kambrist ära.

Kui Maaria emaga üksi oli, rääkis ta temale jault oma 
ettewõetud nõu. Ema hakkas nuttes tema ümber ja palus 
siäna pisaratega Jumalat, et tema ettewötmine korda lähäks. ^ 
Mõne päewa pärast läks Maaria teele oma truu Palashkaga, ' 
ja Saweljitsh ka ühes, kes, mmust waugihaone läbi lahutud, 
ennast wähemalt sellegi mõttega trööstis, kt minu pruuti tee
nida mõis.

Maaria jõudis õnnelikult Sohwiaöje, ja kui siin kuulis, 
et keiserlik perekond praegu Zarskojeseloos oli, wõttis ta 
nõuks seia ootama jääda, kus lemale üks weikene kambrikens 
korteriks anti.
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Ketserina maja hoidja emand nimega Anna, hakkas te
maga kohe juttu tegema ja rääkis, et tema ka loss: ahjukütja 
õetütar olla; ka jutustas tema suure hoolega kõiksugust sala
dusi, mis ketserina elust- ja olust teadis: mitt tunnil keiserina 
hommiku üles tõusta, kohwi juua, jalutama minna, ja missugu
sed suuredülemad praegu ta ligi olla, keda ta õhtu oma ju
tule lasknud j. n. e. Ühe sõnaga, Anna jutustus maksis mitu 
lehekülge sündinud lugusid ja oleks jär^l tulema sugule wäga 
tähtjas olnud. Maana kuulos tähele pannes. N'ad läksiwad 
ühes lossi aed o. Anna rääkis iga puieötud teest ja sillast lu- 
gusid, ja kui nad küllalte jo ümber ouwad käinud, põõrasi- 
wad tagasi, wäga rahul teineteisega.

Teisel hommikul ärkas Maana üles, pani ennast riidesse 
ja läks tasa aeda. Hommiku oli wäga ilus. Päikene pais
tis pärna ladwadesse, kelle lehed sügisene karge õhk juba kol
laseks oli würwinud. Waikseete iäikks lai järw ja knded uju- 
siwad uhkeste põesaste tagasi wälja, kus omas õõkortens oli- 
wad olnud. Maana sammus ühe rohuplatsi ümber, kelle peale 

^ hilja gras Peeter Aleksandrewitsh Rummnsheffi wõitude males- 
Luse-kuju oli walmistatnd. Koraga haukus üks weikene walge 
koerakene. Maana ehmatas ja jäi seisma. Seal ütles üks ilus 
naesterahwa heal. Ärge kartke, ega ta n hawnrusta!" ja Maana 
nägi kohe ka räätiwat naesterahmast põõsaste marjul pingi peal 
istumas. Ta istus ka sellesama pingi otsa peale jalg'.: 
puhkama. Wõeras waatis terawaste tema peale ja Maana,

^ kes pealis kaudu ta wastu püidis woadata, nägi mõeraft 
^ walge hommiku-kleidiga, kaunis üht rietes; tema näis ar- 

aastane olewat. ta paksuka, kena näu peal 
oli tõsidus ja rahu ja tema sinised silmad ja tasane naerata
mine tõmasiwad nagu iga inimest ennesese poole. See wõe- 

, ras naesterahlvas hakkas' esiteks niäkima.

j„Teie ei ole küll nvist siit?" ütles tema Maanale.
— „Ei mustas Maana, „eile alles tulin siia."
„Olete wuft oma sugilsastega ühes tulnuid?"
— „Ei." mastis Maana, „mina reisisin üksi."
— ^Üsi? — aga Teie olete jo meel wäga noor."
„Minul ei ole aga isad, ega emad," wastas Maana.
/Tere olete wistift ühe asja talituse pärast tulnud?"
Pealika tütar. 7



„Mina tahtsin ühe palwega keiserina jutule saada," 
wastas Maana.

— „Olete üks waenelaps? Teil on tvistist mõne üle
kohtu ja õeluse üle kaebamist?"

„Ci, ütles Maana, „mina tahan armu otsida, mitte 
õigust."

— „Lubage mulle, Teilt küsida, kes ja kust T'e olete?"
— „Mina olen kaptein Mironofsi tütar."
„AH, pealik Mironofsi?" küsis wõeras. „ Selle tütar 

olete Teie, kes ühes Orenburgi kindluses komandant oli?"
„Zah!" wastas Maana.
See wõeras naesterahwas näis ligutud saatvat. „Ärge 

pange pahaks," — ütles tema wäga sõbralikult — „et mina 
ennast Teie asjate sekka segan, aga mina saan sagedaste suure
mate ja ülematega kokku, rääkige minule oma palwet. Eks 
saan mast kudagitviisi Teile abiks alla."

Maana tõusis üles ja tänas auupaklikult. See tund- 
mata naesterahwas tõmbas ikka enam tema südant oma poole. 
Maana wõttis ühe kokkupandud paberi taskust ja andis oma 
tundmata kaitsja kätte, kes seda tasa endale luges.

Esiteks luges tema tähelepannes ja lahke näuga, aga 
häkitselt. muutis tema pale ja Maana, kes tema iga wähemat 
liigutust tähele pani, ehmatas selle pahase näo üle, mis enne 
sõbralik ja lahke oli olnud.

„Teie palute Grimesfi eest —ütles see naesterahwa külmalt.
— „Keiseriiua ei wõu temale mitte armu anda. Tema ei 
ole mitte teadmata ega ko rumaluse pärast Pugalsheffl poole 
heitnud, waid kui üks kõlbmata sa äraandja."

„Ob, see ei ole müte tõsi?" hüidls Maana. „Mis?
— Mille tõsi?" — wastas see wõeras wihaselt

,See ei ole küll mitte tõsi, Jumal teab, et see tõsi ei 
ole!" ütles Maana kurwalt. Mina tean kõik, tahan Teile 
kõik rääkida ja kui tema ennast kohtu ees õigeks ei wõinud 
wabaudata, siis oli see üksi seepärast, et tema mind asja 
sekka ei tahtnud segada." Näid rääkis tema suure hoolega 
selle tundmata naesterahwalle ära, mis lugeja jo teab.

See kaukas tähelepannes. „Kus T'e korteris olete?" 
küsis ta wümaks. Kui kuulis, et Anna juures — siis ütles 
naeratades: ,/Za jah, ma olen Anna läku Tnst jo kuulnud.



Jäege termeks. Aga ärge rääkige ühelgi meie kokku juh
tumist! Ma loodan, Teie ei pea nutte kaua oma kirja peale 
wasiuft ootma."

Nende sõnadega tõusis ta üles ja läks üht puiestatud teed 
mööda ära; Maaria aga pooris rõõmsa lootusega Anna 
juure tagasi.

Anna laitis teda, et nii wara wälja jalutama oli läi
nud, tema arwamist mööda olla see noore neiule termist 
rikkumiseks. Näid tõi ta teemashina, ja jms hakkas ta jälle 
oma põhjatumat pitka seletust ketserina pere elu üle; aga üks 
tõld sõitis wärawa ette ja ketserina kammerteener astus uksest 
tuppa selle sõnumega, ketseruna kutsuda preilit Mlrrnoffr oma 
juurde.

Anna imetses ja hakkas ruttama. Jumal-issakeU
hüidis tema, „ ketserina kutsub Teid enda juure lossi! Kuida 
on tema Teist midagi teada saanud? Kuida. mu armas, tahate 
ennast ketserina ees tutwaks teha? Teie ei mõista wist meel suurt
sugu rahwa moodu minnagi, arwan ma........... Kas ma ei
wõiks Teiega ühes tulla? Mõne asja juures wõiksin Teid ometi 
meel juhatada. Ah jaa! Teil on aga reisi kleit ümber! Ega 
Te' ometi sellega wõi senna sõita? Kas ma ei wöiks mana 
emanda käest Teile kollast kleiti tuua?^ Kammerteener ütles 
aga tema jutu wahele, see olla Ketserina tahtmine, et Maaria 
üksi pidada sõitma ja just nii, kuida teda leitakse. Siin ei 
wõinud midagi enam teha. Maria, Anna õnnesoowunise 

' sõnadega saadetud, istus tõlda ja sõitis lossi poole.
Tema teadis, et asjale nüid otsus saab tulema. Süda 

tuksus tall kõwaste. Mõne silmapilgu pärast peeti tõld lossi 
ees kinni. Mürisedes astus tema treppi peale. Uksed läksi- 
wad kõik tema ees lahti. Ta läks mitmest uhkist tubadest läbi. 
Kammerteener näitas teed. Kui ühe kinnist ukse juure saiwad, 
ütles teener, et Maaria tulemist kohe teatada tahab ja jättis 
teda üksi.

See mõte, et keiserinat silmist silmi näha saab, pani teda nii 
hirmuma, et aga waewalt jalge peal mõis seista. Warsti läksi- 
wad tiim.uksed lahti ja Maaria astus Keistriua ebttrmse kambri.

Keiserina oli ennast praegu riidesse pannud. Mõned 
teeudrid oliwad tema ümber ja lasksiwad Maariat auupakli'
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kult läbi. Keiserina poolis ka ennast armulikult tema poole 
ja Maaria tundis nüid, et see muud kegi ei olnud, km see
sama. kellele ta io lossiaias kõik oli awaldanud. Keiserina 
kutsus teda ligemalle ^ ütles naeratades: ^Minu! on wäga 
heameel, et ma on;a sõna pidada ja Teie palwet täita wõin. 
Teie asi on hea otsale jõudnud. Teie peigmees on ilma 
suita, ma olen seda selgeste teada saanud. Siin on üks kiri; 
olge head ja andke seda oma tulemase äiataadile."

Wärisema käega wõttiS Masria seda kirja mastn rõõmu- 
pisaratega langes ta ketserina jalgade ette. See aga tõstis 
teda üks, andis talle suud sa ütles: „Mina tean, et Teie 
rikas ei ole, mina aga olen pealik Mirouosfi mõlglane; äga 
et teda enam Mailmas ei ole ia isamaa eest on pidanud räöw- 
lite käte all surema, siis olen ma nüid tema ainsa lapse wõlg- 
lane. Olge nüid tulemiku pärast mureta. Mina olen oma 
hooleks wõtnud, Teile warandust muretseda."

Keiserina andis wee! korra sellele waesele lapsele siiud ja 
laskis teda minna. Maaria sõitis tuldud tõllaga ära. Anna, 
kes igcüsetes tema tagasitulekut ootas, küsis nüid küsimist küsi 
mise peale ja Maaria wastas salle, kuda mõis. —

Weel sellsamal päämal ruttas Maria kõdil poole minema, 
ilma et sall seda uudishimu oleks meelegi tulnud, Pcterburgi 
linna waatama minna.

Siin lõpewad Peetri tähtsamad elujuhLumised. Nende 
perekonna lugust on minule tnttam, et teda Keiserina käsn 
peale 1774. aasta lõpul mangi st lahti lasti, ja et tema ka 
Pngatshefsi ärahukkarmse juures oli. kes teda teiste ohwitleeride 
hulgas kohe ära tundis ;a peaga nikutades teretas. Warsti 
pärast seda silmapilku langes Pngatshiffi pea kmwe all, ja 
näidati teda, merest tilkndee, ümberseisja rahwale. Paar kuud 
pärast seda lasksiwad Peeter ja Maaria ennast laulatada. Kei
serina armu läbi sol Maarialle kannis suur kaasawarandus. 
Nende järel-sugu õitseb praegugi Simbirski knbermailgus.... Ühes 
ilende uhkes elumaja kambris seisab klaasi all raamide mahel 
Katar-iiü II oma käega tirjntnd kiri. See kiri on Peetri rsaltz 
lirjiitiid, tunnistab Peetrit tema peale nrwatnd siust lahti ja 
kiidab pealik Mironoffi tütre mõistust ning wahwat ja lõbusat meelt-
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