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KoiTLLNs

Heledasti paistis kuu üle kollase Me- 
Löhestiku. Endisel ajal oli seal wahutaw 
jõgi jooksnud, aga nüüs töötawad seal 
kullakaewojad. Mööda mäe külge olid kulla- 
kaewajate onnid ja telgid ehitatud, ja nende 
taga seisis tiheda metsaga kaetud kõrge 
mäe hari.

Oli enne keskööd. Kullakaewajad ma- 
gasiwad raskes unes palama päewa töö 
järele. Ainult Ralphi telgis oli meel liiku
mist näha, sest La oli haige. „Päikesepiste", 
arwos teuia s.ltsimees, tes usinaeü tema 
juures toimetas ja külma weega niisuta
tud rätikuid tema pea peale pani. Peale 
keskööd tundis ennast Ralph juba parema 
olema. Pikkamisi tõusis ta istuma ja maa- 
tas teraselt oma juures talitama seltsimehe 
peale.



4 —

„Narl, kas kõik juba magawad

„Jah, kõik magawad ja noriseAad !"

„Wäga hea, lase siis külmawee rättkud 
olla ja — Karl — too see siia!"

„Meie matame selle siia telki maha. 
See on kõige kindlam koh?. Keegi ei tea 
missuause leiduse meie oleme omandanud, 
— aga meie peame icda niikauaks ära 
peitma, kuni selleks Võimalust leiame siit 
edasi toimetada. Rüüd Karl, ei pruugi naene 
ja laps enam kaebada, maid nad wõimad 
ka rikka inimese elu maitseda. Meie jaota
me pärast oma saagi ära aga nüüd peame 
rväga ettewaatlikud olema. Meie kullakae- 
wajate kuningas Jerry on wäga wali, ja 
ma uiun, et ta saab ka meie õigusid kaits
ma aga tewa juures on mõned pahad 
abilised, kes kahtlemata, saamad meie lei
dust ära warastama ja ka meile kuuli 
pähe laskma " *

„Ära räägi nüüd enam," ütles noor

mees, kui ta näg: ha?geL palawiku jälle 
tõusma.
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„Waata, külmawee kruus on sinu kõr- 
wal, kui sina tahad oma keelt jahutada, 
mina olen juba kahekümne minuti pärast 
tagasi." '

Ta tõstis telgi ääre üles ja ronis 
tasakesti wälja. Natukese aja pärast tuli 
ta wäikese kotikesega tagasi, kus hiilgawad 
kullatükid sees olid, ja mõne minuti pärast 
olid nad juba telgi nurka maha maetud.

„Tambi nüüd maa pealt kõmaks ja 
pane minu kastid sinna peale," ütles 
Ralph, kes kõ:k seda toimetust oli teraselt 
pealt waadanud.

-„Kas meel midagi," küsis Karl, kui 
telk jälle endist moodi wälja nägi.

„Jah, on weel midagi" waSt^s Ralph 
ja waatas läbitungiwalt nooremehe peale.

„Meil ei ole siin piiblr raamatut, aga 
tõsta nüüd oma parem käsi üles, ja pane 
pahem käsi minu käe peale ja wannu mulle 
kõige selle juures mis sulle püha on, et 
sa meie saladust wälja ei räägi, ja kui mulle 
midagi peaks juhtuma, et sa siis minu 
osa minu Mariale ja lapsele annad!"
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Wanne sai antud.

Wana kullakaewaja langes pikkamisi jälle 
oma astmele ja ka Karl heitis magama.

Mtstlt äratas teda tafane koputamine 
õla pihta üles: Ralph oli oma haigusest 
hoolimata tema juure roninud:

„KuS on sinu rewolwer?" küsis ta eru
tatud olekus.

Wäl-as oli Lasaseih sammusid kuulda, mis 

telgile lähenesid. Liis kuuldus kaeblik pa» 
luw hääl:

„Jumala pärast, andke mulle süüa!" ja 
sell silmapilgul astus kõtkum meesterahwa 
kogu leiti. Tema riided olid kärisenud ja 
saapad katki, ja peaaegu ilma talbadeta. 
Paar kuiwanud kätt olid palwele kokku pan
dud.

„Kes teie olete ja kust teie tulete?" kü
sis Ralph.

„Enne peame temale süüa andma" ar
mas Karl ja wõõra poole pöörates ütles 
ta sõbralikult: „Olge heaks istuge ehk heitke 



— 7 —

pikali nagu teie soowite!" Siis oani ta 
ühe kasti peale leiba, liha ja külma theed, 

ja palus wõõrast sööma.
Sõna lausnmata astus see toidu ligi,— 

aga enne kui tema sööma hakkas, fumntar5 
das ta peaga alla poole ja pani omaIkui- 

wanud käed silmade ette.
Ralph ja Karl mõiftsiwad selle tähendust: 

tema pidas sööma palwet.
Ehk tüll temal nälg oli ei puutunud 

tema enne toidu külge, kui ta ei olnud selle 

andjat tänanud.
Wõõra waikne sööma palme :ja nälginud 

kuju mõjus nii Ralphi peale, et ta silma
pilguks oma kulla unustas ja tema silmade 

wali maade kadus.
„Kas meil ei ole enam marmeladi?" 

küsis ta Karli käest.
Warsi oli marmelad laua peal ja wõõ' 

ras waatas tänuliku pilguga Ralphi peale. 
Wahete wahel söömise ajal katsus wõõras 
mitu korda oma saapaid, nagu tahaks ta 
neid jalast ära tõmmata, aga tema jõud 

näitas selleks napp olema.
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Karl pani seda tähele ja astus tema 
ligi.

„Teil saab wift parem olema kui saapad 
teid enam ei pigista! Istuge tugewasti, ja 
ma tõmban nad jalast ära/'

Tänulik pilk millega wõõras waatas, 
sundis Karli bäbenema. Tema hinge peal 
olid mitmed te® patud, ja ta tundis, et ta 
seda tänulikku pilku wäärt ei ole.

Kui sukad ka ära olid tõmmatud, nägid 
Karl ja Ralph, et mõõra jalad merised 
ja haawu täis olid.

Sõnalausumata wõttis Karl wee ämbri ja 
pesi wõõra jalad puhtaks. See oli teenistus, 
mida ta igaühele mitte ei oleks teinud, aga 
nüüd walmistas see temale rõõmu.

Ralph ulatas temale haawa salmi ja ta 
määris sellega haawatuid kohti.

„Teie olete hea Samana mees!" ütles 
wõõras südamlikult, „mina tahan Jumalat 
paluda, et tema teid õnnistaks ja teile teie 
waewa tasuks mis teie minu pärast olete 
näinud, minul ei ole wõimalik teile 
midagi tasuda!"
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„Ei ole Larwis tänada ega tasust rää
kida, ' wastas Karl. Siis ulatas ta temale 
külma mett palge pesemiseks.

„Teie sõber pani mulle mõned küsimised 
ette/ alustas rvõeras, ,,mida mina aga 
oma nõrkuse pärast siis wastata ei jõudnud. 
Nüüd aga tahan ma heameelega wastata 
ja jälle edasi reisida.^

„Teie peate jääma, kus teie olete!" 
ütles Karl, enne kui Ralph oleks oma mõtet 
saanud awaldada. „Puhake endid meie juu
res wälja, ja kui teie jälle uut jõudu olete 
kogunud, tülap siis näeme mis ette 
wõtta. Mina pean nii kui nii oma sõbra 
juures malwama ja nii wõite rahulikult 
minu magamise aset tarwitada."

Warsi magas- wõõras sügamas unes, 
aga enne kui ta magama heitis oli ta põl- 
wede peal Jumalat tänanud. Mõlemad 
kullakaewajad nägid seda, aga kumbki ei 
julgenud häbi pärast teine teisele silmi 

waadata.
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„Olge nüüd head ja rääkige meile kust 
Leie tulet e!" küsis Ralph teisel hommikul 
wõera käest, kui nad söögi laual istusid.

„Olete Leie põhja rvõi lõuna poolt?"

„Mina tulen lõuna poolt," wastas 
wõeras pikkamisi ja selgesti.

„Mõne nädala eest tulin mina Mel- 
baurnist selle eessihiga wälja, et tööd 
leida. Mina olen ennast mitmes kohas 
tööle pakkunud, aga igaS kohas on minule 
ära üteldud 1 Wiimaks juhatati mind 
metsa puuraiujate juure. Ma läksin aga 
eksisin ära ja olin kaks päewa ümber hul
kunud. Wiimaks kaotasin ma juba kõik 
lootuse wälja peasemiseks, kui korraga 
imeilus laulu hääl minu kõrwu kostis. 
Esmalt mõtlesin ma: „see on ingli laulu 
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hääl." Ta waik;.s natukeseks ajaks ja kö- 
hitas oma rindu. Ralph kummardas en
nast Karli poole ja ütle5: ,,Meelespea." 
Siis rääkis wõeras edasi:

,,Nüüd sain ma jälle juigust ja teadsin 
et inimeste lähedal olen, ja warsi nägin
gi tuld läbi puude paistma. Minu loo
tus abi peale ei petnud mind. Mis pä
rast sündis, on teile juba teada."

,,Kuidas on Leie nimi?" küsis Karli 
wähese waikimise järele.

„ Douglas Adair "

,,Kui mana teie olete

,,22 aastat."

,,MiS tööd teie olete siit saadik tei
nud. Teie käed on walged ja pehmed

Douglas tõmbas oma walged sõrmed 
kokku ja ta pea wajus natukene alla poole.

,,Üheksa kuud tagasi olen mina ainult 

Vaimuliku ametit pidanud ja pärast seda 
ühes ja teises kohas mitmesugust tööd 
teinud. Mina olen malmis iga tööd tegema.
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„9as teil ei ole sugulasi, kes teid 
wõiksid aid ta

Wõera huuled wärisesid.

„Minu sugulased on kõik surnud; 
mina olen koduta," ütles ta kurwalt. Aga 
kohe tõstis ta oma silmad üles ja rää
kis edasi: „Mina ei tohi mitte nõnda 
kaebada! Mina ei ole mitte koduta, 
mina ei ole mitte üksi. Minu kodumaa 
on ülemal ja minu taemane Isa ei jäta 
mind mitte I — Tohin ma ühte küsimust 
ka teie ette panna? Ma näen läbi telgi 
ukse meel teisi telkisid ja onnisid, ütelge 
mulle kus mina olen?"

„Teie olete kollase mäelõhestiku kulla- 

kaernajate juures," rnastas Karli.

„Siis ei saa mina siit tööd leidma. 
See töö on mulle hoopis tundmata. KaS 
teil ei ole mõnda muud tööd minu jaoks?"

„Wähe küll, mis sünnis oleks, aga 

siiski, meie tarroitame inimest, kes meie 
pesu eest hoolt kannaks."
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Nends sõnade juures waatas Karli 
teraselt wõerale otsa ja lootis, et see seda 
ametit enesest saab ära lükkama, aga ta 
eksis. Douglase pale hiilges rõõmu pä
rast kui ta seda kuulis.

„Südamest tänu! Ma saan hea mee
lega seda ametit wastu wõtma."

„Siis peate teie iga esmaspäew musta 
pesu kokku korjama ja laupäewa õhtu jälle 
terwelt ja puhtalt tagasi andma. Aga 
selle töö juures peate ka sellega leppima 
kui mõne käest nurisemist kuulete."

„Ma püüan juba oma kohust truuiste 
täita."

Rõõmuga tõusis ta üles, tänas kõige 
lahkuse eest, ja tahtis minna omale korte
rit otsima, aga Ralph armas, et see pa
rem on kui ta nende telki jääb, ja seda 
puhta ja korras peab.

Douglase rõõm oli rääkimata ja ta 
igatsus oli mitme mõrra seda püüda kui
dagi oma heategijatele ära tasuda.
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Teadmine, et La enam ilma tööta ei 
ole, tegi teda õnnelikuks ja ta laulis rõõ
muga oma töö juures jõe kaldal.

Warsi o i ta oma rõõmsa ja lahke 
olemisega kõigi kullakaemajate südamed ära 
wõitnud. Iga rks armastas teda.

,,Mina wõin küll temale kõik usaldada," 
ütles Ralph ühei xäewal Karlile. „Tema 
on truu km kuld!"

Mitte Laua pärast seda näitas h temale 
ärapeidetud waranduse kohta.

Pool tundi hiljem astus Karl Kelton 
telki ja istus kurwa näoga Ralphi kõrwale.

„Kas Douglas teab meie saladust?"
„Jah teab, tema on nii aus ja truu 

poiss l Minu poeg ei wõiks mitte pare
mini minu eest hoolt kanda kui tema seda 
teeb. Mina olen juba ammu selle alan
duse üle imestanud kuidas tema rahulikult 
meie kaltsusid peseb ja nõelub."

Karl ei olnud seda ennemalt nõnda 
tähelegi pannud, aga ka temale paistis see 

nüüd nii imelik ja arusaamata.
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PLäle lõunat oli üks uus kullakaewaja 
juure tulnud, ja see oli Duglases lahti
lastud wangi ära tunnud, kes warguse 
pärast pool aastat oli mängis olnud. Karl 
ei tahtnvd seda oma sõbrale ütelda.- Ta 
oleks selle läbi kahtlaseks saanud.

„Waata ette," ütles ta ära minnes, 
„et ta ehk wiimaks oma libistamistega sind 
ei peta!"
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Misse SSKtz-SLL.

Rõõmsa wilistamisega wZttid Douglas 
Adair pesu nööri pealt maha ja rullis 
seda kokku. Tema mõis wilistamisega linnu 
häält järele teha ja oli selle juures nii 
õnnelik kui ta oma wilistamisega wõis 
mõnda linnukest oma lähedale meelitada 
Praegu naeris ta rõõmsasti, üks linnukene 
oli tema wilistamise peale waStanud. kor
raga astus üks noor tütarlaps põõsastikust 
wälja ja seisis tema ees.

„O V' hüüdis tema, mina mõtlesin, et 
siin üks lõokene lõõritab, aga kui lähemale 
astusin, nägin et teie fee olete 1"

Douglas waatas sõbralikult tema peale, 
kergitas kübarat ja ütles:

, Teie annate mulle suurt au!"
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„Kas Leie Võite ka kanana linnu häält 
järele teha?"

Selle peale wastas Douglas sirtsumise, 
siristamise ja Vilistamisega, kuni wiimaks 
tüdruk hüüdis:

„See on ju suurepäraline 1 Mispärast 
ei tarwita teie mitte oma suurt andi? 
Teie sees peitub suur anne ja teie tulete 
siia kullakaewajate pesu pesema; minge 
ometi linnadesse ja laske inimesed oma 
ilusat annet kuulda! "

„Mina pean seda ülemaks siia jääda 
ja siin oma lihtsat tööd edasi teha. Linna 
ei taha mina mitte minna."

Tütarlaps waatas imestusega tema 
peale.

„Mees, kes mulle teitest jutustas üt
les, et teie pühapäewal ilmaski ei wilisla. 
Mikspärast teie seda et tee?'

"Sellepärast, et mina tahan püha- 
päewa pühitseda. Siinsed inimesed ei pea 
sellest päewast midagi. Neile on pühapäew 
lõbude ja mängude päew, aga et mina 
seda mitte ei wõi, siis lähen ma üksi ku
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hugi waiksesse paika ja pühitsen seal seda 
päewa oma kombe ja wiisi järele. Kui 
mull rohkem julgust oleks, siis paluksin 
ma neid, et tohiksin neile midagi ette lu
geda ja Laulda.^

„On teil selleks julgust tarwis?" 
küsis tütarlaps imestades. „Mehed saa
mad teid tänama ja teile selle eest kõigi- 
pidi armastust üles näitama."

„Mina tean, et nad Karl Keltoni 
laulusid hea meelega kuulawad, aga tema 
laulab niisugusid laulusid, mis mina 
mitte kuulda ega teada ei taha."

„Temal on ilus hääl," rääkis ta 
edasi. Meie elame sääl kõrge mäe peal, 
ja mõime sellepärast kõik näha ja kuulda 
mis kullakaewajate laagris sünnib. Mõni 
kord tulen ma ka üsna siia ligidale kui 
siin lauldakse, aga ma ei tohi mitte kau
aks siia jääda, sest minu wanaisal ei ole 
kedagi peale minu. Loodan, et tohin teid 
järgmisel pühapäewal kuulda! Heameelega 
tahaks ma Leie laulusid tundma õppida."
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„Jah, ma saan laulma," ütles Doug
las wõidetult. Siis waatas ta paluwalt 
tütarlapse otsa ja küsis: Tohin mina teie 
nime teada saada? Minu nimi on Doug
las Adair!"

Tütarlaps naeris kawalalt Kohe peate 
teie seda teada saama ütles ta naeratades. 
Siis pööras La ümber ja kadus põõsas
tikku. Douglas jäi imestades tema järele 
waatama — natukese aja pärast kostis 
laulu hääl tema kõrwu.

Ma tunnen üht lille nii lihtne ja ilus, 
Ta õitseb nii waiksesti põesaste milus. 
Ei paremat sulle ma kinkida tea;
See lilleke hüütakse „Meelespea!"

„Meelespea", korda Douglas tasa, ja 
rõõmus naeratus mängis tema huulde ümber.

Temale ei olnud see Laulu hääl tund
mata. Kolme nädali eest oli see tema elu 
peastjaks saanud. Just need samad sõnad 
oli tema ka siis kuulnud.

„Kuidas wõin ma sind ometi unus
tada 1" ütles ta Lasakesü, mina saan ikka 
finu peale mõtlema. Oh kui see mulle ka 
korda läheks taewa teed sulle näidata!"
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Ta pööras ümber ja sammus laagri 
poole. Tee peal puudus tema kuninga 
Jcrryga kokku.

Mitte kaugel nende ees läks üks küü
rus wanakene ja waatas alati kartlikult 
enese ümber. Korraga pööris ta teelt kõr- 
wale ja kadus põesastikku.

„See oli Eremit," seletas kuningas 
Jerry. „Tema on nõrgameelne. Ta põdes 
kaua aega palawiku haigust, muidu oleks 
sa teda juba ennemalt näinud. Kõik meie 
poisid on temaga rotiga sõbralikud, sest ta 
on „Meelespea" isa. Tema olla kord proh- 
rocssor kuskil uniweersiteü peal olnud. Tema 
heitis roanas põlroes ühe ilusa noore tütar
lapsega abielusse, ja see suri lapse moodi. 
Südame roalu ja kurbtus kaotatud abikaasa 
pärast oli nii suur, et see tema mõistuse 
peale mõjus. Ta jättis oma ameti ja koha 
maha ning tuli siia kaugele tühja paika, 
et siia oma muret ja kurwastuft maha 

matta." .
„Missugune kurb elu roõib fee küll 

lapsele olla!"
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„Ja, see on tõsi, üksik on see elu küll 
lapsele. Aga tema mõiotab kõikide süda
med oma poole wõita. Kui wana sureb, 
siis ei saa temal mitte raske olema omale 
uut koda leida. „Kas Leie tunnete Mee
lespead

Douglas punastas ja wastas waikse 
kummardamisega.

„Teil ei maksa sellepärast mitte häbe
neda 1 Teie pole mitte esimene, kes tema 
orjaks on saanud."

„Uhtlafi olen ma täna midagi Leie üle 
kuulnud. Selle kõne sees wõib tõtt ja ka 
malet olla. Kaks kahtlast noortmerst, keda 
ma kui paha kuulsusega inimesi tunnen on 
täna siia tulnud ja ennast meie juure tööle 
kaubelnud. See on ikka wana wiis, et 
niisugused inimesed, kelle selja taga must 
winewik on, ka teistest tahawad paha 
rääkida. Kui teie jalgealune laagris ehk 
palawaks läheb, siis tulge minu juure, 
külap mina siis teie eest seisan.

Wiimane were tilk oli Douglase pal
gelt kadunud. „Mis? mis olete teie minust 
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kuulnud?" küsis La waewalt kuuldumalt. 

„Mina olen kuulnud, et teie olete 
oma endiselt peremehelt 10 naelsterlingit 
(2000 mrk.) ära warastanud ja selle eest 
pool aastat kinni istunud. On see tõsi ?"

„Jah — — see —• — on----tõsi. 
--------See on tõsi. — „Jumal aita mind!' 
wastas tema waewalt kuuldawalt.

Douglas pööras end ümber ja läks 
wankuwa sammudega oma telgi poole.

Kibe naeratus tuli tema huultele. 
Kuidas tohris tema meel Meelespea peale 
mõtelda! Kes pesi need plekid mis raua 
märgiga tema nime peale olid põletatud?

Douglas astus oma telki ja wiskas 
raske pesu puntra kuiwanud sõnajalgade 
huniku peale. Selle peale astus ta pikka
misi laua ligemale, mille pealt Ralph ja 
Karl omale juba õhtu rooga wötsiwad. 
Wiimane waatas külmalt tema peale ja 
temal ei näinud mingit rõõmu Douglase 
tulemisest olema. Endine wennalik olemine 
oli kõik kadunud, mis waese nooremehele 
nii palju rõõmu oli walmistanud.
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Ralph waatas teraselt tulija peale.
„Sina tuled hilja — meie hakkasime 

juba sööma. Karl, kalla temale theed."

Karl ei teinud ennast kuulmagi ja Doug
las walas omale ise theed. Söömise ajal 
rääkis Karl ainult Ralphiga ja ei waada- 
nud kordagi Douglase peale.

Douglas mõistis kohe, milles see häki- 
line muudatus seisis. Tema südames oli 
midagi Douglase wastu.

Tema armastas .^arli, ja oleks hea
meelega tema eest kõik teinud. Ta ei teinud 
temale mitte sellepärast etteheidet, ja ta ci 
oleks ka Karli asemel temaga mitte nii 
ümber käinud.

„Sina oled nii kahwatu!" ütles Ralph, 
ja nagu näha, ei maitse sulle Loit sugugi. 
Ehk juhtusid sa tütarlapsega mäe peal kokku 
ja oled ehk teda armastama hakkanud

Karl ümises tasakesti.
„Mina olen haiglane," ütles Douglas. 

„ Minul oli täna palju tegemist, ja wäljas 
on nii palaw. Eks ole nii?", ütles La Karli 
poole pöörates.
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PZlgaw pilk oli Karli poolt wastuseks.
„ Minul ei ole aega olnud seda tähele 

panna," ütles Karl lühidalt, tõusis üles 
ja läks wälja.

„Karl oleks täna küll wõinud pesu 
kokkupanemises sulle abiks olla", ütles 
Ralph. „Mina olen kindel, et sina seda 
tööd üle jõu teed."

Kurb naeratus ilmus Douglase palge 

peale.
„Minul ei ole mingit õigust seda 

nõuda." Selle peale tõusis ta söögi laua 
juurest üles, ja hakkas pesu telkidesse laiali 
kandma.

„Hoia noormees, et ükski nööp pesu eest 
ei puudu !" hüüdis üks juure tulnud noor
test meestest ja näitas Douglasele rusikat.

Kuningas Jerry tõusis pikkamisi üles, 
astus rääkija juure ja lõi teda ühe rusika 
hoobiga pikali. Selle peale pööras ta sõb
ralikult Douglase poole, kes ehmatades 
seisma oli jäänud, ja ütles:

„Adair, tulge meie juure, laulge ehk 
wilistoge meile midagi ette V1
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See ei olnud mitte kerge ülesanne, mis 
Douglase käest nõuti.

„Mina ei wõi praegu laulda," ütles 
ta waewalt kuuldawült.

,,No, no, kas seda peab siis kõike nii 
südamesse rvõtma, mis üks ehk teine koer 
ütleb," ütles keegi punase juukstega inglane 
sõbralikult Douglase õla peale koputades. 
„Ega sina ainukene meie bulgas ei ole, 
kellel minewikust midagi musta järele 
jäänud on."

„Seisa mait Croaker," käskis kuningas 
Jerrp, „ja nüüd Douglas laula midagi."

Pääle selle kui Douglas ligi poo! tundi 
wilistanud oli, käskis teda üks kullakae- 
waja ka laulda.

„Tänaseks on küll," ütles Douglas, 
„aga kui teie tahate, siis saan ma iga 
pühapäe» teile laulma, aga ainult selle 
tingimisega, et ma laulud ise walin."

Keegi kullakaewaja hakkas ammu tuntud 
nalja laulu laulma.

Douglas pööra- end ümber. Ta teadis 
et see temale wäga raske saab olema, nii
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sugustele inimestele ewangeliumi Õnnis

tegijast, kuulutada ja ennast hulga inimeste 
naeruks panna.

Pühapäewa hommikul tõusis Douglas 
wara üles, wõLLis oma tasku piibli ja 
läks wälja.

Enne tui teised üles tõusid, tuli ta 
rõõmsa meelega jälle tagasi ja walmistas 
hommiku sööki.

Ralph oli ikka alles haige. Tema ter
mis kahanes päew päewalt. Karli üle- 
walpidamine tema wastu ei olnud mitte 
muutnud, ta toimetas nagu ennemalt, ja 
ei pannud Adairi tähelegi.

Enne lõunat wõttis Douglas oma 
piibli ja läks kõikuma sammudega mäe 
weerul seisma suurte puude poole, kuhu 
wilusse kullakaewajad juba oli kogunud.

Kuningas Jerry nägi teda kõige pealt 
ja kummardas sõbralikult teretamiseks tema 
poole.

„Waadake meie walge tui!" hüüdis 
keegi, „hoia, et sina kõige wähematki miga 
ei tee V*
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,,Kas sina pead oma suud!" hüüdis 
kuningas, „wõi pean ma tulema sind õpe
tama ?"

„No Adair, astuge nüüd meie keskele!"
Adair kuulis sõna ja astus nende kes

kele. Rohkem kui 60 paari silmi maala
sid tema peale. Kaugemal teiste taga ühe 
põõsa ääres, käsi lamba koera kaela ümber 
pandud, seisis Meelespea ja pani iga Doug
lase liigutust tähele.

Douglase noor heal meeldis kõigile, kui 
ta oma kõnet algas.

„Mehed! mina tahan täna oma sõna
dega seda teile wälja ütelda, mis mina 
oma eluga teie keskel siit saadik olen üles 
näidanud: Mina olen Jumala sõna kuu
lutaja. Teile on see teada, kuidas Jumala 
sõna kuulutaja ennast ülemal pidama peab. 
Õiglaselt ütelda, olen mina teie teener, 

keda Leie olete ametisse wõtnud ja kellele 
teie palka maksate, et ma teie pesu pean 
pesema ja nõeluma. Nõnda on teil õigus 
minu käest nõuda, et ma oma ametit pean 
ausasti ülemal pidama. Nõnda nagu nüüd 
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teil õigus on minu käest nõuda truudust 
ja usinust selles ametis, mis Tema minu 
kätte on usaldanud. Täna käsib Tema mind 
tema armastusest patuste wastu rääkida. 
Mina olen suur patune ■— teie teate seda.

„Ab, see ükZ wäikene wiga^, ütles keegi 

kuulamtest.
„Ei/' ütles Douglas, „neid on üles- 

arwamata palju. Aga üts suur patt tõi 
mind ümberpöörmisele. Minu suured patud 
ja eksitused minu terwes elus on armuline 
Õnnistegija andeks annud ja oma kalli 
mere sees, mis kolgata risti puu peal jook
sis, — puhtaks pesnud. Tema on meie 
üleastumised oma peale, wõtnud ja meie 
süüd kannud, sest ükski inimene maa peal 
ei jõua patu süüd kanda. Selleks tuli 
Õnnistegija maa peale et meid patusid 

õndsaks teha. Tema on meie pärast wae- 
watud ja meie üleastumiste pärast rõhu
tud, et meil pidi rahu olema, ja tema 
muhkude läbi on meil termis tulnud. Tema 
merine risti surm oli lepitamise ohwriks 
meie ja Jumala wahel. Waadake, tema 
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tahab kõik meie süüd kanda ja meile iga- 
mest elu anda ja meile ei ole muud teha 
kui uskuda. Ta ütleb : „Tulge minu juure 
Lõik, kes teie rvaewatud ja koormatud olete, 
ja mina tahan Leile hingamist anda."

Selle peale tõmbas Douglas oma piibli 
taskust wälja ja hakkas ra jju häälega ära
kadunud poja lugu lugema.

Sügaw waikus walitses kullakaewajate 
keskel, kui Douglas oma kõnet lõpetas. 
P^õned waatasid osawõtlikult tema peale, 
mõned waatasiwad maha oma ette.

Lühikese wahe aja järele palusiwad 
nad teda mõnda oma lauludest laulda, ja 
warsi laulis Douglas maheda häälega:

„Mu suures hädas tulen ma, 
Su juure Issand Jumal. 
Oh armust andeks anna Sa, 
Mull, waesel õnnetumal! 
Kõik patu süüd ja kõlwatust, 
Kõik möödaläinud rumalust!

Jesus! Jesus!
Sind palun ma, Las' armuga, 
Su waade mu peal wiibida!
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Douglas artvas, et nüüd kõik teda 
wälja naerma saamad, aga seal astus 
kuningas Jerry tema juure ja ütles tasa- 
kesti: „Olge head Adair, paluge ka meiega!"

V.

&tri.

Ralphi seisukord läks päew päewalt 
ikka pahemaks, nii et tema rawitsejad ar- 
wasid paremaks teda Mullwille haigema
jasse saata. See oli wäike linnakene ar- 
wata tunni tee kollasest mäe lõhestikuft 
kaugel. Arstil oli lootust teda mõne nä- 
dalise puhkamise järele Lerwelt tagafi saata.

Ühel päemal tuli roana Trmeit laag
risse ja Karl kutsus teda ühisele õhtu
söögile. Pärast söömist kui roana üles 
tõusis, et koju minna, tõusis ka Karl 

üles.
„Mina tulen teiega kaasa herra 

Harcout!
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„AH jäta parem tüdruk rahule ja 
maata ennemine oma patu järele", ütles 
wana pilkawalt hirwitades-

Karl punastas wiha pärast ja ütles 
äritatult: „Mina tulen warsi tagasi, 
Douglas".

Meelespea teretas teda südamlikult. 
Tema oli ikka haruldane ja armas wõeras. 
Kaks asja tegid teda silmapaistwamaks 
teiste LullakaewajaLe seast : Tema oli roh
kem haritud ja heast perekonnast. Muutus- 
rikas elu oli teda, siia kullakaewajate 
hulka toonud.

Peale selle oli tema Meelespea lamba 
koera elu peastnud ja sellest ajast saadik 
oli tema süda ja uks Karlile lahti. Karl 
armastas teda kõige palawama esimese 
nooruse armastusesega: aga ta ei teadnud 
mitte, kas tema foon) ka kord täide minema 
soab.

Kui herra Harcourt wälja oli läinud, 
wõttis noor tütarlaps ilusa kandli kätte ja 
laskis mõned ilusad ukordid Luuldawale.
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„Müd laulge Leie jälle Karl, ja mina 
begleidin järele".

Karl waatas õhetawalt armsama peale 
ja ütles siis kahetsedes:

,,Mina wõin täna ainult lühikeseks 
ajaks siia jüeda! Mina laulan ühe ja 
siis laulate teie teise laulu, ning siis 
pean ma ära minema!"

Heameelega oleks Karl teada tahtnud 
kas see Melus Meelespeale ka kurbtust tegi. 
Aga kui Meelespea selle peale ei wasianud, 
ütles ta:

„Minul on täna wäga wähe aega 
ja sellepärast laulge teie üksinda ja siis 
pean mina ära minema".

Meelespea wiiwitas üks silmapilk ja 
punastas kergesti. Siis aga laulis tema 
liigutama südamega Douglase laulu, mis 
tema jumalateenistuse lõpul oli laulnud.

„Mu suures hädas tulen ma.
Su juure Js>ad Jumal.
Oh armust andeks anna Sa, 
Mul" waesel õnnetumal !



— 33 —

Hõik patu süüd ja kõlwatust, 
Kõik möödaläinud rumalust!

Jesus! Jeius!
Sind palun ma. Lasts armuga
Su waade mu peal wiibida!"

„6ce on ime ilus Karl," ütles ta tasa. 
Douglas Adair kinkis mulle ühe piibli, ja kui 
ma temaga jälle kokku saan, siis tahan ma 
küsida, kas mina ka tõesti — —

Douglase nime nimetamine üritas Karli 
wiimase tipuni.

„Waat kus mull asi," ütles ta põlasta- 
walt. ^Poisikene on warguse pärast wangis 
istunud.-

Meelespea kahwatas.

Siis astus ta mõned sammud tagasi, 
sirutas oma käed Karli poole ja ütles:

.Karl! Mina ei ole iialgi sind nii a!a« 
tuks pidanud! Häbi sulle, kuidas julged sa 
inimest oma paha meelega nn mustaks 
määrida!^

Sõna lausumata läks Karl silmi maha 
lüües uksest wälja.
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Telki jõudes rrüskas ta ennast oma 
asemele ja tema silmad hiilgafiwad met
sikult ning süda fippnä wiha päraft lõhkema.

DüUsilas tõstis oma silmad raamatu 
pealt mis ta luges üles, ja küsis:

saatsid oma Õhtu ka armsasti 
mööda?"

„See ei puutu sinusse'" oli pahane 
wastus.

Douglas waatas jälle raamatusse. Ta 
tahtis lugeda Tema pna malutas ja tema 
süda oli raske ja haawatud. Wiimaks tõstis 
ta jälle oma silmad ülcs ja ütles pehmesti:

M Sari, kas sina tahad kuulda, kui ma 
sulle midagi oma elust jutustan?"

Karl oü nii nühane ja d teinud esmalt 
nagu kuulmagi, pööras wiimaks oma selja 

tema poole ja ütles:

„Mina tean kõik, mis mall üle pea 
sinust tarwis teada on ja sellest on küll. 
Sina oleks palju puremine teinud, kui sa 
oleks ennast natuke tagasi hoidnud ja mitte 
õpetaja ametit mänginud. Kahjatsen, et 
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ma seal mitte sinu juure ei tulnud ja 
piibeit sinu käest maha ei löönud, sina 
häb-mata petis

Höäl jäi temal kinni ja ta ei saanud 
enam edasi rääkida.

„stas sina seda ei Lea " rääkis Doug
las wärise»Va häälega, „et just minu sügaw 
langemine mind sunnib piibelt lugema ja 
paluma. Ja kui mina inimestele räägin 
ehk ette laulan, kuidas minu Mamcs on, 
siis ei ole see ometi mitte üll kohus. Mina 
kahetsen iga päcw ja mhut oma pattu. 
Oh Karl, kui Jumal ka krllc ükskord näi
data saab, et ka sina waene patune oled, 
siis soawiks sa küll, et sinuga armuliku- 
malt ümber käidcks, kui sa seda minuga 
teed."

Sette peale aetus ta telgist mälja ja 
tuii alles mitme tunni päralt tagasi.

Järgmine päew oli mõlematele piinlik. 
Karl näitas nagu nogcstest ümb^r piira
tud olema, igal pool leidis La põhjust 
nurisemiseks.
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Järgmisel pühapäewal, kui Douglas 
kullakaewajatele jälle Õnnistegijast rääkis 

seisis Karl natuke maad teistest eemal, 
tegi mitmesugufid wigurid, köhatas ja püü
dis tema kõnet segada, aga keegi ei pan
nud seda tähele.

Ühel päewal kui Douglas jõe ääres 
oma pesu loputas, tuli Meelespea sinna. 
Ta oli nii murelik ja kahwatanud.

„Herra Adair, kas teie tahaksite mind 
aidata? Minu isa on haige — temal on 
kopsu põletik, hädasti oleks mõnda rohtu 
tarwis, aga siit ei ole saada!"

Seda rääkides waatas ta paludes 
Douglase otsa.

„Heameelega tahan ma teha, mis 
minu wõimuses seisab! ütles Douglas. 
Tunni aja pärast roõin ma Mullvilli minna 
ja õhtu olen ma jälle tagasi."

Palama tänuga pööras Meelespea 
ümber ja jooksis ;älle kodu oma haige 

isa juure.
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Õhtu astus Douglas rõõmsa südamega 

Hancourti maja poole. Meelespea tegi 
talle ukse lahti.

„Olge heaks, astuge sisse!" palus 
tema. „Mina ootasin teie peale, ja nägin 
teid tulema."

Douglas wiiwitas ühe silmapilgu — 
ja astus siis sisse.

Selle aja sees kui Meelespea theed 
lauale tõi, silmitses ta toa sisseseadet.

See oli ilusasti sisse seatud tuba ja 
tahtmata lendsiwad tema mõtted tagasi 
selle aja juure, kus ka temal sarnane ilu
sasti sisse seatud tuba elu korteriks oli.

Kui Meelespea jälle sisse astus, rää- 
kisiwad nad ühest ja teisest. See oli harul
dane päew Meelespeale, kus tema hulga 
aja pärast jälle haritud inimesega mõis 
rääkida. Ammu oli ta juba igatsenud 
Douglasega rääkida ja tema käest ühe ja 
teise asja kohta seletust paluda, aga ikka 
ei õnnestanud see temale. Nüüd oli tema 
siin, ja ta mõis oma ammu igatsetud küsi
mist tema ette panna.
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IV.

„Herra Adair, ütelge mulle, kas minul 
on ka osa Kristuse äraluuastamisest?"

^Nõnda on Jumal maailma armasta
nud, et ta oma ainusündinud Poja on 
annud, et ükski kes tema sisse usub ei 
pea hukka saama, maid et igawene elu 
temal peab olema."

Pisarad tuliwad Meelespea silmi.

„Cee on nii ilus ja armas kuulda, 
et ma et oska seda õieti ettekuj-ttada. 
Keegi ei ole mulle italgr Õnn stegija 

armastusest rääkinud. Nüüd aga saan 
ma aru, et see armastus mind juba lap
sest saadik on kannud. Ma ei teadnud 
seda ennemalt, kui teie laagrrs ärakadunud 
pojast ette lugesite. Seal tundsin ma, et 
ka mina üks ärakadunud tallekene olen, keda 
hea karjane otsib."

„On to teid juba leidnud?"

„Mina usun tema tõmbas mind juba 
sellsamal siinmpilgul oma juurde," oti mahe 
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wastus. ,,Aga r-üüb tulge ja maadoke mb u 
lille aedo!" ütles ta rõõmsasti, ja wiis 
Douglast mäikese klaas weranda poole.

„See on minu suurem rõõm nende 
lillede eest hoolitseda!" ütles ta rõõmsasti. 
„Kui see teile rõõmu teeb, siis kingin ma 
ühe teile, aga teie peate kõige ilusama ise 
wälja otsima."

„Mina ei ole seda tänu mitte ära 
teeninud," ütles Douglas. Siis tõstis ta 
ühe poti õitswa meelespea lilledega lõrg- le 
ja küsis:

„Tohm ma need wõLta?"

Puna tõusis Meelespea palgel. Mõne 
päewa eest oli Karl seda küsinud ja ta ei 

olnud mitte lubanud.

„Kas tohin?" küsis Douglas uuesti ja 
ka tema pale punastas. Need otid alnuke- 
sed lilled mida ta saada soowis aga ta 
teadis La kui wähe nenoe saamiseks temal 
õigust oli.
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,,Otsige ometi midagi ilusamat!" ütled 
viimaks Meelespea. „Need on nii igapäe
vased lilled. Siin on ilusamaid, näituseks 
sõnajalad!"

Douglas pani sügava õhkamisega lille 
poti oma asemele ja ütles:

„Mina ei teadnud mitte, et teie neid 
omale tahate hoida. Mina armastan 
meelespea lillesid —nemad räägivad minule 
armastusest — ja kodumaan. Mina olen 
nii üksik, preili Hareourt.^

„Minu nimi on ka „Meelesp?a," 
ütles tütarlaps: „^as ei ole see mitte 
iseäraline nimi? See oli minu ema vii
mane sõna."

. ,,Liis tahan mina teid La nõnda hüüda 
kui teie lubate," ütles Douglas tõsiselt. 
„Aga nüüd tahaksin ma hea meelega teile 
oma elulugu jutustada, kui see teile mitte 
igav ei saa olema. Mina tean, et minu 
eksitus teile teada on, aga teie peate roh
kem teadma, kui ainult seda üksikut juhtu
mist. Kas tohin ma algada?"
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Meelespea armsa palge peale ilmus 
pehme naeselik kaastundmus ja La ütles:

„Kui teil usaldust minu wastu on 
siis palun rääkida. Hea meelega wõtan 
ma teie saatusest osa."

Tänulik pilk oli wastusrks. Douglas 
toetas oma pea käe najale ja algas oma 
kurba elulugu:

„Minu wend Rex ja mina olime 
Sidney rikka pangapidaja ainukesed lapsed. 
Minu, ema suri, kui Rcx kahe aastane 
oli. Miua olin seitse aastat temast wa- 
nem. Rcx oli küürakas. Meie armastasime 
maga üksteist ja mina pühendasin oma 
waba aja temale. Kümne aastaselt astusin 
ma gümnaasiumi. Meie ema oli usklik 
naisterahmas. Tema palmed tõid meid 
Õnnistegija juure, esite Rexi ja pärast 

mind. Meie olime Rexiga südamest röõrn- 
sad, ja andsime endid täiesti Jssandaie. 
Kui mina kaheksateist aastat mana olin 
siis suri isa ära, ja jättis pangamaja 
suure wõlgadega järele ja kui kõik korral- 
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batub ning wõlab maksetud olid, seisime 
meie külluscL üleskasmatud lapsed ilma 
ühegi pennita uulitsal Palju otsimise ja 
kuulamise järele saiu ma wiimaks omale 
Melbeurui ühte ärisse õpilase koha,

Meie pidime Sidneyst lahkuma ja 
reisisime suure waewaga Melbourni. Seal 
üüril-me omale wüikese katuse aluse toa, 
ja ma muretsesin nii heasti kui wõrsin 
iseenese ja wenna eest.

Mina sain wäga mähe palka, aga ma 
ei leidnud mingit paremat teenistust. 
Mina iseenesest ei hoolinud, aga see oli 
mulle mälus näha kuidas waene Rex selle 
all kannatas. Mina ei wõinud temale mi
dagi anda, mis tema haiglase tervisele 
oleks kosutuseks olnud. Wiimaks palusin 
ma omale palga körgendust, aga mulle 
sai ära öeldud. Nüüd otsisin ma omale 
iga päew uut kohta. Minu peremees sai 
seda teada ja ütles mind üles. Kuu 
aega ohu ma jälle ilma kohata, siis sain 
ma wiimaks jälle kuhugile teenistust itii- 

sama wähese palga eest.
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1 hel päcwal teadustas arst minule, ct 
minu wend tarvitab tingimata õhu w ah se
tust ja paremat toitu, muidu ci ela tema 
kaua.

Mis muret fee Nadus mulle tõi n)5:te 
juba arwata.

Minu peremees saatis mind kuhuglle 
üi te kauba tellimist wastu wõtma, ja kui 
ma tagasi tulin, oi* tema kontorist juba 
ära läinud. Laua peal seis'.d kümme ku-d 
tükki. Mina ei mäleta enam õieti mis 
mina mõtlesin, aga mõni minut hiljem 
olin kodu ja andsin need kümme kuld tü^ki 
Rexi kätte.

„Kutt sina seda said ?" küsis tema 
kohkudes.

Seal ärkasin mina omast rumalusest.

„Mina warastasin tietb, oh Rcx mina 
marastasin neid V* hüüdsin ma hädaldad- s. 
Mina jooksin poodi tagasi, oga uks oli 
juba kinni. Mina jooksin kaupmehe elu
korterisse, oga tema oli wälja läinud.
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V

Järgmisel hommikul läksin ma wara 
poodi. Poole tee peal tuli minu peremees 
ühe politseinikuga minu wastu. Margus 
oli awalikuks tulnud. Ei aitanud ükski 
palme ega kaebamine, mind wõeti kui wa- 
rast kinni ja kohus mõistis mulle kuus 
kuud/' Tema hääl wärises ja silmist 
tilkusid pisarad. Ka Meelespea pühkis 
oma märgi silmi.

„Aga Leie wend küsis ta nuuksudes.

„Mina ei ole teda enam näinud", 
oli kurblik wastus.

„Teda wiidi ühte kaswatusmajasse ja 
sinna suri ta mõne nädala pärast See 
on tema wiimane „Ela hästi" minule; 
ehk tahate tema kirja lugeda?"

Sellepeale tõmbas ta oma pluuse tas
kust ettewaatlikult kokku pandud paberi 
lehe wälja, ja Meelespea luges liigutatult 
ja aukartuses sureja wiimseid sõnu:
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Armas Douglas!

„Praegu olen ma selle otsusele jõudnud, 
et ma sind siin maa peal enam näha 
ei saa. Mõne tunni pärast kutsub minu 
Issand ja Õnnistegija mind oma juure. 
Kui mina meie armast ema taewast ees 
leian, siis tahan mina temale ütelda, kui 
armastades ja ennast salga Walt sa ikka 
minu eest hoolitsesid. Ka seda õnnetut 
sammu, mille pärast sa praegn kannatad, 
tegid sa minu pärast. Inimesed olid wäga 
waljud ja halastamata, nemad ei kuuluud 
midagi järele; aga minu armas wend, 
Jumal on kõik näinud ja sulle andeks 
anuud Pea seda ikka meeles.

Mina ei wõi oma sõnadega seda snlle 
ütelda, kui armas sa mulle oled! Jumal 
andku, et meie lahutus ainult lühikene 
oleks ! Miua ruttan sinu eel sa ootan 
sind sääl. ta aan sind rõõmuga teretama, 
kui sa tuled. Seal ei ole mina enam 
küürakas. Armas kallis Douglas, truu ja 
iseenese armastuseta wend. Ela hästi — 
warsi näeme jälle! Sinu Rex.

Meelespea silmist tilkusid pisarad, kui 
ta kirja tagasi andis.

^Mina ei tahaks küll teie endine pere
mees olla", ütles ta tasa. Tema kirStn 
padi saab talle kord küll wäga kõwa olema.
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Tcma ei ole sinu wenna kinga p:.elu 
wäärt lahti peitma ! Aga mi ts pärast ei 
rüägt teie mitte kõigi kullekaewajatele 
kuidas see kõik tuli ?"

Douglas raputas pead.

„Mina ci wõi seda neile mitte rää
kida See sündmus on minule püha ja 
ma ei taha seda mitte neile pilkamiseks 
jutsutada." Ja tõelikult olen mina ikka 
waras ja seal ei saa midagi enam muuta."

„Aga seda ei saa ometi keegi enam 
teile ette heitma, kui nad põhjust teawad. 
5tas teie olete seda ShrÜle juba jutus
tanud ?"

„Ei," wastas Douglas.

Meelespea wõttis lillepoti meelespea 
lilledega, mida Douglas natukese aja eest 
oli tagasi pannud, ja ulatas teda temale:

,,Wõtke seda omale," ütles ta õrnalt ; 
km need lilled teile armastusest ja kodu
maast räägiwad, ehk snudamad nad siis ka 
natukene teid teie kurwi stusis trööstida."
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VI.

Kui Douglas telki astus, tõusis Karl 
oma asemelt üles ja tema pilk langes 
lillede peale, mid tema käes olid

^üus sina olid?"

Linnas. -

„Käisid sa Ralphi waatamas?"

„Ei, mina käisin preili Harcorlile rohtu 
womüs, oga siiski rääkisin ma ühe minuti 
aega ka Ralphiga ja tema rundiS ennast 
juba palju purema olema."

„Kuidas sina selle peale oled tulnud 
preili Harcourtile rohtu tuua?

Karli armastamata wali kõne rotis tõi 
roere Douglase palgele, aga ta wastas 
tasa: „Tema ise palus mind seda käiku 

ette roõtta."

„Andis tema need lilled sinule?"

„Iah."
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„Sinul ei ole mingit õigust nende 
lillede üle, need on minu päralt! Anna 
lillepott heaga siia, ehk ma pruugin wügi- 
walba V*

Douglas surus armsad lilled tugewasti 
rinna wastu.

,,Kuidas wõiwad nad sinu omandus 
olla, kui neid mulle kingiti?

,,Anna siia" Karl oli kui meeletu 
wiha pärast.

Need on minu, minu ainukene waran- 
dus, Karl, mitte nõnda, mitte nõnda — 
sa purustad lilled ära!"

Karl ei pannud seda tähelegi. Tema 
wiha oli suur. Hoolimata Laskus ta lille
poti Douglase käest ära. wiskas seda jal
gade alla ja tampis nii raua nende peal, 
kuni wiimane õiekene surmatud oli.

Siis wõttis ta ehmatanud Douglase 
õladest kinni, raputas teda ja peksis rusi
katega, ning lükkas wiimaks teda telgist 

wälja.
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Surnu kühwatu — ilma elu märkideta 
lamas Douglas telgi ukse ees maas. See 
saladutzline maikus tegi Karli rahutumaks.

Mis siis, kui ta omas wihas temale 
midagi miga on teinud? Ta tõusis oma 
istmelt üles ja läks oma ohmrit waatama. 
Südametunnistus kaebas walusasti tema 
peale

See gleks hirmus — aga ta armastas 
ju ometi D aug last 1 Ainukene wiha ja 
põlgtuse põhjus seisis s.lles, et Karl oli 
esimene kord oma elus tõsisele patu tund« 
misele tulnud,, aga Douglas d tohtinud seda 
mitte teada. Sellepärast püüdes La oma 
ärkanud südametunnistust niisuguste tegude 
läbi jälle surmata.

Mis see oli? telgi ukse taga oli hoi- 
gami^' kuulda. Nii siis, tema elas alles. 
Karl hingas kergemalt ja wiskas ennast 
pikali oma asemele

Ühel väemal tuli Meelespea jälle Doug^ 
lase käest abi paluma. Tema pale oli 
wäga Labwatanud ja silmad nutetud. Tema 
isa haigus oli raskemaks läinud. See 
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oleks Douglasele kõige suurem rõõm olnud 
kui ta oleks ^tohtinud Meelespead mingil 
kombel aidata aga Karli pärast ei wõinud 
ta seda. Ennem saagu tema, ^kui^^Karli 
süda haawatud.

„Kui hea meelega ma teid, preili Meeles
pea, ka aitaks aga minul ei ole mingit 
rvilumust haigete rawitscmises. Kas ma ei 
tohiks mitte Karli kutsuda, temal on selleks 
rohkem osawust kui minu!!"

Puna tuli Meelespea palgele ja ta 
nikutas nõusolemiseks peaga. Douglas wi- 
listas jälle edasi aga selle kõla oli nii 
kaeblik ja kurb.

VI.

Kui ta pärast seda Meelespea soowi 
Karlile teadustas, ja palus teda temale 
abiksolla, punastas Karl häbi pärak ja 
waatas siis temale küsides otsa.
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„KaS sina mulle nõnda kätte maksad? 
See oti wõimata!"

Douglas naeris.

„See on minu wiis!" ütles ta wii- 
maks.

Hea meelega oleks Karl tahtnud ühte 
sõna andeks palumiseks ütelda, aga see ei 
läinud tal korda, — ja nii läks ta minema.

Douglas astus wälja, ja tahtis oma 
Jumalaga üksi olla. Kui ta unimaks jälle 
tagasi tull ja telli astus, nägi ta Karli 
seal ehmatanud ja üritatud palgega seismas, 
üks pilk telgi nurka ütles temale kõik mis 
sündinud oli. Maa oli üles kaewatvd ■— 
kuldne warandus oli warastud.

„Ah selle pärast olid sa täna nii lahke 
mind preili Harcourti juure saatma!" 
kisendas Karl wiha pärast ja wõtüs haamri 
kätte.

„Sina oled minu kulla ära warasta- 
nud. Waras salalik l Kuhu peitsid sa seda? 
Räägi — muidu saan ma juba sundima 
sind tõtt rääkima!'•
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Tahad sa sellega siis Ütelda, et mina 
sinu kulla waras olen?" ütles Douglas 

^ügaWasti Haaw2tult. „Jumal andku sulle 
andeks!'

,,Tahad sa ennast meel puhtaks pesta? 
Silmapilk tule ja lähme kuninga Jerry 
juure!" Sellepeale lükkas ta õnnetumat 
nöörimeest telgi uksest wälja. Oli juba 
hilja aga asi ei annud edasi lükkata. Na
tukese aja põrast oli kuninga Jerry telk 
kohtukojaks muutunud.

„Karl .Mton, teie oleks pidanud mulle 
oma kulla leidusest teatama!" algas Ierry. 
„Mina oleks siis teile mõned ustawad 
mehed ligi annud ja teie oleks Võinud oma 
warandust kindlusse kohta roiia. Ja nüüd 
Douglas Aoair, •— meie ei taha praegu 
mitte teie möödaläinud elu peale mõtelda. 
Mcie rehkendame selle järele, kuidas sina 
meie juures oled elanud. Nagu Karl räägib, 
oled sina ainukene, siis ei maksa sinul 
mingisugune salgamine. Ütle meile kus 
kuld on, ja sinu ainukene karistus saab 
olema, et sa meie juurest pead lahkuma."
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Douglas oli surnukahwatu.

„Mina ei ole stda kulda mitte waras- 
tanud; Jumal teab, et mina ilmasüüta 
olen!" ütles Douglas.

Karl tahtis tema peale larata, aga 
kuningas Ierry hoidis teda tagasi.

Sügaw waikus walitses tellis, kui kunin
gas Ierry kohtu otsuse ette luges. Ta 
uskus kindlasti, et waene noormees ilma 
süüta selle õnnetuse sisse sattunud oa.

„Douglas Adair," algas tema, kui sina 
tugewam oleks, siis saaksin ma sind kepi
hoopidega sundima tõtt rääkima. Nüüd 
aga saad sina selle puu külge kinni seotud, 
künni sa oma süüd üles tunnistad. Ja kui 
sa stda teinud oled, siis pead sa meie seast 
lahkuma. Iga üks, kes aga julgeb sinu 
köidikuid lahti peasta, ehk sulle muud toitu 
tuua, kui leiba ja mett, peab sinu karistust 
kandma. Öösel wõid sa kõidetult magama 

heita.

Croakew, wii teda ära l
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VII.

AnSs mine.
' Sellel ööl ei saanud Karl magada. 

Rahulumalt käis ta edasi tagasi. Õhtune 

Mee!Wpea juures käimine oli tema Lootused 
purustanud. Ta oli temake oma armas
tust awaldonud, aga mitte wastuarmastust 
leidnud. Meelespea oli nagu ikka lahke 
tema wastu, aga natukene tagasihoidlikum, 
kui ennemalt.

Mana Eremiü ti olnud Karl näinud. 
Tema oli oma haiguse peale waatamata 
wälja läinud. Tema waimuhaigus läks 
ikka pahemaks ja Meelespea kartis sagedasti 
temaga üksi jäeda.

Ja nüüd see hirmus märgus.

Aga mis siis — kui Douglas mitte 
waras ei ole ?

Mis siis, kui tema teda ilmasüüta 
süüdistas?
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Mikspärast armastasid kõik Douglast? 
Küll sellepärast, et tema aus ja õiglane 
igas kohas oli. Kui pikkameeleline tema 
oli ja kannatlikult kõike kurja kannatas.

Ja niisugune mehe peale oli tema ras
ket kaebiust tõstnud.

Ahastades ja nuuksudes langes ta 
põlwede peale. Ta teadis mäga Heasti, 
et tema ärakadunud poeg oli, aga ta ei 
julgenud meel oma armsa taewase Isa pale 

ette ilmuda.

Hommiku wara ruttas La kuninga Jerry 

juure.
„Olge- head, laske noormees wabaks," 

ütles tema liigutatult. ^Tema ei wõi 

waras olla!"

„Aga kes siis?" küsis Jerry.

„Mina ei tea mitte, aga ma usun 
kindlasti, et Douglas wargusest midagi 

ei tea."
"Aga eila ei uskunud sina mitte?"

Karl naeris kurwalt.
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„Mina olen tundmisele tulnud, et mina 
mitte nii hea inimene ei ole, kui tema; 
laske teda lahti!“

„Mitte mina ei olnud see, M teda 
seal piinapuu külges oleks nüha tahtnud", 
ütles Ierry terawalt.

N§ea küll, kui tema minule wannub, 
et tema warastatud kullast midagi ei tea, 
fiis tahan ma teda lahti lasta."

Kui kuningas Jerry Douglase juure 
läks, maatas see temale rahulikult otsa.

„Douglas, mina ei wõi enam wälja 

kannatada, et sina siin koidikutes oled 
— see teeb meid kõiki haigeks. Nüüd 
wannu mulle kõige selle juures, mis si
nule püha on, et sina midagi warastatud 

kullast ei tea."
Douglas ehmatas niisugust küsimust 

kuuldes.
„Mina ei wõi mitte manduda", ütles 

ta rahutult.
„Siis tead sa sellest wargusest? Nii 

oled sa fiis eila meile waletanud?"
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„Mina ütlesin eila Leile tõtt."

„Oled sina seda wõtnud?"

„Ei ole."

,,Tead sa, kes seda tegi?"

,/Jah»"

,,UtIe mulle tema nimi!"

,,Mina ei wõi mitte!"

"Kuidas sina ei wõi?"

,Mina ei taha seda mitte!"

„Siis seisa nii kaua siin, künni sa 
tahad!" ütles kuningas Jerry, pööras 
ümber ja läks ära.

Õhtul läks Karl Meelespea juure. 
Tütarlaps teretas teda tagasihoidlikult.

Kas sina tead Karl, kes on see kinni
seotud mees seal all ja mis on tema teinud ?

Sügawad kurwastuse jäljed tema 
priske pale peal läksid weel sügawamaks 

kui ta wastas:

„ Douglas Adair."
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Sellepärast seletad ta, kaidas see kõik 
oli tulnud. Meelespea kuulas põnewusega, 
ilma et ta oleks teda oma küsimustega 
seganud.

„Karl, tema on ilma süüta, La ei ole 
seda mitte teinud 1" ja ta jutustas seda 
juhtumist nõnda, nagu La seda Douglast 

käest oli kuulnud.
Karl kuulas osawõtlikult tema jutus

tamist ja ei julgenud silmi üles tõsta.
„Paluge teda seda kirja teile näidata 

mida Rex temale on Ürjutanud," ütles 
Meelespea nutuse häälega, siis saate teie 
kindlasti uskuma, et tema teie kulda mitte 
ei ole wõtnud. O, kui wali ja ülekoh
tune olete teie tema wastu olnud ! ‘

Karli pea wajus ikka madalamale 
Ta teadis et ta ülekohtuselt oli toimetanud. 
Ta tundis, et ta Meelespea armastust 
wäärt ei ole. Iseäranis sel silmapilgul 
näitas temale kõik kadunud olema. O, 
kui palju kõrgemal seifis Douglas l

Ta tõstis wiimaks oma pea üles ja 
hammustas oma huulest.
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„Mna pean laagrisse tagasi minema," 
ütles Karl, «aga laske mind ometi teie 
lillesi w^atama!"

Meelespea wiis teda lillede juure.

„ Meelespea," ütles ti wärisewa HLä» 
lega, teie andsite Douglasile poti meeles
pea lilledega."

„Ja!" wastas La ilma tema peale 
waatamata.

„Mina purustasin need lilled ära, sest 
et teie neid temale andsite ja minule 
keelasite. Tema oli nii kallimeelne ja ei 
rääkinud seda teile. Nüüd näen ma siin 
neid samu lillesi, — kaS teie ei tahaks 
neid mulle kinkida?"

Meelespea oli rotiga kahroatuks muutu
nud neid sõnu kuuldes. Nüüd rvaatas ta 
waljult tema peale.

„Ja teie julgete niifugufe teo järele 
seda palwet weel korrata

„Ja ma ei palu neid omale, roaid te
male. Sellepärast ma tulingi täna siia. 
Ma tahan tema käest andeks paluda !"
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Sõna lausumata andis Meelespea 
lille poti tema kätte ja ta läk-Z kohe mi
nema. Kesk öö oli kätte jõudnud, kulla- 
kaewajad magasid magusasti. Kui Karl 
teadis, et kõik magawad, tõusis ta üles 
ja läks DaugLase juure. Tema ligi jõudes 
jäi ta seisatams — Adair rääkis — ta 
palus.

„Jsa anna neile andeks, sest nemad 
et tea mitte mis nemad teemad,^ kuulis 
ta Ädairi paluma.

„O, Douglas! Douglas!"

Pool nuttes jooksis La tema juure ja 
wõttis Lugewasti tema ümbert kinni. 
Douglas lasi oma pea tugewa kullakae- 
waja rinnale wajuda. Hulk aega ei rää
kinud kumbki sõna. Wiimaks lasi Karl 
teda lahti ja sirutas Lillepoti tema poole.

„Waata, ma sain neid täna sinule," 
ütles ta pikkamisi.

Rõõmus naeratus mängis Dovglast 
huulte ümber, kui ta lillepoti peale waataL.



— 61 —

, Meelespea sinule — ja lilled mis 
tema nime kannawad, minule H Mles ta 

tasa.

„Ei, mina olen fee, kes peab tagasi 
astuma -- mine sinna, ma tean sina saad 
teda õnnelikuks tegema. Oh Douglas 
anna ruulle andeks!"

on unustud 1 ütles Lo õrnasti. 
Aga sinu armastuse tegu tahan ma 
meeles pwada: sina pesid minu jalgu, 
andsid mulle süüa ja öömaja Jumal ta
sub seda! Aga kui sina teada said, et 
mina warguse pärast juba ükskord olen 
kinni istunud, siis on üsna loomulik, et 
sinu mõte warguse pärast minu peale 
langes. Mina tahtsin kord sinule oma 
elulugu täiesti ärarääkida, aga —--------

„Oh ära räägi," ütles Karl nut'e>, 
ära .räleta mind enam, hirmsat metsikut 
inimest. Minul ei ole nii kui nii ööl ega 
päenml rahu. Meelespea on mulle kõik 
juba rääkinud, mida ma mitte sinu käelt 
kuulda ei tahtnud. Oh Douglas, kui 
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waljutzü ja ülekohtuselt oleme meie sinuga 
ümber käinud, kas ma tohin sinu wettaa 
kirja lugeda?

Adair oli mait. Temal oli roaga 
raske seda palroet täita. Ta roõittes ras
kesti iseenesega Aga tema hea süda roõitis.

„Wõta, ta on minu pluuse taskus. 
Sa pead ise üles otsima, minu käed on 
seotud."

Kui Karl oli kirja lugenud, jooksid 
suured pisarad tema silmist. Sõnalausu
mata pani ta kirja tagasi tema tasku.

„Douglas, kas sa ei wõi mulle mitte 
ütelda, mis sina meie kullast tead? Kui 
see oleks üksi minu oma olnud, ei oleks 
ma seda mitte enam küsinud, — aga seal 
on roana roaene Ralphi — ja Meeles
pea wahel.

Rohkem ei tahtnud ta enam midagi 
ütelda, ja 'ellett oli ka küll sõbra mõt
teid sgüda.

Järgmine päero oli wee! palawarn kui 
mööda Uinub Järelandmatu palus Karl
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Adairi eest aga kuningas Jerry oli järel- 
andmata- Temal ei olnud mingit halas
tust warga wastu, kes oma pLewaftl et 
tegu kõwasti salgas.

Wastu õhtut hakkas Douglas wilis- 
tama, see oli niisugune kõla, mis laagris 
wiibijaid hirmuga Läitis. Kuningas Jerry 
ja keegi tugew kullakaewaja läksid wäija 
waatama. Juba poole Lee peal tuli Ere- 
miteni tütar neile wastu. Ta jooksis hin
geldades suure rutuga neile wastu.

„LaSke teda lahti, laske . teda lahti!" 
kisendas ta nende juure jõudes. Karl oli 
ka sinna tulnud ja toetas wäsinud tütar
last.

„Minu isa, minu waene isa on kulla 
ära warastanud!" hüüdis ta hädaldades. 
„Mina nägin teda, kui ta kulla tükkis: 
waatas ja ta ütles mulle, e ta on seda 
Ralpsi telgist waractand l"

Nüüd teadsid mehed et Douglas 
armastuse pärast oli waikinud.
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Wärisewa kätega peastis kuningas 
Jerry ta köidikud lahti. Douglas Ada r 
aga wilistas edasi — nagu hullumeelne.

vm.

Bottafeft mae=

Noor poisikene jooksis rütm arsti järele 
Karl teda palunud ja ütelnud oli, ta pi
dada nii ruttu km wähegi wõimalik 
jooksma.

Ses ei olnud mitte pikka-int haigus 
Palawik oli köire kõrgema kraadini tõus
nud ja haige terme keha wärists.

See oli kohutaw surejat noortmeest 
laulmas ja milistamas kuulda

.Karlit piinas südametunnistus, ta ci 
leidnud rahu kuskilt.

Korraga näitas, nagu oleks haige 
meelemärkusele tulnud.

Douglas maatas armastama pilguga 
Karli peale. „Waata", ütles ta, „ma ei 
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wöinud armastuse pärast teda ära anda, 
km mina esimese öö puu küljrS kinni 
seotud olin, siis tuli äkitselt wana Ecemit 
minu juure ja näitas mulle kulla kotti 
ja ütles et ta olla kuulnud kui teie selle 
Üle rääkisite. Nüüd olla ta seda maran- 
duft Meelespea tarwiS warastanud. Oleks 
mina waba olnud siis oleks teie oma 
kulla marsi tagasi saanud, ja keegi ei 
oleks teada saanud, kes seda warastas. 
Ja et mul wõimalik ei olnud seda teha, 
fiiS otsustasin ma parem ise kannata, kui 
teda kannatamas näha."

^Karl," räätis ta sosistades edasi, 
„pane see kiri minu rinna peale — anna 
need lilled minu kätte ja siis Karl — ma 
palun sind, — anna mulle ükskord — 
suud ..! Aga ei — mitte praegu — ei — 

— - pärast------ ------------ - "

Tunni aja pärast tõusis jälle palawik, 
ja ta hakkas sonima.

Järgmise päewa hommikul oli kõik 
waikne. Douglase, lapselik pale seisis liigu- 
matata ja külm. Huuled naeratasid.
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Palja peaga astusid kullakaewajad 
tema telki, et wiimast korda oma seltsi
meest jumalaga jätta kes lühikest aega 
nende keskel oli elanud.

Mitmed tulid nutetud silmadega sealt 
wälja. Keegi ei teadnud, mis see wäikene 
meelespea lillekimbukene tema käes tähen
das. Enamasti kõik awaldasid soo mi te
maga taewas kokku saada.

Peale lõunat tuli Meelespea sinna. 
Karl juhatas teda surnu telki ja jättis 
teda surnuga üksi, keda ta elawalt nii 
wäga oli armastanud.

Karl oli temale oma wiimast soowi 
awaldanud, ta teadis et see saab täi
detud.

Järgmisel päewal oli matus. Karl 
seisis palja peaga tema haua kaldal ja 
jutustas läbi nutu lahkunu waewarikast 
ja ennastsalgawat elu

See oli tema esimene haua kõne. 
Mees, kelle lahtise haua juures La seisis, 
oli suurt muudatust kullakaewajate keskele 
toonud.
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Nädal hiljem põlwitas Karl wärSke haua 
künkal ja iktutas ettewaatlikult wäikesi 
lillekesi sinna peale. Palawad pisarad 
jooksid ta silmist, kui ta üles tõusis.

Järgmisel hommikul oli ta kollasest 
mäelõhestikust kadunud.

Ta ei tahtnud oma jagu kulda mitte 
enesele pidada: truu noor süda oli en
nast sellepärast ohwerdanud. Warsi peale 
selle oli ka ülemal mäe harjal majakene 
tühi. Harcourt oli surnud ja Meelespea 
ära reisinud.

XL

Äastad läksid mööda.

Ilusa wäljanägemisega talupoja maja 
ukse ees rääkisid kaks meest elawalt. 
Teine rääkijatest lõi sagedasti sisemise 
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kurwastrse pärast silmad maha. Tema fi* 
ber waatas kaastundlikult tema peale It 

ütles:

„Ütle Karl, fui kaua tahad sa nii* 
sugune turb ikka olla? Mikspärast sur
mad sa oma noort ilu! Jäta kord need 
manad kurwad mälestused maha! Sinu 
silmad, nagu ma näen, räägiwad itk 
meel Meelespeast, ehk sa küll huultega 
temast sõnagi ei räägi. Sa tead, ta dtl 
ainult mõne tunni tee siit eemal, roota 
süda *rindu, — mine tema juure ja tun
nista temale oma armastust!

„Mina ei wõi mitte," armas Jvcr, 
mina ei wõi mitte! Minu süü on üle- 
peasemata kuristikuks minu ja tema roa* 
hel. Mina orwan, tema põlgab ja roihtad 
mind, sest ta armastas Douglast.

,,Seda tegime meie kõik. Ometi, nagu 
ma tean oli Meelespeal ainult sõpruse 
tunne Douglase roastu, et ta sind ei 
põlga — tean mina ka! Mine julgeSÜ 
tema juure, ma tean, et Douglas seda 
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kõige paremme näeks, kui s« tema lille 
oma aeda istutaks ja seal marjaks.*

Need sõnad mõjusid.
Kaks päewa hiljem seisis endine kulla- 

kaewaja Kvrl Kelton Melbourni lähedal 
üheS ilusas suwemajas wastuwõtmise 
toaS. Tema pilk wiibiS tuttawa kandli 
peal, kui uks lahti läks ja Meelespea 
sisse astus. Karl oli esimene, kes rääkima 
hakkas, kõige wiisakuse peale waatamata, 
paistis tema kõnest siiski mehelik ifetead- 
wus.

„Minu armastus on ikka suuremaks 
ja tugewama-S saanud, ma ei wõi enam 
oma tundmusi maha suruda. Mina tean, 
et ma sinu wäärt ei ole, aga kui minu 
armsam lilleke ennast tahab minu hoole 
alla usaldada, siis tahan ma teda ikka 
armastuses oma käte peal kanda.

Meelespea waikis.
„Minu armsam, kas sinul ci ole siis 

minule midagi ütelda," küsis Karl.
Meelespea tõstis oma hallid silmad 

üles ja ütles kogeldades:
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, Ainult seds, et ma sind armastan, 
—--------- mina olen sind ikka armasta» 
nud, —--------- ainult sind!"---------- —

*
Karl ja tema noor proua wiibisid kuu 

aega pulma reisul. Nad käisid mitmes 
ilusas kohas ja tegid pika pulma reisu. 
Ühel päewal tulid nad kollase mäelõhestiku 

lähedale. Elawalt tuletas see koht neile 
möödaläinud juhtumisi meelde. Ei läinud 
kül ühte päewa mööda, kus n^d endistest 
päewadest ja läbielamistest kollased mäe- 
lõheSLikus ei rääkinud.

„Ma tahan ühte kohta siin meel waa- 
data, enne kui meie koju läheme," ütles 
Karl. Meelespea mõistis kohe mikspärast 
Karl siia oli tulnud. Ma tahan Douglase 
haua juure minna," rääkis ta edasi, „seal 
põlwitada ning Jumalat tänada, et ta 
mul minu süüd on andeks armud, ja 
minu elu õnnelikuks teinud."

Järgmisel hommikul läksid nad sinna.

Meelespea kartis, et lhk nad seda 
kohta ei saa enam üles leidma. Aga 
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Karl naeratas. Ta oli waimus alati 
Douglase haua künkal wiibinud jt ig« 
põesast seal meeles pidanud.

Ühe käega wõttis La oma abikaasa käe 

alt kinni ja teisega lükkas ta rohtu ja 
puuoksi Lee pealt kõrarale, nii läksid nad 
mäclõhestiku mõõda edasi. Nende tre rotis 
neid jõe äärest mööda, kus DouglaS oli 
laulnud ja roilet puhunud. Siis astusid 
nad ühe wäikese mäe kingu otsa ja jõud
sid wiimaks puudest roarjatud lageda platsile

„U", hüüdis Meelespea tasase häälega, 
siin see on! Karl roõtiis roaikides oma 
kübara peast

Nende e,es seisis ilusasti ülesehitatud 
hauaküngas, üleni meelespea lilledega 
kaetud — '■—* — -— — ~ — —— ——

Lõpp.


