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Lnese okwer.
Kooliõpetaja Hans Narmas kõndis mööda 

jaamaesist, näris wurrusi ja näppis kärsitult auk- 
lift palitutaskut.

Kümnendat korda pööras ta jaamateenri poole: 
,,Noh, kaua läheb meel, mis te arwate?" 
„Li tea ütelda. Ta peaks iga silmapilk siia 

jõudma..."
„EHK jooksis rööbastest wälja, wõi üleüldse..."
„Ei kussa, seda nüüd tea kedagi... Nga need 

wa märjad puud — ei saa ühti seda selget tampi 
kätte..."

oa Narmas kõndis jälle edasi, näris murrust, 
näppis kärsitumalt auklist palitutasikut ja mõtles:

„praegu on ta Kuusiku Jaani putka kohal... 
Loo... putkast möödas... Lalu metsa wahel... 
Lalu metsa wahel... Lalu metsa wahel... Loo... 
Metsa wahelt wäljas... Nüüd on ülesõidu kohal... 
Ülesõidu kohal... Loo... Nüüd Kamara talu ko
hal... Kamara talu kohal... Kamara talust möö
das... Nüüd on Gja silla peal.. . Mahendab auru... 
Kurat, neid sildu kah!.. Ei mõista ilma silda
deta kah läbiajada... Loo.. . Nüüd on üle silla... 
Priidu putka kohal... Lemafori kohal... 5 ema- 
sori Köhal.... Ti nii kaugel ta ei ole weel... Kui 
ma sinna bagaashi aida nurgani jõuan, siis on sema
fori köhal... Meil oli raske batarei ja seda juh- 
ris Nugust Nei, ta rai, hai, ra... Loo... nüüd on
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semafori... mpfori.^. mia^so-ri... Kurat, ei ole 
weel! 5uits oleks näha olnud... No küll on iga- 
wene pudrukast. Venib Nagu sandi silma pisar..."

Viimaks, kui Narmas oma mokapealse wii- 
mase wõimaluseni paljaks oli närinud, hüppas puu- 
riitade tagant niiskesse talrve õhku järsk fontään 
wilistawat auru ja must suitsema ninasarwega we- 
dur wedaZ hoigades wagunid jaamaesisele. Narma 
ihust ja hingest jooksis läbi palaw hoog.

Kas on täna sees wõi ei ole? Kui kell kolm 
läbi on — on sees, kui ei ole — ei ole sees.

Ta tõmbas uuri ^aSkust, hoidis seda natuke 
aega numbrilauda allapoole, pööras käes, keeras 
ftis järsku uuri ümber ja wacitas.

Kolm.
Gn? Li ole? Li ole, siis ei ole — mõne asi!
Bagaashi wagunist laoti bagaashi wälja.
Narmas läks sinna.
„Tänased lehed on siin! Iah?.. Glge lah

ked, lubage mulle üks ,,Teataja"!.."
„Godake, oodake, praegu ei saa. Tarwis enne 

ära lugeda... LKS jaamast saa pärast... läheb 
natuke aegia..

Narmas astus jaamaruumi.
Imelikud inimesed, jumala eest! Venitawad 

ja miidawad aega! Tal oli raske ühte lehte anda. 
Tarwis üle lugeda! Gige mul asi. Gota siin nüüd, 
Kunas ta nad üle loeb, pole mingit seadust ega 
korda, ühe sõnaga ütelda. Gota, nüüd oma vaha eest 
Wn, nagu tolgus!. .

Viimaks ometi toodi lehed.
„Üks... „Teataja"... Üks ,,Teataja... Olge 

lahked lubage üks „Teataja".
Narmas wiskas kümnemargalise lauale, Kah

mas lehe ja ruttas jaamahoonest wälja.
Jaamaesisel lõi ta lehe lahti ja ärewalt otsi

des jooksid silmad üle leheweergude.
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Maawärisemine . . . Uue walitsuse esimens 
samm... Tatitõbe... poliitilisse erakondade kes
kel .,. Libulakasmatus... Kunst ja teadus... Kr- 
gentiinia... Kodumaa teated... Uha!

Narmas laskis õhetama muige üle näo libi
seda ja luges:

„N. aleroi karskuseselts, mis siin ainukene kul- 
tuurline tegur bli, on wiimasel ajal põdema ha
kanud ja nagu näha, ei ole kaugel aeg, kusta Kar
mad pea alla paneb. Ilmad on meil kuiwad, ehk 
küll ka onra jagu niiskust ei puudu, nagu see tai
mel harilik nähtus. Gn ka tihtilugu ümbruskonnas 
hunta nähtud. Lähemal ajal on meil alewiwalit- 
suses muudatust oodata. Läheb maja kah.

—armas.
Noormees mnatas ümber, nikutas pead, as

tus paar sammu edasi ja luges sõnumi uuesti läbi.
Liis pani ta lehe hoolikalt kokku, pistis põue

tasku ja astus edasi.
Tähendab, see sõnum on sees. Ia Kui peenik- 

selt öeldud, mis? — paneb kõrwad- pea alla. Nii 
just o.li ta kirjutanud ja nii on ta nüüd lehes. Toi
metus ei ole midagi maha tõmmanud. Li noh, mis 
seal maha tõmmata, kui asi niisugune on... . pa
neb kõrwad pea alla. . . lNhaha...

Narmas astus kiiresti läbi lumiste alewi täna- 
wate. Nind oli kerge, süda naeris ja silmad naersid.

Ta mattis kinda käest, wiskas Wes ja kui see 
alla kukkus, lõi saapa ninaga uuesti õhku.

Liis maatas ümber. Keegi ei näinud. Oli tkhe 
widewik ja inimesi ei liikunud. Ta tuju oli lõbus. 
Kätega kõiksugu liigutusi tehes, pomises ta Veid
ralt mõtteta sõnu moonutades:

„Ktatat! Ktatat!.. Kuda passol?. . Tsto la
kal?. .. LtrajuSlaiu ja ne snaju... Timtadi ri, 
ri ta ti!. . Tardanelli, karuselli... pim padi pumM, 
kummadi kumm... Lopa Kadu ratarumm..."

Ia siis läks laul üle wile peale, millel ei olnud 
otsa ega äärt. -
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Nagu wäike poisike, lõi ta piinrapoest mööda
minnes w urama aknaluugi r.audklamrid.

Ziimiskari maja wärawa lükkas ta lahti, pis
tis pea hoowi ja tegi silmipilgutades:

.,Tsst!.. Tsst!"'
Wana paks polt pani parajasti aknaluuke 

kinni kui Narmas mööda läks.
„Tere õhtut!"
„Tere, tere!"
.,Kas teil tikke on?"
,Ms ikka!"
„Lubage mulle siis üks tops!"
Nad astusid kauplusesse sisse. Narmal olid ti

kud taskus ja tal ei olnud õigust öelda, neid ku- 
gugi tarwis.

,Mete tänast ,,Teatajat" lugenud?"
„Li ole saanud ühtegi nii kaugele weel. .. 

Nudisid jälle midagi on wõi... Mtse?"
Narmas tõmbas taskust lehe ja ulatas kaup

mehe kütte.
..Tahate roaadata... Nudisid on laialt!.."
Kaupmees wõttis lehe ja hakkas kuulutusi 

silmitsema.
„KH mis te rämpsuga aega wiidate... Lee on 

naiste asi... Te waadake ikka tähtsamad asjad 
ära..."

Kaupmees keeras lehe teise külje.
„Tahawad jälle kriisist tegema hakata.. . Mis 

sa neid räägid... Tga muud pole kui üks kriisis 
teise otsas... Mis sa selle moega küll tesd wõi 
oled?.. Mnee. .. mnee..."

„TH, mis tühja kriisist... Mis see meie asi 
on... Waadake edasi... waadake edasi... sees
pool, seal on rähkem uudist... Eh, mis kr-iisis!"

Kaupmees keeras lõhe lahti ja hakkas juht
kirja lugema.

„Mis te kamast loete!.. Waadake tähtsamad 
asjad ära... Kodumaa teated... näete seal all..."
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kaupmees laskis rinnuli leti peale ja hakkas 
lugema.

Narmas näris huuli ja sõi silmadega kaup
mehe näoilmet.

Kaupmees luges rahulikult sõnumi läbi ja 
algas niisama rahulikult teist.

Narmas kehitas palitut.
,,Noh, waatasite läbi... !Na tahan nüüd jälle 

edasi minna... Neg on juba kaunis hiline... Noh, 
niis te ütlete selle kohta?"

„Li noh, ma olen ikka öelnud, et need kriisid 
ja nisuke poliitika ei lähe. Tee tööd, nagu kord ja 
seadus seda nõuab, aga ära kriisita. NNs sa kriisi- 
tad! Nui me kõik kriisitama hakkame, no mis sellest 
kupatusest siis wälja tuleb?"

,,Li, aga mis te selle olemi loo kohta üt
lete?"

„Li noh, kes... kust... eks ta ole... kes 
see ninamees nisuke ta sinna lehte siis on pand..."

„Noh, ega see panemine nii keeruline olegi... 
peab ainult asja tundma... Igaüks sellega mui
dugi Valmis ei saa!"

„Ega miimaks... noh, küllap see wist teie 
oma töö ongi!"

„Ia mis seal salata!.. Laamad nii kui nii 
teada... pole siin ju kedagi muud, kes nii ütelda... 
Noh, ega see kirjutamine iga ühe käes ka lähe..., 
Ia mis seal siis on?.. Lee ei ole ju mingisugune 
kuritegu... Lee wõib ainult kasu tuua... Nrwus- 
tus on tarwilik asi... Jah... No, head õhtut siis!"

„head õhtut!"
-t-

Terwe öö elas Narmas unistuste ilmas. Ta 
on üle alewi kõige kuulsam mees. Teda karde
takse ja austakse. plikad ja noored naised unista- 
wad temast päewal ja ööl. Nad on õnnelikud, kui 
nad ühe minutigi saamad tema kõrwak oka. Mui
dugi mõista, ta teeb, mis wõib. Ta ei ole mitt>e
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uHke, ta näitab, et ta ka tähtsuseta inimesi ei 
põlga.

Kaupmees otsib talle igakord kõige paremad 
heeringad, paberossid annab talle sisseostu hin
naga et ta teda lehes ei „tõmmaks". pidudel- 
antakse talle priipilet esimesse platsi, et ta pidu 
„maha" ei teeks.

Iga mamma tahab teda oma wäimeheks. Ku
rat ja põrgu, niisugune mees on alles midagi määrt) 
Hoiab terme alewi oma sule all. Paneb sõnumi 
sisse ja on sinu elu ja õnn igamesest ajast igawesd 
ajani purustatud... pole naljaasi, bratets

Hommikul üles tõustes, astus ta poolpiduse 
peegli alla.

Ütleme näituseks, näomormil ei ole maga raiga. 
Nga murrud tulewad maha ajada. Ia juuksed pi
kaks kaswatada. Nina juures ei saa küll mingit pa
randust ette mõtta, aga, pagan wõtaks, ninad ja 
kõik muu niisugune rMine krempel ei ole ju 
mõõduandwad. peaasi on ikka inimese sisemine 
mina, ühe sõnaga, inimese maimline olukord ja 
nõnda edasi. Ia ega's mülimus ka, õigust ütelda, nii 
wilets ei ole. lDõtame, näituseks, käsmu... Ta 
toetas enese wastu kapiust ja tõmbas pea kohta 
pliiatsiga kriipsu. Siis astus ta paar sammu tagasi.

Noh, päris ilus kõrsgus. Nii ütelda, tubli kesk
mine kõrgus. Hmnja... ja... Ta pani enese rii
desse, sõi, luges sõnumi meel paar korda läbi ja 
astus siis klassituppa. Luures toas maikis kära ja 
poisid pugesid nagu hallid Varblased oma kohtadele.

Narmas istus laua taha.
„Mis teil tänaseks üles oli antud?.. Kass 

ja hiir... Nha... Noh, Popp, mata raamat ja 
loe mulle, kuidas sa loed..."

Popp, maike roalgepeaga poisiklutt, mattis raa
matu ja hakkas lugema, ruttu ja Vahetpidamata, 
nagu oleks tal suu tuld täis olnud. Narmas ei 
kuulnud midagi. Ta mõtted olid kaugel kassist ja 
hiirest.
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„Tubli!.. Väga hea!.. Nga nüüd katsume», 
kas sa ka muud lugeda mõistad, kass ja hiir on sul 
enam kui selge. Tule siia, loe mulle siit s»e sõ
num ette!.."

poiss luges meerides ja komistades. Narmas 
nokkis sulepead ja muigas.

„Tubli! Kas tead mis leht see on? Zee on 
,,Teataja". Mis lehte papa loeb?"

„Ma ei tea."
Narmas pööras poiste poole.
,,Kelle papa loeb ..Teatajat"?"
Kaupmehe Kusti tõstis käe üles.
,.Minu papa loeb."
..Tubli!.. hea poiss!.. Ma pean sind meeles!" 

Ja Narmas joonistas oma taskuraamatusse Kusti 
nime taha suure tüseda 4. Mõtles siis natuke ja 
tegi -h taha.

päewad läksid.
Narmas kandis pikki juukseid, paljaks aetud 

nägu ja siidipäewawarjust tehtud laia kaelasidet.
Vabadel tundidel tegi ta harjutusi miksitopsi 

kaanega.
heameelega oleks ta enesele monokli muret

senud, kuid ta häbenes kauplusest seda otsima min
na. Ja niisugust südamesõpra, kelle ülesandeks selle 
muretsemist teha, tal ei olnud. Nga, lõppude lõ
puks, ei ole ju siin ilmas midagi wõimatut ja 
sellepärast on hea kui silm teatud kogemused oma
nud. Ia neid kogemusi wõib ta wäga hästi omada 
miksitopsi kaanega opereerides. Liis on pärast mo- 
nokel, nagu rusikas silmaauku.

Üleüldse oli Narmas opra isiku kallal põhja
likku puhastusetööd teinud. Ta oli kõik abinõud ära 
kasutanud, et end massist eraldada. Ta oli enesega 
rahul ja waatas lootusrikkalt tulewikku. Ia tal 
oli selleks põhjust: — pea igal nädalal ilmusid 
..Teatajas" sõnumid N. alewi poristest tänawatesh 
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wõihindadest, huntidest ju ilmade seisukorrast. Ia 
see kõik oli tema, Narma, kätetöö.

Iga päem nähti teda tänawaid mööda lonkima, 
pliiats ja pabeririba käes, ja tähelpanelikult üm
ber w ühtima.

Inimeste wastu tulles pistis ka käe põue, pani 
teise selja taha ja tõmmas targa kortsu kulin.ude 
wahele. Na pidude! oli ta külm ja ligipäüsemata.

Nuid ta ei olnud mitte nii halastamata, nagu 
mõni ehk arrvata mõis. .

Tal oli soe süda rinnus ja see soe süda tuksus 
Nangru Adeelele.

Nangru Adeelel ei olnud selle wastu midagi, 
sest ta oli juba wiie aasta eest leeri läbi teinud. 
Ia pea igal õhtul käis Narmas Nangrul. Ta rää
kis pikalt ja laialt ajakirjanduse tähtsusest olemi 
elus, puschkini lapsepõlmest ja trükikunsti ülesleid
misest.

Ia kui kõik jutud räägitud olid, siis suudles 
ia ka Adeelet.

Aga ühel pühapäema õhtul tuli pööre.
^Narmas kõõlus ahju ääres puupõhjaga toolil 

ja targutas:
,,Ajakirjaniku tähtsusest on wäheste! aimu. 

Nad loemad, wõtame praegu, lehe läbi, wiskawad 
nurka ja asi sellega. Aga nad ei kujuta eneseie 
seda sugugi ette, et iga wüiksem kui rida, iga pisem 
kui sõnum, on üks osa sellest määratu suurest tööst, 
mis ajakirjandus teeb rähma keskel kultuurilises 
suhtes ja nõnda edasi. Ajakirjandus on, ütleme 
praegu näituseks, see peegel, milles peegeldub räh
ma hinge elu ja olu..."

perenaine wiskas peoga supipatta soola.
„AH, mõne peegel nüüd. Ma tea mette!"
„N)at seal ta nüüd on! Te maatate asja peale 

nagu türklased! Ajakirjandus on ja jääb peegliks, 
mis tõetruult peegeldab ..."

„Mis ta seal peegeldab. Tks te peegeldate ja 
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fee o ju näha, et seal peegeldate... Kirjutate iga
sugustest !huntidest ja sellest ja teisest, aga kes, neid 
Hunta on näinud? pole kuuldagi olnud!"

Narmas tõusis püsti.
„Te räägite lollusi! Nga te wõite rääkida, mis 

te tahate, mina oma põhjusmõtteid muutma ei hak
ka. Zeda ärge lootke. Ma saan kõik oma jõu 
kokku roõtma, et oma seisukohta kaitsta. Kirja
nikul on ikka tumeda rahwa keskel raske elada 
olnud ja saab Ka edaspidi olema. Nga ajakirjandus 
on ja jääb elu peegeldajaks..."

perenaine Kohendas pearätti.
„No peegeldage aga edasi... Nga kui te nii

sugust laimujuttusi hüntidest ja roõi hindade lan
gemisest kirjutate, siis peegeldab mõni teile kah, 
Ti maailm küsi seal kedagi!"

Narmas wahtis minut aega üksisilmi perenaise 
näkku, kahmas siis mütsi ja tõmmas palitukrae 
üles.

„Te ahwardate mind!.. lVäga hea!.. Ju
malaga !"

Ta surus mütsi püha ja astus toast wälja. 
Ndeele hüüded ei aidanud.

Pika samtnudega astus Narmas koju poole. 
Ta paled õhetasid ja käed olid palitutaskutes ru
sikasse surutud. 5ee on kõige suurem sigadus. Gn 
ta Mõni karjapoiss wõi? Mis? Kurat wõtku, ta 
on inimestele head püüdnud teha, neid juhtida, 
nende kultuurilist tasapinda tõsta — ja nüüd? 
Dle nii lahke, see on see tänu. Tänan wäga! 
Mul on wäga hea meel, kui te mulle ühe hea 
nahatäie annaksite... Nii peaks te muidugi üt
lema, siis oleks asi korras. Ia, La, miks mitte, 
Dlge aga lahked.

Narmas sülgas.
Kga, kuradi pihta, kui see tõesti tõsi on ja 

lalle naha peale tahetakse teha. Nii mõnigi mees 
wõib ta peale hammast ihuda. Ta kannab ühte ja 
teist awalikkuse ette ja see ei meeldi mitte kõigile.



paljud näeksid heameelega, kui ta roaga seks, 
oleks tehtud. Ta on neile pinnaks silmas. Ja mis 
seal siis nii on — paneb sulle kusagilt nurga 
tagant kärtsu ära ja oled sina seal. Niisuguseid 
asju on ennegi ette tulnud.

Ia äkki tundis ta painawat hirmu. Ta kii
rendas sammu ja wahtis ühtelugu selja taha.

Newolrvriluba peab wõtma. Tingimata. Nii 
see asi ei lähe. Newolrvriluba peab tingimata rvõt- 
ma... Nga kust saad raha rewolwri ostmiseks...

Ia sest ajast sündis Narma elus suur pööre. 
Igas inimeses nägi ta oma waenlast. 
kustumata elas ta ajus mõte, et teda ära- 
häwitada tahetakse. Igalt wastutulijalt tänarval 
ootas ta noalööki.

Ta elas toas, nagu mutt koopas. Nurult päe- 
wal käis ta kaupluses ja muude Larwituste pä
rast wäljas. Ghtu tulekuga aga müüris ta enese 
oma kambri nelja seina wahele.

Igal õhtul tassis ta woodi ise kohta, sest 
päewal wõis keegi aknast waadata, kus woodi 
seisab ja öösel kuuli läbi aknaluugi saata. Gö läbi 
põletas ta pliida all tuld, sest muidu wõis keegi 
korstnast sisse ronida. Iga päew uuris ta põhja
likult põranda lauad ja seinad läbi — kas kusagil 
kahtlast auku ei ole.

Nui teda keegi pidule kutsus, siis wabgndas ta 
end ikka ajapuuduse ehk mõne muu takistusega. 
Ise aga naeris endamisi: ei lähe korda!..

Ta muretses omale suure hundisarnase koera 
ja sidus selle poolewersta pikkuse paelaga õue- 
ükse külge. Nui aga ühel päewal koer paela ot
sast kadunud oli, siis o.li Narmas kindlas arwami- 
ses, et see mõrtsukate töö on.

Nooliõpilastele rääkis ta iga päew:
„Te ehk imestate, kuidas ma üksi siin kooli

majas elada julgen? Ma ütlen teile, selles ei 
ole midagi kardetawat. Vargaid ja mõrtsukaid 
mina ei karda. Nui neil oma elu armas ei ole, 
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Ms wõiwad nad tulla... Dlete te põrgumasinast 
elus midagi kuulnud?.. No wat, niisugune põrgu
masin on minul olemas. Mitte niisugune, maid tu
hat korda hullem. Ja niisugust ei ole mul mitte 
üks, maid kümme tükki. Niipea kui waras ust 
puudutab ehk niisuguse koha peale astub, kuhu 
astuda ei tohi, lendab ta puruks ja näruks. Ia 
pealegi on mul elektriga kõik nii sisse seatud, et 
Ma juba kaugelt kuulen, kui keegi öösel maja lä
hedale tuleb... 5iis teen salaluugi lahti ja pa
nen talle piraka ära. Ia kui ma tänawal käin, 
on mul ka wäike põrgumasin taskus. Iühtuda 
wõib nii mõndagi ja siis on hea, kui sul kohe sõja
riist käes. Muidugi on mul ka tubli rewolwer tas
kus, kuid see on põrgumasina kõrwal lapseasi!.."

Ia seda rääkis ta ka igal parajal juhtumises 
kaupmehele, perenaisele ja kõigile kellega kokku 
puutus...

Ühel tormisel ööl kuulis Narmas koolimaja 
ümber sammust ja kõnehäält. Ta kohkus.

Teraw külm uss wingerdas kehast läbi ja 
juukste alune lõi märjaks.

Naskelt koputati ukse pihta.
Narmas kahmas kirwe ja kükitas pliida warju. 
„Nes on?" hüüdis ta häälewärinat alla nee

lates.
„po!itsei!.. T^hke lahti!"
„Lahti ma ei tee. Nui te politsei olete, siis 

tulge homme walges. Öösel ei lase ma kedagi sisse!"
„Tehke lahti! Muidu murrame ukse maha!" 
„Natsuge murda!.. Lendate kõige uksega õhku, 

nii et pilpa puru taga. Mu põrgumasin juba nalja 
ei mõista!"

Natukeseks ajäks jäi õues waikseks. Liis hüü
dis keegi uuesti.

„"Mhke uks lahti!.. Muidu wõib teil asi 
pahasti Minna!.."

Narmas läks jalgsemaks. Ta karjus täiest
kõrist.
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.sasige minema!.. Ma tunnen juba, mis 
politsei seal on!.. Kui ma kolmeni loen, ja kui 
te siis kadunud ei ole, siis waotan ma nupu peale 
ja te lendate ühes masinaga põrgu... Ma ei tee 
nalja!.. Üks^.. kaks... Ma annan teile nõu 
ära minna... kaks..."

Keegi kirus wälja? ja rasked sammud kauge
nesid maja juurest.

Narmas Sõrus -heameele pärast käsi, rlsi oli ke
nasti korda läinud. Need olid kindlasti masuurr- 
kud, kes ta elupäiwi lõpetama tulad... 5lga, wõta 
näpust. Ta Mängis neile toreda wiguri...

kjomtnikul kui Narmas alles woodis pikutas, 
ilmus politsei.

Ta korter tuhniti läbi, kõik asjad pöörati pa- 
hurpidi ja otsiti piinliku hoolega läbi. WSeti kaasa 
paar plekk kasti, gummitoru, suhkrutoos ja wee! 
muud rämpsu, millele nime ei teatud anda.

Narmas oli kohkunud.
„Nga jumala pärast, mis kurja ma olen tei

nud,... Mida te otsite?.. Mul ei ole ju midagi... 
jumala eest..."

„Ei ole! Nüüd ei ole, aga öösel oli. Nüüd toi
metasite oma põrgumasinad kõrwale! Tunneme!.. 
Aga nii kergesti te ei pääse!., politsei ähwarda- 
mine ja sõjariistus Vastuhakkamine! . . Tulge 
kaasa!"

Ia Narmas wiidi politseisse.
*

paari nädala pärast sai Narmas ministeeriu
mist ametlise paberi, milles teatati, et ta kooli
Õpetaja ametist Vabastatud on, kui isik Kelle kätte 
lastekaswatust ei wõi usaldada.



lutrvULlaM
Tema nägu: punane ketas, mille ümbermõõt 

kakskümmend tolli- silmad: õpipoisi õmmeldud nööp
augud- nina: wiieküünlaline „Gsram" kino rek- 
laamkastist- kõrwad: pahasti pargitud tubakalehed.

Minu nägu: kitsejälg kewadisel lumel, ehk: 
/pöidla märk näpupassil.

Ia nii istume me wagunis ja sõidame. Rongi 
aknast pillutakse mööda telegrafi poste, pisikesi put
kast, talust, kiduraid mändi, metse.

Mina loen ajalehte, tema loeb raha.
Nagu kalkuni kari, kisawad wagunirattad ja 

waikiwad siis järsku. Rong seisatab.
Minu kaasreisija paneb rahapuuga tasku ja 

surub nina wastu akent.
„Mis jaam see on?"
„Negwiidu."
„Negwiidu... Noh, siis oleme juba Eesti pii

ridest wäljas?"
„Nuidas nii?.. Eesti piir on alles kaugel!"
„§ooh'.. 5ee Eesti ei olegi siis nii wäike!"
„Noh, ega's ta nii wäike ka ole. Gn ilmas 

wähemaidki!"
„NH weel wähemaid on?.. Näituseks, N)äi- 

Ke-Nasta on igatahes wähem?"
„N)ähem ta nüüd küll ei ole, kuid seal on 

mitu riiki koos." . '
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„Lks siin ole ju ka mitu riiki koos.. . Lest? 
riik... Vabariik... demokraatline wabariik..."

„5ee on kõik üksi. Üks Lesti riik."
„Mhõhõh... Lesti riik on igatahes üks Vane

matest riikidest. waadake, kui suured metsad, näitu
seks, siin tee ääres kaswawad. Need on aastasadasi 
kaswanud."

„Nui rippumata riik, elab ta alles teist-kolmar 
aastat!"

„Nippumata?.. Nas ta enne rippus siis? kus 
kohas ta rippus?"

„Noh, ta oli wenemaa all!"
„wenemaa aN? Tähendab, nüüd on ta sealt 

Välja kaewatud?.. Ehee!.. Ma mäletan, kord 
lugesin ma kusagilt, et Greekamaal olla mitu suurt 
linna maaalt wälja kaewatud. õa niisugust Maa
alust linnast peab seal weel küll ja Küll olema... 
wõi siis siin pool kantis on ka niisugust asju ette- 
tunud?.. Tähendab, siin ellasid siis Vanasti ka 
greeklased?"

,,5ee ei Või olla. Zee on põline eestlaste maa. 
Ta oli küll ajutiselt rootslaste, daanlaste ja saks
laste all, kuid päris peksmehed on ikka eestlased 
ja loodetawasti jääwad nad ka selleks, sest see on 
kõikide eestlaste südame soow olnud, enne ja pä
rast Lembitud! Nüüd on Lembit ja Nalewipoeg jälle 
Testis!"

„Ia, ja, seda ma tean! Ma olen nende mõ
lemate peal käinud. Nalewipojaga olen isegi sõit
nud! Jookseb kui noor hurt, ma ütlen — nii et 
meri mahtu täis!"

„Ma ei räägi mitte sellest. Ma räägin Lembit? 
ja Nalewipoja maimust, mis jälle Lesti rahwa seas 
asuwad!"

„Ras need maimud on siis nüüd Lesti rahwa 
sea!Z? Ma arwan, see on üks kardetav) asi Kui 
maimudega hakatakse hullama, waimude Välja
kutsumisega ei maksaks Jännata! Need panemad 
sulle niisuguse põõna, et pandud on!"
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,,Te mõistate mind walesti. Ma tahtsin Eelda, 
et Lesti rahwa seas on 'Me Nalew Messe ärkanud. 
See Nalew, millest! Kreutzwald kõneleb..

«.Kreutzwald?.. Mis asjamees see siis on?*
..Kreutzwald on Lesti luuletaja. Kes Mana

jasse läinud, kuid kelle töö ei unune!"
..Manala? See on seal Paikali järwe äärier 

wõi? Tähendab, ta läks saadikuks sinna? Mis?"
„Li. Ta on surnud!"
..Surnud! Nii noortelt suri ära!.. Kga La 

aleks wõinud ra!ha teha! Ütleme näituseks, ta oli 
luuletaja, nagu te tähendasite. Ia mis oleks tal 
praegu raiga luuletada olnud. Gleks pand ikka — 
parts ja parts! Ia muud Kui oleks ostetud ja 
Voetud!.. Ia Nüüd, ei ole siis, tähendab. Testis 
enam luuletajat?"

,,Ia on. Meil on isegi mitu head luuletajat, 
wõtame näituseks: Under, Msnapuu, Semper..."

,,Semper kah?.. Seda meest nra tunnen!.. 
Ta tegi mulle minewal talwel mütsi. Nga ma 
ütlen, mitte kellegi kuradi müts see ei olnud. Teate, 
nii kui paha tõmmasid, siis peanahk kees... Maata, 
waata, wõi tema hakand ka luuletama!"

,,5ee on igatahes Koegi teine SeMper. Ühe- 
nimelisi on ju palju. Näituseks meil on ,,Lstoonia" 
direktor Iungholz ja endine Nakwere politsei roa- 
neM kirjutaja oji ka Iung!holz!.."

,,Ia, ja> seda tuleb ette!.. Nh see Iungkolw 
on siis see Lesti riigi dilektor wõi?"

..Mitte Lesti riigi, waid teaater „Lstoonia" 
direktor, Tallinnas!"

"Tallinnas on jiis teaater kah?.. Niisugune 
asi mulle meeldib. UtleMe näituseks, teaatris oled 
sa ikka lõbuseS tujus. Tuleb seal ette traadi peal 
käija, wõi koerataltsutaja, wõi narr oma nägu
ritega, siis sa tead, et ta ikka midagi teeb, mis 
sul meelest ei unune!.. Teaater ja kiinu need o» 
kaks asja, mis, wõib julgesti ütelda, asjad on!"



„Ma ei tea nüüd... Kuid ma ei saa neid ik
kagi Kõrmu seadida. Kiino on Ma üks surnud asi..."

..Kuidas nii surnud!.. Liis te Muut ei tunne. 
Leal just nimelt elab kõik!"

„Leda küll nüüd, kuid ma räägin enam kuns
tilisest seisukohast Vaadates."

„No ärge minge siis seisukoha peale! Minge 
esimesesse platsi. Leal on kõik selge ja arusaadav)!"

.,N)äga rvõimalik, kuid Mina, kui kooliõpe
taja. ei saa kinoga igas suhtes leppida."

„NH te olete kooliõpetaja?.. Gn Eestis koo
lisi käh?"

..Kuidas muidu siis!.. Kus lapsed siis ha
ridust saamad? Eestis on isegi ülikool!"

..Ülikool kah?.. Lee on mist Pariisist siia too
dud?... Ma olen kuulnud, et seal peab neid 
olema." ,

„Li ole.^ Lee on mana Laksa ülikool!"
„lVana?.. No siis pole taga mist suuremat 

midagi peale hakata... Iah, eks ta ole — nii
sugune asi on praegu kallis, kui ta uus on. Kust 
see wäike riik kõiki head saab. Küll kuningal wõib 
siin ikka raske elu olla?"

..Meil siin, Eestis, ei ole mingisugust ku
ningat."

..Ei olegi kuningat?.. No mis riik see siis 
on? Kes siis troonil istub?"

..Pole trooni kah!"
„Li ole kah!" N)at sul sakuskal! No mis 

nali see siis on?.. Täiesti arusaamata!"
Nong jääb hambaid kiristades seisma.
Ma Võtan oma pakid.
„Lo. Mina astun nüüd maha. Loowln teile 

head reisu. Te sõidate mist weel kaugele?.."
„Iah, ma waotan otse Väljamaale..,"
..lVist mõni äriline ettemõte?"
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„Li, ei, mul on suuremad ülesanded — nm 
sõidan Väljamaale, et seal Lesti tutw uitami
seks tööd tcha!"

Ma astun Vagunist wälja.
Ringi ümber on pime öö. Rinult waguni- 

aken on Valge. Leal on walgus. Rong wilistab 
ja see walgus hakkab Väljamaa poole liikuma.
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kMistiä eneseaimamata.
Toomas 5oorents lükkas lühikese piibunosu 

pahemasse suunurka ja sõnas isalikult:
„5ina, Lutt, oled alles piimalõug. Ilma elu 

tunned sa weel wähem kui purjunööra, jah. Na 
ütlen sulle, jäta see eit kus see ja teine, jah. 5a 
Võta naist, nagu sa wõtad oma lõunase liha- 
portsu — lased hea maitseda ja on sellega, jah..

Lutt wahtis üksisilmi õlleklaasi ja waikis.
„Näh, kus nüüd Lutt sellega saab. Talle 

meeldiwad naise korsetinöörid palju rohkem kui 
purjenöörid!" püüdis roana polt naljatada. 
„Kga neid nööra harutades wõid sa kergesti üle 
parda lennata, poiss, jah. Ja nii lennata, et sind 
viidikad ka ei noki, jah. 5a oled noor ja loll alles, 
poiss, seda ütlen ma sulle, jah... Rui sa ar
mastada tahad, siis wõta kas wõi siitsamast leti 
tagant kõrtsitüdruk ja -on kõik, jah. Kga ära unista 
naiselt, keda sa ei tea ega tunne ja keda sa ainult 
korra näinud oled. Ja sedagi mitte nii nagu üht 
naist nägema peab, see naine paneb sulle põõna, 
jah. Tal ei ole sinuga mitte hü'd arwamisi, poiss, 
usu mind. 5a ei ole mitte oma kodukülas. 5est 
fee ei ole mitte loomulik, kui üks uhke preili nii
sugust trossiotsa, nagu sina, seda oled, poiss, mee
litama hakkab. 5ellel asjal on üks konks man. 
jah, seda ütlen mina sulle. 5ee asi ei lõhna mitte 
Aõige paremini, jah. Ja, kui oleks see meie oma 
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kodulinnas, siis wõiks ehk sellega weel leppi, aga 
siin, poiss, ma ütlen sulle, siin ei ole see asi mitte 
Äge. Lee preili püüab sinu aneks ja jääd sa aneks 
ka meel kaua peale surma, jah..."

„Nuida ta mu ikka aneks püüab?.. Wõib 
aga olla ehk püüan mina tema?.. Jah, see wõib 
ju ka nii olla, ehe!., sellepärast aga kohe ar
mastuse peale minna, ei maksa. Wõib olla, et 
siin mingit armastust ei ole, see on muidu aja 
wiide..."

„5iin ei tohi aga ka mingit ajawiidet olla, 
laad sa aru, poiss, jah. Ma ei räägi mitte seda 
sulle, tõmppale, sellepärast, et ma kade oleksin, 
wõi nii ehk na, aga ma räägin seda sulle selle
pärast, et sind mitte maailma naeruks teha, jah. 
Glgu see maarottide asi, meremees peab oma aust 
lugu pidama, jah."

„Ei noh, Toomas, ära nüüd hullu aia, äsi 
pole ju seda wäärt. Üks wäike nali ja muud mi
dagi. .."

„Ma ütlen sulle, poiss, jäta niisugused wäik- 
sed naljad wõõras sadamalinnas. Tee oma kodu 
niisugust nalja ja naisega keda sa tunned. Liin 
aga. Kui sul weri peas käärib, mine sinna kus 
käiwad kõik merimehed, jah. Niisugused preilid 
jäta aga eemale... Laad aru poiss?.. Nga et sa 
arwama ei hakkaks, et ma ühel ehk teisel wiisil 
sinu üle kade olen, siis kuula mis ma sulle jutus
tan, jah... Ma ei ole sellest weel kellegile hm 
ganud, kuid olgu, nüüd räägin ma sellest sulle, 
poiss!"

Toomas Loorents rüüpas klaasi tühjaks, laa
dis piibu täis, pani suitsema ja algas:

,,Lee oli sõja aeg. Ma olin ühe Wene kasti 
peal madruseks. Noh, te wõite juba ettekujutada, 
mis kast see oli. Nui ma ei eksi, siis oli see weel 
wana Peeter Luure näputöö, jah. Leda laewaküna 
waadates, pidid arwaniisele tulema, et juba wana! 
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hallil aja! we.ealused paadid mitte uudisasjad ei 
olnud, jah. Nui ta sadamas seisis, siis pidi ta 
ikka kõige kindlamini sillapostide külge seotud saa
ma, sest tal oli suur igatsus Veepinnalt lahkuda. 
Na kõige Väiksemast laenetusest jäi ta merehaigeks. 
ja puistas oma sisekonnast wälja kõik, mis seal oli. 
Noh. me tundsime ta wigurisi ja mõistsime nii tali
tada, et asi kunagi kriisini ei läinud. Elul ei ol
nud aga muidu wiga. Wõis leppi. Me tegime sõi- 
tusi, kui neid nii nimetada wõib, prantsuse ja Wene 
wähet. Vedasime sõjamoona. 5ee oli kaunis kar- 
detaw amet ja iga reisi aeg ootasime, et meis 
„kowtsheg", nagu Venelased teda nimetasid, õhu
sõidus mõne kõrgema rekordi wõtab. Nga õnneks 
jäid meil õhusõidud tegemata.

Lee oli ükskord juulikuul, kui me ühes suure
mas prantsuse sadamalinnas laadungit peale wõt- 
stme. Cl laadimist sõdurid toimetasid, siis oli meil 
waba aega laialt ja me lõime seda surnuks sellega, 
et kusagil odawas, räpases kõrtstkeses istusime, 
wesist rviina jõime, tühjaksimetud kõrtsiplikasi kal
listasime ehk mööda tänawald uitasime ja Vaate
akendest wäljapandud asju silmadega hüwitasime 
Niina olin wanem madrus ja mul oli alati aega. 
Teised, nooremad pidid kordamööda laewas ole 
ma, mina olin sellest Vabastatud. <

Ühel ilusal päewal, kui ma laswast maale 
astusin, et lähemas kõrtsiurkas oma kõri natuke 
loputada, silmasin ma sadamasillal noort naiste- 
rahwast, kes mulle niisuguse pilguga otsa wahtis, 
mis kaksipidi mõtelda ei lubanud, jah. Naisterühmas 
oli ilus. Ma pean teile ütlema, et Prantsuse naiste 
rahmas wõib teinekord wäga ilus olla. Ta wahtis 
mulle terawast otsa ja see pilk ütles palju, sest 
ma olin omal Võrdlemisi pikal eluajal naiteräh- 
waste pikkusi tundmaõppinud ja wõisin neist eksi
mata aru saada. Mul tuksatas midagi palawma- 
yust rinnas ja ajust jooksis läbi rida ilusaid wõi- 
malusi.



Ma astusin ptkkamisi paar sammu naisterah- 
VS poose, jäin siis seisma ja hakkasin piipu laadi
ma. Ma ei mõistnud midagi muud paremat sel 
Wmapilgul peale hakata. Võib olla, ei ole asi 
siiski mitte nii. nagu ma esimesel silmapilgul ar
musin. Ma olen küll kuulnud, et prantsuse naised 
mäljamaalastest wäga lugu pearoad, kuid on ju 
siiski paremaid olemas kui mina. Ehk ma küll 
iseend austan ja kaugel olen sellest, et oma isikut 
maha teha, pean ma siiski tunnistama, et ma 
mitte see kõige patendim ei ole. Mu Välimises ei 
ole ju midagi iseäranis külgetõmbav)at, nagu seda 
igaüks ka praegu tunnistama peab, ilma et ta 
mulle meelitust öelda tahaks. Ia niisugune olin 
ma ka toll korral, sest kui inimene juba üle nel
jakümne on. siis ei muuda ta oma wülimust mitte 
igapäev).

Kuid prantslased on ju nii wäga iseäraliste 
maitsetega ja mis meile mitte just see kõige ilu
sam ei ole. wõib nende silmis wäga ilus olla. 5eda 
ma teadsin.

Ma laadisin piibu täis, panin suitsema ja jäin 
siis Ma käsipuule nõiatades wette wahtima.

Kuradi pihta, olin ma wist weel wähe wett 
elus näinud, et ma seda nüüd niisuguse huwiga 
wahtisin. Aga mis pidin ma tegema. Mul on üle- 
Lldse wäga tagasihoidlik iseloom ja ma ei wõi 
mitte ütelda, et see paha oleks. Mõib olla on see 
mind nii mitugi korda sisMuKkumisest päästnud, 
äeda arwan ma küll. jah. Leekord aga ei päästnud 
ta mind mitte.

Nähtawasti tuli naisterühmas arwamisele. et 
minust pealetungijat ei saa ja peab seda ise tegema.

Ma pean ütlema, et prantsuse naised, niisu- 
Wsel korral palju ei kaalu, jah.

Ta astus minu poole ja jäi minu kõrwale 
sersma.

5iis sõnas ta häbelikult:
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„N)ab<mdage herra, oMe teie wenelane?" 
Ma wõtsin piibu suust ja ajasin enese sirgeks. 
„Iäh, ma olen selle Vene laewa pealt." 
„5ee on hea. Ma olen ammugi tahtnud mõne 

«venelasega rkäkida... llas ma teid ei tülita, kut 
Ma teilt midagi küsin?"

"Mitte sugugi, mitte sugugi! Glge lahked."
Ma pean ütlema, see naisterühmas oli nagu 

kihwti aur. Ma tundsin kuidas, ta mu rinda tun
gis. Tal olid suured mustad silmad ja mulle näi
sid need silmad süütud, nagu lapse silmad. Nüüd, 
muidugi mõista, tean ma, et see nii ei olnud. Liis 
»ga, siis ei teadnud ma seda meel mitte, naau 
sina, Lutt, seda praegu ei tea, jah.

Järsk tuulehoog tahtis ta kübarat rebida ja ta 
kõi ilusa walge, pehme käe kübara äärele ja ma 
nägin, et tal oli laulatse sõrmus sõrmes.

Lee sõrmus kiskus mind meel rohkem kaasa.
,,Vaadake... teate, mis ma teilt küsida 

tahtsin?.. Ma olen maalija... teate?.. saate aru?.. 
Ja ma olen ammugi otsinud oma pildi jaoks üht 
«enelast... . Ma tahan tingimata wenelast. õa 
nüüd nägin ma teid, ja mõtlesin kas te ei oleks 
mitte nii lahked ja ei istuks paar tundi minu töö
toas, et ma teid maalida wõiksin... Ma maksan 
teile ausasti teie roaewa, herra.

Muidugi mõista olin Ma sellega nõus.
Maalimine on igatahes muinasjutt, see on kin

del, sest mis pilt see on mis minust maalitakse. 
5ee on naljapilt. 5lga noh, see on ju wäga Viisa
kalt mõista antud, sest prantslasel on peaasi rvii- 
fakus.

Nii siis olin ma nõus ja me läksime. Teel ju
tustas ta mulle, et ta mees ohwitserina sõja
väljal wiibib ja paar kuud enam kirjutanud ei 
sle, mis oletada lubab, et teda mingisugune õn
netus tabanud on, sest mastasel korral oleks ta 
tingimata kirjutanud. Leda on ta waremalt iga 
nädal teinud.
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Mul ei olnud selle Vastu midagi- et ta messt 
õnnetus tabanud. Ma pean ütlema, ma tundsin sel 
lest isegi rõõmu.

Ta elas uhkes majas, keset rohelist lõhnawni 
parki.

Ta wiis mu trepist üles, suure rikkaliku sisse
seadega saali.

Ma ei ole küll Türgi sultani lossi saalis käi
nud, kuid ma arwan see ei Või wist toredam olla. 
' Ta palus mind pehmele kushetile istuda, kuna 

ta ise Vabandades pilguks ära läks. Suures ruu
mis oli täielik waikus, ainult kusagil seina taga 
tirises midagi, just kui oleks keegi wokil traati 
kedranud. '

paari minuti pärast tuli proua tagasi ühes 
teenriga, kes meile laua kattis toitude ja Viina
dega, mida ma esimest ja wist ka minnast korda 
elus nägin.

Ma pean ütlema, et see kõik mulle wäga 
meeltmööda oli ja suuresti kaasa aitas selleks, et 
ma end marsti õige koduselt tundsin.

Na proua peale ei jätnud wahuwiin oma mõju 
amaldamata ja ta muutus elamaks nagu noor plika.

Warsti olime me nagu manad head tuttawad. 
Te teate, et ma hoopis teiseks inimeseks saan, 
kui ma paar suutäit ära olen salwanud.

Ia need suutäied ei olnud mitte harilikud suu
täied, nagu meil praegu nina ees ja sellepärast oli 
tuju ka palju kõrgem kui harilikust suutäiest.

Iga klaasi juures tänasin ma omas südames 
tundmata looduse jõudu, kes mind selle elualliks 
peale juhatanud. Nüüd on mul muidugi hoopis 
teistsugune armumine. Nmd siis oli see nii, jah. Ms 
olin nagu wäike poisike, tõesti, ma ei olnud mitte 
palju parem kui sina, Lutt, praegu.

Ma tegin Võimatumaid lollusi. Ma tantsisin 
Wene tantsu, ehk mul küll sellest tantsust Vähe
matki aimu ei olnud. Ma kaswatasin wahuwiina 
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ämbris tiritamme, ma lõin wiina tema kinga 'seest 
sa wõtsin suupisteks midagi libedat ja siplewat, 
millele ma siis ei teadnud nime anda, nüüd aaa 
küll tean, mis see oli.

Ta istus mulle põlrve peale, tõmbas mind 
habemest, laskis mulle pehme, lõhnama sõrmega 
nipsu nina pihta, määris mu näo ära magusa 
moosiga, ja kui ma teda kinni tahtsin haarata, 
siis hüppas ta üles mu põlwelt ja jooksis eemale. 
Ia ma ajasin teda taga, kukkusin libedale põran
dale maha, ajasin ümber lauad ja toolid, tõmbasin 
omale kaela Viinaklaasid ja supitirinad kõige 
supiga. '

Viimaks jäin ma magama keset põrandat, 
nägu sülti täis.

Ma ei tea kui kaua ma magada wõisin, kuid 
kui Ma üles ärkasin, säras saal heledas elektriwal- 
guses ja proua pölwitas mu ees tiigrinahal ja til
gutas mulle määratumast iiskannust weini sühiu.

„La wäikene waenekene, kuidas sa rvälja 
näed! Lul on wist kole paha olla, eks^ sõnas 
ta mahedalt ja pühkis tolmuharjaga mu nägu.

„OH, pole wiga, pole wiga! Pea on ainult 
natukene raske," sõnasin ma ja ajasin enese püsti.

„Ma toon sulle kohe peaparandust, sa wae
nekene!" ütles ta ja tõi mulle pudeli. „Maasid 
oleme me kõik ära lohkunud ja sa ära pahanda, 
et pudelist pead jooma!" sõnas La paitawalt.

Ma jõin pudeli tühjaks, sest ma pean ütlema, 
et mul oli keskmine janu.

Liis sõnas ta, mulle käsa õlale pannes:
„Nüüd siis tahan ma sind maalima hakata... 

Oled sa nõus?.. Iah, sa oled nõus?"
Muidugi mõista olin ma nõus. Ta läks teise 

tuppa oma tarbeid tooma. Lelle aja sees karas- 
tasin ma oma jõudu meel sellega, mis ma laualt 
ja põrandalt leidsin. Varsti tuli ta tagasi. Ta oli 
enesele mingisuguse walge rüü selga tõmmanud. 
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Lee rüü oli nii õhuke, et ta sale keha kõige peen
sustega läbi paistis. Ta ulatas ka mulle mingisu
gused hiinlase riided ja käskis selga tõmmata. Lse 
läks ta wälja. Ma tõmbasin riided selga, nii yästi 
kui ma seda teha mõistsin, sest see ülikond oli 
niisugune, mille õiget otsa ega äärt ma ka aõige 
parema tahtmise juures leida ei osk anud.

Ta tuli tagasi ja palus mind kushetile istuda, 
pähe pani ta mulle mingisuguse silmapesükauH 
taolise laia puukübara, millel elaro kukk ilustu
seks peal, kuna ma ühes käes mingisugust turva
list kringlit ja teises roostetanud saagi pidin hoid
ma. Nägu käskis ta mind täiesti tõsine hoida. Ma 
pidin Vene Vabatahtlikku tuletõrjujat kujutama 
sest ta tahtis pilti ll)ene Vabatahtlikkude tuletõr
jujate elust maalida. Mulle näis see küll imelisena 
ja!ma ei uskunud, et sellest mingit head pilti wõib 
tulla, kuid ma trööstisin end sellega, et ma nii
sugust asja, nagu maalimine, seda on, ikka hästi 
ei tunne ja istusin ja Vahtisin tõsiselt oma ette.

TE istus suure raami ees, Vahtis raami ta
gant Mulle otsa ja segas wärwe.

Liis tõusis ta süles, tuli mu juurde ja pöö
ras lmu pead ühele ehk teisele poole, seadis kätt 
e'HK jalga. La seda kordas ta õige tihti. Lgäkord 
surus ta end nii mu lähedale, et ma oma palgel 
ta rinna soojust tundsin, rvõi põlwel ta wärisewat 
põlwe. .

Ma ei suutnud seda wiimaks enam wälja Kan
natada, wiskasin kringli ja sae nutka, kahmasin 
ta sooja, tuksuma keha kaenlasse ja tahtsin suud 
ta suule suruda.

Ta rabeles enese lahti ja jooksis heledalt naer
des mu käte mähelt minema. Ma kargasin üles 
ja jooksin talle järele,-Me jooksime Hullumeelses 
jooksus ümber suure toa. Kübar kõige kukega kuk
kus peast maha. Kukk pääsis lahti ja lendas kaa
gutades mööda tuba. Kjas ümber maasid ja Kujud.
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Ma olin nagu hull. Ta oli roale ja ma ei 
saanud teda tabada, pealegi oli põrand kole libe 
ja ma kukkusin Vahetpidamata. Ta kilkas ja nae
ris ja ta noor, sale keha põles nagu tuli õhukese 
suitsu sees. -

Ma olin nagu hull. Viimaks Väsis ta ära ja 
langes jõuetult naeratades punasele siidi kushetile.

Ma kargasin ta juurde, haarasin ta ümbert 
Kinni ja imesin oma huuled tema huuledes.se. —

Toomas Zoorents rüüpas hea lonksu ja jätkas: 
„Läks mitu kuud mööda, kui me jälle oma 

kastiga prantsusmaale tulime. Ma olin selle aja 
sees nii mõndagi üle elanud, sest ka Venemaal 
Võib elada. Lee juhtumine oli mul juba ununenud, 
sest mul ei ole üleüldse Viisiks midagi kaua mee
les pidada, jah.

Ühel ilusal õhtul uitasime me paari seltsi
mehega mööda kitsaid linnatänawaid. Kuidagi 
pidi ju vmeti aeg surnuks löödama. Kõrtsis istuda 
ei ole ka alati Võimalik, sest rahakotil on siin 
tihtilugu kaasa Rääkida, jah. Li Või ju ometi Vii
mast kopikat Maha juua, jah... Me ajasime laia 
Vene juttu ja lonkasime eesmärgita edasi. Tee 
lõppes umbtänaVaga ja me keerasime tagasi. Ühest 
räpasest kiwimajast mööda minnes peatas meid 
samasugune räpane isand.

„Kas ei taha sisse astuda. Venelased?"
„Kuhu?"
Kinosse!.. Zuurepäraline asi!.. Eht pariisi 

shaanr b.. ja ta seletas meile sosistades ja silmi 
pilgutades ülitoredast kino-eeskawast.

5ee kino oli ainult me esterahw astele ja nii
suguseid kinost on prantsusmaal laialt. Keed on 
salakinod, nagu meil salakõrtsid.

Et seltsimees asjast huwitatud oli, siis astu
sime sisse. MereMser ei löö palju risti ette, seda 
te teate, jah.

huuledes.se


Algas seans ja siin, kurat Võtaks, ja siin nä
gin ma iseend pildil. No, ma ütlen, soe oli tõesti 
midagi niisugust, mida ma mitte ei oleks oodanud.

Nõik oli nii, nagu see oli olnud selle proua 
juures. Ma sõin, jõin, tantsisin Wene tantsu, kas
vatasin tiritantme, jõi muna tema kinga seest ja 
sõin suupisteks elama konna. Liis ei saanud ma 
aru, mis see oli, aga nüüd nägin ma, et»see oli 
konn, praegu meel läheb süda pahaks- kui ma selle 
peale mõtlen, kurat Võtku, jah. Nõik oli loomu
truu, kuni kõige wähema peensuseni. Nüüd tuli 
mulle ka meelde see imeline salapärane tirin seina 
taga, mis oli nagu oleks keegi wokil. traati kee
ranud. Lee oli kino üleswõtte apparaat, mis pil
distas kõik selle, mis sündis saalis

pilt sünnitas hirmust naeru, kuid mina isik
likult ei leidnud seal midagi mi Väga naljakat. 
N)õib olla tuli see sellest, et need tegelased mulle 
enam-wähem tuntud olid.

Iah, Lutt, waata, sellest wõiksid sa õpetust 
Võtta.

Nui keegi oleks mulle waremalt öelnud, et 
üks naine püüab su, wana merekaru, andks, oleks 
ma talle näkku sülganud!... Aga ometi sündis 
see nii!.."

Lutt sülgas põrandale ja sõi siis wastu lau
da, nii, et klaasid tilisesid.

„Nurat, Toomas, ka mina kuulsin eila, ar
mastust mandudes, seina taga samasugust tirinat!.. 
Gh, sa madu! Nad on siin kõik ühesugused!.."
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