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Autorilt.
Minu triloogia — „Mahtra sõda", „Kui Anija 

mehed käisiöTallinnas" ja „prohwetMal 1 swet" 
— on wälispiöiselt rewolutsioonilise atmosfääri sünnitis. Feo
dalismi, autokraatia kanöewõlwi, oli Wenes teatawasti wõi- 
matu juurelisemalt otsesihis arwustaöa, tema wastu opo
neerida, liiati teda rünnata. See oli wõimatu ka Balümail, 
kus esindas seda keskaegsel wõimutüüpi saksa aaölus. Sest 
kuigi panslawistlikult orienteerunud peterburi oma weneötamis- 
tuhinas jämeda eraldusjoone tõmbas kõige wene ja kõige 
muulasliku — ka saksliku — wahele ning tshinotvnikule woli 
jättis balti parunitki wahel näpistada, tuletades talle meele 
wene U l e m walitsust, olid talle need parunid, kui isewalitsuse- 
hoone läänetüwa talad ja sambad, ometi nii tarwilikuö, et 
nad tehti politsei ja tsensuuri kaudu öemokraatlik-sotsialistliku 
arwustuse ja paljastuse wastu sama puutumatuks, nagu oli 
seda Wenegi feodalism. Olewik eriti oli tulekaröetawaks tun
nistatud. Wõis ju eesti lehes üksikust mõisnikust wahel ka 
halba teatada — et ta kuskil taas tõstnud talupoegade renti 
wõi wõtnud mõnelt wallalt koolimaa ära jne. Kuid süsteemist 
ja institutsioonist sunniti täiesti waikima.

Olewikku ei tohtinud paljastada, pidi siis katsuma mine
wikku paljastada, et kauöegi luua — õigemini kohendada ja 



korraldada — rõhutud massides wihkawat meeleolu kõige 

wastu, mida see ammuiganenuö süsteem kurja ja kurba soetanud.
Esimene ilukirjanduslik katse ses suunas — „Mahtra 

sõjaga" — oli õnnestunud. Tulemus osutus nii tõhusaks, et 
rahwas ise nõudis järge, saates autorile ergutuste ja soowi- 
awalöuste kõrwal ka materjale uuteks töödeks samast aja
järgust. Toda ajajärku — 19. sajandi 50. aastate lõppu ja 
60. aastate algu — mäletati sel ajal (1902) rahwa seas 
weel erksalt, sest et oli elawate killas toed inimesi, kes mässu
lisest liikumisest kas isiklikult osa toõtnuö, toõi rahutusi pealt 
näinud, toõi keda kaasa kiskunud suur toäljaränöamislaine 
Krimmi poole (Maltstoet), et pääseda mõisniku tagakiusamisest 
ja taptoast orjusest. Minu ettetoõtet soodustas ühtlasi asjaolu, 
et sain asjaomase dokumentaalse materjali kogumiseks kasutada 
Eestimaa kubermanguarhiitoi. Ainestiku enda agitatsioonlik 
toäärtus ta eepilise toäärtuse kõrtoal oli ohter: eks olnud 
tänulik näidata, millise jultunusega feodalism ja absolutism alal 
hoidis pärisorjuse toeel ligemale 50 aastat peale seda, kui 
ta talupojale priiuse „kinkinud" — alistudes paratamatuside, 
mis tingitud ümberilma kultuurilisest arengust. Zsikupriiuse alge- 
lisemgi alus, liikumistoabaöus, puudus talupojal.

Käsitles romaan „Mahtra sõda" tertoenisti feoöaal- 
härra ja talupoja toahekoröi, jäädes tegetoustikuga mõisasse 
ja külla, siis tahtsin triloogia teises lülis, romaanis „Kui Anija 
mehed käisid Tallinnas", toastata küsimusile: Kuidas oli tol 
ajal toahekorö mõisniku ja linnakodaniku toahel? Kuidas suhtus 
toiimane — käsitööline ja kaupmees — aadelkonna toõimu- 
toalitsusse täis omatooli ja ülemeelikust? Millist osa etendas 
tol ajal talupoegsusest põltoneto eesti ollus linnakodanluses, 
toähemasti käsitöölisena sakslasist kooStutoates sumptiöeS?



Kuidas elati üldse tol ajal linnas, eriti Tallinnas? Anija 
Walla peremeeste jäle peks, millega aadel oma kõikwõimu 
ka kodanlusele keset kubermangu pealinna suwatses ad oculos 
demonstreerida, wõis järelikult minu linnaromaanis esineda 
ainult illustreeriwa episoodina.

Triloogia kolmandale liikmele, „Prohwei Maltswetile", 
jäi ülesandeks kirjeldada ja pildistada weel kaht teist sama 
ajastiku opositsioonilist liikumist, mis seisid kas otsekoheses wõi 
kaudses kausaalühenöuses talurahwa majanduslikkude häda
dega: üks oli sektantlik lahkulöök meil walitsewast Luteruse 
kirikust, mille papiskonö kui aiwa mõisniku ja iseenda 
maisi huwisiö kaitsew härrasseisus talurahwa sümpaatiaid ku
nagi polnud nautinud, ning teine oli wäljaränöamistuhin, mis 
lekkis pettumusest, kui 1858. a. wäljaantuö uus Talurahwa 
Seadus loodetud ja tõotatud kergendusi mõisale tehtawa teo
orjuse suhtes talupojale kohe kätte ei annuö, Waid edasi 
lükkas määramata jäetud ajaks.

Käeöolewat ja teist järgnewat annet täitew romaan „K u i 
Anija mehed käisid Tallinnas" — taas üks neist 
minu teoseist, mis on arwatuö koolitarwilikuks — ilmus esma
kordselt Konstantin päts'i „Teatajas" a. 1903 ning samal 
aastal raamatuna G. pihlaka kirjastusel Tallinnas.

<§. W.



Kui Anija mehed käisid Tallinnas



1.

Külaparun.

„Maiöu, kelle poeg sa oled?"
„Ema poeg."
„Kelle weel?"
„Äsa poeg."
„Kelle weel?"
„haruni Poeg."
Kõik naersid ja Maiöu naeris ka. Nad ise olid Maiöule 

selle wastuse kätte õpetanud. Juba siis, kui poisike „paruni" 
asemel alles „palun" üttes. Maike Mait ei mõistnud, miö 
tähendus oli tema wastusel. Aga ta märkas, et see neile 
nalja tegi. Ja et ta ise hea meelega naeris, siis ei jäänud 
ta neile soowituö wastust wõlgu. Ta kinnitas igale küsijale, 
et ta olewat paruni poeg, ja nad naersid kas wõi silmad wesi- 
seks ja kiitsid Maiöut teraseks poisiks.

„Aga kus su mõis on?" päris siis weel üks wõi teine, 
ja kui Maiöu oma räpase käekesega näitas Konna Saagu 
suitsuhurtsiku poole, oli nali täieline.

Oli aega, siis tonti lapse kallal weel kauemini. Mait kuu
lis siis sõnu ja tähendusi, mida ta weel wähem mõistis kui 
seda, et ta on paruni poeg. Ta sai ainult aru, et jutt oli 
peale tema ka ta emast ja isast. Kas nad neist rääkisid head 
wõi Paha, seda ei suutnud wiie-aastane mehike otsustada. 
Õigemini: ta jäi selles kahewahele. Iseäranis kuri ei wõinud 
see olla, mis nad Liisust ja Jaagust lobisesid, sest nad ju naer
sid. Mähet tärkas aga Maiöu tillukeses hinges siiski umbne 
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aimdus, et kõik ei ole hea, et kõik ei ole korras. Mõne naerja 
suu wõi silm ei meeldinud talle. Mõnel naerjal oli jälle hääl, 
mis Maitu hammustas. Mõni arusaamatu sõna kriipis ja tor
kas teda kuskilt.

Niisugusel puhul pani poisike wuöinal mööda tänawat 
kodu poole minema; ta porised putked aifoa wälkusid räpase 
takuse särgikese alt. Maha jättis ta weeloigu juure oma rnuöa- 
rnajad, pilpasillaö ja rnännikoorest laewakesed. Alles Konna 
pere wärawa juurest waatas tagasi. Mhkis käeseljaga nina, 
oli tõsine ja mõttes. . . Need seal — teopoisiö ja waimutüö- 
rukuö — wahtisiö talle järgi ja itsitasid, senikui nad teda nägid.

Mitte iga kord ei jooönud wäike Mait ära. Ta naeris 
naerjatega, kui need temale meeldisid, kaua kaasa. 2a nad 
meeldisid talle, kui nad teda kiitsid.

Äks kiitis tema toredat „paruniniua", teine tema suuri 
„saksasilmi", kolmas tema teraseid wastuseid. 2a nad silitasid 
ta punakaswalget „mõisnikupead" ja ütlesid: ,,Aä kuulagi, 
Maiöu, sinust soad toeel suur mees! Ega käbi kännust kau
gele kuku!"

Siis naeris Maiöuke ja ajas nendega laia juttu. Küsimu
sega, kelle poeg ta olewat, harjus ta wiimaks nii, et ta isa 
ega ema enam ei nimetanudki, Waid kohe lompsas wälja: 
„paruni Poeg."

„Milla sa siis papat koa lähed woatama?"
„Kui foan suureks."
„Mis sa talle siis koa ütled?"
,,,Tere, tere* , ja löön patsi."
„Mis toeel?"
„ ,2sa ja ema saatsid palju terwikseid"."
Naerwaid nägusid. Turtsumist.
„Mis sa omale papa käest koa küsid?"
Selle peale ei tea poiss kohe wastata. Tal kas on liiga 

Palju neid soowe, wõi ta ei saa küsimusest hästi aru.
„Noh, papa on ju rikas mees, ta peab sulle midagi 

andma," aitab keegi takka. „Küsi ta käest üks karjamõis."
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„Ei, Maiöu küsib tuuleteed," waStab Poisike mõtlikult. 
„Mis weel?"
Mait lööb silmad oma paljastele karbaStunuö säärtele: 

„2a püksid."
Kõik naerawaö. Maiöu naerab laginal kaasa. Llks nalja

hammas teeb talle pai ja õpetab:
„Nüüd mine koju ja ütle isale ja emale, et nad su wiiwad 

papa juure, papa annab sulle tuuleweski, ja uued püksid, 
ja pika seartega soapaö pealekauba. Mine aga nüüd ruttu, 
poja!"

poja piötabki kodu poole. Külapoisid hoiawaö kõhtu 
naeru pärast. Noh, Jaagu ja Liisu nägusid tahaksid kõik 
saada näha, kui Mait kodus ütleb: ,,2sa ja ema, wiige mind 
papa juure, ta kingib mulle tuuleweski ja püksid!'

Nali lähebki täide.
„Ema ae, kus on isa?"
„Mis sa isast tahad?"
„Ta peab panema hobuse ette."
„Miks?"
„Maiöu sõiöab papa juure."
„Missuguse papa juure?"
„Maiöu papa juure mõisa. Maiöu on ju paruni poeg." 
pilk, millega noor naine waatab lapse otsa, on lai, tühi 

ja läiketu. Ghmust seal sees ei ole, aga hall, abitu kohmetus. 
Nagu hingelik uöu. Ema suurimaks kitsikuseks on, et ta ei 
tea, mida lapsele waStata. Ta on jubaennemalt kuulnud, 
kuidas ,külakoeraö' ta poja kallal hauguwaö, et nad talle 
kätte on õpetanud, ta olewat paruni poeg. Aga ema lootis, 
et laps lori peatselt unustab ja et haukujad wiimaks wäsi- 
wad ja waikiwaö. Olga ei. Nad narriwad ja hässitawaö 
edasi. Nad ei anna lapsele hingerahu, igal pool on teda õgi
mas, nende hambad ei wäsi laksumast...

Äkiline wiha ujutab noore naise, ta kargab püsti ja rapu
tab tänatoa poole rusikal — tummalt ning siiski nii sõnakalt.
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Matt ei saa sest imelikust wihast aru. Ta wahib laiul 
silmil ema otsa ja küsib siis:

„Kas sõidame täna papa juure? papa annab Maiöule 
tuuleweski ja püksid ja ilusad soapaö."

Äkitselt, nagu Liisu wiha tulnud, näib see ka lahkuwat. 
Ta wajub pikkamisi järile maha, ta priske ja tveel kaunis jume
kas nägu on jälle rahuline, tuim, peaaegu tönts.

„Ara ole rumal laps," ütleb ta, hakates poisikese käest 
kinni. „S'.nul pole papat, sul on isa, ja sinu isa põle parun, 
ta on talupoeg. Kui keegi iveel küsib, kelle poeg sa oled, 
siis ütle: Konna Ioagu poeg. Ara ilmaski enam ütle: paruni 
Poeg. Muidu soad minu käest witsu. Kas kuuled?"

poisikese nägu lööb nukraks, sest — tuuleweski, püksid 
ja saapad!

„Aga Matsi priiöu ja Silmu Mikk ja Lluetoa Mari —" 
algab ta pika mokaga, kuid ema käratab wahele:,

,paljugi, mis need sead sulle waletawaö! Qtle neile teine 
kord: Arjah hundid! — ja jookse ära! Kõik on Wale, mis 
nad reagiwaö. papat ei ole ja parunit ei ole! Wemmalt soad, 
kui weel niisugust lori ajad!" —• Ja ema näitab haopinu poole.

Seega pole aga wäike Mait, kelle hinges ainelised himud 
ärganud, weel mitte waigistatuö. Ta otsib isa üles.

„Isa ae, kas Maidu on paruni poeg?"
„Mis siis?"
See waimukas wastuküsimus tuleb laisalt pika, kondise 

mehe suust, kes peab toa taga murul kõhuli pühapäewa. Tal 
on rõugearmiline nägu, suur tönts nina ja helehallid silmad. 
Oma laia suu hoiab ta weiöi lahti,- paksude kahwatunuö huulte 
wahelt paistawaö suured, helewalgeö hambad.

Wäike Mait Mkitab tema juure rohule ja räägib pool- 
sosistamisi, piieldes seejuures kartlikult toa poole:

„Ema ütleb, et Maidu ei ole paruni Poeg, aga Matsi 
priiöu ja Silmu Mikk ja Quetoa Mari ja purika poiss ütle- 
wad kõik, et Maiöul on papa."

„Kuula nüüd külarahwa lori!"
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„Olga — aga —" kogeleb wäike mees, ja ta suukese 
ümber tuksub ärewus — „aga tuuleweöki ja soapab ja — 
ja-------- "

„Mis soapaö ja tuuleweski?"
„Mis parun lubab Maiöule anda..."
Konna Jaak püüab oma kiwikõwa, kinnise peaga mõelda. 

Ta püüab aru saada, mis tähendab lapse jutt. Mõtlemine ja 
arusaamine aga pole Konna Jaagul kerge. Llniste silmadega 
wahib ta poisi otsa, siis üles halli õhku ja waikib. poisi terane 
pea aga haub selle aja sees wälja wäikese öiplomaaöilise Wale.

„parun käskind Maiöut oma juure tulla," ütleb ta, 
„kohe ruttu oma juure tulla, ja siis ta annab Maiöule tuule
weski, see käib ja jahwatab jahu, ja uued püksid, ilusad 
punasetriibuliseö, ja seartega soapaö — nii pikaö seareö ... 
Ja sina peaö panema kohe hobuse ette."

„Kellele ta seöa öelö?"
„Matsi priiöule," wastab poiss kindlasti.
„priidu waletab."
„Lluetoa Marile öelö toa!"
„Narriwaö sinö."
„Naha lubanö koa anöa. parun on rikas mees."
Jaak toetab lõuga mõlema käe najale. Nõnöa kõhuli leba

des on tal sarnasust suure laisa hülgega. Kui poisike nimetab 
raha, lähewaö ta kõrwad weiöi kikki, aga ruttu heitub tawa- 
line tuim ükskõiksus jälle ta näole. Ta ümiseb midagi, wiimaks 
tõmbab lapse oma juure murule maha.

,,Aä rumal ole ja nende juttu usu — nad narriwaö sind," 
õpetab ta isalikult, „parun on rikas mees küll, aga wõi ta 
sulle midagi--------" Jaak saab sõna sabast kinni ja lõpetab: 
„parunit põle olemaski... Eks sa tea, et oled minu Poeg? Ega 
ühelgi lapsel ole kahte isa. Igal lapsel on üks isa, sinul põle ka 
rohkem... Teinekord näita priiöule ja Marile keelt wõi tõsta 
särgi saba takka üles. Niisuguseö waleworStiö! Aä kuulagi!"

Ja kui Jaak näeb, et lapsel on päris leinanägu, tõstab 
oma päratuma käpa tema punakale peakesele ja paitab teda 
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karutaoliselt kaks, kolm korda. „M kuulagi, ma teen sulle ise 
luuleweski. Ja ema teeb püksid, fui soad suureks."

Mäike Mait on warsti lepitatud. Ta ronib isa selga. 
Istudes kaksiti tema laial, kondisel turjal ja hoides mõlema 
käega ta pikkadest juustest kinni, mängib Mait ratsalist. Ja 
Konna Jaak teeb, noort „parunit" turjal tundes, suuga hobuse 
kabjaplaginat järgi, kergitab taktikohaselt oma kanget keha ja 
kannab wäikese suurtsugu ratsaniku üle kiivi ja kännu kaugele 
ning kaunile luulemaale... Llnustatud on tuuleweski, uued 
Püksid ja säärsaapad, unustatud seks korraks ka see muinas
jutuline isik, kellelt need head anded pidid tulema.--------

Halwal asjal on tüwaö.
Kui Jaak Luts oma ilusa noorikuga rohkem kui foiie aasta 

eest P. walda asus, et wäikese Konna talu rentnikuks hakata, ei 
tunnud siinseist elanikest keegi teda, tema naist ega nende pere
kondlikke olusid. Nende eneste käest kuuldi ainult, et nad pä
rit olewat kaunis kaugelt Läänemaalt ja oma mõisahärra 
loal ja soowitusel siin wõhiwõõraS Piõhja-Harjumaa Wallas, 
mille omanik nende endise saksa sugulane wõi hea sõber ole
wat, asupaika wõinud wõtta. Et talupoja ühest kogukonnast 
teise rändamine tol ajal haruldane, peaaegu kuulmata asi, 
siis raputasid £. Walla inimesed wõõra rentniku ilmumise üle 
küll pead, kuid see oli ka kõik/ tahes wõi tahtmata pidid nad 
Jaagu ja ta noore naise seletust uskuma, parun Niesenthal, 
nende senine härra, saatnud nad sellepärast wõõrsile, et Wald 
olnud rahwast — liiga täis. Läänemaal elada nii pak- 
susti inimesi, et põld neid kõiki ei jõuöwat toita...

Jaak Luts oli aga waewalt paar kuud Konna talu pi
danud ja tema nägus teinepool selle aja sees priske pojaga 
maha saanud, fui tundmatu tuulehoog puhus walda weidra 
jutu, pagan teab, fes oli selle jutu tooja ja esimene lewitaja. 
Kuulujuttude isa wõi ema on alati rasfe tabada. Ja fuidaö 
niisugune jutt lendab! peale fuuefümne weröta oli ta lühi
kese ajaga ära siiwutanud. Tolle aja kohta, kus talupoeg
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liikuda ei saanud, tõesti tubli soaring! Räägitaw jutt aga 
teadustas P. Walla rahwale lühidalt järgmist.

priske pojuke, kellega taewas Konna Jaagu noort abielu õn
nistanud, tikkunud paar kuud waremini siia kurja ilma, kui luba- 
waö hea komme ja kirikupapp. pulmade ja warruöe wahe 
jäänud liiga lühikeseks. Seejuures olewat aga wa hea Jaak 
täiesti süütu. Ja teatawal määral süütu ka noorik Liisu. 
Tohib siis talutüdruk tõrkuda, kui mõisahärra tema peale 
silma heitnud. Liisu meeldib saksale, saks wõtab ta mõisa 
teenistusse ja austab teda oma sõprusega. Ori täidab käsku, 
nagu orja kohus. Ent mõisniku helde sõprus ei jää tagajärjeta. 
Sest ei oleks toiga, kui mitte parun Wiesenthal poleks 
naisemees ja inimestel paraku lobisetoaö suud nina all. Kui 
kergesti ei toõi mõni sõna kukkuda sinna, kust leiab ta sootoi- 
mata kõrto. Kas seda pahandust tartoiö!

Jaak Luts, ühe kuuepäetoa-koha teomees, kutsutakse ühel 
päetoal härra juure.

„Jaak, kas tahad peremeheks saada?"
„OH, armuline härra, miks ei tahaks!"
„Wõiö saada. Olga enne pead naise tootma."
„Ega sest kedagi ole!"
„pead mõisa Liisu tootma."
„Hea meelega."
„Kohta ei toõi ma sulle aga anda omas toallas, annan 

sulle toõõras toallas. Mõistad?"
„Tänan aulikku härrat!"
„Lähed tuletoal pühapäetoal Liisuga kirikhärra juure. 

Saad mu käest pulmadeks toiiökümmend rubla."
Jaak langeb peaaegu põltoili, kui ta kaapab paruni reit.
„Olga seda pea meeles. Jaak: laps, mis Liisul saab 

olema, on sinu laps. Kas mõistad?"
„Muidugi minu laps," kordab Jaak küürutades, „kelle 

laps ta siis Peab olema, aulik parunihärra."
„Sinu laps, kuigi ta — kuigi ta — nah, kuigi ka sinu 

laps ei ole. Sellest pead saama aru. Ega ma sind sitta

2
SEübe, Kui Anija mehed käisid Tallinnas.

17



zumalamuiöu hakka peremeheks tegema ega sulle hulka raha 
kinkima..

Kestab küll weel weiöike aega, enne kui Jaak Luts saab 
aru, aga peaasi on, et ta saab aru. 3a kui ta aru on 
saanud, kestab salle weiöike aega, kuni ta sõuab otsusele, mil 
wiisil saksa selle uue kingituse eest tänada. Ta ütleb:

„Liisu on wa uhke ja turtsakas tüdruk, ^arunihärraö 
ehk ütlewaö temale, et ta mulle pikka nina ei tee, kui lähen 
talle kosja."

„Ole selle pärast muretu!"
„Tänu, tuhat tänu parunihärrale!"
Nii saanud Jaak ja Liisu paari, nii sattunud nad oma 

wallast wõõrasse walöa. Nahwasuu kandis juttu kõrtsist kõrtsi, 
kiriku-õuest kiriku-õue, ja ühel heal päewal oli see otsaga jõud
nud kaugele £. walöa, noorpaari uuöe elupaika, sünnitaöes 
seal arusaaöawat kahinat ja kõminat. Waewalt kuulöus Konna 
talust pisikese „warapärija" esimene ,,o-ää — o-ää", kui küla
naised pistsid pead kokku ja wõtsiö suurtsugu eluka enneaja- 
loolise minewiku põhjalikule harutusele. Külapoisid aga tegid 
wäikese kisakõri peale oma esimese nalja; nad ütlesid: „Konna 
Liisule sündinud pisuke parun; röökimise järele soab teisest 
hea haagreht."

Paruni nimi oli Maiöukesel seega sündimisest saadik käes.
Muidugi ei jäänud Jaagule ja Liisule teadmatuks, mis 

külarahwas neist ja nende pojukesest kõneles. Wahel öeldi 
neile seda suu sissegi — mõni riiakas üleaedne tegi seda wiha- 
tujus, mõni toores külapoiss purjus peaga. Kes aga arwab, 
et küla lobasuud ja keelepeksjad neile kätte sattunud relwa 
ise keö-teab kui mõjusaks pidasid, see eksib. Lugu ei olnud 
tolle aja kohta poolegi nii haruldane, et temaga kõige kurjem 
keel midagi suuremat oleks wõinuö peale hakata: nägusal küla- 
tüdrukul mõisahärraga sohilaps — Iota mul asja!

Naerjail ja pilkajail oli ka üsna õigus, kui nad oma pis
teid ei pidanud liiga walusaiks. Liisu sai wahel weel paha- 
sekski, aga Jaaguga oli, fui wisatakö hane selga wett. Ena
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masti naeris Jaak nöökajatega iseenese üle kaasa ja tegi omal 
wiisil nalja wastu, mis kull suuremast waimuterawusest märku 
ei armub, seda enam aga tema leplikust meelest ja lapselikust 
südamest. Sa kui Liisu pahandas, siis ta tegi seda wahem 
haawatuö häbitundest kui haawatuö uhkusest. Llhke aga oli 
see muidu kaunis tuim ja toaga kitsa mõtte- ja tunöetoallaga 
naisterahtoas oma ilu peale. WiStisti oli Liisu ainult sisemist 
kõdi tunnuõ parunihärra lähenedes temale keelatud sõprusega, 
sest niisugust au ei saa osaks ju igale tüdrukule. Ta nägi, 
temast peeti lugu, ja lugu peeti temast ta toalge kaela ja 
roosade põskede pärast, ning lugupidaja Polnud keegi toähem 
kui armuline härra ise. Sest hiilgatoast mälestusest oli noo
rik hiljemini toeel uhke ja seepärast ta ei püüdnud delikaatset 
saladust nii toaga toarjatagi. Llhele külanaisele, kellega ta 
tühja asja pärast oli riius ja kes talle sõimulahingus ta 
minetoikku ette heitis, karjus Konna Perenaine näkku: „Minu 
kaelas on saks rippunud — sinusugust ei taha santki!"... 
Sõna käis toallas ringi ja — naerjad hoidusid enamasti Liisu 
poole.

Lugu läks aga lapse pärast toeiöi piinlikuks. Laps oli 
terane kui ahto ja jutukas kui papagoi.

„Mait, kelle poeg sa oled?"
„Raami poeg!"

Iga Iütsike tohtis nõnda küsida ja iga Sütfife toote 
naljakat toastust naerda. See toihastas Liisut. See haatoas 
tema uhkust. Seepärast hakkas ta lapse ees salgama, mida 
ta ilma ees ei toõinuö salata, hakkas toaleks ajama, mida 
ta ise tõeks tunnistanud, toälja kitkuma lapse seest tänatoal 
kültoatuö kahtluse-iöusiö. Wõi tundis ta lapse taetoasselge 
pilgu all südame põhjas siiski nagu häbi? Kartis ta toa- 
hest neid inglifitmi, seda tarka, jutukat suukest? Aimas ta 
ema-armastus mingit hädaohtu?... Raraku ei mõistnud 
noor naine lapse usaldust ja usku muul toiifil püüda oman
dada kui toalju sõna ja toitsakimbu abil. See oli halb 
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abinõu, palju halwem fui Saagu oma, kes poisil pead 
paitas ja ta enda kondisel turjal ratsutas teise mõtte
ilma. . .

Mis isal ja emal mõiste- ja tundewarast puudus, seda 
oli loodus pojale jaganud mitmewõrra. Mait Luts sai mõne 
aasta wanemaks ja ta ei wastanud enam kellelegi, et ta 
olewat paruni poeg. Mait Luts sai weel mõne aasta wa
nemaks, ja ta tikkus rusikatega igaühe kallale, kes talt küsis, 
kelle poeg ta olewat. Mida Mait Luts ei mõistnud, seda 
ta aimas. Ta aimas, et tema ja teiste külalaste wahel on 
midagi, mis teeb wahet, ja et see wahe pole tema kohta 
hea. See rõhus ta noort hinge. See haawaS ta elawat 
auahnust. Teda nähti sagedasti nutetud silmadega. Keegi 
ei teadnud, mispärast ta oli nutnud. Ja et Mait polnud 
mitte ainult tundeline, Waid ka teohimuline, siis ei saanud 
nutmisest küllalt — sagedasti ta suges oma wastased ka 
mehemoodi läbi. Abiks oli tal seejuures ta kehatugewus, 
miS haruldase wäledusega ühendatud.

Mait Luts ei märganud aga mitte ainult, et tema ja 
teiste külalaste wahel tehti wahet, ta pani ühtlasi tähele, 
et see wahe tõmmati ka tema ja ta noorema wenna ning õe 
wahele. Miks notiti ja narriti ainult teda paruni nimega, 
miks mitte ka Jukut ja Annlt? Miks pidi olema temal 
kuskil wõõras kohas üks salapärane „papa", aga Jukul ja 
Annil mitte? Miks fimbutati ainult teda ja teisi mitte? 
Mait õppis mõtlema, uurima. Nagu kana siblib pühkme- 
test iwi, nii hakkas poisike tumedusest, mis teda piiras, otsima 
tõeteri. Ta hoidis silmad ja kõrwaö lahti. Ta püüdis ohust 
sõnu ja lükkis need ahelaks kokku, ja see ahel sai iga aas
taga pikemaks, ühtlasemaks. Ta seadis sündmused ritta, ja 
see rida kasivas ning korraldus ja sai loetawaks. Ta kuu
latas karjalaste loba, fui ta hoidis nendega metsas loomi, 
ja künnipoiste lori, fui ta ajas nendega adra taga toagufid. 
Ta pani kodus isa ja ema tähele, ta mõistatas ja pidas 
meeles nende sõnu, nende pilkusidki.
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Paar wäikest, pealtnäha tähtsuseta juhtumast Maiöu õr
nemast east jäid talle unustamatuks,' ta oskas neid seletada 
alles mitu aastat hiljemini.

Konna Jaak oli muidu roa lammas, aga wiin tegi ta 
wafjel hundiks. Wähemalt näitas ta siis hambaid, kuigi 
hammustamisest iga kord asja ei olnud. Ta seisis kae
lani naise mõju all, kuulas ta sõna nagu poisike. Julges 
wastu rääkida ainult, kui sarweö soojad.

Mait mäletas, kuidas isa ühel päewal tuli tuikuöes 
ja kuidas ema teda hirmsa sõimurahega wastu wõttiö. Jaak 
kostis mõne jonlewa sõnaga. Laksti oli tat üks kõrwa peal! 
Jaak aga ei löönud wastu. Ta ajas oma nõtkuwa keha 
sirgu, ikka sirgemale, ta unised, elutud silmad lõid kiirgama, 
ta sirutas oma pika, kondise käsiwarre nagu kuhugi näidates 
faälja ja ütles emale toaga, toaga inetuma sõna. Ta sai 
uue toopsu. Ka nüüd ei löönud Jaak toastu. Selle ase
mel toaarus toastu ust ja hakkas rusikaga nagu PVörane^ 
piiöapalki peksma. Kiristas hambaid tqgus ja karjus: „Ma \ 
talle kuradile annan! Ma ta elu toetan!^' , 3 \

Missugust toastast ta ähtoaröas — Mait ei taibanud 1 
seda. Ema ei toõinuö see olla, ema kallal oleks ta опт ' 
toiha sedamaid toõinuö kustutada. . _____ _____

Teine seiklus oli just samasugune. Mähet leidus ainult 
selles, et Jaak seekord uksepiita ei peksnud, toaiö, kui Liisult 
hoobid käes, ahju ette põrandale istus ja — haledasti nutma 
hakkas. . .

Mait toaatas seda nurgast tüki aega pealt. Korraga 
ostus Jaagu juure, pani mõlemad käed ta õlale ja sosistas:

„Isa, ää nuta enam!"
3a Jaak toaatas lapsele läbi pisarate silma ega nut

nud enam. . .
Mida Mait õhust püüdis, sellele otsis ta toanematelt 

kinnitust. Kui ta märkas, et need salgasid, katsus ta ees
märgile jõuda kaudseil teil. Ta uuris ääri-toeeri mööda, 
päris seda ja mõtles teist. Miimaks leidis ta külapoiste 

21



feaft sõbra, keda ta usaldas. Seda laskis ta enesele kõik ju
tustada, mis käis külarahwa seas tema ja ta tüünemate 
kohta ringi. Mis ta kuulis, käis sellega ühte, mida ta ai
manud, tähele pannud ja korjanud. Nüüd puudus tveel 
tüünemate otsekohene tunnistus. Tung seda faatüutaõa kas
ivas Maiöu põues palawakö, wägewakö. Selgust, iga hinna 
kest selgust — fee oli nüüd tema raudne juhtmõte.

Isa juures läks ta katse nurja.
Konna Jaak jäi lahtise fuuga wahtima, fui Mait talle 

ilma pikema sissejuhatuseta esitas küsimuse: „Lltle mulle, kelle 
poeg ma olen — sinu wõi N. paruni oma?" poiss pidi 
küsimust kordama. Nüüd pööras Jaak talle sõna lausumata 
tagumiku. 2a kui Mait teda pea pisarsilmil palus temale 
waötust anda ja õigust rääkida, ütles ta esmalt. Mait oletoat 
tema poeg, pärast aga põikles: „Mis sa minu käest küsid, 
ma olen isa, ja fee põle isa asi, — küsi ema käest."

Mait küsis ema käest. Meel samal päewal. Ta sättis 
enda oma täiel neljateistkümne-aastasel suurusel ja tugewusel 
ema ette, wahtis talle puuriwalt silma ja ütles:

„Ema, miks sa waletad, et 2oaf on minu isa? Minu 
isa on N. mõisa parun."

Ootamata sõna ja see kõwa, kõmisev? toon, mis oli 
Poisi häälel, tegid Liisu esiotsa tummaks. Ta pale tõmbus 
tumedaks, siis walgus tueri südamesse tagasi ja poja otsa 
wahtis tuhakarwa nägu. Sesse naisesse mõjus siiski midagi 
— ta lapse kaebus. . .

„Kes sulle seda ütles?"
„Kõik inimesed."
„Nad waletüwad!"
3a nüüd wälgatas Liisu silmas taas põlema see sügaw, 

kägistaw wiha, mida ta põues kandis kõigi wastu, kes teda 
julgesid laimata, pilgata ja kiusata — teda, kette kaelas 
kord saks rippunud.

„Nad waletüwad!" kordas ta pea kisendades. „Nad 
waletüwüö, ja et sina tattnina seda usud ja mind tuled wi- 
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hastama, siis pead keretäie foamo, — pead mu käest kohe 
tulise keretäie foama..Ja ta pöördus otsides haopinu 
poole.

proiss aga kargas nagu noor fuU Liisu käest kinni, ja 
wajutaöes oma terawad küüned sügawasti ta päkka, hüüdis 
ta kähisewa häälega:

„Joak ise ütles, et ma ei ole tema poeg!"
See wihane wäide, osalt Wale, osalt õige, oli Maidul 

pooltahtrnata suust lipsanud. Ta mõjus aga emasse nagu 
ootamata löök pähe. Jälle wahetas Liisu pale wärwi, ta 
jäi tummalt poisi otsa wahtima.

„Joak — ütles?" kordas ta wiimaks pikkamisi, ja Mait 
märkas, kuidas ta ahmis sõnade järgi. Siis hakkas Liisu 
ringi toaatama, nagu otsiks Jaaku, ning edasi minema, nagu 
oleks ta Jaaku kuskil näinud. . .

„Ema!"
Hüüe oli nii ähwardaw, nii käskiw ja ühtlasi karjatas 

temast niisugune hingepiin, et Liisu jäi seisma ja waatas 
ümber.

„Mis sa tahad?"
„Siis on kõik õige!"
Imelik! See naine, kes oma saladust warjates muidu 

tarwitas täie rahuga malet ja salgu, kes ühegi wastase ees 
silmi maha ei löönud, kelle suu tarbekorral kõige tüseda
maid sõnu leidis — siin, oma lapse ees, seisis ta praegu 
nõutult ja jäi talle wastuse mõlgu. . .

Ainult ta rusikas tõusis, kui ta esimesest kohmetusest 
mõidu saanud, aga seegi sündis enam harjunud kombel kui 
sundima tahte mõjul. Ja kui poiss ta ette jäi julgesti seisma, 
talle mälfumal silmal, hõõguma palgega mäljafutfumalt mah- 
tis näkku, siis langes ka Liisu rusikas lõõmalt maha.

See nõrkus maksti talle malusasti kätte.
Mait seisis ema ees, kahmata ja seesmisest äremusest 

mürisedes. Ta suu maikiS, aga ta silmast kisendas terme 
maailm mõitlemaiö tundeid, mälu, ahastus, miha ja põlgus.
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2a need tunöeö liisusid ta hammaste wahelt wiimakö sõna 
wälja, mis iga ema südame oleks pannud tarduma. See 
oli sama must inetu sõna, mida tarwitas isa kord joobnud 
peaga ema wastu, kui see teda lõi.

Enne kui Liisu hoobist toibus — hoobina mõjus see 
sõna temassegi —, oli Mait talle selja pööranud ja toa 
taha kadunud.

Ta ei tulnud terwel päewal enam nähtawale.
Kodust jooksis tänawale, tänatoatt Wainule, wainult metsa. 

Metsas langes kummuli kastesele rohule, surus näo niiskesse 
samblasse ja nuttis nii kaua, kui tat tuti märga silmist.

Tal Polnud ju enam isa ega ema!
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2.

Mait põgeneb „papa" juure.

Sest päewast peale wihkas Konna Liisu oma wanemat 
poega. Ta wihkaö teda, sest et ta teda häbenes ja kartis. 
Sel poisil olid nii terased, uuriwaö silmad, nii tark, toekas 
kõne, nii mehekas-tõsine olek, et ema end tema juuresolekul 
ei tunnud waba olewat. Tal oli taju, kui roomaksiö sipelgad 
tal mööõa/ keha üles. Ta armas poisi pilku alati oma 
näol ja suul wiibiwat, kartis iga sõna otsekohe wälja öelda, 
ja ta meelest oli, kui kõnniks tal poisi Mari alatasa luurates 
järgi. See piinas ja pahandas teda. Tema, kes seni majas 
üksinda wõimsalt walitsenud, tundis enda nüüd olewat teise 
mõju alla surutud, pealegi oma lapse, neljateistkümne-aastase 
jõmpsika mõju alla!

Mõrudusest, mis ta südant seeüle täitis, kaswas waen, 
see salalik, imbuw, poolpeidetud waen, mida kannab rõhutu 
rõhuja waötu ikka südames ja mis wäljendub enamasti kiu
suna. Mait wõis teha, mis tahtis — ema polnud sellega 
kunagi rahul. Tema ja mõlema teise lapse wahele kas- 
watati wahe. Teised olid alalised pailapseö. Mait alaline 
pahategija. Teisi silitati, teda tõugati. Teisi turgutati, teda 
näljutati. Teistele tehti kergendusi töös, teda aeti hommi
kust õhtuni taga. Muidugi pandi ta warakult mõisas teol 
käima, kus aitas kubjakepp kodust kaswatust täiendada.

Isa poolt ep olnud tal kaitset ega õigusemõistmist loota 
— seisis see ju isegi ema walitsuse all. Mait pidi leppima 
ainult selle nõrga trööstiga, et tal isa poolt midagi paha 
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Polnud karta ja et Jaak waatas tema ja ta õe ning werma 
Peale täiesti ühesuguse silmaga.

Oleks Mait wähem terane poiss olnud kui ta oli — ta 
oleks oma saatuse üle nurisenud, aga settele alistunud. 
Kuhu sa hingega lähed. Mait tundis aga pääsuks tungi. 
Tema peakeses hakkasid mõtted idanema, plaanid tärkama, 
mis kõik sihtisid ühise eesmärgi poole, ja see oli: wälja- 
saamine praegustest oludest — wabaöus! Aga mitte üks
nes ta kibe kodune põlw, mitte üksnes ema kius ja ränk 
töö ei annuö tatte seks püüdeks asja. Tal oli rohkem Põhjusi 
omast kodust, mida iga inimene, liiati iga laps, peab nii 
kattiks, tüdineda, teda põlata. Tema elu tehti ka wäliselt poolt 
wäljakannatamatuks.

Mida wanemakö Mait sai, seda enam sattus ta oma 
õnnetuma sünni pärast üleannetumate närimise alla. Sõimu
nimi „parun" põletati tatte kustumatult külge. Noor ja toana, 
toaentane ja sõber, artoas teda sette nimega tohtitoat haa- 
toata. Ta pärisnimi kippus külarahtoa suus otse ununema; 
kes Maiku mõtles, rääkis „parunist", ja kettel sest toeel kül
lalt ei olnud, lisas sõnakese „toa" juure toõi täiendas nime 
„Konna-paruniks". Missugune piin auahnele, enesest tugu- 
pidatoale noorele inimesele! Nagu tuline ora käis Maidu 
hingest iga kord läbi, kui ta oma fõimunime kuulis; toeri 
mühas talle palgesse, toihapisarad tungisid silma ja käsi läks 
rusikasse. Sõimunimesid oli teistelgi külapoistel, aga nende 
nimedel polnud seda okast küljes, mis tungis nii mürgiselt 
Maidu lapsearmastuse, toanemate-austamise, kogu ta õrna 
kõlblise tunöe-elu sisse. Teised toõisid oma sõimunimede üle 
naerda. Mait pidi nutma. Teiste nimed ei mustunud seda, 
mis on lapse ülem toara — ta toanemaiõ; Muidu nimi 
tõrtous tu emu ju isu. Mäherduse rõõmugu oleks Muit 
iga muu fõimunime, ka kõige inetuma, omaks tootnud sette 
häbistutou sõnu usemel!

Muidu seisukord läks sedu pünutoumuks, et tui oli pulju 
toustuseid. Terusel inimesel on ikku pulju toustuseid. Ande
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kas pea kerkib karja seast kõrgemale, ja seda kari ei faili, 
Waimu kallal õgiwaö waimukeseö. Häda aga niisugusele 
waimule, kellel on peale hea nupu ka weel sarweö ja küü
ned, kes paneb hambale hamba waStu, kes ei jää pisteid 
ja tõukeid wõlgu. Sellise ümber suruwad ikka waenlaste 
parmuparwed. Ja Mait ei kannatanud mitte kannatlikult. 
Ta müskas ja raius ja hammustas WaStu. Aga see ilm- 
lõpmata wõitlus wäsitas ja tüütas ta ära, nagu wõiwad 
parmud ajada kõige suurema ning tugewama looma meele
heitele.

Kuid weel midagi, mis ahwatleö teda kodust ja prae
gusest elukorrast nagu salawäega wälja, oli poisi hinges tõus
nud ärkwele. Ta igatses teist elukutsel. Ta ei tahtnud talu
pojaks ega põllumeheks jääda.

Maiöul oli hea anne ja weel suurem himu westmiseks 
ja woolimiseks. Juba waraselt hakkas ta oma lihtlabase karja- 
poisi-puösiga nikerdama reekesi ja wankrikesi, laewu ja maju, 
loomi ja inimesi puust ja puukoorest, asju, mis äratasid ilult 
ja loomulikult laadilt teiste poiste imestust ja kadedust. Nad 
püüdsid temale teha järele, ei suutnud aga. Maiöu waak
rid jooksid, ta loomad ja inimesed elasid — teiste pussid 
sünnitasid ainult nurgelisi puutompe. Mait õppis oma ja 
teiste töid wõrölema, wõitis sellest enöausaldust, ja see erutas 
teda ikka suuremale edasipüüdmisele. Loomusunniline armas
tus säherduse töö WaStu, armastus, mis iga hea kordaminekuga 
kaswas, tiiwustas teda.

Wiimasel aastal oli ta nikerdanud tuuleweski, mida pä
ris wäikeseks imetööks wõis pidada. Meski oli ju tol ajal 
ainus suurem ja keerulisem masinawärk, mida nägi külalapse 
silm. Maidu mõtte- ja luulewõimule oli ta ikka annud 
ametit. Ja nõnda asus ta siis mõne lihtsama katse järgi 
ülesande kallale ehitada Hollandi tuulik, mis sisemise ja 
wälimise wärgi poolest ei annaks suurtele weskitele üheski 
asjas järele. Mõte sai teoks. Maiöu käte wahelt, ta pussi otsast, 
sündis pisukesel kujul ehitus, mis oli täielik tiibadest keöre- 
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warteni, koludest kiivideni ja wiimase kui rattakeseni. Iah, 
Maiöu weskiö ei puudunud liikuwad inimesedki: puust möl
der laotas püülikoti kallal käsi, puust sulane walas wilja 
kolusse. Hea tuulega käis weöki riöwa otsas, et lust näha, 
ja kuigi ta just wilja ei jahwatanuö, siis hõõrus ta ometi 
liiiva peenimaks pühaöe-püüliks.

Suure uhkusega näitas Mait külalastele oma meistritööd 
ja hoidis teda nagu silmatera.

Imelik igatsus lekkis poisi hingesse, kui ta kord mõisa
härra kirjutustoas nägi lauda ja kappi, mida ehtisid kõik
sugused kentsakad nikerduseö. Seal oli koledaid loomi, kellele 
Mait nimegi ei osanud anda, loomi murdjahammaste ning 
linnutiibaöega ja weidraiö inimesi kalakehaöega ning mao- 
sabaöega. Seal wahtisiö imelikkude kaswuöe ja lehtede seest 
ivälja irwitawaö näod, mõnel sarweö peas, mõnel suu laiali 
lahti. 2a kõik oli tehtud ainult Puust, aga kui peenesti, kui 
puhtasti! Nii peent ja puhast tööd polnud Mait weel kunagi 
teinud — ta pidi seda enesele kadedusega tunnistama. Ja to 
põuest hoowas palaw soow: Oh, kui oskaksin ka mina teha 
niisugust kappi ja lauda!

Mõisa puusepalt kuulas ta warst! järele, kus seesugust 
toredat tööd tehakse.

Linnas, kus mujal!
Aga kes õpetab seda tegema?
Meistrid muidugi.
Kas nad seda igaühele õpetawaö, kes aga soowiwaö?
Ei, üksnes neile, keda nad enestele on õpipoisteks toot

nud. Õpipoiss õpib mitu aastat. On tal amet käes, siis 
saab selliks.

Keda siis meistrid õpipoisteks toõtatoaö?
Noh, kes neile meeldib, peatoaö muidugi olema tera

sed, toiksiö poisid.
„Kas siis — hm! — kas siis —" Mait punastas ja 

hakkas kogelema — „kas siis külapoisse koa ivõetakse?" 
puusepp toaatas poisi otsa ja hakkas naerma.
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„Kas sina siis tahaksid minna tisleri juure õpipoisiks?" 
küsis ta.

„Tahaks küll!" wastas Mait südame Põhjast.
„Ja, wennas, külapoisse ehk wõetakse," itsitas puusepp, 

„aga wõi siis sinusugust parunipojal kõlbab meistri juure 
minna!"

Mait hammustas huulde, aga ta ei jäänud wastust 
wõlgu:

„Kas siis adra ja äkke taga ennem kõlbab wantsiöa?"
„Õige küll," tähendas puusepp lõuga siludes, „aga kes 

laseb sind wallast wälja! preaö ju isa koha eest mõisnikku 
orjama."

„No, eks wõiks paluda?"
„pialuöa wõiks, aga wõi seda tähele pannakse? Saksal 

töötegijaid waja. Kes su isal siis teopäewaö ära teeb?"
„Eks mõni teine tee."
„Ja sina ei oska koa saksa keelt. Meistri poisil peab 

olema saksa keel suus."
„Selle wõib kätte õppida."
puusepp hakkas jälle naerma. Mõte, et Konna Mait, 

see teopoiss seal, saksa keelt õpib, oli liiga naljakas. Aga kui 
ta heitis pilgu poisi sügaw-tõsisesse, õhetawasse näkku, kui 
ta nägi tema silmas waimustatud tungi ja tahet lõkenöawat, 
neelas ta pilkesõnad alla ja urises ainult pool kaheldes, pool 
soowitades:

„Noh, wõiksid jo kord saksa jutule minna, kui ta on 
heas tujus. Aä aga nina põleta!"

Sest päewast peale walitses Maiöu põues wägew waim, 
mis talle öösi ega päewal asu ei annuö. Ta teadis, et 
ta ettewõtte ees seisab, millest tal wõimatu taganeda,- kahe- 
wahel oli ta ainult weel, kust ja kuidas hakata peale. Aga 
ka selle kohta jõudis ta warst! otsusele.

Tema esimene samm oli minna kohaliku saksa palwele. 
Ta tegi seda isa ja ema teadmata. Tema terane pea ütles 
talle, et need tema soowist kas aru ei saaks, seda lapse
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likuks hulluseks peaksid, wõi et nad sest eneste kasu pärast 
midagi teada ei tahaks, sest missugune kohapiöasa laseb siis 
oma kõige wanema lapse, tugewa, terase poisi, kes juba 
käib mõisas teol, kodust ära! Ja lõppeks ütles Mait enesele 
wäga õieti, et jäme ots on ikka mõisahärra käes, ilma kel
leta wanemaö otsust ei wõi tehagi.

paraku läks aga täide, mida mõisa puusepp ette kuu
lutanud: Mait põletas härra juures oma nina. Saks wõis 
küll olla heas tujus, kui poiss tema palge ette astus, aga 
see tuju läks kohe pahaks, kui ta kuulis, mida talt soowiti. 
Esmalt tegi silmad, kui ei saaks ta poisi kogelewast jutust 
aru wõi kui arwakS jõmpsika olewat joobnud. Siis wahtis 
teda nagu silku horgi otsas — kahewahel, kust otsast teda 
hakata sööma. Wiimaks sai wihaseks ja hakkas kärkima, et 
miks teda niisuguste rumalustega tullakse tülitama. Enne kui 
Mait õieti märkaski, oli ta kõnetunö saksa juures otsas ja 
ta leidis enese ukse tagant. Wõis pealegi õnne tänada, et 
teda talli ei wiiöuö ja seal kolmkümmend wiis punast walge 
peale ei loetud. Sest seda kirja õpetati talupojale tol ajal 
wäga hoolsasti.

Nõnda oli Mait oma esimese sammuga wääratanud. 
Temale oli selgeks tehtud, missugune hullus wõi — õige
mini — missugune kuritegu fee on, kui talupoeg tahab jala 
mõisa maa küljest lahti tõmmata! Talupoeg oli prii, aga 
priiust on mitut lüki. Kõik ei mahu marjamaale, muist jääb 
ikka karjamaale. . .

Maiöul seisid pisarad silmas, aga ta litsus hambad 
kokku ja ütles: Kui nii ei lähe, siis peab teisiti minema! 
Kuidas? — Jah, selle üle oli waja aru pidada. Ettewottest 
taganeda — fee ei mahtunud talle hingesse. Qlrgfemail 
silmapilgel püüdis talle küll säheröunegi mõte läheneda. Olga 
fui ta siis oma kurwa elu peale waatas, uuesti kõiki piinu 
sai maitsta ja kui talle mõisahärrra nikerdatud laud ja kapp 
jäNe tulid meele, siis lõi ta südame kõwaks ja plaanitses 
edasi.
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Ta jõudis otsusele. See maksis tal palju uneta öid 
ja hulga rahutuid päewi, kaswas aga selle eest kaljukind
laks — nii pöörane, kui see tema enesegi meelest wõis olla, 

Llhel heal päewal oli Mait Konna talust kadunud. 
Keegi ei näinud, millal ta läks ja kuhu ta läks.
Oli sügisene pühapäew. Eit ja taat, raskest näöala- 

tööst wäsinud, ei läinud kirikusse ja magasid seepärast kaua. 
Kui nad üles ärkasid, oli Maiöu ase ahju ääres tühi. Ka 
Juku ega Anni ei teadnud, millal suur wend üles oli tõus
nud ja ära läinud. Isa küsis emalt, ema lastelt Maiöu 
järele — keegi ei annuö seletust. Neitsik Kadri, toaga raske 
unega noor tüdruk, kes magas aida peal, mäletas ainult, et 
koidu ajal, toõi ka hiljemini, õuetoärato krääksunuö, aga kes 
sealt toälja läinud, seda tema ei teaötoat.

Artoati esiotsa, et Mait on üffinöa läinud kirikusse, 
kuigi ta sellekohasest katoatsusest midagi polnud kõnelnud. Aga 
kui ta õhtuks koju ei jõudnud, kui ta teiseks hommikuköki ta
gasi polnud, kui ta ära jäi ka toeel tertoe esmaspäetoase 
päetoa, siis hakkasid rahutus ja äretous Konna talus maad 
tootma. Küsiti külas igal pool tema järele. Keegi ei tead
nud Maiöust midagi,- ka kirikus ja kirikuteel ei mäletanud 
teda ükski oletoat näinud. Otsiti kodus tema kadumise märke ja 
jälgi. Leiti, et ta oli omale pühapäetoaseö hilbud ümber 
pannud, leitoa otsast hea kannika maha lõiganud ja silgu- 
karbiö — muidugi täidetult — kaasa toõtnuö. Nagu sellest 
näha, oli ta kindla nõu järgi läinud. Aga kuhu? Tee pidi 
olema pikk, sest ka teisipäeto läks mööda, ilma et noort teo
meest oleks tulnud nähtatoale. Juba käidi tal mõisast toi- 
haselt järel. . .

Miimakö leidis Juku toeel ühe kaotähise: Maiöu kuu
lus tuuletoeöki oli aiöast kaöunuöi Seöa toeökit ei piöanuö 
meister mitte iga päeto riötoa otsas liitoa jahtoatamaö, toaiö 
harukorril,- kaöeöaö külapoisiö oleksiö ta muiöu toõinuö ära 
toiia toõi puruks pilöuöa. Mait hoiöiö toeskit aiöas kõr- 
toalises paigas. Ja nüüö oli see sealt kaöunuö! Kuhu oli 
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ta saanud? Oli omanik la kaasa wõtnud? Wiöliöti küll. 
Aga mis otstarbeks? Lerwe lugu oli suur mõistatus. —

Kuna Maitu kodus otsiti, mõõtis ta pikkade sammudega, 
suurem komps kaenla all ja jäme kepp käes, tundmata teid 
põhjast edela poole.

Komps warjaö peale wähese teemoona weel midagi 
— Maiöu meistritööd, ta tuuleweskit.

Kuhu rändas ta sellega? Tahtis ta teda müügile wiia 
wõi raha eest hakata näitama?

Ei, Maiöu mõttelend küündis kaugemale, tal seisis suu
rem ja kõrgem eesmärk silma ees.

Mis niisugune terane poisipea kõik wälja ei mõtle! 
Milliseid luulelummutusi ta ei soeta! Ja mäherdune julgus 
ei paisuta inimese rinda, kes tunneb enda olewat noore, tu- 
gewa ja terwe!

Mait läks otsima oma „papat". Oma suurt, rikast, toä- 
gewat pärisisa.

See pidi teda ta hädas aitama, pidi tema kuldse une
näo saatma täide, pidi wõimalikuks tegema, et teopoiss, kes 
ei taha adra taga käia, wõiks hakata nikerdatud kappisid 
tegema, nii et P. härra kangutab noore, tugewa talupoja 
maa küljest lahti ja laseb minna waba mehena laia ilma.

Midagi wähemat polnud külaparuni teekonnal otstar
beks ja eesmärgiks!

Kui Mait küpsemal wanaöusel selle käigu peale mõtles, 
pidi ta pead toangutama ja naerma. Mõni aasta hiljemini 
oleks ta pidanud hulluks karutükikö, mis ta meelest nüüd 
näis üsna mõistlik ja loomulik olewat.

Mait mõtles nõnda:
Kuigi sinu isa on parun, siis on ta ikkagi sinu isa. 

Isad aga armastawaö oma lapsi. See on igapäewane 
nähis. Sinu praegune isa, kes su isa ei olegi — Konna 
Jaak — temagi armastab sind. Wähemalt ei tee ta sinu 
ning Juku ja Anni wahel mingit wahet, ta on sind ja 
neid ühel wiisil toitnud, katnud, kaswatanud.
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Muidugi armaslawaö ka saksad oma lapsi. On ju seegi 
igapäewane nähis. Kui sa nüüd astud selle saksa ette, kes 
on sinu isa, ja ütted temale, et sa oled ta Poeg, ning temalt 
siis midagi palud — miks ei peaks saks oma lapse palwet 
läitma? Et ta seda wõib täita, on kindel, sest kes on 
wägewam kui saks. Saksa päralt on kõik, mida su silm näeb 
ja käsi katsub, saksa päralt on kõik inimesed maa peal. 
Saksale annab keiser kätt ja saks käib kuberneril külas. Mida 
saks tahab, peab sündima, mis tema ütleb, on seadus.

Ja niisugune wägew mees on sinu isa. Sa oleksid 
ju rumal poiss, kui sa tema palwele ei läheks. 2a sa ei 
nõua temalt ju kuigi palju. Sa ei küsi omale mõnda mõisat, 
talu ega weskit, mitte kopikat rahagi,- sa palud ainult, et 
ta wõtaks oma poja härra maa küljest lahti ja laseks 
linna meistri juure minna. härral on rahwast küllalt 
— üks Mait ees wõi taga. Tema põllud ei jää sellepärast 
kündmata, ta hein mitte tegemata, ta sõnnik mitte weöamata.

Olga kui parun küsib, kas sa ka kapimeisttiks kõlbad? 
Oled ju rumal külapoiss, näpud töntsid, käed kanged. Mis 
sa siis wastaö?

Siis wõtad tuuleweski kotist wälja, paned paruni ette 
ja ütled: „Nikerdatud kappi lõwipeadega ja kalasabaöega 
pole ma küll weel teind, aga siin on tuuleweski, milles 
ei puudu ükski ratas ja kus mölder ja poiss liigutawaö käsi 
nagu elawaö inimesed."

Las" ta waatcO siis mu weskit! Saksakapp ta ei ole, 
aga tehku teised külapoisid niisugune järele! Ega kapitegijagi 
taewast kuku! Kui mõne aasta õpin, nikerdan wälja terwe 
mõisa kujudega! Lastagu mind aga õppida!

Kui siis parunil on wähegi isa-armastust, kui tal on risti
inimese werd südames, siis ta wastab mulle: „Mait, mu 
Poeg, ma tahan sind aidata! Ma näen, sa kõlbad meistri 
juure. Ma tahan sinu härrale kirjutada, et ta su linna 
laseks minna."

Asi nudi! Wõiö minna hüpates koju tagasi. . .

Wiide, Kui Anija mehed käisid Tallinnas.
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Säheröuste lokkawate lootustega oli „paruni poeg" läi
nut? teele. Olga inimesele, kes ihkab kõige kõrgemat ja kalli
mat, mida tal on ihata, kipuwaö tahtmata kartusepitsitused 
kallale, hoolimata kõige kindlamaist lootusist. Mait ei tead
nud küll, kust ja millised hädaohud ta ettewõtet wõiksiö äh- 
waröaöa, aga ta süda lõi siiski wahel kipitama.

Ähte asja ta teadis kindlamal kujul karta: et parun on 
wahest liiga õel mees. Niisugune uhke ja äkiline ja fõtoa 
nagu härra ja mitmed teised, kellest Mait kuulnud. On ta 
säherdune, siis wõib olla, et ta wõõrast külapoiss! pojaks 
ei tunnista. Kihutab uksest wälja — mine, kus kurat! Laseb 
ehk weel finni siduda ja haagrehi juure wüa. Oled ju 
jooksik. Haagrehi juures antakse sulle — —

Aga Mait raputas enda feefugufeift tumedaist mõtteist 
wõimalikult ruttu lahti. Tugew lootus igaivese wanema- 
armastuse peale asus ta rinnas jälle troonile. Kiskja loomgi 
armastab oma poegi, miks siis mitte inimene!

Ja nii ta rändas, kallis warandus kaenlas, magus õhin 
põues, mõõda poriseid teid kauge Läänemaa poole.

Aäri-weeri mööda oli ta inimestelt ammugi wälja uuri
nud, kus küljes on M. kihelkond ja N. Wald ja missugused 
suuremad teed sinna wiiwad. Tuli puudus kätte, siis ta 
küsis teel juhatust.

Terwe pühapäewa sammus ta julgesti küladest ja mõisa
test mööda, siis ei wõinud teda keegi kimbutama tulla, päeto 
oli prii ja teekäijaid palju. Esmaspäewal aga, fui fõif töö- 
tawaö talupoja-fäeõ olid tegewuses, äripäetoal, mis on 
mõiönifu päralt, puges ta südamesse laisflewa teopoifi urgitsew 
färtud. Miö siis, fui feegi füsib, fes sa oled ja mifs sa fibe- 
dal tööajal hulgud? On fui härra fäest firi faasas, et wõiö 
fuhugi minna? Äa fuhu sa õieti lähed? Miö sul seal faen- 
las on?

Hirm, et ta tabataks ja koju tagasi saadetaks, sundis 
Maitu esmaspäewal kõrwalisi teid otsima, inimestest eemale 
hoiduma, jah, mõnes paigas metsa põikama, et möödaminejad 
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ivõi teeäärsetel põldudel töötawaö inimesed teda ei näeks. 
Tuline hirm oli tal iseäranis mõisasunöijate eest, kes siin ja 
seal wäljal seisid — opmanid tigedate nägudega, kupjad ja 
kiltrid karjuwate suude ja wälkuwate keppidega. Nende eest 
oli Mait wahel pikemat aega puude ja põõsaste taga warjul. 
Wäga kartlikult muide oli ta ka esimese öö kuskil kõrtsis mööda 
saatnud.

Et ta pidi peituma ja kõrwalisi teid otsima, misjuures ta 
enam kui üks kord eksis õigelt rajalt, siis jõudis ta ainult pikka
misi edasi. Ka hakkas eömaspäewal ränka wihma walama, 
külma sügisest wihma, mis tegi muidugi juba mudase tee paiguti 
päris põhjatuks. Mait sai särgini märjaks, jalad olid tal päris 
muöatombuö all, hambad lõgisesiö suus.

Kõige kurjem kaaslane aga lähenes weel. See oli nälg. 
Kaasawõetud leib ja silgud said otsa. Mõni kopikas raha oli 
nartsu sees, aga seda ta pidi ettenägemata kulude tarwis 
hoidma nagu hingeõnnistust. Teise päewa õhtul oli põgeneja 
kõht nii hele, et hammusta kas wõi näpp otsast.

Aga Mait leidis nõu.
Ta ootas öö ära ja läks wargile.
Sügisese aja tõttu oli põldudel küpsi herneid ja aedades 

kaalikaid, naereiö ja porgandeid, ning marju ja puuwilja peale
kauba. Llhe mõisa suures aias, kus wahti ega koera ei olnud, 
sõi noor hulgus kõhu täis ja wõttis ka tagawarakö mõnda ligi.

Sel ööl ei läinud ta enam kõrtsi öömajale, kartes, et teda 
hakataks kimbutama. Ta tõmbas ühes metsasalus, keset tihe
dat põõsapaörikut, teedest wõimalikult kaugel, oma wäsinud 
kere märjale samblale maha. Ehk ta küll oma wettinuö riie
tes külma pärast lõöiseö, uinus ta siiski warsti magama.

Tardunud liikmetega ärkas ta hommikul päewatõusu eel ja 
traawis edasi. Inimestest ka nüüd wõimalikult eemale hoidu
des, warjatuö teid otsides ja seeläbi wahel sihilt kõrwale sattu
des jõudis ta alles kolmanda päewa õhtu eel suure ilusa 
mõisa lähedale, millest ta teel saadud juhatuste järgi arwas, 
et see wõiks olla N. mõis. Qhelt lapselt, kes tuli talle wastu.
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küsis ta oma arwamlsele kinnitust. Sa tõesti — talle wastati, 
et ta seisab parun Wiesenthali maa peal ja et see suur kahe
kordne, punase telliskiwi-katusega hoone seal kena puieStiku 
serwal on kohalise saksa elumaja.

Maiöu süda hakkas wägewasti tuksuma.
Meel mõni sada sammu — ja ta oli oma hulljulge tee

konna lõpul, seisis oma suure, wägewa, rikka papa ees! Lõpp
otsus lähenes.

Missuguseks ta kujuneb?
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3.

Mait Luis parun Niesenlhali ees.

Jõudes N. mõisa õue, tõmbas Mait kergemalt hinge. Ta 
süda lõi kindlamaks ja julgemaks. Saagu nüüd, mis saab — 
wähemalt oled siin! mõtles ta endamisi. Tema argus teel oli 
teMnud ju ainult kartusest, et teda ei lasta saabuda eesmärgile, 
et ta peab ilma otsuseta pöörduma poolelt reisilt tagasi. Nüüd 
aga oli ta ettewõte kindel tükkida paruni ette, ilma enam üh
tegi takistust kartmata.

Kiirel sammul lähenes ta üle õue mõisamajale, hoolsamini 
hoides oma meistritööd kompsus wastu külge. Wastutulijaid 
teretas wiisakalt, et äratada nende heatahtlikkust enda wastu.

Kui ta mõisa majandushoonete wahelt läbi ja opmani- 
majast mööda oli jõudnud, piiras teda toana, ilus puiestik 
lopsakate pärnade, jalakate ja saartega, mille seast toibusid 
üles mõned sthtoakaö paplid nagu määratumad toihaö. Selle 
puiestiku sertoal, madalal kingul, seisis tõsise ja uhke näoga 
härrasmaja. Ta esist ehtis ümmargune toõltoitud kallastega 
tiik, mille rohelises, kõntsaga kaetud toees aerutasid paar hele- 
toalget luike, pistes päid taoti põhja. Lillepeenrad palistasid 
tiigikest ja maja laia trepi ümbrust. Suur kirju toapp toautas 
kõrgilt lossi eesmise seina kollaka krohtoi seest alla.

Mait jäi puude toahele seisma, toaatas ringi ja pidus 
uru. Kust küljest mujale läheneda ja kellelt kõige paremini pu
runi järele küsida? On ta kodus ja toõtab ta praegusel tun
nil ette? Härrasmaja lähemas ümbruses polnud ainust inimest 
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nöfja; kas oodata, kuni keegi ilmub, wõi minna otsekohe 
majja?

„poiss, mis sa wahid siin?" käis korraga Maidn selja 
tagant näpsakas hüüe.

Kui ta waatas ümber, seisis tema ees umbes ta enese wa- 
nadune, vika, saleda kaswuga poiss, kelle peen ülikond, hele- 
walge krae ja õrn, päewitamata nägu külapoissi kahewahele 
ei jätnud, et tal tegu on mõne mõisa noorhärra wõi ka noor- 
isanöaga.

Mait teretas.
„Woatan, kust uksest tohiksin minna mõisasse," kostis ta 

aupaklikult.
„Kelle juure tahad minna?"
„paruni-härra juure."
„Mis sa paruni-härrast tahad?"
„Oli natuke asja."
„Mis asi see on?"
„Seda ei wõi teistele öelda."
„Soo!" peen noormees astus ligemale ja waatas wõõ- 

rale külapoisile uudishimulikult näkku. „Miks sa ei wõi seda 
teistelegi öelda? On see mõni sala-asi?"

„Sa."
„Qlga mina olen noorhärra, paruni-härra poeg — mulle 

wõiö ikka öelda."
„Ei wõi."
Noormees, kes ennast tunnistanud paruni-härra pojaks, 

ajas silmad suureks. Ta uudishimu muutus imetluseks.
„Sa ei wõi?... Kes sa siis oled?"
„Mait Luts."
„Kas meie wallast?"
„Ei."
„Kust siis?"
,/£. wallast."
„Kus see on?"
Mait nimetas Harju-Saani kihelkonda.
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„Aa, ma tean," ütles noor parun. „See on ju roaga 
kaugel!... Kes sinu siia saatis?"

„Ei keegi, tulin ise."
„Sa sa ei ütle mulle, mis asja pärast?"
„Ei."
„Aga mina käsin sind öelda, ja kui mina käsin, siis sa 

pead ütlema!"
„Ei ütte."
Noor parun wangutas kaswaroal ärerousel lühikest hõbe- 

nupuga koerapiitsa, mida ta käes hoidis. Ta näis aru piöa- 
wat, mis selle waötase tatujörnifuga peale hakata, kes julgeb 
saksa käsule wastu panna. Kuna ta pikka tugewat poissi, kelle 
jumekas, ühtlane nägu ta tähelepanekut äratas, pealaest jala
tallani pahase pilguga mõõtis, jäi ta silm korraga peatuma 
kompsule, mida Mait kandis kaenla all ja püüdis nagu 
warjata.

„Mis sul seal kotis on?"
„Ei midagi."
„Kuidas — ei midagi? Seal on ju üsna suur asi sees!"
„Aga mitte noorhärrale."
„Kellele siis?"
„praruni-härrale."
„Näita siia!"
„Ei näita."
„Sa ei näita?"
„Ei näita."
Kauemini ei suutnud noor saks end talitseda. Ta koera- 

piits wihises läbi õhu ja käis poisile plaksti pähe. Siis 
asus ta räpakalt Maiöu kompsust kinni. Tekkis lühike rübele- 
mine. WarSti aga lendas noor parun tuigerdades tagasi ja 
pidi peaaegu selili kibuwitsa-põõsasse kukkuma. Ta oti Maiöu 
tugewat teomehe-kätt saanud tunda.

Minut aega seisid wastased tummalt teineteise ees. Kaks 
paari wihast kiirgawaid silmi imesid endid teineteisesse, kaks 
wõitlejat uurisid teineteise kangust, kuulutasid teineteisele 
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Waenu... Mait teadis, kellega tal oli tegemist, kelle koera- 
Piits talle näkku wihisenuö, kelle wägiwalöne käsita kallissewa- 
ranöusse püüdnud puutuda. See oli ta wend, ta suurtsugu 
wend, noormees, kelle soontes woolas sama weri, mis temagi 
omis. Noor parun sellewaötu nägi ainult hulljulget, kange
kaelset, häbemata talupoega enda ees, kes julges saksale wastu 
hakata, kes mestas saksa wastu kättki tõsta. Tohtis saks sel
lega leppida? Mõis ta niisuguse kuritöö jätta karistamata?

Silmapilguks näis noor parun piöawat aru, kas karata 
uuesti tugewa ja wapra wastase kallale wõi kutsuda omale enne 
abi,' siis pistis kaks sõrme suhu ja wiliStas waljusti. Talle 
wastati kohe: puieStiku poolt kuuldus suure koera madal hauku
mine. pea kohisesid põõsad, ja määratu hüpetega lähenes wäi- 
kese wasika suurune wesihall, kärbitud kõrwaöega taani dogi. 
La kargas esmalt haukudes oma noore peremehe najale püsti,- 
see lõukas ta aga tagasi, ja nüüd nägi ta puu all seiswat 
wõõrast külapoissi, kelle otsa ta lahtistel lõugadel oma weiörate, 
toalge portselani karma silmadega jäi wahtima.

„poiss, kas näitad nüüd, mis sul kompsus on wõi mitte?" 
hüüdis noorhärra ärewusest kähisewa häälega.

„Ei näita."
„Siis haSsetan koera su kallale!"
„Arge Hassetage — ma löön koera!" hoiatas Mait ja 

asus tugewamini oma jämeda reisikepi ümbert kinni.
„Sultan, wõta!" karjus noor parun saksa keeli.
Möiratawa haukumisega kargas suur koer wõõra poisi 

peale. Lähemal hetkel pidi ta tema kõris kinni olema. Kuid 
wälgukiirusel oli Mait kompsu kaenla alt maha pannud ja 
puu taha wilksatanud. Koer hüppas esimese hooga wastu puu- 
tüwe ja prõntsatas tagasi. Wihase, ulguwa haukumisega tikkus 
ta aga uuesti kawala wastase kallale. Korraga winguö Maiöu 
malakas ja langes raske hoobiga koerale otsekohe selga. Waene 
Sultan käis korraks kukerkuuti ja taganes siis ruttu, walu pä
rast kaeblikult kilgates.

40



Wastase kerge wõit pani aga noorhärra wiha alles lee
gitsema.

„Kuidas tohid sina, lurjus, minu koer lüüa!" karjus ta 
wahutaöes. „Oota, ma tahan sind õpetada!"

Ta hüüdis koera tagasi ja ajades teda uuesti poisi peale, 
tikkus ta nüüd ka ise tema kallale. Kuna Sultan asus Maiöu 
hõlma ja kiskus selle lõhki, haaras noor parun poisi rinnust 
kinni, enne kui Mait sai ennast kaitsta.

„Noorhärra, jätke mind rahule," ähkis Mait, „muidu 
teen teile haiget!"

Aga ka seda hoiatust ei pandud tähele. Oma wihas ei_ 
tunnuö noor saks enam iseennast. Kuna^a^waljusti kihutas' 
koera taga, kes hambad juba korraks ^was^ase reide söbüM 
hakkas ta ise mõlema käega Maiöu kõrist kinni ja püüdis teö§ 

maha kiskuda. atMKOGU
Nüüd aga lõppes ka külapoisi wiimane kannatus jä' iga 

aukartus saksa waStu. Talle kiputi siin ju otse elu tönateT 
Wihane kugiStus tungis tal kurgust, õhk lõi punaseks ta sil
made ees. Ta laskis malga kukkuda ja raiudes koerale ja
laga pimesi wastu, wabastas ta enda kaela noore paruni 
küüntest ning lõi talle enesele nüüd oma tugewad töökäeö kõri 
ümber. GiiS ta surus tema kõige jõuga enda ette käpuli ja 
Pani põlwe talle kuklale.

Sel silmapilgul kargas aga koer Maiöule tagasi selga. 
Kähku kahmas Mait wembla maast ja pöördus teise waen- 
lase poole. Toetades selga puutiiwe waötu, laskis ta malga 
läbi õhu sadada,- wähemasti iga teine hoop käis wihasele loomale 
pihta. Koer taganes ulgudes, tikkus aga waluwihal ikka uuesti 
peale. Ohtlasi oli noor parun Niesenthal jälle hüpanud jalule, 
et wõitlust haawatud häbi pärast seda wihasemalt jätkata. 
WiStiSti oleks Mait kahele tugewale waenlasele wiimaks ometi 
alla jäänud, kui mitte lahingule muul wiisil poleks lõpp tulnud.

Noor parun ja tema koer olid just uuesti külapoisile külge 
asunud, kui madal, põrisew mehehääl kostis poolkohkunult, 
poolpahaselt wõMjate ähkimise ja Sultani õela urisemise sekka:
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„Gotthard, mis see tähendab? Mis siin sünnib?" 
Sedamaid laskis noor parun wastase küljest lahti.
„Sultan siia!" käskis sama hääl, ja koer kuulas sõna, 

ehk küll wastumeelselt urisedes ja näidates wõiöukale waSta- 
sele hambaid.

Kesk lahingupaika seisis käskiwalt umbes wiiekümneaas- 
tane kõrge kaöwuga ja tugewa kehaga härra. Ta lihaw, 
priske punaga kaetud nägu, mille mõlemat põske neerukuju- 
liselt kattis hall habe, awalöas elawat wõõrastust. Küsiwalt 
käis ta uhke, iseteadlik pilk wõõra külapoisi pealt noore paruni ja 
sellelt wihase koera peale, kes, oma peksetuö kehakohti lakku
des, mana härra jalge ette maha oli heitunud.

„Gotthard, mis siin oli?" kordas wiimane oma saksakeelset 
küsimust, silmitsedes seejuures noormehe surnukahwatut nägu 
ja ta paljast, sassi-aetud pead. „Ma nägin sind selle Poisiga 
kisklewat. Mispärast? Mis ta sulle tegi? Kes ta on?"

„Ta oli mu wastu häbemata," litsus poiss hammaste 
wahelt, kuna ta rind lõõtsutamisi tõusis ja wajus.

„Mil wiisil?"
„Ta ei annuö mulle mu küsimuste peale wastust, — ta lõi 

minu koera..."
„Soo? 2a kes ta on? Mis ta siit tahab? Kuidas sattus 

ta siia mõisa puiestikku?"
„Seda küsi ta enese käest, papa! Ega tea, kas ta sullegi 

tahab wastata. Näib toaga kahtlane isik oletoat. Wahest 
mõni tooras. Tal on komps kaasas, mida ta mingi hinna eest 
ei taha näidata."

Parun Adalbert von Niesenthal pöördus toõõra poisi 
poole.

See seisis, toäriseöes toõitluseäretousest, puu najal. Ta 
oli juba mahti leidnud oma kompsu jälle toõtta kaenlasse. Ta 
haljaste nööpidega sinine kuub ja sama fartoa kintspüksid vlid 
paarist kohast lõhki kistud ning käsi, mis hoidis kompsu, jook
sis toerö. Nagu noorel parunil, oli ka temal kukkunud peakate 
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Wõitlusepalawuses maha. Nõnda seisid mõlemad palja peaga 
ja sasitud juustega wana paruni ees.

Wiimase silm käis tunnistamisi üle poisi sirge, winnuka 
kogu, ta terase, jumeka näo. Siis ta astus nagu uudishimu
likult sammu ligemale.

„Mis su nimi on?"
„Mait Luts."
„Mida sa siit otsid?"
„Tahtsin paruni-härraga kokku soaöa."
„Mis asja pärast?"
„Seda wõin paruni-härrale öelda üksi nelja silma all."
„Nelja silma all? Soo!" Martin ajas silmad suureks. 

„Mis sala-asja sul siis mulle on jutustada?"
„Oli midagi."
„Mis sa seal kaenlas kannad?"
„Tahtsin seda parunile nelja silma all näidata."
„Nelja silma all! Kõik nelja silma all!" hüüdis mõisnik 

ja näis olewat kahewahel, kas kentsaka poisi üle naerda wõi 
wihastaöa. Jälle silmitses teda uuriwalt, jälle nihkus talle 
ligemale.

„See noorhärra siin on minu poeg," ütles ta siis. „Sa 
wõiö tema kuuldes julgesti rääkida."

„Ei wõi."
„Näed nüüd isegi, papa, kui häbemata on see jõmpsi

kas!" hüüdis noor parun, kes hakkas ärewusest juba toibuma, 
saksa keeli wahele. „Just niisamuti wastas ta ka minule kõigi 
küsimuste peale. Sa kui ma teda tahtsin karistada, siis ta lõi 
mind wastu."

„Lõi sind waötu?"
„Sa, ning mitte üks kord," hässitas Gotthard. „Sa koera 

peksis teine otse häbemata kombel."
parun kortsutas kulmu. Ta hääl läks karedaks.
„Kuule poiss," pööröis ta Maidu poole. „Sa oled noor

härrat ja tema koera löönud! Kuidas sa seda tohtisid?"
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„Noorhärra peksis mind enne ja hassewö koera mu 
kallale."

„Ükskõik, sa ei tohi saksa ega saksa koera lüüa!"
„Koer pidi mu lõhki kiskuma... Ma olen werine..."
Mana saksa silm libises poisi werisest käest ja lõhkistest 

riietest üle ning jäi seisatama ta reiele, kust wärwusid ka pük
sid haawast imbutea teere tõttu Punaseks.

„See olgu sulle õpetuseks," ütles ta sugu teähema tea- 
liöusega. „Muidu oleksin sind lasknud talli toiia, kus oleksid 
saanud hea nahatäie. Noorhärra karistas sind ju ka süü pä
rast. Sa ei tahtnud temale teostata. Ja nüüd ei teosta sa 
mulle ka mitte."

„Ma teostan parunihärrole hea meelega, aga mitte siin."
„Kuule poiss, fui ma sulle ütlen, sa pead teostama, siis 

peod teostama, ka siin. Äa kui ma sulle ütlen, sa pead näi
tama, mis fui kaenla all on, siis pead näitama, ükskõik kus 
kohas ja kelle nähes. Kas saad aru?"

Nüüd lõi Mait oma suured, tumesinised silmad laialt ja 
palutealt saksa otsa. Sest hingelisest Pilgust, ta kahteatanud 
näost, ta tuffuteaft suust, kogu ta olekust paistis midagi, mis 
ei teõinuõ jääda inimesse, kellel süda rinnus, mõjumata. Sel 
poisil pidi olema midagi hinge taga, mida ta pead suureks, 
tähtsaks, pühaks, mida ta igaühele ei suuda ilmutada, mis 
suleb ta suu nii kindlasti, et ta oma asja tearjamise eest häda
ohtlikku teõitluftfi ei karda...

parun Niesenthal näiski midagi sellesarnast poisi näost 
lugeteat. Ta jäi korraga mõttesse. Waljud, kõrgid kortsud ta 
silmade ümber pehmenesid. Läbitungitealt püsis ta pilk Muidu 
näol. Siis ta teoatas äkitselt, nagu oleks tal mingi uid säde
mena hingest läbi lennanud, laial silmal oma poja peole ja 
sellelt jälle teõõra tolupoisi otsa.

„Mis su nimi oli?"
„Mait Luts."
„õige, seda sa ütlesid juba... Kust teallost oled?" 

teallast."
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„Miö? waNast? Gina oleö wallast. Harjumaalt?" 
„2a, Harju-Iaam kihelkonnast."
^Zarun ajas pea õieli,- ta nägu awalöaö suurt imetlust.
„Mi kaugelt tuled minu juure!"
,,2q, paruni-härra."
Adalbert von Mesenthal waatas nagu otsides maha, 

siis poordis kanna peal ringi, ja mõisa poole minekul 
tehes, ütles ta külapoisile lühidalt:

„Tule minu järele!"
„Kas mina wõin kaasa tulla?" küsis Gotthard.
„Ei."
Komps ühes, kaabu teises käes — kepi ta jättis maha 

— nii päteröas Mait waljusti tuksuwal südamel parunile 
järgi, kes tõttas pikkade sammudega mõisamaja poole ja astus 
selle otsmisest uksest sisse. Silmapilk hiljemini olid mõlemad 
kõrges, tõsises ruumis, mille mööblid ja tarberiistad tun
nistasid, et see on mõisahärra töötuba ja kontor.

parun Mesenthal wiökas oma niiske wiltkübara nagi 
otsa, wõttis kirjutuslaua ees suures nahkses tugitoolis istet 
ja jäi küsiwalt wahtima imeliku külalise peale.

See seisis alandlikult ukse kõrwal nurgas. Hoides kompsu 
pahema käega wastu rinda, püüdis ta werist paremat kätt 
selja taha peita. Ta näis ootawat härra küsimusi wõi käs
kusid. Tungiwa põnewusega, nagu wahib soldat ülema otsa, 
wiibis ta silm paruni priskel, kõrgil näol. Wõi silmitses Mait 
oma isa, oma õiget isa, keda ta nägi esimest korda elus, nii 
üüritoalt, nii põnetoalt? Tahtis ta tema näost mõistatada 
oma saatust, mille üle siin sel silmapilgul pidi tehtama otsust? 
püüdis ta selle mehe südamesse pilku heita, et saada teada, 
kas see on hea toõi kuri, kas seal peitub isatunömusi, kas 
seal tooolab „ristiinimese toeri"?

„Tule ligemale! — Sa tead ometi, keö ma olen?" 
,,2a."
„Kes siis?"
„M mõisa parun."
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„Ja nüüd räägi, mis sa minust soowiö."
parun kõneles küll järsult ja käskiwalt, aga mitte ilma 

lahkuseta. See kare toon näis tal olewat enam harjumu
seks kui tahteks. Ta silm waatas pigemini julgustawalt 
kui kurjustawalt wõi koguni ähwaröawalt poisi peale.

Maiöu ärewus näis aga weel nii suur olewat, et ta 
sõnadega hästi järjele ei saanud. Wõi ehk pidas ta terane 
pea aru, kuidas kõige targemalt ja mõjuwamalt peale ha
kata? Ta pani kompsu põrandale oma jalgade kõrwale maha, 
lükkas juukseid tagasi, kohendas oma lõhkist kuube ja heitis 
kohkunud pilgu oma üleni mudaste jalgade peale, millega ta 
saksa toa puhtal põrandal seisis. Siis astus, nagu hoogu wõt- 
tes, sammu saksale ligemale.

„Tulin suure palwega paruni-härra jutule," algas ta 
sel tõsisel wanainimese toonil, mille õpiwaö terasemad küla
lapsed nii waraselt ära. „Ma oskan puust kõiksugu asju 
leigata, teen seda tööd juba lapsest saadik, ja mul oleks tu
line himu olema meistri juure minna õppima. Aga wõi 
saksad talupoega linna lasewaö! Neil ju tööinimesi tarwis. 
Käisin küll oma härra palwel, nurusin, mis WSisin, palusin, 
kuda oskasin — ei lubatud. Mõtlesin: mis nüüd õite heaks 
nõuks toõtta? Himu suur — annaks wõi poole elu ää..."

„Sa siis tulid minu juure?" küsis parun Niesenthal, kes 
teraselt kuulatanud.

„Jah."
„Miks siis? Kust sa mind teadsid?"
„Seda reagin paruni-härrale üsna warsti. Enne näitan 

paruni-härrale oma proowitööd, mis tõin kaasa, paruni-härra 
wõiwad siis ise näha, kas oskan midagi ja kas kõlban meist
rile poisiks."

Ning wäledasti nabis poiss, hoolimata haawatud käest, 
põrandal olewa kompsu lahti ja tõi sealt oma tuuleweski 
nähtawale, mille ta sättis hoide saksa ette lauale. Ta läifi- 
wad silmad näisid ütlewat: Maata nüüd ise, ja ütle siis 
weel, et ma meistrile poisiks ei kõlba!
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Parun hakkas weskikest silmitsema — esmalt muigawa, 
poolpilkelise pilguga, siis toekamalt ja wlimaks üsna elawa 
huwiga. Mait awas weski uksed ja aknad, et ta ruumi 
sisse wõiks waaöata, ja ajas käega tiibu ümber, nii et rattad 
sees hakkasid keerlema. Puust möldrit ja tema poissi nähes, 
kelle käed nii kentsakalt nõtkusid, tõmbas parun suu naerule. 
Kui ta kena mänguasja küllalt Maadelnud, küsis ta häälega, 
mis pani Maiöu südame hüppama:

„Kas see weski tõesti on sinu tehtud?"
„Minu oma tehtud wiimse fui pulgani, paruni-härra!" 
„Kui ivana sa oled?"
„Mardipäewa ajal foan wiieteistkümne-oastaseks."
„Hm, sa oled osaw poiss. Ma pole nii täielist mängu- 

weskit weel näind... Aga ütle mulle, miks sa siis seda asja 
noorhärrale ei tahtnud näidata?"

„Ma tahtsin enne paruni-härra enesega reafiöa," was- 
taö Mait tõsiselt.

„Sa oleksid wõind ju minuga pärast rääkida."
„Ei, see ei läind. Noorhärra oleks mu käest siis ühte 

ja teist hakanö pärima, ja ma põleks talle wõind wastata."
„Miks sa siis poleks wõind wastata?"
„Noh, et miks ma oma weskiga just tema papa juure 

tulen ja kust ma N. parunit tunnen ja muud weel..."
„Seda kõik tahaksin nüüd isegi teada saada," ütles parun.
Mait waikis. Ta näis aru piöawat. Kuna ta, kätt laua 

nurgale toetades, kulmude wahel mõtlik korts, sirgelt paruni 
ees seisis, waatles see teda salaja ja — wäriötas korraga 
pead, nagu tahaks mingist soowimata mõttest wõi nähtusest 
lahti saada...

„Ma paluksin enne paruni-härra käest teada soada, kas 
paruni-härra mind tahab aidata, et f о affin linna meistri 
juure," ütles Mait wiimafs paluwal naeratusel.

„Kuidas mina sind wõin aidata, sa pole ju minu Walla 
poiss," wastas parun.

„Kui paruni-härra meie härrale kirjutaks. . ."
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„See ei lähe. Mait. Sa ise käisid ju härral palumas, 
ja ta ei lasknud sind. See tähendab — tal on sind tar- 
wis. Kuidas mina roõin teise härra inimesi Walla alt lahti 
paluda! Teie härra pahandaks minu üle. Ta mõtleks: mis on 
temal minu talupoegadega tegemist!"

Maiöu nägu lõi wiöuseks.
„Meie härra on ju paruni-härra sugulane — ei ta 

paneks pahaks ühtigi," ütles ta.
„Sugulane? Kust sina seda tead?" küsis parun 

Mesenthal.
„Olen kuuld," kostis poiss mahalöödud silmadel. „Ja 

meie härral on inimesi Wallas küll ja küll! Kas tal mind 
on wõi mitte, fee on temale ükspuhas."

„Seda ma ei usu. Niisugust tugetoat, terast noormeest, 
nagu sina oled, peaks iga mõisnik kinni. Sinust saab kord 
tubli peremees, kes oskab kohta pidada. Lolle ja tuimi on igas 
Wallas niikuinii küllalt... 2a mis sul toiga toallas elada, 
fui kord saad peremeheks. Aä ole rumal, et linna tahad minna! 
Ega sul sealgi jumal-teab mis põli ole. Saad meistri ja 
sellide käest tankida ja pead tühja kõhtu kannatama. 2a 
teadmata on ka, kas sind meistri juure toõetaffegi. Oled juba 
liiga toana, ei mõista saksa feelt — ei tea, faö oskad 
lugeda ja kirjutadagi?"

„Lugeda oskan, kirjutada koa natuke," toastas Mait, 
„ja saksa feelt hafkaksin fohe õppima."

„Artoad, et fee nii ferge on! 2a meistri õpipoiss peab 
fohe osfama safsa feelt. Meister ja sellid räägitoad ju aitoa 
faffa feelt... Olga ütle, fas oled peremehe poegi toõi teenid 
kellegi juures?"

„Olen peremehe poeg."
„On su isal suur koht?"
„Ei, neljapäetoa-koht."
„On sul toanemaiö toendi?"
„Ei ole."
„Sa oled isa kõige toanem poeg ja käid mõisas teol?"
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„Iah."
„No, mis su isa siis ütleb, et linna tahad minna?"
Mait punastas ega kostnud.
„Su isa on selle wastu? Näägi õigust!"
„Isa ei tea, et — et ma linna tahan minna," kogeles 

Mait.
parun tegi suured silmad.
„Mis? Su isa ei teagi sellest? Miks sa siis isale pole 

rääkind?"
„Kartsin, et ta mind ära ei lase."
„Siis ei tea isa ka seda, et sa minu juure tulid?"
„Ei."
paruni nägu muutus waliöamaks.
„Maata, poiss, fee pole sugugi iluö temp, mis sa oled 

leinö! Sinu härra ei luba sind linna ja oma isast tead ka, 
et ta ei luba, ja sina lähed wõera saksa juure, see pidada 
sind wallast lahti aitama — su härra ja su isa tahtmise 
wastu! . . Kuule, poiss, sa oled ju jooksik! Ma peaksin su 
kinni pidama ja haagrehi juure saatma. . ."

Mait jäi aga kaunis rahuliseks.
„Ega paruni-härra seda siis tee!" ütles ta üsna kindlasti.
„Kui sa mulle sõna annad, et lähed siit ilusasti koju 

tagasi ja hakkad jälle tööle, siis tahan sulle andeks anda."
„paruni-härra ei taha mind siis mitte aidata?"
„Ei."
„Ma palun paruni-härrat kõigest hingest!"
„Ma ei wõi."
„Aga ma olen paruni-härra poeg!"
Mait oli seda öeldes saksale ligemale astunud — nii 

ligidale, et ta soe hingeaur puutus peaaegu härra lõuga.
parun Niesenthal kähwaö toolilt üles, nagu oleks teda 

nõel torganud.
„Mis sa ütlesid?"
„Ma olen paruni-härra Poeg," kordas Mait pikkamisi,- 

la wahtis wana härra otsa sama tungiwa, usutawa, puuriwa

4 Wilde, Kui Sänije mehed käisid r allinna». 49



pilguga, millega la kord oma emalt saladuse wälja pitsitanuö. 
2a kuna parun, nagu emagi, waikiö ja suuga õhu wõi 
sõnade järele nilpas, lisas poiss halastamata rahu ja kaa
lutud rõhuga juure: „Minu ema nimi on Liisu,- ta oli enne 
minu sündimist siin mõisas tüdrukuks. Minu isa nimi on 
Ioak Luts, ta oli enne siin Wallas, Küüska peres, teo
meheks . . ."

„Ma ei tunne neid inimesi!" hüüdis parun surutud häälel.
„piaruni-härra ehk tuletab meele: Liisu Mätlik ja Küüska 

Ioak. piaruni-härra ise käskis neid poari minna ja soatis 
nad siis P. walöa elama. Mina sündisin seal."

parun Mesenthal waatas agraselt ja ühtlasi argselt 
ringi, õrn puna ta priskeil põsil oli tõmbunud sinakaks.

„See wõib ju olla — ma ei mäleta neid inimesi 
enam--------aga kes sulle siis ütleb, et sina — et sina —"

„Ema ise ütles mulle, et ma põle Jaagu laps, Waid 
et paruni-härra on mu isa," seletas poiss julma selgusega.

Maiöu papa oli natuke aega tumm. Ta walgeö, peh
med käed nabistasiö kuldse üürikee kallal, libisesid siis püksi- 
taskuisse ja tõusid sealt jälle wälja. Nagu kohkumisest koh
metanud inimene kunagi, otsis parun asjata sõnu. Seejuures 
Wahtis ta üksisilmi poisi otsa.

Otsis ta selle palgelt tema riiwaturnale wäitele kinnitust? 
püüdis ta tema ninast, suust, silmadest wälja uurida, kas 
selle räpase näoga, poriste jalgadega teopoisi soontes tõesti 
woolab tema suurtsugu werd? . . .

Kui parun Niesenthal tahtis olla õiglane, pidi ta enesele 
tunnistama, et ta poisi juttu usub. Toa-Liisut ja Küüska 
Jaaku mäletas ta toaga hästi,- niisama teadis ta, kuhu ta 
nad elama saatnud. Enam kui tõenäoline oli, et see neljateist- 
kümne-aastane terane poiss oli nende esimene laps ja tuleb 
otsekohe nende juurest. Kuid Parunil oli poisi jutu usku
miseks paraku toeet palju kindlam tunnistus: Maiöu suur 
sarnasus tema ainuma poja Gottharöiga! See sarnasus oli 
parunile juba all aias silma torganud — äkitselt, aimamisi —
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ning teist korda siin toas sel hetkel, kui poiss, kan
des oma palwet ette, sirgelt tema ees seisis. 2a nüüd 
— nüüd nägi ta silmadega, mille waaöe poisi seletusest teri
tatud, weel kord, kui ühte nägu nad olid — parun Gott
hard Niesenthal ja teopoiss Mait Luts! Ning selle sama
suse olid mõlemad isalt pärinud, temalt eneselt, parun Adalbert 
Niesenthalilt...

„Sinu ema waletab!" tahtis parun Maiöu wiimase sõna 
peale müristada. Aga ta ei müristanuö. Ta WahliS piiölemisi 
uste poole ja ütles häälega, mis oli ohtrasti summutatud: 
„Sinu ema waletad, kui ta seda on öelnud, ja kui ta seda 
mitte pole öelnud, siis waletaö ise!"

Sellest nägi waene Mait, et ilmas on isasid, kes sal- 
gawaö oma lapse ära. Wanema-armastus polnud siis mitte 
nii üldine, talupoja ja saksa juures tingimata leiduw tunne, 
nagu Mait oma rumaluses arwanuö.

„Ei, paruni-härra, ma ei tooteta," toostas poiss kõlatult, 
„ja ma tean ka, et mu ema ei tooteta."

„Kust sa seda tead?"
„Isa käest. Isa ütleb koa, et ma põte tema poeg. Seda 

teatoaö meit kõik inimesed."
„Kõik inimesed!" hüüdis parun, ja ta otfaefi tõi õhetama.
„Ja. Mind sõimatakse tapsest saadik paruniks."
Adalbert von Niesenthat kõndis, käed püksitaskuis, paar 

korda nähtatoal äretoufet ühest seinast teise. Ta kiristas ham
maste toahett toätja ühe saksa feelt sõna, mida Mait ei 
mõistnud, aga küll see toist oli mõni toanöesõna, mis käis 
tema isa toõi ema kohta, kes oma haltoa saladuse oli toäljo 
lobisenud, toõi ka Muidu enese kohta, kes selle saladusega 
oma suurtsugu papat tulnud tülitama. . . Wiimaks jäi parun 
poisi ette seisma ja ütles toonil, millest kees mahorõhutud 
toiha tited:

„Kuute, poiss, ma annan sulle hea nõu: fui sa mitte 
ei taha, et ma su naha tallis lasen mehe moodi maha toõtta, 
siis katsu siit oma rumala loriga nii ruttu minema saada, kui
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sind su jalad kannawaö. pea meeles, et ma mitte nalja 
ei tee!"

Mait wastu:
„Lähen kohe, fui paruni-härra teeb, mida ma paruni- 

härra käest palusin."
„Seda ma ei wõi. Sa oled wõõra härra wallast."
„paruni-härra wõib kõik, mis paruni-härra tahab."
Missugune häbemata kangekaelsus! wõis saks mõelda, 

sest ta lõi käed risti ja ta jäme kael hakkas ikka tumedamalt 
punetama.

„Sinu weski ostan ära," ütles ta siis isewärki susisewa 
häälega. „Kui palju sa ta eest tahad?"

„Meskit ma ei müü, kui paruni-härra mu palwet ei 
täida."

No, see julgus läks juba igast piirist üle! .
parun Niesenthal wabises seesmisest wihast. Ta asus 

otsekui kotkas küüntega poisi õlgadesse finni ja kiskus ta 
nii ligidale oma näo juure, et märg ta suust piserdus Mai- 
öule wastu põske, kui ta karjus:

„Hulgus! Jooksik! Silmapilk lähed talli! Ma lasen sind 
siduda, — kas kuuled, — siduda lasen sind!"

Imelikul wiisil jäi poiss ka sellegi nii wihase ähwaröuse 
peale südiks jn rahuliseks. Tal pidi olema mingi tugi selja 
taga, mille kindluse peale ta wõis olla julge,- tal pidi olema 
nii hea trump käes, et ta oma wägewat wastast ei tarwit- 
senuö karta.

Ja see trump tal oli.
Ta oli tema siinsamas ostnud — paruni enese käest.
Nüüd ta mängis selle wälja.
Mait wahtis härrale kindlasti silma ja ütles pikkamisi: 
„paruni-härra wõib oma poega lasta siduda, aga Poja 

fuu jääb lahti. . ."
Tekkis waikus. Niisuguse kawaluse, säherduse põhja

tuma nurjatuse waötu oli parun Niesenthal ette walmis- 
tamata.
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See jõmpsikas seal julges teda ähwaröaöa! Ta riiwatu 
oli kahtlemata tähele pannud neid argseid pilkusid, mis parun, 
tema ilmutusi kuuldes, ukse ja seinte poole heitnud,- ta oli 
paruni näost, häälest, sõnadest wälja lugenud, kui wastu- 
meelt oli talle ta poja külaskäik. 2a seda tarwitaö see 
kõrilõikaja nüüd enda kasuks! Ta pani oma ohwrile parajal 
pilgul noa kurgu külge. Wõimumees ja käskija oli siin praegu 
Mait Luts, mitte parun Mesenthal. . .

Wiimane püüdis jõuda otsusele, mis oleks sellises seisu
korras kõige tulusam teha, proiss ähwaröab kõnelda. Mui
dugi siit mõisa inimestele. Ta ütleb neile suu sisse: ma olen 
teie paruni poeg. Ta näib terwet halba lugu hakatusest otsani 
tunöwat, seletab, kus ta wanemaö on ja kuidas nad siit 
sattunud wõõrasse walöa. Sest pole ju kaua aega — weiöi 
wanemaö inimesed mäletawad kõik weel toatüdruk Liisut ja 
Küüska Jaaku. Seepärast pole neil raske poisi juttu us
kuda. Missugune kahin seepeale mõisas ja kogu Wallas!

Kuid see poleks weel kõige pahem. Teenijate ja talu
poegade arwamisest ei tarwitse saks nii wäga hoolida. Aga 
kui kergesti ei wõi must lori ulatuda paruni perekonda! proua, 
poeg, kaks tütart — kui need midagi kuuleksid! Mis aitab 
kõik salgamine ja waleksajamine seesuguse õela asja waötu, 
— kahtluse juured on ju nii pikad, nii häwitamatud! 2a 
mis kõige hullem — tõde kätte saada polegi nii raske — 
poisi ema elab ju ning isa kah. . .

Et Mait oma ähwaröuse teostaks, selles ei suutnud 
parun kahelda. See kawal hulgus oli oma jultunusest ja 
häbematusest juba proowe küllalt annuö. Tema näol — sel 
näol, mida parun korraga nii hästi tundis — oli talupojalise 
kangekaelsuse kõrwal ka Niesenthaliöe junkruomaöusi lugeda: 
wahwat wägiwalösust, meelekindlust, tahtewisaöust. . . Hakkad 
seda poissi siit toitma talli, siis on enam kui tõenäoline, et 
ta lööb kohe lärmi, röögib oma saladuse toälja, nii et kogu 
mõis rõkkab, paruni perekond jookseb muidugi sedamaid 
kokku. . .
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Tal wõllanäol oli õigus: suu jäi tat ju lahti!
Ja nõnöa otsustas paruni-härra heituda alla.
Parun Riesenthal alistus Mait Lutsule.
Ta WSis waadata, kuhu tahtis — muub nõu talle ei 

jäänuõ. Sest poisist wõis ta ainult heaga lahti saada, mitte 
kurjaga. . . Wõi rääkis ka ta isasüda sõnakese kaasa? Kõpitses 
tal tundeke põues, mis ütles: Kui inetu on lasta oma lihast last 
siduda ja awalikult peksta! Ja mille eest? Selle eest, et see laps 
tuli isa palwele! Laps palub leiba ja sa annad talle kiwi!

Olgu, kuis oli — parun Mesenthal tõmbas oma pillile 
teised keeled peale.

Jälle wõttis ta nahkses tugitoolis istet ja ütles üsna 
wagusasti:

„Sinu rumalat juttu ei usuks keegi ja mina ei kardaks 
seda. Aga mul on sinust enesest hale meel. Ma näen, sul 
on näppudes osawust ja terane mõistus peas. Ma olen nüüd 
järele mõelnud ja tahan sind aidata. . ."

Tuba Maidu ümber hakkas tantsima. Ta kõrwad heli
sesid. Paruni hääl oli muutunud muusikaks.

„Ma tahan sinu härrale kirjutada, et ta laseks su linna 
meistri juure minna. Ka ostan sinu weski kõrge hinna eest 
ära. Selle rahaga wõid ennast linnas aidata. Olga sa pead 
mulle midagi tõotama. .

Mait oli walmis tõotama kõik: oma hinge õnnistust, 
oma poolt elu.

„Sa ei tohi minu maa peal ega tertvel teel poolt sõnagi 
oma rumalast lorist jutustada. Kas mõistad?"

Maidu film hiilgas, ta nägu õhetas. Qhe ainuma hüp
pega oli ta paruni juures, asus ta käest finni ja suudles 
seda.

» „Minu suu on finni," sosistas ta, „ennem wõib fee 
fein reafida fui mina!"

Parun tõmbas oma mufutatuö fäe tagasi.
„Hea füll, ma usun sind... Kui feegi füsib, mis sa 

siin mõisas fäisid, siis ütle, et teie safs saatis su firjaga.
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Tõid mulle ka oma weski müüa. Muidu ole wait. 2a lähed 
silt kohe minema."

„Aga kirja annab paruni-härra mulle kaasa?"
parun Niesenthal pidi tahtmata naeratama. Sel pojal 

polnud oma isa wastu mitte sutsugi usaldust!
„Ja, kirja wõiö kaasa saada," ütles ta. „Oota natuke."
Ise hakkas pikkade sammudega eöasi-tagasi sammuma,- 

nähtawasti mõtles ta kirja sisu üle järgi. Wiimaks istus 
laua taha ja hakkas kirjutama.

Mait, kes seisis jälle alandlikult nurgas, — wait kui 
sukk, nägi, kuidas parun kirjutas ja ikka jälle maha tõmbas, 
mis ta kirjutanud, ning et ta rebis paberilehed, mille peal 
kiri nurja läinud, üksteise järel katki, pistes tükid taskusse. . . 
Näilikult polnud seesuguse kirja kirjutamine sugugi nii liht
labane. . .

Wiimaks läks asi toime.
Walmissaanuö kiri topiti enöalõigatuö ümbriku sisse ja 

see pandi laki ja pitsatiga kinni, punane pitser oli täiskuu 
suurune.

Nüüd poetas parun ühe wõtme taskust ja keeras oma 
suure, raske kirjutuslaua pahema tiitoa sahtli lahti. Seal 
soris ja luges tüki aega ning näis aru piöawat. Mait kuulis 
raha kõlinat. Wiimaks käiö käsk:

„Tule siia!"
Mait lähenes kähku.
„Ma maksan sulle su weski eest kolmkümmend toite 

rubla. Kas oled rahul?"
Kolmkümmend toite rubla! kordas Mait endamisi mõtli

kult. Kas ta on siis pöörane peast! . . Nii suurt rahasummat 
polnud ta silm toeel näinudki. . . Iga toastuse asemel kaa
pas ta kaks, kolm, neli korda paruni reit.

Saks aga luges talle mitu ilusat kirjut paberit ja paar 
haljast rublatükki pihu peale.

„Sest rahast ei pruugi sa kellelegi rääkida," kinnitas ta.
„Ei, paruni-härra, ma peidan ta nartsu sees särgi alla."
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„2a siin on kiri teie härrale. (Sette annad härra oma 
kätte, mitte mõnele muule. Kas mõistad?"

„Tahan teda hoida kui hinge," tõotas Mait pühalikult 
ja tänas jälle.

„Katsu siis, et saad linna, ja ära mind enam tule 
tülitama."

„Ei paruni-härra silm pea mind enam näha soama!" 
Iking seejuures kiindus poisi pilk sügawasti, sisenöawalt selle 
mehe näo külge, kes oli tema isa ega olnud seda siiski mitte — 
olla ei tahtnud ja olla ei wõinuö,- näis, kui tahaks poeg 
wõtta isa pildi jääöawaks mälestuseks kaasa — ainult mä
lestuseks.

parun näitas käega ukse poole ja Mait tegi juba mi
nekut, kui kajasid eeskojast jalgade müdin ja heledad lapse
hääles ning uks prahwatas lähemal pilgul lahti.

Kaks ruugejuukselist tütarlast, umbes kümne- ja kolme- 
teisikümne-aaStaseö, tormasid sisse — otse Maiöu rinna wastu.

„papa, papa! Meie kanaarialind on puurist lennanud! 
Keegi ei tea, kus ta praegu on!" hädaldasid lapsed papa 
põlwe ümber seisma jäädes, kuna nende pilgud ukse ees 
seiswat külapoissi ainult pealiskaudselt olid riiwanuö.

„Teie ei pea mitte minu tuppa jooksma, ilma uksele 
koputamata," waStas parun etteheitlikult, kuna ta silm siiski 
õrnal lahkusel wilksus ühe näokese pealt teisele.

„Wabanda, papa! Aga meie Hans, meie ilus Hans!" 
hüüdis wanem tütar, ringutades pentsikul ahastusel käsi.

„Kahju küll, kulla laps, aga teie Hanssu ei wõi mina 
ju minna otsima," naeratas papa, kuna ta pehme, walge käsi 
libises hella silitamisega üle tütre pea. „Kuid trööstige endid! 
Kui teie lind jääb kadunuks, on mul teie jaoks teine ilus 
lõbuasi. Lapsed, waaöake, mis siin on!"

Za parun Mesenthal näitas tütardele laua äärel seiswat 
tuuleweskit.

Lapsed karjatasiö rõõmlikul imestusel. Sedamaid olid mõ^ 
lemaö kena mänguasja küljes silmade ja sõrmedega kinni. Nende 
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hõisiaw rõõm sai aga alles täielikuks, kui papa pani tii- 
waö käima, millega hakkas terwe weöki tegewusse, puust 
mölder ja sulane muidugi kah — waatemäng, mis tõstis 
parunipreiliöe õnneliku imestuse kõrgeimale tipule.

„^Zapa, kust sa selle said? Lltle, kust sa selle said?"
„See talupoiss seal tõi ta mulle. Ta on selle weski 

ise teinud."
Mõlemad plikakesed pöördusid uudishimulikult talupoisi 

poole, kes oskas nii ilusaid asju teha.
„Kas sina siis selle weski üsna oma peast tegid?" 

küsis wanem õde üsna heas eesti keeles, kuna ta uuöiöhimuline 
pilk poissi arwustawalt hindas.

„Oma peast jah," kinnitas Mait ja mitte ilma uhkuseta. 
„See weski saab minule!" hüüdis noorem preili kirglikult. 
„Ei, minule — mina olen wanem," waiöles teine wastu, 
^Zapa aga otsustas, et ta saab mõlemale pooleks. Gott

hard seaöwat ta warst! kuhugi sündsasse Paika üles, kus 
hea tuul puhub.

Mait oli waheajal uksest wälja pugenud, kaasa wõttes 
selle hea tasutunde, et kaks ilusat parunipreilit tema meistri
tööd olid kiitnud ja imestanud. „No, küll teeb ka see tige 
noorhärra silmad, kui ta weskit näeb," mõtles ta endamisi. 
„Kahju, et ma juures ei wõi olla. Tahaksin heameelega ta 
kadedust näha..."

Kui hundist räägid, siis ta tuleb.
Eeskojast läbi minnes sai Mait noore paruniga ukse 

juures weel kord kokku. Tema tuli. Mait läks. Kui nad 
teineteisest möödusid, ei lausunud kumbki sõna. Aga noor 
parun tuletas ennast wastasele weel kord meele: ta lükkas 
teda. . . Mait ei lükanud waötu. Ta mängis suurmeelset 
wõitjat. Muigas ainult ja mõtles: „Mis see sulle ometi aitab! 
Minu Põlwe all olid ikka!"

päike oli metsa taha praegu looja läinud, kui Mait 
jõudis mõisaõue ja sealt suurele teele. Ta kõht oli tühi ja 
liikmed roidunud.
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„(5üüa ei pakutud ja öömaja ka mitte," mõtles iseeneses 
ja leidis, et see on isa poolt poja wastu weiöi hoolimata. 
Olga hea mees on teine siiski, lisas ta juure ning rõhus 
raha, mitte ta nartsu sisse oma kopikate juure pannud, särgi 
all taastu südant. Ka suure punase pitseriga kirja, mida 
ta aukartusega ikka ja ikka jätte silmitses, peitis taiimaks põue.

Lähem kõrts ei olnud kaugel,- seal ta tahtis keha kinnitada 
ja öömajale jääda.

Kuna Mait pööras taäfinult, aga rõõmust tuksutaal sü
damel mõisale selja, istus parun Adalbert von Wiesenthal 
üksinda oma kirjutustoas — lapsed olid taeskiga minema 
pannud — ja hõõrus mõtetes oma ilusaid taalgeid saksa- 
käsi. Tal oli hea meel. Sa seda kahel põhjusel. Esmalt oli 
ta enesest ära pööranud üsna suure hädaohu ning teiseks 
teinud toaefele külapoisile head. Ja heategu jätab ikka ma
gusa tundmuse südamesse.
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4.

„Parun Lutö" läheb meistri juure.

Kodu poole minnes oliö Maiöu jalgadel liiwad.
Õnnelik süda sundis keda kiiresti käima, ja nüüd polnud 

tal enam waja inimesi karta, ei mõisasunöijaiö ega waklatali- 
tajaiö,- ta wõis waliöa kõige suuremad ja otsemad teed.

Tuleb keegi kimbutama, wõtaö suure pitseriga kirja põuest 
ja hoiad talle nina alla — katsugu susse siis weel puutuda! 
Oled kaitstud nagu kilbiga. . .

Jälle wiiö tee ta mööda paljudest mõisatest, küladest, kõrt
sidest. Ka kolme wõõrast kirikut nägi ta. Kõige pealt jõudis 
ta Raplasse, sealt Juuru, Juurust Kosele. Juba teise päewa 
lõuna-ajal teadis ta enese olewat Harju-Jaani piirides ning 
mõni tund hiljem paistsid £. mõis ja rändaja koduküla.

Ta wõis enesele kergesti kujutella, et teda ootab kodus 
hea saun. Ja nõnda oligi. Kuid kõik läks ometi hästi.

Terwe perekond oli toas koos, kui Mait sisse astus. 
Natuke aega oliö kõik tummad,' Maidu teretust ei märganud 
keegi wastu wõtta. Isegi Liisu, kes polnud muidu suu peale 
kukkunud, kui waja oli tapelda, wahtis nähtawa kohmetusega 
kadunule otsa. WiiS päewa oli teda asjata oodatud ja 
otsitud!

Olga kui ema märkas, et poiss oli elus ja terwe, et ta 
pealegi julgelt, rõõmsa näoga ja nagu pilkawa muigega neile 
waStu wahtis, siis kargas ta süda täis.

„Soo! Seal ta, hulgus, ongi V4 käöistas ta oma nüsiwa 
häälega. „Kas niukest kurjawaimu ilmas enne on nähtud!

59



Tema jääb teolt ära ja läheb hulkuma! . . Ioak, otsi ma
lakad walmis! Oota, Poiss, fui su kere enne pole maha wõetud, 
süs wõetakse nüüd! . . Äoak, mis sa seal weel wahiö ja suud 
maigutaö!"

Jaagu laisk keha ei liikunud paigast. Ei tea, oli ta 
kadunu jälleilmumisest weel liiga üllatatud, wõi tundus talle 
määratud ülesanne wastumeelsena.

„Juku ja Anni, tooge õuest head wemblaö!" karjus ema.
Aga ka lapsed ei kuulanud sõna. Nad olid esmalt nurgast 

laiul silmil suure roenna otsa wahtinuö, siis temale argselt 
lähenenud ja hoidsid nüüd salarõõmuga ta kätest finni. . . 
Mait wõttis midagi põuest ja andis fummalegi pihfu — 
suured prantssaiad.

See nähis wihastas tigedat ema weel rohfem. Ta näis 
seda nagu enda pilfamisefs piöawat. Wihast puhkides jooksis 
ta nüüd ise wembla järele.

„Kas wõtaö poisil kere maha wõi mitte!" karjus ta 
tagasi tulles Saagu waStu.

„Hakkan mina nüüd täit meest peksma," kohmaS Saat 
„Eks ta mõisas wõi wallakohtus foa muidugi."

„Sa kodus peab ilma jääma? Oled sina mul koa lapse- 
kaswaiaja! . . Oota, siis tahan talle ise. . ."

Aga enne, fui ema fäsi sai tõusta, astus Mait ta juure, 
wõttis tal malga rahuga fäeft ja ütles:

„Säta järele, ema! Ma ei ole enam teie oma. . . Woata 
seda firja siin!"

Sa Mait tõmbas põuest oma suure walge firja wälja, 
mitte täiskuusuurune pitser peerutule walgusel punas nagu 
werine fetas.

„Ma olen nüüd prii mees," lisas ta pühalifult juure, 
„ja kellelgi pole õigust mind peksta — ka mõisal ja watta- 
kohtul mitte. . ."

Aga kawal poiss oskas weel teise õliga laineid waigis- 
tada. Aimates, mis teda kodus ootab, oli ta teel kaks rubla
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tükki nartsu seest wõtnuö sa lahtiselt taskusse pannud/ nüüd 
pistis ühe emale, teise isale pihku.

Mõju oli hea. Liisu waatles raha pihu peal, urises weel 
natuke raugewa wihaga, hakkas wiimaks üsna leplikult järele 
pärima, mis see kõik tähenöawat, kust ta „kroonu kirja" ja 
raha saanud ja mis seal kirjas seiswat.

Aga uus torm ei jäänud tulemata. See pääsiö lahti, kui
Mait oma pöörase reisiloo jutustanud ja ema ning isa 
said teada, et nende wanim poeg nFkk^^Ähab' maha'Htta? 
Nüüd hakkas Jaakki porisema. Liisu 
nagu paskrästas. -L EL1 S

„Ioak, homme päe" lähed härrc juuxe ja keelad ära, 
et teda linna ei lasta! Oled ju tema Isa, smu tahtmine käib 
tema omast üle. Lltle härrale kohe, et ellõhi poissi ära'lasta.
ennem paned ta, wastase hundi, soldatiks."

Mait laskis ka selle maru enesest kannatlikult üle käia. 
Tal oli raha weel rohkem taskus, kui muu nõu ei aidanud. 
Meeleldi oleks ta oma weski terwe müügihinna wanematele 
annuö lepituseks ja tasuks oma äramineku eest, aga ta ei 
teadnud weel, kui suured kulud ootawad teda linnas, kas 
meister ei nõua õpperaha, kui palju on maksta selle eest, et 
teda wallast wälja lubatakse, ja nõnda edasi. Esiotsa katsus 
ta wäikese hädawalega õnne.

„Nüüd ei ole enam midagi parata," ütles ta, siludes 
lõuga, nagu kataks seda habe. „N. parun ise paneb mu 
meistri juure, fee on tema enese soow, ja kui niisuke mees 
midagi soowib, siis ei aita teie wastupanek midagi. Meie 
härra kuulab ennem oma sugulase kui teie sõna."

See oli wanematele taibataw.
Ka weel teistwnsi oskas Mait nende wastupanekut 

painutada. Ta kõdistas nende uhkusetunnet ja äratas neis 
kasulootusi. Mõelgu nad ometi järele, et fee neile kahjuks 
ei wõi olla, kui neil linnas on „meistri-mees" pojaks, kes 
räägib saksa keelt ja teenib head raha. Ta tahtwat neid 
ikka meeles pidada ja neid kitsikusepäewil pojalikult aidata.
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Ka see ei jäänud mõjuta. Wiimaks jõutigi leppele. Ma
aemad lasksid endid ka sellest lohutada, et Juku hakkas juba 
asjaajajaks teenima ja Anni tagajatele samuti.

Järgmisel päeteal läks Mait oma tähtsa kirjaga härra 
juure. Kiri loeti hoolega kaks korda läbi — nii tähtis näis ta 
sisu oleteat ka härra meelest. Lugedes teaataS saks teahel üle 
ääre noore teomehe poole, ja mitte just sõbraliku pilguga.

„poiss, sa oled poole aruga," ütles teiimaks.
See oli kõik. Mait arteas heaks teaikiöa.
Siis pisteti kiri lauasahtlisse ja saks küsis nähteakalt:
„Sa palud minu käest siis luba minna teallast foätja 

elama?"
„palun küll aulikku härrat."
„Ma tahan sinu paltee edasi anda. Sulle saab teada 

antud, fui lubakiri tealmis."
Mait, kes niisuguseid asju ei tunnuõ, hakkas teadaannet 

juba järgmistel päeteadel ootama. Ta pettus aga tublisti. 
Nädal nädala järgi möödus — ei midagi! Nädalatest said 
kuud. Näis, kui oleks kogu asi unustatud. Walutatea süda
mega küsis Mait nõu talitaja ja kohtumeeste käest. Need ei 
teadnud mingit otsust anda. Härralt minna järele pärima, seda 
arteas Mait kardetateaks: härra ei sallinud tülitamist, fee 
oleks asja ehk rikkunud. Nii ootas ta rahutult edasi ja teaigis- 
tas ennast ainult feega, et faks ju saksa footoi ometi täitmata 
ei toõi jätta.

Muidu paltee käis aga teaheajal üsna korrapärast käiku. 
Et see oli talupoja paltee, siis oli käik aeglane. Mõisniku käest 
läks ta kihelkonnakohtusse, kihelkonnakohtust „landStoa peale," 
landstoa pealt rüütelkonna nõukogu kätte. Nõukogu pidas koos
olekuid, millal arteas seda heaks, ja pani Muidu pultee 
päeteukorrule, mil juhtus. Otsus läks rüütelfonnu peumehe 
kätte, kellel mitu uegu tähtsamaid asju oli toimetada fui saata 
säärast palteet edasi. Wiimufs jõudis ametlif esitis fuber- 
manguteulitsusse. Wõi sealgi oli tööst ja toiminguist puudust. 
Mõne nädala puhfas siis asi seal. MeS feteudel, aprilli
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kuus, fai Mail kihelkonnakohlu kaudu lubakirja, mille eest tal 
oli maksta üheksakümmend kopikat tempelmaksu.

Ametlikus tunnistuses kirjutati saksa keeli ja paberil, mida 
ehtisid suur kroonukull wesiwärwiöeö ja kubermanguwalitsuse 
pitser, et Mait Luts olewat nüüd ta omal palwel „maakohus- 
tusest" wabaStatuö.

Ometi wiimaks!
poisi rõõm oli nii suur, et ta paberit mitu korda suudles.
„Ta on siiski hea mees!" kordas ta oma endist sõna pa

run Wiesenthali kohta ja tõotas teda ikka tänulikult meeles 
pidada.

WarSti lahkus Mait isamajast.
Linna-teekonna wõttis jala ette. Isa hobused olid kewadi- 

sest raskest tööst toidu puudusel liiga wäsinuö, Maiöul aga 
noored jalad all. Wend Juku, tema nüüdne järeltulija teo- 
poisi-ametis, ja õde Anni, wäike werewaene tütarlaps, saat
sid teda lähema kingani. Sealt waatas Mait weel kord küla 
ja isatalu poole tagasi — ta ees seisis liigutata pildike nuttoat 
talupoja-wiletsust —, siis ta sammus ruttu edasi, tundmatule 
tulewikule wastu. Ta noores südames wõitleö lahkumise hale
dus wabaöuselõbu ja naeratawate tulewikulootustega.

Õhtune päike kuldas weel merepinda Tallinna lahes, kui 
Mait Luts jõudis Lasnamäele. Alt orust sööstsid üles linna 
sihwakaö kirikutornid, tõstsid turja hallid tornidega kinöluse- 
müürid, haljendasid noore rohelisega kaetud matsakad walüd 
ja ruskaö kirju majaöeräga — Toompea kõrgilt kaljurahnu 
otsas, altlinn nagu kummardades ja küürutades tema jalge ees. 
Mait oli käinud paar korda ennemini Tallinnas ja tunnuö 
neist käikudest ikka suurt lõbu,- linn oma kihawa eluga, oma 
suurte majade ja toredate kauplustega oli teda wõimsaöti wee- 
öelnuö. Nüüd aga, kus talle wõimalikuks tehtud jääda siia 
elama, täitis ta põue tuffuto rõõmuärewus. Nuttu sammus ta 
mäest alla, suhkruwabrikust mööda, piki mere äärt, mille 
walget liiwa ja Kalewite räpsukiwe loputasid mühawaö lai
ned, Kadrioru poole edasi. Kaunis puiestik oli weel raagus,- 

63



ainult siit ja sealt, tumedate tüweöe wahelt, paistsid nooremad 
lehtpuud ja põõsad õrnimas haliehteö, peaaegu walenöaöes.

Kõndides laia ja wõrölemisi otsejoonelist Narwa maan
teed mööda Wiru wärawa poole, mõtles Mait weel kord oma 
Plaanid üle. Hoolsa kuulamise tõttu oli ta juba maal paari 
tiSlermeistri nimed teada saanud. Need tahtis ta kõige enne üles 
otsida. Enne oli toaja wõtta korter, kuhu wõiks Panna maha 
pambu, mida ta kandis seljas — seal oli terwe ta waran- 
dus sees — ning puhastada nägu ja jalgu ja tõmmata paremad 
hilbud selga. Sest juba samal õhtul tahtis ta teatud meistrit 
külastada. Ta Walis omale korteriks ühe „sõbrahvowi" alewiS, 
mida kutsuti Slabodkaks ja kus ta isaga kord peatunud ja 
hobust söötnud. Tunni ajaga oli ta enda teetolmust puhas
tanud, tuliuue kuuega rõiwaStanud ning natuke keha kinni
tanud. Siis tvälja õnne katsuma!

Aukartusega lähenes ta üle Wene turu Wiru wära- 
wale. paremal ja pahemal pool wägewad kindlusewaküd laiade 
sügawate kraawidega, mille põhjas rohenöaö paksu kõntsaga 
kaetud West, walliöel aga pikad mustad suurtükid, mille tu
medad suud sihtisid ähwaröawalt laSkeawauSte wahelt wälja. 
Siin ja seal wahisolöatiö, tikkudega püssid seljas. Mallide 
tagant ja kõrwalt kerkisid wanaö keskaegsed kaitsemüürid 
üles ümmarikkuöe tornide, laökeaukuöe ja rõdudega. Siis tuli 
raske, wõlwitud wäraw, mis, kui wankrid läbi sõitsid, tume
dalt kõmises.

Warsti jõudis Mait Wiru uulitsasse ja oli feega linna 
ning kindluse sees. Tumedad, tõsised majad määratu kõrgete 
telliskiwist wiilkatustega, raskete nikerdatud kaar-ustega 
wõlwitud awaustes, neljanurgeline luukidega kogu esisel ja 
päratu suurte eeskodadega, mille akendel raudsed trellid ees. 
Elukorterite aknad olid tol ajal harwa uulitsa poole,- majade 
eesmine müür oma luugiridadega tuletas meele enam aitu 
fui elumaju, seda enam, et pööninguluukidest alla rippusid 
raudsed winnakonksud nagu kauba-aitaöel kunagi. Endised
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tallinlased pidasid omasemaks ja ilusamaks ehitada eluruu
mide aknad hoowi poole,- ainult kaupluste aknad, needki wäi- 
keseö ja kitsaruuöuliseö, elustasid tänawa poolt mõne maja 
eesmüüri.

Qks neist meistreist, kelle nime teadis Mait, asus Wene 
uulitsal, teine Niguliste uulitsal, paraku koputas poiss asjata 
nende ukse pihta. Llhel ei olnud õpipoissi tarwis, teine ütles 
Maiöu liiga toana oletoat. Noormees leidis juhatuse järele 
ka toeel kolmanda meistri. Aga see oli umbsakslane ja laskis 
Maidule toastata, eesti talupojast ei toõiöa ometi saksa käsi
töölist saada, — kas poiss oletoat hull!

ASjata toantsimise järgi pidi Mait esimesel õhtul mi
nema furtoatt öömajale: teda ei tahetud, ta ei kõltoanuö 
meistripoisiks, hoolimata ta tööhimust ja käteosatousest!

Kuid järgmisel hommikul läks ta uuesti teele. Tiöler- 
meistreid pidi ju Tallinnas olema rohkem kui kolm! Ja tõesti, 
ta leidis toeel ühe — pealegi kõige tähtsama ja suurema ter- 
toes linnas. Gee oli meister Wittelbach, kes Nataökaetou 
uulitsal töötas paljude sellide ja õpipoistega.

Mait oli astunud otsekohe töökotta. Oi, kuis seal höötoliö 
kiunusiö ja laastud lendasid! Õhku täitis peenike tolm ja see 
isetoärki mõnus puulõhn, mida Mait nii armastas, põrand 
oli üleni täis höötolilaaste, saepuru ja lauatükikesi. Siin ja 
seal seisid pooltoalmis mööblid — kapid, kummutid, toolid, 
lauad — ja nende üksikud osad. Sellid ja õpipoisid, sinise
triibulisest linasest riidest pluusid seljas ja samasugused püksid 
jalas, töötasid pikkade pinkide juures. Mõned höötoelöasid, 
teised liimisiö, kolmandad kopsisid puuhaamritega höötoeldatuö 
laudu kokku, neljandad nokitsesid nikeröiste kallal.

Waetoalt toõeti külapoisi eestikeelne teretus toastu. Sellid 
heitsid sisseastuja poole küsitoa pilgu, toimisid aga edasi,- 
üks näis oletatoat, et teine pärib toõõra sootoi järele, ja nii 
ei pärinud selle järele keegi. Õpipoisid aga, suuremad ja 
toähemad, pilgutasid üksteisele silmi ja näisid kintSpükSte ja 
pasteldega külapoisist nautitoat nalja.
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Wiimaks pööröis keegi toanem seN küsimusega Maidu 
poole, mida ta siit tahtwat.

poiss palus kokku saaöa meistriga.
Mis ta meistrist soowiöa?
Seda ei tahtnud Mait öelda. Eilsed asjata käigud olid 

teinud ta umbusklikuks,- ta näis kartwat, et sellid meistrisse 
kuidagi wõiksiö mõjuda, et teda wastu ei wõetakö. Meistrile 
enesele tahtis ta oma palive esitada tungiwate ja sele- 
tawate sõnadega.

Ta juhatati meistri elukorterisse, mis oli sealsamas üle 
koja.

Mait astus suurde, kaunis lihtsasse tuppa, milles aga 
iga asi, mööblitest seinakellani ja pildiraamini, mõnusast jõu
kusest märku andis. Mait pidi enesele ütlema: siin on hea 
elada! Aknaid ehtisid kodusheegelöatuö kardinad, helewal- 
geks küüritud põrandat katsid koöuskootuö riided, laudu ja 
ja kummuteid omatehtud katted, seintelt waatasid algelised, 
aga oma priskete wärwiöega tuba hästi elustawaö õlipilöiö 
— enamasti näod ja maastikud. Kõik, mis puutus selles ja läbi 
ukse nähtawas teises toas silma, hingas rahu ja mugawat 
kodusust.

Meister Mittelbach istus perekonnaga — abikaasa ja 
kaks tütart — parajasti kohwilauaö ning suitsetas sigarit, 
mille hea lõhn hõljus Maiöule juba eemalt wastu. Kõik 
neli pöörasid pead uudishimulikult ukse poole, kui poiss tere
tades lukutamata ja riiwitamata uksest sisse astus.

Et kuulajaid oli palju ja nende seas kaks noort naiSte- 
rahwast, siis kandis Mait oma palwe weiöi kohmetult ja 
kogelöes ette. See kohmetus kasivas weel, kui ta nägi, et 
tema soow, meister Mittelbach! juures õpipoisiks hakata, ära
tas kuulajate seas iseäralist tähelepanekut. Mõlemad tütred, 
noored täiskaswanuö mamslid. Pistsid pead naeratades foffu; 
emand Mittelbach, kõhn, kahwatu, teratoa ninaga inimene, 
mõõtis külapoiss! kaunis kõrgilt ületoalt alla ning meister 
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ise Mas oma halli, nüri habet ja küsis kõige pealt natuke 
kanges eesti keeles Maiöu wanaöuse järgi.

„Mi toana õpipoissi ei wõi ma tartvitaõa," ütles ta 
siis pead wäristaöes. „Ja ka saksa keelt ei oska sa mitte. 
Kuidas sa üldse tulid mõttele tahta hantwärgiks saada? 
(5a oled ju talupoeg ja pead põldu harima."

Mait hakkas seletama. Ta kõneles oma armastusest käsitöö 
wastu ja tõotas saksa keele õppida wõimalikult ruttu kätte. 
Ta ei jätnud ka oma osawust woolimis- ja nikerdustöödes 
mainimata ja esile tõstmata.

„Missuguse töö oled siis juba ära teinud?" küsis meister.
2a Mait waötaS punastades:
„Tegin tuuleweski, mille eest üks parun mulle maksis 

kolmkümmend wiis rubla."
„Soo!" hüüdis meister weidi pilkawalt. „Kahju, et ma 

seda kallist tveskit näha ei saa. QIrtvan aga, et mina tema eest 
mitte nii palju poleks maksnud, kui mõni rumal ja rikas 
parun. Aga õpipoisiks ei wõi ma sind siiski toõtta. Mul 
läheks küll üht õpipoissi weel tooja, aga seks tahan toõtta 
kellegi pürjeri poja. Nõnda olen senini ikka teinud."

Maidu näost hakkas ikka suurem kurbus paistma. Seegi 
meister siis, kelle mõnus lahke olek talle nii toaga meeldis, 
ei tahtnud teda saada!

„Meistri-isanö, toõtfe mind mõneks ajaks proowigi peale," 
palus ta. „Ma tahan nii toiks õppija olla, nagu teil kedagi 
enne põle old! Saksa keelt hakkan teiste käest ja raama
tutest kohe õppima! Ma artoan, mida inimene tahab, seda 
ta ka toõib."

Poisi alandlik palwe näis sedapuhku kindlasti Waid meistri 
mõlemaid tütreid liigutatoat. Nad olid teda naiitofe asja
tundmisega hinöawalt silmitsenud, ning inanem mamsel ütles 
papale saksa keeli:

„Wõiksid ta ehk küll prootoi peale toõtta. Ta on terane 
ja tugeto poiss, kes tood ei näi polgawat. Maata, kui kinöla- 
tahteline lõug tal on ja kui ettetoõtlit nina!"

5* 67



„Ning kõrwaö ei seisa tal pea küljest kuigi kaugel lahus," 
tähendas noorem õde.

„Mis head see siis tähendab?" hakkas emand Mittelbach 
naerma.

„No, kas niisugused laiad lahk-kõrwad on siis ilusad 
foõi?" haawus plika.

„AH, sellepärast, — sulle meelöiwaö ta kõrwad, nagu 
su õele ta lõug ja nina," lõbutses mamma edasi. „Kas 
tead, Georg, siis ehk wõiksid teha poisiga katset — su tütred 
on temaga rahul."

Meister hakkas isegi juba aru pidama. Ei wõinuö te
magi salata — poiss meeldis temalegi. Maiöu näos, hääles, 
seisangus oli midagi, mis äratas usaldust, soetas sõprust.

„Kas sul ka raha on?" küsis ta wiimaks. „Ma wõtan 
oma õpipoistelt, kui nad tulewaö õppima, sada rubla. Selle 
summa annan neile, kui nad wirgasti on õppinud ja mingit 
suuremal süüd pole teinud, pärast priiksütlemist tagasi."

„Mul on raha, aga mitte nii Palju," wastas Mait, 
„KaksMmmenö kaheksa rubla wõin meistri-isanöale sisse 
maksta."

„Hm, seda on wähe."
Jälle pidas meister aru ning uuesti andsid tütred talle 

nõu see nii omapärane poiss wastu wõtta. Wiimaks waatas 
Georg Wittelbach küsiwalt oma kõhna teisepoole peale, kes 
Maitu seni üle õla jahedalt silmitsenud.

„Mamma, mis on siis sinu lõplik arwamine?"
Emand Wittelbach kehitas õlgu.
„Ma arwan, et ta on tugete poiss teeekanömiseks ja puu- 

lõhkumiseks, ja et ta jaksab ka töid paremini tellijaile koju 
teeöada kui Karl ja Fritz ja teised poisid. Olga, kullake, ta 
on ju talupoeg, lihtlabane külapoiss! Kas fee ei käi meie 
maja ja äri hea nime te astu niisugust elukat teastu teõtta? 
Mis ütleteaö ka meie sellid ja teised meistrid selle kohta?"

„Seega saaksime toime," arteas meister. „Sumpti- 
foanemat eneselgi on maalt üks õpilane, kes oskab ainult 
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mõne sõna saksa feelt — kellegi külakõrtsmiku poeg. 2a 
paaril teisel meistril on neid kah. Tead isegi, et maalapsed 
pole nii rikutud kui meie linnapoisid. Alles minewal ameti- 
koosolekul tuli kõnesse küsimus, kas me ei peaks hakkama 
enam maapoisse õpilasteks tootma. Nende seas on tihti üsna 
andekaid päid, nagu Leopold Widriks, kelle ütlesime mi- 
netoat korral priiks. Pealegi oleme sunnitud seda tegema, 
sest juuretoool kodanikuseisuse noorpõltoest kahaneb iga aas
taga, kuna Tallinnas kõik tükitoad kaupmeeste sa kontoris- 
tiõe juure. Meil on ju ka pühapäetoa-kool, kus terasemad poisid 
hariduselt jõudsasti edenetoad. . . Kas lugeda ja kirjutada 
oskad?" poordis meister siis jälle Maidu poole.

„Oskan."
„No, fee läheb juba. Kas tead, ma tahan sinuga katset 

teha, poole aasta jooksul saame juba näha, mis sinust on 
loota. Siis kõneleme edasi. Kui näen, et sust ei saa asja, 
siis läheme jälle lahku. Kas oled nõus?"

Maidu südamest käis soe toool läbi.
„Täiesti nõus, meistri-isand. Sest kui mulle pool aastat 

annate aega, ei te mind siit enam soada minema."
„On sul luba linna elama jääda?"
Mait andis kubermangutoalitsuse tunnistuse meistrile kätte. 
„Mait Luts on su nimi?" ütles Mittelbach seda lugedes. 

„Mait — kentsakas nimi! Muidugi talupoja-nimi. Selle 
peame kohe ümber muutma. . . Kuidas peame oma uut Õpi
poissi hakkama hüüdma, lapsed?" keeras meister suu saksa 
keeles jälle oma perekonna poole.

„Matüas," otsustas emand kähku ja kuitoalt.
„Wäga õige, Sanna, — Matüas olgu ta nimi." 
„Lühidalt — Mati", andis toanem tütar Ernülie nõu. 
„Hea küll, me hakkame sind Matiks kutsuma. Ega sul 

midagi selle toastu ole, poiss?"
Mait oli päri selle ümberristimisega.
,,2a ka su liignime toõime natuke peenemaks teha," ütles 

meister naeratades. „Luts — fee on eesti sõna. Saksa hant- 
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ivärgil peab olema ka saksa liignimi... Mil wiisil wõiksime 
ta liignime natuke suursugusiada?"

„See on wäga kerge," naeris noorem tütar Berta, kes 
wahtis poisi tunnistusse, „ta kirjutagu oma nimes ,,tö" asemel 
,,tz" — ja sakslane ongi walmiS!"

„õige jah," kiitis meister lõbusal tujul. „Löaspiöi õpi 
oma nime nõnda kirjutama: Matiias Lutz. Su liignimel 
on siis pikem saba taga, ja saba on uhkuse märk."

Mait laskis neid naerda ja nöögata — temale oli täht
sam, et ta oli leidnud koha, ja pealegi nii suure meistri juure. 
Mõne kogelewa sõnaga ütles ta Wittelbachi-isanöale selle 
eest tänu ning püüdis sooritada kummaröustki, mis aga õnnes
tus kaunis keskpäraselt wõi weelgi halwemini, sest mõlemad 
plikad muigasid oma tassidesse.

„Kas tahad astuda täna kohe ametisse?" küsis meister.
„Hea meelega," wastas Mait.
Meister palus abikaasat otsida Matile puhas pluus ning 

käsitöölise kohased püksid ja tuhwliö, sest talupoja kintspükstes 
ja pasteldes ei wõiwat ta uut õpipoissi töökojas esitella. Ise 
aga läks iv animale sellile uue õpipoisi wõimist teatama.

Nõnda sai Mait Luts meister Wittelbachi juure tisleri- 
ja puunikeröaja-kutset õppima. Sissemaksu poolest tegi meister 
temaga teisiti kui tawaliselt, wõttes talt üksnes kakskümmend 
iviis rubla kautsjoniks. Tegi weel tingimuseks, et poisi isa 
tuleb warsti linna ja kinnitab, et ta annab poja kuueks 
aastaks meistri juure.

Warst! astus Mait sinisekirjus tööriiöeö meistriga töö
tuppa, kus teda tutwustati sellidele kui uut õpilast. Saksa 
keelt ta weel ei mõistwat, seletas meister, aga ta tahtwat 
selle ruttu kätte õppida, mispärast igaüks teda püüdku õpe
tada ning kõnelgu temaga kohe hakatusest peale seda keelt.

Kui aga Mait oli arwanuö, et ta pannakse warst! mõ
nele kergemale tööle, milles ta oma tulewast ametit otsast peale 
wõiks hakata õppima, siis ta eksis. Talle ei antud tööriistu 
ega töömaterjali kättegi, Waid teda peeti osalt kojameheks, osalt 

70



köögttüörukukö, osalt jooksupolsiks ja meistri perekonna ning 
sellide ümmardajaks. Kõigil oli õigus temale käskusid anda, 
isegi wanematel õpipoiStel, isegi meistri tüdrukutel. Sellide 
seas — neid loendus Wittelbachil kaheksa meest — olid 
mõned toored ja õelad,' neilt pidi Mait Mahel löökegi ivastu 
tootma. Samuti sai ta meistri emanda kaudu palju kannatada.

See oli inimene, kes pidas kõiki tema mehe leitoas 
olewaiö teenijaid madalamat liiki elukaiks, iseäranis aga 
Maitu, kelle talupojalist päritolu ta ei unustanud. Wara 
hommikust hilja õhtuni oli see emand jalul, jooksis toast tuppa, 
trepist üles ja alla, pistis igale poole oma nina ja tõreles 
toahet pidamata otsekui lõbu pärast. Juba oli Mati seda 
teinud, juba seda tegemata jätnud,- juba ta jäi liiga kauaks 
toälja, juba ta oli emandale toastu julgenud rääkida. Sa nõnda 
edasi. Aga mitte ainult Mati ei kannatanud tema pahura 
loomuse ja toal ju toalitsuse all, toaiö kõik kuus õpipoissi, ka 
kõik muud kodakondsed, ja mitte kõige toiimakö meister ise.

See oli heasüöameline, lõbumeelne inimene. Ta püüdis 
igas asjas leplikkusega läbi saada ja pigistada toäikeste süüde 
kohta meeleldi silma kinni. Ta ei seisnud küll mitte just oma 
õrnema poole tuhalabiöa-toalitsuse all, aga palja rahuarmas
tuse pärast andis temale ometi sagedasti järele, ka siis, kui 
emanda pool oli atoalik ülekohus. Niipea kui töökojas õhtul 
tegetous lõppenud, sõi ta kõhu täis ja läks Kanuti-gilöi toõi 
mõnda joogimajja, kus ta kokku sai omataolistega ümmarguses 
„tütoilauas", klaasi õlle juures rahu otsima, nagu ta taotses 
öelda. Õhtuse toäljaminekuga oli ta nii harjunud, et ta tundis 
enese otse haige oletoat, kui ta kord mingil sunöitoal põhjusel 
pidi koju jääma. Niisuguse ümmarguse laua ümber istuti 
siis koos, popsiti pikatoarrelist piipu, mis täidetud kollase „knast- 
riga", rüübati õllemärjukest, puhuti igapäetoast juttu ja hei
deti kõige pealt labast, süütut nalja, mille üle kaua homeeri
liselt naerdi. Enamasti tehti ka toäike õnnemänguke täringite, 
doomino toõl kaartidega tuletikkuöe peale, mis muudeti pärast 
rahaga õlleks, napsiks ja suupisteiks. Meister Wittelbach, nagu
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Paljud teisedki tema ringis, pidas joomises parajust. Ta wõiS 
weeta lõbusasti kogu õhtu pudeli õlle juures,- mõnest tema 
seltsilisest räägiti koguni, nad korkiöa ära minnes pudeli, mil
lest nad paar klaasi joonud, kinni ja anda selle teenrile järg
mise õhtuni alal hoida.

Meister Mittelbach, nagu tema abikaasagi, oli pärit kahe- 
kolme põlwe eest Baltimaale sisserännanud saksa perekonnast. 
Siinsed olud — maa päriselanikud ainult talupojad, mõisnik
kude alla rõhutud orjad — õpetasid meister Wittelbachi, nagu 
kõiki teisi saksa kodanikke, oma rahwusest ja seisusest eriti suurt 
lugu pidama ja põlgama, wõi wähemasti halwaks pidama 
kõike, mis kandis eesti, s. o. talupoja, nime ja kõneles seda keelt. 
Gt mitte saksa kodanikkude maöalaksarwamise ja alahinnangu 
alla sattuda, ruttasid muidugi ka need käsitöölised, kes olid 
maa pärisrahwa seast mõnel õnnelikul juhul uude elukut
sesse ja seisusesse pääsenud, oma rahwust ja nimegi salgama, 
mispärast sakslaste arw meie linnades järjest kaswas, ehk 
küll sakslaste sisseränö ammugi pea täiesti soiku oli jäänud. 
Kes neist uutest „wäliömaalasist" ei olnud sakslane, oli wähe- 
malt rootslane wõi taanlane. Isekeskis ja iseeneses teadsid nad 
wäga hästi, kes nad on ja kust pärit,- nende wigane saksa 
keelgi ja selle wõõrik hääldus ilmutasid seda pärissakslaötele, 
Aga nende ühised tulud nõudsid sest pidada suu ja endale 
luuletada wõõras rahwus kaela, pealegi oli üldine seltskond
lik arwamine, et see, kes rääkis saksa keelt ja oli saanud 
pisut kooliharidust, ei wõinud enam eestlane olla, sest eestlane 
tähendas talupoega ja talupoeg ei mõistnud saksa keelt ning 
oli koolitamata.

Meistri enesega sai õpipoiss Mattias Lutz kõige paremini 
läbi. See mees pani tema töö- ja õpihimu, hiljematel aasta
tel ta häid andeid tähele — wähemasti terasemalt kui wanim 
sell, sakslane Oskar Brandt, töökoja juhataja ja meistri ase
mik. See oli wa kõrk, turtsakas ja salaline isend, kes tegi 
õpipoisi elu kibedaks, iseäranis aga Matil, sel „talupoja- 
logaröil," nagu ta teda nimetas. See isand näis olewat 
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igaühele kade, kelle peal wübis meistri silm wähe lahkemalt,- 
ta pidas ennast äri hingeks ja tugisambaks ning arwas järe
likult üksnes endal olewat õiguse pälwiöa meistrilt kiidusõnu 
ja usaldust. Sellide seas oli Branötil wähe sõpru, õpi
poisid aga pidasid teda kõik oma weriwaenlaseks. Tal oli 
aga eriline osawus kohelda peenest! ja paeluwalt töötarwita- 
jaiö ning sobitada nendega kaupa,- sellepärast ta seisiski meistri 
juures lugupidamises, kuigi see teda isiklikult wahest ei armas
tanud.

Mati õpipoisi-põlwe raskusi aitas kergendada ka meistri 
tütarde lahkus tema wastu. Mõlemad noored neiud — üks 
kaheksateistkümneaastane, teine aastake wanem — leidsid 
papa uues õpipoisis uudust ja omapära, mis on mehele naiste 
juures alati heaks soowituseks. Kui Mati talupoja-riiöes ja 
pasteldes, juuksed pikad ja nägu päewitanud, teatud hom
mikul nende ees oli seisnud, olid neiud seda uudust ja oma
pära ainult tuhmilt tajunud. Nüüd aga, kus ta wülimuselt 
ka weel moodsaks saanud, kus ta esines pühapäewiti paremas 
riides, pügatud ja soetud peaga ning walgeks ja õrnaks muu
tunud näoga, — nüüd oli mamslite ühine otsus see, et ses 
Matis sisaldub peale jumeka poisi weel mingi waimne haru
kordsus ja hingeline erinewus. Nad aimasid temas mingit 
peitunud, maskeeritud kangelast, wahest mõnda suurtsugu sala- 
olewust, leides tema näost peeni, uhkeid, weetlewaid jooni, 
ta silmist lausa luulel ja romantikat — kõik märgid ja tunnused, 
mida awastawad ja usuwad naised kõige meelsamini 
plika-eaö.

Meistri tütarde sõprus — kui seda nõnda wõis nimetada 
— oli Matile mitmes suhtes tuluks. Iseäranis saksa keele 
õppimises. Ta läks tihti oma lugemis- ja kirjutusraamatutega 
nende palwele, kui ta ühest wõi teisest asjast ise jagu ei saa
nud, ning mamsel Emiilie ja Berta, kes olid oma aja kohta 
hästi koolitatud, andsid täite meeleldi juhatust. Niisama püüd
sid nad temaga ta palwel kõnelda igatahes saksa keelt ja 
parandada tema keelewigu. Neil oli Matilt luba iga wea üte 
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naerda ja teda nöögala, sest siis jäid, nagu seletas poiss, weaö 
ja nende parandused talle kõige paremini meele.

Mati kui auahne, püüdlik iseloom oli raudse tahte ja wäst- 
mata wirkusega waruStatuö õppija — nii oma ametis kui ka 
üldise hariduse omandamises ja wõõra keele õppimises. Õhtuti, 
kui kõik sellid ja õpipoisid töökojas oma mitmekoröseil naridel 
magusasti norskasid, istus temake weel oma raamatute juures 
ja tuupis endale pähe, mis sinna iganes mahtus, pühapäewaö 
pühendas ta pea täiesti õppimisele ning pühapäewakoolist, 
kus ta warst! arenes õpilaste esirinda, ei puudunud ta ainust 
tundi. Ja et tal oli lahtine pea ja hea mälu, siis ta jõudis 
wähese ajaga palju koguda ja palju tallel hoida.

Zuba kolmandal õpiaastal kõneles Mati käsitöölise ja 
pealegi õpipoisi kohta kaunis rahulöawalt saksa keelt, neljan
dal aastal oskas juba ilma liiga suurte wigaöeta saksa keeli kir
jutada ja õpiaja lõpu poole wõis waewalt keegi weel öelda, 
et see poiss tuli mõne aasta eest otsekohe adra tagant kints
pükstes ja pasteldes linna ning kõneles ainuüksi põlatud 
„maakeelt."

Mati enese palwel ja tema silmapaistwa ande tõttu oli 
ta töökojas pandud peenemate nikeröuötöööe peale. Siin ta 
jõudis weel rutemini edasi kui keele- 'ja raamatutarkuses. Mu
nema õpipoisina tegi ta juba töid, mis oleksid auks olnud toitu
nud sellile. Ta oli toäsimata uute mudelite otsimises ja Ühenö- 
lemiseS ning mõtles neid toahel ka iseseistoalt toälja — lugu, 
mis Oskar Branöti mitte wähe ei pahandanud, meistrile aga 
seda enam meeldis. Kuna toanasell ninatarga külapoisi ette
panekuist ja katoanöitest nii mõnegi ära laitis, tagasi lükkas, 
toõi meelega unustas, toõttiö meister Mittelbach nii mõnegi, 
mis tal kätte puutus, tartoitusele ja jagas algatajale teenitud 
kiitust. Ta tunnistas hea meelega kõigile, et katse, mis ta 
külapoisiga teinud, läinud kõige paremini korda. Mati oli 
prootoiaja hiilgatoalt sooritanud ja õpiaja hea lõpp polnud 
enam kaugel.
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Luba hakkas Mati und nägema oma „seklitükist". See pidi 
saama ilus — ta wõttis selle enesele waimustuse ja au
ahnusega ette. Ooöatuö proowitöö tuligi kuuenda õpiaasta 
wiimasel poolel. Temale tehti „auwäärt tisleriameti" poolt 
ülesandeks, ehitada ilulaegas, milles oleksid kõik tisleriametis 
ettetulewaö tähtsamad nikeröus-algkujuö heal kooskõlal ühen
datud. Qlesanne polnud kerge, aga see Matit just rõõmustaski. 
Iküüö ta wõis ometi näidata, mis oli tal peas ja sõrmedes 
ja mida ta ligi kuus aastat õppinud. Nüüd ta wõis luua 
lõwipäiö ja kalasabasiö ja irwitawaiö sarwikuid kentsakate 
kaswuöe ja lehtede wahel — weel ilusamaid, stiilsemaid ja 
peenemaid kui need, mis ehtisid P. härra kappi ja lauda. Rõõ
mulisel ärewusel ja kunstnikuõhinaga asus ta proowitööle.

Waheajal oli hea meister asja peale mõelnud, mis Matil 
enesel üsna meelest läinud. Wiimane oli küll mõisniku maa 
küljest wallanöunuö ja linna elama wõinud asuda, aga ta 
ei seisnud seal weel koöanikukirjas, ei olnud weel „linna all 
ülewal". Seda pidi aga tolleaegne käsitööline olema, muidu 
ta ei wõinud saada selliks. Llmberkirjutus maksis tüki raha, 
mida Matil enesel polnud. Siin tuli meister Witteldach talle 
palumata appi ja toimetas ta koöanikukirja enne kui walmis 
Mati sellitöö. Wirgast, andekast töölisest oskas isand Mittel
bach lugu pidada.
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5.

Matiias Lutz saab selliks.

Õpipoisse öeldi, nagu uuema ajanigi weel pruugiks, igat 
aastaweeranöil „priiks": lihawõttekö, jaanipäewakö, mihkli- 
päewaks ja uusaastaks. Kui iraja, kutsuti amet seks ka 
erakorraliselt kokku, kuid selle eest pidi õpipoiss, kelle palwel 
fee sündis, maksma erimaksu. Meister Wittelbachi õpipoiss 
Matiias Lutz oli ta enda palwel lihawõtte-kwartaaliks au
lise ameti ette kutsutud, et wastu wõtta selle otsus oma selli
töö kohta ning oma prnksütlemine.

Mati proowitöö oli saanud aegsasti walmis. Kodus ära
tas fee imestust ja mitte wähem kadedust. Ametis, kuhu 
teos oli proowimisele wüdud, öeldi, et fee on ennemini meiftn- 
fui sellitükk. Mati enese soowil, mida meister Mittelbach 
meeleldi toetas, oli talle saanud raskem ülesanne osaks, fui 
oli tawaline. 2a sellest oli ta, nagu meister wõis ette ar- 
toata, kõige paremini jagu saanud. See endine külapoiss 
tegi Mittelbachile weel kogu „küduwäärt sumpti" ees au; 
seda pidi meister rõõmsasti käsi hõõrudes endale ise tun
nistama ja laskis seda ka teisi tunnistada.

Tähtis päew jõudis kätte.
Mati tõmbas endale weiöi kitsaks jäänud musta leeri- 

ülikonna selga, pani mamsel Berta kingitud helewalge ma
niski ette, wõiöis oma helkjad juuksed õliga ning kiskus saapaö 
jalga, mis olid nii läikima wiksituö, et tarwita kas wõi peeg
liks. Ka tolleaegse selli uhkus ja wäärikuse märk — hiilgaw 
torukübar — ei puudunud; selle kentsaka peakatte, mida sellid 
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kutsusid „hirmutoruks", pani ta täna esimest korda pähe.
Kui ta nõnda mamsel Berta ette astus — see oli teda 

enne äraminekut soowinuö näha —, punastas neiu üsna 
— nii nägus ja peen noorisanö seisis ta ees! Kes oleks 
wõinuö arwata, et külapoisist, kes siinsamas toas, pastlad 
ja kintspüksid jalas, nii häröasti oli palunud õpipoisi kohta, 
kuue aasta pärast saaks härrasmees, keda wõis mõne noore 
Paruniga kergesti ära wahetaöa. . .

Neiu Berta oli nii kohmetu, et ta teda ei märganud kiita 
ega Pilgata, mida ta muidu tingimata oleks teinud. Ta pu
nastas weel kord, kui noormees teda tänas maniski ja kõige 
muu hea eest, mis talle ta õpipoisi-põlwes mamsli poolt osaks 
saanud. Sa kui Mati uksest läks, waatas neiu talle hoopis 
rsewärki pilguga järgi. Selles nagu õitses ja säras midagi.

Meistri wanemale tütrele ei saanud Mati oma tänu 
awalöaöa ega ennast temale näidata, sest see ei olnudki 
enam majas. Ta oli ligi kahe aasta eest noorele tünöersepp- 
meistrile, kes isalt jõuka äri pärinud, mehele saanud.

Nüüd läks noormees grawiteetlikul sammul, teadlik oma 
imponeeriwast ilmingust, Kanuti-gilöi, kus tähtis etendus 
warst! pidi algama.

Esimest korda elus tohtis Mati jala selle maja läwe 
üle tõsta. Oli see ju meistrite püha esinöuspaik, kuhu õpipoisse 
millalgi sisse ei lastud, kuna sellid enamasti eneste „fjäär- 
beriöes" koos käisid. Seisusemüüriö ja ametiseinaö olid tol 
ajal, rohkem fui kolmweerand sajandi eest, üle- ja läbipääse- 
matuö.

Mati pidi ootama, kuni teda tiölerrneistritest kooStuwa 
„ameti" ette kutsuti. Temaga ühes ootasid täna weel wiis 
õpipoissi priiksütlemist, aga need olid teistest käsitöö-liikidest.

Joogid ja pealewõtted, millega ta ametiliikmeiö pärast 
priiksütlemist tahtis wõõrustaöa, oli ta juba walmis tellinud. 
Naha seks oli ta meistrilt saanud. Mittelbach kinkis talle hom
mikul need kakskümmend wiis rubla, mis see õpipoisina talle 
sisse maksnud, tugewate intressidega tagasi.
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Maliias Lutz kutsuti wümaks koosoleku-tuppa.
WäiklaseS kõrges ruumis, mille seintelt waatasiö alla 

endiste gilöiwanemate suured pidulikud õlimaalid, seisis pikk, 
rohelise riidega kaetud laud. Selle ümber, kõrgetoelisiel too
lidel, istus arwkonö isandaid, nooremaid sa wanemaiö, kõhnu 
ja Pakse, ühed tihedate juustega, teised läikiwate kiilaspeadega. 
Need isandad, selle tiSleriameti auwäärt liikmed, olid täna 
Mati kohtumõistjad ja saatusesepaö.

Laua kestpaigaS troonis elatanud ametiwanem ehk elter
mann Ludwig Bender, tema kõrwal, paremal ja pahemal 
käel, esimene ja teine kõrwalistnik. Mati meister Georg Mittel
bach ise ja meister Arnold Schubbe. Muude lauas istuwate 
meistrite, ameti lihtliikmete seas silmas Mati ka neid kolme, 
kes teda kuue aasta eest ei tahtnud õpipoisiks wastu wõtta. 
Samuti wõtsiö koosolekust osa ka selliöeliiöu mõlemad laeka- 
hoiöjaö ja kaks wanaselli.

Keset lauda, wanema ees, seisis ametilaegas, ilus niker
dustega ehitud ja kolme lukuga warustatuö puukast, milles 
alal hoiti ameti raha, raamatuid ja dokumente. Laua otsal 
nägi Mait oma sellitööd, nikerdatud ornamentidega kaetud ilu- 
kasti, meistrite proowiwate pilkude all seiswat.

Ametilaeka kaas oli kinni olnud, kui Mati sisse astus,° 
meistrid suitsetasid ja ajasid naerdes juttu. Niipea aga kui 
õpipoiss ukse enese taga oli kinni pannud ja alandlikult keset 
tuba seisma jäänud, tõstis eltermann laeka kaane üles. See 
oli märgiks, et koosolek on awatuö. Sedamaid pandi sigarid 
suust, lõpetati jutung ning naer ja tõsiste, pea pühalikkude 
nägudega istus tertoe kogu laua ümber. Laeka awatuö kaas 
nõudis siin sama aukartust nagu kohtukull kohtus.

Ametiwanem Bender, wähese walge juuksega, habemest 
lagedaks aetud põskedega wäiklane isand, pööras oma pä
ratu suured wälkuwaö prillid Matiias Lutzi poole.

„Mis on su soow?" küsis ta kohtumõistja tõsiduse ja 
kõrgusega.

Ja Matiiasel oli wastata:
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„Ma soowln ülikiiöetuö tiöleriameMI, et mlnö kirjutataks 
õpipoisina wälja ja öeldaks feUino priiks."

„Tunned sa meie ametisõna?"
Matiias ütles selle üles. Nagu algkvne, nii oli talle ka 

ametisõna enne pähe õpitud. Ühtlasi pidi ta piinlikul hoolel 
tähele panema, et ta oma kehahoiu, käteliigutamise, silma- 
waate ning kogu oma olekuga pühaks peetud wiisakuöpruukiöe 
wastu ei eksiks. Muidu oli karta karistawaid märkusi, isegi 
pikemaid noomitusi. Kõige eel pidi ta aga oma wastuste üle 
walwarna. Need pidid olema lühikesed, selged, aupaklikud. 
Äga waSturääkimine, ka põhjendamata laitusele, oli keelatud.

Kõige pealt kuulutas meister Mittelbach, et ta oma 
õpipoisi Matiias Lutzi, kes tema juures kontrahis määratud 
õpiaja läbi teinud, täna priiks ütleb, mispeale ta kontrahi 
ametile ette luges. Siis algas ametitoanem wäikest kõnet.

Selles waatas ta kandidaadi õpipoisi-põlwe peale tagasi, 
tuletas ta wigu ja woorusi meele, seletas, kuidas meister 
tema eest isalikult hoolt kannud, teda õpetanud, kaswatanuö, 
toitnud ja katnud, teatas, et meister oma õpilasest, selle eksi
musi armulikult unustades, ainult fiittoa tunnistuse armud jne. 
Siis järgnes isalik manitsus, kuidas Matiias Lutz ennast sellina 
peab üles pidama, kuidas tal oma leitoaifa tulusid igatahes 
on silmas pidada, kuidas ta ainult woorusliku, jumalakartliku, 
kaine eluga ausa ja tubli käsitöölise nime pälwib, kuidas ta 
peab Walwarna, et õpipoisid ülekäte ei läheks, toiina ei jooks, 
sigareid ei suitsetaks ega meistri tööaega ei warastaks ning 
kuidas ta õpipoisse kristliku kannatusega peab õpetama, nagu 
teda ennast on õpetatud.

Pärast ettermanni wõttis sõna esimene kõrwalistnik, meister 
Mittelbach ise. Ta ei olnud suurem kõnemees, wähemasti 
mitte piduliste! wõi pühalikkudel puhkudel, siis, fui talle tehti 
kohuseks kõnelda. GellewaStu wõis ta õllelauas, „eneste 
keskel", tundidekaupa rääkida,- siis ei tulnud tal sõnadest, 
mõjuwatest kõnekäändudest, iseäranis aga heast naljast kunagi 
puudus kätte.
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Meister Wittelbach kõneles ainult mõne sõna, aga need 
olid Mati kohta wäga austawaö. Ta kiitis soojalt oma õpi
poisi wirkust, wiisakat ülespidamist ja häid andeid ning tun
nistas, et tal säherdusi õpilasi mitte palju pole olnud. Ainult 
mooöu pärast, et noormeest mitte upsakaks teha, siputas ta 
mõne laiöumaitselise lause sekka ning lõpetas oma kõne manit- 
sewate ja õpetawate lõpplausetega.

Kui teinegi kõrwalistnik, kuiwetanuö näoga wagune ja 
unine isand, mõne pea arusaamatu fraasi oli huulte otsalt 
pillanud, wõttis eltermann jälle sõna.

Ta kuulutas Matiias Lutz'ile, auwäärt meister Georg 
Wittelbachi õpipoisile, et üliküöetud tisleriamet tema sellitööd 
on proowinuö ning otsusele jõudnud teda õpipoisist wälja 
kirjutada ja sellina priiks öelda. Senine õpipoiss Matiias 
Lutz ärgu mõelgu aga sellepärast toeel, et tema sellitükk au
lise ameti poolt ainult kiitust on leidnud, et fee on ilma 
wigaöeta. Ei poolegi. Sel tööl olewat nii mõnigi toiga küljes. 
Nende toigaöe eest piöatoat noor sell ametiseaölust ja toana 
pruuki mööda trahtoi maksma. Sa nüüd loendas ta mitu toiga 
ja puudust, mis leida Mati laeka küljes, ja määras igaühe 
eest trahtoi suuruse ära.

Malus artoustus ei suutnud aga Mati meelt rõhuda: 
ta teadis, ka see oli ainult pruuk ja komme. Nõnda artous- 
tati iga sellitükki. Sel toälifel kujul sunniti noort selli toaiö 
ameti kahte laekasse andeid ohtoeröama: ameti üldisesse ja 
ameti toaestelaekasse.

Mati tõmbas sedamaid punga taskust ja maksis trahtoiö 
eltermanni määrust mööda kinni. Summad polnud just suu
red: enamasti alla rubla.

Kui temale seepeale ta sellikiri oli ette loetud ja ära 
antud, firutati talle käed toastu ja footoiti õnne. Sedamaid 
oli üks toahesein langenud, sest talle öeldi nüüd „sina" 
asemel „teie" ja pandi ta ametilaua ette istuma. Õpipoisist 
oli saanud sell — poolest inimesest folmtoeeranõ inimest, sest 
täietoäärtufeline isik toõis siin ringis olla ainult meister.
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Nüüd algas meistrite pidulik wõõrustamine uue selli 
poolt.

See tõi sisse weine, kooke, puuwilja, sigareid. Wein 
walati suurde, antiiksesse kannu, mida ehtisid mitmesugused 
tingitud mälestuöaszakeseö, nagu ka laua peal seiswat lae
gast, mille kaas löödi praegu kinni, sest koosoleku ametlik 
osa oli lõppenud.

Kui Lutz oli teatud joogisöna öelnuõjaje peatt^-rütk^ 
banuö, hakkas kann kombekohast järefk" mööda rmgi' kAma. 
Sigarid pandi suitsema ja mõnus, eb^uÄbtif jutung ühendaiK 
noort selli lühikeseks ajaks meistritega. I ' ц

Pridu teine ja pikem pool järgnes häärberis sellide ^eää.
Matiias pidi gildist tootma selliü^ingu raske.- ametfaettT 

õlale ning kandma ta mõlema laekahöldja ning toanaselli 
saatel häärberisse. See oli Müüritoahe uulitsal. Sinna oli 
keegi noorsell ametitoennaö toaheajal kokku kutsunud, nende seas 
ka paar toanemat õpipoissi, kes aitasid pidulist ümmardaöa. 
Samuti ilmus meister Wittelbach Mati paltoel hiljemini 
häärberisse.

Ka siin pandi toanu sumpti-aegseiö kombeid ja pruuke tä
hele — niihästi uue selli toastutootmises atoatuö laeka juures 
fui ka joomises ja kõiksugu tembutustes, millest üks üleannetum 
fui teine.

Kõige eel peeti uue selli üle fohut. Igaühel oli õigus 
teda süüdistada,- kõik ta õpipoisipõltoised patud kanti ette — 
ka niisugused, millest Mati hing midagi ei teadnud. Llks 
sell tõstis ta peale näiteks kaebuse, Mait käinud uulitsal 
kepiga,- teine, et tal olnud kord kübar peas,- kolmas, et oletoat 
teda näinud suitsetatoat,- neljas, ta „patseerinuö" neiudega,- 
toües, et Mati ei olla teda kord teretanud toõi mitte küllalt 
aupaklikult teretanud. Kõik need olid asjad, mis õpipoisile kee
latud, ja süüd, mis nõudsid karistust.

Karistus pandi süüdlasele siingi rahatrahtoi näol peale, 
wtz pidi maksma laegastesse iga süü eest teatatoa summa, 
lõne eest ostma ka jooke. Shtu jooksul leiti toeelgi kimbu-
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lüsi, millega kukutati wastküpsenuö sell kui ka muud ameti- 
tvennaö sisse ja mõisteti karistuse alla. Matiiaö piöi ennast 
kogu aja laskma nokkida ja tögada, ilma et ta oleks tohtinud 
sellest wihaStuöa. Sest igale pahakspanekule järgnes oma
korda karistus ühel wõi teisel näol.

Häärberis söödi ja joodi noore selli kulul terwe öö. Mui
dugi piöi wiimane enda purju jooma, sest kannu tühjendami
ses ei tohtinud ta kellestki maha jääda, ja kannu pandi teda 
tühjendama ka mitmel otsitud wiisil.

Esimest korda elus tundis Mati, et maakera tema all 
käib ringi, ning esimest korda elus ei mäletanud ta teisel 
päewal, kuis ta oli öösi koju saanud. Ta leidis enda hommi
kul täies piöu-ülikonnas, manisk kortsunud, kaelarätt määröi- 
nud, wõõrast koikust. Ägades haaras mehike oma walust 
lõhkewa pea ümbert kinni ja needis joomise põrgu põhja.

Aga täna peeti töökojas pidu edasi. Matiiaö piöi seda
maid „peaparandust" muretsema ja ise muidugi jälle kaasa 
jooma. Meel kolmandal ja neljandal päewal oli sellide seas 
neid, kes nurusid tatt pidu tagatippu. Waene noor sellike 
tänas taewast, kui pidunäöal wiimaks ometi möödus. Ta 
pea oli nii raske ja tasku nii tühi.
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6.

Lius eesmärk.

Esimesel ajal peale sellinemist maitses Matiias Lutz oma 
wabaöust noore inimese himu ning õhinaga. Ta sirutas oma 
kohmetunud liikmeid, nagu ta ise naljatas. Elas lõbusasti 
häärberis ametiwenöaöega, käis wirgasti perekondlikes sõõ
rides, keerutas pidudel tantsujalga, wõttis osa wäljasõituöest 
Wiimsesse ja Kosele, Tiskresse ja Joale, ega jäänud ühestki 
pulmast ära. Oma awala, rõõmsa, wiisaka loomu tõttu oli 
ta iga, oma sileda wälimuse ja taktikinöla tantsu pärast eriti 
naiste juures lugupeetud. Ilma Matiias Lutz'ita ei olnud 
wiimati enam üheski seltskonnas õiget elewust.

Kuid Matiias Lutz ei olnud mees, kellele niisugune 
kerge, ainult pealiskaudsele lõbule pühendatud elu pikapeale 
oleks meeldinud. Seesmisel sunnil, pool-ebateaölikult katsus 
ta elule anda tuuma, otsida sellele kõiges liikuwuses paigal- 
seiswat keset. Tal pidi midagi olema püüda, tal pidi seisma 
eesmärk silmas, mida waja saawutaöa. Seda nõudis juba 
auahnus, mis paisus tat loomuliku omadusena põues.

Matiias hakkas jälle tõsisemalt tööle. Seda tegi ta osalt 
töö enese pärast, mida ta armastas, uute ülesannete pärast, 
mis teda erutasid,- osalt aga ka, et koguda wirga töö kaudu 
kapitali. Kapital on asi, mis tiiwustab inimest, mis annab 
talle wäge ja wõimu: seda wõis Matiias näha iga päew 
ja igat sammul. Ja tema soowis endale tiibu, igatses 
omale wäge ja wõimu. Lapsepõlwine wiletsus seisis tal weel 
selgesti silma ees. Kuis pidi isa ja ema, kuis oli ta ise pida- 
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nuö werisel higil rohmima ja rabelema, et hoida ainult Pal
jast hinge tuima, roidunud ihu sees alles — kõik õieti tüki 
aganase leiwa, takuste riiete ja haiswa suitsuhurtsiku eest. Tal 
oli olnud õnn sest kurwast, ainult loomale omasest elust pää
seda. Kas pidi ta siia seisma jääma, kuna redelil oli weel 
pulki, mis wiisid kõrgemale? Ei, ütles ta enesele, püüa ronida, 
niikaua kui suudad. Mida kõrgemal oled, seda magusama tun
dega waatad ülalt alla — maha oma armetuma lapsepõlwe, 
kogu oma haleda minewiku peale!

2a Matiias hakkas ronima. Oma tööga püüdis ta ro
nida. Ta sai hoidlikuks, säästis niikaua kopikaid, kui neist sai 
rubla, ja niikaua rublasid, kui neid sai kümme. Juba kujunes 
talle silma ette armas pilt, kuidas tat on kord nii palju sa
dasid, et wõib mõne tisleriäri osta — juba kõöistas teda 
meistri nimi ja meistri au.

Ta ei salanud enesele, et tee on pikk ja waewaline. Saada 
tööga jõukaks, koguda sellipalgast kapitali — oi, see nõudis 
kannatust, jõupingutust, enesesalgamist, kõige pealt aga aega, 
palju aega! Teine suur takistus kaswaö tolleaegseist oludest. 
Gumptiö ei tahtnud eestlast meistriks teha, peeti wanast kõrgist 
põhimõttest kinni, mille järele „mittesakslastele" (Llnöeutsche) 
ei awatud teed meistri au juure. Ehk olgu siis, et säherdune 
sell oli mõne meistriga kogemata saanud sugulaseks, mida 
just sagedasti ette ei tulnud, wõi et ta kosis saksa wõi saksas
tunud meistri tütre naiseks, mida juhtus weelgi harwemini. 2a 
Matiiase endine talupoja-seisus oli linnas kõigile nii tuttaw. 
Selliks ta kõlbas, osawaid ja usinaid töölisi oli meistri-isan- 
öatel waja, ent meistriks mitte, — seks oli ta alatu minewik 
liiga wähe peidetud ja unustatud.

Seal pakuti Matiiasele korraga ootamatult poolt awi- 
tatoat kätt. Talle pisteti nõiapulk pihku, millega ta takista- 
waö kiwiö teelt waewata wõis kõrwale iveeretaöa. Lage 
rada paistis talle korraga silma — lage nimelt esimese waate 
järgi.

Matiias hakkas tähele panema, et meister Wittelbachi 
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noorem tütar waatas tema peale pilguga, mida waewalt 
tvõiS mõista wõõriti.

Mamsel Berta pidas imelikul kombel ikka weel neitsi- 
põlwe, ehk ta aastatelt küll juba seal seisis, kus jõuka, lugupee
tud kodaniku warapärija ei tohtinud seista, kui ta pole puru- 
foigane. 2a mamsel Berta polnud mitte ainult terwe tüdruk, 
mitte ainult korralikult kaswatatud ja „koduste wooruste" 
poolest iga teise kodanikutütre toäänline, Waid teda ei wõidud 
nimetada jumetukski, kuigi ta polnud otse silmatorkav)a iludu
sega õnnistatud.

Neiu Berta oli nooremas eas paarile kosilasele, kes talle 
ei meeldinud, „armud korwi". Tugedes oma lugupeetud pere
konnale, weel enam aga oma pärandusele, Walis mamsel 
Berta tol ajal palju. Oli tal ju oodata sulakapitali kõrwal 
kolmekordne kiwimaja ja — kui ta tuletoane on tisler ja soo- 
wib tulla koduwäiks — terwe suur äri, sest wanema tütre wei- 
mewaka oli meister teise, wähema majaga, aga suurema 
wallaswaraga ausasti täitnud.

Mamsel Berta Walis, ja see sai talle saatuslikuks. Wane- 
mad aga olid teda walida lasknud, sest et ta nüüd ju nende 
„ainus" oli ja et nad isegi walisid. Sel wiisil tehti kosilased 
araks, — nad ei tahtnud nina põletada, nagu nende eelkäi
jad. pealegi polnud Tallinnas jõukaist kodanikutütreist puu
dust — kodanikud elasid hästi makstud töö ja odawa elu 
tõttu kõik wäga toekalt, käsitööl oli weel kuldne põhi — ning 
weel wähem puudus oli Tallinnas ilиsaist kodanikutütreist. 
Ka selle poolest käis nii mõnigi mamsel Bertast üle.

Wõib ka olla, et üks WÕi teine kandidaat neiu Wittel- 
bachi karakterist mitte kõige paremat ei kuulnud. Mammad ja 
tantad, kes käisid Wittelbachi majas kohwipidudel — need 
pidud olid tal ajal weel rohkem moodis kui meie aegu — leid
sid wahest, et mamsel Berta polnud mitte üksnes näolt emaga 
wäga sarnane, Waid ka oma seesmise mina poolest, oma rahu
tuma waimu, teratoa keele ja sügawasti juurdunud uhkusega, 
mis kaldus nii sagedasti kõrkuseks.
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Olgu kuidas on, mamsel Mittelbach näis olewat kosilastel 
jäänud kahe silma wahele. Juba häbenes wiisakaö inimene 
Msiöa ta aastate järgi. See muutis neiu meele nii mõruöaks, 
et ta lõi weel hiljuti ühele weiöi elatanud tahtjale otse tasu- 
himust trotslikult suu peale.

Ta näis weelgi tahtwat oodata.
Keda?
Seda noort selli, endist talupoissi, kes oli temast ligi neli 

aastat noorem, kellel polnud muud kui sile nägu ja näöalapalk 
ning — mis kõige kaaluwam — kelle wanemad elasid küla 
suitsusaunas ega kõnelnud sõnagi saksa keelt!

Mõte oli Matiiasegi meelest esiotsa nii Weider, et ta ra
putas aina pead. Berta Mittelbach ja — tema! See seisuse
uhkeim kõigi uhkete seast ja — Mait Luts, keda meister 
kord ta madala sünni pärast ei tahtnud õpipoisiks wõtta! 
Matüas arwas end eksiwat. Mõib olla, et mamslile ta wä- 
limus weiöi meeldib, ta iseloom, ta rõõmus meel. Olga sellest 
kuni — selleni on weel pikk tee... 2a ta püüdis oma nähi- 
seiö maha salata.

Olga nad tulid jälle, kordusid. 2a nüüd harjus noor sell 
enesele ütlema: Kes teab? NaiSterahwa süda olla suur mõis
tatus. On ju ennegi juhtunud, et kõrge himustas madalat, 
rikas waest... Armastus teha noorigi neiusid wahel peast se
gaseks, miks siis mitte ka wanemaiö — pealegi neid, kelle 
walik on juba kokku kuiwanuö...

MatiiaS arwas, ta oleks kohe nõus, kui mamsel Berta 
aga tahaks. Tema esimene pilk ei langenud mitte naise, Waid 
selle peale, mis kõlkus naise küljes. 2a seda oli palju. Maese 
noore selli kohta päratu palju. Meister Mittelbachi koöuwäi 
— üksi seegi maksis midagi, see paljas nimetus. 2a siis suur 
korralik äri, ilus kolmekordne maja ning waka põhjas, muu 
wara all, kulda — arwatawasti head kamalutäied kol
last kõlisewat õnne!... Mati, ole õnnelik, ära lase niisugust 
käest, teist pole nii kergesti leida! Kas sa ei näe, ei kuule, ei 
katsu käega, missugune nõiawõim on rikkusel! Kas sa Pole 
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alama inimesena koorukesi küllalt närinud — wõiksid warsti 
istet toõtta ka isandate lauas! Kas sa pole hööwelpingi kallal 
küllalt tukeröanud — wõiksiö edaspidi käed kord ka puusa 
panna!...

Asjal on muidugi ka oma halb kida: Berta wanemaö. 
Nende hingesse ei taha lugu teadagi naljalt mahtuda.

Küll pidas meister Mittelbach kainest, ausast, tööwirgast 
ja tööosawast sellist suurt lugu ja ennustas talle isegi head 
tulewikku — weel enam: ta näis teda armastawat nagu oma 
poega. Aga meister Mittelbach oli ikka meister Mittelbach 
ja Mait Luts — Mait Luts. Kuigi meister Mittelbach ise 
oleks tahtnud — teised ei tahtnud, seltskond, kelle mõjule 
meister Mittelbach alistus, oleks olnud waStu. Ja kes tahaks 
heituda meelega seltskonna wande alla.

^»alju kardetawam aga oli weel emand Mittelbach. Mis
suguse ülalt alla waatega ei kõnelnud see püstninaga ko
danlik kõrgus igast „mitte-seisusekohasest" inimesest, millise põl
gusega kõigist alamaist teenijaist! Talupoeg muidugi oli elukas, 
kelle peale ei maksnud waadatagi. 2a nüüd kujutatagu en
dale, et Mati isa WÕi ema kord tuleb linna poega toaatama, 
ja selle poja naine on Mittelbachi emanda lihane tütar, ja 
see peab neid „paftlaprantslasi" wastu tootma, nendega läbi 
käima ja nendega kõnelema — „maakeelt" kõnelema! See oleks 
ju teater! Kometimäng tertoele linnale!... Mati mäletas 
toaga hästi, mäherduse nina ja fuuga läks meistri emand temast 
ja ta isast, toa Konna Jaagust, mööda, kui see linnas käies 
paar korda oli poja poole sisse astunud. Emand põlgas neil 
korril poega toist toed enam kui isa, sest miks toõttis poeg, 
meister Mittelbachi sell, niisuguse inimese üldse jutule? Talu
poeg jääb talupojaks, kuigi ta kodanikuks on saanud — toote 
emand endamisi mõelda.

Jah, need olid suured takistused, mille toastu kerge ei oleks 
toõidelda. Kuid mis puutus toõitlusse, siis toarustas mamsel 
Berta Matiiast usaldusega. Sel tüdrukul oli perekonnas mõju. 
Ta seisis emaga toõimu poolest ühesugusel astmel. See mõju 
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Põhjenes esiteks suurel armastusel, mida kandsid wanemad 
neile ainumaks lapseks jäänud tütre wastu,- mamma õrnus 
oli seda sügawam, et ta arwas tütre nii mitmele luhtaläinud 
kosjade pärast olewat õnnetuma. Teiseks põhjenes Berta mõju 
ta wisas, julges ja teowõimsas loomuses. Nii mõnigi kord oli 
ta oma tahte, kõigest wastupanekust hoolimata, läbi wõiöelnuö. 
Ses suhtes ei annuö ta emale, keda majas nii toaga kardeti, 
palju järgi.

Lahtiseks küsimuseks jäi Matiiasele muidugi, kas ta nähi- 
seö mamsel Berta kalöutousest tema poole, millele ta kogu oma 
õhulossi ehitas, seisatoad tõe Põhjal, see on, kas neiu kandis 
tema toastu tõsisemaid tundmusi südames, toõi aga leidis ta 
ainult meelöitoa poisi oletoat, kellega ajatoiiteks ja lohutuseks 
sünnib sõbrustada. Mis puutub Matiiasesse, siis oli ta nõu 
kindel Bertale igal toiisil toastu tulla ja tema tundmusi, kui 
neid olemas, edendada,- seks oli pakkumine liiga suur, liiga tu
lus ja sobis hästi noormehe ahnete ja auahnete plaanidega. 
Matiias oli pidanud nii kaua käsu all olema — nüüd ta tahtis 
ka ise kord käskima hakata. Selle eesmärgi saatoutuseks oli 
hea küllalt iga pakutato toahend.

Kas ta teda toõiks armastada? Seda küsimust ei pannud 
Matiias enesele ettegi, ja kui ta seda kord tegi, siis kostis ta 
enesele ärimehe südamerahuga: Miks mitte? Mis tal toiga? 
Kindel on, et temast saab hea perenaine, ja fee on peaasi. 
Natuke tige, natuke tujukas — noh, sellega saab mõistlik 
mees läbi, nagu läbi saab meister Wittelbach omagi õrnema 
poolega. Ilus? Wõi ilu siis patta pannakse! Ja ega ta nii 
inetu olegi, pikk, sihtoakas neiu, toeidi kõhn ja kolletu, aga 
elutoad mustad silmad peas ning paksud turtoas-pruunid juuk
sed. Kui paneb pühapäetoa-ehteö ümber — ta armastabki 
käia peenest! riides — siis ara ütle midagi! Armastus — 
küll fee tuleb, fui teda toeel ei ole. Ent Matiias artoas 
kindlasti, et tal seda juba ongi. Sest miks ta muidu nägi 
mamsel Vertust nii sugeöusti und, miks püüdis tu teön igu 
päeto nähu, temugu kokku suubu, ootus teöu koju, kui tu oli 
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wälja läinud. Tal idanes kahtlemata midagi südames, seda 
arwas ta iga päewaga hakkawat selgemini tundma...

Matiiase otsus, meistri tütrele hakata tõsiselt lähenema, sai 
kummalisel kombel hoogu.

Tal oli wõistleja. Llsna ligiläheöal. Iseäranis karöetaw 
ta küü ei olnud, aga kõige ausamas südames peitub inimlik- 
halbu impulsse: Matiiast huwitas, talle tegi lõbu tuupida 
seda wõistlejat kõrwale, teda seega haawata, ivihastada. 
Ta maksis kätte sellele mehele, sest see oli teda palju aastaid 
pitsitanuö, oma pöidla all pidanud, talle nii sagedasti üle
kohut teinud, temale oma põlgust maitsta annuö.

Oskar Branöti meeles mõlkus nimelt ka mamsel Berta 
— wõi õigemini: see, mis kõlkus mamsel Berta küljes. See 
mustawerö winöunud wanapoiss, kelle meelekohad juba hallen- 
öasiö, oli warsti peale seda, kui neiu Emiilie sai mehele, 
meistri nooremale tütrele hakanud liginema. Tasa ja targu — 
waaöelöes ja ooöelöeö. Aga, nagu töökojas käis salajutt 
suust suhu, märganud neiu Berta ta nõu ja annuö talle 
warsti arusaaöawalt mõista, et ta pole soowitaw. Neiu 
Berta oli tol ajal noorem, ta walik suurem ning isand Brandt 
wanaölane ja kasina mehise iludusega.

Brandt astus tagasi. Aga mitte jääöawalt. Ta mõtles: 
Noh, otsi ja oota siis! Mul on aega. Wiiakse sind ära — 
ei ole midagi parata. Ääetakse sind siia, siis olen mina plat
sis. Nii mõnigi neiu on unustatud istuma, ja nii mõnigi neiu 
on wõtnuö ärapõlatud kosilase pärast wastu. pärast, kui 
ukseesine on Magusaks jäänud, pärast, kui kuiwanuö lilledele, 
kolletanud kirjadele, kahwatanuö lootustele kuskil fummutinur- 
gas toagune haud on kaewatud...

Kuid peagi hakkas isand Brandt midagi märkama, mis 
teda enam wihastas kui kartma pani. Mamsel Berta naera
tas wastu sellele talujörnikule, kes teda, Brandt!, oma ette- 
tükkiwa ninatarfufega juba nii kaua tüüdanud. Selle sõbrus- 
tamife otsad ei wõinuö küll kaugele ulatuda — sette eest 
wastutas Wittelbachiöe koöaniku-au ja koöaniku-uhkus. Aga 
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iv õis siis Branöti-isanöale midagi olla mõruöam kui see, et 
teine seal nahka soendas, kust tema ära tõrjutud. Ja weel 
missugune teine!

Oskar Branöti awaStus tõi MatiiaS Lutzile tüütawaiö 
hõõrumist ja wehklusi. Wanasell ei kõnelnud temaga enam pea 
ainust lahkemal sõna, torkis teda nõeltega ja andis talle selja- 
taguseiö hoope. Kunas ja kus ta iganes wõis, seal püüdis 
teda meistri ees määrida. Õnneks oli see wõitlus Matiiasele 
enam tüütaw kui hädaohtlik, sest ta jõudis ja oskas hoope 
pareerida ning meistri usaldus tema wastu polnud kergesti 
kõigutataw. Wastase waen häösitas teda õieti ainult taga, 
et kiiremini püüda eesmärgi poole, kui see wahest muidu 
oleks sündinud. Sest kättemaks on magus.
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7.

Matiiase osi edeneb.

„2а kelle paneme me siis teie auwäärt majast kirja? 
Berta — see on muidugi esimene. Aga mis mamma ja 
papa teemad? Just sügisel, kui mets oma rohelisele rüüle 
punaseö-kollaseö lindid külge õmmelnud, on Joa taewalik. 
papa, higistamist pole sul ka karta,- sinu kallist minast ei 
sula sügisesel jahedusel midagi ära."

„Aga kuhu jääb minu öörahu — ma tänan!" wastas 
meister Mittelbach oma wanemale tütrele. „Ma tunnen neid 
wäljasõite, iseäranis Joale,- teel lase oma luuö-konöiö kiwi- 
öel pudiks põrutada, siis jookse mööda metsa ringi, ei asja 
ees ega teist taga, ja wiimaks maga weel heintel wõi õlge
del, kus liikmed sul külmast rõskusest taröuwaö. Ja wõi sa 
seejuures saad silmagi kinni. Teie noored padisete ja kilkate 
terwe öö... Ei, jätke mind rahule!"

,,Äa mind ka," otsustas mamma. „Oleks see mõni ligem 
koht, kust samal päewal saaks tagasi. Aga Joale! Kolm
kümmend weröta sõita ja siis weel ööseks wõõraöse kohta! 
Ei, seks olen minagi juba liiga toana!"

Südame põhjas olid Emiilie ja Berta toististi üsna 
rõõmsad, et toanemaö kaasa ei tute; nad oleksid tertoe aja 
pidanud nende ületoaatuse all seisma, ja see oli tülitato. Aga 
nii mooöu pärast nurusid nad nende kallal edasi ja püüdsid 
nende toaStupaneku Põhjusi nõrgendada. Kui miski ei mõju
nud, tegid samuti mooöu pärast nukrad näod, papa kaasa- 
tulekut oleksid nad siiski sootoinuö; ta toõis olla mõnus ja 
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lõbus seltsiline. Olga mamma oma igaweste kombeõpetus- 
tega sai lõbustustel, kus noor inimene meeleldi natuke waba- 
matt tahab hingata, otse piinlikuks.

„Kahju, toaga kahju," kordas emand Emiilie Stern
feld, padipehme lustilik naisuke, kes oma mitte toähem lihatoa 
ja sama elurõõmsa mehega ettetoõtte tippu oli astunud. „Siis 
ei ole teie majast kedagi muud kirja panna kui mu õeke ja — 
kes siis mõistlikumaist seMdest? Muidugi toist isand Brandt?

Berta kärsutas nina.
„Noh, mõistlik ta toõib olla, aga lõbus mitte — seda 

tead isegi. Wõiks parem jääda kutsumata."
„Olga kes siis? Ma olen teie sellid juba üsna unus

tanud."
„Dlo, kõige pealt Matiiaö Lutz," hüüdis mamsel Berta 

häälega, millest kuuldus nagu pahandus õe ülearuse küsimuse 
üle. „See on ju enesest mõista!"

Emand Wittelbach oli täna hommiku, nagu tihtipealegi, 
teadmata põhjusel tusane. Nüüd anti talle asja oma pakit- 
fetoat südant toeidi toälja puistata. Ta toõis jätkata jutlust, 
millega ta juba paar korda ennemini oli algust teinud. Mida 
nägid teised silmad majas, seda nägi tema film ammugi. 
Seks oli ta ema ja — emand Wittelbach pealekauba.

„Wõi ,kõige Pealt" — toõi ,enefeft mõista"," 
algas, ta, lüües käed laksudes lauale. „Kas kuuled, Georg! 
,KõigepealtMatiiasLutz!", ,Enesest mõista, et MatiiasLutz!" 
Matüas Lutz siin, Matiias Lutz seal! Matiias Lutz täna, 
Matiias Lutz homme! Zlma Matiias Lutzita ei ole ilmas 
enam midagi — ilma temata ei toõi enam toäljasõitugi ette 
toõtta! . . Georg, see on sinu tütar, kes nõnda mõtleb, ja 
sinu õde, Emiilie! Ja see kestab nüüd juba pikemat aega — 
fee häbi, fee — fee nurjatus... Matiias Lutz peab minema prei
lile laternaga järgi, fui fee jääb pimedani kuhugi külla, ja 
preili jääb ikka pimedani, sest siis on Matiiaö Lutzil asja 
minna preilile järgi. . . Juba laenatakse Matiias Lutzile raa
matuid lugeda, juba küsitakse talt uute toäljaõmbluste kohta 
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nõu, juba aetakse temaga läwel juttu, juba kutsutakse teda 
pühapäewa pärastlõunail kohwile.. . Läheneb aga Matüas 
Lutzi sünnipäew, siis on preili ööd ja päewaö kibedas töös: 
siis õmmeldakse, heegeldatakse, tikitakse kas roõi näpud weri- 
sekö. . . Lltelge mulle nüüd, armsad inimesed, mis see kõik 
tähendab? Sa ei ole ju enam lapsuke, sa peaksid teadma, 
mis kõlbab ja mis mitte ei kõlba. Sa peaksid wähegi hoo
lima meie maja ja perekonna heast nimest! Kõik inimesed ma
jas irwitawad juba — eks neil ole ju silmad Peas ja 
kõrwad kah. .

„Mamma, ma ei ole midagi salaja teinud!" hüüdis 
Berta, kelle korwalestad olid löönud punetama.

„Salaja! No, see puudub weel!" Emand Mittelbach 
toetas käed wöitlushimuliselt puusa. „Olga kes sedagi teab! 
ßote ju minu silmad igal pool! Lltle mulle ainult, mis 
on selle imeliku sõpruse taga? Miö otstarwe on sel — kui
das ma pean ütlema? — sel rumalal lekutamisel, sel alpi
misel? Matiiaö Lutz ei ole ju mees, kellega sinusugusel tüd
rukul kolbaks sel wiisil läbi käia!"

„MatiiaS Lutz on meie kõige tublim sell," kaitses end 
mamsel Berta, kuna tat puna nüüd hakkas walguma ka 
pööki ja silmawalgeisse. „Seda tõendab papa iga päew."

„Soo! 2a sellepärast pead sina temaga sõbrustama!" 
naeris mamma mürgiselt. „Ma näen, terwe asi on wäga 
kahtlane. Ma pean silmad hoidma paremini lahti, ja sina, 
Georg, teed seda ka! Seda nõuab meie maja au, mida sinu 
tütar kipub unustama."

Mamsel Berta süda hakkas täis saama. Ta silmad 
wälkusid. .

„Ma arwan, niisugust walwet ja waritsemist pole minu- 
wanusel lapsel enam waja," wastas ta nähwakalt. „Ma 
tean juba mõnda head aastat isegi, kuidas meister Mittel- 
bachi tütar ennast peab ülal pidama, ja tean ka, mida 
wõlgnen meister Mittelbach! maja aule. Sellega ma ei eksi 
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enda ega oma maja au wastu, fui mõne lahke sõna räägin 
wiisaka, ausa ja alandliku inimesega, kes meie majas nii 
kaua on elanud, kes siin on üles kaswanuö."

„Aga meil on ju weel teisigi selle, kes on õpipoisipõlwest 
meie juures olnud! Miks sa siis ka neid oma lahkusega ei 
õnnesta?"

Aga mamsel Berta ei jäänud wastust wõlgu, kuigi to 
oli kitsikuses.

„Teised pole minu lahkuse wääriliseö. Ma wõin lugu 
pidada ainult inimestest, kellel on midagi peas. Sa näed ju, 
mamma, et isegi papa ei põlga Matiias Lutzi seltsi. Kui mitu 
korda ei ole nad koos käinud Hartmuthi ja Koffski*)  juures 
ja Kanuti-gilöiS ühes lauas kaarte mänginud. Miks ei lähe 
siis papa mõne muu selliga Hartmuthi juure wõi Kanuti- 
gildisse? Oskar Branötigi ei austa ta liiga sagedasti oma 
seltsiga."

*) Tolleaegsed joogimajad Tallinnas.

Meister Wütelbach köhatas. Talle oli piinlik, et tema 
isik kisti riiu sekka. Aga nüüd ei olnud enam Pääsu. Zuba 
pööratigi suurtüki ots tema poole.

„Sa, wanake, sina pole tõesti mitte süüst puhas," tuli 
esimene pomm. „Gina teed selle endise külapoisi liiga nina
kaks oma ülisuure sõprusega, kuna sa sellega haawaö teisi 
töölisi, kes kõik on häist koöaniku-perekonnist. Matiias Lutzil 
wõib olla peas ja kätes mis tahes, aga meie ei tohi unus
tada, kes ta on sünni poolest ja missuguseid wanemaid to 
omaks nimetab."

„Kuulge, lapsed," ütles papa Wittelbach ja tõstis äh- 
waröamisi sõrme, „jätke mind oma sekeldustest wälja! 
Mina käin oma sellidega nõnda ümber, kuidas mulle näib 
olewat tulus ja tarwiline. See on mulle enam äri- fui era
asi. Ma ei soowifs mitte, et Matiias Lutz minu juurest 
ford ära lähefs. Ja teie teate wäga hästi, et noored sellid 
meelsasti fohta wahetawad. Ma püüan teda sõprusega enese 
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külge köita, sest mul on teda tarwis. Ta on minu ärile nagu 
uut hoogu toonud — ja, ja, armas Sanna, just sama Ma- 
tiias Lutz, ära kehita ühtigi õlgu! Minu mööblid on praegu 
Tallinnas kõige otsitawamaö. Kellel wähegi maitset, toob oma 
tellimise minule. Ma ei karda praegu ühtegi wõistlust. Aga 
kust see tuleb? Suurelt osalt Matiias Lutzi peast ja sõr
medest. Niisugust selli nikeröustöööe peale pole mul enne 
olnud. Mida tema kõik wälja ei mõtle ja kokku ei fantaseeri! 
Äuba räägitakse Wittelbachi mööblimoest, Wittelbachi nikerdus- 
stiilist. Juba hakatakse Wittelbachi mööbleid jäljendama. . . 
Kas kuuled, naine? ... Sa nüüd ära enam nurise, sest et 
ma pean Matiias Lutzist lugu."

Mamsel Berta oli hiilgawail silmil pealt kuulanud. Ta 
waatas mamma otsa, ja see wõidurõõmlik pilk näis hüüöwat: 
Kaö kuuled nüüd! Seda räägib su oma mees! . . Emand 
Mittelbach aga lõi pahaselt käega:

„Mis sa nüüd jaunaö, toana! Lutzi töö eest minugi 
poolest müts maha, aga sellepärast ei toõi sa teda toeel 
mitte teha oma südamesõbraks. Tunnista parem õiglaselt: 
sulle meeldib tema loba, sellepärast otsid tema seltsi."

„Noh, ma ei taha sugugi salata, et Lutz meeldib mulle 
ka oma jutuga," tähendas meister piipu toppides. „Seda 
parem ju, mida rohkem tal häid omadusi. . . Nii kaugele aga 
— seda pange tähele, lapsed, iseäranis sina, Berta, — nii 
kaugele ei ulatu minu südamesõprus Matiias Lutzi toastu 
ometi mitte, et toõtaksin ta toäimeheks. Seda sina, naine, 
näid karttoatki. . ."

Mitte ainult Berta ei kohkunud sest ootamatult toälja- 
lompsatuö sõnast, toaiö ka emand Mittelbach, kuigi tema teisel 
põhjusel kui tütar. Mamma meelest oli nimelt juba paljas 
sõna „toäimees", öeldud Matiias Lutzi kohta, ehk küll ei- 
tatoas mõttes, otsekui teotus.

„Mäimeheks?" kordas ta ja hakkas lõifatoalt naerma. 
„Ei, Georg, niisugust kartust mul toeel ei olnud. Ma ar- 
toan, me oleme kõik toeel tertoe mõistusega, ka Berta ise.
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2ah, laps, seda loodan ka sinust weel! Ma tahtsin sind ai
nult hoiatada. Sa pole küll enam plikake, aga ka küpsem 
inimene wõib wahel astuda eksisamme."

„Kas nüüd on jälle rahu?" küsis ümmargune emand 
Sternfeld lustakal muigel. „Kui ma wäljasõidukawatsuse kohta 
igas perekonnas nii pikki waiölusi peaksin kuulama, siis oleksin 
enne hall, fui walmib nimekiri. Sina, Berta, tead nüüd, et 
sa Matiias Lutzi omale meheks ei saa. Tõmba talle rist peale 
ja otsi omale teine! Seega on tüli lõpetatud. . . 3a nüüd 
öelge mulle, kes tuleb kaasa, kes mitte. Sporleöeriö, Kühneö, 
Wiegertiö, Lehmkuhliö, Grünbergiö — kõik wõtawad osa. 
Mõned nende paremaist sellidest ka."

„Kui juba selle wõetakse kaasa," ütles emand Wittel
bach, „siis nõuab lihtne wiisakus, et te kutsule meie äri- 
juhigi."

„Hüwa, paneme härra Oskar Brandt! kirja. Sina, 
Berta, lase järgi kuulata, kas ta tuleb. Aga Matiias Lutz? 
Piean teile ütlema — mitmelt poolt on soowituö, et teda 
kutsutaks. Teate ju, ta on hea tantsija ja huwitaw seltsiline. 
Seda soowi awalöasid mitmed noored tüdrukud. Nende mee
lest oleks otse imelik, kui me Lutz! mitte ei kutsuks. See 
sünnitaks halbu oletusi. 3a kas on meil seda tarwis?"

„Siis kirjuta ka see suur Matiias Lutz üles!" hüüdis 
mamma osatawalt. „Aga sel puhul tahaksin ma ise kaasa 
sõita!"

„Hurraa! Tore!" laksutas Emiilie käsi. „Mamma tuleb 
tütrele kaitseingliks kaasa! Nii on kõik kõige paremas korras!"

Mamsel Berta aga ohkas. See wäljasõit, millest ta nii 
rõõmustanud, oli talle korraga wastumeelt.

papale aga, kes läks töökotta, tehti ülesandeks Oskar 
Branötilt ja Matiias Lutzilt küsida, kas nad soowiwaö ka- 
watsetuö lõbusõiöust osa toõtta. Mõlema poolt toodi Gtern- 
felöi-emanöale jaatate teastus. —

Tertee sutei oli olnud külm ja teihmane, sügis tõi aga 
sooje, selgeid päetei. Seda tarteitasiö linlased, et nautida 
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nurjunud suwelõbusiö tagantjärgi. Nii tekkis siis ka Stern- 
felöi abielupaari wäljasõiöu-uiö septembri teisel poolel. 
Taheti ära sõita laupäewal pärast lõunat, ööbida Äoal ning 
teise päewa õhtuks jõuda tagasi. Kaunis Joa oma hur- 
mawa puiestiku ja kosega oli tol ajal jõukamate lallinlaste 
kuulsamaks wäljasõiöu-kohaks.

Woorimees Rosenbergilt tellitud pikad ja laiad „pere- 
konna-troskaö", millesse igaühesse mahtus kuni kümme ini
mest, ootasid härraseiö Harju wärawa ees lagedal platsil. Jaani 
kirikut seal tol ajal weel ei olnud. Ainult Lasteaed oma 
noorte lopsakate puudega seisis tumeda wallimüüri jalal. Harju 
wäraw, mis lahutas linna lõunapoolsest alewist, oli oma kesk
aegsel kujul weel ülal — tõsine, hall, tugew ja wägew.

Wankrite juure kogunes määratud tunniks suurem selts
kond rõõmsaid inimesi: enamasti noored neiud ja emandad 
oma austajatega ja meestega, nende seas ka mõned käbe- 
öamad mammad ja papad. Tüdrukud ja õpipoisid kandsid pai
gale raskeid, suupärase teemoona ning napsi- ja weinipuöelitega 
täidetud korwe, mis mahutati hoolsasti sõiöukeisse. Kui leiti 
kõik osawõtjaö koos olewat, roniti kõrgeisse troskadesse, kus 
juures tegi kawaleridele suurt lõbu daame haarala piha üm
bert wõi kaenla alt, et neid tõsta üles istmele. Istudes tehti 
üldisel nõudel wõi wähemalt nõusolekul „kirju rida", mille 
juures emand Wittelbach asja nõnda oskas juhtida, et Berta 
ei saanud mitte Matiias Lutzi kõrwale, Waid tema enese ja 
ühe meistripoja wahele, kuna Matiiasele naabriteks juhtusid 
keegi ilus neiu, ühe wanaselli tütar, ja selle isa — lugu, 
mis Bertale sugugi ei näinud meelöiwat.

Laksuwatel piitsalöökidel ja seltskonna wallatul naerul 
weeresiö kõik neli hiiglawankrit minema — mööda walli- 
kraawi äärt Toompea alewi ehk „Kassisaba" poole. Wae- 
walt oldi „ragatkast", see on linna tollipiiri waltast, läbi 
sõidetud ja lagedale, tolmusele maanteele jõutud, kui maad 
anti lõbulaulule. On ju laul ja klawerimäng — koöaniku- 
laöte parema hariduse tunnus — Tallinnas alati roaga kodus 
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olnud,- pealegi oli ilm imekena za seltskonna tuju seepärast kõige 
parem. Qhtaegu awati mõned pika kaelaga pudelid ja lasti 
reinweini karikas ringi käia.

Berta Wiltelbachile algas nüüd piina-aeg.
On olemas wanemaiö, kes peawaö oma lapsi ikka las

teks, olgu wiimastel kas wõi hallid juuksed peas. Nad püüa- 
waö neid ikka weel kaswataöa ja innukalt õpetada.

Emand Wiltelbachile näis kahekümneseitsme-aastane 
Berta ikka weel olewat sama Berta, kes käis kord lühikeses 
kleidikeses, poisikese otsas punane siiölint, aabitsa ja tahwliga 
tunta Naupachi juures koolis. Samad õpetused ja noomi
tused, töreluseö, karistawad Pilgud, mis talle tost ajast nii 
tuttawaö, hakkasid praegugi ta peale maha sadama, kuigi 
niisugusel wiisil, et seltskond sest liiasti palju märku ei saanub 
wõi — saama ei pidanud.

„Berta, kuidas sa naerad!"
„Berta, kuidas sa räägid!"
„Berta, kuidas sa selle inimese otsa wahiö!"
„Berta, kuidas sa istud!"
„Berta, kuidas sa hoiad käsi!"
„Berta, miks sa nii kaua ühega kõneled!"
„Berta, kuidas on su kübar peas!"
„Berta, kas sa ei wiitsi oma juukseid kohendada!" 
„Berta, kas sa ei näe, kus su kleidisaba weöeleb!" 
Nõnda kogu tee. Llks piste teise järele. Iga wiie minuti 

pärast tundis Berta mamma sooja suud oma kõrwa küljes 
ja näuhti oli teda jälle hammustatud. Wõõraö wõisiö küll 
mõelda, et mis peaks Wittelbachi emandal olema nii tihti tütrele 
kõrwa sosistada? Tuttawaö aga teadsid seda: emand Wittel
bach kaswatas tütart, 3a seda ei wõiöuö hukka mõista. 
Tütreid kaswatati enam-wähem üldse nõnda. Seda nimetati 
hoolsaks kaöwatuseks. Mõni noorem meesterahwas wõis seeüle 
wahest naeratada, et kaswatataw juba ise oleks wõinuö 
olla kaswataja. Olga wõi siis wanema õpetus on kunagi 
halb. 3a nõnda ei pandud Berta piina suuremat tähele.

98



Neiu ise aga tundis enese nukuna, keda traadist tõmmati: 
nüüd lahuta käsi, — nüüd nokuta pead, — nüüd tee suu 
lahti, — nüüd pane suu kinni, — nüüd istu maha, — nüüd 
tõuse üles! . . Nooremas eas ei pannud ta seda nii tähele,- 
ta oli harjunud nägema, et teisigi noori tütarlapsi nõnda õpe
tati. Aga nüüd, kus ta häid ja peeni kombeid suumuigutamisest 
kuni naermiseni juba isegi põhjalikult arwas tundwat, nüüd 
ta tundis enda sellest alalisest kamandamisest waewatuna ja 
alandatuna. Kodus ei olnud asi weel nii paha: seal jäeti talle 
pisut rohkem wabadust, foõi õigemini — Berta wõttiö omale 
seda. Olga häda talle, kui ta sattus ühes mammaga kuhugi 
seltskonda! Seal ootas teda põrgu ise. Sa pääsu ei kuskil, 
sest tütar ei foõi ju emale foõõraste inimeste ees foastu 
hakata!

Emand Wittelbachi taktikast selgus muidugi ta tahe: 
mida wiisakam, foovruslikum tütar, seda paremad foäimehe- 
lootuseö. Just nüüd, kus neiuke libises juba kiiresti „allamäge", 
pidi ta kuidagi foiisi nooremate seast foälja paistma, ja mille 
muuga siis kui oma fooorustega.

Mammade foõi tantade ival ju ülefoaatuse all seisid tea
dagi teised neiud seltskonnas. Nendegi peal foiibis alatasa 
mõni foaritsefo silm, nemadki pidid teadma, kuidas nad naersid, 
kõnelesid, istusid ja käsi hoidsid. Mahe oli foahest ainult foat- 
jusekraaöis, mida ülefoaatusel tarfoitati, ning kasinamates noo- 
mitussonades. Ja siiski murdis nii mõnigi noor süda foahel 
pitsitafoaö pidemed ja saatis elafoa ning kolafoa naerulagina 
sinafoasse õhku, meeles pidamata, fui laiali ta suu seejuures 
tohtis minna ja fui palju ta hambad huulte foahelt tohtisid 
paista.

Poolel teel, Wääna-posti ehf „Kuldse päifefe" trahteri 
juures, peatuti, et hobuseid hingatada. Isandad tellisid õlut ja 
limonaadi, feegi istus ivana, elust tüdinenud flafoeu taha, 
mille hääl oli pigemini ägamine fui helisemine, ja piinutas 
temast iväifese polfa foälja. Argselt heitusid fafö paari fokku 
ja tegid mõned ringid üle fonarlifu põranda,- foeel fafs ilmusid
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esile — siis aga kõlas mammade wägisõna: „Küllalt! Kõrtsis 
ei tantsita!" Äa mõni minut hiljemini läks teekond edasi.

Trahteri juurest pöörduti teisel teel Wääna mõisa poole, 
sõideti sellest mööda ja tunni aja pärast hakkas paistma Joa 
lossi suur, kena puiestik ning warSti ka kose mühin kostma.

Zoa mõis oli tol ajal krahw Benckenöorffi omandus. 
Maastiku lossi ümbruses, looduseilu poolest ühe luulelisemaist 
Eestis, oli krahw suurte kuludega aeönikukunsti abil muutnud 
moodsaks ilupuiestikuks. puhtad liiwateeö looklesiö riöti-põigiti 
läbi lopsaka segametsa, hoolega arendatud lillepeenrad ja lehtlad 
ehtisid nägusamaid paiku, sihwakad kaarsillad wiisiö üle jõe, 
mis wahutas all kaljuste kallaste wahel lähedal kohawa 
mere poole. Kõikjal leidus pinke ja laudu puhkamiseks, kõrge 
kallasmaa kaljude wahelt imbuwatele allikatele ja ojakestele 
oli kunstlikke tõkkeid tehtud, nii et tekkisid wäikeseö kosed, mille 
wesi kogunes alamal päratu suurtesse, waagna moodu konna- 
karpidesse, et üle nende ääre edasi, wäikeste mäesillakeste alt 
läbi, suure jõe poole joosta.

Kõige ilu kroon ja tipp aga oli muidugi kosk. Keila jõgi 
Purskab keset hurmawat Puiestikku, villa laadi tornilise lossi 
wastas, umbes kaheksateistkümne jala kõrguse joana üle pae- 
lademiku ääre alla madalamatele kihtidele ning suurtele rauö- 
kiwiöele. Kewaöel ja sügisel, fui wett rohkem, on waaöe 
waljusti mühawale, kiwirahnuöel walgeks wahuks ja tolmuks 
muutuwale kosele üpris imposantne. Jõe kõrged, rahnulised 
kiwikaldaö, tumerohelisest metsast palistatud, aina ülenöawaö 
romantilist looduSpilti.

Wäljasõitjate jaoks olid kohalises trahteris tarwilikud ruu
mid. Seal wõis puhata, süüa, juua, tantsida ning öömaja 
pidada. Magamiseks muretseti õlgi, õlgkotte — padjad ja 
waibaö toodi enamasti kaasa. .

päike oli juba wajunud metsa ja mere taha, fui selts
kond jõudis pärale, aga läänetaewas hõõgus weel sügaw 
ehapuna, mis heitis metsa, wee ja kosewahu Peale kulda ja 
purpurit, puud ja põõsad haljendasid weel. Ainult siin ja seal. 
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tumeda rohelise seas, ruskas mõni õrnem puuke kollaste wõi 
tulipunaste lehtedega, seistes nagu leekides.

Seltskond ei mõelnud puhkamise peale. Kohe woeti ette 
esimene käik kose juure ja sealt läbi metsa merekaldale, peale 
joa ühetoonilise kohina sügaw rahu, magus waikuö igal pool. 
Metsawaim kondis kuulmata sammul läbi puiestiku ja suigutas 
oma lapsi uinuma. Lehed ei libistanuö enam, lillede pead ei 
liikunud ja linnud Pistsid waikiwad ^m^sd ttitoar*  dITaT Hinuh 
mõni kala sulpsataS kord jões ja mere PMt kostis ühe käjakc^ 
murelik hüüd. \

Sel pühalikul waikusel, mis ttällis hinge, salaigatsysel,! 
otsis nii mõnigi noor käsi salaja teist ja nii mõnigi noor silnz- 
sulas teisega kokku. -

Matiias Lutzile ei juhtunud seda. Emand Mittelbach 
oli Bertas kinni nagu takjas. Jäi ta kord juttudes tütrest 
natuke maha ja püüdis Matiias neiule salgagi seas ligemale 
nihkuda — kohe tempas mamma nagu maa alt nende wa- 
hele ja tüüris tütre kellegi teise, seisusekohasema meesterahwa 
poole, kelleks ta Oskar Branötigi näis lugewat. Mümase 
käsi oleks wõinud wäga hästi käia, fui ta Berta südant oleks 
suutnud liigutada. See aga jäi ta wastu jäiseks ning neiu 
oskas tema seltsist ikka jälle tähelepanematult wabaneöa.

Marsti laotus mere sile peegel ehawärwiöe wirwen- 
öusel seltskonna ees. kannas, mõlemal pool jõesuud, walgen- 
öawa liiwapalistuse äärel, seisid üksikud kalameeste-hurtsikuö, 
mille esistel, tulpade peal, kuiwasid märjad wõrgud, kuna 
lapsed linawalgete juustega, ainult räpased särgikesed seljas, 
kükitasid mängides liiwaaugul wõi wiskasid murul ketast.

Mõned mamslid letdsid waatepildi luuleliseks, teised maa
liliseks. Käisid waimustatud hüüded, tunderikkad ohked. Tar- 
gutati magusast idüllist. Matiias Lutzile aga tuli, waaöelöes 
neid wiletsaiö tahmaonnikesi ja nende ümber roomawaiö 
suurekohulisi ja peenekoiwalisi lapsi, ta enese lapsepõlw meele, 
ning süda heldis tal põues. Need mamslid ning emandad 
ja isandad, kes leidsid pildist nii palju luulet, jätsid küsimata. 
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kas neil lastel on ka midagi kõhus ja kas nad oma taku- 
särgikestes ei külmetu rõskes sügiseses õhus. MatüaS aga 
teadis, millega neid toideti, ja nägi, kuidas nad, näost sinised 
kui jõhwikaö, külma all kannatasid. Kui seltskonna tähele
panek pöördus muudele asjadele, astus Matiias laste juure, 
kõneles nendega ja pistis neile oma j alatusele kaasa wõetud 
paar wõileiba pihku.

pimedus Wallises juba mere ja metsa üle ning tähed 
wilkusiö taewas, fui pöörduti trahteri poole tagasi. Asemed 
kahes ruumis, ühes naistele, teises meestele, olid juba wal- 
miö, fui saabus seltSfond, samuti fafs pifka lauda õhtusöögi 
jaoks, mis kaetud enamasti kaasatoodud jämedate talupoja- 
linaõega. Rõõmsa söömingu järgi poeti õlgedesse, et karas
tada liikmeid homse rännaku wastu.

Seltskonna noorem osa tahtis juba warakult üles tõusta. 
Neiud ja peiud olid isekeskis salaja kokku rääkinud, jättes 
wanemad inimesed rahuga magama, minna kella kuue ajal 
mere ääre päikese tõusu toaatama. Nõnda sündiski. Tasa
hiljukesi kobiti asemelt, ruttu roim astuti ja taoti. Oskar 
Branötki oli wanaöe kilda loetud,- ta norSkaö kahe meiftri- 
papa wahel magusasti, kui wallatumal seltskonnal oli öö
maja juba ammu selja taga. Waene emand Wittelbach jäi 
muidugi maha,- seks oli saladust üpris hoolsasti hoitud. Esi
meste seas aga, kes pääsesid wälja wärSkesse õhku, olid 
Berta ja Matiias Lutz.

Hommikune nauding, mida pakkus kena paik, oli meel 
armsam fui õhtune. Siretaw faste fattis puid ja maad. Silm 
nägi faugemale üle fingu ja nõo. Kose waht oli hõbeda
sem, metsa hali füllasem. Sa elu, wirf, Wilgas elu fõifjak. 
Linnud pidutsesid põõsastes, orawad hüppasid of falt offale 
ning jõel näis oleroat fiwiöele rohfem jutustada fui oosi. 
Nasfemeelse ehapuna asemel fuldas õnnest naerataw foiöu- 
puna mere rohefaöhalli pinda. Ning seal ferfis päife hõõ- 
guwa tuleferana wee ja õhu piirjoone alt, tõmmates piffi 
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lõSmjugasiö mere ja maa üle, pannes loitma kõik, mis ui
nunud tumeduses.

„Kas pole kaunis, mamsel Berta?"
„Wäga kaunis, isand Lutz!"
Nad olid tummal kokkuleppel teistest natuke maha jää

nud ja seisid nii ligistikku teineteise formal, et nende küünar
nukid puutusid peaaegu kokku.

„Kahju, et seda ilu nii harwa saab näha."
„Sa, wäga kahju, et seda nii harwa saab näha."
Isand Lutz ohkas.
Ka mamsel Berta ohkas.
„Miks te ohkasite, isand Lutz?"
„Miks teie ohkasite, mamsel Berta?"
„Sellepärast, et — et seda ilu nii harwa saab näha."
„Sama pärast minagi."
Tumm waheaeg. Nad waatasid teineteise otsa ja naera

tasid, olles ise nii kurwad, et saatvad seda ilu nii harwa 
näha.

„Isand Lutz, ei tea, mis mamma peaks ütlema?"
„Ei tea tõesti, mis ta peaks ütlema."
„Et meie ilma temata tulime."
„Jah, et meie teda kaasa ei kutsunud."
„Mina saan muidugi tõrelda."
„Sellest oleks mul muidugi wäga kahju."
„©oo?"
„Ja."
Nii waimukalt polnud nad enne kunagi teineteisega juttu- 

nuö. Olga neil mõlemil pakitses end peitew tunne südames, 
et nende wahel täna, praegu, midagi pidi sündima wõi wä- 
hemalt wõis sündida, ja see lollistas nad kohmetuks nagu kooli
poisi ja kooliplika.

pöörduti mere äärest puiestiku poole tagasi. Berta ja 
Matiias oskasid endid teistest jälle nõnda eraldada, et fee 
kellegi tähelepanekut ei äratanud. Nagu kogemata sattusid nad 
jalgteele, mis wäga suures ringis sinna wõis wiia, kuhu 
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läksid teised otseteed. Kõige lagedam koht see just ei olnud, 
kus nad endid wiimakö leidsid üsna üksinda olewat.

„Olete wiötisti wäsinuö, mamsel Berta?"
„2a, ma olen wäga wäsinud, isand Lutz."
„Siin on nii ilus wäike pink, siin wõiksime jalgu puhata."
,,2a, seda wõiksime küll teha... 2melik, kuis meie soo- 

wiö täna nii harmoneeruwaö."
„Kas see mitte ikka nii ei ole olnud?"
„Wõib küll olla, aga täna saab see mulle alles selgemini 

teadlikuks," kinnitas mamsel Wittelbach, ja ta silmal oli juba 
märksa julgem waaöe.

2a nad istusid ilusale wäikesele pingile ja puhkasid jalgu.
põõsas kordas üks nägematu pisilind lakkamatult: „Tshik- 

tshirik! Tshik-tshirik!" 2a kuuse otsas kraaksus suur wares: 
„Kroaa! Kroaa!" Aga seda ei pannud kumbki tähele.

Nad istusid ligistikku teineteise kõrwal ja tegid, kui waat- 
leksid sügawal osawõttel loodust. Kestis rohkesti aega, enne 
kui mamsel Berta wõttis sõna.

„Teie nägu on wiimasel ajal nii kurb, nii murelik, isand 
Lutz," ütles ta häälega, mis oli pehme nagu samet.

,,2a teie olete seda tähele pannud, mamsel Berta?" 
wastas Matiiaö häälega, mis sulas nagu mesi tulepaistel.

Mamsel Berta urgitses jalaotsaga liiwa. Ka isand Lutz 
hakkas jalaotsaga liiwa urgitsema.

Linnuke põõsas aga hüüdis: „Tshik-tshirik!" ja wares 
karjus: „Kroaa! Kroaa!"

,,2ah, ma olen seda tähele pannud ja tahaksin teada 
saada, mis rõhub teie südant."

„Aga fee ei wõi teid ju mitte huwitaöa, mis rõhub 
waese selli südant."

„Selles eksite, isand Lutz."
„Kas tõesti, mamsel Berta?"
„Tshik-tshirik!"
„Kroaa! Kroaa!"
„Ma wõtan iga inimese saatusest osa, isand Lutz."
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„Siis on leil kuldne süda, mamsel Berla!"
„Ja meie kahekesi oleme nii kaua elanud ühise 

katuse akl."
„Juba üheksa aastal. Aga wiimaks peab ometi tulema 

lahkumine. . ."
„Lahkumine? Te tahate meilt ära minna?" Mamsel Berta 

pidi peaaegu istmelt tõusma.
„Sellepärast ma nii kurb olengi."
„Tshik-tshirik, kui kawal poiss!" ütles laululinnuke.
„Isand Lutz, ma ei mõista teie juttu," ütles neiu Berta, 

ja ta hääl tuletas meele ööbiku armulaulu. „Kui teil on nii 
kurb lahkuda, siis ärge ometi lahkuge! Te pole ju sunnitud 
lahkuma."

„Ma olen sunnitud."
„Kuidas? Mispärast?"
„Seda ei wõi ma teile öelda, mamsel Mittelbach."
„Ma palun, isand Lutz "
Ei tea, kuidas wõi fummatt poolt see tuli, aga nende 

käed puutusid kokku ja jäidki Ühte.
„Maadake, mamsel Berta," ütles Matüas, ja ta õig

lane, otsekohene meel murdis omale korraga teed, „mina olen 
inimene, kes püüab elus edasi, kes tahab tõusta haljale ok
sale. Ma olin talupoeg ja olen nüüd käsitööline,- olin õpi
poiss ja olen nüüd sell. Ma tahaksin ka meistriks saada. 
Ma ihaldan raha teenida. Meistriks saada on mul aga Tal
linnas toõimatu. Siin tuntakse minu minewikku. Seepärast 
on mul nõu rännata wõõrasse linna, korjata hoolsasti raha ja 
hakata meistriks seal, kus mulle ei tehta takistusi."

„Meistriks saada on teil Tallinnas wõimatu?" kordas 
neiu Mittelbach ärewusega, mida ta ei suutnud warjata. 
„Seda ma ei usu. Te peaksite — peaksite ainult — leidma 
õige tee. . ."

„Ja see oleks?" küsis isand Lutz.
Säuksuja põõsas ütles midagi wastu, ka wareö tõstis 
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nagu hoiatamist häält, aga noormees ega wanahiiga ei ^cir- 
nuö seda tähele.

„Ma teaksin küN ühe tee, aga — " ja Matiias jättis 
sõna ohates pooleli.

„Aga — ?" päris mamsel Berta pingul.
„Aga ma ei tea, kas sel teel käimine pole keelatud — 

minule keelatud."
„Nimetage, Matiias, seda teed — nimetage!" sosistas 

mamsel Berta, ja noormees märkas, kuidas kõik ta ergud 
kleidi all wallatasiö.

„See tee olete teie," wastas Matiias ja pigistas mamsli 
käe kõwasti pihku. „Kui meister Wittelbachi tütar oleks minu 
naine, siis oleksin ma warsti meister. Aga meister Wittel
bachi tütar on uhke, ta põlgab inimesi, kes mitte koöaniku- 
wapiga pole ilmale tulnud, ja seepärast pean meister Wittel
bachi majast lahkuma."

Seejuures tõusis Matiias effektikalt üles, aga neiu Berta 
õrn käetõmme sundis teda uuesti istuma.

„Teie eksite, Matiias, ma ei ole uhke," sosistas mamsel 
Berta. „Ma ei hinda inimese foäärtuft mitte ta sünni, waid 
ikka ja alati ta isiklikkude omaduste järgi. Wari petab, 
Matiias."

Seda toaga toalet ei suutnud toares kuuse otsas toälja 
kannatada. Ta kraaksus seitse korda järgemööda, nii et mets 
lajatas.

Matiias aga surus tugetoasti, tugetoasti toaletaja kätt.
„Ons fee toõimalik, Berta? Teie ei põlgaks meest ära, 

kelle toanemaö on talupojad, kui ta aga isiklikult teile meel
dib? Kui ta on tubli ja aus? Wastake: on fee tõsi? Ütelge, 
kas toõikS selle mehe nimi olla ka Matiias Lutz?"

Mamsli huultelt tuli tilluke „ja" — nii õrn, nii pehme 
nagu ketoaöine tualelehk. . . Matiias aga tõmbas sügatoaöti 
hinge. Kindlus oli toõiöetuö! Ta tahtis parajasti käsitoart 
neiu piha ümber kõweröaöa, teda, nagu kord ja kohuv, 
on*.3  „tuffutoa rinna toastu tõmmata", fui häbemata toares 
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korraga nii waljusti tiibu saputaö ja nii lõikawa protestikisaga 
lendu pani, et armupaar ehmudes istmelt wibas.

Neiu Berta arwaö, ilma et selles olla weenöunuö, et 
aeg oleks teistele järgi minna.

Matiias arwas, et teistele järgi minemiseks olewat aega 
meel küllalt.

2a nõnda istusid siis uuesti pingile ja nende juttu jäi 
kuulama ainult weel nägematu siristaja põõsas.

See jutt oli tõsisem, kainem, ärilisem kui senine.
„Aga mida ütlewad sinu wanemad?" küsis peig.
„Jäta see minu hooleks," kostis mõrsja.
„Arwaö sellega siis walmis saawat?"
„Ma loodan. See wõtab ehk aega, aga — lõpp hea, 

kõik hea. Wõiöelöa tuleb mul palju, aga ma ei karda wõitlust!"
„Wahwa tüdruk!" Ja nüüd muljus peig teda takis

tuseta ning eksituseta rinna wastu, isegi wäike salakuulaja põõ
sas, kellel näis ärilist taipu olewat, ütles nagu lepingu kin
nitamiseks paar korda: „Tshik-tshirik!"

„Aga sina pead mulle natuke abiks olema," lisas mamsel 
Mittelbach.

„Mil wiisil?"
„papa peab sinust palju lugu. Ta ei tahaks sind mingil 

tingimusel lasta oma juurest ära minna. . . Hakka papale 
märku andma, et sa tahad minna."

Matiias leidis, et ta saab toaga nutika naise ja linnukegi 
kiitis Berta sõjanõu heaks. Kui siis toeel mõned eelseiötoasse 
toõitlusse puututoad asjad läbi räägitud ning otsuseks tehtud 
jätta tänane sündmus kuni paraja ajani saladuseks, tehti toit
maks minekut, sest Bertale tuli mamma meele. Llsna kindel 
aimdus ütles talle, et tal esimene lahing juba nüüdsama tuleb 
lüüa. Ja nõnda oligi.

Neil läks küll toeel korda seltskonna wiimast saba puies
tikus kätte saada ja sellega ühineda, ent see ei suutnud häda
ohtu kõrtoaldaöa.

107



Kui mamma Wittelbach unest ärgates oli märganud, 
millise kelmusega noored hakkama saanud, ja et ka tema tütar 
ning Matiias Lutz üleannetute kilda heitnud, oli ta esimene 
töö krabinal rõiwastuöa ja wihast ähkides minna neid Puies
tikku otsima. Seal ta tuligi neile nagu kiirrongi weöur wuhi- 
seöes wastu! Ta nägi neid magusas jutus teineteise kõrwal 
könöiwat, ja sest oli küllalt. Teiste kuuldes ei hakanud ta 
tütart küll mitte tõrelema, aga ta kahmas politseiniku tuge- 
wusel Berta käe ümbert kinni, kiskus ta Matüase fortealt ära 
ja sundis teda endaga teisele teele käänduma, sest tal oleteat 
temaga nelja silma all kõnelda.

Mis tal oli kõnelda, seda teõis noormees teadagi eeldada. 
Waene Berta, küll ta teist tuleb nutetud silmadega trahte
risse hommikueinele! Aga Matiias eksis. Kui Berta mam
maga jälle seltskonda ilmus, atealdas ta nägu küll äreteuse 
jälgi, aga tealatud pisaraist polnud midagi märgata. Hoopis 
teastuoksa: kuite pilk, mille ta kosilasele saatis, oli julge ja 
hiilgas seesmisest õnnest. Nõnda siis polnud midagi paha 
sündinud. Nähtateaöti oli ta teostase rünnaku teõiöurikkalt 
tagasi loonud.

ßäete saadeti mööda süües ja juues, jalutades ja tantsi
des, ning õhtul pimedas jõuti puruteäsinult, aga kõige paremas 
tujus linna tagasi. Matiias ja Berta hoidusid teineteisest 
katealasti eemale, et mammat mitte üleliia ärritada,- nad 
teõisid seda ju ka rahuga teha, sest nende teahekord oli nüüd 
selge. Kui mammat aidati te aakrilt maha — seda tegi toäga 
foiifafatt Oskar Brandt, emand Wittelbachi truu seltsiline —, 
leidsid nad pimedas siiski mahti tugeteaöti ja soojaSti teine
teise kätt suruda. Nende leping oli tealmis — leping eet- 
seistea teõitluse ja kogu elu kohta.

Berta Wittelbachi armastus toaefe tiöleriselli teastu pidi 
olema suur, kui ta teõis iseennast nii täiesti salata, et ta toägi- 
tealösel käel kõik tahtis maha kiskuda, mis neid teineteisest 
lahutas. Ta lükkas ümber ja mattis maha oma uhkuse ja 
kõrkuse, oma perekonna-traöitsiooniö, oma teanemate ja ise
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enda hea kodanikunime ning kõik senised seltskondlikud arwa- 
miseö ja tõekspidamised. Ning tõesti, Berta armastus oli 
suur. See mees oli temas juba erootilisi tundeid äratanud, 
kui takle naeratasid weel kõik lootused õnnelikuks „seisuse
kohaseks" abieluks. Mati ei olnud Berta meelest mitte ainult 
nägus poiss, kes oma mõjusa wälimusega, oma suuruse, tuge- 
wuse ja wäleöusega iga naise sügawamat tähelepanekul pidi 
äratama, Waid ta oli ka neid inimesi, kes ligi tõmbawaö 
oma seesmise eluga, kelle silmas, hääles, kõnes on midagi, 
mis jääb unustamatuks, mida sa ikka jälle igatsed näha ja 
kuulda. Ebateadlikult, poolwägisi, waötu tahtmist oli Berta 
selle äraseletamatu mõju alla sattunud, ja kui ta temale tahtis 
wasiu hakata, siis oli see juba liiga hilja/ ta tundis ainult weel, 
et ta paratamatult wajus ja lained ta pea üle kokku lõid. 
Ta oli kadunud.

Ja nüüd korraga sai ilm ta ümber teise kuju, karwa ja 
tuuma. Mis eile weel oli tõde olnud, oli täna Wale. Mis eile weel 
olnud wõimatu, oli täna wõimalik. Tema kallike polnud kor
raga enam endine talupoeg, kellega ei kõlbaks rikkal koöaniku- 
tütrel paariöa — ta oli äkki suurim ja tähtsaim mees maa
keral, kellest ilma jääda oleks hirmus õnnetus. Awalik arwa- 
mine, mida Berta muidu nii wägewaks ja karöetawaks pidas, 
oli täna oma wõirnu ja mõju täiesti kaotanud.- „Mis mul maa
ilmaga tegemist!" wõis ta nüüd kõige suurema südamerahuga 
hüüda. Sa wanemate poolt ooöatawad takistused? Oo, Berta 
tundis endal hiiglajõudu olewat nende wastu wõidelöa, nagu 
ta enda walmiö teadis olewat armsama eest kas wõi surma 
minema.

Et armastus aga ei anna mitte ainult jõudu ja julgust, 
Waid ta tarkust — peent, püülitud tarkust, seda näitas mamsel 
Berta oma wõitluses wanemate seltskondlikkude eelarwa- 
miöte wastu, mis olid tema meelest nüüd nii ülekohtused, 
nii wäiklased, nii ajast ja arust jäänud. Mamsel Berta ei 
wõiöelnuö mitte sõnadega,- ta ei hakanud mamma ja papaga 
mitte ilmakorra tarwiliseks saanud ümbertõukamise ja muut
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mise üle waiölusi pidama. Gelle taktika tagajärg oleks kõige 
wähemalt teadmatu olnud. Ta tarwitas lihtsamal ja mitmel 
puhul juba proowitud abinõu: ta koputas wanemate südames 
selle ukse pihta, mille taga elas lapsearmastus.

Isand ja emand Mittelbach hakkasid iga päewaga selge
mini märkama, et nende laps on õnnetu — puruõnnetu. Ei 
ta söö, ei ta maga enam. Ei otsi seltsi, ei nõua lõbu. Maa
ilm näikse olewat talle surnud. Tunöiöekaupa wõib wäetike 
istuda paigal, tunöidekaupa tummalt wahtiöa aknast wälja. 
Naermise on ta unustanud, kõnelemine näib talle tegetoat 
Piina.

Iseäranis mammale hakkab silma paistma tütre muret- 
äratato hingeline lagunemine. Iseäranis mamma leiab teda 
nõnda istumast, lauas nälgimast, sängis uneta heitlemast, sa
laja ohkamast. Iseäranis mamma awastab, et ta silmad on 
punased, põsed kahwatud. Ja wiimaks märkab seda ka papa.

Mamma ja papa hakkawaö seeüle rahutult mõtteid foa- 
hetama. Llkö küsib teiselt, mis fee peaks tähendama, milline uss 
peaks nende lapse südames närima. Nad ehk aimawaö seda, 
aga fee aimdus on neile wastumeelt, seepärast oisiwaö kõik
sugu kõrwalisi põhjusi. Tütar ise ei anna nende pärimistele 
wastust. Ta wäristab traagilisel resignatsioonil ainult pead, 
naeratab nagu surija ja kostab õõnelt, tal ei olewat midagi 
raiga. Juba tahetakse tohtrit kutsuda, aga Berta on selle 
wastu, kinnitades, et ta terrae otetoat, paludes, et teda mitte ei 
piinatuks, ja tõrjub nad pisaratega enesest eemale.

Mamma ja papa feifatoaõ suure mõistatuse ees.
Teine mure tekib isand Mittelbachile äris.
Mattias Lutz hakkab sõnu pillama ja märkusi poetama, 

tal oletoat himu minna rändama, et ka kaugemas ilmas natuke 
tingi toaaõata. Käsitööline peab toodetama töökodasid, muidu 
jääb ta ühekülgseks. Ju fui sell kord meistriks tahub suuda 
— ja kes nuöres, püüdlik sell ei tahaks seda! — siis ta peab 
juba seaduse pärast olema töötanud ivähemult kolmes kodu
maa kubermangus.
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Sutt puutub peremehele kõrwa, ja fui see pärib sellilt sele
tust, kuuleb ta, et Matiias Lutz mõtleb tõesti äramineku peale. 
Tööline, kes Wittelbachi mööblid kuulsaks teinud, tahab te
mast lahkuda! Meister suudab end kaitsta kahju eest ainult 
seeläbi, et ta kõrgendab Matiiase palka. Seks korraks on häda
oht eemaldatud — Matiias jääb wiisakuse pärast paigale. 
Aga kui kauaks? On tal ju õigus, kui kurdab, et ta Tallinnas 
ju niikuinii meistriks ei wõi saada, sest siin loeb ülikiiöetuö 
tisleriamet ja terwe auwäärt gild teda „pastlaprantslaseks", 
kellele ei sünni meistriau anda.

Mamsel Berta olukord läheb talwe jooksul aga ikka sün
gemaks. Juba nokitseb armastawa emasüöame kallal kartus, 
et tütar suigub kewaöeks tõesti surmale, nagu Berta seda 
ise wahel haualise häälega ennustab. Siia on rutulist abi 
waja, aga kust abi wõtta?

Kuna mamma otsib ahastusega abi, wahetab haige 
mamsel Berta oma kallimaga magusaid salakirju, mis lõpewaö 
tema poolt enamasti sõnadega: „Julgust, mu süda, — asi 
edeneb! Mamma on juba üsna mure ja küll me ka papa 
muredaks saame. Julgust, mu hingeke!"

Ja kuna mamma laseb haigele tütrekesele ikka maitstaa- 
rnaiö roogi taalrnistada, mille külge tütar lauas sageli kahta- 
litki ei pista, teab köögi-Tüna toäga hästi, fui hea isu on 
mamsel Bertal siis, fui nad föögis ja sahtaris aina fahefest.

Sa toa-Liisa jälle teab, et mamsel Berta siis sugugi 
nagu surmataari õhates õhfu ei taahi, fui mammat pole toas 
taõi foöus, et ta siis jafsab fõnelöa, naerda ja tantsiöagi... 
Öösiti ei maga Berta ainult siis mitte, fui mamma ise ei 
maga. Sa punased on Berta silmad ainult siis, fui seda just 
on ta aja, sest Bertal on haruldane anne fa siis pisaraid taalaöa, 
fui ta süda rõõmust hüppab, — fui ta näitefs Matiiaselt sai 
taäröfe firja. Mil määral olid föögi-Tüna sibulad Berta 
mamsli pisarate teffimises süüdi — fes teab.

Kui üföki rohi ei tahtnud aidata, ei teatrid, ei font- 
seröiö, ei tantsud ega maitstaaö road, jõudis Wittelbachi 
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abielupaar kindlale otsusele, et nende tütreke armastab õnne
tumalt. Nad panid ta tunnistama sa mamsel Berta tunnis
tas. Ta seletas peale pikemal häbelikku salgu lühemalt ning 
kindlamalt, et ta ilma MatiiaS Lutzita ei wõiwat elada. 
Matiias Lutz — wõi ei keegi. MatiiaS Lutz wõi häbistaw 
piigapõlw surmani. 3a surm ei wõinuö ju mamsel Berta 
karöetawa olukorra järgi kaugel olla. . .

Wanemad waatasiö nõutult teineteise otsa. Nende kuri 
aimdus oli täiöunuö. Isand Mittelbach sügas kõrwatagust ja 
tegi mitu korda „hm! hm!" Emand Mittelbach aga tippis 
ühelt jalalt teisele ja murdis ristipanöuö käsi.

„See on keeruline asi," ütles isand Mittelbach.
„See on wõimatu asi," armas emand Mittelbach.
„Minu arust on see üsna lihtne asi," nuuksus mamsel 

Berta.
„Mõiks ehk hakata aru pidama," mõmises papa.
Mamma aga waikis. Mamma kadus teise tuppa ja 

tõstis seal käed horkwele aetud sõrmedega wannutaöes taewa 
poole, papa läks talle sinna järele, ja nad kõnelesid kinnise 
ukse taga kaua teineteisega. Kui nad jälle ilmusid, ütles papa 
tütrele:

„Me tahame asja üle küpsemalt järgi mõtelda, — anna 
meile seks paar nädalat aega!"

Ja mamma tähendas kõlatul häälel:
„Süüdi olen mina, — ma olen sind hooletult kaöwatanud. 

Nüüd ähwardab meid suur õnnetus. Luba, et me selle waötu 
walmistume."

Matiias Lutz aga sai sel päewal kirja, mis lõppes sõ
nadega: „Kallike, rõõmustu, nüüd on nad mõlemad mu
redad! Oota weel pisut — ja sa wõiö mind kõigi nähes 
suudelda ja sülelda. Sinu igawesti truu ja õnnelik Berta."
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8.

Tallinna elu.

Tallinnas elati tol ajal, 19. sajandi wiiekümnenöail aas
tail, magusat elu. Kes rahul ei olnud, oli halb kodanik, ja 
et tci rahul ei olnud, see oli ta enda süü. Kodanikul oli 
ohtrasti süüa ja seepärast wähe mõelda. Wõistluö ei pannud 
teda pead murdma, ei ajanud teda ärewusse. Leib oli odaw, 
kauba- ja käsitöö-tarwitajad kindlad, hinnad rahulöawaö. Sell 
ja õpipoiss töökojas, sell ja õpipoiss kaupluses — nad elasid 
Peremehe juures, sõid tema lauas, said temalt suuremalt 
osalt riiöegi, ning wõisiö järelikult leppida seda kasinama 
rahapalgaga. Talumees müüs turul oma kauba rublade ase
mel kopikate eest maha: linn oli weel wäike, ostjaid wähe 
ning puruwaesel talupojal kasinastki rahast suur arwamine, 
sest et ta raha nii harwasti nägi.

Ari- ja eraelu — kõik käis unist, aeglast sammu. Weel 
ei ühendanud raudtee linna wälise ilmaga, ei toonud siia uusi 
nägusid, uusi aateid ega mõtteid, ei pilöunuö uusi ja oöawaiö 
kaupu müügiturule. Ainust ühendust wäliöilmaga pidas ülal 
laewasöit, ja seegi oli kasin, tukkuw, korraldamata,- ainust ühen
dust maaga ja kaugema riigiga wõimalöasiö maanteed, ja 
needki olid läbikäigu edendamiseks liiga wiletsal järjel. Kodanik 
tegi parajal määral tööd, wõttis parajal määral sisse, andis 
parajal määral wälja ja kogus parajal määral kapitali. Kaup
mehe ja käsitöölise paremad kaubatarwitajaö ja töötellijad olid 
mõisnikud. Just sel ajajärgul hakkas nende majanduslik elu 
õitsema. Krundihinnad tõusid, sest et produktide hinnad ker-
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kisiö,- „prii kontrahi" peal elaw wabastaluö talupoeg oli oöa- 
waks tööjõuks ja heaks renöimaksjaks,- mõisniku kukkur paisus, 
ta wajaöuseö rohkenesiö, ja sellest sai kasu nii kaupmees 
kui käsitööline. Llkö kui teine wõis õhtul, kui päewatöö lõp
penud, rahulise südamega pista sigari suhu ja minna resto
rani klaasi weini juure wõi klubisse groki- ja wistilauöa.

Sigar ja wein, õlu ja kaardid on kodanikule hea ühen- 
öamiskitt. Aga see kitt ei ühendanud mitte terroet koöaniku- 
seltökonöa, Waid ainult selle üksikuid liike. Muidu oli seisus 
seisusest eraldatud, niihästi töös ja tegewuses kui ka lõbus. 
See wahe ei tulnud nähtawale mitte ainult kinnistes klubides, 
Waid ka awalikkuöes joogimajaöes. Igal seisusel oma seltsid, 
igal seisusel oma kõrtsid. Aadlimees „Aktsiaklubiö", suurkaup
mees „Mustapeades", käsitööline „Kanuutuses". „Literaadid", 
kunstnikud, kõrgemad ohwitseriö jagunesid, nii kuidas oli nende 
tutwuskond, esimese ja teise klubi peale. Neötoraniöes sama 
pilt. Läksid aadlimees ja literaat, nagu kutsuti wabakutselist 
intelligentsi, Intelmanni juure, siis pööröis kaupmees Fahren- 
holtzi poole ning käsitööline leppis Hartmuthi ja Koffskiga.

Käsitööliste-klubi Kanuutus sai aga sagedasti, harilikult 
hilistel öötundidel, kõrgeid külalisi ülematest seisustest. Need 
tulid kas Aktsiaklubist, naabrimajast Mustapeadest wõi mõnest 
weinirestoranist ja olid enamasti noored mõisnikud, wärwi- 
kanöjad üliõpilased, suurte kaubahürrade pojad jne. Weinitujus 
unustab inimene nii mõndagi, wahel ka seisuslikud waheö ja 
eelarwamiseö. Nõnda ka räägitawad noorhärrad. Wõi õige
mini: need noorhärrad ei arwanuö oma seisuse waStu patus
tawatki, ilmudes muidu nii põlatud „knootide" seltsi, sest nad 
ei tulnud siia mitte nende lõbu kaasa maitsma, Waid selle 
üle pilkama wõi seda üleannetuStega rikkuma. See sündis 
iseäranis pidu- ja tantsuõhtutel. Häda siis eestseiöjaile, kes 
walwasid korra üle, ja kodanikumamslitele, kes ei tahtnud kõr
gete wõõraste tüsedaid naljatusi mõista! Enamasti lõppes 
selline külaskäik mõne toore wallatusega, mis sundis kannatlikku 
ning aupaklikku eestseisust wõõrastele ust näitama.
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See sündis muidugi wõimaluse äärmuseni ulaluwa hooli- 
wusega, sest ülemate seliskonna-liikide wastu püüdis kodanik 
ikka olla peen ja respektlik, tahtes sellega neile märku anda 
oma haridusest, ja see oli ka äriliselt tulus. Waljumaiö abi
nõusid tarwitati tawaliselt ainult lihtlabaste rahurikkujate 
wastu. Kaks wäljawiskamiö-wiisi olid Kanuti-gilöis tot ajal 
pruugil: kas „mit" wõi „ohne Pomp", laskemate süüde 
eest määrati esimene, kergemate eksimuste eest wiimane ka
ristus. Oldi patu suuruse ja seega karistusliigi kohta kahewahel, 
siis pandi kaebealusele wahel nelja wõi kuue silma all küsimus 
ette, kuis ta soowib, et teda wälja peab wisatama: kas „mit" 
wõi „ohne Pomp". Waene patune wõis siis oma seisuse wõi 
südametunnistuse järgi waliöa. Isik, keö ilma erilise uhkuseta 
pidi kaduma, puges wana auto äärt pruugi järele lihtsalt uksest 
toälja. Kes aga toredust taga ajas toõi kellele seda au eest
seisuse poolt taheti üles näidata, pidi tegema enne pikema 
rongikäigu läbi klubi ruumide. Eestseisus kogunes täiel artoul 
tema ümber, muusikakoor seati tippu, ja rõkkatoal pillimängul 
marsiti üle tertoe pidusaali eestuppa, kus nõnda austatud 
patuoinas tõmbas üliriiöeö selga ja toulpsas lustiliku marsi 
helidel toärske õhu kätte.

Oli niisugune süüdlane ilmparanöamatu ja kordas oma 
koerust toõi eksis muul raskel toiisil kombe ja korra toastu, 
siis ta heideti klubis käimiselt toõi liikmete seast kuudeks ja 
aastateks toälja. Kõige pikem trahtoimäär oli üheksakümmend 
üheksa aastat. Nende arto, kes suutnud selle karistusaja lõppu 
ära oodata, ei oletoat mitte suur olnud.

Oli klubidest KanuutuS see, kus seisused toahel kogemata 
seginesiö, siis leidus ka paar joogimaja, kus sellesarnast sündis.

LlkS seesugune joogimaja oli Nunne toäratoa taga, KöiS- 
mäel, ühe kitsa, prügitamata ja pimeda umb-uulitsa otsas. 
Teda kutsuti ta toäikese küüraka omaniku Andersohni pilke
nime järgi „Lombakaks Konnaks" („Lahmer Frosch").

Suured keedu- ja puutoilja-aiad, esimesed enamasti toene 
„ogoroönikute" käes rendil, katsid tol ajal tertoet suurt ala 
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Olunne wärawa taga — Köiümäett Telliskopli teeni, muu 
seas paika, kus seisawaö praegu Balti raudteejaam ja sekle 
juure kuuluwad töökojad. Aedade wahelt kerkisid nägusad 
alewimajakeseö, milles Tallinna kodanikud käisid suwitamaS. 
Ja siin asetses ka omal ajal nii kuulus „Lombakas Konn", 
kaunis lihtlabane alewitrahter weeremängu ja mitte toaga 
atoarate ning puhtute ruumidega.

Selle joogimaja tatoalised külalised olid merimeheö, käsi
töölised ja toäikekaupmehed. Iseäralistel päetoaöel, tatoaliselt 
laupäetoiti, kogunes siia aga ka paremate seisuste liikmeid, toälja 
artoatuö aristokraadid. „Lombakas Konnas" nähti siis ülem- 
kooliõpetajaid, arste ja aötookaate joomas, laulmas ja keeglit 
toiskamaö. Kuid selle ime teostajad polnud mitte tallinlased, 
mitte „baltlased", toaiö toälismaa sakslased.

Tallinna mõlemas kõrgemas koolis, kubermangugümnaa- 
siumiö ja toomkoolis, olid tol ajal enamasti toälismaalaseö 
kooliõpetajairö. Neile ei meeldinud siinse ühiskonna kinnine, 
seisuseseinte ja kombetoõreöe kaudu kuni narruseni toangistatud 
elu. Nad otsisid endile lõbukohta, kus toalitseks lahedam, toa- 
bam õhkkond ja leidsid Köismäe aletoist „Lombaka Konna". 
Weeremängu ühinguks liitudes, käisid nad siin koos ja mee
litasid aegamööda ka paremaid Tallinna kodanikke enestega 
kaasa.

Nagu mehed, nii olid muidugi ka naised seisuste järgi 
üksteisest lahutatud. Mitte ainult, et aadlimehe ja literaadi 
abikaasad käsitöölise-perekonnaga läbi ei käinud — see oli ene
sest mõista — toaid ka kumbki ülem seisus ei puutunud selts
kondlikult palju kokku. Toompea daami ja „att-ünua" daami 
tonhel oli oma kindel toahe. Kellel puudus nime ees toäike 
„von", kõrgemaist predikaatidest üsna rääkimata, see seisis 
alamal astmel kui „von'iga" proua toõi preili ning pidi ennast 
sagedasti ainult „emandaks" ja „mamsliks" laskma kutsuda.

Kuna aga kumbki seisus ilma ei olnud seisusekohasest 
iseteadtousest, mis täienes sagedasti kõrkuseks, siis polnud ka 
hõõrumistest nende toahel puudust. LlkS tundis end teisest oma 
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seisuselises wäärtuseö alandatud ja aus haawatuö. proua wõi 
preili „von" ootas ja nõudis, et proua QI. wõi preili B. 
(fui mitte „emand" ja „mamsel") teretaks teda enne,- seda
sama ootasid aga proua A. wõi preili B. proua wõi preili 
„vonilt", fui wiimasel mitte just auwäärt wanaöuse poolest 
polnud erilisi eesõigusi. Ja nõnda mindi teretamata üksteisest 
mööda — seik, mis mõlemaid seisusi teineteisele muidugi mitte 
ei aidanud ligendada, paruniproua püüdis, kui ta siiski mõne 
koöanikuprouaga kokku puutus, temale tingimata märku anda, 
et nad mitte ühel pulgal ei seisa, Waid et ta waStase üle 
lööb peale nimekõrguse ka prantsuse keele, wälisrnaa reisuöel 
omandatud laiema silmaringi ning kõrgete tutwuSte poolest. 
Koöanikuproua jälle katsus igal wiisil näidata, et ta paruni
proual sugugi ei karda, ei häbene, ennast sugugi ei tunne 
tema all olewat. LlkS kaebas siis paruniproua kõrkuse, teine 
koöanikuproua jämeduse ja upsakuse üte. Meeste juures hakkas 
niisugune wahefanatism aegamööda kahanema, naiste juures 
aga kaswas ta weel*).

*) Olen kasutanud siin mõnda mõtet Leopold von Petzoldi raa
matust „Schattenrisse auö Revalõ Vergangenheit"'. See mees elas ise 
tol ajal Tallinnas ja tundis wastawaid olusid hästi.

„Toompea daamid" ja „alt-linna daamid" puutusid Paar 
korda aastas heategelisil ettewõtteil fui ka kuberner Ioharm 
von Grünewalöt'i pallidel kokku. Küll esitleti neid üksteisele 
wiisakuse ja hea kombe tõttu, aga neid ühendada, seisust sei
susele lähendada ei suutnud ka siin ükski wõim. Nad olid 
pidusaaliöki täiesti eraldunud ja silmitsesid üksteist Waid eemalt 
епат-wähern wastikute pilkude ja tunnetega.

Wahet sünnitas daamide wahel ülömõttes weel naife- 
ja neiupõlw. Tanu oli suur ja kõrge aumärk. Naine tundis 
end neiust peawõrra kõrgemana. Muidugi waatas ta siis 
kahetsewal halatsusel wõi kõrgi põlgusega alla niisuguse ussikese 
peale, keda mees weel ta madalusest polnud üles aidanud. 
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iseäranis fui see waenefe oli mõni piiga küpsemas eas. Naise 
nimi oli püha, ilmpuutumatu,- neiu sai alles naisenimega täie
lise kaitse ja lugupidamise all elawakS isikuks, pärastlõunastel 
kohwipiduöelgi, mis olid igas kodanikumajas korrapäraseks 
taotsuseks, tuli see wahetegemine ühel wõi teisel wiisil esile. 
Mamslile löödi seal warsti suu peale, fui ta tüffis oma arwa- 
miste ja otsustega emandatele wahele wõi julges hakata nen
dega koguni waiölema.

Lõbu eest kandis, kui jätta nimetamata klubides peetawaö 
pidud, mõned wähesed kontserdid, wäljasõiöuö jne.. Linna
teater hoolt, mis oli ellu kutsutud kirjanik August von Kotzebue 
agaral eestwõttel. paremaid näitlejaid peeti, eriti naiöterah- 
waSte poolt, pooljumalateks, neid kanti kätel, ja nii mõnegi 
ausa ja truu kodanikuemanda hõõguw armastusekiri wedeleS 
säherduse mehe laual, hoopis kõnelemata „hoolsasti kaswata- 
tuO" tütrekeste armupoeemidest, ning nii mõnelgi traagilisel 
kangelasel ja esimesel armastajal tuli Tallinna potiwari eman
date hulgas mängida Joosepit, kuigi igakord mitte moraalsel! 
Põhjusil.

Wirka kirikuskäimist nõudis niihästi hea toon fui fa 
harjunud fomme. Et pühapäewal enne lõunat firifusse mindi, 
pärast lõunat naabri poole fohwile ning õhtul — see fäib 
meeste fohta — flubisse ja fortsi, see oli programm. Kirifus 
taewastasid naised samuti osawat jutlustajat, nagu teatris 
osawat aftööri. Kuulsamafs fantslikõnelejaks saksa firifutes peeti 
tol ajal õpetaja Huhni. See tubli mees oli teinud endale eri
liseks ülesandeks kujutleda hingedele patu koledusi ja maalida 
wiimset hukatust WÕimalikult eredate wärwidega silma ette. 
Kelle pastor Huhn korra patu-unest üles põrutas, fee oli üles 
põrutatud. Sel õpetajal oli Tallinnas määratu mõju. Teda 
WÕrreldi kõige kuulsamate ajalooliste patustpöörmis-apostlite ja 
kirikuisadega. Teda kardeti ja austati ühtlasi. Waewalt suutis 
keegi ilma jääda närwikoöist, istuda kuue tööpäewa järel jälle 
kord pastor Huhni tõrwa- ja wääwlirahe all Olewiste kirikus.

Wälisest ilmast kuuldi ja teati Tallinnas wähe. Sõnumid 
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olid wisaö ja kasinad tulema, sest kohaline ajakirjandus puudus. 
Küll andis siin keegi isand Luther saksakeelset „Nädalalehte" 
wälja, aga see oli pisuke ja halwaöti toimetatud ning sedagi 
lugesid enamasti üksnes rohkem haritud elanikud. Suurtele 
sakstele maal ja linnas käisid mõned eksemplarid „St. Peters
burger Zeitung'it". Enamik madalamaid kodanikke elas ilma 
ajaleheta ning leppis sõnumiraasukestega, mis pudenesid maha 
tväheste lehelugejate laualt.

Sel lool märkas suurem osa tallinlasi Krimmi sõja algu 
aastal 1854 alles siis, kui Tallinna kubises juba kasakatest, 
ulaanidest, kürassiiriöest ning muudest hiilgawatest wäejagu- 
öest, keö kinnitasid kohutawat kuulujuttu, et Inglise ja prantsuse 
ühinenud sõjalaewastikud on Läänemerre ja Soome lahte 
jooksmas ning siin wist Wene linnade peale tuld ja rauda 
hakkawad sülgama. Ning tallinlased märkasid sõda, mis kestis 
Doonau ääres Türgi pinnal õigupärast juba juulikuust saa
dik 1853, alles neist tarwilistest ehitus- ja häwitustöööest, mida 
Tallinnas ja Tallinna ümber seiswa Wene wäe ülemjuhataja 
kindral Berg*)  linna kallal laskis ette wõtta.

*) Pärastine Poolamaa ülemkuberner.

palawikusarnasel rutul parandati, kohendati ja kindlustati 
Tallinna wann walle, wärawaid ja kantse, ehitati hulk kalöa- 
patareisid ning kisti ja lõhuti maha terwe linnajagu Köis- 
mäel. Suure Nannawärawa ning läänepatarei wahel. Kõik 
sealsed nägusad majakesed ühes „Lombaka Konnaga", ena
masti kõik haljendawaö wiljapuu- ning keeöuwilja-aiad häwi- 
nesiö. Kardeti waenlaste pommitamist, mis alewi oleks põ
lema süüdanud ja seega toonud kogu linnale hukatust. Elanikud 
pidid enestele peawarju otsima, kust leidsid. Teisel sõjaaastal 
raiuti ka kenad paju- ja pihlaka-puiesteeö, mis palistasid suu
res ringis Mallide ääri, armuta maha. Waewalt suutis rllütel- 
konna-peamees parun Ungern Mäikest Lasteaeda Harju Mä- 
rawa ees seeläbi päästa, et ta kindral Bergile oma isiklikul 
Mastutusel tõotuse andis pisuke puiestik kohe lasta maha 
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wõtta, fui waenlane ähwardab linna laskmisega. MiS häda
ohtu tegi toani taga ja merest eemal oleto Lasteaed laskmise 
puhul kindlusele ja linnale, see jäi tallinlastele arusaamatuks.

Suur põgenemine algas. Kes toähegi toote, otsis maal 
toõi toäikesieö, merest eemal oletoates linnades toarjupaika,- 
toahemalt saadeti naised-lapseö ja kallim kodune toaranöus 
linnast eemale. Ei olnud enam sõidukeid ega hobuseid füUalt, 
et kõiki ahaötatoaiö põgenikke ja nende omandust kaitsele 
kanda. Kirikumõisad, köstrimajad, taided, Naktoereö ja Haap
salus kogunesid täis hirmunud naisi, lapsi ja kangest soost arg
pükse. Keda äri ja amet linna sundis jääma, see püüdis oma 
koda ja toara pommide ja tule eest seeläbi kaitsta, et laskis 
pööningud ja kuurid tuupida liitoa täte. Öösiti ehmatati ko
danikke sagedasti asjata häirega sängist: juba pidi pommita
mine algama. Nii möödus päeto päetoa, nädal nädala järgi, 
toapraö kodanikud jõid joogimajaöes hulga raha „julgusetoõt- 
miseks" ära, aga ikka toeel ei tahtnud esimest pommi tulla.

Inglise-^Zrantsuse laetoatoägi admiral lord Napieri all 
oli küll Soome lahte ilmunud, Ahtoenasaartel enne seda Bo- 
marsunöi kindluse ära hätoitanuö ja siis Soome mõne mitte
kindlustatud rannalinnale tuld annuö, aga Tallinna, Kroon
linna ja Wiaburi peale ei tahtnud ta hammas hakata,- toana 
lord Napier oli seks liiga ettetoaatlik ja tagasihoidlik. Ta ei 
suutnud mainitud sadamaid kaubanduselegi täiesti sulgeda. Kuigi 
suuremaid laetou läbi ei lastud, käisid toäiksemaö purjelaetoad 
ööpimedusel ometi takistamata eöasi-tagasi, nõnda iseäranis 
Tallinna toahet, kus õitses sel puhul salakaubatoedu haruldasel 
määral.

Waenlane seisis Tallinna all. Seda toote iga lõdiseto 
kodanik pikksilmaga ja ilma selleta näha. Naissaare ümber 
oli toahel kuni sada Änglise ja prantsuse sõjalaetoa koos,- 
lasti ka suurtükke müriseöa, aga ainult ajatoiiteks ja harju
tuseks. Narmale, kus Wene patareid neile ähtoaröatoalt toaötu 
toahtisiö, usaldasid kaks Inglise suurtüki-paati ainult üks kord 
niitoõrt läheneda, et nende peale kaldalt toõidi lasta.
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Ka emand Wittelbach oma kahe tütrega oli tol kurjal 
kewaöel otsinud maal kaitSwat ulualust. Ta elas paide pool, 
ühe tuttawa mõisawalitseja majas ärewusrikast pagulaspdlwe. 
papa Wittelbach aga, kes oli jäänud wahwaSti linna kaitsma, 
kinnitas „tüwilauaö" tuttawatele, temal olla nüüd, kus teistel 
sõda, kõige sügawam rahuaeg.

Sügisel pööröisid kõik redud linna tagasi, sest nowembri- 
tormid olid ettewaatliku waenlase ajanud Soome lahest wälja: 
ohtlikumateks kui kindluste pommid wõisiö laewaöele saada 
lahe põhjas olewaö kiwirahnuö ja madalikud. Talwe saadeti 
rahus mööda. Tallinna neiud tantsisid ja wahetasiö südameid 
elegantsele kaardiwäe-ohwitseriöega, klubides ja^. ^perekonnis 
peeti pidulikke olenguid ja lasti iiLVaad "РГоба. Agg^õõtp- 
sale, rahulisele talwele järgnes kewaö^Mis tÄ Hirmu 
wuse kahekordselt tagasi. \ \

päris sõjateatrist, Krimmist, hakkas tulema halbu fõnuj- 
meld. Hoolimata settest, et sõjatsensuur oli käre ja Lutheri 
„Nädalaleht" wäike, kuuldi ometi, kui mitte muidu, siis era
kirjadest, et tsaari sõjawäel on tegemist kange waenlasega, 
kes ennast füll laseb lüüa, aga suudab ka wastu lüüa. Vene
maa sõjawäeline wägewus keiser Nikolai ajal ning lääne
riikide nõrkus olid kõikjal soetanud kindla usu, et Wene wäele 
keegi ei piisa waötu panema, ja olgu waenlasi weel enam 
liidus kui kolm. Nagu sõjateated Krimmist tunnistasid, läks 
lugu teisiti, ja kindlale wõlöujulgusele järgnes seda suurem 
argus.

SewaStoopol oli sügisest saadik ümber piiratud, mitmed 
lahingud wahelduwa õnnega löödud. Et ümberpiirang nii 
kaua kestis ja Wene wäe waprusest imejutte räägiti, ise
äranis aga, et haigused walju talwe tõttu inglaste, prants
laste ja türklaste seas kuuldawasti kohutawat häwitustööö 
tegid, siis loodeti kindlasti, et waenlane enne kewadet häbiga 
taganeb ja rahulipu üles tõmbab. Lootus ei läinud täide. Wisa 
waenlane kannatas kõik häöaö-waewaö wälja, muretses omale 
kewadeks suurel hulgal lisawäge ja leidis weel ühe liitlase: 
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Sardiinia heitis tema Möa ning läkitas maikuus omalt poolt 
ka 15 000 meest Krimmi. Juba weebruarikuus algasid rasked 
wõitluseö talwise waheaja järel uuesti. Wenelased tikkusid 
Lupatooriaö türklaste kallale, said aga paraku lüüa. Siis 
äkki lendas sõnum Euroopa wägewama walüseja, tsaar 
Nikolai I, surmast läbi riigi ja tegi kartlikud meeled weelgi 
argsemaks. Ning warsii järgnesid teated Sewastoopoli all 
peetawatest hirmsatest tormijooksudest ja weriStest wõitlusiest, 
milles käisid wenelasiel jällegi hiilgawaö wõiöuö raskete kao
tustega käsikäes.

Tallinnas algas kewaöel 1855 uus ning weel suurem 
pagemis-paanika kui eelaaötal. Inglise-^Zranlsuse laewaStik il
mus jälle. Teda juhatas nüüd noorem ja agaram inglane, 
admiral Dundas. Ka Tallinnas ja selle ümbruses olew Wene 
wägi, 30 000 meest, oli saanud uue ülemjuhataja: kindral von 
Bergi asemele aStuö kindral von Grabbe. Kuid selgi kewaöel 
ja suwel osutus tallinlaste kartus waenlase pommide eest 
asjatuks. Wahetewahel kuuldi küll tumedat kahurimürinat 
Soome ranna poolt: seal lasti Wiaburi kindluse peale. Aga 
Tallinna patareidele ei lähenenud ükski waenlik laew. Aega
mööda muutus meeleolu julgemaks ning juba enne sügist hakkas 
jälle linna tagasi pööröima redus olnud naisi ja lapsi, kelle 
seas oli ka emand Mittelbach oma mõlema tütrega — seik, 
mis andis waprale meistrile Põhjust soowiöa, et sõda jät
kuks tulewalgi suwel senist lõbusat wiisi.

Ta soow ei läinud täide. Septembri algusel jõudis sõnum 
Sewastoopoli langemisest Tallinna ja warsti kuuldus, et keiser 
Aleksander II ilmutanud rahusoowe. See sündis peamiselt 
majanduslikul surwel, sest et pikaline sõda oli riigi rahanduse 
alused õõnestanud ja waenlase blokaad kaubanduse häwitanuö. 
Taudid ja näljahädad täiendasid üldist wiletsust. IZeale inglase 
olid teisedki liitlased sõjast samuti tüdinenud. Austria sobitusel 
aötutigi järgmise aasta hakatusel Pariisis lepingukongressiks 
kokku, paastukuu 30. päewal wõis rahuingel Euroopas palmi
oksa tõsta: lepingule kirjutati alla. —
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ßäraft sõda tegi Tallinna tähtsa muutuse läbi. Aastal 
1857 ilmus keiserlik käsk, mille järgi Tallinn kindluste kirjast 
kustutati. Sõnum wõeti rõõmsal meelel wastu. Mana hansa
linn wõis oma kitsa munörikuue laia koduse wastu wahetada. 
Wärawaö, peale ühe, wõeti maha, üks osa kinölusekraawe 
täideti ning walliö tehti suuremalt osalt maatasa. Nende 
asemele asutati aegamööda nägusad puiesteed ehk promenaa
did, kuna alale jäänud kinölusemägedele. Harju ja Suures 
Nanna wärawas tekkisid praegused kenad ilupuiestikuö, kust 
hilisem tallinlane kaugeleulatuwal wabal waatel uhkusega oma 
kaswawa ja eöenewa linna peale wõis alla waaöata.

pärast sõda liikus Tallinna elu endistes rööbastes 
aeglaselt ja rahulikult edasi. Hulk sõjawäge rikaste ohwitseri- 
öega oli jätnud linna ohtrasti raha. Ärimees hõõrus käsi, 
jõi õhtul klaasi rohkem ja harutas tüwilauas laial lõbul möödu
nud sündmusi.

paar aastat hiljemini, kui sõjamälestuste korrutamine 
juba hakkas tüütama, said Tallinna auwäärt kodanikud oota
mata kombel uusi ja hoopis eriskummalisi jutuaineid. Juhtus 
taas midagi, mis sünnitas ärewust, kuigi mitte nii suurt ja 
üldist kui sõda.

Mitmes paigas maal algasid 1858. aasta kewaöel talu- 
rahwa seas rahutused mõisnikkude wastu. Kauase tegemise 
ja tagumise järel oli ammuoodatud uus „Eestimaa Talurahwa 
Seadus" niikaugele walmiö saanud, et wõiöi ta wälja kuulu
tada ning eestikeelses tõlkes talupoegadele kätte anda. See uus 
seadus pidi tooma mõisnikkude raske orjuse all ägawale maa 
pärisrahwale, peale tema kogukondlikkude olude korralduse ja 
uuenduse, ka töö- ja maksukoormate kergendust. Niisuguseid 
kergendusi, wähemalt kirjatähe järele, leitigi uuest seaduse
raamatust,- nimelt oli nõndanimetatud abitegu senise wastu 
kahandatud. Aga kuis kohkusid talupojad, kui kuulsid mõis
nikkudelt, et need kergenöuseö uues seaduses alles siis peawad 
maksma hakkama, kui maad terweS kubermangus üle on mõõde
tud ning mõisa-ja talumaad teineteisest eraldatud — töö, mis 

123



wõtwat WSHemalt kümme aastat aega! Talupojad ei uskunud 
seda seletust. Neile ei mahtunud pähe, kuiöa seaduses, mis 
ametlikkude kuulutuste järele 23. aprillist peale täiel jõul Pidi 
maksma hakkama ja tõepoolest maksma hakkaski, just need 
punktid mitte seaöusewõimusse ei astunud, mis jagasid orja- 
wale rahwale elukergenöusi. Gt talupojad puuöuwa wõi 
puuduliku kirjaoskuse pärast seaduse sisust jagu ei saanud ning 
mõisnikud, kirikuõpetajad ja ametikohad neile küllalt põhjalikke 
seletusi ei annud, siis arwas rahwas, et saksad uut seadust 
omal tulul ja keisri tahtmise wastu täielisel ulatusel maksma 
panna ei taha. See arwamine lagunes üle maa laiali, 
sünnitades wiha sakste wastu, ja tagajärjeks oli, et talu
pojad paiguti hakkasid abrteo wastu tõrkuma. Mõisnikud 
aga kutsusid endile sõjawäe appi, et wastupanekut wõimsalt 
maha suruda ja tõrkujaid karistada.

Kuna talupoegade wastupanek mõisnikkudele muudes paika
des ainult abiteo tegemata jätmisega nähtawale tuli ning 
haaglkohtunikkuöe poolt määratud ihunuhtlust, kui ka sõja
wäe palja ilmumise tõttu sedamaid jälle käsutäitmisele maad 
tegi, paisus talurahwa tõrge abiteo wastu ühes Harjumaa 
Wallas, Juuru kihelkonnas, tõsiseks rahutuseks. Mahtra mõisa 
talupojad said kuulda, kuidas üks liiga Wall ja liiga agar 
haagikohtunik Kose kihelkonnas mehi wastupaneku pärast 
armuheitmatul wiisil oli lasknud peksta. Et neid tõrkumise 
pärast sellesama haagikohtuniku juure oli kutsutud, siis otsus
tasid nad sinna jääda minemata ja hoidsid endid metsas ja 
rabas warjul. Aga teades, et neile sõjawägi kaela saadetakse, 
kutsusid nad teiste walöaöe mehi enestele seks puhuks appi.

Kutse wõeti wastu. Mahtra mõisa ilmus salk sõjawäge, 
et wastupanijaiö witsaöe ja keppidega karistada, ent suurtel 
hulkadel woolas siia ka oma ja naabriwalöade talupoegi kokku, 
et karistust mitte lasta ette wõtta. Talupoegade ja sõjawäe 
wahel tekkis päris lahing, mis nõudis rohkesti ohwreid. Et 
talupoegade ülewõim ott suur, siis löödi soldatid põgenema ja 
Mahtra mõis sattus wiinastunud wõitjate wõimu alla. Joob- 
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nuö mehed lõhkusid ja riisusid mõisas niikaua, kui hooned sel
gitamata põhjusel põlema läksid ning enamasti kõik tuha
hunnikuks said.

See sündmus andis ümbruskonna mõisnikkudele asja kartu
seks, et talupoegadel on nõu tööta suuremat mässu ja põletada 
kihelkonnas weel rohkem mõisaid maha. Suure ärewusega 
hakati linna põgenema. Olid linnasaksad kolme ja nelja aasta 
eest, kartes sõjatonti, maal warjupaika otsinud,siis otsisid maa- 
saksaö nüüd linnamüüride wahel kaitset. Aga nagu sõda jättis 
Tallinna puutumata, jäi ka maal talupoegade mäss tulemata. 
Nohkenöatud sõjawäe ilmumine summutas liikumise igal pool. 
Talupojad, kes nõndanimetatud Mahtra sõjast olid osa wõtnud, 
otsiti kõik kätte, toodi soldatite wahel Tallinna, pandi siin toon
gi ning seati sõjakohtu alla, pika ülekuulamise järel mõistis 
kohus peasüüdlased surmanuhtlusele, miMne otsus muudeti 
aga hiljemini raskeks ihunuhtluseks ning Siberisse sunnitööle 
tooi asumisele saatmiseks.^)

Tallinna kodanikkude ringkonnis harutati neid sündmusi 
muidugi suure eletousega — küll seltskonnas, küll perekonnas, 
küll õllelauas. Kodanikkude olek ja artoamine kohaliku aadli
seisuse kohta ei olnud mitte kõige sõbralikum. Selle eest kand
sid hoolt aristokraadid ise. Nad teadsid endid toalitsetoa 
seisuse oletoat nii maal kui linnas — seal politiliselt ja sotsiaal
selt, siin majanduslikult. Ja seda seisuseuhkust, mis paisus 
tihtipealegi kõrkuseks ja upsakuseks, ei annuö nad mitte ainult 
talupojale maitsta, toaid ka kodanikule. See haatoaö toiimast 
ja soetas ta põues aristokraadi toaötu toaenlikku tuska.

Sel asjaolul ei olnud ime, et kodanikud seadsid räägitud 
rahutuste suhtes endid enamasti talupoegade poole. See oli 
inimlikult ka arusaadato, sest kodanikkudele polnud teadmata, 
kui toaljusti rõhus mõisniku käsi armetuma, toäljaimetuö talu
poja turjale. Linna turul toõisiö kodanikud eneste silmaga

) Lähemalt kõigist neist asjust ja sündmusist minu romaanis 
„Mahtra sõda".
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märku saada talurahwa waesusest — nende wilelsalest hobuse- 
kontiöest ja sõiduriistadest, nende armetumaist ihukatieist, nende 
poolnälginud nägudest, nende harimatusest, pealegi toodi maalt 
sõnumeid, fui halastamatult haagikohtunikud talupoegi rahu
tuste puhul ning enne seda lasknud peksta — sagedasti ainult 
sellepärast, et nad julgesid uut seadust teisiti mõista kui saksad 
ja pärisid selle kohta seletust.

Aga kodanik oli ainult selja taga, õllelauas, mõisniku was- 
tane, ta käsi läks rusikasse ainult taskus. Astus aga niisugune 
mees ta ärisse, siis ta kummardus tema ees maani ja ta 
suu jooksis mett. Kodanikul, eriti ärimehel, oli mõisnikku waja 
— see oli ta parim „kunde". Ia aineline tulu määrab selts
konnale teatawasti ta moraali, mentaliteedi ja elutaktika. 
Mahtra sündmustest, Juuru mõisnikkude ärewusest ja põgene
misest räägiti linnas kahjurõõmsalt,- nii mõnigi pilkaw ja paras- 
taw sõna lendas nende kohta suust suhu, puuöuti aga mõne 
saksaga isiklikult kokku, kes oma häda kaebas ja siunas nurja
tuid talupoegi põrgu põhja, siis jaotati aima taga ja fiunati 
aupaklikult kaasa.

Kõrgema haridusega kodanikkude, „literaatide", seas oli 
aga siiski wabameelseiö mehi, kes tundsid rahwa häda ja 
temale alatasa sünöiwat ülekohut ning ei jätnud seeüle oma 
artoamifi seltskonnas fui fa arnetlifeö paiguö awalöarnata. 
Juba haffasiö Lääne-Euroopas Wägewasti luhtawad demo- 
kraatlifud wabadusaated ja fultuurilise walguse nõuded meiegi 
maa terasernais, rohfern haritud peades idanema,- juba 
hafati leidma, et junfru ülemeelifus ja üleannetus, päritud fa- 
redast, Wägiwaldsest minewifust, ei ole enam ajafohane,- et 
koöaniful fa oma feifufeline iseteadwus on, olla tohib ja olema 
peab. Aga neid mehi oli wähe ja nendegi seas jälle mitmed, 
fes majanduslifult wõi seltsfondlikult niiwõrt rüütli mõju all 
seisid wõi temast otse sõltusid, et nad tema wastu awalifult 
ja tegelifutt wälja ei usaldanud astuda, pealegi oli toaimne 
wõitlus awalifu arwamise fohtulaua ees toõimatu wõi tüü
nemalt möga raskendatud. Ajakirjandus puudus, eriti ife- 
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feifeto wabameelne ajakirjandus. Teiseks oli kogu kirjandus 
saksa ning kaudselt rüütlite kui walitsewa seisuse kõwa tsen
suuri aü. Nüütli wastu ei pääsenud ainustki laüwat sõna aja
lehte wõi raamatusse, ning juhtus wäliömaal midagi seMst 
nägema trükimusta, siis keelati niisuguse toote müük meie maal 
warsti ära. Mainitud wabameelseö literaadid püüdsidki ainult 
püri taga oma pakitsewaid südameid weiöi wälja puistata, 
olgugi et nende karjatusi ja kirjutusi loeti ainult seal. Wähemast 
kuulsid meie rüütlid ka ise sel kaudsel kombel weidi, kuidas 
õiglased ja inimlikud rahwasobrad, kes nende seas elasid, 
neist mõtlesid.

Meristele Mahtra sündmustele järgnes mõni nädal hiljem 
Tallinnas õudne kurbmäng, mis sünnitas terwes linnas kir
jeldamata ärewust ja unustamata jälkust.
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9.

Liiwapalu Leena romaan.

See oli märtsikuus 1858, kui Berta Wittelbach wauema- 
tele tunnistas, mis tõugu uss tema südame kallal närib. 
Mamma ja papa olid wõtnud enestele paar nädalat mõtle
misaega, sest tütre ilmutus oli neil raske tarida. Aga paarist 
nädalast sai paar kuud ja wanemate lõppotsus jäi siiski 
tulemata.

Nimelt ei annuö emand ja isand Wittelbach armastawale 
paarile kawaluse poolest Palju järele, õieti olid nad endile 
ainult sellepärast mõtlemis- ja tarimisaega wõtnud, et wõtta 
ähwaröawa „õnnetuse" waStu kõiki weel iganes meeletulewaiö 
abinõusid tarwitusele.

Kõige pealt ilmutasid nad kurja saladuse lähemaile omas
tele ja kutsusid neid enestele wõitluseS appi. Sepitseti ühine 
sõjaplaan. Teine tütar, emand Gmiilie Sternfelö, selle mees, 
paar wana tädi ja üks lugupeetud onu pidid püüdma Bertasse 
mõjuda, et ta loobuks oma „haiglasest kirest" ega heidaks 
ennast ning tertoet suguseltsi kaaskodanikkude naeru alla. 
Aga kui Berta kõigile sõbralistele nõuannetele, noomitustele 
ja isegi häröaile palweile jäi kurdiks ja kiwikõwaks, peeti 
uus perekonna-kongress — wist küll neljas wõi wiies paari 
fuu jooksul — ja jõuti otsusele katsuda weel järgnewat wiimast 
wahenöit.

Bertal oli Peterburis üks onutütar mehel. Selle abikaasa 
oli rikas kaupmees, kes elas suurel jalal. Ehk leiduks selle 
lõbusas Majas, kus käib nii palju külalisi, waesele Berta- 
kesele ühel wõi teisel wiisil rohtu — mõtlesid wanemad ja 
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nende nõuandjad. Kui õnn hea, kaotab neiu oma eksiteele 
sattunud südame mõnele seisusekohasele pealinna-isandale,- ei 
sünni seda, siis on ta wähemalt oma siinse paleuse 
karöetawast lähedusest eemal, peterburi mühawaö lõbud 
lahutawaö ta meelt ja tunded jahtuwad ehk seda- 
wõrt, et wanemate ja hõimkonna hoiatused ning õpetused 
hakkawaö paremini mõjuma. Asi tehti pealinna onutütrele 
salakirjade kaudu selgeks,- ta pidi kutsuma Berta omale kütta 
;a soowituö sihil ka enda poolt kõik tegema, mis wõimalik. 
peterburi emand oli õnneks kohe nõus. Ta arwas murelik
kudele toanematele heatujulises kirjas koguni wõiwat tõotada, 
et Berta juba paari nädala pärast wõib kihlakaardid wälja 
saata, millel seisab Matiias Lutzi nime asemel mõni palju 
kõlawarn.

Berta pani reisule esmalt taastu, andis aga taiimakS 
järele. Ta taipas toanemate ja sugulaste nõu taaga hästi 
ja mõtles: Lähen maitsen pealinna-lõbud ära, tulen aga muu
tumatut meelel tagasi, siis on nende foiimne lootus otsas ning 
kauem taasiupanek murtud.

Ja Berta reisis. Maikuu lõpul, kui teed tahenenud, 
taõttis mamsel suuremas reisu-seltskonnas, milles tal mõned 
head tuttataad, tol ajal nii pika ja tülitataa teekonna suures 
omnibuses peterburi poole ette. Muidugi oli ta enne pü
hitsenud oma armsamaga hella jumalagajätmist, talle hauani 
kesttaat truudust taandunud ning foõimalifult pea tõotanud 
tagasi tulla.

Kihlakaarte paari nädala pärast küll taeel ei tulnud, 
ka nelja nädala pärast mitte, kuid peterburi sugulase kirjad olid 
Wittelbachi abielupaarile siiski üsna trööstitaad, sest suur
linna elu meelõitaat tütrekesele taaga ja ta ei põlgataat enam 
mingisugust lõbu. Aga ka Matiias toota olla rahul. Niipalju 
kui peigmees pruudi kirju iganes toota uskuda, oli Berta 
truudus kõigutamata,- ta oleks juba ammugi koju lennanud, 
kui hea ja armas onutütar teda oleks lasknud.

Qhel pühapäetoasel pärastlõunal, peale jaanipüetoa, istus 
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lesk peigmees, popsides oöawat sigarit, Harsuwärawa kõrwal 
Lasteaias ja mõtles oma praeguse ja tulewase elu ning 
wõõrsil wiibiwa Berta peale. Tema ümber, liitva sees ja 
murul, kilkasid mängiwad lapsed, pinkidel lukkusid tüdinenud 
hoidjad, kuna puude lopsakaid lehti, milles andsid warb- 
lased rõõmsal kontserti, kerge suwine tuuleõhk libistas, pehme 
ja mahe nagu rõõsk piim. Niguliste kiriku kellad helisesid,- wist 
kanti sealt mõnd wäsinuö rändajat wiimse puhkepaiga poole.

Matiiaö tahtis parajasti istmelt tõusta, et pikkamisi 
koju jalutada, kui talle mõned sõnad kõrwu puutusid, mis 
tekitasid tema tähelepanekut. Mõni samm temast eemal, kolme 
mängiwa lapse juures, küsis nende hoidja käest keegi teed. 
Küsija nimetas seejuures tislermeister Wittelbachi nime. Lapse
hoidja, tvanaõlane tusane tüdruk, kehitas õlgu ja näis kosttvat, 
et ta seda meistrit ei tunne wõi et ta ei tea, kus ta elab.

Matiias astus ligemale. Ta oli koju minemas ja wõis 
siis wõõra tviia paigale.

Teeküsija oli noor naisterahwas. Niiete järele arwates 
ei olnud ta linnainimene, ei ka päris talutüdruk, Waid midagi 
nende wahe pealt. Ta ei kannud pärga, Waid sinist siidrätti, 
mitte käiseid ega lühikest seelikut, Waid halli pikka jakki kodus- 
kootud riidest ja tähnilist sitsalust. Jalas olid tal soome 
kingad, mida fattetv paks tolmukord andis märku, et noor 
tüdruk tuleb kaugemalt teelt; toeel paremini tunnistas seda 
aga suurem kimp, mida ta käes kandis.

„Teie soowite tislermeister Wittelbachi juure minna?" 
küsis Lutz.

Tüdruk pöördis küsija poole. Matüase otsa waatasid kaks 
suurt sinist silma ja nägu, mis isutas oma õrnroosa jumega 
noormehe pilku.

,,3a, aga ma ei tea, kus ta elab," wastas tütarlaps, 
kelle wanadust umbes kaheksateistkümne-aastaseks wõiS hinnata.

„Seda toõin mina teile juhatada. Tulge minuga ühes." 
Wõõrast isandat tunnistades wüwitas neiuke weidi. Siis 

waatas nagu nõu küsides lapsehoidja poole. Matiias pidi 
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naeratama: sel lapsel oli kangema soo wastu näilikult wähe 
usaldust.

„Mina olen meister Wittelbachi sell ja lähen praegu 
koju," ütles siis. „Kui te minuga ühes ei taha minna, siis 
wõin teile ka käe ja suuga juhatada, kus on Nataskaewu 
uulits.pange aga tähele! Lähete sealt wärawast sisse. Seeon 
Harju foärafo. Siis kõnnite mööda Harju uulitsat otse joont 
edasi, kuni —"

„Ma lähen juba teiega," ütles tüdruk korraga wahele, 
silmis helgike ruttu kogutud julgust, „muidu eksin foiimati ära. 
Eks ole nii?" lisas ta lapsehoidja poole ja nokutas jumalaga
jätmiseks Pead.

Nad läksid. Teel küsis Matiias, kas neiuke on esimest 
korda linnas, ja sai jaatawa wastuse.

„Kas teenib Wittelbachi isanda juures weel üks tüdruk, 
kelle nimi on Tiina?" päris tütarlaps seepeale teatafoa põne- 
wusega.

„Tiina on weel meil," kinnitas sell. „Kus toana tubli 
Tiina mujal toõib ollagi kui meister Wittelbachi juures. Ma 
usun, ta teenib meil juba paarkümmend aastat."

Rõõmlik läige lihtoalas tütarlapse näo üle. Ta oli seni 
enam Matiiase järel kui körtoal käinud,- nüüd tõttas nii, 
et jõudis pea teejuhi ette.

„Teie lähete siis meie Tiina juure?"
„Ja."
„Wist sugulane teile?"
„Minu tädi."
„Te tulete maalt?"
„Ja."
Noore neiu näos tuksus midagi, mis tunnust andis nagu 

seesmisest äretoufeft. Enam rahutult kui argselt toaatas ta 
uulitsal ringi, tõstis pead Üles kõrgete majade poole ja tun
nistas kiiresti toastutuletoaid inimesi. Ta jalg ruttas nii, et 
Matiias jõudis talle toaetoalt järgi. Nad käändusid Ni-
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guUste uulitsast üles ja seisiö paari minuti pärast Wittelbachi 
maja ees Nataskaewu uulitsal.

„Kas saksad on kodus?" küsis tulnukas weiöi kartlikult, 
kui nad astusid awarasse eeskotta, millest wiis jämedate 
treitud postidega kulunud trepp teisele korrale, kuna seinte 
ääres seisiö keskaegsed nikerdatud ustega suured kapid, mille 
kõrwale ning nurkadesse tarbepuud uita olid laotud.

„KaS nad praegu kodus, seda ma ei tea," wastaS sell. 
„Aga te wõite julgesti sisse astuda. Tiinal ja Liisal on köögi 
körwal wäike tuba, nii et te meistri ja ta emandaga kokku ei 
Puutugi, fui te seda ei soowi."

Ta läks eel trepist üles, tegi köögiukse lahti ja hüüdis 
walju häälega sisse:

„Tiina, sulle tuleb wöõras! Katsu, et saad kohwikatla 
tulele!"

Elatanud köögitüdruk luges walgeksküüritud köögilaual 
parajasti piiblit, sest tillukeses kambris köögi forteal ehtis 
toatüdruk Liisa, mehetugeteune noor inimene, end teäljamine- 
kukö riidesse. Selli äkilise hüüde peale kahmas Tiina prillid 
kähku ninali. Tema nõrkuseks oli, et ta ennast nii elatanuks ei 
tahtnud lasta Pidada, kui ta tõesti oli,- eriti häbenes ta 
näidata, et ta juba prillidega peab tugema. Tol heal ajal 
tarteitasid ainult toäga teanad inimesed fitmaftaafe; tegi seda 
sunnitult keegi noorem, siis öeldi temast kahetsedes, ta oleteat 
toigane. Olla aga teigane — kus selle häbi ots, eriti, fui 
toeel oled naissoost teaHaline!

Kui Matüas fülalife tulefut oli teatanud ja teõõra neiu 
föögiufsest sisse lasknud, läks ta ise alla töökotta, et kirjutada 
Bertale ta teümase kirja peale teõimatifutt pikk te astus.

Töötuba oli inimestest tühi. Kõik töölised teiimase õpi
poisini olid läinud pühapäeteast priiust ja suteiseid lõbusid 
nautima, ©uur pearuum oli hoolega koristatud, laastud ja 
puru teälja pühitud, tööriistad korralikult pinkidele seatud 
teõi seintele riputatud ning poolelioletead tööd ja materjalid 
nurkadesse nihutatud. Aknail seisid pikad read suuremaid ja 
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wäiksemaiö puöelikesi ja liimipotifefi; põranda wärwisiö peitsi-, 
laki- ja polituuriplekiö kirjuks. Lae all, partel, iseäranis aga 
kõrwalolewas wahemas ruumis kuiwasiö lauad mitut liiki 
Puust ning kõrged riidad muid tarbepuid.

Suure töökoja kõrwal, teisel pool, oli weel üks wähem 
ruum — tilluke kambrike, kus magas wanasell Brandt, mida 
aga päewal ka teised sellid wõisid tarwitada. Siin seisid Ma- 
tiiase raamatud ja kirjutusnõud ja siin ta hakkaski sepitsema 
pruudile kirja, sest õnneks oli ka isand Brandt kodust ära.

Matiiasel polnud aga pikast kirjast pooltki walmis, kui 
teda eksitati.

Köögitüdruk Tiina ilmus ärewalt punetawate põskede, 
keerlewate silmade ja ristis kätega. Ta oli näilikult endast 
üsna ära.

„Lutzu-isanö! Lutzu-isanö!" hakkas ta juba töökoja ukse 
juurest hüüdma. „Lutzu-isanö, kas olete kodus?"

Matiias wastas talle pisukesest toast, et ta olewat kodus. 
Suba ilmuski wanatüdruk läwele, ning ilmega fui oleks ta 
Praegu näinud wanasarwikut ennast.

„Kas oleksite nii lahke ja tuleksite üles meie tuppa," 
algas ta käsi tõstes ja jälle wajuöa lastes. „Meil oleks hä
dasti teie nõu ja abi tarwis."

„No noh, mis teil siis tuiga? Kas pistsite köögi põ
lema wõi?"

„OH ei, hoopis hirmsam asi! Et niisuguseid asju ülepea 
toõib sündida, et inimestel pole häbi, et nad põrmugi jumalat 
ei karda! — Aga küll ta teile seda kõik ise räägib!"

„Ta? Kelle ta?"
„Eks Leena! See waene laps, kelle te uulitsalt leidsite ja 

minu juure tõite."
„Sinu sugulane?"
„Seesama."
„Ja mis ta peab mulle siis rääkima?"
„Tulge, kuulake seda ise! Te ei wõi ju artoatagi, fui 
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kuri on maailm! . . . Teie üksi toõite teda ja mind natuke 
aidata, sellepärast jooksingi otsekohe teie palwele."

Niisugusele tungile ei suutnud Matiias kauemini wastu 
panna,- ta pistis poolelijäänud kirja põuetaskusse, korkis tindi
poti kinni ja läks toana Tiinaga tüdrukute tuppa.

Seal istus toa-Liisa pühapäetoa-rüdes toõõra tüdruku 
juures ja näis sügatoal jutuajamisel toäljamineku hoopis ole- 
toat unustanud. Wõõras neiu oli tootnud jaki seljast ja rätiku 
peast ning pühkis parajasti pisaraid silmist, kui astus Ma
tiias Tiinaga sisse. Ta tuksatas nende ilmumisel pisut tagasi 
ja sllgato puna tõusis talle palgesse.

Tiina muretses selli-isandale silmapilk tooli, millelt ta 
pühkis põllega enne tolmu, kui lugupeetud külaline maha 
istus. Matiias oli majas kõigi usaldusmees, tootja artoatuö 
muidugi Oskar Brandt ja toiimasel ajal ka emand Mittel
bach. Teda usaldati ta õiglase, atoala, lihtsa loomu pärast, 
millesse mahtus sama toähe ninakat kõrkust kui küürutatoat 
alandust. Ta pidas igale sõna ja aitas, keda toõis. Ilma 
uhkuse ja toaljufeta toõitis see sell omale õpipoiste ja tee
nijate poolt rohkem respekti ja lugupidamist kui mõned teised 
sellid nende toahenöitega. Matiias toalitses töökoja ja töö
liste üle õigupärast palju enam kui Oskar Brandt, olles see
juures ei kellegi ülem, toaiö igaühe sõber.

Kui noormees toõõra tüdruku toaStaS istet oli toõtnuö 
ja pilgu tema peale heitnud, pidi ta enesele tunnistama, et ta 
mitte sageli nii sümpaatlikku, otse soojust fünnitatoat neiunägu 
pole näinud. Kui ta kehalt ei oleks nii arenenud ja täidlane 
olnud, teda oleks ta näo pärast otse lapsukeseks toõinuö pi
dada. Seda artoamist aitasid soetada ta silmad ja suu. õftoa 
niisuguse laia, põhjani läbipaisttoa, põhjani loetatoa pilguga 
toaatab lapsuke inimese peale, ning just niisugune puhketo, 
pakatato, igast mõtletoast, üüritoast joonest toaba suuke on 
lapsukesel, keda toeel elumõrudused ega elukatoaluseö pole mõ
justanud. Ning selle suu ja nende silmade ümber oli näoke, 
mille õrnus tuletas meele piima ja toerd.
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„Mõelge ometi, isand Lutz, see tütarlaps seal on jooSnuö 
linna redusse — põgenenud oma lihase ema juurest, — 
sama noor inimene, kes teie ees istub, minu kaöunö wenna 
wiimne laps!"

Nõnda algas wana Tiina oma seletusi sel pühalikul 
jutlusetoonil, mida ta ikka tarwitas, kui erutas mõni jõle sünd
mus sessinatses kurjas ilmas tema waga südant. Kõneldes 
waatas ta ühe pealt teise peale ja ta päraniaetuö keerlewaist 
silmist paistsid ehmatus, jälkus ja kõlbline wiha.

„Ja miks on ta redusse joosnuö?" kõneles ta edasi. 
„Mispärast on ta minu, oma tädi, juurest, keda ta elus 
üks ainus kord näinud — see oli umbes kuue aasta eest, 
kui käisin nelipühis maal — mispärast on ta minu juurest tulnud 
peljupaika otsima — kuuekümne wersta tagant minu juurest tul
nud warju ja peljupaika otsima? Kas wõite seda artoata, isand 
Lutz? Kas oskab niisugune hirmus asi teile tulla mõttesse?.. 
Halastaja taewas, ja seda peab meiesugune ühest saksast 
kuulma, suurest saksast, kes kõik maailma koolid on läbi teinö 
ning jumalat ja tema püha sõna peaks paremini tundma kui 
meiesugused kõik kokku! Ja seda peame kuulma ühest emast, 
kes oli minu kaöunö wenna Siimu laulatatud naine, kellega 
elas minu waene wend kakskümmend wiis aastat abielus! Kui 
ma selle peale mõtlen, hakkab mul Pea ringi käima ja süda 
jääb tuksumast seisma!... Siis teagi, ometi, Leena! Neagi 
kõik Üles, ää häbene ühti! Isand Lutz on aus mees ja tat 
on hea süda, ta wõib meile nõu anda ja meid ehk aidata. 
Ara häbene, laps!"

Sügaw puna õhetas Leena palgel,- ta waatas maha ja 
kostis nagu kinnipitsitatuö kurgust:

„Tädi, sa tead ju nüüd, kuidas kõik oli — räägi ise!" 
„Ei mina oska sihukest koledat aöja reakiöa," hüüdis 

Tiina. „Ma tahan seda ühe sõnaga ära öelda, aga sa ise 
pead paremini seletama, kuidas kõik tuli ja oli, ja isand Lutz 
peab ütlema, kas oli neil jumala ja kroonu seaduse ees õigus 
nõnda teha!... Kuulge siis, isand Lutz! Gee waene tütarlaps 
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on linna redusse joosnuö, sest et mõisahärra tema au kallale 
kippunö! Ja ema olnud härraga ühes nõus ja wallatalitaja 
ka weel..."

Leena silmad heitusid pilguks ajaks üüritoalt noormehe 
näole, nagu kardaks ta, et seal mingi ülbe imestus toõi 
nilbe naeratus nähtatoale tuleb. Kui ta aga märkas, et selli 
nägu, hoopis toastuoksa, läks tõsiseks, sügatotõsiseks ja ta 
kulm tõmbus kortsu, näis neiu tunbtoat nagu lahendust.

„Missugune mõisahärra fee oli?" küsis Matiias, pöör- 
öiöes Leena poole.

„^Zarun Niesenthal."
Noormehe tool nõksatas, sest istuja pidi kähku tõusma. Ta 

jäi aga, toetades käsi põltoeöele ja ajades keha ülaosa õieli, 
paigale ning küsis häälega, milles toärises toägisi summu
tatud äretouS:

„Missugune parun Niesenthal? Kas N. oma Lääne
maal?"

„Seesama."
„Kuidas? See toana inimene?"
„Mitte toana parun, toaiö noor," toastas tüdruk. „Mõis 

on nüüd noore käes."
„Noor Niesenthal, — Gotthard on ta ristinimi?" 
„Sa. . . Teie tunnete siis neid saksu?" küsis Leena. 
Matiias Lutz toetas selja toolitoe toaötu, nii et see pide

mes nagises. Ta silmades oli ifetoärfi läige, ta näol kum
maline karto, mis tegi ta toanemaks... Kas ta neid saksu 
tundis? Oo jah! Tal oli nendega kord tegemist olnud. Nad olid 
temale toerelt sugulasedki... Tallinnas oli ta neid mõnikord 
uulitsal näinud: toana parunit kord märtsikuul Krediitkassa 
ees, noort toomkooli õpilasena Mkal uulitsal jalutamas ning 
teine kord rohelise toärtoimütsiga suurel toäljasõiöutoankril, 
mis tous „Estonia" korporatsiooni Tiskreöse „kommerschile". 
Mait Luts oli neid küll tunnuö, aga nemad mitte Mait Lutsu.

„Ma olen neist sakstest kuulnud," toastas Matiias tütar
lapsele ta küsimuse peale. „Meie Tiina on siis N. toallast pärit. 
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mida ma ei teadnudki... Aga jutustage ära oma lugu. Kui 
ma teile nõu oskan anda, siis teen seda hea meelega."

Leena näis olewat julgust ja usaldust kogunud, sest ta 
hakkas kõnelema, p-una ja kahwatuö wahetlesiö ta põsil, 
wahel tikkusid talle suured särawad pisarad silma ning siin ja 
seal ei tahtnud tal sõna tulla mingil wiisil üle huulte. Siis 
tõttas Tiina talle appi ning heietas jutulõnga niikaua edasi, 
kuni ta isegi jäi kitsikusse ja pidi Leenalt pärima seletust.

Lugu aga, mis need kaks suud Matiiasele jutustasid, 
oli sisu poolest järgmine.

Liiwapalu Siim, Leena kadunud isa, oli CR. Wallas wäi- 
kest kohta pidanud. Et ta omas kolme tütart, siis ta andis 
kõige noorema, wäikese Leena, mõisniku loal juba üheksa
aastasena teenima — kohalisele köstriemanöale lapsehoidjaks. 
Leenake oli erk ja terane tütarlaps,- ta ei õppinud köstri 
suuremate laste hulgas mitte ainult saksa keelt kõnelema, 
Waid köstri kõige wanem tütar, kes andis kahele wäikesele 
wennale ning ühele õekesele kodust kooliõpetust ja märkas 
Leenikese õpihimu, õpetas tedagi lugema ja kirjutama ning 
peale selle mõnesuguseid näputöid tegema. Et wõõraS neiu 
ep olnud hariduseta, seda märkas Matiias tema jutust warsti.

Tütarlaps aga oli köstrimajas aja jooksul nii tarwiliseks saa
nud, et teda lahti ei lastud, kui hoüaw laps enam hoidjat ei 
wajanuöki. pealegi läks köstri wanim tütar mehele. Nüüd 
oli emandal majas tuge seda enam tarwis. Nii jäi Leena, 
osalt tüdrukuna, osalt õmblejana, weel peale leeriaega köstri
majasse teenima ja oleks weel praegugi paigal olnud, kui 
teda sealt mitte wägiwalöselt poleks sunnitud lahkuma.

Waheaegu oli tütarlapse perekonda tabanud üks raske 
löök teise järel. Surm wiis isa ja warsti peale seda mõle
mad õed hauda. Ema pidi talu käest andma ja minema wõõ- 
raSte juure teenima.

Kahe aasta eest andis parun Niesenthal N. mõisa oma 
ainuma poja ja peapärija kätte ja asus ise kas Tallinnas, 
kus tal oli Toompeal suur maja, wõi wälismaal, kus ta 
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otsis abi jookswatõwe wastu, mis tolle jalgadesse löönud, 
paruni wanem tütar oli saanud ühele mõisnikule mehele, 
noorem aga, kes juba ka mõrsja öeldi olewat, elas wanemate 
juures. DL mõisas walitseö ja wiibis siis noor parun üsna 
üksinda ja ainult lühikeseks ajaks tulid isa, ema wõi õed 
talle külla. Tartus oli ta paar aastat enam kombe kui 
teaduse pärast üliõpilasepõlwe maitsnud, siis isa juures põllul 
weiöi ringi waaöanud ning tänas nüüd wist südamepõhjas 
jumalat, et toana paruni haigus talle peremeheõigused mõne 
aasta toaremini kätte toimetas, kui ta lootnud. Kuulu järele 
nautis ta, nagu noor, rikas parun tol ajal kunagi, elurõõmusid 
ikka ääreni täidetud karikast ning kosis ühte krahtoipreilit naab
rusest, kes talle peale rohke kaasaraha ka suure mõisa pidi 
kaasa tooma...

Siinkohal leidis toana Tiina jälle asja ristelda käsi 
ja taetoa poole toaadates hüüda:

„Mõelge ometi, isand Lutz, ta patuori on ise toeel peig
mees! Noore krahtoiprelli peigmees! Aga mis ta teeb! Kuu
lake aga!"

Noor parun oli kord mingi asja pärast köstri juures 
käinud ja seal Leenat näinud. „Mahtis mu peale" — tähen
das tütarlaps lapseliku õudusega toonis — „nagu tahaks 
mind silmadega neelata." Köstrilt oli ta kohe järele pärinud, 
kes on tütarlaps ja kust pärit. „Minu toallast?" hüüdnud 
siis. „Seda ma ei teadnudki. See on ju toäga hea."

Mõne aja pärast tuleb Leena ema köstri juure ja teatab, 
parun nõudtoat tütarlast toalba tagasi. Mis pagana lugu 
fee oletoat, et noored tertoed inimesed toäljaspool toalöa 
teenitoaö, kuna omal härral töötegijalt puudus! Tüdruk olgu 
sedamaid kodus!

Köstriemand toastu. Leena tulnud toana paruni loaga 
juba lapsena tema juure, kastoanud siin üles, saanud siin 
koolihariduse, käinud siit leeris — mis õigus oletoat siis 
noorel parunil nõuda teda külasse tagasi ja sundida raskele 
jämedale mõisatööle? Gma mingu öelgu parunile, et Leena 
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on köstriemanöa kaswanöik ja jääb oma kasuwanemate 
juure... Köster ise poleks Lüwapalu eite selle wastuhakkawa 
otsusega wist mitte paruni juure saatnud, seks oli ta mõisa- 
sakstele liiga alandlik käsualune, aga teda polnud sel ajal 
kodus.

Leena ema läks. Aga paar päewa hiljemalt oli N. 
Walla talitaja köstri juures. Ta tõi paruni ametliku, wastu- 
waiölematu käsu: Leena paju, Liiwapalu Siimu tütar, seitse
teistkümmend aastat toana, *2R.  toallast pärit, tulgu toiibimata 
toalöa tagasi ja hakaku saksa teenima. Kui toana parun temale 
toallast toäljaminemiseks luba annud, siis anötoat nüüd noor 
paruu, kui 3L mõisa ja toalla praegune omanik, talle käsu 
sinna jälle tagasi tulla. Wastupaneku puhul tuleb Leena palu 
toägisi sinna kogukonda toita, mille hingekirjas ta seisab.

Jah, niisuguse käsu toastu polnud enam midagi parata. 
Mõisnikul on toägi ja tal on toÕimus. Köstriemanö püüdis 
toeelgi küüsi näidata, aga köstriisand langes kohe lossi. Tule 
jumal appi, pidi ta siis koha kaotama! Ta küsis õpetajalt nõu. 
See kahetses lugu, aga tähendas, et tema ei toõitoat aidata 
— mõisnikul olla õigus nõuda oma inimesi toalöa tagasi.

Ja nõnda sõitis Leena talitaja seltsis toeel samal päetoal 
oma koöukohta, kust ta kaheksa aastat, enda parema lapse- 
poltoe, ära olnud, tundmata tema järgi suuremat igatsust.

Teel algas talitaja magusat juttu. Ega asi nii hull ole- 
toatfi, kui tütarlaps artoata. parun tahta ainult Leena ema 
aidata, kes oletoat toana ja põdur ning enam peremeest ei 
suuttoat orjata. Emale lubanud saks Hüübakaetou fauna anda 
— üsna toäheöte päetoaöe eest — ja sealt pidada tütar 
käima mõisas härrale triikimas. Pesu õmblemas ja kangrul 
abiks,- rasket põllu- ja korratööd toõi muud sellesarnast temale 
ju peale ei panöatoat. parun teaötoat toaga hästi, et Leena 
pole enam „prostoi" talutüdruk, toaid koolitatud mamsel, kellel 
saksa keelgi suus. Niisugust inimest lihtlabaseks toalmukö toõi 
pesutüdrukukski panna olla ju helde südamega paruni meelest 
päris patt. Seda öelnud saks temale ise.
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Talitaja sõnad läksid täide. Mõisa lähedal olewast saunast 
aeti waene wabaöiku-perekond wälja ja pandi lesknaene tütrega 
sinna elama. Leena sai käsu tukla mõisa õmblema, sest noorel 
parunil olewat hädasti uut pesu waja.

Warst! küllalt hakkas aga tütarlaps märkama, mis oli 
Gotthard Wiesenthali õige nõu ja tahe. Leena töötas üksikus 
kambris, mõisa ülemisel korral, ja seal käis teda parun, unus
tades kõike oma uhkust, sageli waatamas. Ta kiitis meelita
wate sõnadega Leenakese jumekast ja tikkus takle iga päewaga 
ligemale. Tütarlapse südi tõrje näis talle tegewat ainult nalja 
ja teda weel tagagi ergutawat, nii et ta temale julges kättki 
külge panna, haruni tülitamised läksid wiimaks nii liiale, 
et Leena seletas kodu emale, ta ei minewat enam mingil 
tingimusel mõisa, tehtagu temaga mis tahtes. Ja nii sündis.

Ema kutsuti paruni juure. Mõisast tagasi tulles teadis 
see waesusest ja raskest tööst murtud inimene noorest saksast 
aiwa head rääkida. Leena olewat rumal tüdruk, pannes pa
runi naljatusi pahaks, ßarun tahtwat temale ja ta wanale 
emale teha heldest südamest üksnes head. Ta lubanud neile 
mõisa-aidast anda nii palju moona, et nad wõiwad muretult 
elada. Emalt ta ei nõuöwat enam kindlaid päewigi,- kui 
terwis lubab, siis wõiwat eit olla kibedamal heina- ja lõikuse- 
ajal ehk natuke abiks. Sest Leena töö tasuwat kõik, ta wõiwat 
oma palgast mõne hea kopika tallelegi Panna. Mingu aga 
jälle tööle ja ärgu olgu paruni wastu nii turtsatas. Noor 
inimene wajawat ju lõbu. Eks kõik ole kord noored olnud. 
Wihastaöa ta aga saksa, siis wõiöa see neid tõugata suurde 
wiletsuöse. Saun wõetakse neil käest ja sunnitakse neid mõle
maid jälle raskele tööle. „Mõtle minu, toana põdura inimese 
Peale!" lõpetas eit, pühkides pisaraid.

Lapsearmastus sundis Leenat jälle minema mõisa. Nüüd 
hakkas parun toeiöi muudetud katoa järgi tööle. Ta katsus 
õnne kingitustega. Mitte ainult, et õmbleja päetoapalk mää
rati haruldane rohke, toaiö juba pisteti talle põlleriie, juba 
siiöräst, juba seelikutäis pooltoillast pihku ning toiimakö järg- 
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nesiö kuldsõrmus ja kõrwarõngaöki. Leena tõrjus küll igale 
kingitusele waötu, aga need sunniti talle niisugusel wiisil peale, 
et midagi polnud parata. Ta pidi ju ema peale mõtlema 
ega tohtinud saksa wihastada.

Kui parun arwas tütarlapse südame rohkete annetuste 
tõttu pehme küllalt olewat, tüüris ta otsekohe eesmärgile. 
Ta seletas Leenale lihtsalt- mis nõu on tal^teMaga^.-MTrg'^ 
kujutas tütarlapsele silma ette, mis t-MM '^a Mi ai
wõi teisel puhul walida jääb: kas kerve,^F^us elu küllttjeßL 
wõi raske, madal töö ja puudus. | n

Ei olegi küsitaw, kuidas lugu oleks läinud, 'fui > Äelntr 

selle mehe wastu ühe hoiatawa sündmuse pärast, mis maffmr 
samal ajal juhtus, ärawõitmata õudu poleks' tunnuö. Llks 
noor ilus tüdruk suri nurgawooöisse hirmsa walu kätte. Ta 
oli, nagu üldiselt tuttatö, noore paruni ohwer. Õnnetuma hinge- 
lõhestaw walukisa, mis kostis üle küla, jäi Leenale unus
tamatult meele,- see helises tal alati kõrwus, kui wõrgutaja talle 
lühenes, see alles tegi ta wastupaneku raudseks.

Leenale tikkusid häbipisarad silma, kui wana Tiina teda 
sellest jutukohast katsus üle aidata, aga teda näis warsti wai- 
gistawat nähis, et kuulataw noormees ainumagi silmapilgu
tusega märku ei annuö muist tundeist kui wihast. Matiiase 
mõtlik waaöe oli sissepoole pööröinud, nägu kahwatanuö, suu- 
nurgad tuksatasid taoti närwlikult.

Leena mõisaskäimine sai wõimatuks, kui ta tahtis pää
seda õnnetusest, mille õudust suurendas ta nooruslikult liial
datu kujutluöwõim. Ta seletas emale kõige kindlusega, et ta 
läheb ennemini wäljale sõnnikut laotama kui mõisa õmblema 
ja ennemini ka, kui tarwis, nälga sureb. Ema lepitama. Mis
sugune rumalus ära põlata head elu ja rohkeid kingitusi! 
Ega parun jätwat neid edaspidi hätta, ta kandwat nende 
eest surmani hoolt. Seda olewat ta mitmel korral tõotanud. 
3a enamgi toeel: ta lubanud Leenale hea kaasaraha anda, 
nii et see igatahes mehele wõiwat saada, olgu juhtunud 
miö tahtes.
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Leenal ei olnud enam ema. See inimene, keda ta oli 
emaks pidanud, müüs ta ära. Lõhkewa südamega pidi tütarlaps 
endale tunnistama, et ta on üksinda ilmas, abita Za kaitseta. 
Kui pääsu weel oli, siis ta pidi end ise päästma. Aga 
kuidas? Selles ei jõudnud ta, hoolimata kõigest peamurdmisest, 
mingile otsusele. Mõte põgeneda, joosta kuhugi redusse, tuli 
talle loomulikul sunnil küll kohe. Aga kui ta seda kainemalt 
kaalutles, pidi ta enesele tunnistama, et mõisniku käsi ulatub 
kaugemale kui põgenewa taluinimese jalg. Kuhu minna ilma 
saksa loata? Kus sallitakse sind ilma tunnistuseta?

Ema sundimisest ja taplemisest hoolimata jäi Leena järg
misel paaril päewal mõisa minemata. Juba talitaja järel! 
See mees näis ajatoat osalt roomama kartuse pärast, osalt 
hea jootraha eest paruni era-asju. Ta ilmus wäga ametliku 
näoga ja kuulutas lühidalt paruni-härra wiimast käsku: Leena 
paju hakaku sedamaid jälle mõisas tööl käima, wõi teda 
ootawad toitfab; ühtlasi wõetakse ema käest saun — kõne
lemata muudest tagajärgedest.

Siiö oli talitajal emaga pikem ja näilikult üsna sõbralik 
salajutt, ja kui ta oli läinud, algas eit tütre kallal wanas 
suunas uut pinnimist ja muhendamist, mida ta taoti pisaratega 
rohkesti niisutas. Leena ei wastanud talle musta ega toalget. 
paruni ähwaröus oli karastanud ta otsuse korraga kindlaks. 
Ennemini surma kui mõisatalli wahimehe hoopide alla! Et 
parun tõotuse kestma wastupaneku puhul täide saadab, selles 
ei wõinud kahtlust olla. Muidu oleks ju saks annud temale 
alla ja seda ei lubanud saksa autoriteet.

Leena põgenes weel sama päewa ööl. õhtul ema magama 
jäädes kahmas ta mõned tarwilikumad hilbud kimpu, tõmbas 
omale paremad riided selga ja kadus.

Ta teadis, kuhu läks: linna, pääsu üle aru pidades oli 
talle meele tulnud ta tädi. Leena õnnis isa oli oma õest, 
kes kord sakste tüdrukuna Tallinna sattunud ja sinna jäänudki, 
ikka tunöuwa armastusega kõnelnud, ja Leena ise oli teda 
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mitme aasta eest, fui tädi maal käies ka teda köstri juure 
waatama oli tulnud, isiklikult tundma õppinud. Tiina tee- 
nistusekoht meister Wittelbachi juures oli tal püsinud selle
pärast mälus, et köstri wanem tütar, Leena koolitaja, tundis 
Wittelbachisid ja kõneles sagedasti meistri tütardest. Leena 
arwates oli linn ka ainus koht, kus ta kaitset wõis saada, 
kui seda üldse oli saada. Ei suutnud teda tädi ise aidata, 
siis ehk teadis ta wõimsaid inimesi, kes seda suutsid. Kõige 
pealt wajas põgeneja peljupaika.

Kui Leena oma kurwa loo oli lõpetanud, ei lausunud 
Matiias Lutz tükil ajal sõnagi. Ta mõtles Niesenthaliöe, enda 
ema, iseenese ning suhtes nendega selle wõõra tütarlapse 
peale. Mana Tiina ahastaw hüüd helises kajana tal kõr- 
wus: Kas siis niisugused asjad jumala ja ilmliku seaduse ees 
tohtisid sündida? Kas wõis siis inimene teist murda, ilma et 
kedagi oleks olnud seda keelamas? Ja ta pidas wihast pai- 
suwal südamel aru, mida tuleks teoksile wõtta selle tagakihu
tatud jahilooma päästeks, kes hirmust ja häbist wäriseöes 
tema ees seisis ja oma abiotsiwa pilgu ühelt näolt teisele 
laskis hälbida.

„Kas keegi kodus wõib aimata, et linna tulite?" küsis 
Matiias wiimakS nagu unest ärgates.

„Seda ma ei usu," wastas noor tüdruk, „sest ma pole 
enne linnas käinud. Et mul siin on tädi, seda ehk peale ema 
weel mõni mäletab, aga üldiselt tuttaw pole see mitte, pealegi 
ei arwa keegi, ka ema mitte, et ma tean, kus tädi linnas 
elab. Kui nad mind hakkawaö otsima, siis kõige pealt küll 
köstri juurest."

„Nii on seda puhku üsna hea," wastas Lutz mõtiskledes. 
„Te wõite hoiduda mõni aeg linnas warjul. Aga küsida tuleb: 
kus? Kes wõtab teid ilma tunnistusteta korterisse?"

„Mul on leeritäht kaasas."
„Sellest ei ole küllalt," naeratas noormees. „Teid peab 

antama linnajao-ülema juures üles, ja see nõuab passi wõi 
mõisniku lubakirja. Ei aita siin muu asi, kui et teid peab 
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keegi tootma kotterisse, kes teid politseile üles ei annagi, 
toaiö teid enda suures peidab."

„Just sekle assa pärast tulingi teie nõu ja abi paluma, 
isand Lutz," toõttis Tiina suure innuga sõna. „Ma mõtlen, 
Leena toõiks jääda meie majasse. Ta toaene laps on tulnud 
tädilt abi ja toarju otsima — eks ole minu kohus seda temale 
muretseda. Minu mõte oli see: Teie, isand Lutz, räägiksite 
meistriga. Ta peab teist suurt lugu, teie sõna maksab tema 
juures, paluge teda sekle õnnetuma nimel, et ta annaks takle 
ulualust, nii et ta oleks esiotsagi toarjuL Mina ise tahan minna 
emanda paltoele. Kui muu ei aita, siis ähtoaröan kas toõi ära 
minna ja lähengi, fui ta paneb toastu. Waaöaku siis, kust 
saab teise Tiina, kes kakskümmend aastat ta juures paigal 
seisab!"

Matiias oli sedamaid nõus.
„Ma tahan asja meistriga kohe läbi rääkida," ütles ta 

„Kas ta on praegu kodus?"
Kuna Leena silmast tänulik pilk noormeest rlitoas, kostis 

Tiina, et meister läinud emandaga toälja, ent tuletoat toiötiöti 
peatselt koju.

„Kui tädi külaline toõite mõne hea päetoa täiesti rahus 
elada," ütles Lutz Leenale. „Ja fui meister Mittelbach teile 
oma majas kauemaks ajaks tahab peljupaika anda — ma 
loodan kindlasti, et ta seda teeb — siis toõite olla paar 
nädalat, toahest ka kaueminigi üsna julge. Otsijaile, kui 
need on maalt, ütleme lihtsalt, et meie majas niisugust 
inimest ei ela. Otsigu siis mõõda linna, kus on aset Leena 
paju! Ka politsei ei toõi neile otsust anda. Edaspidi aga 
saame näha, mis tuleb teha. Ehk teab meister mulle head 
nõu anda. Ta toõib-okla tunneb mõnd kõrgemat inimest, kes 
teie kiusajale julgeb toastu astuda — olgu heaga toõi pahaga."

„Ma teadsin ju, et isand Lutz tahab meid aidata!" hüüdis 
toana Tiina niiskel silmal. „Leena, löö talle patsi ja täna teda!"

Kui Leena naeratades täitis tädi käsku, punastusiö mõle
mad — noor neiu ja fee suur tugeto mees, pilk, mis nad fee- 
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juures wahetasiö, tunnistas neile, et nad olid teineteise kohta 
täielise usalduse ja lugupidamise saawutanud.

Matiias läks alla töötuppa tagasi, aga tal oli wõimatu 
Poolelijäänud kirja Bertale walmis kirjutada. Seks osutus ta 
ärewus kuuldud loo üle liiga suureks. Ta meelest oli, kui oleks 
kõik, mis sellele wõõrale tütarlapsele tehtud, tema lihasele õele 
juhtunud, ja ta wõttiö nõuks Leena heaks wenna kohusetundega 
kõik teha, mis iganes wõimalik.

Weel samal õhtul läks tal korda meistriga asjast kõnelda. 
Isand Wittelbach oli abikaasaga kuskilt perekonnast tulnud ja 
astus pärast õhtusööki töötuppa, et kutsuda Brandti wõi Lutzi, 
kumb juhtuks kodus olema, Kanuti-gilöi „partiikesele". Ta 
näis heas tujus olewat, wõttis Matiiasel, kelle ta leidis üksinda 
eest, käe alt kinni ja wiiö ta, ilma waStupanekut leidmata, 
naljatades minema.

Klubis jutustas Lutz talle Leena paju põgenemisloo. Ta 
ei eksinud, lootes meistri kaastundliku südame peale. Wittelbach 
sattus, kuuldes paruni nurjatust, kõige pealt wihasesse äre- 
wusse, tagus rusikaga wastu lauda ja siunaS punetawal näol 
junkrute ülbust ja taewa poole karjuwat wägiwalöa. Mõeldes 
tütarlapse hädade ja kaitsetuse peale, andis ta endas siis liigu
tusele maad ja otsustas ilma pikema arupidamiseta lubada 
temale oma majas peljupaika.

„Ma tahaksin näha saada, kes temasse minu majas tohib 
tulla puutuma!" hüüdis ta, rüübates klaasist aurawat punshi. 
„Llksnes politsei lasen sisse, kui muu nõu enam ei aita; aga ma 
olen politseimeistriga tuttafo, tema poolt pole mul palju karta."

Matiias armas, et tütarlapse rnajasolernist tuleks wõirna- 
likult kaua salajas hoida, nii et politseigi teda sealt ei teaks 
otsima tulla, pikapeale ehk leidub mingi parem plaan. Sel
lega oli meister Wittelbach nõus.

„Wäga õige," ütles ta. „Tema pabereid ei hakka keegi 
nõudma, kui tema põgenemist ei tunta, ja seda katsume salajas 
hoida. Tütarlaps on minu perekonnas õmblejaks, minu tööline 
ja palgaline, ja asi sellega... Aga mulle tuleb praegu hea 
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mõte, Lutz! Ma tunnen üht kõrgemat ametnikku, kellel on üle
mal lossis sõnake ütelda. Kui see ehk Mäest tütarlast wõiks 
aidata. Ta on sooja südamega, aus ja õiglane härra, nagu 
neid ametnikkude seas mitte palju ei ole. Nii mõnegi alama 
inimese palwe eest on ta kuberneri ja teiste mõjuwate isikute 
ees kostnud. Selle poolest on ta linnas juba tuttaw... Tõe
poolest, Lutz, ma tahan sekretär NutoMiga kõnelda!"

Matiias pigistas soojalt meistri kätt.
„Tehke seda, isand Mittelbach," ütles ta. „Kui siin keegi 

wõib aidata, siis on see kuberner ise,- aga temale peab keegi, 
kelle sõna kaalub, palwe esitama. Meister, see on esimene 
lootusekiir, mis teie põgenejale annate. Ta saab teile toaga 
tänulik olema!"

„QIrtoan isegi, et olen õige tee leidnud," tähendas Mittel
bach meelitatult. „Ja kui niisugune asi kuberneri südant ei 
liiguta, siis polegi ilmas enam inimsust. Kuberner on küll ka 
saksa mõisnik ja elab omasugustega sõpruses, aga ülekohus 
on Ülekohus ja toägitoalõ toägitoalõ — seda ei toõiks ta ometi 
kaitsma hakata."

„Aks küsimus on aga toeel," ütles sell murelikult. „Kas 
toõtab meistri-emanö tütarlapse majja — kaS on ta sellega 
nõus?"

„Noh, selle pärast toõite olla kartuseta!" naeris Mittel
bach. „Esiteks olen mina peremees mafvs ja teiseks pole mu 
emandakesel südame asemel raudkitoi põues. Meel täna õhtu 
saab kõik korras olema."

Meister Mittelbach Pidas sõna.
Kui ta jõudis koju, oli toana Tiina emandale omapoolse 

paltoe juba hea mõjuga ette kannud, ja fui toiimafel, kartuse 
pärast halbade tagajärgede eest, toeel oli tõrklikke mõtteid, siis 
Puistas meister Mittelbach need sõnakalt laiali. Põgenejale 
anti meistri majas toarju. Teadjad pidid mitteteaõjaile ütlema, 
et tütarlaps on meistri-emanda õmbleja. Emandal oligi kodust 
nõelatööö küllalt, ja ta toõis toarsti tunnistada rahuldusega, 
et oli leidnud usina, ofatoa ja tänuliku töölise.
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10.

Kui Anija mehed käisid Tallinnas.

Helgaw õhtupoolik juulikuus. Ei ainust pilwekest taewas. 
peenike, põudne udu nagu kõrwetolm ühendab maa ja mere 
hallilt sinawa õhukurnmiga. Aasadel, puude latwaöes, katuste 
harjadel wärisew wirwenöus nagu nägemata leekidest. Tal
linna müüridel ja majadel heljub lõõsk, kui peaks kõik üheks 
tombuks kokku sulama. Mereltki ei imbu toituma! tooolu. Lõö- 
toalt lipenöatoaö lehed puude küljes, närtsinult langetoad longu 
lillede nupud. Ja kõikjal roidunud, tüdinenud toaikus. Nagu 
määratumad mustad ünnud, pesadel haududes, seisatoad nel-i- 
toiiö sõjalaetoa reidil. Mõned purjepaadiö otsekui luigekeseö 
liigutoad nende ümber. Linna toanaö kantsitornid, näod hallid, 
krobelised, toahitoaö tusaselt alla orgu. Lenöleto elu nende 
ümber peab puhkust. Ainult Toompea lossi ja tema pika, 
sihtoaka torni kallal karjutoaö süsimustad siibletoad kaarnad 
ning toangikoja tillukeste trellituö akende toaStu surutoad end 
higised, kahtoatanud näod õhku ahmitsetoate suudega.

On pühapäeto. Hoolimata hauöjast palatousest, millele 
ei too päikese madalam seiski kahanust, ja hoolimata tolma- 
toaist teist liigub linna ja toäliste lõbukohtade toahel rohkesti 
jalutatoaid inimesi. Nende seas on ka Matiias Lutz, kes pöör- 
öib ametitoenö Konrad Huberiga Mustjõe poolt linna tagasi.

Lutz ja Huber on head sõbrad. Wiimane, toäliömaa 
sakslane, töötab esimest aastat meister Wittelbachi juures. 
Mõlemaid selle ühendab sõprusliku sidemega nende toaimukam 
mõttetoõim, nende suurem kainus ja nende ühine armastus 
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raamatute wastu. Nad wõiwaö tundide kaupa puhuda teine
teisega tõsisemat juttu, wahetada mõtteid elu ja ilma kohta ning 
pidada waiölusi üldiste asjade pärast. Huber on kaugel käinud 
ja palju näinud. Lutz õpib talt hea meelega. Huber jälle peab 
lugu ametiwenna kutselisest andekusest ning kohalikus elus kogu
tud teadmustest.

Elawal juttumisel ei pane nad tähelegi, et nad on juba 
Toompea alewisse ja sellestki pea läbi jõudnud. Mäest üles 
minnes wõtawaö mõlemad kübarad peast ja pühiwaö nägu
delt higi.

„Maal peab küll kibe rukkilõikus niisuguse põuaga käsil 
olema," tähendab MatiiaS. „See on ju üsna haruldane 
suwi tänawu."

-,Nah, sa tänad küll wist taewast, et sa enam põllumees 
ei ole," naeratab Huber, kes tunneb ametiwenna minewikku 
selle enda suust. „Ma tänan selle eest, küürutada niisuguse 
kõrwetuse käes põllul!"

„Ja saada toed kupja malka maitsta, kui jääd nõrkusest 
natuke kükitama," lisab Lutz mõtlikul muigel.

„Miö pagana olud teil siin siis on!" hüüab sakslane, kelle 
ajab iga ülekohus ja ebaloomulikkus ruttu ägeöusse. „Keskaeg 
rusikaõiguse ja röötorüütlitega on minu arust ammu möödas, 
toähemalt meiepoolses ilmakanöis."

„Meie pool ka," toastab Lutz. „Mis meil sünnib, on 
kõik seaduslik, ka peksunuhtlus. Ja need on sinu kõrgestisündi
nud sugutoennaö, Huber, kes teetoaö meil seadusi."

Huber tahab toastata, aga sõna lämbub tal keelele. Nad 
on küündinud kurakätt Toompea turu poole, et minna üle mäe 
Lühikese jala kaudu koju, kui korraga trummide tonti põrin ja 
kroonumuusika rõkkato helin neid sunnib toaikima ja toahtima. 
Mis sõjatoäelist pidu peetakse siis täna kuberneri lossi ees? 
Lage plats kubiseb ai toa püssistatud soldatitest, mustab muust 
rahtoast. LlkS toäelllem istub hobuse seljas. Käsuhüüöeö kaja- 
toad. O^ong sigineb. Nong hakkab liikuma. Äärel ja kõrtoal 
palju korratult jooksjaid. Aretous.

148



Lutz ja Huber tõttawaö ligi, tungiwaö jookswast rahwast 
<äbi ja -näewaö, et sõjawägi ei moodusta mitte üksnes rongi, 
Waid et ta piirab suuremat initnefefalfa enda keskel. Nõnda 
wüakse Wange. Kes aga on need wangiö? Miks on nende 
saatmiseks nii rohket sõjawäge tooja? Miks põrisetoad trummid 
ja hüüatoad toileö?

Mis liiki inimesed on toangid, seda toõib Lutz teha kohe 
kindlaks, kui ta rongile küllalt ligidale on tikkunud. Need on 
talupojad. Enamasti noored ja keskealised mehed, ent seas 
ka paar hallpead. Kaabud, kintspüksid, pikad juuksed. Nad 
hoiöutoaö kokku, üksteise külge, nagu hirmunud lambakari. 
Nende kahtoatuist nägudest, nende pärani-aetud silmadest pais
tab ääretu ehmus. Nad toahetatoad üksteisega küsitoaib, 
aga toastust ning seletust saamata toaateiö. Llks toõi teine 
pööröib sosistatoa suuga seltsimehe kõrtoa poole, aga talle 
kastetakse ainult lühikese peatoäristusega. Satub mõni reast 
toätja toõi jääb poole sammu toõrra maha, siis tõukab soldat 
teda püssipäraga. 2a täägid toälgutoad päikese käes, ja ras
ked sammud panetoad maa mühisema, ja Toompea müüride 
ning kõrgete majade küljest põrkab trummipõrin ning muusika- 
mürin rõkkatoa kajaga tagasi nagu marulaine kaljukalöalt.

Kes on need talupojad? Mis on nad kurja teinud? Kuhu 
neid toiiaffe?

Nahtoa seast ei tea kummalegi sellile keegi anda seletust. 
Kõik on juhtumisi, nagu nemadki, paigale sattunud — sõja- 
toäe tuleku, trummipõrina ja pillihelma atoatlusel. Igaüks 
nägi seda, mida näetoaõ nad isegi: suurt jõuku talupoegi 
toangiöena mitmesaja soldati keskel. Talumeeste kodukohast 
siigutoad toastakad oletused: ühed nimetatoad ühte, teised teist 
toalda. Suurem hulk usub, et need on Mahtra mehed. Alles 
mõne nädala eest, 2. juunil, olnud „Mahtra sõda" on kõigil 
alles toärskelt meeles. Ka teatakse, et mehed istutoaö Toom
peal toangis. Ja need talupojad siin on lossi ees koos. Küll 
nad toodi siis lossi toangikojast. Kuhu nad toiiaffe? Eks saa 
näha. Nong liigub mööda pikka jalga altlinna poole.
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Maüiaö ja Huber warusiö enöiö rongi keskpaigale, kus 
sammuwaö wangiö, wõimalikult lähedale, hoolimata sellest, 
et sõöureist üks wõi teine neid karedalt tagasi tõrjub. Neid 
huwitawaö wangiöe näod, need arastunud, abi ja pääsu 
otsiwaö jahilooma-näoö. Näib, kui sammuksid need hirmust 
üllatatud, ehmusest halwatuö inimesed neile sootuks tundma
tule saatusele wastu, wõi kui oleksid nad praegusesse olukorda 
täiesti juhuslikult sattunud.

Korraga hakkab Matiias Lutz kramplikult seltsimehe käsi- 
warrest kinni. Ta jalg peatub. Silmad laienewaö.

„Ma tunnen mõnda neist," sosistab ta Huberile. „Ma 
ei ole nende nägusid unustanud. See seal ja see seal ja weel 
üks — need on Anija talupojad. Ja seal kõnnib üks Kurisoo 
peremees. Need mehed näikse kõik olewat sealt kihelkonnast, 
kust mina pärit olen ja kus ma üles kaswasin."

„Siis püüa neile weel ligemale nihkuda ja küsi, mis nad 
on teinud," ütleb Huber.

Matiias teeb seda juba isegi. Ta rllseleb rahwast, keda 
kitsas, kahest kõrgest müürist piiratud tee kokku liidab, jõuga 
läbi ning tükib wangiöele nii lähedale, et üks soldat ta püssi
päraga jälle kõrwale müksab. Aga noormees on küllalt ligi
dale pääsenud, et talupoegade seas ära tunda weel üht nägu. 
See pikk, fui toetu, lohkpõseline mees seal, toimmas kuklaga, 
lõötoalt ripputoate kätega, tuhmilt toahtitoate toesihalliöe sil
madega ja toeöatoa, lonkitoa kõnnakuga — kes on see? Kas 
see pole--------? Matiias taarub seda meest tunnistades lähe
male soldatile peaaegu selga, ta toahib aineti temale otsa, 
ta näol kujuneb ilme, kui artoaks ta ennast und nägetoat------- 
kas see mees pole tema isa, Konna talu peremees Zaak Luts? 
, Ta ei toõi eksida. Tunneb ta toõõraiö mehi, siis ta 
peab seda ammugi tundma.

„Mis sul on?" küsib Huber, kes talle suure toaetoaga 
on järgi jõudnud. „Sa näid ju sama heitinud oletoat nagu 
need toangiö seal. Mis on juhtunud?"

„Wangide hulgas kõnnib minu isa," kostab Lutz ja äigab 
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käega näo üle, tahtes nagu enda silmade eest peletada kurja 
würastust.

Huber waatleb teda pilguga, kui arwaks ta sõpra heitwat 
halba nalja.

„Sinu isa? Kus?"
„Ta on seal teiste talumeeste seas, wõid julge olla," 

tõukab Lutz nagu kokkulitsutuö hammaste wahelt.
Moor jõuab waheajal läbi kaarwärawa pikale uulitsale, 

pööröib sealt üle turu raekoja poole ja küündib siis Wiru tä- 
nawasse. Trummid ja pillid meelitawaö ikka rohkem rahwast 
ligi. Llueö ärewad suud päriwaö seletust, mida aga ainult 
oletamist suudetakse anda. See aimdus pakitseb muidugi igas 
rinnas, et lugu ei tähenda head, et sel kummalisel näitemän
gul waewalt wõib olla leplik lõpp.

Nõnda jõutakse Wiru wärawast läbi Wene turule. Wene- 
keelne komando kajab — wäesalk wangiöega peatub. Za 
nüüd algawaö ettewalmistuseö, mille otstarbes enam ükski 
nägija ei wõi kahewaMe jääda.

Turul seisab waruks hea wirn keppe. Soldatid sätiwad 
endid, püss jala kõrwal, laias sõõris wangiöe ümber. Linna- 
komanöant parun von der Salza, pikk, kõhetu hallpea, seisab, 
silitades ärewal käel wurrusid, wäesalga lähedal, näib aga 
mängiwat ainult pealtwaataja osa, sest käsutus on kellegi 
noore ohwitseri käes. Ningi sisse wangiöe juure ilmuwaö 
warsti mõned tsiwiilametnikud, nende seltsis Anija mõisnik 
parun Llngern-Sternberg, keda Matiias näolt tunneb, ja üks 
kirikuõpetaja ametiriiöes.

Siingi on Matiiasel ja Huberil korda läinud rahwapilwest 
läbi tükkides pääseda wangidele üsna lähedale. Kuigi nad 
kõik ei kuule, mida ringi sees kõneldakse, siis näewaö nad 
seda paremini, mis seal teoksile wõetakse.

Üks keskmise kaöwuga priskenäoline härra, kelle ilming 
awaldab meelekindlust, kõwaöust ja walitsuöhimu, hüüab wäl- 
kuwail silmil kellegi nime. Talupoegade seast astub keegi wälja, 
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keda Lutz tunneb. See on Anija Walla peremees Willem 
Känd, keskealine mees ergu, awala ja usalöustäratawa näoga.

Mida agar ametnik, kes laotab ägedasti käsi, temalt küsib, 
see ei kosta eemalseisjaile kõrwa. Aga asjaolust näib osutuwat, 
et Kändu peetakse üheks peasüüdlaseks, et temalt nõutakse 
mingit tõotust, wõi ka, et talle ta süüd ette loetakse ja teda 
ähwaröatakse wõi noomitakse. Hiljemini kuuldus, Kännult küsi
tud, „kas ta wannub alla", mispeale see „mässupealik", nagu ta 
kohtumõistjad teda nimetasid, kindlasti pead raputades kostnud: 
„Jumalale ja keisrile wannun alla, aga mõisnikkudele mitte!"

Weremäng algab.
Kuna trummid põrisema pannakse ja muusika lõbusat 

marssi mängib, asuwaö soldatid Willem Kännu kallale, kisu- 
waö tat riided seljast ja suruwaö ta silmili uulitfatotmu sisse 
'maha. Llks soldat istub õnnetuma Pea, teine ta jalgade peate. 
Kaks teist on toonud kepiwirnast Peksuriistad. Need on wee- 
ranö lotti jämedused winöunud witsad, ikka kotm tükki kokku 
seotud, nii et iga hoop mõjub kotme witsa ehk toaga jämeda 
malga eest, peksjad asutoad toastaskikku kummalegi poote, 
ning jäte toiming atgab.

See on eesti talupoja põliselt pargitud, raske tööga ja 
sageda peksuga kõtoaks, tointskekö, tallapaksuseks kastoatatud 
nahk, mille peale sajatoaö hoobid. Aga seegi ei suuda hirmsate 
lõhkumisele niisuguste löögiriistaöega kaua toastu panna. 
Weripunaseö toorbid kerkitoad üles, töötoad sinama, tõhketoad,- 
tumepunane, peaaegu must toeri sööstab ütespoole, nõrgub 
mööda õnnetuma selga alla ja koguneb tolmu sisse järjestk 
laienetoaks loiguks.

Iga kahekümne tolle hoobi järgi uuenöatatakse lööjaid. 
Kui sada hoopi antud, küsitakse Kännult jälle midagi. Ta 
kostab ja raputab ka seekord pead. Nüüd astub kirikuõpetaja 
tegetousse. Nuhtlusealusele antakse „jumala-armu" — inimes- 
tesõbra ja llmalunastaja Jeesus Kristuse nimel. Teda toalmis- 
tataffe surma toastu, sest tal on toeel kakssada hoopi saada. 
Kuigi ta sakste toastu raskesti on eksinud — teed teise, pare
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masse ilma ei taheta talle siiski mitte sulgeda. Niipea kui 
pühalik talitus lõppenud, astuwaö kepimehed jälle ametisse.

Nuhelöawa karjatused on waikinuö. Soldatite hoopide all 
tukslew werine lihatomp ägab ainult weel nõrgalt. Wiimaks 
on ta suu täiesti tumm.

peetakse waheaega. pekstawat lastakse pudelist nuusu
tada salmiak-piiritust. Talle pakutakse wiina rüübata. Känd 
lükkab wiina nõrga käeliigutusega tagasi. Seepeale karasta
taffe peksjaid wiinaga. Nende töö nõuab jõudu ja erkust 
ja toorust ning wiinaga neelawaö tundelised neist jälkuse alla 
kõhtu. Karastawa ja julgustama märjukese eest on sama oht
rasti hoolt kantud kui malkadegi eest: terwe toober wiina 
seisab kepiwirna kõrwal. Jätkub peksjaile, jätkub peksetuile...

Nuhelöaw on weiöi toibunud, eksekutsioon wõib kesta 
edasi. Willem Känd wõtab oma kolmsada — wõi õigemini 
kolm korda kolmsada — looki wastu ja elab weel! Küll 
ei suuda ta ise enam tõusta jalule, teda peab tõstetama. 
Aga ta paatjas näos, millest iga werepiisk kadunud, on 
märgata weel liikuwust, ta tuhmides silmades weel nõrgalt 
hõõguwat elusädet. Seltsimehed tõmbawad tal riided werise 
narmendawa ihu peale. Ta heitub nende jalge ette tolmu 
sisse puhkama.

Nüüd kutsutakse ühtaegu neli teist nuhtlusealust nimepidi 
ette: Naudoja peremees Jüri Aguraiuja, põldmaa peremees 
Ants Neha ja mõisa metsawaht Ants Kentmann, Nuunoja 
talu noor rentnik. Kuna esimesed kolm on kõik keskealised 
mehed, näib wiimane olewat waewalt kahekümne ühe wõi 
kahe aastane.

Sedamaid asuwaö soldatid, keda ergutab lähedal lõh- 
naw wiinatoober agaraks, meeste kallale. Neilgi kistakse 
riided wägiwaldselt lahti ja nad wisatakse niisuguse jõuga 
wastu maad, et kahel näod purustuwad wastu kiwe ja ühel 
kukuwad esimesed hambad suust, pread ja jalad kaowad jälle 
soldatite istmikkude alla ning neli kepimeest algawad nendegi 
kallal seaduslikku tapatööd. Sada wiiskümmend hoopi iga
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ühele. Neidki mehi loetakse peasüüdlasiks, kuigi mitte nii 
suurteks, nagu on Willem Känd.

Teised järgnewaö. Mehi hakatakse nüüd seitsmekaupa 
maha tootma. On neid ju terwelt kuuskümmend koos. Ikka 
jõledamaks muutub pilt hirmust keeletute pealtwaatajate ees. 
Taktis tõusewaö kepid ja matsatawaö maha werest nõretawa- 
tele ihudele. Ikka laiemale ujuwaö wereojaö üle tolmu ja 
kiwiöe, kuni maapind ringi sees on muutunud punaseks wirt- 
saks, wiimaks werewaks rabaks. Südantlõhestaw walukisa, 
ägamine ja oigamine, mis tõuseb naeratawa taewa poole, 
summutatakse trummipõrina ja pillihelinaga, nii et kaugemal 
seisjad, kes ei näe seiklust, ei teagi, mis sünnib ringi sees. 
Taoti karastatakse peksjaid ja pekstawaiö taas wiinaga. 
Lööjaid wahetatakse. Mälku wahetatakse. Ohwreiö wahe- 
tatakse.

Mis aga lähemalseiswate pealtwaatajate südamed ise
äranis keema ajab, on asjaolu, et kohtumõistjate seas leidub 
mehi, kellele ei ole see werepulm meel küllalt Merine, ßeffu- 
fõõrift kajab nimelt õhutawaid hüüdeid: „Andke tugewamini! 
Lööge tublisti! Wirutage Miisipärast!" Qhes peahaSsetajaS 
tuntakse ära keegi parun Stackelberg, eriliste ülesannete 
ametnik kohalikus kubermangu-Malitsuses.

Nõnda soldatid teewadki. Mitmed lõhuwaö Memmalöe 
tüügaStega, sest et laöwaö liiga ruttu puöenewad. Mõnel 
mehel, nagu Jaan Lepal, on pärast peksu puusadel, kuhu 
ropsisid keppide otsad, paljad kondid Mäljas ning witsatükiö 
on otseti nii liha sisse tunginud, et selgroo otö sarnaneb lina
harjaga. Ja Merine pori peksuringis on Maheajal nii süMe- 
nenuö, Mereojaö nii laiali Moolanud, et mõned pekStaMad 
tahaMad oma kuubi maha laotada, et mitte kõhuli rappa las
kuda. Aga seda ei lubata. Nii nad heituwaö silmili ilgesse 
mudasse. . .

Tardunud rahu, halMatuö MaikuS on Malitsenud seni 
ringi ümber seismas rahMamüüriö. Silmad, mis seda Mere- 
mängu näeMaö, ei suuda nagu uskuda, mida nad näeMaö.
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See on wiirastus, unenägu, silmamoondus,- niisugust koledust 
ja jälkust ei wõi ilmsi ette tulla.

Aga aegamööda tuleb elu sellesse tardunud, halwatuö, 
kahwatanuö ahastusse. Sinised huuled tuksuwaö, kinnipitsi- 
tatuö kurkudest rabelewad hüüded wälja, pärani-aetud silmist 
mälguwaö wihaleegid.

„See on tapmine!" möirgab korraga Konrad Huber, 
ja ta karjatus kostab kaugele üle turu, üle rahwahulga, 
tungib ringis seiswate kohtumõistjate kõrwu, hoolimata plekk- 
pilliöe mängust ja trummipõrinast.

„Seda ei tohiks keset linna sündida!" tõuseb rahwa 
rüpest teine wihast kõmisew hääl kuulöawale.

„Seda toorust juletakse toime panna kodanikkude silma 
all kallil pühapäewal!" kisendab kolmas.

„Kodanikud, meid peetakse metslasteks! Meie naistele 
ja tütardele näidatakse, kuis peksetakse inimesi!"

„Meile mängitakse pariisi werepulma ette!"
„Ei, härrad junkrud öemonstreeriwaö meile, linna „spiis- 

seritele", oma kõrgemat kultuuri," arwab üks toana prilli
tatud isand kulunud kuues, näilikult mõni kooliõpetaja.

„Kui mõisnikud oma talupoegi tahawaö peksta, siis peksku 
neid oma mõisates, mitte linnas awalikul platsil!" pahanöa- 
takse edasi.

„See on lihunikkude loomatapp!" müristab Konrad Hu
ber uuesti.

Ta on näost tõmmu, silmad tungiwaö pealuust, sooned 
otsaesisel on pingul Punsunud ja sinawad. Mõlemad käed on 
ta rusikasse tõmmanud nagu kallalekargamiseks. See wäliö- 
maalane pole säheröusist asjust kuulnud, ammuks siis oma sil
maga näinud.

protestihüüded, aegamööda suuremaks ja waljumakö pai- 
suw nurin pealtwaatajate seas ei jää wõimumeestesse wiimati 
mõjumata. See mõju ei tule aga selles nähtawale, et nuht
lemine lõpetataks, Waid selles, et teda kiirenöatakse. Mitte 
seitsmekaupa ei wõeta mehi enam maha, Waid kümned, tofi- 
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nad wisatakse wereloikuöesse kummuli ja peksjaid sunnitakse 
ruttama. Wäike mets wuhisewaiö, matsuwaiö keppe tõused 
ja toajub nüüd, õnnetute karjatamine, oigamine, rögisemine 
ühineb koorilauluks, millist siin esindatud inimkõrwad enne 
pole kuulnud.

Matiias Lutz on seni nagu manatuna paigal seisnud. 
Ta on inirnesepeksrnist elus ennegi näinud, ta on seda paar 
korda, poisikesepõlwes, enesegi ihu küljes maitsta saanud. Aga 
pilt, mida ta siin näeb, paneb temagi toere hanguma, halwab 
temagi ihu- ja hingewõimeid. Alles Huberi möirgawaö wiha- 
hüüded äratawad ta weidi elule. Ta raputab ennast pagu 
inimene, kes ärkab külma käes raskest unest.

Äkitselt astub ta tõstetud rusikatega sammu edasi. Ta 
silmad Wahiwaö aineti ühe koha peale ringis. Seal tõm
matakse praegu Konna Äaaku maha. Matiiase kihaw pea, 
ta rnässaw hing tunnewad sel hetkel ainult ühte mõtet, ühte 
aimet: See mees seal, keda heidetakse ühes teistega werise 
nuhtluse alla, oli sinu wastu kord hea, helde, armulik. Sa 
ei olnud tema poeg, aga ta pidas sind omaks pojaks. Sa 
olid tema elu ja au häbiplekk, aga ta ei maksnud sulle selle eest 
kätte, ta ei lasknud sind selle eest kannatada, ta ei heitnud 
sulle seda ainustki korda ette. Ta ei teinud sinu ega oma päris- 
laste wahel mingit wahet — ta oli järelikult sinu ainus, 
sinu päris isa. Ja nüüd on ta suures hädas! . . Mait, sa 
pead appi minema sellele mehele!

Ning mõtlemata annab ta sellele äkitselt tulnud tungile 
järgi.

„Konrad, — minu isale appi!" hüüab ta kähisewast 
rinnast, ning tõmmates seltsimeest enesega kaasa, tükib ta rüsi
nal rahwarindest läbi, soldatite-aheliku wastu.

Ent sellest tekkiw liigutus ei jää tähele panemata. Küll 
läheb neil korda kaht-kolme püssimeest kõrwale tõugata, teed 
wabuks ruiuda, ainult mõni samm lahutab neid Paigast, kus 
peksjad Konna peremehe riideid seljast rebiwad. Aga seal 
märkab neid üks weltweebel ja põrutab soldatid paremale 
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korrapidamisele. Enne kui mõlemad settid on saanud sala 
werisesse porri pista, torgatakse neile kolm läikiwat püssi- 
tikku wastu ja sunnitakse neid rahwasse tagasi nihkuma. Kaks 
nende selja taha jäänud soldatit kisuwaö nad kraedpidi ta
gasi ning ruttu jälle on raudne wäe-ahelik tapapaiga ümber 
kinni liidetud.

Matiias Lutz aga wõib taas wagusa relwastamata ko
danikuna, kelle esimene kohus on rahu, pealt waaöata, kuidas 
tema isaga samuti tehakse nagu teistega eel. Ta kuuleb teda 
kisenöawat, näeb ta werd woolawat, ta ihu mustaks minewat. 
Ta näeb ka weel, et isa, kui tal hoobid käes, ise enam ei tõuse,- 
teda tõstetakse, nagu mõnda teistki, keda lõhkunud iseäranis 
tugewaö ja armuheitmata lööjad, wõi keda pekstud wemmalöe 
latwaöe asemel nende jämedate tüügastega.

Huber kiristab hambaid ja peksab rusikaid kokku. Ta 
lõuStunuö nägu moonutab abitu wihanaer.

„Ma ei saa aru, mis inimesed teil siin linnas on!" hüüab 
ta walju häälega. „Seisawaö ja wahiwaö ja õhkawaö, aga 
keegi ei julge jõledust minna keelama! Oleks meile neli-wiiski 
meest appi tulnud, me oleksime toonud su isa peksjate käest 
ära!"

„Noormees, polk sõjawäge laetud ja täägituö püssidega 
on tugewam kui meie," wõtab üks wanaölane kodanik sõna. 
„Aga ma panen imeks, et linnawalitsus wahele ei astu ning 
seda jälkust ei keela. See oleks tema kohus. Kus on meie 
bürgermeister, kus meie magistraal! Miks rüwetatakse linna 
maad seöawiisi!"

Bürgermeister ega magistraat ei ilmu protesteerima, aga 
nende asemel esineb weel üks wihane kodanik. Qsna Hüben 
ja Lutzi lähedal tekib korraga liikumine. Kellegi nime nime
tatakse ja kellelegi tehakse teed wõi palutakse teed teha.

Läbi rahwawalli nähakse peksupaiga poole tungiwat kesk
mise kaswuga wanadlast, aga tugewa, matsaka kehaga isandat. 
Ta lai, tüse, jämedajooneline nägu, millest tema rahwuslikku 
ja seisuslikku põlwendust raske pole ära tunda, punetab tume- 
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öalt ja on higiga üleni kaetud. Ta näib olewat rahwa seas 
hästi tuttaw, sest talle tehakse igal pool wastutulelikult teed 
ja paljud teretawaö teda.

Kes küll ei tunneks Tallinna kaupmeest ja raehärral 
Estermanni*),  seda lõbusat, jowiaalset, tüseda sõnaga meest, 
kelle head, pihtakäiwaö naljatused niisama suust suhu käiwaö 
kui kentsakad proowid tema eesti laadi saksa keelest. Ta 
peab Wiru uulitsal hästi jookswat talurahwa-kauplust. Küla- 
taat, kes tuleb Narwa ja Tartu maanteed mööda linna, ei 
jäta, kui tal wähegi wajaöusi, Notermanni-isanöa juure sisse 
astumata. Ka see suur maja Wene turu ääres, mille ees 
praegu talupoegi weristatakse ja mille alumist korda täidab 
pikk rida pisukesi puöukauba-poode, on Notermanni oma. Wene 
turu ääres hiljemini asetsenud juuöipoode tol ajal toeel ei 
olnud,- puöukauplused Notermanni majas täitsid nende aset 
ja olid linnas ja maal hästi populaarsed. Notermanni maja 
aga seisis seal, kus aset on praegune tütarlastegümnaasium, 
kuna Tlnija meeste nuhtlemist sooritati maja ees, eesti ajal 
kõrwalöatuö kreeka-katoliku kabelikese paigal.

*) Pärastise Tallinna suurkaupmehe Chr. Rotermanni isa.

Notermanni-isanöal näib suur rutt olewat ja wäga tõ
sine asi südamel pakitsewat, sest ta suu on kõwasti kokku 
pitsitatuö, ta muidu nii lahe nägu tume, peaaegu ähwaröaw 
ning ta silmad kortsutõmmatud kulmude all wälguwad näili
kult suurest ärewusest.

Muusika ja trummipõrin waikiwaö parajasti, kui rae
härra saabub solöatiringi juure, sest nuhtlemises peetakse wäi- 
kest waheaega, et peksetuiö wiinaga toiwutaöa ja mõnd pool- 
surnut wiinapiiritusega äratada. Ka sõjawäe ridades käiwaö 
topsid ringi. Seda silmapilku näib Notermann tahtwat tar- 
witaöa. Ta astub, jäme kepp käes, kahe püssimehe wahele 
ja hüüab oma tugewa, kaugelekostwa häälega härrade poole, 
kes juhatawaö tänast hirmuetendust:
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„Ma nõuan, et teie siit kohast oma Vereteatriga silma
pilk lahkute! See seal on minu maja ja see. siin on minu krunt. 
Kellelgi pole õigust teha minu krunti tapapaigaks ega näidata 
minu maja elanikkudele, kuidas elusaid inimesi lõhki kistakse. 
Mina, Tallinna kodanik ja raehärra Notermann, protestee
rin selle ilmkuulmata omawoli wastu!"

Härrad ringis, aadlisoost kõrgemad ametnikud kubermangu
valitsusest, Vaatavad üksteise otsa, pistavad pead kokku. Va
hetavad sõnu. Llks lööb käega, teine lööb samuti käega. Nende 
näod naeratavad. Nad ei Võta VaeVaks protesteerijale 
Vastatagi. Keegi pööröib ohvitseri poole mingi ülesandega. 
See kamandab, puhkeaeg on lõppenud, peksusoldatiö lahku
vad Viinatoobri ümbert, haaravad kepid jälle kätte ja kar
gavad Viimaste Veel peksmata talupoegade kallale, keda 
on umbes Viisteistkümmend meest. Olga enne kui trummid 
teevad rääkimise Võimatuks, Võtab Notermann Vihast Vabi
seval häälel Veel kord sõna:

„Ma nõuan oma õiguse nimel Viimast korda: minge 
enda kohtuga minu maja eest ära! Kui te seda mitte ei tee, 
telegrafeerin sedamaid Peterburisse ministrile ja kaeban teie 
peale!"

See ähvardus näib niiVõrt mõjuvat, et üks ametnik, 
parun Stackelberg, nüüd ometi Notermanni juure astub. Ta 
kutsub tema ringisse ja püüab teda nähtavasti Vaigistada, 
Mis nad kõnelevad, jääb rahvamassile suuremalt osalt 
teadagi kuulmatuks. Need mitmed sajad silmad, mis nende 
peale VahiVad, näevad ainult, et raehärra kätega ägedasti 
Vehkleb ja ametnik kõrgilt tema peale maha Vaatab.

„Kui te mitte kohe rahule ei jää, peksame teidki läbi!" 
karjub parun Stackelberg korraga ärritatult. „Teie heldimus 
nende mürgeldajate Vastu tuleb ju ainult sellest, et nad teie 
kaubaprahti käivad ostmas... Noh, kas soovite tutvust teha 
meie Vemmaldega?"

„Teie Vemblaid ma ei karda, sest Notermannide orjapõli 
lõppes minu isa omaga. Tahaksin näha saada, kes julgeb 
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waba kodanikku puutuda!" wastab kaupmees ja asub oma 
jämeda kepi ümbert tugewamini kinni.

Nad Wahetawad weel mõne ärritatud sõna, siis astub 
isand Notermann ringist ja hakkab wihast hõõguwal näol 
oma maja poole tüürima. ÄäNe tehakse talle wiisakalt teed 
ning elnwaiö kiiöuhüüöeiö kajab talle järgi.

Äkki jääb wahwa kaupmees seisma. Ta pilk on eemal- 
seiswa linnakomandanöi parun Salza peale langenud. Selle 
mehe käsul on tema arwates need kuus- kuni kaheksasada meest 
Krasnojarski polgust siin mõne mõisniku orje nuhtlemas. Käega 
komandandi punase mantliwoodri peale näidates hüüab Noter
mann tigeda huumoriga:

„Timukas, pööra oma mantel teisipidi!"
See sõna elas kaua weel tallinlaste suus, palju aastaid 

peale seda, kui parun von der Salza keiserlikul käsul, karis
tuseks oma ettewaatamata sammu pärast, Tallinnast mujale 
oli asetatud.

Kas Notermann läkitas kaebuse Peterburisse, on tead
mata, kuid mitte wõimatu pole oletada, et ta seda tegi. Esi- 
Puhku pidi ta aga taganema, ilma et tal korda oleks läinud 
otsa teha werisele etendusele.

Sellele tuli aga kellegi teise mehe mõjul siiski weiöi 
enneaegne lõpp.

Oli wäike, kuiwetu, tõmmunahaline mehike halli pea ja 
kurwalt, peaaegu alandlikult waatawate silmadega, kes as
tus oma sinises mundris kohtumõistjate sekka ja kõneles õnnetute 
eest mõne wagusa, soojast südamest tulewa sõna. „Mässa
jate" eest kostis siin isewalitsusliku Wene riigi polltilise politsei 
asemik. Tallinna sanöarmkonna ülem! Ametnik, kellel on ko
huseks iga liikumist, iga püüet, iga mõtet, mis käib makswa 
seaduse ja korra wastu, karistusele toimetada! Sellele mehele 
oli talupoegade süütus selge kui päikesewalgus, muudkui need, 
kelle silmi pimestasiö ja südameid kiwistasid nende ainelised 
tulud, talupoegade aadlikud süüdistajad ja nende nõus olewaö 
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aadlikud wõimumeheö, ei tahtnud midagi näha ega midagi 
mõista.

Sandarmite ülem Gresser, peterburi pärastise linna- 
pealiku isa, astus wereteatri lawastajate sekka ja nõudis näi
dendi wiimase waatuse lühendamist. Asja andis talle seks 
kahe peksuohwri elukaröetaw olek: Ants Kadakas ja Siiri 
Kurg olid jäänud meelemõistusetult nuhtluspaigale maha, 
ilmutades ainult weel nõrku elumärke.

Aga rüütlisoost ametnikud olid Notermanni waheleastu
mise pärast niikuinii juba wäga pahas tujus. Sa nüüd ilmus 
weel üks ninatark eksitaja! Kuidas julgeti tulla neid, kelle käes 
walitsuswõim kogu maa ja rahwa üle, nii tarwilises tege- 
wuseö lülitama ja keelama! Ooberst GreSseri nõue, õigemini 
palwe, leidis siis wäga ärritatud wastupaneku.

„Ma pean teie tähelepanu seepeale stchtima^" -wsStaS^ 
parun Stackelberg terawalt, „et see, wis sim sünnibki fäi ; 
teie ametiwoli alla,- selle eest waStutame üksnes meie, HHra 
ooberst!" ;

„Ma ei kõnelnud praegu mitte oma ametiwoli nlwel, 
Waid inimliku kaastunde ja jälkuse sunnil," wastas sandarmite 
ülem, ja ka tema hääl sai korraga kindla, käskiwa kõla. „Teie 
eksite aga, kui arwate, et fee sündmus ei puutu ka minu ameti
toolide. Mul on õigus sellest oma kõrgemale ülemusele tea
tada ja selle õiguse teen endale kohuseks, kui teie peksmist 
kohe ei lõpeta — nüüd, kus juba kaks inimest hingelult 
maas."

See ähtoaröus mõjus ometi, peksuga lakati sedamaid. 
Ooberst Gresseri käsul pandi mõlemad elutud kummuli toank- 
riöse ja toiiöi haigemajja.

Eksekutsioon oli aga muidugi juba lõpul. Wõib olla, et 
mõned toiimaseö nuhelöatoaö toähem hoope said, kui neile 
määratud, aga päris ilma ei jäänud keegi — toälja artoatud 
Saan Aguraiuja, kes rahtoa kõnekäänu järele „pettis kere
täie ära". See katoal talupoeg paljastanud küll oma ihu, 
aga lipsanud ühel tähelepanematuse-pilgul nende hulka, kes 
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nuhtluse juba kätte saanud, peksmata jäid weel Siim Maasika
mäe, Mikk Olfiif ja Saan Mäe — kõik Anija wallast pärit. 
Esimene wabastati ta põdura terwise pärast ihunuhtlusest 
ja pandi selle asemel kaheks nädalaks toongi. Teine oli 
küll ühes teistega linna tulnud, aga nendega mitte Toompeale 
läinud ja pääsis seeläbi taplikust karistusest. Kolmat kaitses 
peksu eest ta au-amet: oli kiriku eestseisja. Imelikul toiisil ei 
pääsenud aga talitaja Mätlik, truu mõisaori, kes peremehed 
saksa sootoil linna ajanud, ise mitte nuhtlusest. Temagi sai 
oma sada hoopi kätte ja toote pärast seda pead murda 
maailma tänutuse üle. Kergendatud karistusega läinud rahtoa 
jutu järele läbi Jaak Muugamäe. Ta nihutanud käega riided 
paljale ihule ning soldatid, kellel juhuslikult toist heldem süda 
oli fui teistel ja kelle tegetoust ehk nii teraselt ei toaltoatud, 
löönud oma hoobid ihukatete peale*).

*) Järgnegu siin nende Anija (Santjõe) peremeeste nimekiri, kes 
wõtsid jäledast kurbmängust kannatawate tegelastena osa; seitse wöi 
kaheksa naaberwaldade meest, kes sattusid ühes nendega õnnetusse, pole 
mulle nimepidi kõik teada. Klambritesse tähendan meeste wanuse 
üles. — Kolmsada hoopi sai: Kuiwasita Willem Känd (37 aastat). 
Sada wiiskümmend hoopi: Mõnipalu Jüri Aguraiuja (41 a.), Põld
maa Ants Reha (39 ji.), Raudoja Mikk Jalakas (39 a), Ruunoja Ants 
Kentmann (21 a.). Sada hoopi said: Tiiroja Mikk Kuuskmann (? a.). 
Sae Jaak Muugamäe (37 a.), Purikapöllu Jüri Kuuskmann (? a.), 
Wikipalu Mihkel Muugamäe (42 a.), Wikipalu Jüri Aguraiuja (34 a.), 
Saupalu Ants Tärt (34 a.), Pötka Jüri Kurg (35 a ), Pirga Lärm 
Kuuskmann (48 a.), Kukewälja Mart Kölu (30 a.), Loo Jüri Aguraiuja 
(44 a.), Wainu Mikk Kamp (29 a.), Kõluhärma Ants Sukk (32 a.). 
Ällepi Siim Maasikamäe (27 a.), Ällepirehe Ants Kadakas (35 a.). Kuke 
Jüri Kana (30 a.), Weskihärma Jaan Lepp (24 a.), Weskihüüba Jaan 
Ilwes (22 a.), Teetsi Lindrek Weerlo (19 a.), Mardi-Jaani Jüri Känd, 
peategelase Willem Kännu wend (33 a.), Nopa Mait Känd, Willem 
Kännn teine wend (30 a.), Andrese Llnts Kask (59 a.), Liimuka Peeter 
Kuuskmann (29 a.), Pikakaela Jüri Kuuskmann (33 a.), Wälja-Iaani 
Jaan Lepp (36 a ), Kallepõllu Jüri Kana (34 «.), Wastiku Jaan Ialak 
(27 a.), Palgiaru Madis Kuuskmann (34 a.), Tampli Kaarel Leemann 
(31 a.), Arupere Jüri Muugamäe (35 a.), Kuusiku Jüri Lepp (37 a.). 
Lilli Mikk Looberg (40 a.), Reinu Jaak Mätlik (47 a. — talitaja), Koka 
Iakob Tanneberg (? a.), Ipsi Jaan Ipsi (22 a.), Lilli ka Mikk Kuuse 
(37 a.), Widewiku Tõnu Ilwes (31 a.), Terasemäe Mikk Looberg (44 a.), 
Kurnekernu Toomas Kuuskmann (32 a.h Ämnrapalu Nigulas Looberg 
(48 a.), Suuraru Siim Maasikamäe (27 a.), Kröösi Jüri Lepp (44 a.j. 
Lepiku Siim Kuuskmann (? a.), Kitjesilma Tõnu Murakas (36 a. -- kõrts
mik) ja Aawere kõrtsi Toomas Ewart (? a.).
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Nuhtlusepaik pakkus pärast peksu waaöet, mida pakub 
lahinguwäli, kus raske, kirglik käsitsiwõMuö möllanud. Were- 
loiguö kõikjal, porine maa läbi sõtkutud, relwade — siin kep
pide ja witsaöe — purustatud jätised tallermaal laiali ning 
kuiwemaö kohad täis lamawaiö, istuwaiö wõi nõrgalt jalgel 
wankuwaiö haawatuiö. Koltunud ja lõustunuö näod, weretuö 
huuled, walust ägawad suud ja läiketa silmad, millesse appi- 
karjuw ahastus tardunud.

Kuid nende haawatute saatus on palju halastamatum kui 
sõduritel, kes jääwaö pärast lahingut wõitluspaigale. Wiimaö- 
tele antakse arstiabi, nende haawaö seotakse ja nad wiiakse 
laatsaretti. Mida tehakse aga siin? Weristatud poolsurnutele 
pakutakse ainult haiöwat puskarit, mille lükkab suurem osa 
jälkusega tagasi. Siis aetakse maaslamajad püssipäradega 
üles,- need, kes ei jäksa tõusta, kistakse wägiwaldselt püsti, 
ja terwe haawatuö salk kihutatakse mööda Narwa maanteed 
maa poole, püssipärad ja rusikad tõukawad nõrkewaiö maha
jääjaid edasi. Wähem purustatud kaashäöaliseö toetawaö 
neid õnnetuid, kelle liikmed ei taha liikuda, asuwaö kaenla 
alt kinni neil, kelle põlweö püüawaö nõtkuöa. . . Keegi ei 
küsi selle järgi, mis saab suwisel palawusel nende waeste 
hirmsasti lõhutud ihudest, kaö ei löö haawadesse põletik sisse, 
wõi ei sigine ussid, nagu seda mõnelgi tõesti sündis. 2a 
keegi ei küsi, kas need inimesed ei jää eluajaks wigaseks, kas 
ei suigu paljud neist enneaegu hauda.

Neile meestele oli mõistetud surmanuhtlus.
2a millise süü eest?
Selle eest, et nad tulid alandliku palwega maa kõrgema 

ülemuse juure nendele antud seaduse kohta õpetust küsima. Nad 
tulid palwega, aga nende palwe tehti kuritööks, mida 
karistati surmanuhtlusega.

Noomamisi wenib seal kurb rong wälkuwate püsside 
wahel maa poole tagasi. Linnale mälestuseks jääb suur were- 
laik keset awalikku platsi, päike paneb ta süngelt ruskama, et 
ta torkaks kodanikkudele hästi silma ja jääks hästi meele,
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et ta nende mälust, kellel tundlik süda rinnus, hauani ei 
ununeks. . .

Matiias Lutz ja Konrad Huber olid, ilma et kumbki 
teist oleks kutsunud, peksupaigast ära aetajatele talupoegadele 
Narwa maanteed mööda järgi hakanud minema. Nad tahtsid 
näha saada, mis nüüd weel sünnib, kui kaugele wallali- 
lastuö inimlik murdja, kes pidas siin wõiöupiöu, oma toere- 
himus ja õgimistuhinas ehk weelgi läheb. Llhtlasi otsis Ma
tiias oma isa, kelle ta oli kurbmängu lõpul silmast kaotanud.

Soldatitest, kes haawaiud Wange weöasiö, tõukasid ja 
edasi kiskusid, olid wäga mitmed ohtrasti maitstud wiinast joob
nud. Aga mitte ainult wiin ei joowasta, Waid ka weri. 
Kuum, punane, woolaw weri äratab inimlikus põues elule 
sama kiskja, mille alkoholgi. Ja nõnda elas wäheste hinges 
fee, kes oleks öelnud: Needki siin on inimesed, nad fanna- 
tawaö walu nagu sinagi,- seepärast pead nende peale ha
lastama. Need wäheseö, kellele öeldi nõnda, hoidsid õnnetute 
kaenla alt finni, sammusid nendega pikkamisi ja hoide, lasksid 
neid taoti puhata, hinge tagasi tõmmata, walu kurta, tatise
malt ta ab alt tigadagi... Teised selletaastu, kes joobnud taerest 
ja alkoholist, tundsid lõbu anda langenuile toeel jalahoope, 
suurendada nende ta alu, täita nende htidarnõõtu ületaoola- 
mifeni.

Enam kui üks kord tahtis keetaataereline sakslane nii
sugusel puhul karata piinaja kallale. Aga Matiias Lutz oli 
saanud taaheajal kainemaks ja hoidis teda tagasi. Kas oli siis 
toeel üht ohtorit toaja! Soldatitel olid ju püssid seljas, mille 
raudne tikk toõi tinane laeng oleks pealekippuja armutult maha 
sirutanud. Matüase ainus tung oli nüüd leida oma isa teiste 
seast. Wist aga oli see esimeste seas minema toiidud, sest 
nad jõudsid juba Nartoa uulitsa lõpule, ilma teda kuskil 
silmamata.

Teel püüdsid talupojad umbkeelseile soldatitele härdal 
j) ai toel selgeks teha, et neil kõigil on hobused linnas, ilma 
kelleta nad ju koju ei toõi minna — lastagu neid ometi tuua 
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hobused korterite juurest. Nende palwet ei pandud mikski. 
Kadrioru kaugemal serwal, kus meri niisutab maantee äärt, 
peatusid waljuö wahiö. Siin wisati need, keda ainult toe- 
tamisi ja tõukamisi edasi oli weetuö, lihtsalt maanteele maha. 
Koristagu neid sealt, kes tahab. Soldatid ise pööröisid linna 
poole tagasi, kui nad wabakslastuö Wange enne weel naiiwselt 
rusikatega tagasituleku eest olid ähwaröanuö.

Siia maantee ääre tekib esipuhku haawatute leer. Nõr
gemad langewaö, otsekui oleks neil jalad alt wõetuö, kum
muli liiwale ja oigawaö kaeblikult. Mõnedel jooksewad pisa
rad omapead üle põskede. Teised toetuwad aia najale ja 
wahiwad apaatlikult eneste ette maha. Kaks-kolm meest on 
jäänud sinna, kuhu nad wisati, — keset teed, tolmu sisse. 
Llkski ei lausu sõna. Waewalt wahetawaö üksteisega eba
teadliku, surnud pilgu.

Matiias otsib isa. Leiabki wiimaks. 3aak Luts rinnutab 
tee ääres suurel kiwil. Ta ei kuule ega näe midagi, ägab 
ainult tasakesi oma ette. Tema lähedal maas pikutab keegi 
teine mees ja hoiab mõlema käega pea ümbert kinni, silmad 
pealuust nagu wälja jooksmas.

„Huber, jookse linna poole tagasi ja wilista woorimees!"
„Sa tahad ta wiia enda juure?"
„За. Nõnda ei wõi teda ometi pikale teele lasta minna." 
Huber panebki joostes minema.
,,3sa," ütleb Matiias ja paneb käe ta õlale.
3aak waatab aeglaselt ja waewsi üles. Ta tunneb poja 

peale kauemat tunnistamist ära. Nõrk helkjas läige wiirastub 
ta näo üle.

„Ma wiin su oma juure ja pesen su haawaö," jätkab 
Poeg.

3aaf w ast ab midagi, aga see on ainult segane, wõbi- 
sew äga. Sette asemel waatab ta kindlamalt noormehe otsa, 
ja ta tuimad, töntsid silmad täituwaö suurte piiskadega. See 
kurb ning siiski õnnelik waaöe näib ütlewat: 3umalale tänu, 
siiski weel keegi, kellel pole kurja nõu!
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Huber oli kahehobuse-woorimehega warst! paigal.

Kui Matiias on isa tugewal käel jalule aidanud ja teda 
wankri poole hakkab talutama, langeb Saagu silm ühe kum
muli maas olewa kaaslase peale.

„Mait," ütleb ta, ,,wii Mikk koa siit ära! Ta sai rohkem 
kui mina — ja me tulime seltsis..

Konrad Huber ei saa ainumast eestikeelsest sõnast aru ja 
mõistab siiski, mis Matiiase isa ütleb.

„Tubli seltsimees, sinu wana!" hüüab ta, asub maaöolija 
ümbert kinni, tõstab ta üles ja aitab troskale, kuna Lutz 
sedasama teeb isaga.

Et haawatute walu mitte rohkendada, sõidetakse sammu 
ja Matiiaö ei tülita neid küsimustega. Isa seltsimehe tunneb 
ta ära. See on Raudoja peremees Mikk Jalakas Anijalt, 
kelle tuttatoat nägu ta juba Toompeal oli silmanud.

Teised õnnetud maantee ääres puhkawad ja oigawad 
esiotsa weel. Siis hakkawad linna poole tagasi minema. Mine
miseks ei wõi seda õieti nimetada. Rad longiwaö, roniwaö, 
roomawaö. Ka ei lähe nad koos, mitte wäikestes salkadeski 
— seda nad ei julge —, Waid ükshaawal, mees ja tüki maa 
takka jälle mees. Rad ei usalda ka suuremaid ning elawamaid 
uulitsaid mööda oma hobuseid minna otsima, Waid poewad 
nagu kurjategijad läbi kitsaste tänawate, mööda nurgataguseid 
ja aiaplanke eneste peatuskorterite poole.

Ja need nülitud inimesed wõtawad weel täna ette pika 
tee kodu poole. Rohkem kui kolmkümmend wiis wersta niisu
guste haawadega sõita, põrutust ja wintsutust kannatada, 
üksnes kummuli wankris lamada — nad saawad sellega toime.

Renöe hobused peawad ise teadma, kus on kodu — ohja- 
hoidjaid seekord ei ole.

Ja kui siis selline wanker hilja öösi saabub talu wära- 
wasse, ei ole kedagi, kes wallandaks wärawa. Haawad on 
teel paatunud kangeks, liikmed halwatud. Iga liigutus teeb 
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põrguwalu. Wäraw jääb finni ja peremees koriseb wankril, 
kuni päikese tõusu ajal tuleb naine, tütar, poeg wõi sulane 
wälja.

„Tule jumal appi, miö isal, mis peremehel toiga? On 
ta olnud röötolite käes?"

„Ei," toastab isa ning peremees, „sakste käes olin."
2a toarsti algab toas naise ja laste nuuksumisel kurb 

talitus. Nopitakse isa narmenöatoast ihust kepikilöe ja toitsa- 
raokesi...
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11.

Mis naö für ja tegid?

Kui Jaak ja Mikk astusid noormeeste toetusel Wittelbachi 
maja eeskotta, tuli neile wastu meistriemanöa õmbleja Leena 
paju. See jäi suuril silmil wahtima. Esmalt ei saanud ta 
seisukorrast aru, siis aga nägi mõlemate talumeeste surnu- 
nägusiö, nende wankuwat kõndi ning werega rõõnatuö riideid, 
ja ehmatusehüüö tuli tal suust.

„Ja, ja, Leena, te ei teagi, mis sünnib wäljas," ütles 
Mattias ja ta hambad paljastusid hetkeks waluwalt. „Me 
talume siia kaht haawatut meest lahinguwäljalt. Lkks neist 
on minu isa."

Leena kohkunud pilk päris seletust.
„Jutustamiseks pole aeg kohane," tähendas Lutz. „Lep

pige settega, fui ütlen, et need mehed said tunni aja eest sada 
ja sada wiiskümmenö kepihoopi palja ihu peale. Nüüd tahak
sime nende selgusid natuke rohitseda, enne kui sõidawad koju."

Seejuures awas ta töötoa, nägi seal üht õpipoissi ja 
hüüdis:

„Wilhelm, pane müts pähe ja mine apteeki! Küsi seal 
rohtu, mittega pestakse haawu. Ma ei tea, kas meie lakk 
on nii suurte haawaöe tarwis hea. Säh, siin sutte raha!"

Siis astusid kõik neli sisse ja panid ukse eneste järel 
kinni.

Leena paju tahtis wist toälja minna, sest ta oli selle
kohaselt riides. Ta seisis natuke aega kojas, siis läks trepist 
üles tuppa tagasi.
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Tööloas aga algas peksetute rawitsuö. Lutz ja Huber 
tõmbasid meestel kuued ja särgid ettewaatlikult seljast. Jäme
dad takused särgid olid werd nii täis imbunud, et nad nüüd, 
kus see paatunuö, paiguti kobisesid nagu kuiwanuö nahad. 
Nende ärarebimine ihu küljest sünnitas õnnetumaile pöörast 
walu. Siis pandi mehed otseti koikudesse — üks Matiiase, 
teine Huberi asemele. Mõlemale lõhutud ihu oli nii jäle 
waaöata, et õpipoiss Ernst, kes pidi meestel pastlad jalast 
tootma, kriittoalge näoga põgenes.

Waheajal jõudis toäike Wilhelm Ficki apteegist karbool- 
toeega tagasi. Sellid käärisid parajasti särgikäiseiö üles, et 
haatoaöe pesemist alustada, ja pidasid aru, kust puhast lõuendit 
ja sidemeid saada, kui nende selja taga korraga pehme, arglik 
hääl kuuldatoakö sai, mis küsis:

„Kas pole siin toahest minugi abi tartois?"
Lutz ja Huber — mõlemad toaatasiö kähku ümber. 

Kumbki polnud õmbleja Leena sisseastumist tähele pannud. 
Neiu seisis ukse juures ning hoidis midagi kaenla all. Ta oli 
sitsikleiöi toäel, põll ees.

„Tõepoolest, teil oleksid pehmemad käed kui meil," 
hüüdis Huber, „aga kas te süda niisugust toaaöet kannatab, 
nagu see siin? Astuge ligemale!"

Leena tegi seda. Ta heitis pilgu nuheldud meeste selga
dele ja karjatas. Ta käed läksid risti ja lõug hakkas toärisema.

„Mu jumal, miks on nõnda tehtud?"
„Nah, ma näen juba, et teist haatoatohtrit ei saa," ütles 

Huber, märgates neiu kahtoatust. „Te süda läheb halinaks, 
minge parem ära! Me katsume nendega isegi toalmiö saada."

„Ei," ütles Leena järsku otsustatoalt. „Ma tahan teid 
aidata. Mu süda ei lähe sugugi halinaks, härra Huber,- ma 
pole nii nõrk, nagu urinate." Ja sedamaid hakkaski talitamist 
liikuma.

„Tubli, toaga tubli!" hüüdis Huber ja ta ilme iväljenöas 
sooja imestust. „Haaivasidumise peale on halastajad õed mui
dugi osainamad kui halastajad ivennad."
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„3a mul on weel endised lapsehoiöja-käeö," lisas Leena. 
„Kõige eel peaksime aga riiet ja sidemeid muretsema." 
„Tõin juba kaasa. Arwasin kohe, et seda on tarwis. 

Olga ei tea, kas sellest saab küllalt."
3a noor neiu wõttis kaenla alt puhta, kuigi kulunud ja 

osalt lõhkise tina.
„Äärest wõirne paar pikka sidet lõigata," ütles ta. „Hoidke 

otsast finni, isand Huber."
Ka käärid olid õmblejal kaasas. Lina serwast lõikas ta 

kaks kämblalaiust riba ära ja seepeale lina pooleks. Kõik fee 
läks nii kärmesti ning osawasti, ja noor neiu walitses korraga 
niisuguse rahu üle, kui oleks ta praegu haawalaatsaretist 
tulnud, kus ta kaua teeninud. Siis algas wagusi, ilma tunne
tele maad andmata, haawade pesemist tüki lõuendiga, niisu
tades seda apteegist toodud desinfitseeriwa wedelikuga.

„Oo, missugused haawad!" sosistas ta töö juures. „Nagu 
nüri noaga puretud! Luud pea wäljas! 3a suured witsa- 
Pinnud lihas. Ei, nii ei lähe, kõik pinnud peame enne wälja 
noppima."

3a ta hakkas neid noppima. Kui haige, tundes põletawat 
rohtu haawadel, oigas tv alu pärast tvaljumini, waigistas 
Leena teda sõnadega: „Oleme warsti walmis! Oleme warst! 
walmiö! Meel natuke kannatust! Nohu kõrwetaöes jääb tvalu 
wiimaks tvaifi."

Konrad Huber asus neiule appi. Sellewaötu seisis Lutz 
üleskäärituö warrustega jõude fõrtval. Ta film wiibis aineti 
„halastaja õe" peal. See tumm-mõtlik pilk näis rääkiwat 
mitu feelt forraga. Mida ta aga rääfis, oli tvift noormehele 
endalegi weel tume ja segane. Kas teame meie siis millalgi 
Õieti öelda, üfsifasjaliselt seletada, mida tunneme haruldase, 
hingehaarawa, werd fuumendawa ja fiirenöatva nähise ees? 
Seesugune omapärane, hämmastaw ja hämmeldaw nähis 
seisis siin praegu Matiias Lutzi silma ees. Seal rohitud, 
lõhastatud ihudega ägawad mehed fummuli sängides, nende 
peal halastawal kummardusel noor toimita tütarlaps, kelle 
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hämmastunud lapsesilmadest kõneleb ebateadlik heldimus, kelle 
õrnast lapsenäost helgib wastu ebateadlik aitamisagarus, 
heategemise õhin. 2a kõigele heidab aknaist wüliti sissewoolaw 
ehapunetus wärisewat, lepitawat, palwetawat kuma. 2a 
halaötawa õe noore, walksa pea ümber wirwenöab õrnalt, 
undamist sirbike kullakarwa paistet...

Matiiaö liigutab end alles siis, kui Huber teda hüüab. 
Haawaö on pestud, neid waja siduda. Sidemete ümberpanek 
nõuab tugewamat abi, sest haawatuid wasa tõsta. MatüaS 
ärkab otsekui sügawaist mõtteist ja läheneb koikule, millel 
puhkab ta isa. Ta pole aga kätt weel haige külge pannud, 
kui uks läheb lahti ja mamsel Berta Wittelbach astub sisse.

Ta jõudis täna lõunaks laewaga Peterburist tagasi. 
Mattias teadis seda, oli teda ka näinud, aga Berta tundis 
enda olewat sõidust nii wäsinud ja meritõwest nii roidunud, et 
ta saabudes kohe heitus puhkama, ilma et tal mahti oleks 
olnud peiuga nelja silma all kokku saada. Nähtawasti tuli 
ta nüüd foaatama, kas ta on kodus.

Nähes Huberit ja wõõrast neiut Matüase seltsis jäi ta 
ukse ette seisatama ja ta näo üle lendas tusane töine. SüS 
ahwatles teda ligemale wõõristaw talitus, mis neil käsil. Aga 
waewalt oli ta pilk kahe werise keha peale langenud, fui ta 
jalal wankus ja walju häälega kisendama hakkas.

Mattias hüppas waigistaöeö tema juure.
„Arge ehmuge, mamsel Berta! Need on kaks waest talu

poega, keda täna keppidega nuheldi."
,,2a teie olete nad siia toonud!"
„Teine mees on minu isa."
Mamsel Berta ilges weel ühe pilgu haawatutele saata 

— see pilk awalöas õiglast, warjamata jälkust — siis ta kadus 
töötoast, nagu oleks tugeto tuulehoog ta wälja pühkinud...

Nii tõsine kui silmapilk oli — Huber pidi siiski naerma.
„Sest preilist ei saa halastajat õde, niipalju on kindel," 

tähendas ta.
Matiiaö Lutz aga pigistas alumise huule hammaste 
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wahele ja näis jälgiwat Pilguga teed, mirte kaudu mamsel 
Mittelbach oli pagenud. Ta pani tema järel lahti jäänud 
ukse kinni ja astus jälle haigete juure.

Marsti oli Jaagule ja Mikule nende haawatuö selgade 
hoolsa sidumisega seöawõrt kergendust muretsetud, et nad oma 
heategijate pakitsewaile küsimusile wõisiö ivastust anda.

Mis kurja nad teinud, et neid nii koleda karistuse alla 
heidetud?

Nad tulnud linna kubernerilt uut talurahwa-seaöust 
„wastu tootma" — ei muud midagi. Ja sedagi teinud Anija 
mõisahärra nõuandel. Siin aga püütud nad äraartoamata 
katoalusega lõksu ja toeetuö fui mässajad peksupaigale.

Kes suutis seda uskuda? Konna-Jaagu poegki, kes isa 
tõe-armastust tundis, toäriötas sedapuhku kahtlaselt pead. Mi 
täiesti ilma süüta ei toõinuö mehed ometi mitte olla. Niisugune 
ülekohus oli lihtsalt toõimatu, seda ei suutnud pea lihtsalt 
tarida. MiStisti hakkasid nad sakstele, toõi kubernerile, toöi 
mõnele ametnikule, fui mitte muidu, siis toähemalt sõnadega 
toaStu.

Alles meeste lähemad seletused, tertoe loo ettefanne 
hafatusest otsani, hajutasid pealtfuulajate fahtlemise. Ja hil
jem said nad linnas, fus sündmus pani fõif meeled liifuma, 
küllalt kinnitusi, et mehed ainult tõtt olid rääkinud. Toompea 
lossist imbus üks sõnum teise järel kodanikkude sekka, süüd
laste nimed käisid suust suhu, iletatoa etenduse tertoe seik oli 
toarsti kõigile tuttato.

1858. aasta futoi oli palato ja põudne. Mili küpses ruttu 
ja rukkilõikus tuli toaga äkitselt kätte. Lõikust oli rohkem fui 
hiljemalt toabatpõltoe aegu, sest põllud olid jaotatud folmefs. 
Mana orja-aegfe seaduse järgi pidid talupojad Tõigi oma 
tööjõududega mõisa ruffi enne lõikama, siis alles tohtisid 
mõelda oma lõifufe peale.

Et nüüd mõifaruffi lõikus nõudis ohtrasti aega, tolli aga 
ka talupoegade põldudel enam fui füps oli, siis polnud pere
meestel rasfe ära näha, et nende rufis enne peadest toariseb. 
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tui lõikus mõisas lõpeb. Neid ähwaröas suur kahju, kuna aga 
pääs settest polnud wõimatu, kui aga mõisnik tahtis.

Mõned wanemaö ja sõnakamad peremehed Anija wattas, 
Harju-Äaani kihelkonnas, nende seas Wittem Känd, Mikk 
Jalakas ja AntS Neha, wõtsid kätte ja läksid mõisahärral 
paluma, et see lubaks wähemalt waimutüörukuö nädalaks 
ajaks jääda koduse lõikuse kallale, muidugi tingimusel, et päe- 
waö tehakse järgmisel nädalal tasa. Härra ei lubanud, parun 
Qngern-Gternberg wastas peremeestele: „See jääb teile aga 
siis mooöikö — nii tahate iga aasta saada." Hädasunnil 
aga läksid peremehed sama päew weel suuremal hulgal paru
ni palwele tagasi ja kurtsid talle härdaSti oma kitsikust. Kuid 
mõisnik jäi oma endise otsuse juure. Ei aidanud seegi, et 
Willem Känd, peremeeste sõnakas kõnemees, kes „Piibli kolm 
korda läbi lugenud", pühakirja sõnade ja salmikestega saksa 
südamesse püüdis mõjuda.

Nüüd aga olid ka Anija peremehed kuulnud, et jüri- 
päewal, samal aastal, ilmunud uus talurahwa-seadus mää
ras rentnikkudele abiteo poolest kergendusi. Lähedal Kolga 
Wallas oli krahw Stenbock oma talupoegadele sedamaid ker
gendusi teinudki. Anija mehed arwasid endil siis seadusliku 
õigusegi olewat pärida, et saks senisest tööalusest — liiati prae
gusel häöa-ajal — nii waljusti kinni ei peaks. Sellele õigusele 
tahtis Willem Känd juhtida paruni tähelepanekut, kui ta 
temalt nüüd nimetatud talurahwa-seaöuse raamatut alandlikult 
palus lugeda, et teada saada, mis seal teo-orjuse kohta on 
öeldud. Et Anija peremehed seda seaöuseraamatut weel mitte 
polnud lugenud, Waid temast ainult kuulnud, on tunnistu
seks, kui puudulikult tutwuötati rahwast uue seadusega.

parun Llngern-Sternberg wihastus meeste nõudmisest 
ning kostis lühidalt: Seadust ega kergendusi tema käest ei 
saa. Kes ei ole rahul, mingu linna kuberneri juurest õigust 
otsima. Kui wiimane leiab nende nõudmise õigeks, siis ta 
wõtwat oma käsu tagasi.

Selle waötusega lahkusid peremehed paruni juurest ja 
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Pidasid isekeökes nõu, mis nüüd teha — kas minna paruni 
nõuandel linna wõi mitte. Nad jõudsid otsusele wõtta tee
kond kuberneri juurde ette, et muretseda omale uue seaduse koh
ta selgust. See otsus oli seda enam põhjendatud, et paar 
peremeest, Willem Känd ja Mikk Jalakas, teistele teadsid 
rääkida, nad olewat Tallinnas hiljuti mahti saanud uut sea- 
öuseraamatut pisut lehitseda ja sellest nad leidnud tõesti abi- 
teo kohta kergenöawaiö paragrahwe.

Oli reedene päew, mil peremehed tegid oma otsuse. 
Laupäewa hommikul ilmub talitaja Jaak Mätlik ja annab 
imelikul wiisil kindla käsu: kõik peremehed, kes tegu teewaö, 
peawaö pühapäew minema linna uut seadust wastu tootma. 
Mõnede tõenduse järgi lisanud ta koguni: kes käsku ei täittoat, 
saada „magaskis" toite hoopi ja maksta rubla trahtoi. Kas 
talitaja andis selle käsu omapead, toõi täitis ise käsku, toõi 
toimis sellekohase näpunäite järele, see ei saanud kindlaks. 
Niipalju on teada, et Jaak Mätlik, kes kolmat aega ametis, 
oli mõisale truu, alandlik ja järelikult meelepärane talitaja. 
Ainult toõiöi ehk aimata, kellel ja mikspärast oli sootoitato, 
et kõik peremehed läheksid linna.

Mindigi pühapäetoa hommikul teele.
Anija meeste katoatsusest olid kuulda saanud mitmed 

peremehed ümberkaudsetes toalöaöeö, ja et neid just sama king 
pigistas, siis heitsid nad esimeste kilda. Nõnda mõned Kuri- 
soo talupojad, nõnda ka Konna-Jaak. Wiimane oli tulnud 
pühapäetoa hommikul Anijale oma hea tuttatoa, Nauöoja 
peremehe Mikk Jalaka käest põrsast ostma. Mikk oli Jaagu 
saabudes toäratoas parajasti toankrile istumas.

„Kuhu nüüd?"
„Linna uut seadust toaöta tootma... Kas teil juba 

käes?"
„Ei ole. Orjus läheb toana toiisi edasi."
„Siis tule meiega ühes linna. Meie parun ütles, ku

berner anötoat meile uue seaduse kohta seletust. Meil kõigil 
on käsk, minna täna kuberneri juure."
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Jaak warst! nõus. Eks ole ju temagi rukis mulda pu
denemas, kuna noor ja toana homseks mõisalõikusele on kut
sutud.

Weel ei olnud Anija mehed koöu-st kaugel, kui mõisa 
opman neist mööda sõitis. Ta oli teel ranna poole, kus 
parunil sutoila ja kuhu see reedel pärast seda, kui ta pere
mehed jutule oli tootnud, ära oli sõitnud. Muidugi läks op
man parunile teatama, et peremehed rändatoaö linna.

Tallinnas mindi kõige pealt sanöarmkonna ülema, ooberst 
Gresseri juure nõu küsima, kus ja kuidas kuberneriga toõiks 
kokku saada,- omapead ei teadnud talupojad kusagil esineda. 
Waestel inimestel on terato nina neid isikuid leidma, kellel 
südant nende toastu. Niisugune inimesesõber oli ooberst Gres
ser. Juba kord toatem olid Willem Känd ja Mikk Jalakas 
oma kitsikuse pärast tema pool käinud.

Wana hallipealine, erksa toaate ja mõistliku ilmega ooberst 
juhatas neid kuberneri kantseleisse, hoiatas aga mehi tertoel 
hulgal ja üldse suuremal artoul sinna minemast: sellest toõi- 
toat tekkida eksiartoamine, kui tahaksid talupojad artoatatoat 
õigust nõuda meeleatoalöuslikull ning ülemust feega ähtoaröaöa. 
Gresser pani ette, nad toaligu enda keskelt kolm saadikut, kes 
läheksid kuberneri ette asja ajama.

Nõnda sündiski. Saadikuteks toaliti Willem Känd, Ants 
Kask ja Jüri Aguraiuja, kes läksid sedamaid Toompeale — 
nendega ühes ka talitaja Jaak Mätlik.

Saadikud jäid kauaks ära. peremehed hakkasid juba 
laiali minema ja pidasid aru koju sõita, kui korraga talitaja 
Mätlik Toompealt ilmub ja käsu toob: Kõik Anija toalla pere
mehed, kes linna on tulnud, mingu kohe lossi uut seadust 
kuulma. Et peremeeste saadikud lossis toongi olid toõetuö, 
sellest ei lausunud aus mees, täites ülemate käsku, mitte 
sõnagi.

Uletoal lossis aga oli olukord järgmine.
Kuberner Johann von Grünetoaldi polnud koduski. Kus 

ta oli, selle üle lähetoad andmed lahku. Llhed ütletoad, ta 

175



wiibinuö Mormsi saarel, kus tekkinud talurahwa seas uue 
seaduse pärast samuti rahutused/ teised wäiöawad, ta olnud 
puhkusel, kolmandad räägiwad koguni, härra von Grünewald 
olnud küll Tallinnas, aga et ta Anisa asjaga pole tahtnud 
tegemist teha, — ta oli loomuselt lõtw ja pehme mees — 
siis hoidunud ta kõrwale. Olgu kuis on —kuberneri aset täitis 
sel puhul abikuberner Nosen. See wõttis talupoegade saat
konna wastu ja küsis meestelt, kas nad üksipäini linna tulnud 
wõi on ka weel teisi peremehi. Saadikud kostsid, Anija paruni- 
härra nõuandel tulnud kõik peremehed linna. Seepeale andis 
abikuberner talitajale käsu kutsuda kõik mehed Toompeale, 
kus neile tahetawat uue seaduse kohta seletust anda. Saa
dikud, kolm meest, jäeti lossi wahi alla.

Abikuberner parun Nosen kõneles aga liiga puudulikult 
eesti keelt, kui et ta talupoegadega tõhusalt oleks suutnud 
asja harutada, ja kubermanguwalitsuse teiste liikmete seas pol
nud ka kedagi, kellel see keel selge oleks olnud. Juhtus nüüd, 
et endine walitsusenõunik härra von Schwebs, kes hiljuti 
Niiga kohtunikuks oli nimetatud, weel mitte oma uuele ametile 
polnud läinud. See mees kõneles ladusasti eesti keelt ja oli 
ka maaoluöega hästi tuttaw. Walitsusnõunik von Schwebs, 
sel puhul ainus sünnis asjaajaja, kutsuti siis kogu asja käsitlust 
talupoegadega juhatama. Ta wõis oma ülesandest seda pa
remini jagu saada, et ta oli loomuselt wali, kõwa, kindel ja 
agar. Ametnikkude seas tunti teda kui edasipüüdjat, walitsemis- 
himulist ja kõrki isikut.

Saatiski mees oma ülesande sakste mõttes hiilgawalt 
täide.

Kui Anija peremehed talitajalt käsu olid saanud minna kõik 
Toompeale, otsisid nad kaaslased kähku kokku ja läksid teele. 
Need mehed, kes tulid sanöarmkonna ülema juurest, teatasid, 
ooberst Greöser öelnud neile lõpuks weel: „Kui teie käsi pa
hasti hakkab käima, siis saatke mukle keslegagi sõna." Ta 
hea mees ei aimanudki, et meeste käsi käis waröti nii pa
hasti, et neil wõimatu oli kedagi abi järele läkitada.
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Toompeal lasti mehed lossi hoowi, kus nad kaks tundi 
pidid ootama. Siis nad kutsuti kuberneri kantseleisse, mille 
ukse ees seisis soldat püssiga wahil. Kui kõik sees olid, kee
rati uks lukku, pilka laua ääres istusid kuus wõi seitse härral, 
nende seas abikuberner Nosen, walitsusnõunik von SchwebS 
ja Anija parun Llngern-Sternberg, kes waatas pärast ka oma 
talupoegade nuhtlemist Wene turul pealt.

Härra von Schwebs, ülekuulamise juhataja, silmitses mehi 
natuke aega waikiöes, siis põrutas äkitselt:

„Teie olete waötuhakkajaö! Teie olete omawoliliselt jätnud 
mõisa tööd seisma ja tulnud linna kaebama. Teie tahate mässu 
leha! . . Kus on Willem Känd?"

Willem astus ette. Tal läikisid kuue ees wasknööbid, nagu 
neid kandsid tol ajal „piletisolöatid".

„Kust sa need nööbid said?" küsis kohtumõistja.
„poest ostsin."
„Teener, lõika nööbid maha!"
Gee sündis. Siis otsustas ülekuulaja:
„Sina, Willem Känd, oled mässajate ninamees, rahwa 

häösitaja — sa saad kolmsada hoopi."
Mikk Jalakas kutsuti ette.
„Sina oled ka üks neist hakkajatest ja mässu nõuand

jatest. Saad sada wiiskümmend hoopi."
Seesama otsus kuulutati Aguraiujale.
Siis järgnes Ants Reha. See waötas küsimustele oma 

tömbi keelega weiöi arusaamatult.
„Kas sa paremini ei oska rääkida?" hüüdis härra von 

Schwebs. „Niisugune laiskus! Ei wiitsi suud lahti teha! 
Ka sulle antakse sada wiiskümmend hoopi."

Teistele öeldi, nad olewat kõik ühesugused wastuhak- 
kajaö,- neile igaühele olla sada hoopi määratud.

peremees Ants Kentmann oli weiöike ühe kantseleikapi 
najale toetunud. Temast mööda astudes puutus härra von 

12 SBtlbe, Kui Anija msheb lüisid Tallinnas. 177



SchwebS ta külge, kusjuures libises ta müts lähedaselt laualt 
maha.

„Sa hakkad mind kiskuma, lurjus?" hüüdis ametnik. 
„Saad sinagi sada wiiskümmend hoopi!"

Ülekuulajate erilise wiha tõmbas enda peale ka Känd, 
kes otsis omale harjunud kombel siingi pühakirjast abi ja 
tuge. Nähes, et uue seaduse „kätteandmisest" wõi seleta
misest juttugi ei tehtud, Waid et seNewastu mehed, kes alandliku 
palwega, pealegi mõisniku soowil ning talitaja käsul, siia 
tulnud, tehti mässajateks, wõeti wastutusele ja mõisteti ras
kete nuhtluste alla, hüüdis Känd kohtulaua poole piiblisõna:

„Häda teile, teie suurtsugu rahwas, teie wägewate lapsed, 
keö teie kurnate sääski ja kärbseid, aga elewanöiö neelate 
terwelt aita!"

Seda kuuldes hüpati hambaid kiristades püsti ja käratati 
wihaselt, ta pidagu lõuad, kuni temalt midagi küsitakse.

Kohus oli lõpetatud, üue seaduse kohta ei kuulnud mehed 
muud midagi, kui et nad peawaö saksa endist wiisi orjama ja 
tema käskusid täitma. Siis lasti mehed kantseleist wälja.

Lossi ees oli wahepeal suurem üksus sõjawäge riwisse 
seatud. Niipea kui peremehed ilmusid, piirati nad ümber. 
Trummid hakkasid põrisema, muusika mängima ning lõhas- 
tusele määratud rong liikus ruttu nuhtluspaiga poole. —

Olid Zaak Luts ja Mikk Jalakas pärast haawaöe sidumist 
paar tundi sellide koikus puhanud, ajas neid mure jälle 
jalule, hoolimata rawitsejate keelust.

„Ei tea, kuidas on hobustega," ütlesid nad, „ning kodus 
ootawad naiseö-lapseö ja homne töö. Hakkame aga pealegi 
minema."

„Jääge ometi seks öökSki linna öömajale," käisid Matiias 
ja Leena neile peale. „Te ei suuda ju ses olekus pikale teele 
minnagi, wõite wankrisse surra."

Aga need kepi all kaswatatuö igaweseö tööorjaö kostsid:
„Oi, kullake, ei me seda tohi. Jumal teab, mis meiega 
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weelgi tehakse, fui me homseks pole kodus. Kästi ju kasida siit 
jalamaid minema, pärast saks wõtab kohad käest ja wiskab 
naiseö-lapseö lageda taewa alla. Ei, head inimesed, fui me 
ka ise homme tööle ei jafsa minna, — pere peame saatma 
mõisawäljale lõifama."

Ja läfsiöfi teele. Matiiase ja Huberi toel roomasid 
nad, pigistades hambad walu pärast foffu, alewi sõbrahoowi 
oma hobuste juure. Teel ostis Matiias neile apteegist haawa- 
rohtu faasa ning pistis isale mõne rubla ning teemoonafö 
kamalutäie saiu tasfusse.

Kui nad ronisid noormeeste abil wanfritele ja wötsid 
ohjad fätte, ütles Nauöoja peremees haledal naeratusel:

„Koju me eluga wist weel jõuame, aga fas meist fõigift 
weel eluloomi ja terweid töötegijaid saab — efs näe."

Ta aimas õieti.
Nagu Matiias hiljemini fuulis, põdesid pefsetud fodus 

kuude ja isegi aastate faupa metsifu nuhtluse tagajärgi. Mõ
ned neist, nagu Ants Kentmann, oli nii ära puretud, et 
teda asemel pidi linadega pööratama. Kuna õnnetuile wähe- 
matfi arstlikfu abi osaks ei saanud, siis nad jäidki kõik põdema, 
ja nii mõnegi koristas surm märksa waremalt, kui see rikku
mata terwise puhul oleks sündinud. Ent needki, kes elasid kaue
mini, kurtsid järjest! raskemaid ihuwigastusi. Nii olid Hinörek 
Weerlo sooned sestsaadik puukangeö. Jaan Lepale lõi jalga 
roos ja alumisse kehasse parandamata haigus, Ants Sukal 
läksid peksuhaawad mädanema ning ussitama ja terwis jäi 
surmani wiletsafö, kuna Ääri Kana ja Jaan Lepp kaebasid, 
et nende sooned kisuwaö nuhtlusest saadik foffu, tafiStaöeö 
kõndi ja töötegemist.

Nõnda siis: kes ei surnud, see jäi sandiks.
Ja mille eest kõik see?
Llldinimliku moraali mõõdul polnud need inimesed teinud 

wähematki kurja, küll aga junkurliku erimoraali mõõdul, mis 
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määras: Orjal on isandale sõnakuulelikult alistuda ka siis, kui 
talle sünnib ülekohut. Hobune weab, härg künnab — piitsa 
talle, kui ta enam ei wiitsi! Ori weab, ori künnab — keppi 
talle, kui ta enam ei saksa! Hobune, härg, inimene — kõik 
oli balti sunkru silmas alles weel 19. sajandi teisel poolel 
üks ja seesama*).

*) Anija meeste Peksulooft ilmus tõene ajaloolises zhurnaalis: 
„Russki Arhiw" a. 1901, nr. 12, pealkirja all „Tallinna werewalang" 
endise Tallinna linnawoliniku A. A. Tschumikowi andmetel kirjeldus, 
milles öeldakse muu seas: „Neid, kes tuttawad pole walitsusekorraga, 
mis walitses Baltimail enne uuendusi, peab panema imetsema, kuidas 
riigiteenistuses olewad ametnikud ilma kohtuta täiesti süütuid talupoegi 
— peremehi, perekonna-isasid — wöisid karistada, nagu oleksid nad suu
rimad kurjategijad. Aga niisugust kohtumõistmist loeti terwes Baltias 
üsna igapäewaseks asjaks, sest ametikohad olid baltlaste ja nende sõprade 
lnagu kindralkuberner Würst Suworow) käes ning neid juhtisid ainult 
isiklikud tulud, iseäranis siis, kui selliseid wägitegusid, nagu kirjeldatud 
loos, kõrgema ülemuse ees wöis mässu mahasurumiseks tembeldada ja 
selle eest weel tänugi oodata . .

plärast peksu oli Anija mõisat sõjawägi walwamaö. 
Mõisnik kartis kas talupoegade kättemaksu wõi wäiöetud 
„mässule" taheti silmakirjaks anda usutawamat nägu. Sest 
oletatawasti oli sanöarmiwalitsuse ülem Gresser asjast Peter
burisse ametlikult teatanud, ja sealt oli soowimata järele
pärimisi karta. Mõisa walwe kulusid aga pidid talupojad ai
tama kanda: igale peremehele pandi poolteist rubla maksu 
peale. See, kes arwas enesel kaitset waja olewat, laskis neid 
selle eest maksta, keda ta ise oli wihale ärritanud. See tsünism 
on waewalt ületataw.

Kohe peale seda, kui Anija mehed olid koju jõudnud, 
kutsus haagikohtunik F. Tritthof nad mõisa ja trööstis neid 
sellega, et parun Llngern-Sternberg juhtunud lugu wäga ka- 
hetsewat, talupoegadega ära tahtwat leppida ja neid igaweseks 
ajaks nende praegustele kohtadele lubawat jätta — ühe sõ
naga, kõikepiöi nende olukorda püüöwat kergendada. Õiguse 
pärast ei olla ju mitte mõisnik peremeeste peale langenud 
karistuses süüdi, Waid kohus, peale selle manitses haagi- 
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kohtunik talupoegi, et nad mitte paruni waötu wiha ei kan
naks, salakawalaid plaane ei sepitseks ega mässama ei hakkaks,

Neeö kõik olid aga ainult tühjad sõnad, sest warsti ajas 
parun Llngern-Sternberg paljud peremehed kohtadelt ja andis 
teiste rentnikkude kätte.

Mikk Äalajale, Willem Kännule, AntS-Srehale-ja-Mart- 
Kanale öeldi kohad juba jaagupipäewal дй qeti nMi 
teisel kewadel taludest wälja. . . ! - - yg

Wene turul nähtud werine waatemang erutas iveel kaua 
Tallinna kodanikkude meeli. (Rüütlite hukkamõist selle Ilm- 
kuulmata, ilmwabandamata ülekohtu pärast oli üldine. Mahtra 
sündmusi wõis weelgi teist wiisi käsitada — seal olid talu
pojad, kuigi enesekaitseks, ikkagi wägiwalöa tarwitanuö. Siin 
aga oli tegemist täiesti süütutega, kelle peale ei langenud 
mingi kahtlustav) wari.

Asi ulatus Tallinnast ja Baltimaast kaugemalegi. Tal
linna oli tol ajal weel kaunis lugupeetud supelpaik, kus suwi- 
tamas käis iseäranis palju suurtsugu wõõraid Peterburist. 
Neist olid mitmed peksmist pealt näinud, teised sündmusega 
samal päewal tuttawaks saanud. Lugu lewis pealinna kõr
gemais ringkonnis ning ulatus muidugi ka walitsuse tipus 
olewate isikute kõrwu. Tagajärjeks oli üldine meelepaha ja 
tõsine nurin Eestimaa rüütlite ning kohalise ülemuse wastu, 
mida siinsel rüütelkonnal korda läks kaotada ainult suure 
waewaga ja pikema aja järel. 3uba sama aasta detsembris 
astus Eestimaa tsiwiilkuberner Johann von Grünewald 
ametist ning tema asemele nimetati toiie päewa pärast keegi 
wäeülem, kindralmajor Lllrich. Linnakomandant parun von 
der Salza lahkus Tallinnast hiljemini.

Isegi wäliSmaale tungis sõnum Anija meeste peksmisest 
ja äratas seal tähelepanekut. Meie saksa rahwusest wõimu- 
meheö ei leidnud oma endisel kodumaalgi poolöust ega wa- 
banöust, ehk olgu siis, et juhiti wanameelsetesse lehtedesse 
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loo üle sõnumid, milles kõik asjad olid pea peale seatud, nii
sama kui sündis Mahtra mässuloogagi wagas „NiStilehes" *).

*) Nõnda nimetatud preisi Raudristi ordumärgi järele, mis seisis 
lehe peas, pärisnimega „Neue Preussische Zeitung", Bismarck'i asutatud.

**) Autorile ühe tolleaegse kõrgema ametniku poolt lahkesti kätte 
läkitatud. Mainitud rahwasõber ise on jutukeses see tegelane, kes reisis 
Äaapsalu keisri juure oma noorele sugulasele karistuse kergendust paluma.

Tallinna kodanikusoost elanikkude seas walitsewast meele
olust annab märku järgmine looke, mis sündis aasta pärast 
peksu **).

Kolm noormeest paremast kodanlikust seltskonnast olid tei
nud merel purjepaadiga lõbusõidu. öö oli juba käes, kui nad 
jõudsid linna tagasi. Tee kodu poole wiis nad üle Toom
pea, mööda linnakomandandi korterist, praegusest Kaarli kiriku 
majast. Merel nad olid wist kaasawõetud rootsi punshi weidi 
ohtrasti maitsnud, mis osutus nende julgusest, sest korraga 
hüüab üks neist: „poisid, täna on talupoegade peksmise aasta- 
päew, seda peame pühitsema!" Ta kahmab kiwi maast ja 
wiskab komandandi korteri aknasse. Tema eeskuju järele tee
wad teisedki. Mõned kiwid lähemad märki, mõned pimeduse 
pärast mitte, killustawa klaasi kõlinat on ööwaikuses kaugele 
kuulda.

Nuttu peituwad kõik kolm seepeale lähedal olewaisse 
kindlusejäänustesse. Et paik oli inimestest täiesti tühi, siis 
nad oleksid jäänudki nägematuks ja leidmatuks,- kaks neist pää- 
sesidki ilma pahata koju. Kolmas aga jäi ülemeelikuse ja 
uudishimu ajul peidupaika maha, et näha saada, mis taga
järjed on „pommitamisel". Teda nähti aga,- wahisoldat wõt- 
tiS ta kinni, ja esimeses ehmatuses andis ta ka oma kaaslased 
üles. Need wõeti weel samal ööl kodust toongi ja toiidi Toom
pea lossi peatoahti, kus esimene süüdlane juba istuski.

Teisel päetoal mindi noormeeste Pärast komandandi pa
run von 5er Salza paltoele. ASjata. Varun oli nimelt am
mugi märganud, et Tallinna elanikud kannatoad tema peale 
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Anija meeste peksu pärast meelepaha. Tema eest põigati 
uulitsal kõrwale wõi temast mindi meeleawalöuslikult tere
tamata mööda. Ja nüüd oli seda waenu koguni meel wägi
walöse tembu kaudu wäljenöatuö. See nõudis eeskujulikku 
karistust. Et komandant kaebuse tõstmatajätmisest kuuldagi ei 
tahtnud, siis pidid süüdlased kõwa karistust kartma, sest paha
teol oli kahtlemata politiline iseloom.

Hommikul läheb ametnik N. tawalisel tunnil teenistusse. 
Seal ütleb talle üks ametwenö, et keegi tema lähiösugulane 
istub selle ja selle süü pärast peawahiö kinni ja et noormeest, 
nagu tema seltsimehigi, ähwaröab parun Salza järeleanö- 
matuse pärast wali karistus.

päästeks peaks midagi sündima, ja nimelt ruttu.
Keiser Aleksander II wiibis sel ajal Haapsalus „mere- 

weel" ja tema kaaskonnas olid kinöralkuberner Würst Su
worow kui ka Eestimaa uus tsiwiilkuberner kindral von Lll- 
rich. Ametnik 3L wõttis sedamaid nõuks juhtumisest Haapsalus 
teatada ja keisri käest süüdlastele kuidagi andeksandmist nõu
tada, enne kui komandant on saanud kaebuse tõsta. Ta mu
retses endale mõneks päewakö jõudeaega, sai ühelt walitsuse- 
nõunikult soowituskirja Würst Suworowile kaasa ja kihutas 
eripostiga Haapsalu poole, jõudes teiseks hommikuks wara- 
kult sinna.

Õnn tuti talle appi. Llulitsal juhtus ta Eestimaa rüütel
konna peamehe parun Konstantin von Llngern-Sternbergiga 
kokku, kes oli tuttaw oma jowiaalsuse ja hea huumori poolest. 
IZarun, keö ametnikku tundis, küsis imetseöes, et mis tema 
siis Haapsalus tegewat. Muidugi jutustas N. talle halwa 
loo ära, sihilikult rõhutades noormeeste alkoholist mõjustatud 
meeleolu kui pea-ajurit.

Nülltelkonna-peamees naeris ja lubas asja heale lõpule 
wiia, kui N. annab selle tema õiendada. Soowituskirja taht- 
wat ta ise Würst Suworowile ära anda, N. piöawat asjast 
ainult tsiwiilkubernerile teatama, ja siis ei jääwat talle enam 
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muud leha, fui loost igaühe waötu paar tundi waifida. Tema, 
rüütelfonna-peamees, olewat nimelt kutsutud tänaseks keisri 
suure einele. Majesteet armaötawat einelauas lõbusaid uudi
seid kuulda,' seepärast tahtwat ta seikluse talle sündsal kujul 
ette kanda. Minewat tal korda keisrit naerma ajada, mida 
ta lootwat, siis olewat poisid päästetud.

Ettewõte õnnestuski soowituö suunas, paari tunni pärast 
telegraseeris kuberner von Lllrich Tallinna, et süüdlased keiser
likku määrust mööda lossi-ülewaataja ametikorteris ainult kolm 
päewa arestis peawaö istuma.
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