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12.

Kumb wõiöab?

Raske on uskuda, et ükski neist, kes oli juhtunud Wene 
turul jäledat ivaatemängu nägema, järgmisel ööl sai rahuga 
magada. Wähemalt wiskles Matiias Lutz kuni hommiku wal- 
geni unetult asemel, ja fui ta silmad läksid kogemata kinni, siis 
äratasid wiiraötuse-sarnased kohutawaö unenäod ta warSti 
jälle piinawast poolunest. Ikka ja ikka jälle kerkisid nähtud 
werepilöiö ta seesmise silma ette, õnnetute walukisa helises tal 
alatasa kõrwus ning mõned surnukarwaliseö näod appikarju- 
wate silmadega wahtisiö talle ööpimedusest otsa, ta wõis pilgu 
pöörata kuhu külge tahes.

Mida enam ta asja üle järgi mõtles, seda mässawam 
wiha wõttiö ta hinges maad nende wastu, keö niisuguse 
koleduse olid toime pannud. Ta tundis neid oma poisikese- 
põlwest, aga nüüd alles oli ta neid täiesti tundma õppi
nud. Ta silmad olid selgunud — mitte ainult tänase sünd
muse, Waid ka oma muutunud elukorra, küpsenud arusaamise, 
kogutud teadmuste ja arenenud waatlemiswõime tõttu, poisi
kesena oli ta arwanud, et kõik peab nõnda olema,- kõige wane- 
maö inimesed ei mäletanud, et wahekord rüütli ja talupoja 
wahel kunagi teisem oleks olnud. Lkks oli isand, teine ori. Äks 
käskis, teine kuulas sõna. Lihel olid kõik õigused, teisel mitte 
ainust. Ähel oli kõik toata, teisel üksnes toaesus. Mõisnik 
karistas, talupoeg pidi karistust kannatama. Mõisnikule oli 
toaljus omane, talupojale alandus kohane. Rüüd aga mõistis 
noormees, kui korratu oli see kord õiguse pärast. Talupoeg
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Pidi olema seaduse järele waba. Aga kus oli ta wabaöus? 
Milles wäljenöuö ta wabaöus? Mis asjas wõis talupoeg 
tugeda oma wabaöusele? See wabaöus ei kaitsnuö teöa 
niigi suure wägiwalla ja ülekohtu eest, nagu seöa sisalöaS 
sündmus Wene turul. Kuidas wõis olla waba niisugune 
inimene, kelle terwe saatus, kelle elu ja surm sõltusid teise 
isiku piiramata wolist ja heaksarwamisest. Kuidas wõis talu
poeg olla waba, kui ta elas ainult mõisniku armust ja sellest 
armust pidi elama, sest et tal muud polnud waliöa. Ja 
kuidas ta wõis olla waba, kui ta üle mõistsid kohut need
samad, kes tema peale kaebasid, kui talle seadusi tegid need
samad, kes tema üle walitsesiö! Seöa ei wõinuö nimetada 
korraks, ehk olgu siis, et maailmas paremat koröa ei tuntuöki. 
Aga Matiias luges raamatuist ja kuulis teistelt, et mujal 
on maiö, kus ei tunta niisugust „koröa", kus kaitsewaö seadused 
ühte seisust teise eest samuti, nagu üksikut inimest teise wägi
walla eest.

Kõige selle peale mõteldes kiskusid ta käed end wägisi 
rusikasse ja ta tundis ohjeldamata tungi mingi wägiwalöse teo 
järele. Ta armastas neid waeseiö, rusutud inimesi, keda ta täna 
oli näinud wereloikuöeS kisenöawat, sest ta oli nende seas 
üles kaswanuö ja isegi nende hädasid maitsta saanud. Kuis 
oleks ta neid aidanud, kas wõi wägiwallaga, kui see tema 
wõirnuses oleks olnud. Matiias tundis ka enda põues seda 
häält helisewat, mis käskis Konna-Iaaku maaölamawa kaasa- 
lise kohta öelda: „Mii Mikk ka ära — me tulime seltsis."

See sõna tuletas uneta mõtisklejale ka uuesti meele, mid 
siinsamas selle sängi juures ta südant oli liigutanud.

Ka too noor tütarlaps teadis, mis on talupoja-wiletsus. 
Temagi oli nende keeletute kannatajate seast wõrsunuö ja 
sekle wägiwalla all wingeröanuö, mis lasus kõikide peal. 
Seepärast ta tuligi ja ütles: „Ma tahan teid aidata!" Ta 
tuli kutsumata, palumata, ainult sisemisel sunnil — järgi 
andes sellele häälele, mis pigistas Konna-Äaagu tuimast suust 
sõna wälja: Me tulime seltsis — me oleme seltsimehed — 
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ühesugused kannatajad — meid ühendab ühesugune häda, 
meid pitsitab üks ja sama wastane — seepärast hoidume 
kokku ja aitame üksteist! Ja see noor tütarlaps neelas aate
lisel tahtel alla loomuliku häbi alasti meheihust, loomuliku 
ilguse hirmsaist haawust ja aitas — aitas wõhiwõõraiö 
inimesi. Mait Luts tundis, nad olid seltsimehed — see noor 
tüdruk, Konna-Äaak ja tema ise...

See aga, kes pani õnnetumaid nähes pakku, kes küsis 
wihasel wõõristusel, miks need siia on toodud, — see, 
kellest oli Konrad Huber kibeda pilkega öelnud, et ta halas
tajaks õeks ei kõlba, — kes oli see? . . .

Luts pööras ruttu teise külje ja peitis pea paöjasse, 
püüdes wägisi magama uinuda. See läks tal korda aga alles 
pool tundi enne ülestõusu-aega.

päewa jooksul sai ta Berlalt Liisa kaudu salakirja. Neiu 
tahtis temaga õhtul kokku saada, paigaks oli määratud Peetri 
majakese esine Kadriorus. Mamsel Berta läks pärast lõunat 
sõpradele ja sugulastele tagasituleku-wisiiti tegema: nii wõis ta 
endale tunnikese oma armsama jaoks ära petta.

paarike kohtaski walitud kohas ja algas sedamaid nõu
pidamine uuendatawa wõitluse taktikast.

Berta oti pealinnast muidugi sama „õnnetumana" tagasi 
tulnud, nagu ta sinna oli läinud. Selles ei tahtnud ta wane- 
maid esimesest päewast peale kahewahele jätta. Ta teesklus 
pidi kestma edasi, pealegi mõjuwamal kombel. Ta tahtis jälle 
nälgida, jälle olla uneta, jälle aknast wälja wahtiöa ja õhata, 
jälle punaste silmadega ümber hulkuda. Ta naeris seejuures 
ja surus kirglikult kallima kätt.

Kallim aga oti mõtteid ja nokutas Waid lummalt peaga. 
Ent ka temale tehti kohuseks tüsedam, agressiiwsem taktika.

Auesti pidawat ta meistrile rändamishimuga lõua alla 
lonkama, ühtlasi otsejoonelisemalt eesmärgi poole tüürima.

Ta istuwat papaga sagedasti õlleklaasi juures. Lasku ta 
mõistu mõned sõnad kukkuda. Nii puuöutamisi, katsudes, nalja- 
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taöes. NSnöa, et ta ivanameeft mitte just kindlale otsusele ei 
tuubi, aga temalt ta arwamise ivälja meelitab.

Matiias mõtles seda kuuldes jälle kord, et ta saab kawala, 
igikawala naise. Ta lubas kõik teha, mida nõuti, aga iseäranis 
õnnelik ei olnud ta seejuures mitte, pisut liiga palju kometit. 
Ei ta olnud niisuguste näiteosadega hästi harjunud. Kui teda 
ta oma tahte järgi oleks lastud teha — ta oleks sedamaid 
meistri ette astunud ja küsinud: „Kas annate mulle oma tütre 
naiseks wõi mitte?"

Selle mõtte awaldas ta ka mõrsjale. See aga ütles:
„Muidu kõik toaga hea, aga kui ta sulle sama atoalalt 

toastu ütleb: ,Ei, ma ei anna?7 Siis oled omale ja temale 
kõik teed finni pannud. Ei, uksega tükkis ei toõi kukkuda majja. 
Tasakesi peame astuma uksest sisse, mis kogemata lahti jäänud, 
ja niisugust ust peame otsima."

„peame toaritsema ja luurama ja hiilima," lisas Matiias 
juure, ja mitte ilma kibeduseta.

„Sinna pole kord midagi parata, kallim! Ainult nõnda 
toõime jõuda eesmärgile."

Matiias ohkas, aga pidi tõotama ettemääratud rada 
käia.

Ta tahtis ka sõna pidada. Aga sõnapidamisega toastikuis 
asjus on täbar lugu. Matiias leidis, et seks on ikka toeel 
aega. Kui mitte täna, siis homme, ja ülehomme on ka toeel 
päeto. Täna ei ole meister õllelauas küllalt heas tujus, 
homme polnud seda kosilane ise, ülehomme oli aga pealt
kuulajaid ja nõnda edasi. Ja kui siis fannatato mõrsja küsis 
kärsitult järgi, mis ta teinud, punastas halb ärimees ja 
luiskas.

Berta aga mängis oma osa meisterlikult. Ta oskas 
põhjani luhta ajada toanemate lootused ja peterburi sugulase 
tõotused, mille järgi pealinnast Tallinna tagasi pidi tulema 
kas õige mehe õnnelik pruut, toõi toähemalt parandatud 
meele ja südamega rõõmus neiu. See Berta, kes saabus 
papale-mammale majja, oli toaene murtud inimene. Murtud 

188



ihult ja hingelt. Wale näis olewat, et ta pealinna lõbudest nii 
wahwasti osa tootnud, nagu onutütar kirjutas. See püüdis 
küll toanemaiö ainult trööstida. Sa kui talle keegi meeste- 
rahtoas tõesti oli lähenenud, siis ta ei suutnud Bertakese 
südant sulatada. See õnnetu laps armastas Matiias Lutzi, 
ainult teda, kõigi oma hinge pidemetega. Niipalju oli nüüd 
sõgedalegi selge...

Sel seisukorral pidi sündima, mis sündimata ei tootnud 
jääda. Wanemad olid sunnitud astuma raske sammu, tahtes 
toõi tahtmata. Nad nägid ära, et neil ei ole oma lapse 
päästeks enam muud abinõu. Olga inimlikul hooletusel lükkasid 
nemadki toastumeelse, piinliku asja, toiimase ränga otsuse, 
ühest päetoast teise edasi ning näisid, nagu kitsikuses oletoad 
inimesed kunagi, ootatoat mõne kogemata juhtumuse, mõne 
äkilise ime poolt toeel toiimasel tunnil abi.

Sa eks näe: korraga torkasti neile nagu ahas lootuse- 
kiir pilkasest pimedusest silma. Kõik teed jalge alt kadunud, 
hatoatsesid nad äkki eneste ees seni tundmata ja nägemata 
rada. Kas see toite eesmärgile, polnud mitte täiesti kindel, 
aga kui muid ei ole, astub eksinu ka tundmatule teele, et 
aga pääseda tihnikust.

Selle teefefe atoastas emand Wittelbachi terato naife- 
ja ab iotfito emafilm.

„Georg," ütles ta ühel päetoal mehele, ja ta silmadel 
oli kummaline sära, „kas artoad, et Matiias Lutz meie last 
armastab, tõsiselt armastab?"

Meister tõstis imetsedeö filmi.
„Ta kosib teda ju, ja kui ta teda kosib —"
„Kosib! Nagu ilma armastuseta ei tooiks kosida," hüüdis 

emand. „Kas sa siis ei tea, mida fee fatoal inimene peale 
meie tütre toeel kosib?"

„Tean muidugi, et ta Wittelbachi toäimeheks ning meist
riks tahab saada, ja Berta pärandust ei põlga ta toist ka 
mitte."
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„Sellepärast! Meil ei ole siis kõige wähematki kindlust, 
et ta Bertat armastab. Ja fee pole iseenesest sugugi halb."

„Kuidas?"
„See wõib tuua meile pääsu."
„Ma ei saa sinu jutust aru."
„Kaö sa siis midagi pole märganud?"
„Ei. Ehk mis ja kus siis?"
„Meil on fee noor tüdruk kolmat nädalat majas, fee 

pagulane. . ."
„Leena, meie õmbleja? Mis temaga siis on?"
„Sanna, ega sa mult ometi nõua, et ina silma- ja 

lillekeelt pean mõistma! Selle jätan naiste tarkuseks. Minu 
arwates wahiwad kõik sellid himuralt Leenakese peale, sest 
tüdruk on musune — pagana musune!" Ja meister laksutas 
sõrme ja nilpsas keelt, nagu oskaks temagi sääraseist maiusist 
lugu pidada.

„Georg, ma mõistan wahet teha toaate ja waate wa- 
hel," kõneles emand edasi. „Teistele sellidele on Leena silma- 
himu ärataw tüdruk, Matiias Lutzile — kui ma mitte wäga 
ei eksi — Matiias Lutzile aga rohkem. Teised sellid on 
kerged tiiwaripsutajad, Matiias mitte. Tema on seks liiga 
tõsine, kaine, kaalutlew, kinnine..."

„Aga kui ta seda on — mida, tulise pihta, leiad sa siis 
tema pilkudest?"

„Sa, waata, kui niisugune tõsine inimene armastab, siis 
ta armastab tõesti. Ta ei mängi. Ta pole liblikas, kes lendab 
ühelt õielt teisele."

„Kuule, Sanna, missugusest romaanist õppisid sa selle 
luulelise lause pähe?" naeris meister, end toolil õõtsutades.

„See on kogutud elutarkus," wastas emand. „Ma ei 
saa ülepea aru, kuidas sa nii tõsiste asjade üle, nagu on sinu 
lapse õnn, wõid odawat nalja heita."

„Siis seleta mulle ometi, mida sa oma nühiStest wõi 
oletustest õieti järeldad! Sa loed Matüase pilkudest wälja, 
et ta pole liblikas —"
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„Ma loen tema pilkudest, et ta selle tütarlapse wastu 
kannab tundeid põues," parandas emand.

„Hea küll, ta kannab Leena wastu tundeid põues. Olga 
sa ütlesid ka, et ta pole liblikas, Waid tõsine, kaine, kaalutlew 
mees. 2a sel mehel on wõimalik saada Georg Wittelbachi 
wäimeheks, meistriks, suure maja, hea äri ning ilusa üm
marguse summakese omanikuks. Matiias Lutz poleks mitte 
tõsine, kaine ega arupiöaw mees, kui ta kõik selle ära an
naks ühe sileda näokese eest, Waid oleks liblikas. 2a 
mina arwan, et ta ei ole liblikas. See on minu kaine ning 
kaalutud arwamine, ja feega on seik just seesama, mis ta oli 
ennemaUH." -

„Sa unustad armastuse, Georg! Armastus teeb imet 
ja teeb rumalusi."

„Tõsise ja targa mehe suhtes waewalt. Matiias Lutz 
on peale muu ka auahne, roäga auahne. Kui fee mees omale 
kord mingi eesmärgi on seadnud, siis ei luba teda paljas 
auahnus sihilt kõrwale käänduda wõi poolelt teelt tagasi tulla. 
Ma tunnen teda läbi ja läbi."

„Armastus moondab inimese sootuks ümber," jonnis 
emand Mittelbach naifeUfe wisaöusega. „Me wõime ju oma 
silmadega näha, kuhu armastus inimese õigelt teelt wõib 
weöada. Kas pole meie oma laps seks elaw näide? Kas ei 
taha meister Wittelbachi tütar endise L. Walla talupojaga 
altari ette astuda? Wõi sa tahad öelda, et Berta on mõni 
edew ja ehakas tuulepea? Kas ta pole hoolsasti kaswatatud, 
kõrgesti koolitatud, kombepärase eluga wilunuö küps tüdruk? 
Kas temagi pole tõsine, kaine ja tark, aga kuhu see nüüd kõik 
on jäänud?"

Meister Wittelbach tundis, et ta oli asjalikult löödud, 
wähernalt wäliöpiöiselt. 2a siiski raputas ta uskmatult pead. 
Matiias Lutz — ? Ei, fee mees oli kõwaft, kuiwast puust. 
Selline puu ei kõmmeldu, ei punsu, ei pragune.

„Sa arwaö siis — lühidalt öelda —, et Lutz taganeb 
Verlast ja wõ^ab Leena — jätab meister Wittelbachi toara- 
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Pärija maha ja kosib waese toatüdruku?" wõttiS meister tõ
sisemalt sõna. „Wõi ehk arwaö, et ta on kelm, kes kosib 
ühte ning armastab teist, abiellub ühega, rikub aga teisega 
abielu?"

„Ma ei tea ühte ega teist kindlamini arwata," wastas 
mamma. „Kust mina toõin teada, mis nõu on Matiiasel 
Berta wõi Leenaga. Mõib ju olla, et ta ei tea seda weel 
isegi. Ma kõnelen ainult sest lihtsast tõsiasjast, et ta waatab 
meie õmbleja peale isesuguste silmadega — silmadega, millest 
paistab minu arwates rohkem kui paljas pealiskaudne meelöi- 
wus wõi tawaline sõprus. Ja minu soow oleks, et oleksin näinud 
õieti ja et Lutzist ning tütarlapsest saaks peatselt õnnelik 
paar, sest see teeks Berta õnnetule kirele lõpu ja meie saaksime 
oma lapse tagasi. Ma ei kahtle sugugi, et Berta selle pöörde 
pärast esiotsa palju kibedaid pisaraid walakS, aga aeg paran
dab kõik haawad, ka kõige raskemad, ja ma ei karöagi, et kord 
tund ei tule, kus ta naeratades tagasi waatab oma Halwa 
unelma, oma weiöra eksimuse peale."

,,<5a oled asjale ilusa Poleeritud lõpu teinud," wastas 
tislermeister mõtteis, „ja mul poleks selle wastu midagi. 
Olga ma kardan, et sinu hoone on liiga kõikuwale alusele 
ehitatud ning kukub seepärast ümber. (Sinu terased silmad 
on seekord liiga palju näinud."

„Seda wõime ju järele katsuda, Georg. Et jõuda rute
mini selgusele, esitan sulle järgmise kawatsuse: ßüüa Lutzi 
sundida kõnelema, ßane ta kuidagi wiisi oma hingeolu 
tunnistama. See wõib ju sündida muu jutu seas parajal 
momendil ning tujul, üsna wabal, sunduseta kombel. Ja kui 
sa hawatsed, et ta on kahewahel, kõigub oma asjaga, satub 
kitsikusse, siis anna talle mõista, et tal Berta kohta lootust 
ei tohi olla ja nihuta teda seda tugewamini selle mususe ning 
mesise õmbleja poole, kes on sünni ja seisuse, kaswatuse ja 
hariduse poolest temasugusele kõigiti kohane. Siis hakkan mina 
Berta kallal uue meetodi järgi töötama."

„Ma panen aga imeks," ütles meister, „et Berta
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silmad pole Lutzist mitte sedasama märganud mlS sina. Hari
likult olla ju armukadedad silmad kõigist kõige terawamab — 
nad näha läbi mitmetollise laua ja ka asju, mida pole ole
maski."

,,Ga eksid, et Berta midagi pole märganud. Ta pilk 
uurib wahet pidamata Lutzi nägu ja walwab alati nende 
mõlemale üle. Olen paar korda tähele pannud, kuidas ta 
seesmise tusa pärast kulmu kortsu tõmbas ja hambad kokku 
surus, kui Matiias õmblejaga sõnu ja pilke wahetas. Aga 
meie tütar on uhke. Ta tunneb oma wäärtust. Seepärast ei 
karda ta selle külaplika poolt hädaohtu. Mis on sellel Lutzile 
pakkuda peale oma punaste põskede! — mõtleb Berta. Ja 
peale selle usub ta kaljukindlalt Lutzi ausust ja truudust."

„Sinule pole ilmas enam saladusi, mamma," ütles lõbus 
meister, sattudes jälle naljatujusse. „Sinu silm tungib ligi
mese neerudeni ja südamete sügawaimate soppideni, nii et 
hakka sind üsna kartma... Sinu käsku, Sanna, tahan muide 
parajal puhul täita. Ma panen poisi tunnistama, wõiö julge 
olla!"

Ta tahtis minna, aga emand peatas teda.
„Meel midagi. Leena on jaoskonna-ülemale ikka weel 

üles andmata. Kas sulle sellest wiimaks siiski pahandust ei 
tule, et me teda siin peidame?"

„Tühja kah," lõi Wittelbach käega. „Esiotsa ei tea teda 
siit keegi otsida, ja teiseks, nagu tead, on nii jaoskonna-ohwitser 
kui ka politseimeister mu head tuttawad. Kahjuks on sekretär 
Dtutotv praegu puhkusel, nii et ma asja tema kaudu kuber
nerile weel ei saanud ette panna. Niipea kui ta tagasi jõuab, 
muretseme Leenale seadusliku kaitse. Ma arwan, me wõime 
olla tema pärast üsna mureta."

Mõni päew hiljemini oli meister Wittelbachil asja oma 
teisepoole meeleterawust tõsiselt imestada. Saunalt saadud 
ülesannet täites meelitas ta Matiias Lutzi libedale ja — 
Matiias libises, kuigi ta weel ei kukkunud.
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Nad istusid ühel õhtul mõlemad sõbralikus westluses 
Hartmuthi juures. Meister oli kutsunud selli kaasa, nagu ta 
tegi seda sageli. Näägiti ühest, räägiti teisest asjast, kuni 
Mittelbach parajal kohal kaks lõnga sai kokku siduda. Nad 
olid ühe noore meistri proowitöö ja äriawamise kohta mõtteid 
wahetanud, kui Mittelbach nii suudmöööa ja pool naljata
misi küsis, kuida siis olewat Matiiase meistriplaaniöega lugu, 
kas ta neist juba ka und nägewat.

„Maksab nüüd minusugusel niisuguste asjadega pead 
murda!" Püüdis Lutz weidi sunnitud naeratusel puigelda.

„No noh, miks siis mitte? Säärane tubli ja hakkaja 
käsitööline, nagu olete! Kui Matiiaö Lutzil ei ole meistri- 
mõtteiö, kellel siis weel?"

„Mis need paljad mõtted aitawaö, kui kõik muu puudub."
„Naha wõi?" päris Mittelbach. „See puudus ei wõi 

nii suur olla, — olete ju hoiöiik poiss. Aga kui teil enesel 
ei ole — eks siis ole teistel. Llstaw mees leiab seda puru 
igalt poolt."

„Nahaga olgu weelgi kuidas on, aga eks te mäleta, 
meister, et mu õige nimi on Mait Luts — Luts ilma saksa 
sabata," naeris sell.

„Noh, saba pärast leiduks juba nõu," wastas Mittelbach, 
pealtnäha hajaselt oma klaasi wahtiöes. „Kosige mõni meistri- 
tütreke — ja saba ongi teil taga!"

Matiias nihutas end rahutult toolil, riiwates meistril 
luurawa pilguga. NähtawaSti ei saanud ta aru, mida see 
õieti tahtis. Et hoida kerget naljalooni alal, kostis ta naera
tades:

„Kosige — on kerge öelda. Aga kes annab sabata Lutsule 
meistritütrekest?"

„Miks mitte?"
LutS oligi libedal. Need kaks nii süütut sõnakest tõmba

sid ta kiilasjääle. Matiiase ainus loomulik waStuküsimus 
praegusel seisukorral wõis olla: Kas näiteks teie, meister 
Mittelbach, annaksite mulle oma tütrekese?... Meister Mittel- 
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bach ootas seda küsimust, tal oli kõrwalepõiklemiseks sünnis 
naljawastuski walmis, wastus, mis ei olnud „ei" ega „ja". 
Olga Matiias Lutz ei küsinud. Ta lõi ainult käega ja tegi 
ruttu teist juttu.

See oli meistri meelest kahtlane, toaga kahtlane. Tal oli 
üsna häbi, nii kahtlane oli asi! Sest mis ta oli praegu teinud? 
Ta oli sellele mehele oma tütart pakkunud — otsekohe 
pakkunud. Wähemalt pidi teine seda nõnda mõistma. Ja see 
mees ei wõtnuö tema tütart wastu! Ta lõi käega ja tegi teist 
juttu...

Matiias Lutz aga mõtles: Weider! Minule anti käsk 
meistrilt sündsal silmapilgul ääri-roeeri mööda wälja uurida, 
kas ta mulle oma tütart tahaks anda. 3a nüüd uurib meister 
minult, kas ma tema tütart tahan saada! 3a mina lammas 
löön käega ja teen teist juttu! Kui Berta seda teaks! Oo, oo, 
kui Berta seda teaks!... Aga ta lisas enesele lohutuseks 
juure: Õlega ju meel on. Teinekord wõin astuda seda julge
mini wälja. Kui ma mitte põhjani ei eksi, on Berta wanemad 
tõesti juba „muredad" ...

„Terwiseks!" hüüdis meister Wittelbach.
„Terwiseks!" wastas sell Matiias.
3a nad lõid klaasid sõbralikult kokku.
Meister Wittelbach ei tahtnud aga jääda poolele teele 

seisma. Kuna ta klaasi pikkamisi suu peale pani ja aeglaste 
lonksudega jõi, pidas ta aru, kuidas jalga teise sammu astumi
seks wälja pista. Muidugi etletoaatüfult.

Tükk aega räägiti muist esemeist, fui meister Wittelbach 
korraga ohkas ning maha sai tuliuue toäitega, et igal inimesel 
oletoat oma mured. Lihel enda, teisel ka weel wõõraste 
asjadega. Leena paju lugu näiteks...

„Kui nad nüüd wiimaks ometi tulewad ja ta mu majast 
leiawad," ütles ta, wedades lauale tuletikuga looklewaid jooni, 
„siis ei tea tõesti mitte, mis pean tegema. Mõisnikul on õigus 
oma inimesi taga nõuda ning politseil kohus passita isikuid 
walda tagasi saata."
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Malllas Luiz sal teraseks, WSga teraseks.
„Aga te lubasite ju härra Nulowi kaudu —"
„Tean küll, armas Lulz, aga seda härral pole praegu 

kodus. Maheajal wõib mõndagi sllndlda. Teie oskate isegi 
oletada, et parun laseb kadunut praegu kõikjal otsida, nii 
maal kui linnas. Mingi kogemata tuut wõib toita politseile 
haisu ninna, nad tuletoad minu juure — ma ei tea siis, mida 
pean neile ütlema."

„Ega te tütarlast ometi neile kätte ei anna!"
Ahaa — mõtles meister — juba jälle kiilal!
„Mis ma neile siis pean toastama?" küsis ta.
„Et teie majas niisugust inimest pole — iseendast mõista."
„Aga kui nad ei usu mind ja otsitoaö maja läbi?"
Jah, siin oli Lutzki nõutu. Ta sõrmed, mis mängisid 

puöelikorgiga, tuksusid äretoalt.
„Siis peaksite asja otsekohe kuberneri ette kandma," 

ütles ta toaga tõsiselt.
„Teeksin seda meeleldi, fui toõiksin sest midagi head 

loota," toastas meister. „Aga me teame, et kuberner on ka 
ainult Eestimaa rüütel, ja fui palju maksab minakese sõna 
nii kõrge härra ees! Kui kuberner midagi teeb, siis ta teeb 
seda ainult mõjutoa mehe paltoel. See mees aga puudub 
meil praegu."

„Aga midagi peab ometi sündima!" hüüdis Lutz suurema 
ägedusega, fui just toaja oleks olnud. „Inimest ei toõi ju 
ometi kiskjale küüsi toifata! See oleks lihtsalt nurjatu! On 
siis iga õigus maa pealt lõppenud?"

Meister Mittelbach silitas naeratades lõuahabet.
„Na nah, Lutz, te lähete ju üsna metsikuks!" tähendas 

ta. „Aga on ju ka arusaaöato, et asi teile nii sügatoasti 
hinge torkab..."

„Minule?"
„Ja, ja, teile, just teile," ning meister Mittelbach pigis

tas katoalasti itsitades teise silma finni. „Mõi artoate, et 
meie fõif pimedad oleme majas? Hehee, ei, toaiõ fa meie
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näeme, et Leenakene on kena laps ja et see kena laps meie 
Lutzile meeldib — enam kui meeldib!... Aga, kirewase pärast, 
mis sest siis toiga? Teil pole toega seda sugugi häbeneda!"

Meistri toiimane hüüd oli täiesti põhjendatud. Kui 
isand Lutz lõi esimeste usutatoate lausete juures näost toalgeks, 
siis tultoas ta palgesse nüüd äkki sügato puna, see toastu 
tahtmist pealetikkuto puna, millest lahti ei saa mõned toitu
nud kurjategijaöki.

MatiiaS oli meistri kahtlustusest nähtatoasti nii ehmunud, 
et ta esiotsa sõnagi ei lausunud, ei asja Poolt ega toastu. 
Äa kui ta toiimaks hakkas salgama — agarasti, peaaegu 
pahaselt —, oli see juba hilja, ja ta tunnetas isegi, kui toähe 
see mõjus. Tema suur agarus aitas meistri artoamist pigemini 
tõendada kui ümber lükata.

Meister aga, kellel näis noormehe kitsikusest kahju oletoat, 
keeras jutu helöesti uuele esemele. Ta toote ju ka suur- 
meetne olla, — oli ta ju eesmärgile jõudnud, abikaasalt saadud 
ülesande sileöaöti sooritanud.

WarSti lahkusid mõlemad restoranist. Teel oli sell mõttes 
ja sõnakehto. Maja eeskojas, enne kui Mittelbach hakkas 
trepist üles astuma lõi ta Lutzile isalikult õlale ja ütles:

„fiole toiga ühtigi. Nali jääb naljaks."
„Looöangi, et fee ainult nali oli," ütles sell, ja ta häälest 

kuuldus ärritus.
Mittelbach aga astus tasakesi toilistaöes astmelt ast

mele ...
Sel ööl jäi MatiiaS alles toaga hilja magama. Meister 

Mittelbach oli ta unerahu tootnud. Kuis tuli see mees selli
seile mõtteile? Mis oli Leena ja tema, Matiiase, toahel 
sündinud, et säärastele oletustele toõidi maad anda? Mitte 
kõige toähemat. Et neiu paju oli meelöito laps — Õige küll. 
Aga ta meeldis ju kõigile majas, mitte temale üksi, ja fee 
paljas meeldimine ei toõinuö ju artoamtetele, nagu neid 
meister ilmutanud, anda mõistlikku alust.
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Noormees oli vise ehmunud meistri põhjendamata awaS- 
tusest. Meistri sõnad kandsid ta hingesse midagi, mis oli seal 
enne tundmata, panid kihama, mis enne sügawasti uinunud. 
Lutz hakkas mõlema käega pea ümbert kinni ja küsis eneselt: 
mis tähendab see torm tema põues? Miks sattus ta nalja- 
tusest, millega noori inimesi ju ikka nokitakse, nii suurde äre- 
wusse? Kas ta ei olnud Berta Wittelbachiga salaja kihlatud, 
kas ta polnud temale truudust tõotanud, kas ta ei tahtnud oma 
tõotust mehiselt pidada, kas ta ei wõidelnud temaga ühes 
tulewiku pärast, mis talle kõik rüppe pidi heitma, mida ta 
elult igatses — au, rikkuse, lõbusa, muretu elu? Tohtis ta 
teelt selle eesmärgi poole mõtteski forteale astuda? Tohtis 
ta saada teise ja iseenese teaStu mõtteski sõnamurdjaks, ära
andjaks? Eks ta olnud mees, mitte poisike, mitte kerglane? 
Kas tal polnud kaine, kaalutlete aru peas, mis näitas talle 
nagu hele küünal kord jalge alla teõetuö rada?

„Tühi lori kõik!" sosistas ta ja tõukas jalaga teihasett 
teastu nari otslauöa. „Meister, kelm, tahtis mind ainult 
prooteile panna. Sa mina, narr, läksin lõksu! Näilikult — tema 
arteates. Ma punastasin nagu poisike ega saanud sõnagi 
suust. Numal kahtlustus tuli liiga äkitselt, ootamatult, ja fee 
oli teihapuna, mis teoolas mulle põske. Nga meister arteab 
nüüd teisiti, ja fee on paha, hirmus paha! Seda pahem, et 
ta mulle mahti andis, meelega mahti andis paluda temalt 
otsekohe Berta kätt, mis mina aga lollist peast tegemata 
jätsin... See kõik toaja jälle heaks teha, olgu fee mu ülem 
mure. Ma tahan — jah, tahan kõik jälle heaks teha."

Selle kangelasliku otsusega pööras Matiias nii räpakalt 
teise külje, et nari teõbises ning nagises ja ülal, teisel korral 
magate sell unes hakkas urisema. Lutz kiskus teaiba üle 
kõrteaöe ja arteas, et ta nüüd teõib jääda rahuga magama. 
Tühja kah. Kell lõi kaks, lõi kolm, lõi neli — Matiias leidis 
enda ikka teeel, iseenesele pea teadmatult, samade mõtete 
kallal nofitfeteat, hakates ikka jälle otsast peale, kui ta enda 
juba lõpul arteas oleteat. Oleks ta olnud enda teastu ateo- 
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lam, poleks tal olnud enese eest midagi toarjata, enese 
waötu wõiöelda — ta oleks jõudnud kergemini selgusele ja 
unerahule, hoolimata sellest, et ta seisukord oleks olnud täiesti 
uueks muutunud. Aga ta wõitles peidetud waenlase waötu, 
ja see ärritas, kurnas, piinas teda. Ta ihu oli wõitlushigiga 
kaetud, kui ta silmad suure walge ajal wiimakS kinni läksid.

Meister Mittelbach andis oma kordaläinud öiplomaadi- 
teosest emandale teisel hommikul aru.

„Sa pole minuga kunagi rahul, Sanna," algas <ta, 
tossawat pruukosti-sigarit ühest suunurgast teise lükates. „Aga 
täna pead mulle patsi lööma ja tunnistama, et su wanamees 
ei jää peene, lihwituö kawaluse poolest sinust endast poolegi 
maha. Wõib olla, et käib sinust ülegi. Kardan nimelt, sa 
ei oleks rotti nii ilusti lõksu ajanud kui mina."

Mamma WitteWach, kes polnud oma teisepoole süütule 
huumorile kunagi suuremat mõistmist wõi lugupidamist waStu 
kannud, waatas talle harilikul pooltusasel pilgul küsiwalt otsa, 

„Ma räägin muidugi Matiias Lutzist," lisas meister, 
wajuöeö peale einet hubaselt wägewsuurele bieöermeieri- 
öiiwanile. ,,3a et olla otsekohene, tahan sulle kohe oma imes
tust ja aukartust tunnistada sinu wõime üle lugeda teiste 
inimeste südameid nagu aabitsat. Sul on õigus, mamma, 
Matiias Lutz waatab erilise pilguga Leena paju peale."

„Ahaa!" 3a mamma Mittelbach wõttis ruttu ka istet.
„Kentsakas on selles asjas aga, et poiss ise oma pilgu 

eripärasusest midagi ei näi teaöwat. Ta kukkus nagu pilwist, 
kui ma talle oma ilmutusega lõin kõpsti pähe. Ehmus, jäi 
mulle lahtise suuga otsa wahtima, tõmbus siis punaseks nagu 
kärbseseen... Mis sa sellest arwad, mamma?"

„Mäga loomulik," arwas mamma, „ta ei olnud ise toeel 
otsusele jõudnud, et ta Leenat armastab. Ta elas mõttes, et 
ta süda on Berta päralt, wõi wähemalt oli tal kindlaks kawat- 
suseks wõetuö Bertaga ühineda, et oma auahneid plaane 
teostada. Senini kõneles ainult ta pea, aga nüüd korraga 
astus süda wahele."
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„Sul näib õigus olewat, Sanna, sest ega ta muidu oleks 
tagasi lükanud Berta Wittelbachi käe, mida mina talle pakku
sin. Pitüi, kurat — mul praegu weel häbi!"

„Sina pakkusid temale Berta kätt?"
„Muidugi, pakkusin otfejoont, ja tema ei wõtnud wastu."
„Wõi see oligi sinu ,lihwitud kawalus'?"
Mittelbach naeris.
„Seda oli see siiski. Muul wiisil poleks ma iganes nii 

kindlale selgusele jõudnud. Sa ära karda, et ma talle suu 
sisse ütlesin: Lutz, ma annan sulle oma tütre naiseks, aga ma 
Panin talle sõna suhu, millega ta mu tütart oleks wõinud 
küsida, aga temake neelas selle saatusliku sõna kõhtu."

„Ta ei küsinud mitte?"
„Mait oli nagu mutt."
„Siis oli mu oletus õige — kolm korda õige!"
„Kahtlemata õige," kinnitas meister ning jutustas nüüd 

mammale terwe loo wiimase kui täpini.
Bga tat oli asja vlla üllatatud mõjust, mis tuli emandas 

lõpuks nähtawale. Mäheröused wastikud tunded elawaö küll 
niisuguses emasüdameS rahulikult üksteise kõrwal! Emand 
Mittelbach oli senini pidanud oma lapse päästeks, kui Lutz 
taganeb Bertast, ja ta oli sellest tunnud suurt rõõmu. Müüd 
aga, kus see lootus täitumas, sai ta pahaseks.

„Maata mul külapoissi!" pigistas emand sapisel kibe
dusel oma kitsaste huulte wahelt. „Tema põlgab ära Wittel
bachi tütre, ja kelle pärast? Selle — selle toatüdruku pärast! 
Olga ma olen ju ikka öelnud — mis talupoeg o n, see talupojaks 
jääb!... Jumala pärast, Georg, sellest ei tohi linnas keegi 
kuulda saada! See oleks ju weel hirmsam, kui et me temale 
oma tütre oleksime annuö!"

Meister puhkes uuesti suure häälega naerma.
„No, nüüd on waene Lutz ka weel süüdi, et ta su tütrele 

kosja ei tule! Teeks ta seda, siis saaks ta selle häbematuse 
eest sõimata!... Lltle ise: mis ta õnnetu peaks õieti peale 
hakkama, et sinu rahulolemist teenida?"
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„Ma mõistan ju, see kõik on Berta süü," wabastas 
emand enda kitsikusest. „Jumal andku takle ometi nüüd õiget 
aru, et ta teeks asjale lühikese lõpu! Ma hakkaksin siis nagu 
uuesti elama."

Meistri nägu wiöunes korraga tõsiseks.
„Sina küll, aga kas ka Berta?" ütles ta. „Sa ise 

kõneled armastuse wõimust ja wägewusest imejutte,- kas sa 
ei karda, et kui sinu laps seda meest tõesti armastab, milles 
pole kahtlust, temast ilma jäädes saab õnnetuks?"

„See jäta minu mureks!"
,,Äa, ja, sinu mureks!" osatas Wittelbach ja tõusis pik

kamisi istmelt. „Minu meelest on lugu ühte- ja teistpidi oks- 
lik. Tühi teab, see poiss on mulle südame külge kaswanuö, 
ja kui siin pagana Tallinnas poleks nii palju lõugu, ta oleks 
ammugi rahuga wõinuö mu tütrele kosja tulla..."

Ta wiökas sigariotsa ägeda käeliigutusega tuhatoosi ja 
läks ruttu uksest.

Mõni minut hiljemini ilmus Berta mamma juure. Oma 
helkjas hommikurõiwas, hooletult ülespistetuö juustega, dis
kreetselt puuderdatud — emand Wittelbach oli muide lühi- 
nägeline — näis ta tõesti kahwatuna ning haiglasena, ja ta 
mõistis enda silmawaatele, liikumisele, terwele olekule nii wäsi- 
nuö ja roidunud paiste anda, et kaastundliku emasüdame 
läbistas walus piste. Haruldase örnusega^Melss-mn^'-smMes^ 
teda emand Wittelbach. HELSINGI EESTI

„Halb öö jälle selja taga?" ! TS

Tüdinenud käelöök wustuseks. : irmru
„papa saadab warst! teatripiletite järgi. „Orleans'! 

neitsi" täna..." ----------------
„Ma tean, mamma."
„Kas waatasid kleidiriiöe proowiö juba järele? Mul 

on pärast lõunat aega — "
„Sellega pole häda. Ma ei ole weel midagi walinud."
„Kas tead ka uudist, Berta? Heinrich Müller kläutanud 

eile õht" oma noorikut. Mid majas! Juba nii toora riid ja 
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tüli lahti! Kas ma ei öelnud kohe, et fee abielu ei saa 
iialgi õnnelik olema! Niisugune toores, harimata inimene, nagu 
fee Müller! Jah, nüüd wõtaksiö wanemaö tütre tagasi, aga—" 

„Mamma, see ei huwita mind sugugi," ütles Berta 
tusasel küllastumusel. „Ütle mulle parem, kui kauaks jääb 
weel fee wõõras tüdruk meie majja?"

„Leena?"
„See nõndanimetatud õmbleja, kellel pole midagi õm

melda."
„Kuidas? Leenal on ju iga päew tööd!"
„Mida wägifi otsitakse." '

Ahaa, mõtles mamma, juba tuli takus! Kas ma ei 
hawatsenud õieti!

„Aga, armas laps, sa tead ju, kuidas lugu selle tütar
lapsega on! Me peame teda eneste juures peljus ega wõi 
teda ometi uulitsale wisata, kuö ta satuks politsei näppu."

„Aga teie jääte tema pärast ise wiimaks kimpu! Mis 
siis, kui papa pannakse jooksiku warjamise pärast paariks 
nädalaks kinni?"

Emand Wittelbachi seesmine inimene naeratas.
„Küllap papa teab, mida ta teeb," wastas ta waigis- 

tades. „Ta ei näi midagi kartwat. Ta ei warja ju kedagi 
kurjategijat, Waid süüta inimest, keda taga kiusatakse."

„Süüta inimest!" hüüdis Berta, ja ta nägu awaldas 
kaswawat ärerouft. „Kust te toõite teada, et ta on süüta? 
On teil wähemat kui tunnistust tema süütuse kohta? Te usute 
ju ainult, mida ta teile kõneleb, ja see wõib olla toäga hästi 
ivale. Kust te teate, et te mitte mõnd warast ei warja, kes 
pani karistuse eest pakku?"

„Berta, sa ei usu wist isegi, mida kõneled! Kaö on 
siis sel tütarlapsel kurjategija nägu? Ta tõi ainult Pisukese 
kompsu kaasa — wargasaaki selles wististi ei olnud..."

„Teie otsustate siis palja näo järele!" naeris mamsel 
Berta lõikawalt. „Nagu ei oleks kelmidel tihti kõige siledam 
nägu! Mul on kindel airr»*"s,  et selle tüdrukuga pole kõik 
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asjad küllalt õiged. Selle eest wastutawaö mulle tema ka- 
walaö silmad."

„Ma leian, et Leenal on ilusad ja seejuures haruldaselt 
wagaö, armsad silmad," õhutas mamma takka, sest tema „töö" 
tütrekese kallal oli näilikult waremini alganud, kui ta eelda
nud. ,,2a seda on ka kõik teised majas tähele pannud. Ise
äranis meie sellidele näiwaö Leena silmad wäga meelöiwat."

Emand Mittelbach märkas selgesti, kuidas tütre pihast 
käis tuksatuö läbi, kuidas tci pilk korraga sai kiirgawa läike.

„Seda pole imeks panna, sest see waga tuwike mõistab 
oma silmi üliosawaöti klõpsutada, fiäris häbi on seda juba 
waaöata! Ta püüab ju meelega meeste tähelepanekut endale 
juhtida, nii suu kui silmadega. Ja seda kõik sallitakse meie 
ausas majas! .

„Ma pole mitte märganud, et Leena oleks alp ja eöew," 
tähendas emand kannatliku rahuga. „Lltle mulle parem, mis 
on sul õieti selle tütarlapse waötu? Minu arust otsid sa talle 
sihilikult süüdi."

Mihane inimene on wahel kogemata awameelne. Berta 
MitteWach käratas:

„Ma ei salli teda! Ta oli mulle esimesest Pilgust saadik 
waStumeelt!"

„Aga seks peab sul olema ometi põhjusi!"
„Neid Põhjusi mainisin ju praegu. Leena pole see karske 

tütarlaps, kelleks sina teda pead. Ma nägin ometi eile õhtu, 
kuidas ta all kojas ühe selliga salaja westles."

„See sell pidi olema wist küll isand Mattias Lutz," 
torkas mamma süütuimal näol. „Temasse näikse nimelt Leena 
ilusad silmad kõige sügawamini mõjunud olewat, kui ma 
õieti olen tähele pannud."

piste tungis Bertale otsekohe südamesse. Seda tunnistas 
sinakas toeni, mis põgenes ta näost äkitselt üle, ta sõrmede 
kramplik toärin ja ta silmad, mida ehmatus oli laiali kisku
nud. Asjata püüdis ta oma rahu püsitaöa, asjata üks
kõikset nägu näidata.
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„Sina oled seda tähele pannud?" lipsas tal hüüe suust, 
kusjuures ta ainult sõna „ka" sai alla neelata. Olga seda
maid ära nähes, et ta oli ettewaatamatu olnud, ruttas ta roo
jale liiwa peale raputama.

„Härra Lutzile ei saa tüdruku edewus häda teha, seks 
on ta liiga tõsine ja mõistlik mees," ütles ta isewärki piik- 
futoa häälega. „Sell, kellega Leena pimedas kojas kudistas, 
ei olnud mitte Lutz. Ma arwan aga, et sinu ja isa kohus 
oleks seepeale waadata, et meie maja puhtust ja au ei ri
kutaks. Ma ei saa näiteks aru, miks sööb Leena meie ül
dises lauas, sellide seas, lõunat ja õhtust. Kas ta es wõiks 
toaga hästi stiüa Liisa ja Tiinaga köögis?"

„Aga ta pole ju mitte meie tüdruk, toaiö õmblusmamsel, 
armas Berta, sest ta kõneleb ju saksa keelt. Teda panna kööki 
tüdrukutega sööma — see ei lähe. Iseäranis nüüd mitte, kus 
ta juba üldises lauas on hakanud sööma. Kuidas tahaksime 
säherdust muutust põhjendada?"

„põhjendada? Mis põhjendust on siin toaja? Kas ei toõi 
peretoanemad majas käskida, kuis tahatoaö? Ja kas ei anna 
selle tüdruku edetous põhjust küllalt teda sellidest eraldada?"

Gmanö Wittewach toäristas pead, näoilme täis tarka 
õiglust.

„papa ei lubaks seda iialgi, sest ta pole Leenast 
midagi paha märganud. Küll aga kiidab ta sagedasti tema 
tasast, alistutoat iseloomu ja ta toirkust. Ma ei mõista ka, 
mis kasu sinul sest oleks, kui Leena mitte üldises lauas ei 
sööks, toaiö köögis. Niikaua kui ta meie majas on, puututoad 
sellid temaga ikka kokku, nende seas ka — Matiias Lutz... 
Sinust kõneleb ainult armukadedus, kulla laps, sõge armu
kadedus!"

Berta toalgete põskede üle lendas äkiline palatoikupuna. 
Ta litsus huuled kõtoasti kokku, sest ta märkas kahetsedes, 
et ta tuhinas oma tõsiseist tundeist juba liiga palju oli ilmu
tanud.
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„Armukadedus?" hüüdis ta naeruga, mis püüdis olla 
piirita põlastaw. „Sellele taluplikale peaksin mina kade ole
ma? Seda ei suuda sa su isegi uskuda!"

Emand Mittelbach pidas endamisi aru, kas ta ei peaks 
tütrele ilmutama, mis ta Lutzi hingeolust Leena suhtes 
mehe käest praegu oli kuulnud. Aga ta jõudis otsusele seda 
mitte teha, parem oli, et Berta saab ise tõe kätte, milleni 
ju palju aega ei wõinud minna, fui sellekohased nähised olid 
õiged. Muidu oleks tütar wõinud artoata, et wcmemad otsi- 
wad tühje kahtlustusi wõi püüawad tagaselja kawaluse ja 
kiusuga teda armastatud mehest lahku ajada. Berta paran
damiseks oli mõjusam, et ta silmad läheksid iseenesest lahti.

Lihe naaberemanda ilmumine tõi ema ja tütre waidlusele 
lõpu. Külalist teretanud, leidis Berta warsti Põhjuse kaduda 
wõõrastetoaft oma pisukesse kambrisse, mille ukse ta enda 
järel lukutas.

Ta wajas rahu, tahtes oma mõtteid koguda, tundeid 
korraldada. Ta peas ja põues oli kõik segi aetud. Ja seda oli 
teinud üks ainus tähendus ema suust. Matiias Lutz ja Leena 
— ema oli mõlemat nime maininud ühenduses. MÕi juba te
magi märkas midagi! Märkas sedasama, mida Berta isegi. 
Kinnitas, mida Berta oli kartnud, tõendas taga, mida Berta 
oleks meeleldi waleks pidanud.

Mamsel Mittelbach oli emale Õigust tunnistanud: ta 
waatas esimesest hetkest alates waenliku Pilguga selle tütar
lapse peale. Kui nad seisid esimest korda wastaStikku ja Berta 
silm lihwatas üle neiu saledast, aga täidlasest kujust, ta kõrgest, 
puhketoast rinnast, ta lapselik-rõõsast õitSwast näost, karjatas 
äkiline aimdus ta rinnas: See isik on sulle kardetum! Sinu ees 
seisab su waenlane, kelle eest pead hoiduma! Selle inimese 
noorus ja iludus teewad ta kardetawaks,- kuid weel midagi: 
fee armsus, mis paistab tal silmist, ja see mõnu, mis kuul
dub ta kõnest. See peab mõjuma igasse mehesse, ja Ma
tiias Lutz on ka ainult mees.
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Nõnda oligi. Kardetud mõju tuli paraku peagi esile. Kõigi 
meeste juures. 2a Matiias Lutz oli ka ainult mees. Näis 
pealegi, kui oleks tema olnud kõigist kõige nõrgem — tema, 
keda Berta oli pidanud kõige tugewamaks. Wõi oskas ta 
end Waid wähem walitseda kui teised? Wähem Marjata, 
sest et ta oli sääraste asjadega wähem wilunud? Wõi leidis 
ta Leena juurest weel midagi, mis jäi teistele nägematuks?

Olgu kuidas on — Berta kahtlus oli äratatud ja kaswas 
iga päewaga. põhjused seks olid ju õieti üsna wäetikeseö. 
Söögilauas mõni äraandlikult säraw pilk, mõni soojaks wää- 
rataw sõna, wõi kogemata punaStus. Ehk mis süüöiStaw 
tunnistus oli seegi, et Berta neid eile õhtu all eeskojas oli 
kuulnud mõnd ükskõikset sõna wahetawat ja näinud teine
teisele waStu naeratawat? Ehk see, et nad läinud pühapäewal, 
kui Leena tuli kirikust, NataSkaewu uulitsa otsas arwatawaSti 
kogemata kokku said ja seltsis koju tulid — lugu, mida Berta 
balkonilt juhtus nägema? . . . Aga kiiwuse kaalul saab uöu- 
sulest tinatomp. Kiiwane silm teeb igast warjust tondi, kiiwane 
kõrw igast sõnast truuöusemurru ja äraanöe.

Nõnda sai ka wäike sõnawahetus, mis Bertal Ma- 
tliasega paar päewa pärast Anija meeste peksmist Leena pärast 
olnud, tema meelest tagajärel iseäralise tähenduse. Berta oli 
oma wõõristust seeüle awalöanuö, et noorel tütarlapsel häbi 
polnud töötuppa poolalasti meeste juure ilmuda ja et tal 
olnud niisugune lihunikusüöa wõiöa näha nende werist ihu. 
Muidugi tahtis mamsel Wittelbach fette etteheite kaudu oma 
tundepeenusest ja hingeelu õrnusest, mille kõrgem kultuur ning 
haridus soetanud, peigmehele märku anda ja ühtlasi ärkawa 
kadeduse tõttu Leena peale tooruse ning harimatuse warju 
heita. Aga ta sõnadel oli Matiiase kohta hoopis waötu- 
pidine mõju.

„Häbi?" küsis wiimane. „Inimesel peaks häbi olema 
hädalisi aidata?"

„Ik aiSt er ah w al sel puhul wististi," kinnitas Berta 
kindla rõhuga.
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„Aga mind liigutas fee häbitus ja mind liigutas ka 
fette noore, õrna tütartapfe meetekinöluö ja enöawatilfus, mis 
teda lubas Meriseid haawu pesta ja siduda — waaöe, mis 
ajas minule ja teisele kõwale mehele närwiwapustuse peale."

„Maitseasi!" kehitas Berta põlastawalt õlgu.
„Mitte maitse-, Waid tundeasi," tähendas MatiiaS 

kaunis terawalt. „Minu süda wähemalt tunneb nõnda. Äa 
et ka Leena ,lihunikusüöarnes" ei puudu tunded, osutus settest, 
et haawatute watu haaras teda hinge põhjani. Ainutt tund
muste sunnil ta tuligi hädalistele appi."

Kui mamsel Mittelbach praegu nende sõnade peale mõt
les, arwas ta enesel kindla tunnistuse käes olewat, et Ma
tiiaS on kõige paremal teel temale — wähemalt südame poolest 
— kaotsi minema. Mitte ainult waötase noorus, ilu ja armsus 
ei köida teda, Waid ka selle seesmine inimene, tema hinge
omadused, ta meelelaad. Mis WSiS kardetawam olla kui fee!

Oma armukadedusest polnud Berta tänini weel kellelegi 
selgemat märku annud, ka Matiiasele mitte. Mammal oli 
õigus, kui ta ütles, et Berta uhkus, iseteaöwus ja kõrge enöa- 
hinnang teda keelasid kohe kõige pahemat kartmast. Meister 
Mittelbachi tütar kaalus mõistliku mehe silmis ikka weel 
rohkem kui keegi külatüdruk kõige oma nooruse, iluduse ning 
armsusega, ja Mõistlikuks" meheks pidas mamsel Mittelbach 
Matiias Lutzi siiski weel. Sest ta tundis tema auahnust, 
nagu papa ja mammagi, tundis tema püüet elus kõrgemale 
tõusta, tema hirnu tähtsuse, wõirnu, rikkuse järgi. Matiias Lutz 
wõib waesest neiust meelehead tunda, temale südamegi kaotada 
— seletas Berta endale — aga nii narr ei ole ta ometi, 
et ta temaga eluliitu sobitab ja kõik maha jätab, mida 
ta hing nii toaga oli ihaldanud. See oleks ebaloomulik — 
wähemalt Matiiase taolise mehe kohta. Ia see oleks autu — 
Matiias aga ei ole mitte autu. Ta pole weel kellelegi sõna 
murdnud — tahaks ta seda siis esimest korda oma mõrsjale 
teha?
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See oli Berta lohutus, paraku poolik lohutus. Sest mis
sugune mõrsja, armastaw mõrsja, kannatab siis, et keegi 
teine waraötab peigmehe südame, kuigi ainult möödumiseks, 
sekssamaks korraks, ilma tõsisemate tagajärgedeta? Ja see 
hädaoht oli siin ähwardamaö, niikaua kui kahtlane tütar
laps jäi majja ja — samasse linna. Jah — samasse linna 
— ka see oli karöetaw. Oleks igaks puhuks parem, julgem, 
mõnusam, kui ta läheks jätte maale tagasi... Maale, kus 
parun ootab teda igatsusega...

Numal politsei, et ta teda ikka weel ei leia! . . . Aga 
kuidas wõib politsei teda leida, kui tal aimugi pole, kus ta 
on? . . . Kui keegi pistaks politseile ninna, kus linnuke pei
dus? . . . Kui seda ometi keegi teeks! . . . Aga kes? . . , 
Kes?...

Berta Wittelbach hüppab toolilt ja kõnnib suure ru
tuga üle toa mitu korda edasi-tagasi. Ta kahwatuks puuöer- 
tatuö näole ilmuwad heitlewaö punatäpiö. Ta kitsas, madal 
rind tõuseb ja wajub. Korraga sirgub ta pikk, helewalge, 
kõhetu käsi sule järgi kirjutuslaual, paberi järgi, tindi järgi... 
Ta wajub toolile ja hakkab kärmesti kirjutama.

See ei ole wist mitte kerge ja lihtne kiri, mis mamsel 
Berta kirjutab, sest ta kriipsutab sõnu ühtepuhku maha, loo
bub kirjutatust, rebib lehe katki ja wõtab uue, mis sünnib 
korduwalt. 2a wist ka ilus ei ole see kiri, sest et mamsel 
Berta nägu ei ole kirjutades ilus. Hoopis inetu on aga muie, 
mis mängib ta kitsaste huulte ümber, kui ta walmis kirja 
wiimaks paneb ümbrikku ja sosistab:

„Saame näha, kumb wõiöab!"
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13.

politsei.

„Meistri-isand, teiö palutakse üles tulla."
„Kes palub?"
„Martal*)  on ülal."

*) Linna jaoskonna-ülem (sõnast Quartaloffizier).

Meister Mittelbach waatas wilksti Liisa otsa. See 
mehesuurune sa mehetugewune tüdruk, päris Simson seelikus, 
mürises kõigest kehast ja ta heitunud nägu tuletas wärwilt 
tohletanud kaalikast meele.

„Mida ta tahab?" päris Mittelbach.
„Ei mina tea, mind kästi aga meistrit kutsuda."
„Kus on Leena?"
„Leena saime sahwrisse peita."
„Ma tulen kohe."
Meistril läks arupidamiseks weiöi aega tarwis. Mida 

mõis politsei-ametnik temast soowida? peale Leena asja ei 
tulnud talle ühtegi muud meele. Olid nad sellele siiski wii- 
maks jälile saanud! Arusaamatu ainult, kuidas.

Matiias Lutz lähenes töötawate sellide seast meistrile. 
Ta oli kõige lähemal seisnud ja Liisa sosinast sõna „wartal" 
wälja kuulnud.

„Mis toiga, meister?" küsis ta tasahiljukesi.
„Äaoskonna-ohtoitser olla majas."
Mis puutus selli näokartoasse, siis ei annud see kolle- 

tuses Liisa omale palju järele.
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„Kas teate, mispärast ta tuli?"
„Mitte põrmugi. Ainus põhjus wõib fee olla, miöo 

isegi tunnete."
„Sa mis te talle wastate?"
„Selle üle pean praegu nõu."
„Kas ta on Leenat juba näinud?"
„Ei."
„Siis laske Leena uksest wälja ja öelge, et teda ei 

ole majas."
See nõu näis Wittelbachile esimesel silmapilgul kõlblik 

olewat. Siis aga raputas ta pead.
„Enne waatame järele, kas meie majaust mitte ei 

walwata."
Nad astusid teineteise järel töökojast wälja eeskotta. Sellid 

ja õpipoisid wahtisiö neile irnetsedes järgi. Meister käskis 
Lutzi ukse wahelt ettetoaatlifult uulitsale luurata.

õige! Qhe wastasseiswa maja hoowiwärawa wahel seisis 
politseisolöat, wööl päratu pikk „juustunuga", nagu säherdust 
mõõka nimetati. Ta näis hoolega Wittelbachi ärifilti uuriwat.

,,Gi ole midagi parata," ütles meister, näpp otsaesisel, 
„Kõige parem on, ma jutustan talle loo ära ja püüan 
heaga saawutaöa, mis iganes wõimalik."

„Meister, päästke tütarlaps! Muidu tarwitan wägi- 
walda!"

Kõige härdam, tungüvam palwe ja kõige wihasem äh- 
waröuö oli selli hääles nii mõjuwalt ühendatud, et fee tungis 
Wittelbachile hinge põhjani. Meister isegi tundis tütarlapsest 
halastust ning Leenat ootaw saatus täitis ka teda õudse tun
dega. Olga see, mida Matiiase suu ilmutas, oli enam kui 
ligemisearmastus, fee oli juba hõõguw mehe kirg, mille lähem 
tuulehoog lõkkele puhus.

Wittelbach pani käe selli õlale.
„Ma olen aus mees, Lutz. Ma teen kõik, mis minu 

wõimuses. Selle peale wõite igatahes julge olla."
„Ma tänan teid, meister!"

210



Ja Matiias pigistas tal kramplikult kätt.
Qlal leidis Mittelbach temale tuttawa politseiametniku 

üksinda wõõrastetoas istuwat. ArwatawaSti hoidusid Ganna 
ja Berta karöetawast külalisest, iga wiisakuse waStu, hoolsasti 
eemale. Toolilt tõusis suur, sõduri laadi mees hallide wur- 
ruöe ning pikkade wõitud käherjuustega aeglaselt üles ja 
astus kätt sirutades meistrile WaStu.

„Suur au saab mulle osaks, tõesti suur ning haruldane 
au," algas Mittelbach oma rõõmsal, lõbusal taotlusel ning 
wiisakaima naeratusega, kuna ta kummardades surus ametniku 
kätt. „Olen ainult uudishimuline, millega ma püha herman- 
öaaöi wõiksin teenida. Et ma seda meelsasti teen, härra 
Maiwald, selles ei wõi teil kahtlust olla... Olge nii lahke!"

Ta tähendas aulikult tooli poole ja wõttiö krabinal ühe 
senini puutumata sigarikasti lahti.

„Mõtke heaks! Loodan, see mark leiab teie kiituse. Günni- 
päewa-kingitus. Salakaup Hollandi laewalt, fui seda politseile 
tohib ilmutada."

„politsei kõrwaö on kurdid, kui ta saagist osa saab," 
naljatas jaoskonna-ülem wastu, kuna ta kastist ühe kulla- 
karwalise ja punawöölise tubakarulli tänades wälja wõttis. 
„Ma tulen wäikese ametliku asja pärast," algas ta siis, 
kui Mittelbach talle oli tuld annud ja mõned sinised rõngad 
juba õhku lasknud.

„Ametliku asja pärast?" küsis meister kergel imetlusel. 
„Ega ometi mõni wõistleja äris wõi kaardilauas mu peale 
pettusekaebust ole tõstnud?"

„Ei, sest wist pole nende enestegi südametunnistused mitte 
puhtad," naeris härra Maiwald. „Mul on teine asi. Teie 
juures töötab üks õmbleja, nimega Leena paju?"

Ahaa — mõtles Mittelbach ja hakkas korraga kangesti 
köhima, nagu oleks hawcmna suits talle kurku läinud.

„Leena paju?" kordas ta tüki aja pärast. „Ma'p teagi 
Seti, mis ta liignimi. Oks õmbleja, keda Leenaks kutsutakse, 
on mul aaa tõesti majas."
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„Kaua juba?"
„Kolm nädalat on wist täis."
„2а ta pole minu juures weel mitte üles antud? Mitte 

rnajaraarnatusse kirjutatud?"
„Ei."
„Miks mitte, fui tohin küsida?"
„Kolmel tähtsal põhjusel, härra Maiwald. Esiteks elab 

Leena paju minu majas üksnes ajutiselt,- teiseks on ta siin 
oma tädi, minu köögitüöruku Tiina, juures ainult külaliseks,- 
kolmandaks ei ole tal peale leeritunnistuse mingit paberit 
kaasas, millega teda oleks wõinud politseile üles anda."

„Aga fee on wäga halb, härra Mittelbach! Te teate 
ometi, et wõõras inimene ei tohi nii kaua, peale kolme nä
dala, majas elada, ilma et teda politseisse üles oleks antud, 
olgu tunnistustega wõi ilma nendeta."

„Halb wahest minule — tüdrukule oli fee wäga hea," 
wastas meister rahuga. „Ja nüüd palun wasiata minu aland
likule küsimusele nii ausasti, kui fee politseil wõimalik: Kust 
teadsite, et keegi Leena paju minu katuse alt wiibib?"

„Seda tüdrukut otsib maapolitsei juba ammugi taga ning 
meie kaudu ka linnast."

„Aga fee ei seleta weel mitte, kust maa- ja linnapolisei 
nüüd wiimaks teada said, et otsitaw on meister Mittelbachi 
juures õmblejaks."

„Ametisaladus," naeratas jaoskonna-ohwitser. „Ma wõin 
teile ainult niipalju tähendada, et meile on teada antud, kus 
Leena paju praegu elab."

„Kas teate, härra Maiwald," ütles meister Mittelbach 
ja tõstis oma suuri tisleri-rusikaiö, „kui ma teaksin, kes f e 0 
äraanöja on, ma läheksin ja kägistaksin ta sedamaid teise 
ilma!"

„paraku ei wõi ma teile tema nime mitte nimetada, 
sest ma ei tea seda isegi,- äraanöjale on fee muidugi tuluks," 
wastas Maiwald naerdes. „Aga minule oleks palju tähtsam 

212



teada saada, miks teie seda tüdrukut siin tootjate. Nõnda 
toõin teie tegutoiifi ometi nimetada?" .

„Julge rahuga! Olga enne kui teile suurimal meeleheal 
seletust annan, footoiffin teada saada, mispärast seda tütar
last otsitakse, — kas ta on midagi paha teinud?"

„Ta on mõisniku loata oma toallaft toälja läinud, mõisa 
tööst põgenenud,"

„Ei muud midagi?"
„Muid süüsid pole toähemalt meile teada antud."
„Seda toõib artoata," itsitas meister pilkamist. „Mõisni

kul on oma põhjused, miks ta mitte kõiki süüsid teatamaks ei 
tee. Neid toõite aga minult teada saada, minult, kes ma 
seda roimarit oma ausas majas toarjan."

„See raskendab ainult teie pattu, meister."
„Minugi pärast, mul on tugeto turi. Olga kui ilmas 

on toeel õigust, siis jätate teie, härra Maitoalö, feile tütar
lapse sedamaid rahule, kui minu seletust olete kuulnud. Mis 
nõu teil temaga ülepea on?"

„Minu nõu on toaga kuri," toastas politsei-ametnik. „Ma 
tahan ta siit kaasa toõtta ja toangitapiga ta kogukonda tagasi 
saata."

„Ei midagi pahemat? See on ju toaga armulik! Olga 
ega sellega nii suurt ruttu ole. Enne toõiksime toeel mõne 
sõna juttu puhuda, kuid jumala pärast mitte kuitoa fuuga... 
Liisa!"

Meister eksis aga, fui ta artoas, et toatüruf selle hüüde 
peale toarsti ilmub. Ta hüüdis toeel kord, ja fui siiski kedagi 
ei tulnud, astus ta urades toäiksesse toahekotta ja sealt kööki.

Siit leidis ta toiimaks inimesi. Olga missuguseid! Waetoalt 
oli ta pilk Liisast ja Tiinast üle libisenud, kui ta tahtmata 
pahtoatas naerma. Nähis oli ülitoeiöer. Mõlemad tüdrukud 
olid luustunud ja lihastunud ehmatusekujud. Mitte ainult ei 
seisnud nende juuksed hirmust püsti, toaid ka nende silmad, 
kõrtoad, käed ilmutasid seda tundmust ühel toõi teisel loomu- 
toastasel toiifil. Seejuures toarjas Liisa oma hiiglakerega 
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sahwri ust, mille taga oli foaene Leena peidus, kuna Tiina 
tema forteal käsi laotas ja näis aru piöateat, kas ta Pead 
tealima moosikatla teõi ahjuroobi sõjariistaks, kui politsei tun
gib kööki teaest redu ahelasse panema. . .

„Liisa, ruttu too keldrist pudel kaldkirjaga tealget teeini 
ja kaks klaasi," käskis meister, kui ta kõht enam ei teadisenub, 
„Ja Leena laske sahterist teälja — seal pole tal julgem olla 
kui kuskil mujal."

Ta astus jälle tagasi, enne kui keeletud tüdrukud talt mi
dagi said küsida. Wein toodi tearsti, aga Witteloachi imetlete 
Pilk märkas, et tooja mitte polnud toatüdruk Liisa, teate — 
tema käsu ja makStea korra te astu — köögitüdruk Tiina. 
Tirteatateasti oli tugeteam ikka teeel sahteriust jäänud kaits
ma. Wõi tahtis Leena teahtea tädi majasse tunginud foaen- 
last silmast silma näha saada, tema karöetateust tundma õp
pida? . . . Meistrile tükkis jälle naer peale, nähes, kui suures 
kaares teanapiiga poliisei-isandast mööda õõtsus, et toeiniga 
laua juure jõuda, ja missuguse õgitea pilguga ta neelas Mai- 
tealdi-isanda teõituö pead. Ka tagasi minnes, mis sündis 
haruldase rutuga, hoidus Tiina külalisest nagu katkust eemale, 
kusjuures ta hallinetead juukseuiduö pealael kentsakalt kõikusid.

Witteldach täitis klaasid.
„Wist ka mõne teälismaa laetea pealt?" küsis Maiteald 

kelmil naeratusel, kuna ta klaasi hoidis tealguse poole ja 
pigistas teise silma maialt kinni.

„Ametisalaöus," muheles Witteldach osatamisi, kuna 
klaasid kõlasid rõõmsa heliga kokku. „Ei ma õieti teagi, 
kumb amet mind enam huteitab — salakaubitsemine teõi 
rnööbliklopsimine."

„Loodetateasti on esimene ainult teie fortea l-amet, teii- 
mane ikka teeel teie peaarnet," naljatas härra Maiteald teostu.

Iaoskonna-ülern oli nüüd tealmis meistri seletust kuulda 
teõtma. Ta nägu tunnistas, et ta nii helde südamega, fui 
politseil teõimalik, majaisanda ilmutustele teastu tahab as- 
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tuöa. Naeratus, mis ta huultel wübis, oleks suuremalegi 
roimarile, kui oli Mittelbach, julgust teinud.

Meister jutustas latte siis Leena loo tõsiselt ja foõi- 
malikult räigete wärwidega maha. Tõsiseks jäi ka Maiwald, 
mida kaugemale ta kuulatas. Ta oli näilikult neid ametnikke, 
kette munörikuue att weel mitte kõik polnud külm ja surnud, 
nagu tunnistas tema wastuwõtlikkus huumorigi kohta. Teda 
wõis weel mõni ametiasi huwitaöa, wahel koguni soojendada.

„Teil endal, härra Maiwald, on neitsinoored tütred ko
dus," lõpetas Mittelbach toaga mõjusalt. „Lltelge nüüd ise, 
mis tunded elaksid teil põues, kui üht neist säärane hädaoht 
ähtoaröaks, nagu seda toaest tütarlast, kes põgenes minu 
kaitse atta. Ma oleksin ju metslane, kui ma oleksin ta uulitsale 
heitnud, ja kitoine oleks igaüks, kes seda nüüdki tahaks teha, 
sest sette tütarlapse kogu süü on ainult see, et ta oma au 
püüab südametunnistuseta toägitoalölase eest kaitsta... Ja 
nüüd öelge toeel, härra Maitoalö, et teie teda tahate kinni 
toõtta ja toangitaplga maale saata!"

„Ma ei toõi teisiti, meister Mittelbach," toaStas ametnik 
tõsiselt, „sest ma täidan ainult kindlat käsku. Kui tohiksin teha 
oma südame järele, siis jätaksin teie kaitsealuse sedamaid 
rahule."

„Seda ma mõistan. Minu paltoe on ainult fee: jätke 
talle toeel mõni päeto aega, toütoitage oma käsu täiõefaatega. 
Siis saaksin mina mahti asja kuberneri ette kanda. Mul on 
seejuures mõjutoalt poolt toetust loota."

Iaoskonna-ülem pidas aru.
„Sima politseimeistri teadmata ei toõi ma seda teha," 

ütles ta siis kindlasti.
„Siis teatage seda politseimeistrile."
„Kas ieate, härra Mittelbach," ütles Maiwald ja tõusis 

üles. „Kõige parem on, teie lähete minuga ühes otsekohe 
politseimeistri juure, tutwustate teda tütarlapse looga ja Panete 
tafle oma palwe isiklikult ette. Ainult politseimeister ise wõib 
siin otsustada."
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„Hea meelega, härra Maiwalö."
„Minule peate aga oma mehesõna andma, et Leena paju 

waheajal majast ei kao."
„Siin minu käsi. Te tahate siis alt ukse eest wahi ära 

saata?"
„Kas seda ka juba nägite?" hakkas politseinik naerma. 

„Tõesti, teil on peaaegu terasemad silmad kui politseil! . . . 
Ettewaatuse pärast tahaksin wahi wähemalt siia uulitsasse 
jätta, sest kuigi olen teie sõna peale kindel, ei wõi ometi 
mitte teada, mis mõtted teie kaitsealusele waheaegu wõiwaö 
tulla."

„Soldat jäägu minugi pärast wahti pidama, kui see teid 
rahustab," wasias Mittelbach, „aga öelge talle wähemalt, 
et ta mitte üksisilmi minu maja ust ei tunnistaks, muidu arwa- 
wad üleaedsed, et Mittelbachi juurest on leitud rööwlipesa... 
Leena aga peab teile ja ühtlasi minule tõotama, et ta mitte 
huisapäisa soldati mõõga sisse ei hakka jooksma. . . Liisa, 
kutsu mamsel Leena siia!"

Ta hüüdis seda, toa-ust enese järel lahti jättes, eeskojast 
köögi poole. Seal tõusis sedamaid ulumine. Muidugi arwasiö 
köögielanikuö, et juba hakatakse wiima! Et kedagi ei ilmunud, 
lükkas meister köögiukse Walla. Ta nägi ainult weel, kuidas 
keegi Liisa ja Tiina tõukel sahwriukse taha kadus, kuid mitte 
nii ruttu, et ta seelikusabast otsake ukse wahele poleks jäänud. 
Muidu oli pilt endine: Liisa kaitses ust oma laia seljaga, Tiina 
seisis ähwaröawalt tema kõrwal.

„Leena tulgu kohe wõõraötetuppa," käskis Mittelbach 
kindlal toonil.

„Lltelge wartalile, et Leenat ei ole enam majas," wastas 
Tiina tuöisewa mokaga.

„Jätke oma tembutamine! — Leena tulgu sahwrist wälja, 
talle ei tehta midagi paha!"

Leena wäljatulek oli aga alles siis wõimalik, kui Liisa 
ukse eest ära oli astunud, mis sündis meister Mittelbachi 
nihutusel toaga aeglaselt ja tõrkutoalt.
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Pelgur ise oli wõrölemisi toeel kõige rahulikum. Ta nägu 
oli küll kahwatu ja silmad suured, aga wagusi ning wiiwita- 
mata astus ta majahärra järel üle wahekoja saali karöe- 
tawa külalise ette.

See silmitses teda nähtawa osawõttega ja esitas talle 
mõned küsimused ta nime, wanaöuse, kodukoha ning põgenemise 
põhjuste kohta, millele Leena lühidalt ja täpselt wastaö. 
Meister seletas talle siis, mis nad tema heaks tahawaö praegu 
ette wõtta, ning awalöas talle kõwa käsu majast mitte wälja 
minna, enne kui talle seks luba on antud.

Kui härrad olid weini otsa joonud ja meister parema 
kuue selga tõmmanud, läksid mõlemad koos politseisse, jättes 
majaelanikke suurimasse ärewusse maha.

Tiina ja Liisa olid nagu peata kanad,- nad ei märganud 
ühegi töö külge kätt panna ega teineteisega õiget sõnagi wa- 
hetaöa, kuna Leena istus nuttes tüdrukute wäikseö kambris... 
Nüüd wiimaks ilmus ka majaemanö nähtawale, kes, et mitte 
politsei-ülema pärimiste alla sattuda, kohe hakatuses oli peitu 
läinud. 2a wiimaks tuli alt töötoast Matiias Lutz mureliku 
näoga üles. Nägematuks jäi ainult mamsel Berta Wittelbach.

Leena seletas parajasti meistriemanöale, mis politsei-ülem 
ja meister temaga kõnelnud, kui Matiias astus lahtise ukse 
wahele ning jäi juttu pealt kuulama, ilma emanda sealolekust 
wälja tegemata.

„Teil on Leenale midagi ütelda?" küsis meistri abikaasa 
wiimaks.

,,2a. Ma tahtsin Leenale öelda, et ta mitte enam Liisa 
ja Tiina nõu ei kuulaks ja majast uuesti wälja ei püüaks 
pääseda, sest polüseisolöat kuukab ikka weel meie uulitsas 
ja peab meie maja silmas."

Leena oli nimelt mõlemate tüdrukute sunnil tõesti kord 
fatoatfemata katset teinud hoowiwärawa kaudu sel ajal täna
tu ale pääseda, kui meister härra Maiwaldiga saalis asja 
harutas. Õnneks silmas neid Lutz läbi töötoa akna ja käskis 
neid walidalt sedamaid jälle üles minna, teatades, et soldat 
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seisab wäljas wahil. Tema sõna kuuldes oli põgeneja jälle 
tagasi wiiöuö ja uuesti pandud sahwrisse warjule.

„Ei, ma ei lähe enam kuhugi," waigistaS Leena hoiatajat, 
kuna ta pilk puudutas tänulikult noormehe nägu. „Meister 
läks politseimeistri juure minu eest paluma, ja mulle öeldi, 
et mul ei ole sedapuhku midagi karta."

Kuna emand Mittelbach, saanud asja seisukorrast teada, 
jälle tuppa läks, jäi Matiias Leenaga oodatawate seikluste 
üle mõtteid wahetama. Nad olid nii sügawaSti oma haru
tuste sees, et tähelegi ei pannud, kuidas köögiukse wahele ilmus 
üks wahakarwa nägu ja kaks hõõguwat silma sellest moonu
tatud näost naksasiö hammustades nende kõridest kinni.
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14.

Weelonhäiöinimefi.

Meister Wittelbach jäi ootamata kombel mitmeks tunniks 
ära. Aga kui ta wiimaks tuti, näitas ta nägu, et ta ei toonud 
mitte kõige pahemaid sõnumeid. Ta kutsus Leena kohe enda 
juure.

„Teie wõite kolm päewa täiesti julge olla, keegi ei puutu 
teisse," ütles ta, kuiwatades kirju rätikuga higi otsaesiselt. 
„Mul läkö korda politseimeistri südant sulatada, kusjuures ma 
ka paari tagawaral olewat pisaratki ei jätnud kulutamata. Ta 
tahab oma käsu, teid wangitapiga maale tagasi saata, jätta 
niikauaks täitmata, kuni asi on kubernerile ette pandud ja tema
le sellest otsus tulnud. Loota tohib, et kuberner seniks, kui ta 
asja üle otsusele jõuab, politseile käsu annab teile kahe nädala 
peale ajutist elamistähte wälja kirjutada. Selle tähega wõime 
teid siis jaoskonna-ülerna juures üles anda ja majaraamatune 
kirjutada lasta. Aega wõiöetuö, palju wõiöetud. Te tofjite 
siis jälle kergemini hinge tõmmata, armas laps."

Leena tahtis meistri käele tänulikult suud anda, Wittelbach 
tõrjus ta aga naljatades tagasi.

„Teil näikse üldse olewat hea õnn, Leena," kõneles ta 
edasi. „Sest waewalt olen politseist wälja astunud, kui mulle 
uulitsal wastu tuleb — keS? See hea härra, kes teie asja kuber
neri juures peab kostma. Just täna hommikul oli ta jõudnud 
Tallinna tagasi. Muidugi ei lasknud ma teda tülitamata 
mööda. Wiisin ta käistpidi Kannatusesse ja jutustasin talle 
teie loo ära. Kas teate, Leena, fee oli juba kolmas inimene 
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tänase päewa kohta, kellele ma teie romaani ette jahwatasin, 
kolmas süda, mille tegin pehmeks! Esmalt saoskonna-ülem, 
siis politseimeister ja lõpuks sekretär Nutow. Kolme ametnikku, 
nende seas kaht politseimeest, liigutada — kas arwate, Leena, 
et see on kerge töö? Kui oleksin noorem, wõi ka — kui mu 
auiväärt õrnem pool seal ei istuks, siis peaksite mulle selle 
waewa eest andma kolm musu... Mamma, ega sa midagi 
ei kuulnud?"

Mamma Waid pruntis põlglik-üleolewalt suud. Kahtlemata 
oli talle wastumeelt, et majahärra teenijaga nõnda naljatas, 
pealegi tema kuuldes. Kuid Mittelbach, kes näis olewat 
ülemeelikus tujus, ei teinud sest wälja.

„Sügawaim mõju oli minu liigutusekõnel härra Nuto- 
wisse. Te oleksite pidanud nägema, Leena, kuidas see tubli 
mees põlema lõi nagu takukoonal, paruni nurjatusist kuuldes. 
Ilma minu küsimata oli mees walmis lugu kubernerile teada 
andma. ,Ma tahan näha saada, kas junkrute wägiwallal on 
piire wõi mitte!' hüüdis ta... Te wõite julge olla, Leena, 
juba homme on teie asi kuberneril teada. Ja siis ootame ära, 
mis edasi sünnib. Teil on nüüd agar ja mõjukas eestkostja 
— see olgu teile rahustuseks ja lohutuseks."

Leena ütles mõne kogelewa tänusõna ja wõis siis minna 
kergendatud rinnal lootusrikast uudist teistele teatama. Õhtul 
kuulis ka MatiiaS Lutz meistri suust asja uuest pöördest. Mam
sel Berta oli seda juba ennemalt kuulnud. Lihe kui teise silmad 
lõid läikima, kuigi toaga toastandlikul ajel. Leena kõrtoal oli 
majas nüüd toeel üks inimene, keda mamsel Berta sel puhul 
toihkas, ja see oli ta lihane isa.

Juba teise päetoa õhtul toodi teade, et Leena asi on 
kubernerile sootoituö tagajärjega ette pandud. Teate tooja oli 
sekretär Dtutoto ise, toeel kaunis noor, pika, sihtoaka kastou ja 
mõnusa jutuga härra, kelle elatoatest silmadest kõneles mõtleto 
toaim ja erk hutoi kõige kohta, mis lähenes temale käsitlus^ 
ainena toõi isikuna. Ta oli põgenenud tüdruku atoantüürid 
kuberner von Grünetoalöile sündsal hetkel teatatoaks teinud.
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Paludes hädalisele õigluse ja humaansuse nimel kaitset. Mitte 
kerge ei olla härra von Grünewalöil olnud palwe täitmist 
lubada,- see osutunud ta kulmukortsutamisest ja kõhklemisest. 
Pidi ta ju wälja astuma enda klassikaaslase, ühe rüütli, 
ühe walitsewa kihi liikme wastu, kellega ta ehk lähemalt 
tuttawgi oli wõi kelle sõprade ja sugulastega ta läbi käis. 
Tal polnud mitte ainult üksikute, Waid kogu aadliku seltskonna 
meelepaha karta, ja see ei tähendanud wähe. Aga ta näinud 
ometi ära, et siin midagi pidi sündima, sest asi ähwardaS 
tekitada haisu, ja nii ta otsustanud wõtta ta arupidamisele ja 
lähemale järelekuulamisele. politseile läinud.
wälja anda kaheks nädalaks ajutine el^mjötähß  ̂PG86Mars 
päewa pärast wõiöa Leena paju faaba selle. tunnMisei 
jaoskonna-ülemalt kätte. 1

Awitaja himustas siis tütarlast isiklikult näha, et tertralc| 

mõnd asjaomast küsimust ette panna. Soow täideti koheTlu 
härra Nutow oli seletustega, mis ta Leenalt sai, sama rahul 
kui wiimase usalöust-äratawa olemuse ja wälimusega. Tänust 
ei tahtnud ametnik midagi teada,- ta aidata meeleldi just 
talurahwast, kelle waewapõlw talle hästi tuttato olewat. —

Leena paju wõis olla asja arenguga sedapuhku rahul. 
Ta sai politsei ajutise elamistähe jaoskonna-ülemalt warsti 
kätte ja wõis end kaheks nädalaks lugeda Tallinna õiguslikuks 
elanikuks. Meister Wittelbachi, kes pagulast seni oli warjanud, 
ei wõetud kuberneri määrusel selle eest mitte wastutusele. 
Nüüd aga algas kibe wõitlus mõisniku ja ülemuse wahel, 
millest Wittelbachi-isanö sai osalt sekretär Nutowi, osalt 
jaoskonna-ohwitseri Maiwalöi käest põnewusega oodatud 
teateid.

Kõige pealt kuuldus, parun Wiesenthal ähwardanuö tõsta 
linnapolitsei peale kaebuse, sest et see wallast ärajoosnud ini
mest tema nõudel tagasi ei saada, Waid annud sellele linnas 
koguni weel asumisloa. Noor parun oli isiklikult politseis 
käinud ja seal politseimeistriga asja pärast ägedasti riidu 
läinud.
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Süs tun sõnum, kuberner olewat parun Niesenthali — 
kuuldes, et see foübib linnas — erawiisil ühe temasse puutuwa 
asja pärast enda jutule kutsunud. Ja mida wastanud kõrk 
rüütel kuberneri käskjalale, ühele kubermanguwalitsuse ametni
kule? La aimas muidugi, millise seikluse pärast härra von 
Grünewald teda kutsub, sest ta teadis, et politsei just kuberneri 
käsul oli põgenenud tüdrukule linnas peljupaiga muretsenud, 
pidades härra von (Krünewaldi sel lool oma wastaseks, ütel
nud parun Wiesenthal kutse toojale ninakalt: „Kui kuberneril 
on minuga rääkimist, siis tulgu ta minu juurde. Tee on mõle
male ühepikkune."

Tolle-aegne kubermanguülem oli mees, kes püüdis igas 
asjas heaga läbi saada, iseäranis, kui tal tegemist oli oma 
klassiwenöaöega. parun Wiesenthali jäme wastuö ajas aga 
selle leplikugi mehe kopsu üle maksa — seda enam, et isik, kes 
teda, elatanud hallpead, nõnda julges haawata, aastatelt 
tema noorim poeg wõis olla, hoopis waaiamata seltskondlik
kudele wiisakusnõuetele, mida ju aadlikud läbikäimises oma
sugustega piinliku hoolega armastawad tähele panna, ja 
toaatamata ka sellele, et noor parun selle wastuse kubermangu 
kõrgeimale riigiametnikule julges anda!

Kuberner nägi ära, et ta ei saa sõbraliku pehmusega siin 
kaugele. Seepärast läkitas ta nüüd parun Wiesenthalile külma 
ametliku kutse, määratud tunnil Leena paju asja pärast tema 
ette ilmuda,- muidu pidawat ta N. mõisa omaniku andma 
wägiwalla tarwitamise pärast kohtu kätte.

See mõjus. Küll wõis noorel mõisnikul olla kindel lootus 
protsessi alt karistuseta pääseda — olgu sellepärast, et kohtu
mõistjad tol ajal aadlikku talupoja-asjus naljalt süüdi ei 
mõistnud, wõi sellepärast, et inimesi ei leidunud, keö mõisniku 
waötu oleksid julgenud tunnistada, wõi lõppeks sellepärast, et 
tema teguwiisi rnakswate seaduste järgi lihtsalt ei wõiöud 
karistuswääriliseks pidada. Mida aga parun Niesenthal kartis, 
oli see, et asi üldse läheb kohtu kätte ning seega teatawa mää
rani awalikkuse ette, olgugi et kohut peeti kinniste uste taga.
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Seks aga oli lugu liiga must ja ülbe. Enda ja oma perekonna 
nime ei tahtnud ta lasta rüwetaöa.

Nõnda neelas noor mõisnik wiha ja kõrkuse alla ning 
ilmus kuberneri ette. Mis nad nelja silma all kõnelesid, jäi 
muidugi saladuseks. Ametnikud nägid ainult, et parun Niesen- 
thal punetawa pea ja wälkuwate silmadega kuberneri kabine
tist wäljus ning ukse mürtsti kinni tõukas. Niipalju aga saadi 
hiljemini teada, et kuberner esitanud mõisnikule nõude lasta 
Leena paju wallast wälja. Muidugi punninud parun wastu, 
kuni ta omale wiimaks mõtlemisaega palunud wõi, nagu 
mõned arwasid, nõude koguni tõotanud täita. Kuberner ise 
tähendas härra Nutowi wastu ainult niipalju, et Leena paju 
wõiwat olla muretu, tema asi läheneda rahulöawale lõpule.

Qhel päewal ilmus meister Wittelbachi juure keegi isik, 
kes ütles, ta oletoat parun Niesenthali opman N. mõisast. 
Tugema, keskealise isanda päewitanuö nägu, ta ülikond ja 
kogu wälimus ei lasknud kahelda, et ta põllumees on. Ta küsis 
Leena paju järele, kellega tal paruni ülesandel oletoat kõnelda. 
Wittelbachi-isand silmitses wõõrast weidi umbusklikult, laskis 
aga noore neiu sedamaid kutsuda. .

„Ma tohin ometi pealt kuulata, mis te mu teenijaga rää
gite?" küsis meister.

Selle wastu ei olnud parun Niesenthali opmanil midagi.
„Mis mul teie teenijale on rääkida, pole saladus," ütles 

ta, „ja Leena pajule teeb see ainult rõõmu."
Wittelbachi õmblusmamsel ilmus. Ta tundis N. mõisa 

walitseja Salbergi kohe ära ning kartlikult waataö ta temale 
otsa. Wõõras aga astus talle sõbralikul näol sammu lähemale.

„Mul on teile paruni-härra nimel teada anda, et teie 
wõite linna elama jääda, fui soowite," algas walitseja saksa 
keeli, „parun laseb teid mõisa alt wälja kirjutada, kui te 
temale minu kaudu selle palwe ette panete."

Wittelbachi nägu hingas rõõmlikku imestust. Waata, 
mõtles ta, juba annab mees alla! Leena näis aga umbusklik 
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olewat. Ta pilk hälbis nõutult paruni saadiku pealt meistri 
peale.

„Mis te weel ootate!" hüüdis meister julguötawalt. 
„Minu teada meeldib linna elu teile ju toaga. Wõi artoate, 
et see härra heidab teiega nalja?"

„Ei tea — see sõnum on nii imelik," kogeles tütarlaps, 
kuna talle sügato puna põske tõusis.

„Te toõite üsna julge olla, kõik on õige," tähendas härra 
Salberg tõsiselt ja aumehelikult. „Teid petma toõi nöökama 
ei saadetud mind siia, ^aruni-härrat on teie siiajäämise pärast 
palutud, ja ta tahab paltoe täita, kui sellega ise nõus olete. 
Lltelge mulle aga oma heaksartoamine üsna kartuseta."

Kes paruni-härrat Leena pärast ,palunud', seda opman 
ei seletanud. Wittelbach aga muigas endale habemesse, kui 
taipas, et kuberneri nõudest tehti paltoe ja paruni alistumisest 
selle paltoe lahke täitmine.

„Lltelge paruni-härrale, et ma tema helduse eest tänan 
ja südamest nõus olen," toastaö Leena toitmaks häälega, mis 
ilmutas tänulikku liigutust ilma et see aga umbusust toeelgi 
täiesti toaba oleks olnud.

„Soo, nii kaugel oleksime siis juba," naeratas toalitseja, 
kuna pakutud sigari Wittelbachi karbist tänades toaötu toõttis. 
„parun teeb aga toäikese tingimuse, mida teil raske ei ole 
täita."

„Missuguse tingimuse?" küsis Wittelbach, kuna ta käsi, 
mis tahtis opmanile tuld anda, tõmbus tajumist tagasi.

„Llsna kerge ja neitsi Leena pajule toist üsna footoitatoa 
tingimuse," kõneles Salberg rahulikult edasi, „parun Wiesen
thali noorem õde, Brigita-preili, keda Leena toististi tunneb, 
sai nädala eest mehele ja elab Tallinnas. Tema mees, parun 
von Neckenitz, on siin kohtuhärraks. Noorpaar pole toeel 
sündsat peremamslit leidnud, parun Niesenthal sootoib nüüd, 
et Leena läheks tema õe juure teenima, sest köstriemand, kelle 
juures noor neiu üles kasivas, on temast palju head rääki
nud ... Teie palk ei saa mitte halb olema, mamsel paju,"
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Pööröis opman taas Leena poole, „sest teie härrased on rikkad, 
ilma et oleksid ihned."

„Ma tootem härra tingimuse toastu," ütles Leena ilma 
pikema arupidamiseta, „sest ma olen kuulnud, et paruni mõle
mad õed on head ja lahked inimesed."

Ärimees Wittelbach artoas aga tartoiliseks küsida, kas 
parun oma tingimuses on määranud, kui kauaks peab Leena 
tema õe juure teenima jääma.

„Nii kauaks, kui see temale meeldib," toaStas isand 
Salberg kergelt. „On Leena nüüd mõisa alt kord Prii, siis ei 
toõi teda ju keegi sundida mingit peremeest kauemini teenima, 
kui ta ise tahab, parun ei nõua mingit toormilikku lepet. 
Õieti ei olegi see mõni kohustato tingimus, toaid paljas sooto 
paruni poolt, toäike tasu selle lahkuse eest, et ta annab Leena 
mõisa orjusest priiks."

Seega oli asi korras. Wittelbach ei teadnud enam midagi 
toahele rääkida. Artoatatoasti olid kuberner ja parun asja 
sel kombel leplikult korraldanud. Leenal jäi üksnes küsida, 
kus parun Neckenitz Tallinnas elab ja millal sootoib noor 
proua teenijat kohale.

„Niipea kui teil toõimalik on," toastaö toalitseja. „proua 
on, nagu ehk teate, toeel üsna noor, majapidamisega toilu- 
mata, ja talle oleks nagu julgustuseks kohe ustatoaid teenijaid 
enda ümber näha. Noorpaar elab Toompeal" — ta nimetas 
maja numbri. „Elamistunnistuse saate, kui teie paltoe ameti
kohtadest on läbi käinud, politseist edaspidi kätte."

Muu jutu seas tähendas opman Salberg siis toeel, et 
ka Gotthard von Niesenthal heittoat ise lähemal ajal abiellu. 
Juba oletoat mõisas ettetoalmiötuseö noore proua toastu- 
toõtmiseks käsil. 3a lõppeks tuli toalitsejale Leena emagi 
meele, kellest ta teadis Öelda, et toanainimene oletoat tertoe 
ja pidatoat ühe peremehe juures endiselt toabadikupõltoe.

Kui opman läinud, ei teadnud Leena, mida rõõmu pärast 
õieti teha. Nii head lõppu poleks ta oma asjale uneski toõinud 
oodata. Ta polnud mitte ainult jõhkra pealetükkija käest pääs- 
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tetuö, waiö wabaötatuö ka weel kammitsast, mis tegi prii 
talupoja ikkagi mõisa õiguseta orjaks. La wõis nüüd minna, 
kuhu tahtis — teenida, keda tahtis! Missugune õnnestav) 
tundmus, mäherdune uhkus asus senise wangistatu rinda! Ta 
nägi enda kaasinimeste seas kõrgendatuna, tema isikule oli 
kallim wäärtus määratud, tema inimlik hinnang oli märksa 
kerkinud! Selle eest ei suutnud ta Wittelbachi küllalt tänada 
ning seekord pidi meister laskma sündida^ et Leena huuled ta 
kätt suudlesid.

Juba järgmisel hommikul läks noor neiu proua von Necke- 
nitzi jutule ning tuli tagasi teatega, et ta weel samal päewal 
wõiwat astuda teenistusse, kui teda senises töökohas midagi 
ei takista. Noorik oli talle kõigiti meeldinud. Ja et Leenat 
Wittelbachi majas miski kinni ei pidanud — talle oli tõesti 
juba tööd otsitud, nagu Berta tähendas — siis ta lahkuski 
sealt juba mõne tunni pärast oma kerge kompsuga.

Mamsel Berta oli wõitnud, kuigi paraku poolikult. Majast 
oli wastane kadunud, mitte aga linnast. Seda waljuma walwe 
all oli nüüd waja kallimat pidada, mida neiu Wittelbach 
endale ka ülimaks ülesandeks tegi.
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15.

Seesmised wõitluseö.

Matiias Lutzil oli weel palju uneta öid pärast seda, fui 
meister Mittelbach teda teatud õhtul Kanuti-gilöis oma Kaht
lustusega" nii toaga oli erutanud. Noormees tundis, talle 
oli mingi toõõras asi põue pistetud, mis seal rõhus ning 
pakitses ja millest ta enam lahti ei saanud, ta toõis seks teha, 
mis tahtis. Ta oli hingeliselt nagu seotud. Ei saanud sammu 
edasi ega tagasi, kogu teotoõim tundus haltoatuna.

Kas ta polnud kindlaks otsuseks teinud oma tookordset 
,toäärtust" meistri juures parandada? Kas ta polnud pruudile 
sõna annud eesmärgile juba lähenema hakata, meistri artoamisl 
targu tootja pingutades? Ja kas ta polnud lõppeks enam 
fui ükskord ette tootnud endale Berta nõuandest hoolimata 
täielist selgust muretseda, et toabaneda sellest piinlikust toaaku- 
misest lootuse ja kartuse toahel?... Olga mida oli ta korda 
saatnud? Ei ühte ega teist.

See tähendas midagi. 2a sõber Huber ütles talle ühel 
päetoal, mis see tähendas.

„Kuule, toennas," algas ta, fui nad kord õhtul pärast 
Leena äraminekut kahekesi häärberis istusid, „sinuga ei saa 
enam kõige paremast ainest mõistlikku juttu soetada. Kõnelen 
mina hobusest, siis räägid sina lambast,- küsin mina tuld, siis 
annad sina mulle toett. Mis sa ennast asjata toaetoad! Sa 
ei suuda seda tütarlast unustada, kes hiljuti meie keskelt lah
kus. Siis mine, kuradi pihta, ja kosi ta ära! Seks on ju tütar- 
tnbfed maailmas! Minu arust ei ole ükski asi lihtsam kui see."

227



Matiias wahtiö talle laiul filmil otsa. Tema meelest ei 
näidanud asi sugugi nii lihtne olefoat.

„Ma mõistan ju eeldada, mida sa mulle waStad," nae
ris Huber. „Aga kahte naist ei wõi sa ometi wõtta. Lihe 
kummastki pead siiski walima."

„Aga kumma?"
„Ahah — juba hakkad kõnelema! ^Siis pole toiga." Ja 

Huber patsutas talle julgustatoalt õlale. „Telli uut kestoatoett, 
ja siis püüame mõistlikule otsusele jõuda. Mul on ju sinust 
üsna hale meel. Sa toingeröaö nagu tallatud madu öösiti 
koikus ja eksitad mind mu unerahus. See peab kord lõp
pema ... Kumb meeldib sulle enam — Berta toõi Leena?"

„Leena."
„Mulle ka. Aga mis on sulle armsam — rikkus toõi 

toaesus."
„Nikkus."
„Mulle ka. Aga kui sul nüüd mõlemad juba oleksid — 

Leena ja raha, ja röötoel tuleks ja nõuaks emba-kumba saagiks: 
kumma annaksid sa kergema südamega? Kujuta fee endale 
toõimalikult elutoalt silma ette ja toasta fite."
i Aga seep fee sõlm oligi, mille lahtipääSte kullal Matiius 
ise nii palju toaetoa ja piinu nägi! Seep fee toõitlus peu ju 
füöume touhel oligi, mis mehe öösiti puni toingeröumu nugu 
tullutuö muo! Seifis tui fee õitfeto tüturlups tertoe omu 
noorusliku lõhnugu, omu neitsilise rõõskuse ning toärskusegu 
silmu ees, siis hüüdis tu süöu: Missugune tourunöus sinule! 
Aru feõu luse käest!.. Iubu hetkel, kui tu nägi tedu esimest 
kordu, toilksus tui mõte peust läbi: Küll suuks sest fenu 
naine!... Agu fui tu siis teine kord Wittelbuchi kolmekordset 
muju touutles toõi silmud selle mürinu ju kärinu üle luskis 
käiu, mis toulitses suures õitstous äris, siis tu peu hukkus 
sumisemu ning helisemu ju toõrgututo hääl toiiuldus sekku: 
NikkuS on kullis ufi, rikkus on toõim, rikkus on uu, rikkus on 
õnn! Iludus koob, rikkus jääb... Ju tu seisis jälle endisel 
puigul ju toõitlus toote alutu uuesti otsust peule...
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„Konrad," ütles Lutz käsipõsikil, „kumma sa annaksid 
röowlile?"

„Kumb mulle oleks wähem armas."
„Aga kui sulle oleksid mõlemad ühel määral armsad?" 
„Siis annaksin tüdruku röowlile."
„Tüdruku? Miks siis tüdruku?"
„Sellepärast, et raha mulle sel puhul armsam on kui 

tüdruk."
„Ja, sa ütlesid, et nad on sulle ühel määral armsad. Aga 

see on lollus, armas wend, — usu mind ja ära pane pahaks! 
Llhel määral ei wõi nad sulle mitte armsad olla, wõi sa ei 
armasta ühte neist õieti, ja see ükö on siin tüdruk... Kas 
tead. Mati, kui sulle üks tüdruk on tõesti südame külge kas- 
wanud, nii kõwasii, et seda wõib nimetada armastuseks, 
siis jätaksid oma teise armastuse kuö tühi, wiökaksiö ta kerja
jale kübarasse ja jääksid oma tüdruku juure... Mulle meeldis 
Reim ääres ükö tüdruk. See oli ise rikas. Sellepärast ei 
tahetud teda mulle anda. Läksin siis ta wanemate poole ja 
ütlesin: Andke mulle oma tütar särgiwäel ja siin maksan teile 
ta särgigi wälja. Kõik muu on mulle põhk... Nad wiskasid 
mu uksest... Sama sõnaga astuksin weel praegugi nende ette, 
kui mu tüdruk mitte hauas ei puhkaks... Minule, Mati, 
oli tüdruk armsam kui willad, milles ta istus. Sinu juures 
aga on lugu ümberpöördud. Sina soowiö willu. Tähendab: 
tüdruk pole sulle nii armas, et suudaksid willaöest ilma jääda. 
Mõta siis willad. Ma ei mõista sind sellepärast hukka. Oled 
koguni õigel teel. sZarem juba rikkus fui poolik armastus. Sel 
puhul on esimene wiimasest palju enam wäärt. Mina teeksin 
sinu asemel just niisama. Ainult otsusele peaksid kord jõudma, 
rahu leidma, et saaksid öösiti jälle magada ja laseksid teisi 
magada."

Huber ootas wastust,- Lutz aga uuris waikiöes oma õlle
klaasi, mille Põhjast tõusis pisukesi pärleid üles wahu poole. 
Korraga wälgatas ere läik Huberi silmadest.

„Mati," wõttiö ta uuesti sõna, ja järsku oli ta nägu 
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sügaw-tõsine, ta häälel peaaegu pühalik kõla. „Et ma nüüö 
näeü, kuidas lood sinu südames kujunewaö, siis tahan 
sulle midagi tunnistada. Ma pean sulle ilmutama saladuse, 
miS mind senini raskesti rõhus, sest et sa mu sõber oled. . . 
Mati, mina armastan Leenat — mina ise."

Lutz lõi pilgu sõbra peale,- ta arwas selle näolt leidwat 
kelmi naljatase tunnuseid. Aga eksis. Huber wahtis talle kindla, 
põnewa tõsisusega silma.

„Sa wõiö julge olla, et kõnelen tõtt," ütles ta, „ja 
fui sa sellest siiamaani midagi ei teadnud, midagi ei aima
nud, siis wõiö isegi oletada, mis mind sundis toaifima, saladust 
peitma. Ma ei tahtnud sind eksitada, sest sa oled mu parim 
sõber. Sa sinul oli eesõigus. Ma mõtlesin: Oled ühe ar
mastuse juba maha matnud, wõiö teisega sedasama teha. 
Nurjatu oleks sinust oma sõbra õnne järele ahnitseda. Nüüd 
aga, kus ma näen, et minu armastus suurem on fui sinu 
oma —"

„Konrad, ütle mulle, mis see tähendab?" hüüdis Lutz 
äkki, ja käsi, mille ta lauale laskis langeda, oli rusikas.

„Mis see tähendab? Ma arwan, minu sõnad olid selged 
ja arusaadawad küllalt. Ma nõuan omale waba rada selle 
naise poole, kellele sinul seda pole pakkuda, mis on minul. 
See tütarlaps on nüüd waba. Sa et ta moodustab minu 
ülima õnne, et ma teda armastan, esimesest tunnist saadik 
tõsise, mehise südamega, siis on mul nõu wõita teda endale. 
Sinule, fui oma sõbrale, annan, et iga eksiarwamist fõrwaldaöa, 
seda awameelselt teada. Ma loodan, et sa mind nüüd mõistad 
ja teed, mis on antud puhul sinu fohus."

Lutz wahtis sõbrale näffu, otfefui fipufs see talle äkitselt 
kõri kallale.

„Sina, Konrad, — sina?" kogeles ta pärani silmil.
„Sa, mina," kostis Huber peaegu waenliku terawusega. 

„Ma annan sulle natuke aega oma üllatusest toõitu saada. 
Siis aga pead mulle kinnitama, oma ausõnaga kinnitama. 
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et sinu ja selle tütarlapse wahel on praegusest silmapilgust pea
le kõik otsas, kõik surnud ja maetud."

„Seda ma ei tee!" põrutas Matiias korraga,- ta käed 
wärisesiö ja silmade ümber rekkisid punakad sõõrid. „Seda 
ma ei tee kunagi! See on sinust alatu, et sa salaja, minu 
selja taga, niisugusele ihale maad oled annuö! Seda poleks 
ma sinust mitte lootnud! Sa pole mitte mu sõber, Waid 
wilets äraandja! See tüdruk on minu — kas kuuled? 
Kellelgi muul ei ole tema kohta õigust. Ja kellelgi muul ei ole 
talle rohkem pakkuda kui minul!"

Huber puhkes korraga laginal naerma.
„Braawo, Mait, braawo!" hüüdis ta ja kaapas tal 

nagu wihasel lõwil mõlema käega üle laka. „See oli möirg, 
mis mulle meeldib! Ma näen, sa oled murdja, keda ei tohi 
ärritada. Ja et mulle mu luuö-konöiö armsad, siis jätangi selle 
teine kord tegemata. Olen nõndagi eesmärgile jõudnud. . . 
Mati, nüüd ei aita midagi, sa pead mammona rituaalidele 
jätma ja puupaljale Leenale kosja minema!"

Lutz uuris mõne aja Huberi naerwat suud, äigas siis 
käega üte näo ja urises häälega, millest kuuldus nagu raugewa 
kõue kauge kaja:

„Sa heitsid siis minuga nalja, Konrad?"
„Näib peaaegu nii olewat," irwitas Huber. „Mis ma 

sinuga siis pidin peale hakkama, fui sa kahte tüdrukut korraga 
ütlesid armastawat! Sa oled sääraseis asjus poisike, ja poi
sikestega wõib ometi nalja heita, iseäranis, kui sel on tulus 
otötarwe. Ja tulus otstarwe oli sel kahel sihil — sinu kui 
ka minu kohta." •

„Kuidas sinu kohta?"
„Nüüd aga ära artoa, et ma heidan taas nalja. Nüüd 

räägib sinuga tõsine mees ja õiglane sõber, kes sind tahab 
aidata, ilma et ta iseennast unustaks. Ma tunnen neid raskusi, 
mis Bertast taganemine sulle kaasa toob. Tüdrukul saab 
sinust kahju olema, ta saab palju nutma ja kaua õnnetu 
olema — mis sa arwad?"
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„Wäga wõimalik," wastas Lutz rõhutult. „Ja mis siis?" 
„See muidugi waewab sinu head südant. Kaastundest 

soowiksiö sa wisiiöti, et ka Berta oleks õnnelik. Kas ma 
eksin?"

„Ei."
„No waata, siis wõin mina abi anda. Ma kosin sinu 

mahajäetud pruudi."
„Sina, Konrad?"
„Miks mitte? Armastusest ei tee ma seda mitte — 

ma matsin oma esimese ning wiimase armastuse Neini ääres 
maha. Aga jõukaks meistriks tahaksin meeleldi saada. Ja et 
see nüüd, kus sina taganed, wõimalöub — miks ma ei peaks 
kulöwillaku-oina sarwist kinni hakkama? Iseäranis weel, kui 
ma seega sinule wõin head teha... Wõi arwad, et Berta 
ei wõta mind wastu? Sest et olen wähem sile poiss kui sina? 
Ara karda! Bertal pole enam palju waliöa ja ma meeldin 
ta wanaöele. Ka pole laitust mu wana ja ausa kodaniku- 
seisuse kohta leida. Sa näed, kõik on korras. Ainult sinu 
luba puudub weel. Ja nagu lood praegu seisawaö, ei karda 
ma, et mulle seda keelad."

„Kuule, Komad, see on wist uus tembutus."
„Mitte põrmugi. Minu käsi selle peale."
Lutz tunnistas sõpra nüüd jälle tüki aega, aga see wõlla- 

nägu jäi tõsiseks nagu apostel altaripildil. Ta pilgust ja 
palgest polnud muud lugeda kui seda, mida ta suu wäitis.

Õigupärast polnud lugu ka nii tõewastane. Miks ei 
pidanud Huber sedasama ihalöuswääriliseks pidama, mis 
Lutzki? Miks mitte sama eesmärgi poole sõudma nagu te
magi? Ta oli senini tagasi hoidunud, sest et ta nägi teise ees 
olewat. Nüüd aga märkas ta, et teine teelt pöördub,- ta 
wõitiö lootust. Et teist rutemini otsusele tuupida, mõtles ta 
tänase kawala tuleproowi wälja. See läks korda — rada 
ta ees oli korraga waba. . . Et teda wastu wöetaks, selle peale 
wõis ta kaunis julge olla. Huberist peeti äris ja meistri pere
konnas palju lugu. Teda tunti kui usinat ja osawat töölist ning 
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kainet ja korralikku inimest. Et ta oli põline kodanik ja wälis- 
maa sakslane, see aitas kaalu rõhuda aiwa tema tuluks.

„Minugi pärast, kui see mitte jätte ogar nali Pole," 
urises Matiias wiimaks, kuna ta parem käsi wajus lõöwalt 
põlwele.

„Sa ei tee mutte mingisuguseid takistusi?"
„Ei."
„Sa lõpetad oma endise pruudiga warSti kõik wanaö 

arweö?"
„Sa."
„Ning hakkad uuega sama peatselt tegema selget 

lepingut?"
„Ega mutte muud nõu jää."
Nüüd ei silitanud Huber enam lõwi kottast lakka, nüüd 

asus ta tema kaela ümbert kinni ja istutas tafle niiske musu 
ninaotsale.

„Isa Peterson, kuus pudelit õlut!" karjus Huber. „Meie 
Lutziga wõitsime suure loosi!"

Nad istusid mõlemad suure häärberitoa otsas olewas 
tittukeses kambris, kus ainult üks laud oli, üksinda kinnise 
ukse taga. Seepärast jäi Huberi õfleteflimine kuulmata, seda 
enam, et häärberi-isa einelaud asus ühes alumisel korral 
olewas ruumis, kuhu wüs suurest söögi- ja joogitoast madal 
trepp. Aga settidel oli hüüdmise kõrwal toeel muu tettimiS- 
wahenö. Huber tonkis saapakannaga kuus korda tugewasti 
ja pikkamisi wastu põrandat. Mõne aja pärast awanes uks 
ning sisse astus toäife, wimmturjaline mehike, wärwiline top
suga öömüts peas, puust kingad jalas, sinine lakaga põtt eeS 
ja suureruuöuline woodrita kuub seljas. Kummaski käes kandis 
ta kolme õllepudelit. Nähes, et lauas istuwaö ainult kaks setti, 
ajas häärberi-isa suu kentsakal hämmastusel pärani lahti.

„Kas siis teie mõlemad tahate toeel kuus nuia laket 
pista pintslisse?" küsis ta tüsedal kõnetoiisil, miö nii tuttato 
igale häärberi-külalisele.

„Miks mitte?" toastas Huber.
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„Teie mõlemad — Huber ja Luiz? — püha ristike, 
siis pean ju tööwoorimehe tellima, kes teid pärast koju weab!"

„Ole mureta, isa," naeris Huber, „me joome sinugi laua 
alla, kui me kord õieti peale hakkame. Maata parem järgi, 
kui palju sul all seda laket weel tagawaral on, ja kanna 
hoolt, et meid siia wagusasse nurka keegi ei tule lülitama. 
Me peame nimelt sõjanõu."

Kuna wanamees pead wangutaöes jälle minema läks, 
kallas Konrad klaasid uuesti täis, lõi Matiiasega kokku ja 
hüüdis rõõmsasti:

„Härra Oskar Branöti terwiseks!"
Lutz wõttis klaasi suu pealt tagasi.
„Mis see tähendab?"
„Gee tähendab, et härra Oskar Brandt saab kord meie 

meistriks, kui jumal talle meelt ning mõistust ja natuke õnne 
annab."

Lutz pani klaasi puutumatult lauale.
„Nüüd lõpeb aga hobusegi kannatus!" hüüdis ta. 

„Praegu tahtsid ju sina meistriks saada!"
„Tahan weelgi, kulla Mati, aga ma ei taha mamsel 

Berta Mittelbachi... Sel hetkel, kui isa Peterson tõi õlut, ilmus 
mulle mu Gusteli waim Neini äärest, hoiatas mind oma koolja- 
näpuga ja ütles: ,Konraö, ä’ä ole eesel, et selle wintske ning 
tigeda tüdruku pärast minule truuduse murrad!". . . Ja ma ei 
tahagi eesel olla. Mati."

Mati sülitas.
„Sa weöasid mind siis weel kord ninapidi, ja mina 

lammas uskusin jälle!"
„Tegin ju ainult waStuproowi, armas sõber," waötaS 

Huber kuiwalt. „Tahtsin näha saada, fui sügawaö juured 
on su tunnetel Berta wastu. Täielisele selgusele tahtsime ju 
täna õhtu jõuda, ja ma rõõrnustun, et see meil korda on 
läinud. Äa kas tead, millest ma weel saadanlikku meelehead 
tunnen? Sest karistusest, mis ootab Oskar Branöti abielus. 
Selle on ta ausasti pälwinuö — niisugune salakoi, niisugune 
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kahepaikne ilalakkuja, niisugune töölistekoorija!... Ma usun, 
nüüd wõime tema ja ta tulewase terwiseks juua?"

„Kust sa siis nii kindlasti tead, et Berta tema tulewaseks 
saab?" küsis Lutz, kui nad olid klaasid tühjendanud. „Senini 
pole ta mamsel Mittelbach! ees mitte armu leidnud."

„Ma ei tea midagi, aga ma aiman seda," waStaS Kon
rad, „sest ma tunnen Oskar Branöti. See mees sööb enese 
nagu tõuk puust läbi — pikkamisi, aga kindlasti."

Jutule tuli nüüd waheaeg. Kummalgi oli omade mõtetega 
tegemist. MiimakS ohkas Lutz nii sügawasti, et Konrad ajas 
kõrwaö kikki.

„Ja, ja, sul seisawaö nüüd tõsised tunnid ees," ütles ta 
heatahtliku pilkega. „Esmalt palaw lahing lenömaöuga ja 
siis midagi, mis sinusugusele käpardile weel raskem — tuwi- 
kese püüdmine. Kahju, et ma sind seejuures kuidagi ei saa 
aidata! pulma-peatäie eest teeksin seda heameelega."

„Olen nüüd käpard wõi mitte," ütles Mati selle 
õiglase, südamest tulewa häälega, mis Huberile nii toäga 
meeldis, „aga minu naha sees ei tahaks sina ega keegi teine 
praegu naljalt olla. Mõtle ometi järel, Konrad! Ma murran 
oma mehesõna, ilma poolegi teadmata, kas see, kelle pärast 
ma seda teert, sallib mind silma otsaski. See on ju arwe- 
tegemine ilma Peremeheta. Meel enam: see on muröwargus 
ilma mingi kindlama saagilootuseta — wargileminek wõima- 
likul wiisil tühja tuppa!"

„Kuule, Mati," wastas sõber, „sa kas oled kawalam 
ärimees wõi weel totram kosilane, kui arwasin. Esimesena 
mõtled: ßarem warblane pihus kui tuwike katusel — muidu 
ehk jään mõlemaist ilma —"

„Ei, nii ei mõtle ma mitte," hüüdis Lutz elawalt wa- 
hele. „Mul on ainult raske ilma sunöiwa põhjuseta teha 
warblasele häda, ja fee sunöiw põhjus puudub, kui tuwike 
minu lähenemisel katuselt lendab."

„No, kui sa seda kardad. Mati, siis on minu teine 
oletus õige: sa oled weel totram kosilane, kui arwasin. Jnl- 
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mene, kas sul ei ole siis silmi peas? Kas sina ise siis wähenr 
nägid, fui meie teised majas, kes me ainult kõrwalt waata- 
fime? Ma tahan kolm nädalat süüa aiwa hööwlilaaste ja 
saepuru, fui su tufoife sulle hõlma ei lenda, niipea fui aga 
näpud suhu ajad ja wilistaö."

„Sa loodad seda tõesti, Konrad?"
„Ma tean seda, ma annan oma pea selle eest! Tüdruf, 

fes on fõigi wastu jääpurifas, aga sedamaid lööb hõõguma, 
fui ta ühe paljast warju näeb — see tüöruf on noppimisefs 
küps — muidugi sellele ühele. . . Ma tohin ometi eeldada, 
et sa mõistad, fes fee üfs on?"

„Sa teed mu südame natufe fergemafö," wastas Lutz 
mõttes. „Olga hirm on mul siisfi, Konrad, suur hirm lend
mao fui fa tuwikese eest! Sul on õigus, ma olen niisuguseis 
asjus poisife. . . Ole ometi hea mees ja anna mulle nõu, 
fuiöas pean fõife seda peale fjaffama, mis mul on teha." 
Ja Huber märfas, fuis Mati seejuures punaStuS nagu noor 
neitsi.

Huber püüdis, fuigi fee tal ferge ei olnud, tõsise näoga 
aru pidada.

„Sa ei julge siis awalifult fummagi ette astuda ja oma 
südant, nagu forö ja fohus, wälja puistata?" füsis ta.

„Nende ette astuda ehf julgeffin, aga ma ei tea, mis
suguste sõnadega ma neid fõige paremini wõifsin mahendada." 
- „Siiö firjuta neile," pani Huber ette. „Astu esimene 
samm firjaga, siis on fõnelemine pärast lihtsam. Muidu on 
peaegu farta, et Beria teeb oma sõnade, fõige pealt aga 
pisaratega sinu pehmefs, ja seda ei tohi sündida. Kirjutada, 
sa argpüfs, ometi julged?"

„Ma loodan," naeratas MatiiaS, „ja ma mõtlesin juba 
isegi selle peale. . . Sa tead, Konrad, et mind saaöetafse 
tulete ai nädalal folmefs funi neljafs näöalafs mõisatesse tööle. 
Mis fa artead, fui firjutaffin neile maalt?"

„Tore!" hüüdis Konrad. „Sa oled siis tormide eest, 
mis fu ilmutused sünnitatead, ise peius, ja fui jõuad tagasi. 
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on marutuuleö seöawõrl raugenud, et nad sind enam ümber 
ei puhu. Tõesti, sinusugune kosilane peab armastuseasju ikka 
saja wersta tagant toimetama!. . . Ja nüüd lase endale seks 
õnne soowiöa, et kõik läheks hästi. Terwiseks, sa õpipoiss 
kosilaste seas!"

Nad jõid oma kuus pudelit õlut aegamööda ära ja 
sattusid üsna ülewasse meeleollu. Lutz tundis rinna korraga 
nii imekerge olewat. Kõik, mis seal rõhunud ja pakitsenud ja 
torkinud, oli kadunud. Nad seltsisid wiimaks weel suures toas 
teiste sellide hulka ning Lutz naeris südamest ühe ja teise 
hambamehe naljade üle. Niisuguseid hambamehi ja wiguri- 
wänte leidus igas häärberis. Enamasti olid nad kõwaö joojad 
ja elus panetanuö rändajad. Oma naljade ja peiarijuttuöega 
püüdsid nad teistelt keelekastet teenida, sest nende eneste taskud 
olid tawaliselt tühjad.

Suures häärberitoas oli kõiksuguseid nägusid ning kujusid 
näha — algupäraseid ja igapäewaseiö, meelöiwaiö ja mitte- 
meeldiwaiö, kaastunnet äratawaiö ja ilgust tekitawaiö. Nuu- 
miö, mida ainult paar raswaküünalt walguötasiö ja mille 
üle paks, kibe suitsupilw heljus, istusid söögi ja joogi wõi ka 
tühjade katmata laudade juures kas rännakult tulnud reisu- 
selliö, kellel rõiwaste asemel ainult weel räbalad seljas ja 
jalanõude asemel nende ülemised jätised jalas, wõi kestwas 
töös olewaö korralikud mehed, kelle wälimus awalöas teatawa 
määrani peenust ja uhkustki. Seal oli nälginud, uttunuö nägusid 
aukuwajunuö silmadega, sugemata juustega ja wanunenud 
.habemetega, kui ka priskeid poisse punaste põskede ja wiksitud 
wurrudega. Siin ajas mõni nokastanud suu jämedaid, nilbeid 
sõnu wälja,- seal puhusid teised sõõrikestes tõsist ja mõistlikku 
juttu. Llks naeris hirnudes, teine wanduö ropusti, kolmas su- 
mistas tasakesi laulda, neljas haigutas wõi tukkus laua ääres. 
Niidu ei tulnud palju ette. Kõige tooremagi hinge külge oli 
sõlmunud otsuke seda sidet, mida ühised tulud inimeste wahele 
heietawad,- pahuraimagi meele peale mõjus ühisuse- ja ühen- 
öuseaaöe nagu nägemata wajutis ja tõmbas wennastaöes 
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kokku sakslase lätlase ja eestlasega, katoliiklase protestandiga, 
riiukuke rahuarmastajaga.

Lutz ja Huber lahkusid häärberist üsna hilisel tunnil. 
01П eeskojas lugesid nad mustadelt tahwlitelt tikutule abil 
meistrile ja sellide nimesid, kellest otsisid esimesed töölisi, teised 
aga tööd. Niisugused kuulutustahwliö, mis aitasid tol ajal 
tööturgu tööandja ja tööwõtja wahel korraldada, rippusid igas 
häärberi-eeskojas. Äõuöis teisest linnast tulnud sell häärbe
risse, siis pandi ta nimi kohe tahwlile, ja meister, kellel 
selli waja, wõis seda sealt lugeda,- ei leidnud meister omale 
häärberis olewaist sellidest soowitud töölist, siis ta kirjutas oma 
nime tahwile, ja tööta sell, kes peale seda tuli häärberisse, 
wõis minna ennast pakkuma.

„Ahah, Mittelbach otsib weel kahte selli," ütles Huber, 
kuna ta tiku oma meistri nime peal hoidis. „Selle mehe 
äri lööb tugewasti õilitsema ja seejuures pole sina, Lutz, 
mitte süütu. Nadikael oleks ta, kui ta sind kord kuninglikult 
meeles ei peaks! Ta wõtab ju nüüd sülega sisse, kus ta 
enne pihuga wõttis... ptüi, kurat, et see kõik kord säärasele 
libahundile peab saama! Kui ma mitte see narr ei oleks, 
kes olen, ma kisuksin tal saagi weel lõugade wahelt ära. .

Lutz ei lausunud sõnagi.
Tunnistas ta ehk salaja ka ennast narriks? Sülitas ka 

tema sügamas südamepõhjas sappi, et raswane saak, mis 
tal juba kõwasti küünes olnud, selle kawala waritseja 
lõugade wahele pidi kaduma?

Põhjust oli tal selleks.
Mees, kes praegu häärberist astus, oli sinna waranöuse 

maha matnud, mille suurus pidi ajama iga selli pea ki
hama. Ja rahaga ühes oli ta maha matnud kõik kuldsed 
unenäod aust ja kuulsusest ning kergest, lõbusast põlwest. Mis 
teda ootas, oli töö, ainult töö, ning hall mure.

Mis sai ta wastu sel wahetusel?
Seda ta ei teadnud weel õieti.
Ta wahetaö hea õnne peale.
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16.

Lõpparwe.

Matüas Lutzi lootus sooritada piinlikku taganemist Bertast 
kirjalikult, pidada wõitlust warjatud Paigast ja kaugelt eemalt, 
läks paraku luhta, päew enne seda, kui ta sõitis maale, ühel 
pühapäewa-hommikul, sai ta Liisa kaudu mamsel Wittel- 
bachi käest kutse ilmuda üles meistri elukorterisse. Zsanö ja 
emand olid läinud kirikusse, jättes tütre, kes wabanöas ennast 
peawaluga, üksinda koju.

Selli südames tärkas kohe paha aimdus. Ta oli tänast 
päewa juba ette kartnud, sest Berta jäi wiimasel ajal sage
dasti kirikusse minemata, et kohata peiut ivanemate ära
olekul. pealegi teadis ta seekord, et Matiiaö pidi homme sõitma 
pikemaks ajaks ära. Lutz oli just uksest astumas, et kodust 
põgeneda, kui Liisu selle salateatega ta kinni püüdis, üüri
keseks käsitles ta katvaisust lasta tüdrukut waletada, et teda 
pole kodus,- aga ta tundis Liisa ees sellest häbi ning otsus
tas wastu ivõtta, mis saatus talle määranud.

Mamsel Berta teretas teda wõõrastetoas oma wõlu- 
waima naeratusega. Neiu oli silmahakkatvalt elegantses püha- 
pöewaehtes, juuksed moodsaks soenguks tehtud ning nägu, 
millest loitsid silmad haruldase läikega, kergesti roosastatuö 
ja puuderdatud. Kes teda nõnda nägi, pidi tunnistama, et 
Berta Wittelbach ei kuulu wälimuselt weel sugugi wiimasesse 
liiki Tallinna koöanikutütaröe seas. Maitsekamalt riides käia 
oskas ta kahtlemata, kui nii mõnedki teised.

Mamsel Mittelbach sirutas peigmehele sooja, innukalt 
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pigislawa käe wastu, ja ta elawaö silmad heitusid sügawa, 
usutawa waatega noormehe rahutule näole. Terwe pilweke 
magusat lõhna lõi Matiiasele meistritütre rõiwist wastu. See 
lõhn ärritas teda, ent siiski hingas ta seda himuralt.

„Mati, oma sõna ei ole sa siiamaani weel ikka lunasta
nud," algas mamsel Berta sõbralikult nokkiwal etteheitel.

„Missugust sõna?"
„Seda sa enam ei mäletagi?" ja neitsi Wittelbach äh- 

waröas näpuga. „Sa tahtsid ju papalt wälja uurida, kuidas 
tema meie asjast nüüd mõtleb."

„Seda tegingi — alles paari päewa eest," waletas Ma- 
tiias mehiselt.

„Ja sellest ei tea mina midagi?"
„Ma ei tahtnud sind kurwastaöa. . ."
„Kurwastaöa?"
„Ja, sest sinu isa wäljenöused ei jätnud mind kahe- 

wahele, et meil kummalgi ei ole midagi loota."
„Kas tõesti?" küsis Berta imeliku rahuga. „Minu isa 

andis sulle märku, et ta sind mitte wastu ei wõtaks, kui sa 
minu kätt läheksid paluma?"

„Sa, Berta. Llksnes nõnda oli tema weiöi keerulisi sõnu 
mõista. Sa ma arwan, et me hästi teeksime, fui endid mõt
tega hakkaksime harjutama, et kõik on otsas, et me peame 
oma plaanid ja unenäod maha matma. Sinu wanemaö on 
praegu sama kindlasti meie ühenduse waötu kui ennegi."

„Mati, sa waletaö!"
Läige, mis oli Berta silmadel nüüd, polnud enam nõi- 

öuw, Waid kõrwetaw, põletaw.
„Miks sa seda arwaö?"
„Sest et ma tean, et minu wanemaö mõtlewad teisiti. 

Ma lasksin sinu just sellepärast üles kutsuda, et seda rõõmu
sõnumit sulle teatada. . ."

„Kuidas?"
„Meie ühinemise wastu ei olnud mitte nii toaga papa 

fui mamma. Sa mamma andis mulle eile õhtu selgesti märfu, 
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et nad oma wastupaneku nüüd jätawaö. Kas teab, mis 
mamma mulle ütles? Ta ütles sõna-sõnalt: ,Tule jumal appi, 
ega me tobi minna oma tütart Lutzile pakkuma, kui ta teda 
ei tule küsima! Ta pole meile oma kosjanõust weel sõnagi 
lausunud, ei otsekohe ega mõistu. Kui me teaksime, et ta 
sind tõesti armastab, ja kui ta meile ise seda tunnistaks — 
wahest jõuaksime siis wiimaks teisele otsusele kui senini... 
Mis sa selle kohta ütled. Mati?"

„Imelik meelemuutus!" ohkas Mati sügawast südamest, 
kuna ta silmad jooksid põrandat mööda ringi.

„Imelik? Minu meelest toaga loomulik," seletas mõrsja 
lõikatoalt. „Me lootsime ju kindlasti fe^S^eelemuütü^^ee^0^ 
oli meie troost ja julgus kogu toõitlus^ö /.^'WistiM 4ec$TI 
nüüd, mis sul on teha..." ' -t.XTS

Matüas nägi, ta ei pääsenud enam otsustawa sön^r, 
eest. Lõppartoe tegemine senise mõrsjaga oli tootemini tulnüö, 
fui ta mõelnud ja sootoinuö. Meel pidas ta lühikese sisemise^ 
toõitluse, siis toaatas neiule kindlasti silma ja ütles:

„Anna mulle andeks, Berta, aga ma ei toõi sinu toane- 
mate ette ilmuda, et sinu kätt paluda. Ka minu meel on toahe- 
ajal muutunud."

Neiu Mittelbach jäi talle otsa toahtima, nagu poleks 
ta tema sõnadest õieti aru saanud. Ainult kolletu kahtoatus, 
mis letois pikkamisi üle ta näo, ja ta kitsaste huulte toaetoalt 
hatoatsetato toärin ilmutasid, et ta oli teda siiski mõistnud.

„Mati!" karjatas ta siis äkitselt ja hüppas püsti, nagu 
oleks teda noaga torgatud.

Ko MotiioS tõusis istmelt. Ta astus neiu juure, toõttiö 
ta kitsa, jääkülma käe pihku ja sosistas alandlikult ja palutoalt:

„Ma tean, fee on halb minust, mis ma teen, ma tunnen 
enese süüdlase oletoat, aga ma ei toõi teisiti. Ma tahan 
sinu toastu ennem nüüd toalelikuks jääda, seda tun
nistades, fui tertoe eluaja salaja toaletada. Meie abielu 
ei fujuneks mitte õnnelikuks, seepärast astun tagasi. Nimeta 
mind sõnamurdjaks, aga anna mulle mu sõna tagasi."
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„Mispärast?" tuli teine lühike karjatus neiu suust.
„Sellepärast, et meie wahel abiellumiseks puudub was- 

tastikune armastus," kostis Lutz rahuga, millest ta isegi oli 
hämmastunud,- nüüd, kus ta keset wõitlust seisis, kardetud 
hetkele otsekoheselt silma waatas, leidis ta korraga julguse ja 
sündsaid sõnu rohkem, kui ta uskuda wõinud.

Wihase tõukega wirutas Berta ta käe tagasi. Nägu ja 
silmad, millesse Matiias nüüd waatas, tuletasid meele kurja 
inglit pildil, mis rippus seal akna wastas seinal.

„Nurjatu kelm!" tungis mamslil nagu kinnipitsitatuö kur
gust. „Alles nüüd leiad, et meie wahel puudub wastastikune 
armastus! Terwe aasta, mis oleme pruut ja peigmees, ei 
teadnud sa seda mitte. Kust tuli sulle fee teaöwus siis nüüd 
korraga?"

„Ma olen ennast proowinud, Berta. Ma wõin sulle 
kinnitada, alles peale rasket wõitlust jõudsin awastusele, millest 
praegu kuuled. Kui olen saanud sõnamurdjaks ja äraandjaks, 
siis tuli fee sellest, et ma ennast waremini küllalt ei tunnud. 
Mida ma armastasin, oli sinu wara, mitte sina ise. Alatu kelm 
oleksin aga just siis, kui wõtaksin sinu ainult su wara pärast 
ja waletaksin sulle siis mehearmaötust iga päew ette."

Berta hakkas naerma. See oli isewärki roostetanud ja 
sapi sisse kastetud naer, mis põletas ning haawaö kõrwa.

„TiSlerisell kõneleb sest nõndanimetatud,k õ r д e m a s t' ar
mastusest, endine külapoiss mängib idealisti ja romantikut, 
nagu neid klassikalises luules kirjeldatakse — see ajab ju eesligi 
suure häälega naerma!... Kui juba õiglane tahad olla, 
siis ole seda wähemalt täiesti! Tunnista ometi üles, et sa 
paljas narts oled meeste seas, et sa kohe meele ja mõistuse 
kaotad, au ja häbi unustad, fui sulle keegi naisolend tvõrgu- 
tades wastu naeratab! See wõõras tüdruk täis kawalust ja 
kiimalust, kes elas paar nädalat meie katuse all, on fu pea 
ajanud segamini, sest et sa iseloomult nii nõrk ja wäeti oled, 
ja nüüd püüad mulle selgeks teha, et su meelemuutus tulnud 
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eneseproowimisest! Sa waene ei ole muud, kui selle wiletsa 
wörguiaja halatsetaw ohwer, tema saak!"

Berta suu ääre oli peen wär rohekaswalget wahtu kor
junud, kuna ta nõnda oma sappi waese patuse peale wälja 
kallas. Ago just Berto ülemäärane teiho, mis pani talle ikka 
teotawamaiö, haawawamaid sõnu suhu, aitas Matiiase 
wastupanekut kinnitada, ta rahu alaldada. Palju nõr
gem oleks ta arwatawasti olnud, kui neiu oleks wõidelnud 
pisarate, kurbuse ja ahastuse ning härdate palwetega.

„Selle wõõra inimese jätame asjast hoopis forteale," 
teostas noormees rõhuga, „sest tema pole omalt poolt minu 
meele muutumiseks midagi teinud, tal pole kõigest sellest ai
mugi. Sa teõid julge olla, et tema ja minu te ah ei ainustki 
sõna pole kukkunud, mis kuidagi õrnemate asjade poole oleks 
sihitud olnud, ja et meie teahel pole praegu toeel mingit ühen
dust, ei salajas ega atealifult, ja et iseäranis Leena kõige 
teähematki pole teinud, et mind meelega enda poole tõm
mata. Sa teed temale suurt ülekohut, fui teda nii rasfesti 
ja nii inetult süüdistad. Kaeba minu peale, jäta fee süütu 
inimene rahule!"

„Sa armastad teda?" litsus Berta nähtatea foaetoaga 
huulte te ah eit teälja, ja ta hääi oli nagu summutatud ägamine.

„Sa," teostas Motiios selgesti ja findiasti.
„Ning tahad teda fosida?"
„Sa."
„Olga sa õied minu! Ma ei anna sind priifs!"
„Sa ei anna mind priifs, teades, et ma sind mitte ei 

armasta — ?"
„Ma ei nõua sinu armastust, ma suudan ilma selletagi 

läbi saada!"
^,,Ko siis, fui tead, et armastan teist?"
Berto surus mõlemad fäed oma fitfa rinna teostu, otsekui 

tahaks toarjata praegu saadud lahtist hooteo.
„,Ko siis!" hüüdis ta imekitsoks tõmbunud näost.
Selline teisadus tegi Matiiase ometi teeiõi kohmetuks.
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Ta ei teadnud sedapuhku tõesti mitte, mida wastata. Ta 
hääl awalöas juba tõuswat ärritust, fui ta wümaks lausus: 

„Aga niisuguse abielu eest ei toõi ma waötutust enda 
peale wõtta, sest ma ei taha meelega saada kurjategijaks. 2a 
wägisi ei wõiöa mind ju ometi sundida midagi tegema, 
kõige wähem panna nii tõsist sammu astuma... Ma pean 
imetledes küsima: kas see on meister Wittelbachi uhke tütar, 
kes minuga nõnda kõneleb?"

Miimase lause mõju oli suurem, kui Matüas oli teadnud 
eeldada. Berta nõksatas sammu tagasi. Ta silmade eest lan
ges nagu kae, ta nägi korraga, kui kaugele ta kirglikus ürewuses 
oma seisuselise, kõige pealt aga oma naiseliku uhkuse oli unus
tanud. Seda pidi talle juba meele tuletatama! 2a et mäösaw 
wiha ja näriw küwus kõik õrnemad, pehmemad tunded ta 
põues maha olid surunud, siis sünnitas see uus haaw, mis 
ta uhkus saanud, seal ka ainult mürgist, tulwawat mõruöust.

„Ma tänan teid selle meeletuletuse eest," hüüdis neiu end 
sirgeks ajades ja kõrgilt, põlastawalt tema peale maha waa- 
öates, „aga seda polnud tarwiö. Berta Mittelbach wõib 
ennast silmapilguks unustada, aga ta toibub ise jälle meele
mõistusele. 2a nüüd on ta toibunud!... 2sanö Luts, 
ma kahetsen südamest, et ma seda mitte waremini 
ei teinud, mis teen täna ja mis on teiesugusele kü
last tulnud elukale ainult omane: seal on uks, isand 
Lutö!... ßiöage meeles, et Berta Wittelbachil ei ole 
tarwis teie kätt ega armastust kerjata,- seks on ta 
ikka weel Berta Mittelbach ja mitte mõni toatüdruk, mitte 
mõni saunaeiöe tütar, mitte säherdune kaup, keda ema sitsi
rätiku ja waka wilja eest noortele elumeestele müüt). Teie 
olete omale õige naise wälja walinuö, — ainult niisugune 
wõib teile kohane olla!... 2a nüüd weel kord: seal on 
uks, isand Luts!"

Ta pööras selja ja wuhises uhkelt nagu paabulind teise 
tuppa.

MatiiaS seisis hämaralt paigal. Naökeö sõnad, mis teda 
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ennast puutunud, jätsid ta kaunis külmaks,-aga kuuldes musta 
laimdusi, mis sadas Leena peale maha, tundis ta, kuidas kuum 
weri talle pähe tõusis, ja ainult waewaga suutis ta endas 
Mtiwat ägedust talitseda ning meeles pidada, et tal on tege
mist wihase, tasuhimulise naisterahwaga, kelle plahwatuses 
ta teatud määral ise oli süüdi. Nõnda siis kehitas wiimakö 
õlgu ja pööröis sõnalausumata ukse poole. Ta wõis ju õieti 
rõõmustada, et lugu nii lühidalt lakanud, olgugi pigi- ja 
wääwlirahe all.

Waewalt oli Lutz aga üle läwe astunud, kui toast 
kostis hele karjatus:

„Mati!"
Selles hüüdes polnud enam sappi ega mürki,- see oli 

armaötawast südamest pigistatud palwe. Aga Mati ei pan
nud seda meelega tähele, pidi ta nüüd ka weel pisaratewihma 
alla jääma? Seal oli ta seisukord, nagu wõis aimata. Palju 
piinlikum. Seepärast lükkas ta ukse enese järel tugewasti 
kinni ja astus ruttu trepist alla.

„Mati!" kajas toast weel teine hüüe, aga põgeneja ei 
kuulnud seda enam,- ta ei näinud ka, et uks tema järel lahti 
kisti ja kaks ahastawat silma teda eeskojast, trepilt asjata 
otsisid.

Berta Mittelbach wankus sohwa juure ja langes nuuksu
des sellele kummuli. Ta nuttis mõned minutid kirgliku inimese 
ägedusega, kramplikult wäriseöes. GiiS kargas äkitselt üles 
ja ruttu, nagu oleks nägemata leek ta pisarad imenud, kuiwasiö 
ta märjad silmad jälle. Ta pikk, kõhn käsiwarS sirgus rusikat 
raputades ukse poole ja ta kitsaste, wereta huulte wahelt tuli 
hääleta kahin kuuldawale.

Keegi ei kuulnud, mis ta ütles.
Mähest ta ei kuulnud seda isegi.
Järgmisel hommikul wara sõitis Matiias Lutz ühe wa- 

nema õpipoisiga maale, ilma et ta Bertaga weel kord oleks 
kokku puutunud.

17 Wilde, flut Anija mehed fäifib Tallinnas. 245



17.

Konrad Huber waleprohwel?

Matüas Lutzi töö maal wõttis rohkem aega, fui ette oli 
arwatuö. Tal oli esmalt ühes hiljuti walmis saanud uues 
härrasmajas, Lõuna-Harjumaal, peenemaid öekoratiiwseid 
niferöustöiö teha ja siis kahes naabermõisaö antiikseid mööb
leid parandada ning üle poleerida. Hakatusel ülesantud teM- 
mistele lisati aga kõikjal uusi juure, sest selli osaw ja maitsekas 
töö kutsus üldise kiituse esile, ja nõnda jõudis Lutz alles Pool
teise kuu pärast Tallinna tagasi.

Head tuju ja karastatud terwist ei toonud ta maalt mitte 
kaasa, seda märkas sõber Huber kohe. Mati oli läinud kõhne
maks, ta silmade ümber seisid uneta öid ilmutawaö warjud ja 
otsaesist kattis taoti nagu nägematu pilw. See nähtus pani 
sõbra wõõristama. Mis asi wõis talle tuska teha, missugune 
mure ta südant muljuda? Kahetses ta wahest sündmust, mis 
siin majas kuue nädala eest tema ja meistri tütre wahel oli 
aset leidnud?

Huber otsustas kohe endale selgust muretseda, ßifa lahus
oleku tõttu oli sõber talle weel armsamaks saanud kui enne, 
pärast õhtusööki hakkas ta Lutzi käe alt kinni ja wiis ta wälja 
wärSke õhu kätte.

„Sul on midagi pihtida. Mati," algas ta.
„Miks sa seda arwad?"
„Sinu loojaläinuö nägu ilmutab sellesarnast."
„Sul wõib õigus olla," ohkas Lutz. „Mu nägu on läinud 

sellepärast looja, et ka kõik muu looja on läinud."
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„Ka kõik muu? Seda ma ei mõista. Wõi waewab su 
hinge, et sa Berta Wittelbachi looja lasksid minna?"

„Ei. See on unustatud. Meie wahe on selge, ja sellest 
on mul hea meel... Aga meie peame kuhugi sisse astuma, kus 
tulewalgust on, siis wõiö ise mu hingeolu üle otsustada. Seda 
puhku ütlen sulle ainult, et sa oma pea oled kaotanud..

„Mina oma pea? Seda ei tunne ma sugugi. Küll aga 
arwan märkawat, et sinu pea jälle kord on kadunud... Astume 
siia sisse."

Nad olid, mööda Dunkri uulitsat alla minnes, Kullasepa 
uulitsa nurgale jõudnud ja seisid siin wäikese madalamat liiki 
joogimaja ees. Teades, et selles on suurema joogitoa kõrwal 
weel kaks pisukest, päewal pimedat kambrikest, kus eksitamata 
wõis istuda, astusid nad sedamaid sisse ning leidsid õnneks 
teise tühjana. Istet wõtnud ja õlut tellinud, tõmbas Lutz 
põuetaskust ühe kirjapoogna wälja, ulatas sõbra kätte ja ütles 
häälega, mis oli ainult allaneelatud ohk:

„Loe!"
Konrad waatas ruttu alguslauset ja sama ruttu allkirja 

ning hüüdis:
„Leena paju käest! See on huwitaw!"
„Wäga huwitaw!" kordas Matiias niisugusel toonil, et 

sõber talle hämmastunult otsa pidi waatama.
Konrad Huber aga luges:

Armas sõber! Wabanöage, et ma Teie wiimasele 
kirjale nii hilja wastan. Aga ma pidin enesega kaua 
wõitlema, enne kui sule tohtisin wõtta. Seda kindlam on 
aga nüüd otsus, mis ma Teile wõin ette panna. Andke 
mulle armulikult andeks, kui see otsus Teid pahandab 
wõi haawab — ma ei wõi teisiti! Ma olen kõik läbi mõtel
nud, kõik kaalutlenud ning jõudsin selgusele, et ma raskestt 
ülekohut teeksin, wastu wõttes teie kosja. Askuge mind, 
meie elu ei oleks õnnelik. Minu süda, mis mind iialgi 
pole petnud, ütleb mulle seda. Armas sõber, leppige 
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sellega ja püüdke oma nõu unustada. Arge mõistke 
mind hukka, ärge waewake oma südant, waaöake kaine 
pilguga ringi, ja küll Te siis leiate, et õnn Teile 
mujalt wastu naeratad. Ainult ühte kirja julgen Teilt 
weel paluda, nimelt seda, milles mulle andeks annate 
mu tänamatu waStuse ja mulle kinnitate, et Te oma 
eksliku kawatsuse õnnelikult olete unustanud.

Oma kõige kallima sõbra kätt pigistades
Leena paju."

Huberi nägu oli kirja lugedes pikaks ja ikka pikemaks 
weninud. Ta hoidis paberilehe tulele nii lähedale, otsekui ei 
suudaks uskuda, et ta silmad loewad õieti. Ja kui ta lugemise 
lõpetanud, hakkas ta uuesti otsast peale ning luges nüüd pool- 
walju häälega, et ka kõrw kuuleks, mis seisab paberil.

„Nüüd söögu mind aga rotid elusalt!" hüüdis ta siis 
punetawal näol, kuna ta käsi kirjaga wajuS lõdwalt põlwele. 
„On siis sellist ilmas enne kuuldud? See tüdruk on lihtsalt 
mõistuse kaotanud!"

„Tema kirjast kõneleb minu arwates möga selge mõistus," 
heitis Lutz norus peal wahele.

„Siis pole see kiri tema kirjutatud!"
„Seda arwasin minagi esiotsa. Olga mul on temalt weel 

üks kiri, mis tuli waremalt, ja nii nägin mõlemaid wõrreldes, 
et neid üks ja sama käsi on kirjutanud."

„Mis ütleb ta sulle siis esimeses kirjas?"
„See on tühine sõbrakiri — wastus minu esimesele sama

sugusele kirjale, milles ma oma südameasju weel ei ilmutanud. 
Mu tahtsin temaga esimese täiesti süütu kirjakesega ainult 
ühendusse astuda, teda ette walmistada. Wäga kahtlane oli 
mu meelest juba seegi, et ta wustused mõlemate kirjude peale 
tulid nii hilja, alles paari nädala pärust. Wiimuse wustuse 
sain wuewalt paar päewu enne kojusõitu...Su näed nüüd, 
Konrad, et oled mulle olnud waleprohwetiks. sZoolteise kuu 
eest andsid oma pea pundiks selle eest, et tuwike tuleb, kui aga 
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wiliötan. Nii põhjalikult wõifiö sinagi eksida, sina, kes sa mind 
nimetasid õpipoisiks sääraseis asjus, ise aga tahtsid olla meis
ter."

Huber hüppas Püsti ja kawatses näilikult ärewuse pärast 
eöasitagasi hakata jooksma. Olga ära nähes, et ruum selleks 
liiga kitsas — ta oleks tõuganud igal sammul tvaötu seina —, 
wajus ta ägades toolile tagasi.

,,2a ma ütlen sulle — ta armastab sind siiski!" hüüdis ta 
ja lõi rusikaga lauale. „Ma lõikan oma nina näost ja annan 
weel kord pea pandiks, kui ma mitte õieti ei näinud. Waheajal 
peab olema midagi juhtunud. Ta on kas kellegi teise poole 
löönud wõi ta seisab mingi salajase mõju all, mis teda sunnib 
sinust taganema. Õige asi see ei ole, wõi ma peaksin ju olema 
sõge — weel sõgeöam kui sina ise."

„Sa tahad wägise olla ilmeksimatu, Konrad," ütles Lutz. 
„Sa usud oma silmi rohkem kui tõde ennast, ehk küll wiimane 
sul nüüd on must walge peal käes."

Huber luges kirja weel kord pikkamisi ja uurimisi läbi, 
nagu püüdes ta ridade wahelt otsida, mida ta ridade seest ei 
leidnud. Wiimaks hüüdis, nagu oleks ta tõesti ühe lootusekiire 
tabanud:

„Aga siin pole poole sõnagagi öeldud, et ta sinu wastu 
midagi ei tunne, et ta süöamekalkusest sinu kosja tagasi lükkab. 
See on minu arust kahtlane."

Aga MatiiaS naeratas nukralt ja waötaö:
„Minu arust on see üsna loomulik. Ta ei taha mind 

haawata niisuguse otsekohese, kareda tunnistusega, seks on 
ta liiga õrna loomuga inimene. Aga kirja terwe sisu annab ju 
selgesti märku, et just puuduw waStuarmastus ta sulge on 
juhtinud. Jätame kõik mõistatamise, sõber, — asi on otsas."

Sõna „otsas" tõi Huberile uue ärewusehoo.
„Sa tahad siis selle otsusega lihtsalt leppida ja wagusasii 

nurka pugeda?" hüüdis ta. „Kas tead, mina ei teeks seda 
mitte!"
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„Mida sina siis weel teeksiö?"
„Wähemall astuksin temaga sedamaid ühendusse ja 

püüaksin teda panna suuga seda tunnistama, mis ta kirjas 
ütlemata on jätnud. Naistel on ju wahel pentsikud tujud ning 
artvamiseö, mitte ajul ja mõjul nad raskeid otsuseid teewad, 
mida nad pärast kahetsewaö. Sul ehk läheb korda puhuda 
tema põhjus ümber. Wähemalt katset peaksid tegema, ja mina 
tahan hooli kanda, et see sünnib."

„Ma kuulan sinu sõna, sest mul on kahju tast ilma 
gääda," wastas Lutz nii kurwalt, et fee lõikas Konradil süda
mest läbi. „MiS nõu sa mulle annad?"

Huber mõtles järgi.
„Lllehomme on pühapäew. Kirjuta talle weel täna õhtu 

ja kutsu teda pühapäewakS jalutama. Te wõiksite teha pikema 
käigu linnast wälja, sest wabas looduses olla niisuguseid asju 
kõige kohasem harutada, ütlewad asjatundjad... Kas tal 
peaks pühapäewiti prii aega olema?"

„Wististi, sest ta mainis oma esimeses kirjas, et tema 
härrased olewat praegu wälismaa-reisul ega jõudwat enne 
selle kuu lõppu tagasi."

„Wäga hea. Minu esimene käsk on siis, et sa püüad 
temaga ülehomme kokku saada. Ei jõua sa ise hästi joonele, 
siis wõid minu nõu ja abi peale julge olla. 2a nüüd — pea 
püsti! Minu arwateö pole weel kõik kadunud."

Nad tegid minekut. Alles teel andis Lutz sõbra wiimase 
awalduse peale wastuse.

„Minu lootused on wäga kokku kuiwanud," ütles ta, „ja 
kas tead, mis otsusele ma seepärast olen jõudnud? Ma tahan 
peatselt oma pambu siduda. Minu töökoht ja kogu see linn 
ei meeldi mutte enam. Majas on mul toaenlane, kes ei taha 
minuga ühes lauas enam süüagi — täna wähemalt oli ta 
iste tühi — ja sest saadik, fui mul see kiri taskus põleb, wihkan 
ma tertoet Tallinnat,- ta on mutte nagu kõrweks saanud, kus 
kannatan nälga ja janu. Wälja siit siis, ja toõimalifult ruttu!"
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Huber ei kostnud midagi. Ta wõis ju arwata, et tal endal 
oleksid praegusel puhul needsamad tunded. Enne kui nad Wit- 
telbachi maja uksest sisse astusid, küsis ta ainult:

„Berta pole sinuga pärast suurt kokkupõrget enam mõtteid 
wahetanud, ei suusõnal ega kirjalikult?"

,,Gi. Ta uhkus ei luba seda. Aa nõnda on ka kõige parem. 
Ma soowiksin ainult, et ta mind nii toaga ei toihkaks. See 
rõhub mu südant, sest mul pole senini toihamehi olnud." —

Matiias hakkas, kui ta kirja neiu Pajule ära saatnud, 
pakitsetoal südamel pühapäetoa ootama. Qhtlasi kartis ta 
tertoel laupäetoasel päetoal äraütletoat toastust, mis aga 
õnneks jäi tulemata. Nad pidid Kadriorus kohtuma ja, kui 
sügisene ilm toähegi lubab, jala Kosele Uutama.

Noor neiu ei jäänud ilmumata. Matiias tundis ta kogust 
ja käigust juba kaugelt eemalt ära, ning toaljusti tuksuto süda 
tõusis tal kurku.

Noor neiu oli toälimuselt ruttu arenenud linnaliseks. Ta 
kandis kübarat, moekohast soengut, kindaid ja päetoatoarju. Ta 
ei tuletanud enam kuigi palju meelde seda tütarlast, kes, rätik 
peas, soome kingad jalas, komps käes, ligi kolme kuu eest 
Lasteaias Matiiase ees oli seisnud ja meister Wittelbachi 
juure teed küsinud. Noormees pidi imeks panema, kui toabalt 
ta liikus ses uues ilmingulaadis. Noorest daamist, keö temale 
praegu kergel, toäleöal sammul lähenes, ei toõinuö enam 
naljalt oletada, et ta kusagil popsihurtsikus oli lapsepõltoe 
mööda saatnud ja senini alaliselt maal elanud, toaiö see oli 
ilus peen parema kodanikuseltskonna neiu, kes sirutas talle 
toäikese käe mustas, kitsas kindas toastu.

Nad teretasid teineteist tummalt, ja et neil mõlemil tõusis 
kuum puna põske, siis nad pöörasid näoöki kõrtoale. Nad 
toahetasid mõne sisuta sõna alles siis, kui nad, suunda toüli
mata juba paarsada sammu teineteise kõrtoal olid kõndinud. 
Siis aga tuli see elatous nende üle, millega kohmetud ini
mesed endid kitsikusest püüatoaö aidata; nad leidsid korraga 
nii palju jutuaineiö, et nad ilma toaheta ja üleminekuta ühe 
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Pealt teise peale hüppasid, kusjuures nad waewakski ei wõtuuö 
teineteise küsimustest ja wastuötest selgesti aru saada. Muidugi 
kõneldi ainult igapäewaseist, ükskõikseist asjust, aga toonil, nagu 
oleks neil kes-teab kui suur tähtsus.

Wahel harwa waatasid nad kõrwalt teineteise peale, 
wõimalikult hoidudes sellest, et nende waated juhtuks was- 
tastikku. Matiias pani tähele, et neiu nüüd, kus ta oli rahu 
kogunud ja esialgne puna ta palgelt tagasi walgunuö, näis 
nagu wanemana ja küpsemana kui siis, mil ta teda wiimast 
korda näinud. Ta suu ümber ilmus taoti wäike wärisew 
jooneke, mis rikkus ta huulte pehmet õrnust, ja ta waates 
oli midagi, mis waakus nagu fügafoa tõsiduse ja salajase 
rahutuse wahel edasi-tagasi.

„Kas tulite hea meelega, mamsel Piaju?" küsiö Lutz äkki 
muu jutu seas.

„Wäga hea meelega," wastas Leena üsna rahulikult. 
„Ma istun ju alati kodus, pealegi tööta, ja see on igaw."

Ta kõneles siis härraste kojutulekust, mida olewat paari 
nädala pärast oodata, ja juhtis jutu warsti Matiiase möö
dunud maaelule, misjuures ta põhjalikult järele päris, kus 
mõisates ta töötanud, kui kaugel need olewat, kust sinna 
sõiöetawat, kes nende omanikud ja missuguseid töid Matiias 
seal teinud.

See otsitud ja siiski nii elawalr nauditud jutulõbu kestis 
kogu tee. Küll pakitses neil tänase kokkutuleku õige põhjus 
südames, aga nad mõlemad näitasid seda sündsamale hetkele 
edasi lükkawat, lohutades endid seega, et seks on ju weel aega, 
haistis, kui leiaksid nad paljast koosolemisest, teineteise lähe
dusest, sedapuhku lõbu küllalt ning kardaksid seda tõsisema 
jutuaine läbi ainult rikkuda. Teineteiselt küsimata, kuhu õieti 
minna, olid nad alla Kadrioru nterekalöale sattunud ja mõne 
aja pärast leidsid nad endid pirita jõe äärest.

„Kas läheme üle?" küsis Matiias.
„Minugi pärast," naeratas Leena.
„Kuidas meeldiks teile sõit jõel?"
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„Ma olen kõigega rahul ja kõige eest tänulik."
Nahutu agarusega Walis Lutz, kui naö parwega teisele 

kaldale jõudnud, jõe äärest wäiksema lootsiku ja muretses 
trahterist söööawat ning joodawat teemoonaks kaasa. Kuna 
neiu wõttis tüüri juures istet, pani noormees aerud tuge
jatel löökidel tegewusse, ja ruttu liikus kerge jene j astu 
jõge üles Kose metsatukkade poole.

Oli soe ja selge septembri-ilm. Weiöi hõreda, pilutleja, 
loiu paistega suudles päike rohekad jirjenöajat merd, 
mustjashaM jõepeeglit ja jäikeSte jere- ning rooöteplekkiöega 
tähnituö metsa mõlemail kalöail. Õhk oli uduta, tolmuta, 
taejaserjani nii läbipaistej, et kõige kaugemad kujud ja 
kogud tugejate äärjoontega said nähtujaks,- pirita kõdune- 
jate kloostriivaremete küljes j õis lugeda peaaegu üksikuid ki je 
ja Kose mõisake jahtis puude jahelt nagu käega kaisutajalt 
pildilt alla jõkke. Mida kaugemale lootsik jõudis, seda kõrge
maks ja kaunimaks läksid metsaga kaetud kaldad, seda rahu
tumaks ka jõe jool kiwiöega palistatud sängis.

Mõlemad sõitjad jaikisiö. Nende senine kerge jutt oli 
uinunud nagu magama, nende näod löönud tõsiseks. Nad 
jaatasid ringi, nende pilgud г ii j asid teineteise palet, aga 
mõlemad püsisid sedajõrt mõttes, et kõnelemiSwajaöus ei 
saanud tundujaks. Nende suid sulges teaöwus, et oli tule
kul, mis pidi tulema, ja nad jalmistusiö selle waötu ette.

Mida enam kohmetusekarnmiis nende ümber lõöjenes, 
seda jabamalt ja seda kauemini hakkas nende pilk teineteise 
näol jiibima. Matiiasele tükkis seejuures äkitselt tundmus 
peale, mis teda juba kord ennemalt erutanud — siis, fui 
ta esimest korda selle tütarlapse ees oli istunud ja tema põgene- 
mislugu pealt kuulanud. See jägifi üle joota j, jerd kuumalt 
jooksma panej tundmus, osalt hingelik, osalt ihulik, pigistas 
ta südamest ka nüüd salahüüde wälja: Missugune kena naine 
saaks sest lapsest? Ja nüüdki jäi ta kahe jahele, millised oma
dused neiu juures olid selle õnnestaja ihalduse peasünni- 
tajaö, kas ta ajalalt allikselged, rääkijad lapsesilmad, ta rõõsk 
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ning wärske nägu selle elu ja õnne pakkuwa suukesega, wõi 
ta meelierutaw, kõrgesti kummuw naiserinö. Matiiase meelest 
oli korraga, kui poleks ta hing mitte kallis küllalt, et lunastada 
see inimene seal oma waStaö enesele, üksnes enesele...

Ta tõmbas aerud äkitselt lootsikusse.
„Leena, miks te ei taha mulle naiseks tulla?"
Ta ehmus peaaegu isegi sest järsust küsimusest. Leena aga 

jäi talle keeletult otsa wahtima.
„Ma tahan teada saada, mis teil on minu waStu," jätkas 

Lutz enda teada pehmemalt ja rahulikumalt, aga ta häälel 
oli siiski nii kare kõla, nagu püsitaks salawiha ta südant.

„Minul teie WaStu?" kordas neiu, kuna ta käed tüürist 
wallanöusid,- ta tahtis weel midagi lisada, aga mingi sees
mine wõim näis ta keelt halwawat, ja noormees pani tähele, 
kuidas ta näost lõi nii walgekS, kuis ta teda weel kunagi 
polnud näinud.

„Teil peab minu wastu wiimasel ajal midagi olema," 
tõukas Matiias katkestatud lausete kaupa wälja, kuna ta silm 
kinnistus kindlasti neiu näol, „sest me saime hakatuses teine
teisega toaga hästi läbi, — me olime minu teada kõige 
paremad sõbrad, — ma artoasin, et teie mind sallite, — ma 
ei suutnud artoatagi, et te mulle annaksite niisuguse toastuse, 
— mis on teiega toaheajal sündinud?"

„Ma sallin teid praegugi toeel, — me oleme praegu 
toeel sõbrad," toastas Leena tasa, kuna ta hääl oli sama 
paluto ja lepitato nagu ta pilk.

„See on aga sõprus, mis mulle ei meeldi! Ma lootsin 
ja sootoisin rohkem. Selle sõprusega jään nälga... Leena, 
keda te armastate? Kellega olete toiimasel ajal tuttatoaks 
saanud?"

Noor neiu raputas kähku pead.
„Ma pole kellegagi tuttatoaks saanud, toähemalt mitte ini

mesega, keda armastaksin."
„On fee tõsi?"
„За."
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Gee „ja" tuli nii kindlasti ja ustawalt Leena huultelt, 
et Matiiase rind tõusis nagu kergenöawal ohkel.
> „Siis peate mulle seletama, mispärast te minuga ei 
arwa saawat õnnelikuks. Ma usun, et ma pole ammugi mitte 
kõige pahem mees. Mul on tugewaö käed ja hea terwis. Tige 
ma ei ole enda teada ka mitte..."

„Aga te olete peigmees, härra Lutz, te pole enam waba!"
See hüüd weöas Matiiase näost üle nagu laia walguse- 

joome.
„Kas see on teie ainus põhjus?" küsis ta rõõmlikul põne- 

wusel. „Te ei tea weel, et ma pole enam peigmees? — Ei, 
Leena, ma olen waba, täiesti waba. See asi on ammugi 
lõpetatud."

Leena wäristas pead.
„Seda ma ei suuda uskuda, pruudi ja peigmehe wahel 

wõib ette tulla nägelusi, aga see ei aja neid weel igaweseks 
lahku. Kumb neist suudaks teist teha õnnetuks? Mamsel 
Mittelbach armastab teid, isand Lutz, ta armastab teid kõigest 
hingest, ma tean seda — ma olen seda ise näinud..."

„Aga nüüd mitte enam — nüüd ta wihkab mind, ja 
seda te pole mitte näinud," wastas noormees.

,,Ia kas arwate, et ta ses wihkamises on õnnelik? Ta 
wihkab teid, sest et teie temast taganesite. See wiha muutuks 
aga kohe armastuseks, kui pööröiksite tema juure tagasi... 
Isand Lutz, ma ei wõi mitte oma hinge peale wõtta, et 
keegi minu pärast kaotab eluajaks oma õnne. See on 
üks minu põhjusist."

„За teine?" küsis Matiiaö, kuna ta lootsiku põhja wahiis, 
„Teine on fee, et ma ka teie eluõnne ei taha waras- 

taöa. Mul ei ole teile midagi pakkuda, mitte kui midagi. Aga 
mõelge, mis te minu pärast peaksite kaotama. Terwe oma 
suure tulewiku? Ka seda pattu ei suuda ma teha. Ma ei 
jõuaks wälja kannatada teie kahetsemist, mis teile pärast kind
lasti asuks südamesse. Ma peaksin eluaja enese peale kae
bama : Maata, seda oled sina teinud? Mis oleks fee mees, 
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fui ta sind mitte poleks wõtnuö, ja fui sa õiglane ja mõistlk 
olefsid olnud tema pakkumist tagasi lükkama! . . . Inimene ju 
ei teq, mis ta tuhinas teeb. Seda kibedam on pärast kahju 
kanda . .

Kuuldus peaaegu, fui oleks neiu kodus pähe õpitud sõnu 
üles öelnud, nii ladusasti, hoolimata kõneleja ürewusest, toee- 
resid nad tal üle huulte. Olga selle eest oli nende mõju ka 
nõrk, nad puutusid kuulaja fõrtoa ainult leigelt, toitult, usku 
äratamata. Woi oli toiimane oma tuhinas kõige muu kohta 
mõistmise ja toeenöumuse kaotanud?

„Minu kahetsemist ei ole teil iialgi karta, selle peale 
annan teile oma hinge pandiks," toastas Matiias. „Ma ei 
tee kunagi midagi tuhinas, kõige toähem olen Berta Wittel
bachist tuhinas taganenud toõi teile tuhinas lähenenud. See 
kõik sündis pärast pikka toõittuft ja kainet kaalutlemist. Mis 
ma teiega ühelt poolt kaotan, seda tooidan teiselt poolt saja- 
toorra tagasi. Et ma niipalju tahan kaotada, näitab teile ainult, 
fui palju ma loodan toõita. Kui teie minu eluõnnest räägite, 
siis teadke, et see mitte neiu Wittelbachi käes ei ole, toaid 
üksnes teie käes... Olga teie tahate minu ilma jätta mu elu
õnnest."

„Ja neiu Wittelbachi õnn?" hüüdis Leena tasahiljukesi, 
funa ta lüktoele läinud rind ja tuksutoad huuled ilmutasid 
elatoat sisemist tooitlust.

Matiias Lutz toajutas aerud toette ja juhtis lootsiku 
mõne tugetoa tõmbega jälle keset jõge.

„Neiu Wittelbachi õnn? Kas artoate, et fee on mehe 
käes, kes teda ei armasta?"

„Aga tema armastab meest."
„Ja teie nimetate õnneks, kui armastato naine eluaja 

peab nägema, et teda ei sallita, toõi koguni toeel, et tema 
asemel armastatakse teist? Kas teie, Leena, sel toiifil oleksite 
õnnelik?"

Neiu 13aju toaikis. Matiiasele asus kindel tundmus rinda, 
et ta on toõitnud, fui need jäid Leena ainumaifs põhjusiks.
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Ta tahtis anöa talle mahti aru piöaöa, mõtteid koguda, otsu
sele sõuda,- seepärast ta waikiö ka ise ja hakkas warmalt edasi 
sõudma. Ta pani lootsiku niisuguse jõuga liikuma, et woolas 
mesi wene külgedel lõi wahutama.

Tlga Leena ei wõtnud enam sõna. Ta käed hoidsid jälle 
tüüri, ta pilk wiibiö laialt ja tühjalt mõõtmatus kauguses. 
LlueSti torkas Matiiasele silma tema näo wõõras kahwatus 
ning see kibekas lootmatusejoon ta suu ümber.

„Ma ootan ikka weel teie seletust," tähendas sõuöja 
wümaks, pühkides rätikuga higi näolt.

Leena lõi silmad tema poole. See pilk wäljendaS piina, 
kannatamist ja ühtlasi häröat paltvet: Wali mees, halasta 
mu peale ja jäta mind rahule!
. Aga sel mehel ei olnud halastust, nagu ei ole halastust 
uppujal neelawates wooguöes. Ta päris edasi, ta sundis, 
tuupis, pitsitas, pinnis. Ta majas waötust, mida ta suudaks 
uskuda, millest ta pääseks waiöluseta mööda.

Ja selle waStuse andis talle piinatud neiu wiimaks.
„Isand Lutz, ma ei armasta teid. . ."
Hoolimata sellest, et MatiiaS pidi niisuguse wastuse wastu 

olema ette walmistatuö ning oligi, mõjusid Leena poolsosiStatuo 
sõnad temasse siiski nagu ootamatud haamrilöögid pähe. 
Aerud libisesid tal käte wahelt, ta tugen) kogu Majus lõöwalt 
kokku, ta silmad waatasid nagu kustumal läikel üle paadi 
üüre Mette, mis muutus ta pilkud" ees punakaks, MirMenöa- 
MakS uduks.

Kumbki ei lausunud tükil ajal sõna. Ja kuigi neiu Meel 
midagi oleks öelnud — Matiias poleks seda Mist kuulnud, 
sest ta ei kuulnud ega näinud sedagi, et Leena tüüri juurest 
äkitselt tema põlMede ees oleMale pingile istus ja käe tema 
käisele pani.

„Isand Lutz, andke mulle andeks?" .
Ta pidi oma sõnu kordama ja tema käest pigistades 

kinni hakkama.
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See oli nagu kaugel udus hülbiw pilk, millega Maliias 
temale nüüd otsa waatas. Ta nokutas ainult peaga ja 
püüdis naeratada, aga see oli nagu surija naeratus — wäsinud 
ja tüdinenud.

Korraga hakkasid ta kaela ümbert kinni kaks wärisewat 
käsiwart, kuum põsk puutus ta palet ja ta rinna wastu surus 
end raskesti töötaw pehme rind, millest tungisid tõukamist, 
nuuksuwalt katkestatud sõnad:

„Gee kõik pole ju tõsi, mis mu suu rääkis, — ma ei 
uskunud seda ju isegi, — miks ma ei peaks sind — sind 
— üksnes sind —"

Hääl lämbus sosinaks, mida kumbki ei mõistnud, ja Ma
liias tundis, kuidas ta kätele langesid suured palawaö piisad. 
Need piisad ja hõõguw hingeõhk, mis käis ta põse waStu, 
äratasid ta elule. Tal tungis kurgust mingi hüüd, enam eh
matuse- kui rõõmuhüüö, siis hakkas ta mõlema käega selle 
ilusa helkja pea ümbert kinni, mis praegu temale andunud, 
surus teda oma rinna wastu, oma põse wastu, ning sosistas 
naeratades, õnnelikult naeratades, nagu weest tõmmatud 
uppuja:

„Nii on õige, Leena, nii on hea. . . !"
Waheaegu oli jõewool kannud lootsiku tagurpidi päriwett 

ja wiinuö ühe kalöakäänaku ning wette langenud puu wahele 
kinni. Sealt püüdis sõiduk ise sel wiisil wabaneöa, et hakkas 
nina jõe poole käänama. Kuid seda ei lastud sündida. Kaldalt 
kahmas tugew käsi wene pardast kinni ja tõmbas ta pea
aegu kuiwale.

„Nõnda ei sõiöeta wee peal! Wõi arwate, et mul himu 
on teid külmast weest tulla wälja õngitsema! Aerud sisse, 
muidu olete neist ilma!"

Sõnad öeldi nii waljul ja käredal käsutoonil, et lootsikus 
istujad wõpatasid kohkudes lahku ja waatasid laiul silmil 
ümber.

Kaldal seisis Konrad Huber.
Ta nägu polnud muud fui Üks ainus suur ja lai irwitus.
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> „Küll oli kena pealt waaöata!" ütles ta ja tegi, nagu 
Pühiks silmist pisaraid. „Süda hakkas sees sulama ja suu 
wett jooksma. . . Mati, seda tegid hästi! Ses oli elu ja 
luulel ja wäge! Justament nagu näitelawal! . . . Mati, ma 
ütlen su siinsamas meistriks. Õpipoisist kohe meistriks! Ja 
nüüd ma ei kahetse enam sugugi, et ma teile kallast mööda 
järgi wantsisin, teid waritsesin ja luurasin nagu salakuulaja 
ja kaks korda kändude üle käpuli kukkusin. Meister Mati — 
ta elagu, kolm korda elagu!"

Ja Huber hakkas oma kübarat õhku pilduma. Ei puu
dunud palju, siis oleks ta kaabu wiimasel wiskel jõkke kukkunud.

„Nüüd aga kuiwale kihlust pühitsema," hüüdis ta siis, 
„sest teie pähklikoore sisse ei julge ma niisugusel pidutujul 
aötuöa. Kihlusejoogi eest on muretsetud. Mati,- ma teadsin 
ju, kuidas niisugused laulud lõpewaö, ja pistsin trahteris 
Imiõagi põue. . . Aulik preili, ilus mõrsja, tohin ma teie 
sihwakat pihta oma karedate käte wahele wõtta ja teid maale 
aidata?"

Ja ilma wastust ootamata asus ta neiu ümbert kinni, 
tõstis ta kõrgele õhku ja „jooöelöas" Saksa mägestikupoiste 
kombel, nii et mets ja kaldad lajatasid. Maliias aga pidi 
kannatama, et pöörane poiss ta küljeluud kolm korda raginal 
kokku pigistas.

Qlewal metsas algas, kui lootsik kinni seotud, ja söök 
ning jook kaasa wõetuö, rõõmus pidu pehmel, haljal samblal. 
Huberi weinipuöelist ei piisanud kauaks, Matiiase õlu ja mõdu 
järgnesid, kuna Leena nobedad käed koorisid mune ja jagasid 
wõileibu.

„Sa tulid meile siis linnast saadik salaja järgi?" pööröis 
Lutz, kelle põsed hõõgusid ja silmad särasid, sõbra poole.

„Ma ei kaotanud teid, kardetawaiö isikuid, wiieks mi
nutikski silmast," naeris Konrad. „Et te mind ei näinud, 
pole ka ime, sest te ei näinud terwet ilma — õkwa kui 
teörepaar kewadisel armumängul ei näe püssimeest ega muud 
waenlast. Tõepoolest, niisuguseid kuutõbiseid pole ma weel 
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erme näinud! panin imeks, et te suisa pirita jõkke ei as
tunud, fui tuli wesi wastu."

„Meil oli aga ka tõsiseid asju läbi rääkida," tähendas 
Matiias, kuna ta pilk heitus ärarääkimata õrnusel Leena näole. 
„Ei puudunud Palju, ja ma oleksin rännanud homme hom
miku murtud südamega Tallinnast wälja. See kuri inimene 
siin torkas mu pead-piöi põrgutulle, enne fui mulle awaö 
paradiisi jalgwärawa. Ma ei mõista, fuiöas inimest nõnda 
wõidakse piinata!"

„See on ju tuttaw naiste riugas," tähendas Huber. 
„Aad annawaö enne pipart, et suhkur maitsefs pärast seda 
magusamini. Tunneme juba! Aga teie poolt, mamsel Leena, 
polefs ma seda siisfi uskunud. Ainust karistuse pehmendamist 
wõite ainult selle eest nõuda, et oma õeluse täna nii lühidalt 
lõpetasite. Oma rüfoatu kirja eest aga — ja, ja, armas laps, 
seda olen minagi lugenud, sest meil mõlemal pole teineteise 
eest saladusi — oma kirja eest toalige enesele nuhtlus poomis
surma wõi saja musu wahel."

Leena ei wastanuö, ta naeratas ainult. Ta silmadel 
oli waade, nagu elaks ja liiguks ta unenäos. Za umbes 
sarnane lummutus walöas ka Matiiast, kuid selle wahega, 
et ta õnn ja rõõm sagedasti waljul, tulwawal kombel kõne 
ja naeru kaudu kuuldawale tuli, kuna mõrsja seesmine elu 
kadus magusasse, wäsinud uindusesse.

Kolm õnnelikku inimest rändasid ehapunal mõõda mere
kallast linna poole. Meri kohas salapäraselt ja Konrad Huber 
wilistas. Tal oli asja wilistada, sest ta oli täna tagasi wõitnud 
oma pandiks pandud pea ja ükski ei tohtinud teda enam 
waleprohwetifs nimetada. . .
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18.

HELSINKI E2STI
■SELTS

RAAMATUKOGU
Matiias Lutz ehitab omale pesa.

Meister Georg Wittelbach ei ilmutanud mingit imetsust, 
kui sell Matiiaö Lutz ühel õhtul talle teatas, ta soowiwat 
naist wõtta. Ta ei küsinud pruudi nimegi järele. Soojalt 
surus ta selli kätt ja sooluiö talle õnne. Ta tegi seda, oma 
hariliku wiisi wastu, tõsiselt, ilma naljatamata, ja ta silmade 
wahele ilmus wäike pilwüaw kortski.

„Te jääte muidugi Tallinna ja minu töösse edasi?" 
küsis ta.

Matiias jaatas. Meister Wittelbach maksis talle head 
palka, ja sedapuhku oli ta rändamishimu üldse soiku jäänud. 
Tuli siis edaspidi mis tuli.

„Millal on te pulmad?"
„Arwasin jõulus. Tahaksin omale, kui meister luba an

nab, paremad mööblid õhtuti ja pühapäewiti ise teha, ja 
see wõtab aega."

„Minu luba on teil," wastas Wittelbach sõbralikult. 
„Te wõite ka julgesti minu puud ja muud materjali maksuta 
tarwitaöa — olete ju siin töökojas minu töö kallal küllalt 
higistanud. Tehke omale kas wõi niisugused mööblid, mille 
üle mõni krahw wõiks kadedaks saada, ja wõtke omale ka, 
kui waja, mõni õpipoiss appi."

Matiias tänas. Ta oli julge, et meister '.õa edaspidi 
ka ilma sularahalise pulmakingituseta ei jäta. Nad korraldasid 
siis weel tema kui meistri lauast ning korterist lahkuwa selli 
palga-aöja, misjuures Lutzil midagi tingida polnud, ning 
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lahkusid teineteisest kui mehed, kes lepingu teinud, mis ra
huldas mõlemaid.

Wiisakuse nõudel teatas Lutz oma kihlusest ka emand 
Wittelbachile ja Bertale. Kuna esimene mõne tawalise lahkuse- 
sõna kulutas, tähendas mamsel Berta, ilma peiule kätt and
mata, üksnes lühidalt, külmalt ja kõrgilt: „Soowin õnne!" 
ning püüdis seejuures paista lasta, kui ei puutuks asi te
masse enam sugugi. Leena eest, kes tegi hiljemini meistri
majasse wiisakusekäigu, hoidus ta hoopis eemale. Kui teda 
otsiti, oli ta wälja läinud.

See oli õnnelik, kõigest hingest õnnelik mees, kes nüüd 
meister Wittelbachi töökojas õhtuti küünlatule juures ja Püha- 
päewaseil pärastlõunail omale esemeid pesa tarwis hakkas 
ehitama. Ta ei tunnud und ega wäsimust. Oöö läbi oleks 
ta wõinuö hööwlit ja saagi, pöitlit ja haamrit lasta len
nata, kui ta mitte töökojas magawate sellide ja õpipoiste 
öörahu peale poleks pidanud mõtlema. Esimeste head tuju 
püüdis ta rohkete liikude waral alal hoida. Hüber aitas teda 
töö juures sagedasti, ehk küll Lutz teda wahel wägisi tagasi 
tõrjus. Ja nõnda tekkisid nende käte wahelt aegamööda tõesti 
majariistad, mis mõnele aristokraaöikorterile mitte häbi poleks 
teinud.
. Et ka mõrsjal oma rohked ettewalmistuseö käsil olid, 
siis nappis nende prii aeg nii ära, et nende kohtamiseö olid 
ainult lühikesed. Tlga neil polnud ka muud wajagi, kui teine
teisele kord jälle silma waadata, teineteise häält kuulda, kätt 
pigistada,- siis lahkus kumbki õnnest walgustatud südamega, 
et mõtteis seda kauemini wiibiöa teise juures.

Matiiasel polnud ammu enam wähematki kahtlust, et 
mõrsja armastab teda õrnalt ja ustawalt. See osutus neiu 
silmade särast, kogu ta ennastsalgalvast anöuwusest ja alis- 
tuwusest. Neiul polnud enam muud soowi kui peiu soow, 
ei muud tahet, fui tema tahe ega muud tungi fui see, mis 
oli temal — nende warstine ühistus. . . Nagu mõistatuslif 
unelm oli Matiiase meelest, et sama inimene ford katset 
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oli teinud, tema kosiwat kätt tagasi tõrjuda. Mil põhjusel see 
sündinud, oli takle praegugi weel arusaamatu, kuid selle küsi
muse uurimiseks polnud tal enam asja ega mahti — ta elas 
ainult õnnelikule olewikule.

Matiias oli kõik unustanud, mis ta südant enne seda 
armastust täitnud: raha, wara, au ja kuulsus — kõik oli 
saanud uduks, tolmuks,- ta wiskas kõik rahulikul meelel ja 
naeratawal näol kerjajale kübarasse, nagu Konrad Huber 
õieti oli ennustanud. Ta oli selle wara eest tõesti kümme 
korda suurema wõitnud.

Ja nõnda jõudis pulmapäew wiimaks kätte.
Noorpaari pesake, mida Matiias armastusega ehtinud, 

oli walmis: kaks wäikest kambrikest köögiga Lühikese jala 
all, warustatuö ja ehitud peigmehe enese tehtud tuliuute 
mööblite ja tema walituö ning ostetud ilu- ja tarbeasjadega. 
Tal saab siin lõbus ja waikne elada olema — mõtles Lutz 
kõige selle toreduse üle pilku heites — ja minul hea puhata! 
3a ta silm naeratas ning põu täitus päikesepaistega. Ta luges 
ennast õnnelikumaks meheks terwes linnas. Ta oli nüüd 
õnnelik, sest et ta wõis anda,- tooremalt oli ta artoanuö, 
et õnnelikuks teeb tootmine. Kui ekslik oli see mõte praegu 
ta meelest. . .

Laulatus oli Niguliste kirikus, kus Matiias leeris käi
nud, ning fee sooritati muidugi saksa keeles.

pulmad pidas Lutz iseenda toäikeses korteris. Temal 
ega mõrsjal polnud ju palju külalisi — WitteWachi sellid, 
enamasti poissmehed, mõned noored neiud Leena toõi Tiina 
tuttouskonnast, meister Mittelbach, kelle abikaasa ja tütar 
jäid ära, peiu isa, ema, toend ja õde, ja lõppeks — Leena 
ema. Jah, ka see. Tütar oli temaga leppinud. Ta mõtles: 
Eks ta ole ikkagi mu ema, pealegi toana inimene, kes suigub 
toarsti hauda, ©aanitee juhtus olema jõuluks ka just hea, 
ja nii ta laskis eide küütiöa linna.

pulmaseltskonö oli tolleaegsete linlaste mõttes teadagi 
„kirju" — saksa käsitöölised, nõndanimetatud hanttoärgiö, ja 
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eesti talupojad, saksa keelt rääkiwaö mamslid ja „maakeelega" 
toa- ja köögitüörukud koos! Kuid sellest saadi heal tahtel ja 
lõbusal tujul üle. Iseäranis oskas Konrad Huber, keS seisuse- 
list uhkust kitsarinnalises mõttes ei tunnuõ, upsakust ja kõrkust 
aga otse wihkas, oma suurte käitlemisosawuste ja lakkamatu 
naljaga üksikute isikute ja kihtide wahele sildu lüüa, nii et 
saks ja mats teineteist mitte ainult ei sallinud, maid waröti 
ka mõistsid.

Elawat uhkusekõöi oma lastest tundsid pruudi ema ja 
peigmehe wanemad, eriti wiimased. Konna-Iaak, kelle selg 
kiskus raske peksu tagajärjel kõwerasse, wahtiö nurgast, tos- 
saw sigar suus, nägu naerul, wahet pidamata selle suure, 
ilusa, uhke härra peale, kes ennast tema pojaks julges tunnis
tada. Temal, wa Konna-Äaagul, oli linnas sihuke poeg! Oh, 
et seda terwe Wald, kogu kihelkond näeks! 2a et nad ka 
näeksid, kui ilusas korteris ta elab ja kui tore kapp ja kummut 
tal on ja missugune kell seinal — kell, milles, kui hakkab 
lööma, wäike uks klõpsti lahti läheb, kust kägu noka wälja 
pistab ja walju häälega kukub, justament nagu eluski kägu 
kuuse otsas kukub!

Mitte wähem uhke polnud Konna-Liisu poja üle. Tal 
oleks wististi asja olnud südamepõhjas kahetseda, et ta sellele 
lapsele kord nii kuri ning ülekohtune oli olnud ja et ta tema 
linnakippumise wastu nii käredasti wõidelnuö. Aga et poeg 
minewiku näis olewat unustanud, ema wastu mingit paha 
südames ei kannud, ta wastu sama lahke oli nagu oma 
hea isa ja kõigi teiste wastu, siis nautis Liisugi segamata 
tundmustega seda õnne ja uhkust, et tal oli linnas „meistri
mees" pojaks, kellel „saksa keel selge nagu West" ja „raha 
fui raba", sõnad, mida ta kodus, külarahwa ees kiidel
des, juba ammugi oli harjunud tarwitarna. (Ring tihti lisas 
ta, käsi puusas, sel puhul juure: „Jah, haukusite ta kallal 
ikka: parun ja parun — näe nüüd, mis parunist sai! Ei 
puudu palju, ja ongi parun!"

Kui suur oleks Jaagu ja Liisa uhkus aga weel siis 
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olnuö, fui nende Mail oleks meistri wäimehekö saanud! Nad 
ei aimanudki, kui ligidal see õnn neil kord juba oli olnud!

Ka Leena ema, wäike, musiawerö eideke, tõmmuka näo 
ja wolöika suuga, näis täiesti unustanud olewat, mis paha 
nõu tal kord oma lihase türega oli olnud. Ta oli tütre wastu 
mesimagus, käis wahetewahel tema põski silitamas, ta walget 
pulmakleiti katsumas ning kohendamas ja püüdis pulmalistele 
wõimalikult tihti näidata ning seletada, et tema on selle 
uhke noore emanda ema. Konna-Liisuga oli ta warSti selle 
magushapu, poolwaenliku sõpruse sobitanud, mis ämmade 
wahel enamasti walitseb. Kumbki hindas oma lapse, seega 
ka iseenese iväärtuse wõimalikult kõrgeks. Argu teine ometi 
arwaku, et tema laps on parem wõi kõrgem wõi ilusam! 
Hoopis wastupidi. See, kes wõidab, on sinu laps,- minu 
laps oleks weel palju parema wõinud saada. See mõte keerles 
alatasa ka nende jutungis teineteisega. Kumbki ei wäsinud 
kiitmast oma lapse hiilgawaid omadusi, nende ületrumpamata 
woorusi. Nõnda nad istusid, kõrged willased munamütsid peas, 
näod poolhaledad, pooltõsised, suud pühalikes woltides, teine
teise juures ning korrutasid üht ja sedasama juttu kaks, kolm 
ja weel rohkem kordi. Muidugi jättis Liisu Leena emale 
ilmutamata, et tema ja Äaak olid ennewanasti samast wallast 
pärit, kust wiimanegi, ja missugustel põhjustel nad sealt wälja 
rännanud. Oli siis sel wanamooril, kes toana asja õnneks 
ei mäletanud, tooja teada saada, et tema toäimehel kord nii 
halb sõimunimi olnud...

Matiiase toenö ja õde olid häbelikud, kohmakad küla- 
inimeseö, kes istusid toagufi nurgas ja punastasid nagu mõne 
suure härrasmehe ees, fui nende toanem toenö nendega mõne 
sõna toahetas.

Waheajal fastoas pidutuju noorte inimeste seas järjesti. 
Hoolimata fitfaft ruumist fatfuti tantsiöagi. Muusifa eest fondis 
tüdimata hoolt üfs Wittelbachi sell, osato lootsapilli-tõmboja. 
Kui meister Wittelboch Qsfor Brondtigo — fa fee härra 
austas ametitoenna pidu lohfe ofatoõttega ja pealegi toaga 
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heal tujul — fui need mõlemad härrad kella kaheteistkümne 
eel, pärast õhtusööki, koju läinud, algatasid WitteWachi sellid 
sellide kombel suure joomingu. Nende seas oli paar kuulsat 
trimpajat. Ent mitte need ei olnud seekord ninamehed ja 
õhutajad, Waid Konrad Huber, see muidu nii kaine mees, 
keda joojad häärberis sõimasid „wesiprussakaks".

Huber oli nimelt sõbra õnnest määratu heas elewuses. 
Oli ju osalt tema selle õnne aidanud sepitseda. Niisugune ülew 
meeleolu on aga liia joomise ema. Kui Hüber küllalt naernud, 
naljatanud, tantsinud, laulnud, otsis ta rõõmukarikast midagi, 
mis kaswataks lõbutunöeid mitmekordselt ja seks oli alkohol 
kahtlemata kõige omasem.

Ka peigmeest sunniti nüüd algawast märjast pidust osa 
tootma — teda just nimelt. Sest mis peigmees see on, kellel 
pole pulmaõhtul korrapärast kiiki peas! See oli üldine artoa
mine sellide seas. Ja Matiias Lutz ei pannud palju toas- 
tugi. Ta oli ju nii õnnelik. 2a miks ei pidanud ta oma õnne- 
tunöeiö ka toeidi kastoatarna ja kõrgendama, erutatud meeli 
klaasist tuletoale luulele toeel rohkem atoama? peigmees jõi 
kaasa, jõi tublisti kaasa. Et tal nooriku poolt nurinat poleks 
karta, selle eest muretsesid Huber ja teised sellid. Nad Panid 
alles rõõsa emanda abikaasale pühalikult kinnitama, et tal 
midagi selle toastu ei ole, fui Mati täna öösi ühes teistega 
pea natufe põhja pistab. 2a noorik kinnitas seda meeleldi. 
Millise paltoe toõi footoi oleks ta täna küll toõinud täit
mata jätta!

Hommiku kella toiie ajal olid kõik sellid osalt „lõdtoad", 
osalt „kanged", nagu nad säherdusi olekuid ise nimetasid. Nad 
olid nii kaugel, et Konrad Huber hakkas neid üköhaatoal 
toälja toiskama. Sest imelikul toiifil oli fee isand, teiste nina
mees ja õhutaja, ise kõige kainem, toähemalt selgel arusaamisel 
ja kindlal jalal, kuigi ka tema nägu ja keel ilmutasid märja 
lõbu tulemusi. Konrad Huber kandis joobnud selle otsekui 
kassipoegi nurkadest toälja toärske õhu kätte, kuni korter neist 
tühines. Naisterahtoad olid enamasti juba tootemini ära 
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läinud, osa läks nüüd, nii et ainult Lutzi wanemaö, õde la 
wend ning nooriku ema noorpaari juure jäid.

Kui Huber oma kasimiStöö õnnelikult ja parimas tujus 
oli sooritanud, kandis ta, nooriku waötuseisust hoolimata, sahw- 
risse walmiStooöud õled ja waibaö tuppa ning walmistas 
maawoõrastele eestoa põrandale toreda aseme. Siis pööraö 
oma isaliku hoolekande noorpaari enese poole.

Matüasel oli teist korda elus nii raske pea — esimene 
kord oli ta seda olekut oma seMpidul maitsta saanud. Tema 
kohta ei mõjunud kanged joogid mitte uinutawalt, Waid eru- 
tawalt. Ta kõnd oli kindel ja liigutused elawaö,- ainult ta 
silmade wõõras taröläige, näo õhetaw puna ning liiga rohke 
jutt awalöasiö ta seesmise korra muudet.

Ta ei tahtnud Huberit mingil wiisil ära lasta minna. 
Ta kaelustas ja suudles teda noorikuga wahelöumisi ja kallas 
ikka jäkle klaasid täis. Sõbra tõsist nõu, nüüd ka kord puhkuse 
peale mõelda, ei pannud mees mikski. Ikka ja ikka jätte 
kordas ta sügawal liigutusel, mis tõi tafle peaaegu pisarad 
silma, kui toaga õnnelik ta oletoat, ning palus sõpra sellest 
õnnest pealtnägijana ikka toeel osa toõtta. . .

Seal tegi Huber asjale toümaks lühikese lõpu.
Ta hakkas Mati ümbert tugetoasti kinni, minetas ta 

tagumisse kambrisse, lükkas tagasi astudes ka nooriku sisse 
ning käänas ukse kähku nende tagant lukku.

„Kui te endid toälja ei puhka, nii et toõiksime lõunaks 
tulla pead parandama, siis ilmun piitsaga!" hüüdis ta neile 
järgi.
s Paar minutit hiljemini oli ta ise juba uulitsal ja sammus 
rõõmsasti toilistaöes Wittelbachi maja poole.

267



19.

Nusuö.

Nädalad täis päikesepaistet, täis sooja, waikset rahu 
järgnesid noorpaarile pärast pulmi.

Matiias oli ehitanud pesakese, milles oli hea elada.
Nende südamed olid soowiöeta. Kumbki sai teiselt, mis 

tal olemiseks waja. Neil ei olnud elult midagi enamat nõuda.
Matiiasel asus töö juures nüüd sootuks uus tunne põues, 

tunne, mis andis ta elule alles sisu ja tuuma. Tal oli 
midagi igatseda, midagi oodata. Hommikul toole hakates mõtles 
ta: Millal tuleb lõuna! Ja pärast lõunat toole hakates mõtles 
ta: Millal tuleb õhtu! 2a kui ta siis lõunale ja õhtule 
läks, tuksus ta rind ja ta mõtles: Meel mõni samm, ja ta 
astub mulle teretades, naeratades, punastades wastu!

Tõesti, rohkemat Matiias elult sedapuhku ei pärinud. 
Ta soowis ainult, et see nõnda jääks. 2kka ja igawesti.

Nooriku perenaise-omaöusi ei panda abielu esimestel nä
dalatel tähele. See tuleb alles hiljemini. Iseäranis puudusi ega 
taigu ei märka kaua mehe armastaw silm. Matiiasele hakkasid 
aga tema nooriku perenaise-ornaöuseö waraselt silma paistma, 
sest nad olid head. Leenal oli eriline anne pesa ehtida, teha 
teda soojaks ja mugawakS. Ikka mõistis ta mehe meelt rõõ
mustada millegi uuega, midagi toime saata, mis silmale meeldis, 
wõi midagi lauale kanda, mis maitses suule. Ta näis pidawat 
oma ainsaks ülesandeks ja otstarbeks olla ja töötada mehele 
rõõmuks ning lõbuks.

Noorpaari õnn oli siis täelik.
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2a see õnn pidi pudenema rusudeks.
Kui seda Matuasele keegi oleks ennustanud, ta oleks nii

suguse narri wälsa naernud.
Mida ligemale nihkus kewad, seda sagedamini hakkas 

Matiiasele nooriku hingelises olekus midagi silma torkama. 
See oli ajuti, äkitselt tema üle tulew rahutus. Ta wois 
keset elawat juttu jääda korraga mõttesse ja wahtiöa nagu 
tagurpidi waatawa tühja pilguga tema otsa wõi maha. Ta 
ärkas siis iga kord nagu unest — ehmudes, tagasi tuksataöeö. 
Matiias ei mõistnud endale seda rahutust seletada ja Leena 
ise püüdis seda maha salata. (§t aga niisugusele olekule 
järgnes ikka jälle harilik seisukord, et nooriku rõõmus, lõbus 
tuju ikka jälle nähtawale tuli nagu naeratate päike piltee 
tagant, siis polnud Matiiasel asja olla abikaasa pärast tõsise
malt mures. WÕib ju olla — mõtles ta —, et see seik, 
mida mina ei tarmud, Leena loomuses ikka on peitunud, mis 
aga minu meelest nüüd selgemini ja sagedamini esineb, sest 
et ta elab järjesti mu silma all. Ta ei pannud suuremat 
rõhku ka sellele, et ta, öösi ärgates, leidis Leena enese kõrteal 
mõnikord unetuna.

Aprillikuus hakkas noorik korraga maale kippuma. Talle 
toodud sõnum, et ta ema terteis oleteat teäga teilets. Ema 
te õite at silmad finni panna, ilma et ta ainus laps teda foeet 
kord näeks.

Matiiasel ei olnud midagi abikaasa maalesoitmise teostu,- 
ta lootis temale sellest pealegi meelelahutust ja kosutust. Ta 
palus teda ainult niikaua kannatada, kui teed on rohkem tahe
nenud ja ilmad soemaks läinud, — ettepanek, millega oli 
Leena ka rahul.

Nooriku maatefõit tuli aga siiski teeiöi toaremini, fui 
Matiias sooteinud, ja pealegi üsna ootamata fombel.

Kui noor naisemees ühel lõunal töölt foju jõudis, leidis 
ta toa-uffe lufustatuna. Ta teadis aga, fus säärasel puhul 
teõti ripub — neil oli sefs eesfojas peidupaif. Toas leidis 
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Matiias lõunasöögi laualt. Supp tirinas, millele käterätik 
ümber mässitud, oli weel soe. Lastes pilku üle laua käia 
jäi silm korraga paberilehele peatuma, mis tema taldrikule 
pandud ja mida täitsid mõned read pliiatsikirja.

Leena teatas mehele ruttawal käel, et temale tuldud maalt 
hobusega järgi, sest ema haigus olewat korraga läinud wäga 
raskeks. Et küüöimehel ei olla sugugi aega, siis ei wõiwat 
tema, noorik, mehe tulekut ära oodata ja sõitwat kohe minema. 
Ta lubas wõimalikult peatselt jälle tagasi pööröiöa, ehk olgu 
siis, et ema surm ja matus peawaö teda kauemini kinni, mis- 
üle ta mehele lubas kirjutada. Siis järgnesid mõned hellad, 
trööstiivaö sõnad, paar juhatust koduseis asjus ning teade, 
et ta wõtnuö paarkümmend rubla oma kasurahast ühes.

Lutz ei teadnud naise äkilisest ärasõidust suurt imetleda 
ega wõõrastaöa. Wõis ju olla, et küüdimehele iga minut 
mingil põhjusel kallis oli. Et Leenale ema saatus südamesse 
läks, tundus loomulikuna, sest minewiku toori nende toahel 
oli ununenud Leena hella südame tõttu.

Nukralt hakkas ajutine lesk oma päetoi ja õhtuid mööda 
saatma. Igatous ja igatsus tikkusid talle toarsti kallale. Toad 
olid nii tühjad, paaril õhtul kutsus ta juba Huberi omale 
-seltsiks, nii harinemata oli talle kodune üksiolek. Lõunal käis 
ta häärberis söömas, õhtusöögi toalmistaö enesele ajatoiiteks 
ise,- üks kui teine ei tahtnud talle maitsta. Ta trööstis end 
üksnes mõttega, et see „näljaaeg" toarsti möödub ja õhinaga 
ootas ta noorikult kirja, et teada saada, millal see mõtleb 
saabuda.

Aga nädal nihkus lõpule, ilma et mingit teatust oleks 
tulnud. Kui post ka mõnel järgmisel päetoal kirja ei toonud, 
asus kipitato rahutus noore naisemehe rinda. Siis tuli ühel 
päetoal kiri, aga mitte Leena käest ja ka mitte maalt.

paberilehele, mille Matiias Lutz ümbrikust kiskus, oli 
tundmata käsi suurte, jämedate tähtedega ainult järgmised 
read kirjutanud:
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„Aulik isand Lutz! Kui Teie oma noore, 
ilusa abikaasa järele peaksite igatsema, siis wõite teda 
kerge Waewaga leida. Ta pole mitte maale läinud, Waid 
elab Sauna uulitsas nr. 17, emand Brink'i juures. 
Önneküllast jällenägemist temaga ja weel suuremat eri- 
rõõmu, mis Teid ootab, soowib Teile õiglasest süda
mest keegi hea sõber."
Saatekohaks oli Tallinna ja postimärgis näitas eilset 

päewa.
Mõni naljahammas, keegi tuttaw, kes mind mu lesepõlwe 

pärast nokib — mõtles Matiias. Ta wõrukael tahab mind 
wist aprilli saata, ehk küll täna pole esimene ega wiimane 
aprill. (Rumal nali ülepea!

Ja ta hakkas käekirja uurima, et wälja saada, kes tema 
tuttawaist wõiks tembu toimesaatja olla.

. Ta ei jõudnud aga mingile tõenäolisele otsusele. Kiri 
wõis olla nii meeste- kui naislerahwa sepitsetud, hoolimata 
tähtede tugewusest ja tüsedusest. Ta oli saksakeelne, aga tähed 
tawalise pruugi waötu ladinakeelsed. Nähtawasti oli kirjutaja 
oma kätt osawaöti muutnud.

Matiias wiskas paberilehe kõrwale ja magas järgmise 
ning weel ühe öö üsna rahulikult. Ta püüdis end Leena wcüki- 
mise pärast mitme Põhjuse najal trööstida. Esmalt oli juba 
postitalituö maal, iseäranis külarahwale, lõpmata wilets ja 
kirjade käik pikaldane. Wõib olla, et Leena ei saanud ema 
raske haiguse pärast esimesel nädalal kirjutama hakatagi,- ja 
kui ta wiimaks kirjutas — kes teab, kui kaua kiri nüüd üheö 
wõi teises kohas weöeleb. Küll ta aga wiimaks ikka linna 
jõuab. Wõimalik on aga ka, et Leena mõtleb: Mis ma ilma
aegu enne kirjutan, kui tean, millal koju wõin minna. Ta wõib 
ju arwata, et mul siin, oma kodukohas, pole midagi häda...

Aga Lutz wõis mõelda ja teha, mis tahtis — ta 
rahutus kaswas siiski iga päewaga, wiimaks iga tunniga. 
Tahtmata kahmas ta wahetewahel „aprillikirja" jälle kätte 
ja luges ta tölbi sisu weel kord Üle.
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„proua Brink — mõtles ta — on see nüüd mõni elatu 
inimene woi paljas toäljamõelöuö nimi? Sauna uulitsat ma 
tean. Kas seal maja nr. 17 peaks olema, seda sünniks kord 
minna toaatama... Mis siis suurt olekski, kui läheksin aprilli!"

2a ühel õhtul WÕttiski nõuks minna aprilli — wähernalt 
Sauna uulitsas järgi waaöata, kas seal ülesantud maja 
olemas ja, fui wõimalik, kas elab seal keegi emand Brink»

Ta leidis Sauna uulitsast tõesti ühe toana kolmekordse, 
wülkatusega maja, mis kandis sildikesel 17. numbrit. Ta sil
mitses hoonet räästast wundamendini, ilma tema küljest midagi 
kummalist leidmata, kui ta silm korraga jäi nikerdatud kesk
aegsele kaaruksele peatuma, mille mõlemat poolt ehtisid wask- 
sed lõwipead lõugade wahelt rippuwate rõngastega. Nõngad 
olid liikuwad, sest neid tarwitati kloppimiseks ukse tvastu, 
kui see oli lukustatud. Sarnased „Noppijad" olid muide 
Tallinna siselinna majadel enamasti kõigil kojauste küljes, 
sest kellatraadid ei olnud toeel üldiselt tarwitusel. Kloppijatega 
wõis kärsitu sissetahtja teha niisugust müra, et terwe uulits 
wastu rõkkas ja kõik magajad mitmes majas unest ärkasid. 
Häda neile magajaile, kelle tänawas kahte toõi kolme Noppijat 
korraga põmmutati, kusjuures ka toeel kogu linnajao koerad 
kukkusid haukuma ja ulguma.

Kuid mitte maja nr. 17. Noppijad ei äratanud Matiiase 
tähelepanekut, Waid teisel uksepoolel waluw kumer sildike, mille 
peal seisis mustade tähtedega: „Johanna Brink, ämma
emand."

Nii elas siis keegi proua Brink tõesti majas. 2a see 
proua Brink oli ämmaemand.

Matiias waatas mõtlikult maha, luges uuesti silti ja 
waatas jälle mõtlikult maha.

Nagu näha, oli aprillinaljal, mis temaga tehtud, ka toeel 
eriline haatoato tähendus. Haatoato ja — õigust öelda 
— toores tähendus: tema pidada oma äsjanaitud noorikut 
ämmaemanda juurest otsima!... Lutzil tõusis wihapuna põske, 
ta käsi krampis rusikasse. Kui ta lurjuse, kes teda nõnda jul
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ges pilgata, praegu kätte oleks saanud, ta oleks ta waese-omaks 
lummud.

Juba tahtis mees kanda pöörata ja koju minna, kui ta 
peast wilksataö mõte läbi, mis peatas ta jalga.

Kuidas oleks, kui astuksid nalja pärast sisse ja — kõne
leksid emand Brinkiga paar sõna?... Ehk saad tema kaudu 
kuidagi selle jälile, kes heitis sinuga niisugust läilat nalja...

See oli paljas uid, aga ta sai pikema arupidamiseta 
otsuseks, sest Matiias tundis põues salasunöi, mis lõukas teda 
wägisi edasi.

Ta astus maja suurde, kiwipõranöaga eeskotta, mille 
ühe seina ääres seisis raudkiwiöega täidetud pesurull. Kiisas, 
pruuniks wärwituö wõi wanaöusest tõmmuks läinud trepp 
wiis teisele korrale. WaStasolewas seinas, alumisel korral 
oli kahekordne uks ja sellel läikis walgewasest nimesilt. Ma
inas asius ligemale ja luges sellelt weel kord emand Brinki 
nime. Korter oli siis leitud.

Ta kõhkles weel sisseastumisega ja kõndis paar lühikest 
sammu eöasi-tagasi, kui korraga kojauksest wäike, umbes kümne
aastane tütarlaps ruttu sisse ja otsekohe emand Brinki korteri 
poole kõpsis, ilma kojas kõnöiwat meest suuremat tähele pane
mata. Ta koputas, kui ta wälise ukse lahti tõmmanud, sees
misele uksele. Meö tüki aja pärast tehti talle lahti.

Matiias astus lapsele ruttu järele, et mitte uuesti hakata 
koputama, kuna uks juba kord oli Walla. Ta jõudis wäikesesse 
lahtise uksega eesruumi, mille pruunide eesriiete wahelt ta 
wõis wabalt waadata awarasse wõõrastetuppa. Llkse awaja 
oli teine, weiöi wanem tütarlaps, kes astus kiiresti jälle 
tagasi, ilma wõõrast meest ukse wahel hawatsemata, kuna 
noorem eesruumis kübarat hakkas peast tootma.

MatiiaS tahtis parajasti küsida, kas emand Brinkiga 
toõiks kokku saada, kui üks toas kõneleto hääl nii toaga ta 
meeli toallutas, et ta eesriiete toahele astus ja pilgu üle 
ruumi heitis... Lähema sammuga oli ta juba elamu sees.
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Saalitaolisel toal oli kaks ust, üks pahemal, teine paremal 
Pool, mis näisid Wiiwat teistesse tubadesse. Llks neist us
test seisis lahti ning piitade wahele ilmus praegu noor nais
terühmas kerges koduses riides, kes õõtsutas kätel mähkmeis 
lapsukest ning kõneles tasasel toonil tütarlapsega, kes wälise 
ukse oli awanud.
' Matiias ei turmuö esimesel pilgul seda naisterahwast, 
aga ta tundis tema häält. Seepärast astus ta weel paar 
Pikka, komiötawat sammu edasi. Nüüd alles nähti teda. Hingest 
läbilõikaw kiljatus tungis noore naise suust,- ei puudunud 
Palju, siis oleks lapsuke ta kätelt kukkunud. Tuge otsides 
waarus ühe kummuti najale Leena Lutz...

Mees ei woinuöki teda esimese pealiskaudse toaatega ära 
tunda, sest noorik oli näost ja kehast päris surmawarjukS 
uttunud. Tema lohkuwajunud põskedelt oli iga puna kadunud, 
suurelt ja sügawalt waatasid ta silmad mustjate õõnte seest 
wälja. Näis, kui oleks ta pooleaastasest tõwewoodist praegu 
tõusnud

Kumbki ei saanud tükil ajal sõna suust. Noor naine 
wahtis aineti, nagu näeks ta silm sünget wiirastust, mis äkitselt 
maa alt kerkinud, enda ees seisma inimese peale. Ta näis 
kiwikujuks tardunud olewat, ükski liige tema küljes ei awai
danud elumärki, ta silmad unustasid pilgutamise... Siis korraga 
hakkas ta keha nõtkuma, ja ta wajus põlwili, nagu oleks keegi 
ta jalult löönud...

Ka Matiias arwas nagetoat petlikku kummitust. See wõis 
ju olla ainult unes, mida ta silmad wäitsid. Kuidas sattus 
tema naine siia wõõrasse majja, kuna ta oli ju maal ema 
juures? Kuidas oli saanud õitswast inimesest fee toeretu 
kooljakuju? 2a kelle laps fee oli, keda ta muljus rinna wastu?

„Leena!" sosistas MatiiaS, kuna ta isegi ei teadnud, mida 
ta tahtis öelda. Ta kummardas, wõttis ta käsiwartest finni 
ning hakkas teda pikkamisi tõstma. Siis talutas teda oma käte 
wahel nagu jalutut natuke maad edasi ja laskis ta toolile 
ivajuda, jäädes ise tema ette poolkummargile püsima.
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Mõned sammud neist eemal seisid mõlemad Marlapseö 
kooö ja wahtisid lummalt ning imestusest pärani aetud silmil 
sündmust pealt.

„Kes juhatas su siia?" küsis wiimakö noor naine, ja ta 
hääl tuli nagu maa alt.

Matiias raputas pead, raputas weel kord pead, ilma 
küsimust kuulmata.

„Leena, mis teed sa siin?" päris ta omalt poolt wastu,- 
ta kõneles sosistades nagu suremisel olema haigega, ja ta 
waadegi, mis uuris naise lubitoalget, pea läbipaistwat nägu, 
ilmutas seda murelikku hooliwust ja ettewaatust, mida tarwi- 
tatakse raskesti haige kohta. „Wasta, miks oled sa siin?" 
kordas ta.

Ta ei saanud wastust. Leena huuled liikusid, tuksusid, 
aga ei kõnelnud. Korraga lõi magato lapsuke silmakesed lahti 
ja tegi häält. Matiiase pilk langes sedamaid lapse pisukesele, 
lihapunasele näokesele, millest kaks helesinist silmakest talle 
wastu pilutlesid.

„Kelle last sa hoiad, Leena?"
Aga noor naine wahtis talle ainult näkku, tühjalt, taipa

matult, nagu sonimistujus olew palawikuhaige, ning kordas 
järsku, peaaegu ägedalt oma endist küsimust:

„Kes juhatas su siia?"
„Ei tea, kes juhatas. Aga see on ju ükskõik, peaasi on, 

et ma su siit leian. Ma ei teadnud, et sa siin oled... Nüüd 
tule minuga koju, Leena!"

Ta kõneles waguralt, pool meelitamisi, otsekui wäikese 
põdura lapsega. Leena aga raputas pead.

„Koju? Ma ei lähegi enam koju."
„Kuidas? Sa ei lähe enam koju?"
„Ei."
„Leena, kas sa näed siis und?" ütles Matiias ja puutus 

teda õlast. „Kas sa mind ei tunne? Ma olen ju sinu mees! 
Miks sa ei taha minu juure koju tulla?"
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.... bi foõi... Olüüõ mitte enam... nüüd mitte... 
nüü5 on — kõik otsas..."

Tal tungis äkki nii metsik nuuksumine kurgust, et ta kogu 
feF)a .vabises ja rind püüdis nagu lõhkeda. Seejuures waatas 
ta täiesti kuüvil silmil mehe poole üles, ja ta pilgus oli midagi, 
mis pani Matiiase südame tarduma. Matiiaö luges seklest 
waatest, mida ta ei suutnud mõelda, ei julgenud aimata, ei 
tohtinud uskuda — ta luges neist armu ja halastust kerjawaist 
silmist oma naise süütunnistust...
' "See — laps — siin," algas ta kogelöes, kuna õhk ta 
ümber lõi mustaks, „fee laps on — sinu — ja — ja mitte 
minu...!"

Эгооге naise ilus, helkjas pea laskus lapsukese peale maha, 
nagu oleks teda raske käega wajutatud. Siis libises ta keha 
pikkamisi toolilt alamale, kuni põlwed puutusid kokku põrandaga. 
Nõnda jäi ta rinnale wajunuö peaga mehe jalge ette furma- 
wat hoopi ootama.

„Mati, tapa mind!"
Kas ta nõnda ütles — Matüas ei teadnud seda, aga 

Ш ise rääkis keelt, mis sai mehe kõrwale kuuldawakö. 2a 
Mati käsi tõusis — tõusis raske, kõwa töõmehe-rusikana, miö 
sekle kauni peakese küll oleks wõinud uinutada. Ent fee rusikas 
Wajuö poolel teel lõdwalt jälle tagasi. Maike walkjas naife- 
pea seal maas oli liiga nukk, ta oli sellele waesele mehele liiga 
kallis, ta oli kogu tema senine warandus olnud, ta oleks selle 
pba eest annud igatahes enda oma. Niisugust warandust ei 
häwitata ühe rusikahoobiga...

Sügaw waikus walitses ruumis.
Kuulda oli ainult, kuidas Leena rind töötas.
Korraga hakkas Matüas naerma.
(Sga fee siis ilmsi olnud, mida ta nägi ja kuulis! Ta 

oleks pidanud ju narr olema, fui ta seda uskus. Terwe lugu 
polnud muud fui üfs ainus suur, pöörane, nurjatu — aprilli
nali. Jumal teab, felle forraldatud, ning jumal teab, mifs 
tema naine selles faastegew! 2a fui see mitte nali ei olnud, 
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siis oli see silmamoondus, lummutus, palawiku-unelm, ja 
tema, kes seda nägi, pidi olema haige sonija, kes pannuö 
sängist putku...

Matüas hakkas mõlema käega pea ümbert kinni, surus 
sõrmed silmadele ja mõtles: Kui ma nüüd silmad natukese 
aja pärast jälle awan, siis on kõik kadunud! Ma olen kodus 
oma soojas pesas ja minu armas naine on maal ema juures. 
2a tema hinge peal ei lasu mingit süüd, sest ta on puhtaim 
ja karskeim ja truim naine jumala päikese all ja ma kargan 
igaühele kõrisse, kes julgeb muud wäita...

Ta naeris weel kord ja tegi silmad taas lahti.
Nähis aga oli alles. Ta oli endine. Midagi polnud kadu

nud. Selle ilusa peakese ta ees rõhus maha raske süü ja need 
walgeö, wärisewaö käed, mis nii sagedasti hellitsewalt mehe 
kaela ümbert kinni hakanud, surusid praegu selle süü nähtawat 
toitja hingelöatoa rinna toastu.

2a siiski — siiski raputas Matiias Lutz uskumatult pead! 
Tema üle toalttses korraga imelik sügato rahu. Ta nägu oli 
kahtoatu, aga külm ja tasakaalne.

„Leena, tõuse üles," ütles ta ja hakkas teda teist korda 
aitama. „Tõuse üles ja lähme koju. Seal toõiö mulle jutus
tada, mis see kõik tähendab. Sa oled haige ja mina — 
minagi olen toist haige... Tule koju, Leena."

Korraga koputati toälise ukse pihta. Lks tütarlastest, 
kes senini kõrtoaltoa ukse toahel oli püelnud, jooksis tulijaile 
toastu, kuna uks oli lukust lahti. Sisse astusid kaks naiste- 
rahtoast. Qks oli toanadlane, paks, punetatoa näoga emand, 
teine, sugu noorem ja saledam, näis oletoat küpsema-ealine 
neiu. Nad sarnanesid teineteisega nii toaga, et neid polnud 
raske pidada õdedeks.

„Mamma!" hüüdis toäife tütarlaps, jo kuna ta enda 
Zalatoartoastele püsti ajas, näis ta temale midagi kõrtoa sosis- 
tatoat.

2lma ülerõitoast ja kübarat ära panemata astus emand 
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Brink ukse eesriiete wahelt ruttu tuppa sa jäi hämmastades 
seisatama ning wahtima.

Emand Lutz tõusis parajasti mehe abil maast ja wajus 
nõrgalt toolile tagasi, kuna mähik ta käe Peal paar korda 
kaeblikult häälitses.

„Kes on see härra? Kuidas sai ta siia sisse?"
Nende wõõristawate ja toaga toaliöate küsimustega astus 

ämmaemand raskel, tätsatoal sammul ligemale, kuna ta silmad 
lõid ärkatoas toihas toälkuma.

„See on minu mees," toastas Leena tasa, aga hirmsa 
rõhuga.

Emand Brink astus sammu tagasi. Ta rastoane, lõken- 
öato nägu atoalöas suurt ehmust.

„Teie mees? Kuidas — kuidas tuleb teie mees —" ta 
jättis sõna pooleli ja ta pilk käis ähtoaröatoalt ühe lapse 
pealt teise peale, kes seisid kohkunud silmadega tema kõrtoal. 
„Milli ja Heööa, kes teist tegi sellele isandale ukse lahti? 2a, 
teie, emand Lutz, kes andis teile luba siia tuppa tulla?"

Mõlemad süüdlased toaikisid. Wäike Heööa nilpaS toit
maks keelt ja tahtis näilikult oma süütust hakata seletama, kui 
toõõraS sissetükkija ise talle appi tõttas.

„Minu sissetulekus pole siin kellelgi süüöi," ütles Lutz. 
„Ma astusin teie tütrele järgi, kui ta, toäljast tulles, ukse 
atoas, ja see oli mul teada, et minu naine siin teie juures 
elab."

„See oli teil teaöa?"
„2a, emanö Brink. Kui te pidasite seda salajas, siis 

olete oma saladust haltoasti hoidnud."
„Kes andis teile seda teada?" hüüdis majaemanö äre- 

tousel, miö muutis ta näo päris tõmmuks.
„Gelle inimese nime tahaksin isegi teada saada," toastas 

MatiiaS litsutud häälel. „Sähke, emand, siin on teade, millega 
mind teie majja juhatati. 2a nüüd lubage, et tonn oma naise 
siit ära. Miö on sündinud, seda tahan ma tema enda suust 
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kuulda... Kui see laps kuulub tõesti temale, siis wõib ta 
tema kaasa wõtta."

„Kuulmatu nurjatus! Tõesti ilmkuulmatu nurjatus!" kuk
kus ämmaemand sajatama ja põhjama, kui ta Matiiase „april- 
likirja" oli läbi lugenud. „Ma tahaksin teada saada, kes on see 
häbematu, see pesematu, see ilge äraanöja minu majas! Kus 
sekle kahju ots, mida saab minu kutse sekle juuöasliku teo läbi! 
Mathilde, loe ometi ja ütle, mis sa sest jõledusest arwaö!"

Mathilde luges ja sai kuumawaö põsed. Ta näis nii 
kohmetu olewat, et ei teadnud, kuhu lüüa silmi. WiStiSti 
õnneks oli takle, et teda nii wäga tähele ei pandud. Kõigil 
oli piinliku seisukorra enesega tegemist.

Kõige õnnetum näis praegusel pilgul olewat emand Brink. 
Talle ei tahtnud kuidagi hingesse mahtuda, et üks tema ameti- 
ja ärisalaöusist kõige näotumal kombel ilmsiks oli saanud. Oma 
ärewuses läks ta nii kaugele, et ta wahekorra oma patsiendi 
ja selle mehe wahel unustas ning wiimasele kentsakas naiiw- 
suses küsimuse esitas, kas ta siis ise ei wõiwat aimata, kes 
tema tuttawatest selle alatu kirja wõis olla kirjutanud — just 
kui oleks saladuse ilmutaja kättesaamine praegusel puhul ka 
emand Lutzi mehele tähtsaim küsimus.

„Emand Brink," waötas Matiias, ilma tema juhmi 
pärimist märgatawakS tootmata, „ma toiin oma naise teie 
juurest sedamaid koju. Mis ma teile peaks wõlgnema, seda 
maksan teile homme, palun selle eest hoolt kanda, et tema 
ülerõiwad toodaks kohe siia."

„Aga see on toõimatu!" hüüdis ämmaemand. „Te näete 
ju, fui nõrk on fee toaene noor inimene raskest haigusest! MiS 
teil temaga tveel on kõnelda, seda ioõite lühidalt siinsamas 
teha."

„Mis mul temaga on kõnelda, seda kõnelen kodus. Siin 
sünnib minu tahtmine, emand Brink, mitte kellegi muu oma. 
Ma palun toeel kord oma naise rõiwaid!"

Härra Lutz ütled seda kaunis wagusasti, aga ta hääles 
ja pilgus oli midagi, mis maha lõi iga tõrkumise, iga waötu- 

19* 279



rääkimise. Gmcmö Brink taganes mitu sammu eemale, kuni 
ta jõudis oma õe juure. Gelle tõmbas ta kättpidi kõrwal- 
olewasse tuppa ja sosistas talle Mürisedes näkku:

„Mathilde, ma kardan, ta tapab ta kodus ära!" 
Mispeale Mathilde hakkas hirmu pärast nutma...
Wältas mõni hea minut, enne kui peatud naiöterahwaö 

jõudsid isand Lutz! soowi täita. Kindlal käel aitas Matiias 
ise naist Mäljaminekuks rõiwastaöa. Lapselegi heitis Millase 
rätiku üle, mis puutus talle kuskilt kätte. Siis ta asus toetades 
Leena piha ümbert kinni ja Miis ta hoiölikult uksest Mälja. 
Õnneks peatus Magusas uulitsas ühe maja ees Moorimees, 
kellel oli aega. Lutz tõstis naise Mankrile ja nad sõitsid koju. 
Kogu teel ei lausunud kumbki ainust sõna. Ka lapsuke ema 
rinnal oli Mait, nagu suleks temagi suukese halMaM hirm 
lähema hetke eest.

WäljaS oli eha Maheajal kustunud. Nad astusid kodus 
pimedasse tuppa. Matiias talutas naise, kelle nõrkus iga 
sammuga suurenes, peaaegu kandmist sohMa juure, pani ta 
sinna istuma ja Mabastas ta mantlist ja kübarast. Siis süütas 
mõlemad laual seismaö küünlad.

Mida heledamaks edenes tuli, seda selgemalt MalguStaS 
ta helk ümbrust, seda täidlasema pildina kerkis neile silma 
ette nende pesake, see ilus, armas, soe ja karske pesa, milles 
nad teineteisega neli nii magusat, nii õnnelikku kuud olid mööda 
saatnud.

2a nüüd ei olnud see pesa mitte enam ilus ja armas, 
sest ta ei olnud enam karske!

See teadmus langes äkki nii määratuma rõhuga Matiiase 
hingele, et ta kokkumuljutuö rinnast tükkis kaeblik ägatis ning 
ilmet Marjutas tume haletis. Nüüd Milrnaks lõppes ta eba
loomulik rahu, mis oli talle eneselegi Mõõras. Ta oli nagu 
inimene, kellele oli kuul ihusse tunginud ja kes siiski Meel, 
Mälu tundmata, jookseb mõne sammu edasi, kuni nõrkus ta 
Miimaks maha sirutab.

„Miks sa mulle seda teoiö, Leena?"
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Ses hüüöes oli koos kõik, miöa ta murdute süda praegusel 
pilgul tundis: teotu, teiha ja piirita kahetsus hirmsa õnnetuse 
üle, mis neid mõlemaid tabanud... Ta nõrkes sohtea ees 
seisteale pehmele toolile, ta teilajaS^TõM teajus fofftrmng 
kurdu ja noore naise ees istus nt|üdHfiit&iud .mee^Sfühttud 
inimene. ' ;SELTS j

Noorik ajas enese teaeteaga püsti ja teankus teis^l^pj^a. 

Sealt ta tuli lapseta tagasi ja lükkas teaheukse enda järel 
kinni. Ta istus jälle sohteale, aga mehest teõõralt eemale.

„Mati, meie teahel on nüüd kõik otsas," algas ta selle 
rahuga, mille annab meeleheide oma teiimsel tipul. „Meie 
lahkume teineteisest. Sa oled jälle teaba. Sa toote oma õnne 
mujalt otsida. Ma lähen homme hommiku õpetaja juure ja 
tunnistan, mis on sündinud. Sa toõiö julge olla — ta laseb 
su minust toarsti päästa..."

Kuid lahkumineku suhtes näis õnnetul mehel puuöutoat 
iga taip. Ta hing toõltles alles asja enesega, selle tagajärgi 
ei jaksanud ta enesele toeel kujutada.

„Kõnele, Leena," tungis ta peaaegu palutoalt, „räägi 
ära, millise süü pärast sa mind nõnda oled karistanud! Tun
nista üles, mil põhjusel hukkasid sa mu õnne..."

See toagune, leinato kurbus mõjus noorikusse fügatoa- 
malt, kui rõtoe toaljus seda iganes oleks suutnud. Leena 
kahmas mehe käest kinni, surus selle mitu ja mitu korda enda 
huulte toaStu ning niisutas teda pisaratega, mis pitsitusid 
tat alles nüüd esimest korda silma.

„Sinul pole süüd. Mati, sa oled kõige parem mees maa
ilmas," sosistas ta, „süü on üksnes minu peal: mina kiskusin 
su enesega hukatusse kaasa, sest et ma sind armastasin ja liiga 
nõrk olin oma armastust salgama... Olga usu mind, Mati, 
peasüüdlane pole mitte mina, toaid keegi teine, ja mina olen 
ainult selle ohtoer, nagu sina oled minu ohtoer... Kannata 
silmapilk. Mati, — lase mu mõistust natuke selgida, ja ma 
tahan sulle kõik tunnistada..."

Ta nuttis natuke aega mahatoajunud peaga endale käte 
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sisse, siis hakkas häälega, mida takistasid taoti rinnapõhjast 
kerkiwaö nuuksatused, oma kurba lugu jutustama.

„Sa mäletad. Mati, et parun Niesenthal lubas mu 
sel tingimusel mõisa alt lahti anda, kui ma läheksin tema õe, 
paruniproua von Neckenitzi, juure teenima. Seda tegin, nagu 
tead. Tunnistuse, mis lubas mind waklast wälja elama jääda, 
pidin hiljemini kätte saama... Ma olin waewalt kaks nädalat 
parun I^eckenitzi juures teeninud, kui saksad reisisiö wälis- 
maale,- see oli noorpaari hiljaksjäänuö pulmareis, sest ette
nägematud ametitalitused olid parunit Tallinnas peale pulmi 
kinni pidanud... Kuna paruniproua wõttis neitsi ja toatüdruku 
teele kaasa, jäin mina elatanud toapoisiga üksinda koju.

„Mõni päew pärast härraste ärareisu tuli korraga parun 
Wiesenthal maalt meile. Ka õe ja õemehe koöusoleku ajal 
oli ta meil kord paar päewa wõõrsil olnud. Ta seletas toa
poisile ja mulle, tal olewat linnas äriasju õiendada ja ta 
tahtwat niikaua õemehe korteris elada, sest tema wanemaö, 
kelle juures ta muidu peatus, olewat ühes teenijatega maal. 
Kutsari hobustega saatis ta koju tagasi...

Jutustaja märkas, kuidas pealtkuulaja silmad laienesid, 
kuidas ta ninasõõrmed hakkasid tuksuma, niipea kui ta kõrw 
Wiesenthali nime oli kuulnud.

„Esimesest tunnist saadik lipitses mul salajane rahutus 
südames," kõneles Leena edasi. „Ma lugesin selle inimese 
silmist midagi, mis pani mu juba siis, kui ma temaga maal ta 
mõisas kokku puutusin, kartuses wärisema. Olga ta oli mu 
wastu wäga tagasihoidlik, toaga toiisakaS, rääkis, ta oletoat 
peigmees, astutoat paari nädala pärast abiellu, ja näitas 
mulle oma kihlasõrmust. Nõnda toältas see mitu päetoa, ja 
ma jäin juba üsna rahuliseks. Ta oli kodust palju ära, jõi 
meil ainult hommikust kohtoi ja tuli enamasti hilja õhtul koju 
— sageli rõõmsal toeinitujul.

„Ähel hommikul tegi ta juttu minu priikslaskmisest. Ma 
tänasin teda ta lahkuse eest. Tema aga toaStaS naerdes:
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„Ara nii wara täna, kulla laps, wõib-olla mõtlen asja 
tveel ümber ega anna sulle seda tunnistust,- mul on nimelt 
hirmus kahju nii kena ja wiksi tüdrukut wallast wälja lasta..

„Aga parunihärra on ju kindlasti tõotanud mulle tunnis
tuse anda," tähendasin ehmudes.

„No ja, inimene tõotab haledal südamel paljugi, millest 
tal pärast kahju," waStaS tema ühtelugu naeratades.

„Ma ei teadnud, mis sellest pidin artoama. Heitis ta 
minuga ainult nalja, tahtis mind üleannetult aga nii muidu 
hirmutada, wõi peitis ta oma irwitamise taga tõesti kurja nõu? 
Ma otsustasin olla julge ja ta sõnu pidada ainult nokkimiseks.

„Ma toõin ju arwata, et paruni-härral ja kogu wallal 
on oma wiksemast tüdrukust kahju," naljatasin wastu, „aga 
nüüd ei ole enam midagi parata, paruni-härra on oma mehe
sõna pandiks pannud ja seda ei jäta ükski parun lunastamata."

„Mehesõna, hm," muiutas tema. „Ega siis mees naiste- 
rahwa wastu tarwitse sõna pidada. Mehesõna antakse 
mehele."

„Kas siis kuberneri-härra ei ole mees?"
„Kuberneri-härra? Kuberneri-härrale ei ole ma sõna 

armud."
„Kuidas, paruni-härra? See on ju teada, et teie olete 

kuberneri wastu tõotanud mind mõisa alt lahti anda!"
„Tühi lori! Kes seda räägib, luiskab. Kuberner palus 

seda minult küll kord, sest et seda temalt eneselt oli palutud 
— sul, Leena, on pagana head sõbrad linnas —, aga ma ei 
armud kubernerile mingit tõotust, Waid lubasin asja üle ainult 
järele mõtelda. See arupidamine kestab mul praegu weel 
edasi. Millisele otsusele jõuan — eks ma saa kord näha..

„Need sõnad kukkusid otsekui põletawad tilgad mu süda
mele. Ma kaotasin raba ja hüüdsin:

„Aga kuberner WÕib kohtuga nõuda, et paruni-härra 
annaks mulle lubatud tunnistuse!"

„Soo, wõi arwad?" wastas tema ja hakkas laia fuuga 
naerma. „Niisugust seadust pole olemas, et kohus mõisnikult 
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ta talupojad tohiks wõtta, ja seda nõuda pole ka ühelgi 
kuberneril õigust. Siis wõiksid ju kuberner ja kohus sama 
hästi wõtta mu mõisa, wõi mõne mu talukoha, wõi mu tõlla 
ja hobused! Ega sa ometi niisugune laps pole, et seda usud!... 
Ainus inimene, kes sulle luba wõib anda linna elama jääda, 
olen mina, ning ainus inimene, kellel wõimus on sind walöa 
tagasi saata, olen ka mina. Sa kas tead, Leena, mul on suur 
himu sind maale jälle mõisateenistusse wiia."

„Aga ma teenin ju paruni-härra õde ja proua on minuga 
rahul,- ta ei taha mind wististi mitte ära lasta!"

„Minu õde teeb, mis mina soowin. Ma sain paruni
proualt alles eile kirja, kus ta ütleb, ma wõiwat sinuga peale 
hakata, mida heaks arwan... Maata siia, Leena, sa wõid 
seda ise lugeda. Ja ta WSttiS taskuraamatu wahelt kirja, 
näitas näpuga ühele kohale ja ma lugesin umbes järgmised 
read: ,Armas wend, sa wõid Leena sedamaid oma teenistusse 
tagasi wõtta, kui ma sulle selle soowi täitmisega teen meelehead. 
Aga palu minu nimel mammat wõi ka tuttawaiö, et nad mulle 
aegamööda uue tubli mamsli püüaksid kuulata.'"

„Mulle tungisid pisarad silma.
„Miks ei taha paruni-härra mind siis jätta praegusse 

teenistusse?" hüüdsin, „paruni-härra saab ju teenijaid kül
lalt. Ma tõotaksin proua von Neckenitzi kas wõi eluaja tee
nida."

„Sama häöti wõid ju mind teenida eluaja," naeris tema. 
„Minu juures saab sul ksill raskem olema fui siin, aga maal 
on noortel tüdrukutel palju parem elada, sest linnas lähewaö 
nad kergesti hukka... Minu otsus ei ole aga weel mitte kindel, 
pean selle üle täna ja homme weel aru. Sind tahtsin ainult 
natuke ette walmistada."

„Kas paruni-härra mind siis nüüd kohe soowiks maale 
wiia?"

„Muidugi kohe. Sul pole siin ju midagi teha, ja mul on 
kodus tööd küllalt, sest, nagu sa kuulsid, on minu pulmad lähe
dal. Mõib-olla panen su ka wälise töö peale."
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„Ma lahkusin ta juurest walutawa süöame ja kumisewa 
peaga. Kui mitte kõik polnud kuri Wale, mis ta kubernerist 
rääkinud, siis olin ma tema küüsis nagu ennegi. 2a minu 
arust oli toaga toõimalik, et ta kubernerile omal ajal kindlat 
tõotust ei annuö, toaiö omale ainult mõtlemisaega toõttis, sest 
keegi ei teadnud ju selgesti, mis nad kahekesi kõnelnud, ka see 
härra mitte, kes minu eest kuberneri ees kostnud. Sama toõi
malik oli mu meelest, et ükski toõim ei toõinuö teda sundida 
mind toattast toälja laskma. Kes on toägetoam kui mõisnik. 
Kui keegi saks kõik oma peremehed linnas ilma mingi süüta 
toõis lasta toaese omaks peksta, siis toõis teine ka oma ära- 
joosnuö teenija lasta toalöa tagasi toiia.

„Ma teadsin juba eeldada, mispärast ta seda tahtis teha. 
See oli kius, kättemaks sette eest, et olin salaja linna tulnud 
ja et mu asi kanti siin kuberneri ette. See määris tema nime, 
seda enam, et ta toõis artoata, fui palju inimesi nüüd linnas 
tema tegu tunnetoaö. Sel lool ei tartoitsenud ta ju kohutki 
nii toaga karta — asi oli juba muidugi laiali küllalt letoinud. 
Mind aga tahtis ta sette eest lasta kannatada. Ta nägi, fui 
toaga mutte elu ja teenistus linnas meeldisid, toõis fa oletada, 
fui fallis mulle on toattast toäljajäämine, priius, ja fülma 
rahuga toõttis ta oma sõna, mitte ta mulle opmani faudu 
annuö, tagasi, jättis mu ilma elamistunnistuseta, toite mu 
uuesti oma toõimuse alla.

„See oli mu esimene artoamine. Mida rohfem ma aga 
asja üle järgi mõtlesin, seda enam läksid mu silmad lahci, 
seda kaugemale ulatus mu toaaöe. Ma ütlesin enesele: Ttt 
pole iialgi nõu olnud sulle priiust anda, sind oma meeletoatta 
alt lahti lasta. Tema tõotus oli toäljamõeldud kelmus. Ta 
sootoitas sind ainult silmakirjaks oma õele teenijaks, ta fatoat- 
sus oli seejuures kohe kindel: sind toarsti jätte tagasi nõuda. 
Ta tahtis sind toaiö pisut julgeks teha, et sa ei lööks linnas 
kauemini lärmi. Tal oli ette teaöa, et ta õöe ja õemees 
lähetoaö pikale reisule, nii et sa ei leia nenöeltfi abi ega toetust. 
Kui tal mitte enam enöist kurja nõu ei peaks olema, mida sa 
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aga ei wõi teada, siis ta teeb su wähemalt eluajaks oma orjaks 
ja piinab sind, kuidas aga tahab, sest kättemaks olla 
magus. . .

„Mati, mu süda tahtis lõhkeda, kui ma sellele selgusele 
jõudsin. Mõte linnast lahkuda oleks mulle ka siis olnud hirmus, 
kui mind maal meelöüv teenistus ja hea elu oleksid oodanud 
ja kui mul paruni poolt midagi poleks karta olnud. Ma armas
tasin sind. Mati. Ma armastasin sind sest silmapilgust saadik, 
kus sa, minu põgenemislugu pealt kuulates, oma helde, kaas
tundliku silmaga mu otsa waatasiö ja mind lubasid aidata. 
See armastus kaswas mu südames iga päewaga, ta täitis 
mind warsti nii toaga, et ma ilma sinuta ei artoanuö oletoat 
elu ega maailma. Za ometi teadsin, et sa oled teise oma, 
et ma pidin sinuta elama. Sa olid Berta Wittelbachiga nii 
hästi fui kihlatud. See naine toõis sulle palju pakkuda, minult 
polnud sul midagi loota. Sa olid mulle kadunud, minu ar
mastus oli asjatu. Ja siiski ei mahtunud mulle pähe mõte 
Tallinnast lahkuda. Ma tahtsin sind toahetetoahel nähagi, 
sulle ainult lähedal olla, sinuga ühes paigas elada..."

„Ja minu tundeid sinu toastu ei märganud sa mitte?" 
küsis Matiias toahele.

„Ma artoasin midagi märkatoat, aga kindel ei olnud ma 
selles mitte," kõneles Leena edasi. „Ma nägin ju, et ma sulle 
meeldisin, aga kuidas toõisin oletada, et sa oma kindla Ühen
duse neiu Wittelbachiga murraksid, et sa minu toäetikese pärast 
kõik jätaksid, mis sind temaga liidab. Seda ma ei sootoinud, 
seda ma ei julgenud nõuda, ega mõeldagi. Ma artoasin, et 
fee, mis sa toalinuö, teeb su õnnelikuks, ja ma footoifin ainult, 
et sa õnnelik oleksid. . .

„Nagu öeldud — paruni nõu, mind toiia jälle maale, 
täitis mind ahastuse ja meeleheitega, poole päetoa piinasin 
oma pead mõttega, kust ja kudas leida abi. Sind, Mati, 
ei olnud Tallinnas, sa olid mõne päetoa eest maale sõitnud, 
pidin ma jälle meister Wittelbachi tülitama? Ma kartsin, et 
tema kaudu tuleb abi liiga hilja, ta oleks osja enne Nutowi- 
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härrale pidanud ette panema. Ma oleksin meeleldi ise joosnud 
fette hea härra juure, kes minu eest kuberneri juures juba oli 
seisnud, aga ma ei teadnud, kus on ta teenistuses ja kus 
elab. Nõnda tuli mulle wiimakö julge nõu teha katset, kas ma 
mitte ise otsekohe kuberneri ette ei Pääse, ja nimelt weel samal 
päewal. Llksneö tema wõis mind aidata, ja kui ta seda mitte 
ei wõinuö, siis ta teadis mulle wähemalt öelda, mis waStuse 
parun temale annud, mida on mul karta wõi loota.

„Nii wõtsingi südame rindu ja läksin lõuna-ajal Toompea 
lossi,- see oli ju meie majast ainult mõnisada sammu eemal, 
paraku pidin seal kuulma, et kuberneri ei ole kodus,- ta reisinud 
ametiasjus teadmata ajaks Peterburisse. . . Mind juhatati 
mu palwel abikuberneri ette. See ei teadnud aga minu asjast 
midagi, seletades lühidalt, see ei puutuwai temasse, ma pi- 
öawat ootama, kuni kuberneri-härra jõuab koju, ja siis tema 
enese jutule ilmuma...

„Sa wõiö arwata, mis mu süda nüüd ütles! Teadmata 
ajaks olin wähema kui abilootuseta! Minu heaks ei wõinuö 
nüüd, kus kuberner kodust kaugel, keegi midagi teha, ei meister 
Wittewach ega Nutowi-härra. paruni wanemaö, kes mulle 
ka meele tulid, teadsin maal nende wanema wäimehe mõisas 
wiibiwat. Minu ajutine elamistäht, mitte politseist olin saa
nud, oli juba aegunud ning uue wõis politseimeister mulle, 
nagu ma juba näinud, anda ainult kuberneri käsul. Siiski 
wõtsin nõuks minna järgmisel päewal weel politseimeistri pal- 
wele. Enne tahtsin paruni lõpliku otsuse ära oodata ja, kui 
waja, tema südant palwetega püüda liigutada. Ma mõtlesin 
kas wõi põlwili ta ette maha lasta ja ta kätele sada korda 
suud anda. . . .

„Järgmisel hommikul ei rääkinud parun Niesenthal minu 
asjast sõnagi. Ka mina ise ei julgenud peale hakata, kartes 
tema otsust, et ta lõikab mu wiirnase lootuselõnga korraga 
katki. Ta oli mu wastu lahke nagu kunagi ja palus mind 
omale lõuna-ooöet walmistaöa, sest tal ei olewat täna aega 
klubisse sööma minna. Lõunasöögi aga plöowat ma talle 
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Msiaklubist koju tooma. Seöa oli kord ennemalt, kui Parunil 
peawalu olnud, toapoiss Ients toimetanud, ja ma panin imeks, 
miks andis parun täna minule niisuguse käsu. Olga saades 
Ientsiga kokku kuulsin talt, ta soitwat tunni aja pärast maale. 
Parun faafroat linnast teomeestega mööbleid ja kõiksuguseid 
õrnu asju oma mõisa, ja teda kästud kaasa sõita, et toeo üle 
tocilmata; muidu wõiwat mehed endid täis juua, koormad 
ümber ajada ja asju purustada. Ients oli temale kaela 
sunnitud teekonna üle tööga tusane.

„Minu toimingud pidasid mind nii kinni, et ma kella 
kuueni pärast lõunat mõeldagi ei wõinuö politseimeistri poole 
minna. Klubist lõunasöögiga tagasi jõudnud, leidsin köögis ühe 
külamehe istuwat. Ma tundsin ta sedamaid ära — fee polnud 
keegi muu kui M Walla talitaja Mats Rüütel, parun Mesea- 
thali alandlik ja sõnakuulelik ori.

„Ma küsisin, mis asja pärast ta meil oletoat. Tema 
kostis lühidalt, et oodata paruni-härra käske. Missuguseid 
käske? Seda tema ei teadwat.

„Mul käis kuum hoog üle ihu. Kas fee mees mitte sinu 
pärast linnas ei ole? torkas mul mõte peast läbi.

„Märifewal käel tegin lõunalaua walmis ja kutsusin pa
runi, kes oli kirjutuskambris sulega töös, sööma.

„Kas paruni-härra teab, et M talitaja köögis ootab?" 
„Tean küll. Anna talle pärast Õlleklaasi-täis toiina ja 

midagi süüa!"
„Mis ta siit tahab?"
„Kui uudishimuline sa oled!" naeratas parun ja lisas 

salalikult juure: „Wõib olla, et mul on teda tarwis."

„Ta sõi lõuna ära ja andis mulle uusi käske, millest 
wõisin järeldada, et ta täna tahab koju jäädagi. Tunni aja 
pärast pidawat ma tooma kohwi likööriga, hiljemini keldrist 
kolm pudelit wahuweini üles muretsema ja jäätisnõuSse pa
nema. Ka õhtust soowis täna süüa kodus. Ients olla temale 
seks mõndagi sisse ostnud, mille ma sahwrist wõiwat leida.
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„Dtõnõa möödus pärastlõuna, ilma et oleksin majast 
wälja pääsenud, ja õhtu jõudis kätte. Talitaja Rüütel istus 
ikka weel köögis. Ma tuletasin teda härrale jälle meele, parun 
lvi käega ja ütles, eks ta wõlwat istuda ja öösekski jääda — 
Ientsi toas olewat säng ju prii.

„pärast õhtusööki laskis parun weini jääriistas lauale 
tuua ja kapist kaks klaasi anda. Ta kallas mõlemad klaasid 
täis ja käskis wõtta mind enda juures istet — tal olewat 
minuga pikemalt kõnelda. TVrkusin esipuhku wastu, pidin aga, 
et teda mitte pahandada, wiimaks järgi andma, temaga klaasid 
kokku lööma ja jooma. Siis ta ütles, et ta olewat minu asjus 
nüüd otsusele jõudnud. Ta ei raatsiwat minust mitte ilma 
jääda. . .

„paruni-härra tahab mind siis ikka tõesti maale tagasi 
saata?" hüüdsin wõpataöes ja tundsin, kuidas ehmus mul 
pealaest kuumalt juustesse tõusis.

„Ta waataS mulle naeratades otsa.
„Rii kuidas kaupa saame, armas laps. Minu otsus on 

küll kindel sind taas wõtta oma teenistusse. Aga ma wõin 
su jätta ka linna ja sulle seks anda eluaegse tunnistuse. Sa 
peaksid siis aga mõistlik olema. Tead isegi, mis ma sellega 
mõtlen."

„Rüttes ja wärlseöes hakkasin teda nüüd paluma, püüdsin 
taüe anda kõige ilusamad sõnad, teha ta südant haledaks, 
äratada tema halastust ja kaastunnet. Ta kuulas wagusasti 
pealt, jäi aga kõwaks. Wttmakö langesin tõesti ta ette põlwili 
ja suudlesin ta katt. Ta tõstis mu üles, käskis mind rahulikult 
jätte maha istuda ja kuulatada, mis ta minule kõneleb.

„Ta kõneles minuga terwe õhtu kuni poole ööni. Gee 
julm ja kawal inimene ShwardaS ja palus, meelitas ja noo
mis, hoiatas ja hirmutas läbisegi. Ta tüütas, wäsitas, uimas
tas mu sõnadega, kuni ma wiimaks enam ei teadnud, kus 
mu pea. Ta wisaöus käis üle igast inimesejõust, igast kanna
tusest ja wastupanekust. Mis ta mulle rääkis, seda et jaksa ma 
sulle kõik jutustada...
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„Ta algas sellega, et mulle seletas, talitaja olewat tema 
käsul tulnud mind maale Wilma, kui me teineteisega kokku
leppele ei jõua. Et ma teist korda ei saaks põgenema pista, 
selle eest olewat hoolt kantud: kõik uksed lukus, wõtmed tema 
käes, talitaja walwamas. Äga wastupanek jäätoat asjatuks, 
mind wõidawat siduda,- mul ei maköwat ka karjuda, sest 
maja olla inimestest tühi ja uulitsal topitawat suu mul kinni, 
pealegi omawat talitaja seaduslikku woli mind wangina maale 
wiia ja seks politseilt, kui tarwis, abi nõuda.

„Siis ta seletas, kui häbistaw see mulle oleks, et mind 
wangina läbi maa weetaks ja mu koöukohta wiiöaks. Seal 
ootawat mind jäme, kare talupoja-töö, sest paremasse teenis
tusse ta mind jäüöawalt ei asetawat.

„Seda kõik ei tegewat ta aga mitte meeleldi — ta ei 
olewat poolegi nii Wall ja kuri mees, kui mina ehk arwata. 
Olga ta ei wõiwat teisiti, kui ma tema omaks ei saawat. Sest 
ta armastada mind. Ta ei suutwat lahti saada kirest, mis tal 
minu wastu südames põleda. Ta olewat enesele wanöunuö 
mind wõita, ükskõik kuidas. Oma mõrsjat ta ei armastawat. 
Selle kosiwat ta osalt wanemate sunnil, osalt ta rikkuse pärast. 
Kui mina oleksin kõrgemast seisusest, ei peaks ta silmapilkugi 
aru mind altari ette wiia. Seejuures sai ta pehmeks ning 
haledaks ja palus mind ometi püüda mõista, kuidas on lood 
tema hingega. Kuidas ma wõiwat nii külm olla ja kõwa ja 
halastamatu? Ma wõiwat ju näha, kui toaga ta kannatab. 
See olla ehk haigus, mis tema peale on tulnud, aga ta ei 
fuuttoat sellest tertoeneöa, ta oletoat seda küllalt juba püüd
nud ...

„Siis hakkas tõotama, lubama, trööstima. Tal oletoat 
juba kiri toalmis, misläbi ta mulle luba annab jääda eluajaks 
toallast toälja elama. Ta näitas mulle seda kirja, luges ta 
mulle ette. Ma toõitoat sedamaid olla prii inimene, kui ma 
aga tahttoat. Ta ei faatoat mind edaspidi enam mingil toiisil 
tülitama. Siis ta kõneles kingitustest. Ta tahttoat mulle toata 
kaudu teha toõimalikuks igatahes mehele minna. Ma ei faota- 
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wat ju midagi, mitte midagi. Kõik jääwat saladuseks, kõik 
olewat nagu ennegi. Kas ma siis sõge olewat, et ei oska 
walida! Maal oodata mind raske töö, jäme riie, kehw toit, 
wilets korter,- linn pakkuda mulle kõik, mis haritud inimesele 
kohane. Ma püüdku seeüle ometi natuke järgi mõtelda...

„Ja ma püüdsin järgi mõtelda. Mati. Mul ei olnud enam 
wähematki kahtlust, et ta mu kawalaöti lõksu on püüdnud, et 
olen tema wang, et ta oma ähwaröused wõiö täide saata. Mul 
polnud kuskilt abi loota. Ja ma ei tahtnud maale tagasi 
minna, ei wabalt ega wangina. Mind hirmutas sealne elu. 
Ma olin harjunud kergema põlwega, puhtama tööga, linn oli 
mulle armsaks saanud. Kuid see kõik Polnud pea-asi. fiea-asi 
oli minu armastus sinu waötu. Mõte, sind täiesti silmast 
kaotada, oli mulle wäljakannatamata. Ja ma teadsin, et mul 
ei tohtinud sinu kohta mingit lootust olla. Ma ei teadnud 
midagi sellest, et sa ühenduse Bertaga enne maalesõitmist olid 
lõpetanud. Ka oma esimeses kirjas ei rääkinud sa sellest. Sinu 
teine kiri tuli liiga, liiga hilja. Just teaöwus, et sa olid mulle 
kadunud, et meie wahel midagi ei wõinud tekkida, mõjus kaalu- 
walt minu otsusesse. Ma mõtlesin endast nõnda. Mati: Sa 
oled waene tütarlaps, seisad omal jalal, toidad ennast oma 
käte tööga. Sul pole kellelegi wastutust anda, sul pole kellegi 
wastu kohustusi, sa pole oma puutumatust ega puhtust kellelegi 
pantinud. See, kellele sa kõik hoiaksid, kelle pärast sa oma 
täiswäärtust kaö wõi noaga kaitseksid — see on teise oma, seda 
sa ei saa kätte. Kuigi ta silm lahkesti su peale toaatab, 
siis on sidemed, mis ühendawad teda teisega, ometi nii 
tugewaö, et sina neid ei suuda katkestada. Ilma temata on 
sulle aga kõik ükspuhaö. Ja sinu patt ei keela sind tema 
lähedal elamast, teda wahel nägemast. Sinu patt alles wõi- 
malöab sulle seda.

„Minu wastupanek oli nõrkemas. Ja kiusaja piinas 
mind edasi, kuni olin poolsurnud, ja sundis mind jooma, kuni 
ma enam mõistusega ei jaksanud mõelda. Mul oli tunne, kui 
oleksin ihult ja hingelt halwatud, kui oleks minus kõik kustunud 
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ning tardunud. Ainult niipalju leidsin weel jõudu ja taipu, 
et wõtsin talt priiusekirja ära ja wiisin warjule — siis olin 
kadunud..

Matiias Lutz tõusis istmelt. Nägu, mis waatas õnnetu 
naise peale maha, oli surnu nägu. Ainult silmad, mille ääred 
weripunaseks tõmbunud, awalöasiö elu. Kes selle mehe pilku 
praegu oleks näinud, oleks wõpatanud wäriseöes kõrwale. 
Ses pilgus janunes, nälgis, waritseö wahtunuö suul saaki 
werehimuline murdja.

Ainust sõna ei tulnud Matiiasel suust. Ta wajus toolile 
tagasi, nagu tahaks ta edasi kuulatada.

„Ta elas weel näöalapäewaö meil," lisas Leena nõrgalt 
juure. „Waröti peale seda, fui ta lahkunud, sain politseist 
kohtuliku elamiötunnistuse kätte, ilma et ma tema kirja kuskil 
oleksin tarwitsenud ette näidata. Ma arwan, see tunnistus 
oli muidugi tulekul, tema teadis seda, mina aga mitte. Minu 
ohwer oli olnud ülearune. Ta oli mind petnud.

„Siis tuli sinu teine kiri. Mati. Sa tunnistasid mulle 
oma tundeid, soowisiö minu kätt,- ma nägin, et sa olid oma 
endise ühenduse lõpetanud. Kuis oskan wäljenöaöa, mis mu 
süda nüüd tundis! Ma olin mitu päewa peaaegu nõrgameelne, 
mu peas liikus mõte panna kätt enese elu külge... Kestis 
kaua, enne kui sulle wastuse suutsin kirjutada. Sa tead, mis 
ma sulle wastasin. Oh, et sa sellega rahule oleksid jäänud!

„Mul oli kindel nõu sinu soowile järeleandmatult wastu 
panna. Ma ei olnud enam toäärt, et sa minu peale waataksiö. 
Ma ei wõinud ega tohtinud sinu usaldust kurjasti tarwitada... 
Seal tuli sinu kolmas kiri. Sa soowisid minuga kokku saada. 
Terwe päewa ja öö wõitlesin endaga, kas sinu kutset täita 
wõi mitte. Minu igatsus sind näha saada WÕitlö. Ma lohuta
sin ja julgustasin end sellega, et mu wastupanek on ju kõiku
matu. Ma ei tunnuö oma nõtrust. NSHeS sind nii hingeni 
kurwana, nii rnaharõhutuna, ei suutnud ma ennast enam 
talitseda, kaastunne ja enesearmastus olid wägewamad mõis
tusest — ma unustasin oma süü ja tegin uue kuriteo..."
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„Miks ei tunnistanud sa mulle kõike üles, Leena?" tuli 
karmilt pealtkuulaja suust. „Kõige hiljemini oleksid seda enne 
laulatust pidanud tegema. Ma oleksin sulle andeks annuö..."

„Gee nõu oli mul sada korda, aga sõna ei tulnud kurgust. 
Mõte, et sa hakkaksid mind põlgama, et sa mind enam täiesti 
ei usuks ega usaldaks, et ma su silmas alaneksin ja langeksin, 
et ma ainult häbiga sulle näkku peaksin waatama — see 
sulges mu suu mõrsjapõlwes. Ma lootsin esiotsa poolöis 
ebausklikult, et mu süü jääb kuidagi kogemata saladuseks. 
Hiljemini, kui ma aru sain oma isiklikust olekust, tükkis hirmus 
ahastus mulle peale, ja jälle lähenesin sulle enam kui üks 
kord raudse otsusega, ilmutada oma saladus. Asjata. Mul 
puudus julgus teha sulle niisugust foatu ja omale niisugust 
häbi. Mu nõtrus sai mu kiusajaks ja ütles mulle: Teie õnn 
saab niikuinii üürike olema — miks seda siis enneaegu hakata 
lühendama. Ots on ju käes, fui ta märkab sinu süüd. Tahab 
ta seda sulle andeks anda — seda parem... Meel päew 
enne laulatust tahtsin üles tunnistada. Mul oli kiri mitmendat 
päewa walmis. Ta jäi saatmata. Meel tund aega enne 
kirikusse minekut pidasin endaga meeleheitlikku wõitlust. Mu 
otsus kadus nagu tuulde, fui nägin sinu õnnest ja rõõmust 
läifiwaiö silmi. Mul polnud julgust sulle nuga rindu tõugata...

„Õnn ja kawalus aitasid mind nii pärast fui enne, pulma
öö möödus sinu joobumuse tõttu fahtlust äratamata. Ga olid 
wilumata inimene, usaldasid mind pimesi, ei hawatsenud 
pärastfi midagi. Mina aga õppisin fawalafs oma saladust 
warjates, ja just, et teda warjata. Ma wõisin endale ju 
ennustada, et ford tuleb hirmus päew, mit enam midagi 
Pole warjata, aga ma püüdsin seda päewa edasi tüfata, iffa 
edasi lüfata. Ma ei põlanud mingit abinõu hoides selle eest, 
et ei ärfafs su fahtlus. Ma mõtlesin ise niisuguseid abinõusid 
wälja ja otsisin neid mujalt. Meeleheitlif hirm teritas mu 
pead ja aitas fa muidu forda saata, mis näis olewat wõimatu. 
Ma hoidusin fõigift eemale, fes sinuga lähemalt foffu puutusid. 
2a fui ma wiimasel ajal arwasin, et su silmad lõpufö ometi 
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lahti lähewaö, siis andsin sulle märku, mis sind rahustas, 
sest ma teadsin juba, kui kerge on sind seesuguseis asjus 
uskuma panna.

„Ning lõppeks, kui kardetud päew hakkas lähenema, 
mõtlesin Wale wälja, mis sinu enese kaudu nüüd ilmsiks on 
saanud. Ma teadsin, kui hädaohtlik on see Wale, kui nõrkadel 
jalgadel ta seisab, aga ma lootsin jälle hea õnne peale. Mul 
oli nõu sulle kirju kätte toimetada, mis sind uskuma paneksid, 
et ma tõesti maal haigena ema juures olen, piaraku jäin 
aga kohe Pärast põgenemist nii raskesti haigeks, et see kawat- 
sus pidi jääma teostamata. Lapsukese tahtsin jätta niikauaks 
peitu, kui mul korda läheks teda ämmaemanda abil ja soowi- 
tusel wõõrastele ära anda. Sina olid mulle kallim kui mu 
laps. Ise mõtlesin su juure pärast terwenemist tagasi minna, 
et oma süüd mitmekordse armastusega wähegi lepitada. Jumal 
tahtis teisiti ja saatis äraanöja wälja minu lootusi nurja 
ajama.

„Aga ma mõtlesin ikka ja alati ka mingi õnnetu lõpu 
peale. Mu nõu seks puhuks oli kindel: anda sulle wabaöus 
keetmata tagasi. Ma olin sinu kõrwal õnne maitsnud — selle 
piskuga tahtsin leppida. Sina aga — sa wõisiö mind unustada 
ja leida mujalt parema õnne. Sul pidi ju kerge olema mind 
unustada, sest ma olin sind nurjatult petnud. 2a ma kordan 
sulle siin praegugi: ma lahkun oma lapsega silmapilk sinu 
majast, fui sa seda soowid. Muide wõingi arwata, et sul 
muud soowi ei ole. Meid lahutatakse takistuseta, fui mina 
tunnistan enese süüdlasefs. Ainult üfs palwe olefs mul: Anna 
mulle andefs. Mati, et ma sind petsin, ära põlga mind nii 
wäga, fergenda minu süüd, pidades silmas, et ma mitte 
üleannetult pole efsinud. Ma tahan fõif kannatada, alis
tuda igale karistusele, ainult sinu põlgust ei suuda ma siit 
majast mitte kaasa wõtta... Mati, halasta mu peale!"

Kuiwad, kõrbewad nuuksatused lämmatasid ta hääle. Ta 
oli ärewusest ja kõnelemisest nii närbinud, et ta rinna ia 
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Peaga sohwa ees seiSwale lauale langes, kuna kramplikud 
tuksaluseö kogu la keha raputasid.

Matiias waikis.
Ta oli endasse tardunud, elutusse waibunuö.
Käed, lõug, põsed rippusid lõöwalt maha, nägu wäljenöas 

hämaröuwat tühjust. Ta oli nagu inimene, kes nii raske 
õnnetuse alla on sattunud, et ta seda mõista ja kanda ei 
püüagi. Talle näis ükskõik olewat, mis tast saab.

Ja polnud muud midagi sündinud, kui et tema naine 
üheksa kuud waremini nädal aega teisele mehele oli kuulu
nud ...

„Leena, mine Puhkama, meie räägime õnnetusest homme 
edasi," ütles ta hääl pika tumma waheaja järgi nagu kaugelt 
kolmandast ruumist.

Leena tõusis sõnakuulelikult üles ja kadus tuikuwa war- 
juna teise kambrisse.
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20.

Silm silma wastu.

Sel ööl ei mõelnud Matiias Lutz magamise peale. Ta 
pani waheukse kinni ja hakkas esitoaS eöasi-tagasi sammuma. 
Kestis kaua, kuni ta oma uimastusest niikaugele toibus, et 
ta põues tajutawamaö tunded wõisiö tärgata, ja weel kauemini, 
kuni ta aju jälle jaksas mõtet soetada, mõttest kinni pidada, 
mõtteid pikemaks loogiliseks reaks lükkida.

Tema esimene walitsew tundmus, mis täitis ta rinda 
nagu Plahwatusõhuga, oli wiha. Wiha mõlemate wastu. 
See suur, masenöaw, häwitaw wiha, mis januneb tasu järele, 
mis nõuab silma silma wastu, hammast hamba wastu, niis 
paneb süüle kõige raskema karistuse peale. Ja tema esimene 
kujukam mõte oli fee, kaaluda, jõuda otsusele, mil kombel tuleks 
kättemaks kõige mõjuwamalt teostada.

Kõige eel wõttis ta käsile wägiwaldfe wõrgutaja.
See mees oli täiendanud, mis ta isa alustanud.
Jleeö mõlemad mehed, isa ja poeg, olid mitme kaas

inimese elu nõnöa-öelöa põliselt maha tallanud, neil kõik 
purustanud, mis neile kallis olnud, kuni nad ihualasti istusid 
roojastatud rusudel.

Matiias mõtles ema peale. Sellelt oli wõtnud wanem 
wägiwalölane peremehe-õigusega wiimase wara, mis on wae- 
sel teenijal. Äa ta oli wõtnud ka selle mehe hea nime, kellele 
ta oma kõrwaleheidetuö ohwri sama wägiwalla-õigusega elu
ajaks külge sidus, nii et inimesed ta wiletsakese peale hakkasid 
irwitaöes näpuga näitama. Siis oli wägiwaldlane oma lapse 
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ilma jätnud lapse-õigusest ja pojanimest. Ta wert oli fütm 
ja meel rahulik, teades, et ta ka oma lihasel pojal kõik, mis 
noorele hingele inimliku iseteadwusena kallis ja puhas, oli 
porri sõtkunud, et ta oli tema lindpriilt inimeste naeru ja 
pilke piina alla heitnud, ta lapsearmastusest ja wanemaausta- 
misest ilma jätnud, et ta oli teda õpetanud ainult põlgama 
ja häbi tundma iseenesest, oma foetajaift ja kaswatajaist.

Äa nüüd tuli poeg ja aitas teises põlwes lõpetada, mida 
isa esimeses nii tõhusalt oli peale hakanud.

poeg kiskus soppa weel sellegi aunatukese, mida ta ära
tõugatud wend ilmas iseenda jõust, laitmata elu ja wahwa 
tööga oli suutnud omandada, poeg pärandas wennale oma 
äraheidetud armukese, et ta asutaks sellega abielu, mida kogu 
linn saaks irwitada. Ta läkitas wennale oma lapse majja 
toita ja katta. Ta nõudis wennalt, et see elus sama narriosa 
mängiks, mida Konna-Äaak ta isa käsul oli mänginud. Ta 
tegi täht-tähelt sedasama, mis ta isa eel teinud, ja nende 
mõlemate ühine ohwer, peale teiste, oli tema, Matiias Lutz.

Olga Matiias Lutz ei ole mitte Konna-Iaak.
Matiias Lutz ei kaapa mitte paruni-härra kintsu ega 

täna mitte küürutades sellise au ning armu eest. Ta ei tao 
ka, nagu Konna-Zaak joobnud peaga, wõimetus wihas rusikat 
uksepiida wastu ega lepi paljaste sinisesse õhku lastud wanöe- 
sõnaöega. Matiias Lutz maksab kätte. KeS Matiias Lutzi 
lööb, seda lööb ta wastu. Silm silma wastu, hammas hamba 
wastu! paruni-härra, teil on asja Matiias Lutzi ees wä- 
riseda! See mees oskab armastada, aga ta oskab ka toitjata, 
Teie toõtsite temalt ta elu — ta on mees, kes ka teie elu 
toõib toõtta. Temal pole enam midagi kaotada, teil toeel 
kõik. . .

Ja Matiias Lutz toannub endale toaiksel öötunnil hirmsa 
toanöe. Ta peas pole küll toeel selge, mida ta tahab teoks 
toõtta. Ent ta kohustab ennast midagi ette tootma, mis mõjuto 
küllalt oleks temale tehtud ülekohut tasuma — kuhjaga ta
suma. . .
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Ta pööröib teise süüdlase poole.
Jah, ka see naine seal, kelle puhtuse ja karskuse eest ta 

mõni tund war emmi elu oleks annuö, on süüdlane. Ta on 
süüdlane nagu iga teinegi langenud naisterahwas. Ta on 
süüdlane, nagu Konna-Äaagu naine, kellele ta poeg kord 
wihases walus ta õige nime näkku karjus. Selle inetu nime 
on nüüd pälwinud ka sinu naine, MatüaS Lutz! Sest mis
pärast andus ta worgutajale? Wägiwalda sõna õiget mõttel 
fee ei tarwitanud. Tema kunstidele, tema tülitamisele ja 
piinamisele oleks karske tüdruk wümse weretilgani pidanud 
wastu panema. Ta oleks pidanud akna maja kõrgemal korral 
purustama ja sealt alla hüppama — mõtlemata sellele, mis 
olekus ta kiwidele langeb. . .

Selle nõude leidis wihane mees praeguses meeleolus nii 
loomulikuks, nii enesestmõistetawakö, et ta selle teisegi kaebe
aluse ilma pikema arupidamiseta hukka mõistis ja talle nuhtluse 
määras. Ara siit majast! Ara sest ilusast Pesast, mille puhtuse 
wäärt ta ei ole! Ara selle südame küljest, mille ta omale 
warastanud, et teda fõltoatult ära anda, ära müüa! Tema 
korwal nüüd weel edasi elada, kandes tema süüd meeles, 
nähes tema käel seda last, mõeldes kõigi ta walede ja pet
tuste peale — toõimatu! . . . Niipea kui koidab hommik, astub 
petetud mees tema ette ja ütleb talle: Sa pole enam wäärt, 
et fa minu katuse all wiibid, minuga ühte õhku hingad, 
mind abikaasa nimega kutsud. Sa pead siit kaduma, et saaks 
õhk jälle puhtaks ja mulle tuleks meele, kes ma olen. Kanna 
oma häbi, nagu kord ja kohus. Ma wõin sulle andeks anda, 
aga sind puhtaks pesta — seda ma ei taha ega suuda!

Need olid kaks kindlat otsust, mida õnnetu mees endale 
raudselt needis südame külge. Ta hulkus nendega kogu öö 
mööda tube ringi ja püüdis neid wooderdada uute wõi 
täiendawate põhjenditega. Ta ei tahtnud kõikuda ega kõ
helda — ta sidus enda mitmekordse wandega. . .

Kell oli kuus hommikul, kui waheuks argselt awanes ja 
nähtawale tuli Leena halatsemiswäärt toad. Nagu MatiiaSki, 
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nii polnud ka tema sel ööl rõiwastest wälja ega silma finni 
saanud. Ta lubiwalgest, kitsaks kõdunenud näost waatasid 
faks suurt, pealuu sisse taganenud silma kirjeldamata Pilgul 
mehe poole.

Need silmad ootasid tema otsust.
Nad ootasid surmaotsust.
Tummalt, alandlikult, wümase pika wõitluse järgi oman

datud rahuga seisis süüdlane oma kohtumõistja ees.
Kohtumõistja aga — waikis. Ta waatas süüdlasele otsa, 

luges tema näost kogu ta wiletsust ega leidnud sõnu oma 
otsust mõista. . . Ta ei leidnud seks julgust. . .

Surnuid ei mõisteta surmanuhtlusele. Kui ta kord kosub, 
siis. . . Ta oli senini sinu naine. Sa ei foõi teda wastu 
ööd wisata uulitsale. . . Ta oli senini sinu kallim hingeline 
wara. Sa ei foõi tema mälestust üle öö kustutada. Edas
pidi, kui tuha all enam midagi ei õhku. Kui su süda on 
tühi ja külm ja kifoistunuö. . .

„Ma kõnelen sinuga teine kord."
See on kõik, mis jääb ta kohtuotsusest järgi.
Sa tummalt, alandlikult pöördib kaebealune tagasi, nagu 

ta ilmunud. Talle on kingitud armuaega. . .
Matüas Lutz läheb hommikul kodust, aga töösse ei lähe 

ta mitte. Seks pole tal jõudu ega julgust. Ta kardab inimesi. 
Missuguse silmaga peab ta neile otsa foaatama? Wõib olla, 
et mõni tema häbist juba teab! WÕib olla, et mõni temalt 
hakkab küsima. . .

See oli esimene päefo, et Matüas Lutz jääb tööst ära. 
Tema auahnus ja kohusetunne ei lubanud seda talle kunagi. 
Sa ta jääb foeel teisegi päefoa tööst. Ta lentsib linna kauge
mates alefoites, linna ümbruses ringi — sihita, söömata ja 
joomata. Ta läheb hommikul ja tuleb õhtul. Oö saadab ta 
mööda eestoas, kinnise foaheukse taga, lühikesel ja kitsal sohfoal.

Tema ilmudes kolmandal hommikul töökotta näeb iga
üks, et ta on haige olnud. Ta on praegugi foeel haige. 
Seda tunnistab ta foeretu nägu ja kustunud film. Meister 
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küsib kaastundlikult, kuidas ta terwiseaa lugu. Ta peab 
küsimust kahtlaseks ja annab rõweöa wasiuse. päewa jooksul 
uurib ta wargsi ametiwenöi, et kas nad ehk midagi teawad. 
Ta ei leia kindlaid tähiseid. Nende seas ei näi äraanöja 
olewat, WSi on ta seni suu pidanud.

Kui ta läheb lõunale, jookseb Konrad Huber talle järgi, 
asub ta käsiwaröe ja pärib, mis temaga sündinud: ta nägu 
tuletada ju meele pakku pannud waimuhaiget wõi mõrtsukat, 
keda waewab südametunnistus. . . Ta raputab enese lahti, 
käsib wihaselt sõpra ta rahule jätta ning tormab edasi...

Õhtul puutub ta oma waenlasega juhtumisi kokku.
Lühikese jala ja Niguliste uulitsa nurgal aötub talle 

Berta Mittelbach äkitselt waötu, nagu oleks ta teda seal 
oodanud. Sell tahab temast mööduda. Tema eest pannakse 
aga tee kinni.

„Te olete haige olnud, härra Lutz?"
„Ja."
„Seda wõib teie näost näha."
„Mõib olla."
„Olga ma pean teile ju õnne soowima, härra Lutzl 

Kuidas on teie abikaasa ja pojakese terwis?"
Lutz nõksatas tagasi, nagu oleks talle näkku sülitatud. 

Samal pilgul wälgataö ta peast mõte läbi: äraanöja seisab 
sinu ees! . . . Sest kuis teadis see inimene, mida teised 
mitte ei teadnud? ... Ja ta oli tema ainus teatud waenlane... 
Ta ootas teda siin nimme, et pilduda talle oma kahjurõõmu 
wastu silmi.

Matiias astus temast sõna lausumata mööda.
Talle järgnes lühike, terato naer nagu piitsahoop.
Maetoalt oli Lutz oma korterisse astunud, kui ilmus 

Konrad Huber.
Ta nägu oli tõsine, peaaegu toaenlik. Sisse astudes lõi 

ta silmad kohe toaheukse poole. See oli kinni. Tummalt pani 
ta Matiiasele praegu mahatoõetud mütsi jälle pähe, hakkas 
ta käe alt kinni ja toite ta uksest toälja.
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„Me sööme mujal. . . Sa pead oma süöanl kergen
dama. . . Ma tean juba —"

„Gina tead?"
,,2a. Minut aega juba."
„Kellega sa rääkisid?"
„Sellega, kes sootvis sulle praegu õnne. Ta tuli mulle 

waötu ja käskis mind sedasama teha. Ei puudunud Palju, ja 
ma oleksin ta ära kägistanud. . . Ma andsin talle waStuse, 
nii et ta ei jäänud teist enam ootama."

Nad sammusid waikiöes häärberi poole. Õnneks leidsid 
nad wäikese, kitsa kambrikese, kus nad kahekesi juttu puhudes 
nii mõnegi õhtu olid weetnuö, tühjana eest. Kewaöise aja ja 
ilusa ilma pärast oli külaliste arto häärberis üldse wühene.

Konrad tellis süüa ja juua.
Kui ta ukse tooja järel oli lukustanud, jäi ta kaastundlikult 

tunnistades ja ühtlasi küsides sõbra otsa wahtima. KaS see 
on minu rõõmus, priske poiss? — näis ta pilk hüüdwat.

Lutz ei pannud teda tähele. Teda näisid huwitawat pu
delid. Ta kallas kannu täis ja jõi selle ühe sõõmuga tühjaks. 
Ta polnud juba mõnda aega enam õlut joonud. Sa kui Huber 
riistast natuke rüübanuö, täitis Lutz ta uuesti ja tühjendas -
ta teist ja warsti kolmat korda.

„Mida sa juba tead. Komad?" küsis siis.
„Et sinu naine jälle kodus ja et tal on poeg," wastas 

Huber.
„Gee on õige. Kas paned seda imeks?"
„Ma ei paneks seda imeks, kui ma sinu ja neiu Wittel- 

bachi nägusid poleks näinud. Neist nägudest selgus mulle, et 
asi ei ole õige."

„Kuidas, Komad? Sündmusest enesest sa polegi hämmas
tunud?"

„Õigust öelda — ei. Ma nägin seda tulewat ja artoafin, 
et ka sina näed, et sa kui isa tead, et kõik o*n  korras. Ma. 
märkasin seda mõni päew pärast sinu pulma. Et asi minusse 
ei puutunud, ei teinud ma sest sinu ega kellegi teise wastu 
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ivälja. Wahe! olin — seda pean tunnistama — pealegi 
kahewahel, kas olen õieti näinud. .

„Sa olid õieti näinud, aga isa pole mitte mina," ütles 
Matiias, täites jälle nugrilt kannu.

„Siis kõnele!"
2a Lutz kõneles.
Ta kõneles säärase õhinaga, nagu tunneks sellest lõbu, 

nagu ootaks sest lohutust ja pääsu, et ta annab sõbrale kõik 
teada, mis rõhus ta hinge.

Huber kuulas sõna lausumata pealt. Mida kaugemale 
Matiias jõudis, seda sügawama punaga kattus ta nägu. Za 
kui jutustaja wiimaks oli lõpetanud, kargas äge sakslane 
püsti, lõi rusikaga lauale ja hüüdis:

„Mis sa tahad selle mehega teha?"
„Mis sina teeksid?"
„Ma tapaksin ta!"
Lutz waatas waikiöeS enda ette maha. Ta huulte ümber 

tuksus midagi, mis näis olewat õel, ähwaröaw, julm mu
helus, mis aga sedamaid jälle kadus, nii et Konrad wahtts 
walgesse, werest tühjunud näkku, mis mingit keelt ei rääki
nud, mis oli külm, wagune, surnud.

„Teie maa näib olewat ju ilma seaduse ja õiguseta," 
jätkas Konrad Huber ärewusest kokutades ja taoti sõnadega 
wääratades. „Siin walitseb üks ainus hõre ja õhuke seisus 
kõigi teiste üle, ja nimelt piiramata ja määramata tooliga! 
Mida mõisnik käsib, sootoib, tahab, himustab — see kõik 
peab sündima! Mõisniku kätte on teil koondatud kõik meele- 
toalö teiste rahtoaliikide toara ja isiku kohta. Za teie mõisnik 
on mees, keö seda eesõigust ei jäta kasutamata, hoolimata ta 
kõrgemast haridusest, hoolimata ka ristiusust ja selle kombe- 
õpetusest, mis öeldakse ju kõikjal aadli tugi ja juhtnöör oletoat. 
See siin on ju Aasia! See siin on hullem kui Aasia. Aasia 
toägitoaldlased ei toa, et nad ülekohut teetoaö alamate kihtide 
rõhumisega, nende artoateö on nõnda jumalast seatud kord 
ja kohus. Teie toägitoaldlased aga peaksid seda teadma. 

302



sest naö seisawaö ühenduses muu Euroopa ja selle kultuuriga 
— naö on suure kultuurrahwuse lükmeö ja on uhked selle 
peale! . . . Mati, mul on häbi nähes, mis ma siin pean 
nägema. 2a selle wägiwallaga lepitakse, sellele alistutakse, 
selle wastu ei astu keegi wälja! Kogu linna ees nülitakse 
kuutkümmend süüta talupoega, ilma et kellelgi oleks algalust 
ja julgust seda keelata ja timukaid wõtta wastutusele! 2a 
mõisnikul on tooli oma teenistuses olewaiö inimesi töö kõrwal 
kasutada ka weel oma himude rahulduseks! 2a sellega lepib 
seltskond, lepib ülemus! Kurat pärigu mind terwe nahaga, 
kui mina sellega lepiksin! Ma wihkan seda meest, kes sinu 
õnne sõi, ma wihkan ta suguwõsa, kogu ta seisust!"

Huber oli enda niisugusesse wihasse kõnelnud, et ta pisu
keses ruumis sõõri jooksis nagu wihane hunt ja iga lause järgi 
rusikaga seina, laua wõi tooli peale lõi. Matiias jõi waheajal, 
ja ta silmad jälgisid sõbra iga liigutust, ta kõrwaö kuulasid 
himukalt iga tema sõna.

„Ka mina wihkan neid," ütles ta tasa ja enam iseenesele 
fui seltsimehele, kuna ta jälle kannu täitis. „Ma wihkan neid 
lapsepõlwest saadik, kus ma nende waljust tundma õppisin, 
ja ma wihkan neid nüüd, kus nad mu kerjuseks on teinud... 
Huber" — ta tõusis järsku istmelt — „Huber, ma ei jäta 
seda jumala tasuda — seda wiimast. . ."

Huber poordis, nagu peaks ta sõpra waigistama, tema 
poole ja hakkas ta kätest kinni.

„Nahu, wend! Mis inimene wihas ütleb ja ähwar- 
öab, ei ole iga kord hea ega õige! Nahu, Mati! . . . Ma ise 
läksin liiga kaugele ja ajasin sinugi piirist üle. . . Utte mulle 
kõige pealt: mida sa tahad oma naise ja lapsega peale 
hakata? Mis sa ütlesid Leenale?"

„Ma tõukan Leena endast ära."
„Mati!"
„Mis siis?"
„Mati, kas oled siis mõistuse kaotanud? Sa tõukad 

endast ära oma naise, kellel pole wähematki süüd?"
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„Ta on süüdlane."
„Süüdlane? Mil wiisil? Tema kallal tarwiiati wägi- 

walöa. Kuidas wõib inimene, keda sunnitakse wägiwallaga 
midagi tegema, mida ta muidu iganes poleks teinud, oNa 
süüdlane?"

„Ta on süüdi! Ta on süüdi! Ta on süüdi!" kisendas 
Lutz, waht suu ääres, ja tampis jalgadega. „WägiwaNale 
pannakse wägiwaNaga waötu, tema aga alistus wägiwallale 
sõnakuulelikult."

„Seda oleksid tema asemel ka sina teinud! Sinust röögib 
aina enesearmastus. Mati! Sa mõistad oma naise hukka, 
sest et ta oma warakese andis rööwlile, kes talle pistoli 
rinnale pani ja mitte sinule! Ning seejuures ta ei teadnudki, 
et sinul on selle wara kohta soowi, weel wähem õigust! Ta
haksin sult kuulda, missuguse ausa põhjuse sa leiad hukka 
mõista ja karistada inimest, kes omaga tegi, mis tahtis."

„Ka omaga ei wõi teha, mis on ülekohtune, mis on 
keelatud! priiskaja on pahategija. Ma põlgan igaühte, kes 
ennast raiskab. Ja põlgan ka oma naist, sest et ta ennast 
raiskas."

Huber hakkas sõbra pea ümbert mõlema käega finni 
ja wahtis talle sügawasti silma.

„Ma ei tunne sind enam!" hüüdis ta. „Sa oled pealaest 
jalatallani muutunud, ja mitte nii, et sa mulle meeldiksid. 
Sina, kes sa muidu tõsiseid kuritöid wabanöasiö, kes sa 
Pidasid kuritöid õnnetuSteks ja kurjategijaid õnnetuteks — sina 
wiskad nüüd firoi inimese peale, kelle kuritöö nimi on õigu- 
pärast süütus! . . . Mati, ma peaksin sind põlgama, fui sa 
oma naise wisfad uulitsale."

„Gina ei teefs seda mitte? Sa elasid temaga edasi? 
Sa tvidafsid wõõra mehe armufest ja last? Masta, Konrad 
— kas sa teeksid seda?" wahuiaS ja kobrutas Lutz meeletus 
ärewuseö edasi.

„Sa, seda ma teeksin."
„Aga millise südamega?"
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„Nahuliku südamega, fui teda armastan."
„Aga ta pole ju mitte minu oma!"
„Ta on sinu oma. Niikaua fui sa teda armastad, on 

ta sinu oma. . . Kuidas Mati? Kas sa ei tea, et fositafse 
fa leöfesid? Need on ju enne fa teiste omad olnud. Kellel 
täie aruga inimesel tulefs meele leskesiö sellepärast põlata?... 
Mati, ma pidasin sind mõistlikumafs, fui oled. Mati, ma ei 
ole enam sinu sõber, fui sa teed oma naise weelgi õnnetumaks, 
fui ta juba muidugi on."

MatiiaS Lutz wahtis fäsipõsikil mingile täpile põrandal. 
Õiguse pärast fõneles sõber sedasama, mida ta oma peas 
juba isegi oli arutanud. Ta oli enesele juba fõif põhjused 
ette laöunuö, mis rääfisiö Leena poolt, oli teda püüdnud 
wabandada, süüst puhastada. Kuid tal elas põues teine hääl, 
ja fee waiöles wastu. Kui ta suutis aitoa fainet mõistust 
lasta argumenteerida, siis ta ei leidnud sest inimesest tõesti 
mitte süüd. Tõstis aga ta egoiftlif süda häält, siis oli sama 
inimene nõgimuft patune» Ta on süütu ja ta on siiski süüdi — 
oli iga kord fee kaheharuline otsus, mille juure ta jõudis, 
ja wõitlus hakkas otsast peale, funi ta saabus uuesti sellele 
surnud punktile tagasi.

Huber waikis. Ta tahtis teda lasta aru pidada, wõi- 
öelda, selgusele jõuda. Ta ei olnud selles sugugi kahewahel, 
kumb hääl sõbra rinnas lõppeks wõiöab, ehk olgu siis, et 
Matiiase armastus Leena wastu oli wähem ja nõrgem, 
fui ta senini arwanud.

„Konrad," ütles Lutz wiimafs, funa ta oma werdunud 
äärtega silmad argselt tema peale lõi. „Ma lüffan oma 
otsuse niifauafs edasi, kuni selgesti tean, kas ma wõin temata 
elada wõi mitte. See oletus on mulle weel segane. Niikaua 
fui ma kindla tõe olen kätte saanud, pole Leenal ega tema 
lapsel minu poolt midagi karta."

„Õige, Mati, tööga õige!" hüüdis Huber ja asus mõ
lema käega ta õlgadest finni. „Inimene ei pea tegema oma 
otsuseid iialgi ennatult ega lääifaalumatult. 3a nüüd, fus 
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sa juba niigi mõistlikku feelt kõneled, ei karda ma enam, 
et jõuad wõõriti otsusele. Ma olen sinuga rahul, wennas, 
sest mul on pool wõitu käes. Nüüd tõota mulle aga toeel, 
et sa enne seda, kui midagi otsustawat ette wõtad, mulle oma 
kawatsuse teatad."

„Seda teeksin ilmagi tõotamata, Konrad. Aga fui fee 
sind rahustab — siin mu fäsi."

Huberil oli püüe lohutada sõbra meelt, juhtida tema 
mõtteid ta õnnetuselt teisale, muretseda talle natufe rahu ja 
puhfust,- sellepärast oli ta esiotsa üsna rahul, et õlu sõbrale 
nii maitses,- ta jõi, et teist seejuures finni pidada, ise wir- 
gasti faafa ja poetas mitmesuguseid jutuaineiö esile, mille 
fohta ta seltsimeest fatsus huwitaöa ja soendada. See läfsfi 
tal foröa. Matiias haffas iffa elatoamalt rääkima. Näilikult 
oli tal eneselgi püüe anda oma tu aimule ja hingele muud, 
kergemat, mitteärntaiuat tegetuuft.

Konrad muutus aga tuiimaks murelikuks^ tähele pan
nes Matiiase järgesti kaswawat ebaloomulikku janu. Lutz 
ei suutnud jätta kannu tuiimaks enam hetkekski täitmata, ei 
raatsinud seda panna enam fäeftfi. Ta tellis ühtelugu uusi 
pudeleid juure, sundis sõpra tuägisi kaasa jooma, sattus ikka 
elawamasse meeleollu, kuni Konrad märkas, et ta on ole
kuni jõudnud, mis ulatus heast tujust juba üle. Ta mõtted 
hakkasid korduma, läksid segi, kaswasiö tal niiöelda üle pea. 
Matiias Lutz oli tuiimaks joobnud.

„Küllalt nüüd!" hüüdis Huber ja lükkas tühjendatud 
kannu ja pudelid fõrtuale. „Tänaseks oleme rohkem saanud 
fui tartuis. Mati, lähme foju!"

Mati aga tuastu:
„Mis tuleb, sulle meele! Nüüd, fus ma põue natufe 

sooja saanud, pean jälle minema fülma fätte! Muret ja 
furbust on mul rohfem fui tuaja — lase mind fa natufe 
lõbu maitsta. . . Isa Peterson! Meel fuus nuia lafet! . . . 
Matiias Lutz pole joodik, ta pole iialgi joodik olnud ega taha 
seks faa&agi, aga fui ta forö on hea sõbraga foos, fes 
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wõtab tema murest osa — siis peab olema juua! . . . Isa 
Peterson! Isa Peterson!"

Ja ta tonkis kannaga kuus korba wastu põrandat, ilma 
Huberi wastuseisust wälja tegemata. Tahtes wõi tahtmata 
pidi wiimane, et teda sel tujul ja olekul mitte üksinda jätta, 
eöasikestwast joomingust osa tootma. Keelamine ei mõjunud. 
Huber märkas koguni, et Matiias kortsutas hoiatatoate sõnade 
üle kulmu ja andis pahased toastuseö. Teda ärritada polnud 
sootoitato. See oleks teda ainult toeel takka õhutanud. Et 
ka heaga polnud midagi peale hakata, siis pidi Huber laskma 
sündida, et sõber jõi enese täiesti joobnuks. Kolmat korda 
elus oli Matiias Lutz niisuguses seigas. Tema pulma-peatäis 
oli tänase toastu olnud mõõdukam.

Huber toite ta hilisel öötunnil koju. Leena atoas neile ukse.
Nooriku käsi, mis hoidis küünalt, hakkas toärisema mehe 

sisse tuikuöes ja ta nägu lõi kriittoalgekö ning silmad toah- 
tisiö laialt ja aineti ta otsa, pikkamisi, famm-fammult nihkus ta 
temast eemale. Ta ei lausunud musta ega toalget.

Huber teretas teda kohmetult otsekui isikut, keda ta hästi 
ära ei tunne. Oli see siis tõesti fee noor, tertoe, õitfeto inimene, 
keda ta mõne nädala eest toeel nii priskena näinud? Kuis 
pidi ta olema kannatanud, et uttuöa niisuguseks toereta ja 
lihata toarjuks! Sügato kaastunne asus Huberi hingesse. 
Nuttu astus ta noore naise juurde, pigistas ta toaba kätt ja 
ütles palutoalt, trööStitoalt:

„Arge ehmuge meist, ärge pange ka midagi pahaks! 
Mati ja mina — me olime toeiöi kergemeelsed. Seda ei 
pea teist korda enam ette tulema!"

>„Ma mõistan," toastaö Leena tasahiljukesi. „Ja mul 
pole õigust midagi pahaks panna. . . Ma tänan teid, Huber, 
et te teda saatma tulite."

„Ja, ja, sul ongi asja Huberit tänada?" hüüdis Mati 
kidakeelselt, otsides toolidelt ja laudadelt tuge. „Ta on hea 
sõber — sinule toeel enam kui minule . . . Tema on mees, 
kes oskab musta toalgeks pesta . . . Teda peab inimene roh- 
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fern uskuma fui iseennast . . . Täna teda aga, täna teda selle 
eest, mis ta sinu heaks on teinud . .

Konrad jättis jumalaga ja läks. Ta nägi, et joobnu 
kippus minema pahuraks, seepärast tundus soowitawana hoida 
temast kõik eemale, mis teda wõiö erutada wõi ärritada.

Seda tunnetas ka noor naine.
Niipea kui Huber ukse enese järel oli sulgenud, lähenes 

Leena mehele ja palus alandlikult luba temal saapaid jalast 
tõmmata. Matüas oli nii lahke. Ta laskis ka keetmata sün
dida, et naine wõttis tal kuue ja West! seljast ning päästis 
krae ja kaelasideme lahti. Magaöisase oli tal sohwal, kus ta 
oma senised ööd naise kojutoomisest saadik kõik mööda saatnud, 
et olla oma waluga üksinda, juba walmis tehtud.

Lutz waatas naise tumma, alandlikku hoolitsemist ja üm- 
maröamist enda kallal pealt, ja ta nägu laskis hawatseda, et 
ta sattus leplikumasse tujusse. Äkitselt asus ta mõlema käega 
Leena pea ümbert finni, surus selle oma rinna, oma põse 
waStu ning suudles fuumalt, firglifult fafs, folm forda ta 
otsaesi.

„Midagi pole sündinud — fõif on paljas foMaw une
nägu," sosistas ta, funa ta silmad täitusid pisaratega. „Sa 
oled minu — minu — minu, ja sul pole mingit süüd! Ma 
olen õnnelif nagu ennegi — mul on puhtaim, ausaim, ilusaim 
naine, kelle peale ükski ei tohi näpuga näidata. . . Leena, 
forda, finnita, toannu, et fõif on Wale, et fõif on minu peas 
teffinuõ rumalus — finnita, et näen und, sonin, jampsini"

Leena waifis. Ta waatas talle ainult nagu faede tagant 
faeblifult, argselt silma ja lüffas hellal fäel juufsesalfe ta 
otsaesilt tagasi.

-„Sa ei wasta, Leena?" fõneles Matiias edasi ja sattus 
äkitselt sootuks wastupidisesse meeleolusse. ,,Ga ei wasta 
mulle, ei suuda midagi waleks tunnistada, wõid ainult kin
nitada, et kõik on tõsi!" hüüdis ta, lükates Leena käe enda 
küljest tagasi. „Sa wõid mulle ainult tunnistada, et ma 
olin kord õnnelik, aga et sina mu õnne oled purustanud.
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nii et mulle sest enam midagi muud pole jäänud fui hä- 
biStaw, südant muljuw mälestus! . . . Mine minu silmist, 
Leena! Jäta mind üksinda mu hädas! . . . Ma tahaksin, et 
ma sind enam iialgi ei näeks!"

Ja ta langes selili sohwale, kattes nägu kätega ja nuuk
sudes nagu lapsuke.

Leena astus norus peal teise kambrisse ja pani ukse 
ivahelt kinni. —

Teisel hommikul jäi Lutz jälle töösse minemata. Seks 
oli ta olukord liiga wiletS. Ta pea lõhkus walutaöa, käed 
wärisesid ja kogu keha oli nagu raskest haigusest puretud, 
wäsinuö, roidunud, peites pead kätesse, istus ta tuhmil waiki- 
misel akna all, kui Leena teda kohwile tuli kutsuma.

Sellises wäetis olekus on inimene alandlik, leplik, sõprust 
ja usaldust otsiw.

„Leena," ütles MatüaS fohwilauas paluwalt, „kui ma 
eile õhtul ajasin rumalat juttu, siis ära pane seda tähele ja 
anna mulle andeks. Sa nägid ju, kuidas oli lugu minuga."

„Sa ei öelnud ühtegi rumalat sõna," wastas Leena. 
„Mis sa kõnelesid, oli õige, ja ma tean, et sa ka täna nõnda 
mõtled, nagu sa mulle eite ilmutasid. . . Mati, ma palun sind, 
tehkem kord lõpp! Miks sa peaksid ennast asjata piinama! 
Me ei wõi kauemini jääda ühte leibkonöa."

Matiias waatas ta Waewatuö, närwetunuö näkku, ja 
tulwaw kaastunne heitus talle hingesse. Sel pilgul oli ta 
meelest, fui oleks ta ise süüdlane, fui oleks fõif ülekohus tema 
pool, fui olefs ta ennast selle ilmsüütu inimese waötu halas
tamatu wägiwalölasena näidanud... Ta hakkas tema käest 
tugewasti, kuumalt finni ja hüüdis:

„Leena, meie ei lähe mitte lahfu, meie ei murra mitte 
oma ühendust, olgu sündinud mis tahes! Ma tahan fõif 
unustada, oma peast ja südamest wälja fiskuöa ja ainult 
selle peale mõelda, fes sa mulle siiamaani oled olnud. Ma 
ei suudafs sinust lahkuda, ilma sinuta elada. Huber tundis 
mind rohkem fui ma ise, sest ta ütles mulle: Mati, fui sa 
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teda armastad, siis ei tõuta sa teda mitte ära. 2a ma ei 
tõuta sind ära, Leena, — ma tean nüüd, mis on minu 
tohus!"

Noorit waatas talle läbi suurte, hülgawate pisarate nattu. 
Matiias tundis, tuidaS ta käsi tema pihus Hattas wärisema, 
ning nägi, tuidas ta wiimats terwest tehast lõdises nagu 
fiHmatõbine.

„Mati," sosistas ta, haarates tema pea ümbert tinni 
ja surudes huuled tema juustesse. „Ma tahan sind teenida 
ja ümmardada ja orjata, tuni mul hinge püsib ihus! Ma tahan 
ainult õht sinu ümber olla — ilma ühegi nõudeta, soowita, 
tarwiduseta! Kui midagi minu süüd suudab tasuda, ununema 
panna, maha matta — ma tahan seda teha! Mati, toit mu 
elu peab ainult tänu olema, tänu sinu armu eest, mida sa 
mulle praegu tuulutad!"

2a nad wübisid taua, taua teineteise taenlas ja pühit
sesid südamete ja suudega õnnelittu leppepidu.
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21.

Öised ivarjuö.

Järgmisel päewal ilmutas MatiiaS Lutz tõsist püüet oma 
hingelist tasakaalu tagasi saada. Ta hakkas korrapäraselt tööl 
käima, jäi õhtuti koju, näitas Leenale harilikku lahkust ja hoidus 
igast mõttest ning jutuainest, mis oleksid wõinuö meele tuletada 
wiimase aja raskeid sündmusi.

Juba hakkas noor naine kergemalt hingama, tulewikule 
rahulikumalt wastu waatama. Omalt poolt tegi ta kõik, mis 
iganes wõimalik, et lohutada mehe haiget meelt, parandada 
ja kosutada ta haawatud hinge, teha talle kodu armsaks ja 
lõbusaks. Ta surus enda isiku, oma terwe mina, kõik oma 
soowiö ja tahted täiesti mehe meelewalla alla, nii et ta 
muud ei olnud, kui tema sõnakuulelik, keeletu wari. Ja Ma- 
tiias näis sellest rahulöuwat, seesmiselt waigistuwat, mine- 
wikuga kokkuleppele jõudwat wõi wähemalt olewat teel selle 
eesmärgi poole.

Kuid Leena ei lasknud end wäga kaua eksitada — seks 
oli ta armastaw silm liiga terane, ja Matilas ei suutnud end 
kaua walitseöa — seks olid kääriwaö tunded ta hinges liiga 
wägewad. Noorik hakkas tõuswal hirmul tähele panema, 
et MatiiaS saatis ööd rahutult mööda, et ta heitles endamisi 
mõtete ja tunnetega, millest ta ei suutnud wõitu saada, mis 
nagu tabamatud ja surmamatuö bakterid ta sisemuse kallal 
töötasid. Ta rahu ja ükskõiksus hetkil, kus teda tähele pandi, 
oli ainult warjaw kate. Ja sellegi ta heitis wahel kogemata 
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ära, nii et naise uurite pilk ja uurite kõrte siiski teed leidsid 
ta põöeteasse hingesse.

Leena märkas muu seas, et mees püüdis lapsukesest, kelle 
ta tema majja toonud, õudsel kartusel hoolega eemale hoi
duda. Selle toäifcfc, süütu oleteuse paljas nägemine näis 
tealmisiateat talle piina, näis fünnitateat ta põues liikumist 
ning käärimist, mida ta kartis. Leena teõis endale seda ju 
ka seletada. Lapsuke tuletas Matüasele ikka ja ikka jälle meele, 
mis sündinud, teiies ta mõttesuuna ta teaenlase ja ta naise 
languse poole. Ainult pikem aeg teõis siin pehmendatealt ja 
paranöatealt mõjuda. Lihtlast püüdis Leena lapsukest ta sil
made eest teõimalikult peita ja hakkas end mõttega harjutama, 
temale kord, kui teäetike sugu teanemaks saanud, ette panna, 
anda laps teõõraStele kasteanöikukö. Arteatateaöti pidi see 
teda rahustama, unustamist tal hõlbustama.

paraku aga olid öised tearjud, millega Mattias Lutz 
meeleheitlikku salateõitlust näis piöateat, kangemad, kui õnnetu 
naine oli raatsinud eeldada. Nad murdsid ta jõu, enne kui 
paranemine ja ununemine teõisiö teõita pinda,- ta heitus neile 
alla, sest et ta neist jagu ei saanud.

See hakkas selgesti küllalt nähtateale tulema korratuma 
elu kaudu, millesse MatiiaS uuesti sattus. Ta armastus oma 
sooja, mugatoa pesa te astu oli kadumas. Ta näis nagu 
fartfoat toeeta pikki õhtuid ja teeel pikemaid pühapäewi ko
dus. Ta lühendas neid, kuis teähegi teõis, ja sagedasti küllalt 
oli ta rohkem aega teäljas fui oma elamus. Ta teõõröus 
sellest. Tema lõbu ei olnud enam seal, teaid mujal. Ja paraku 
enamasti Paigus, mida ta enne oli põlanud, millest ta hoolega 
hoidunud — joogimajaöes.

Inimene harjub antud oludel, paratamatuses, kõigega,- ta 
harjub ümbrusega, inimestega, lõbude ja eluteiisidega, mis 
olnud talle enne teõõraö ja wastumeelsed. Ta te ah et ab teoo- 
ruseö ebawooruste teostu, ilma seeüle ise selguselegi jõudmata. 
Matiiase sage wiibimine kõrtsides, tema läbikäim seal leidutea 
seltskonnaga, tema ümber heljute uus õhk — kõik fee ateatles 
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ja sundis teda loomulikult joomisele. Ta jõi hakatuses mõõ
dukalt, sest et joogid talle ei maitsnud. Aga ta suurendas 
mõõtu seöawõrt, kuidas joogid talle hakkasid maitsma, ja 
nende maitsmine edenes harjumisega, ühtlasi ka ta kaswawa 
kehalise wastupanewusega.

Matiias Lutz, see kehalt nii terme ja tugeto, iseloomult 
nii aus ja kombeline, südamelt nii sügaw-tundlik inimene oli 
enda olemuse wiimases sopis suur argpüks, nõrk ja wäeti 
kui lapsuke. Ta ei suutnud oma „õnnetust" kanda. Seks 
otsis ta wõõrast abi. Tal puudus tahtejõud ja wisaöus oma 
südamega mehiselt wõidelöa. Ta kartis õgiwaiö tundeid, mis 
tormasid kodus talle kallale, kartis torkawaiö ja lõikawaid 
mõtteid, mis asusid wagusail tundidel, kui ta oli enesega 
üksinda, ööpimedusel, ta aju kallale. Ta wiskas sõjariistad 
metsa ja põgenes. Ta ei uskunud ega usaldanud ennast.

Tema painadest tugewaim ja sagedaim oli ettekujutis, 
kuidas see teine mees tema naist enne teda kirgede palangus 
kaisutab, ta neitsilikku süütust naudib, ta ihulikust ilust ja rõõs- 
kusest joobub. Selle kujutelma manas talle ta fantaasia 
julmal reaalsusel kõigi üksikasjade ja peenustega waate ette, 
nii et fee sai ta endapiinamise wahendiks täis haiglast mõru- 
magusust ning alalist kordamise kiusatust.

Ta oigas ja ähkis selle unelma pealetükkimisel otse füüsi
lises walus... Ta käsi otsis loomusundlikult relwa...

Ta oli enesele sada korda selgeks teinud, et sündinud 
aöju ei saa teha sündimatuks. Ta tunnistas enesele hetkil, 
kus ta wähegi otsekohene suutis olla, et tema naise peale ei 
wõi tõsist süüwarju langeda ja et sellele lapsukesele, keda Lutz 
wihkas, põlgas ja kartis kui oma häbi nähtawaks saanud 
märki, ei wõi ükski terwe mõistusega inimene muud etteheidet 
teha, kui et ta on ilmale tulnud. Asjata kõik. Wastane ta 
põues, kes waiöles sellele tõele wastu, waiöles awaliku tootega 
toastu, jäi toõitjaks. Ja Matiias oli argpüks küllalt, et 
toõitluft, milles ta süda pooldas toalet, taganemisega lõpetada, 
häbiga pakku joosta.
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Matliasel oli ükö ainus wõiöulootuö, üks ainus pääse- 
aimbus. Gee oli talle esimesel päewal pärast saladuse ilmsiks- 
saamist pähe lennanud nagu säde. Kättemaks settele, kes sinu 
õnne on rööwinuö! Kättemaks wõiks ehk tuuagi lepituse, 
andeksandmise, unustamise. Inimene, kes mõtleb oma wõiöu 
peale naeratades, selle wõiöu peale, mis on sinu raskeim 
kaotus, peaks naeratamise unustama ja õppima tundma, et 
ta on kurjategija, kes karistusest ilma ei jäänud. Ta ei tohi oma 
saagist rõõmusteleda, ta peaks oma tegu kahetsema, weriselt 
kahetsema. Ainult teaöwus^ et ka see mees kannatab, et ta 
rõõm muutub waluks, ta naeratate mälestus nutteaks kahju
tundeks, teõis Matiiasele, nagu ta arteas, teha elu foeel 
elamisteäärlliseks.

Ta tajus enesel enam kui ühel põhjusel õiguse oleteat selle 
mehe üle kohut mõista. Mitte ainult selle eest ei olnud 
parun karistust pälteinuö, mis ta isiklikult temale, Matiiasele, 
ta õnnetu naise kaudu oli teinud,- Matiias tahtis temas karis
tada ka ta isa, ta suguteõsa, kogu ta seisust, sest nende kõigi 
ülekohtu ja tealjuse all oli tema, ta perekond ja seisus ühel 
wõi teisel teiisil nii palju ja nii kaua kannatanud. See 
õiguslik alus, mille ta oma etteteõttel arteas oleteat, alus, 
mis oli kaugelt atearam tema isiklikust teihast, õpetas teda 
kättemaksu pidama otse oma kohuseks, teda enesele tegema 
nagu kõrgemaks elu-ülesanöeks.

Kuidas aga seda kohust ja ülesannet teostada?
Esimesel lõõmateal teihal krampis ta käsi rusikasse ja 

ta nägi ainult ühte küllalt mõjusat, kuhjaga teenitud karistust 
enda ees: ta nõudis süüdlase surma. Oleks parun Gotthard 
Riesenthal sel tunnil ta lähedal olnud, kui naine talle oma 
õnnetuse lugu jutustas — Matiias Lutz oleks olnud praegu 
mõrtsukas. Tapamõte aga hakkas möööutea ajaga kahtea- 
tuma, iseäranis kainemail hetkil nihkus ta eemale. Siis ta 
pidas aru muude karistuseliikide üle. Ta kaalutles sadat 
abinõu, jäi otsustades ka ühe ja teise juure seisatama, leidis 
aga lõppeks ikka, et nad pole küllalt omased. Oht oli raske 
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läbi wüa, teine süüdlase teo kohta liiga pehme, kolmas wõttis 
Palju aega jne.

Kohtuga polnud midagi peale hakata. Kohtu wastu tun
dis alam inimene ainult umbusaldust, kui ta wastane oli 
walitseivast seisusest. Martin wõis parima tagajärjega kõike 
salata, oda ümber pöörata ja kaebajat weel laimamise pärast 
lasta wastutusele wõtta... Kõige kauemini näkitses Lutz 
kawatsuse kallal rikkuda paruni noort abielu. Ta arwas seda 
seeläbi wõiwat teostada, et annab noorele prouale ta mehe 
tertoe jõleduse üles. Kuuleb esimene, kui alatult ta mees 
peigmehena, paar nädalat enne laulatust, talle truuduse murd
nud, siis on õnnetus majas, siis nõuab ta avwatawasti kohe 
abielu lahutust, siis on mehe perekonnal ja terwel suurtsugu 
seltskonnal häbistaw kõmuprotsesö oodata ning süüdlane kao
tab muu seas suure kaasawara...

Lähemal järelekaalumisel aga leidis Lutz, et ka fee plaan 
ei tõota kõigiti kindlat tulemust. Suurtsugu inimeste waated 
armastuse ja truuduse peale wõisid olla ju sootuks teistsugused 
fui tema omad. Kes teab wiimati, kas noor proua ei löö 
sellele käega, fui kuuleb, et ta peig fui tuttatv elumees poiss
mehena nõnda elanud, nagu suurtsugu elumehed funagi elasid. 
See oli ju fa feegi tähtsuseta teenija, fellega ta möööuwalt, 
nii-öelöa nalja pärast sõbrutsenuö. Niisugune ifif ei wõinud 
ju prouale faröetaw olla, niisuguse peale ei mõelnud tema 
mees kindlasti mitte kauemini, kui ta nõrkuse õhin oli kestnud. 
Sa teiseks wõis parun siingi kõik ajada waleks, tunnistada 
tühjaks laimöuseks. Kes sai siin tõe eest usutawalt toälja 
astuda? Selle mehe suu, keö kelmi ta teo kordasaatmisel 
aidanud, sulgesid kartus mõisniku eest ja kõlisew tasu.

Wiimaks jäi Matiias finni pidama fõige tooremast, aga 
seejuures fõige lihtsamast ja fõige rohfem tõotawast mõttest. 
See asus talle pähe eriti siis, fui alfohol ta närwe erutas, 
ta aju fuumafs füttis, ta wihfamise funftlifult wägewale 
lõkkele õhutas. Ta tahtis oma waenlast nuhelda kehaliku 
wägiwallaga. See oli alatuim karistusewiis, aga kas polnud 
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siis waenlase süü ka alatuimat liiki? Ta mõtles püüda parun 
Wiesenthali enda wõimuse akla — kus ja kuidas, seeüle 
jätkusid weel ta mõtisklused — ning tema ihu kallal niikaua 
oma töömehejõudu katsuda, et karistusealusele selle sündmuse 
mälestamiseks parajasti weel hinge küllalt sisse jääb... 
Kõik muud kawatsused heitis ta aegamööda kõrwale ja arutas 
seda ühte edasi. Ja mida kauemini ta teda peas weeretas 
ning eritles, seda suurema rahuldusega täitis ta teda. Lutz 
wõis tunöidekaupa kõrtsis klaasi juures istuda ja sellest oma 
kättemaksuplaanist lõbutseda. Ta püüdis endale wahel juba 
selgesti ette kujutada, kuidas wihatuö isik ta jalge ees sipleb, 
kuidas hirmsad hoobid talle pähe sajawad, kuidas ta walus 
ägab ja armu mangub ...

Sellest ideest ei saanud ta enam lahti. See oli würnaks 
päewal ja ööl, töö juures ja kodus, trahteris ja uulitsal ta 
alaline kaaslane. Ja see idee ei löönud ka kahwaturna, ei 
kaotanud midagi oma würskusest, ei hakanud nõrkema kai
nema arupidamise ees. Hoopis wastupidi — Matiias astus 
warst! sammu edasi ja jõudis sinna, kus ta juba esimesel 
wihaplahwatusel oli olnud. Ta arwas, et ta sellegi eest ei 
tarwitseks tagasi kohkuda, kui ta toaenlane elutult ta täte 
wahele peaks jääma.

Ta oli seda ju pälwinud.
Mina wõtan ainult ta elu — tema aga wõttis kahe 

inimese elu. Mina wõtan tema elu ta raske süü pärast — 
need kaks inimest aga, kelle tema ära murdis, polnud temale 
midagi paha teinud.

Ehk mis maksis selle mehe seisusewenöadele minetoal 
aastal kuuekümne täiesti süüta inimese elu! Neid tapeti külma 
rahuga nagu loomi. QkSki halastaw hääl ei saanud kuulöa- 
waks. Qhelegi ei torganud südamesse, et tapmine on keelatud. 
Nad ei arwanud endid tegewat ülekohutki...
' Mis mina teen, on enesekaitse. Kus walitseb rusika- 
õigus, seal peab igamees end rusikaga kaitsma. Silm silma 
wastu, hammas hamba wastu.
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Oma otsuse täiöesaatekS hakkas Matüas warst! astuma 
samme. Tasa ja ettewaatlikult, sest tal oli nõu enda isikust 
iga hädaohu wõimalikult eemale hoida, et kättemaksu toitja 
Pärast rahu ja täie mõnuga maitsta. Ta hoidis oma plaani 
kõigi eest salajas. Isegi Huberi kuuldes ei tartoitanud ta 
Paruni kohta enam, nagu esialgu, ühtoardatoaid sõnu.

Ta hakkas oma toaenlast toaritsema nagu kütt jahilooma. 
Llhel ja teisel kombel hakkas ta omale teateid nõutama, kas 
on parun linnas toõi millal ta jälle linna tuleb, kas ta asub 
Toompeal oma õemehe toõi toanemate majas, kus ta õhtuti 
harilikult käib, kellega ta seltsib jne. Wahel pidas ta aru 
minna mingil otsitud ettekäändel maale, et toaenlast luurata 
selle koduse pesa lähedal. Seal toõis ta temaga nüüd, sutoisel 
tööajal kõige hõlpsamini kokku puutuda. Aga ta teadis, et 
see nõu on ta enda kohta hädaohtlikum. Õhtud olid toalgeö 
ja mõisas oli parun oma inimesist, teenijaist ja ümmaröajaist, 
alati ümbritsetud. Kuigi ettetoõte õnnestus — põgenemine 
oli raskendatud, piealegi pidi seal toõõras inimene, kes hulgub 
tööta ümber, igale kahtlaselt silma torkama... Ta jäi siis 
püsima mõtte juure toaenlast linnas, ja siingi ainult soodsai
mal momendil, kinni püüda ja toastutusele toõtta.

Aga soodus moment polnud nii kerge tulema, pikemat 
aega sai ta Toompealt teateid, et parun linna pole tulnud 
toõi et ta siia tulnud ja juba ära sõitnud. Kord oli ta küll 
mõne päetoa linnas ja toaritseja sai seda õigel ajal teada, 
aga tal ei läinud korda teda saada nähagi. Teine kord nägi 
teda küll, aga päise päetoa ajal ja keset linna. Ta tundis teda 
hästi. Küll ta oli sest saadik muutunud, kui nad A. mõisa 
puiestikus kord rinnuli koos olid olnud, ja ka sest saadik, fui 
Matüas teda silmanud üliõpilase-põltoes toäljasõidu-toankril. 
Aga tema näo ja ilmingu üldine laad seisis Matiiasel nii 
selgesti meeles, et eksimine oli toõimatu.

Sutoi möödus, ilma et toaritfeto kütt oma lindu oleks 
suutnud püüda. Aga sellegi pärast ei kahanenud küti püüöe- 
toisaöus, toaid kaStoaS toeel. Lugu ärritas teda. Ärritas teda 
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seda enam, et ta hingelise tasakaalu, selge, kaine, segamata 
taalutlemiöwõime waheajal oli ikka enam kaotanud. Ta oli 
juba nagu tüüritu laew, mida tuul merel sinna ja tänna 
puhub. Ainus kindel pide, mis tal iseeneses weel säilis, oli 
ta kättemaksu-iöee, mis arenes aegamööda haiglaseks õhinaks, 
walöawaks kireks.

Mainas Lutz jõi palju ja töötas wähe. Kui ta elu 
mitte warst! ei muutunud, siis ta oli kadunud inimene.

2kka murelikumalt hakkas meister Mittelbach teda tähele 
panema. Oli see weel tema endine usin, terane, auahne, ikka 
uutel leiutustel hauöuw tööline, kes tööst muidu päewagi ära 
ei jäänud, kõige wähem joomise pärast, kes oli hommikul 
esimene ja õhtul wiimane? Töö oli saanud talle nähtawasti 
waStumeelsekS. Mida ta tegi, seda tegi hooletult, masinlikult, 
laisalt. Erksust, huwi, sisenemist ja süwenemist ei awaldanuö 
ta enam kõige tänulikumagi ülesande kohta. Selle mehe waim 
oli nürinemas. Ja puudumine tööst — tundide, poolte ja 
terwete päewaöe ning järgemööda mitmete päewaöe kaupa 
— arenes kaswawas suunas.

Mittelbach ja Huber püüdsid teda sest olukorrast iga 
wiisi wälja upitada, peamiselt sõbraliSte nõuannete ja palwe- 
tegagi. ASjata. Matiias tõotas pööröimist, aga ei pidanud 
sõna. Siis katsus meister õnne manitsemisega, nurisemisega, 
hoiatamisega. Ent seegi oli samaks korraks, pealegi hakkas ta 
saama jämedaid wastuseiö. 2a kui ta wiimaks esines ähwar- 
öusega, wihastus sell, heitis talle tänutust ning muud ülekohut 
ette ja ütles talle teenistuse ise üles.

Küll katsus Huber teda meelitada sest otsusest tagane
misele, ja meister oli walmis talle leppeks kätt pakkuma — 
Lutz jäi kiusliku inimese kangekaelsusega järeleandmatuks. Ta 
toetus oma endisele tublidusele ja seletas uhkelt, teda wõeta- 
wat igas töökojas lahtiste kätega waStu — Matiias Lutzil 
ei olewat waja tööd minna kerjama. 2a nõnda ta lahkus 
oma heast ja ausast peremehest, kelle juures ta nii palju 
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aastaid oli menukalt töötanud ja kellega ta elanud nagu poeg 
isaga.

Kõige suurem oli Leena kurbus selle sündmuse üle, kuigi 
ta seda mehele ei julgenud ilmutada. 2a ta kurbus kaswas 
weel, kui ta nägi, et Matiiasel näis uue teenistuse wõtmisega 
aega küllalt olewat, et ta tundis töö waötu juba nagu kartust 
ja Põlgust, kuna ta selle asemel sattus ikka sügawamale jooma- 
ja ulaellu.

Neid himusid wõis ta esiotsa orjata, sest tal oli raha. 
Tema enda ilusat korjandust täiendas meister Wittelbachi 
sajarublane pulmakingitus, mis oli suuremalt osalt weel alles, 
kuigi ta wiimastel nädalatel sesse juba oli puutunud. Aga 
kui kauaks wõiö see siiski piisata, kui tawaline sissetulek puu
dus ja õnnetu mees joogilõbude eest iga päew täiel käel 
kulutas. Ta läks nüüd, kus ta prii mees oli, sagedasti juba 
hommikul kõrtsi ja tuli alles oosi wõi järgmisel hommikul 
tagasi, pidi siis kahekordse majapidamise eest maksma, sest ka 
naine kodus tahtis süüa saada. Hirmuga waatas Leena sel 
seigal tulewikku. Kui mingi ime ei toonud paranöawat muudes 
siis oli hukatus kõigele lõpuks.

Kauase mõtlemise ja wõitlemise järgi jõudis noor naine 
otsusele ohweröaöa õnnetu mehe päästmiseks kõik, mis tal weel 
ohweröaöa oli: oma last ja, kui see ei mõju, ka ennast.

Ta hakkas lapsele otsima wanemaiö, tahtes teda kõigi 
õigustega ära anda. Oleks tat olnud rahalist jõudu, ta oleks 
lasknud teda kodust wäljas kaöwataöa, et oma ema-õigusi 
tema kohta alal hoida. Aga tal polnud midagi, põlgusega 
oli ta paruni ainelised pakkumised omal ajal tagasi lükanud, 
kartes, et see patu- ja häbiraha ta pihu põletab, igaweöti ta 
hingerahu rõöwib. Nüüd ta kahetses seda. Ta tunnetas, et 
selle mehe kohus oleks oma lapse eest hoolt kanda. Kuid 
temale praegu weel, teise mehe naisena, sellekohase palwega 
läheneda — see ei mähtunud Leenale hingesse, pigemini 
ütles enda juba kõigest lahti, mis ta emasüdant selle lapsu
kesega loomusunnil ühendas. Lahutust oli aga waja. See 
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laps majas oli Matüase ja MatiiaS tema waenlane. Äga 
juhuline waaöe selle wäetikese peale, iga häälitsemine wümase 
suust näis petetud meest nagu noaga torkawat. Mis pidi 
surnud olema, sai jälle elamaks.

Ja Leenal läkski korda oma pojakesele leida wanemaiö. 
Emand Brink oli talle seejuures abiks. Keegi lasteta abielu
paar linna kaupmeeSte-ringkonnist wõttis lapse omaks. Wane- 
mad olid jõukad, wäikese äratõugatud pojukese tulewik oli siis 
kindlustatud. Kõik oli ilma Matüase teadmata sündinud — 
niihästi kasuwanemate otsimine kui lapse äraandmine ühel 
päewal, mil Leena meest kodus ei olnud.

Noor naine wõttis nõuks muutust Matiiasele mitte ise 
teatada, Waid lasta teda ennast seda leida. Oma punaseks 
nutetud silmi hoidis ta tema eest warjul.

Matüas ei märganud esimesel õhtul midagi, ehk ta küll 
tuli kainemana koju kui mõnikord muidu. Ka järgmisel enne
lõunal, mil ta koju jäi pead põdema, ei pannud ta tähele, et 
häll tagatoas oli tühi, polnud tal ju selle lapse kohta wähe- 
matki huwi, palju enam oli tal otse kartlikuks püüdeks temast, 
teda nägemata ja kuulmata eemale hoiduda. WümakS märkas 
ta siiski midagi, ja nimelt seeläbi, et ta Leena nii waba nägi 
olewat. Sel polnud tagatoas harilikku sagedat talitamist. Ja 
fui Matiias WümakS — noorik oli pikemat aega köögis tege- 
wuses — pilgu heitis ukse wahelt sisse, nägi ta imeks pannes, 
et seal hälli enam sängi ees ei olnud.

La päris seletust. Leena andis selle.
Ta kuulas waikiöes pealt. Hakkas siis suuremas toas 

tummalt eöasi-tagasi fammuma. Alles paar tundi hiljemini 
tuli ta asja juure tagasi. Ta hakkas naise õla ümbert finni 
— see sündis mitme aja takka jälle kord — waatas talle 
sügawasti silma ja ütles:

„See sündis minu Pärast, Leena?"
„Sinu ja mu enese pärast."
„Ja sa suutsid seda?"
„Sa."
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10 ieoa praegu iga 
nä|if. Tõota' šiulte, 

•cELTS

ДА .
a toole minna, kui sa

„See polnud sulle mitte liiga raske?"
„Ei."
Matüas pööras näo kõrwale.
„Kui rumal hea sina oled, Leena... Sest mina — ma 

Pole ju seda foäärt... Ma tean seda... Aga kannata minuga 
— kõik läheb wiirnaks mööda... Kannata minuga weel mõni 
aeg, siis saan terweks, ja sinagi pead terwekS saama... 
Leena, seda poleks sinu asemel keegi teine ema teinud..."

Ta astus nagu midagi warjates akna alla. Sinna jäi 
ta waikiöes seisma. Trummeldas sõrmenükkidega ruudu waStu.

„Mati!"
Leena käsi heitus ta õlale.
„Mati, ma tegin seda just sinu terwise pärast. Sinu 

ihu- ja hingeterwise pärast. Sa huk'L1’ ' ” '
päew. Süda tahab mul lõhkeda seda 
Mati, et sa hakkad hoiduma..."

„Tõotasin seda juba."
„Maata, Mati, — sul pole ju wa

ei taha. Ma ei sunni sind — mitte poole sõnagagi. Ma efTäa 
sind kunagi sundima, pruhka, niikaua kui tahad. Kosuta ennast. 
Aga ära mine enam kõrtsi. Mati, kas sa siis ise ei märka, 
fui wiletsaks ja põduraks sa seeläbi oled saanud — juba 
nii lühikese ajaga?"

„Ma tean," waötas Matüas, kattes käega otsaesist.
„No toaata! Ole kodus, söö ja joo ja puhka, kuni sa 

jälle igatsust tunned töö järgi. Mina tahan nüüd töötada 
— ka sinu eest."

„Sina, Leena?"
„Sa. Mul pole ju nüüd last rawitseda, ma olen waba. 

Ja t er toe olen ka. Et ma tööd oskan teha, seda sa tead. 
Mul ei saa tööst puudust olema. Ja ma teen tööd hea 
meelega, tõesti hea meelega. . ."

„Sa tahad hakata õmblema?"
„Ja."
„Seda ma ei luba."
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„Kuidas, Mati?"
„Seda ma ei luba. See oleks mulle häbiks. . . Selleks 

oled sa mulle liiga — liiga kallis. . ."
Leena hiilgaw pilk ütles talle tänu selle sõna eest.
„Aga ma töötaksin ju lusti pärast ja — salaja, täiesti 

salaja — keegi ei pea seda teada saama. .
„Wait, Leena, sul on majatalitus tööks . . . Sinu tee

nistust pole meil waja — nii kaugel pole meie elujärg 
weel mitte. Ma jaksan weel sind ja ennast toita. Ka tööle 
tahan jälle minna, aga — seks pead mulle — natuke aega 
andma... Tallinnas ei taha ma enam tööd wõtta ..."

„Sul on nõu siit ära minna?"
„Sa. Eemale siit. Wõimalikult kaugele. Ma tahan meist

riks saada. Meistriks pean saama, ma ei wõi poolele teele 
seisma jääda. Anna mulle ainult niipalju aega, et ma wõiksin 
siin oma asjad õiendada."

„Missugused asjad. Mati?"
„Noh, ühed ja teised äriasjad, mida sina ei tunne."
Et teda mitte pahandada, lakkas Leena oma kawot

susest, otsida palgalist tööd. Mehel oli talle ju weel anda 
majopiöamis-raha. Llsna rahul oli noorik kawatsusega, asuda 
Tallinnast mujale. Sel wõis olla Matiiase kohta ainult tulus 
mõju. Salajase rõõmuga pani ta juba nüüd tähele, kuidas 
lapse eemalolu waigistas ta meelt, kergendas ta rinda. Ta 
astus nii wabalt tagakambrisse ja waataö siin nii julgelt 
ning rahulikult ringi, kuna ta enne ainult tõrkumist jala siia 
oli tõstnud.

paraku aga pidi Leena nägema, et tema ohwril mehe 
päästeks küllalt mõju ei olnud. See ohwer tuli liiga hilja wõi 
tal polnud üldse mitte päästwat jõudu. Mis ta korda saatis, 
oli poolik, oli mõööuw. Ta parandas mehe ja naise wahekoröa: 
Lutz oli tänulik Leenale ta enöasalu eest. Aga libamisi mine- 
walt teelt, millele Mattias sattunud, ei toonud fee teda tagasi. 
Teda kiskusid nagu salajõud, mille wastu iga wõitlus asjatu, 
kuristiku poole edasi.
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Kahel wiisil püüdis noor naine endale seda nähtust sele
tada. Tema õnnetute mehele oli kas joomaetu iseendast juba 
sedawõrt hakanud meeldima, tema üle nii Wägewasti wõimuse 
saanud, et ta sellest enam ei jaksanud loobuda, end lahti 
kiskuda ega seda Õieti ei tahtnudki,- wõi maailmas polnud 
wõimst, mis oleks teda sundinud minewikku unustama, polnud 
abinõu, mis näriwa ussi ta südames oleks surmanud. Wäga 
ivõimalik ka, et üks kui teine ajur teotsesid ta kallal koos, 
teineteist wastastikku täiendades.

Ja nii pidi foaene naine nägema, kuidas hukatus lähenes 
kiirelt ning kindlal sammus, kuidas ta warsti irwitadeö uksest 
ja aknast sisse wahtis.

Matiias wõõrdus kodust juba lähemail päewil jälle. Kus 
ta päewad ning pooled ja terwed ööd iviibiS, seda seletas 
olek, milles ta iga kord tagasi tuli, seda seletas seltskond, milles 
Leena teda wahel juhtus nägema ja millest ta ühe wõi teise 
tõi taoti koju kaasa, et siin täiendada, mis jäänud kõrtsis poo
leli. Ta sattus põliste ning alaliste joodikute ja muude tume
date isikute kilda, kes tööd wist niisama pelgasid kui Politseid. 
Jah, ta hakkas kaineist, korralikest, mõistlikest inimesist, nende 
seas ka Konrad Huberist, meelega eemale hoiduma, nende wastu 
koguni waenlikkust näitama. Nende eluwiisid ei meeldinud 
talle, nende nõuanded, manitsused ja hoiatused pahandasid 
teda. Ta tundis ainult weel omasuguste seas lõbu ja maitset 
wabadusest.

Sel lool polnud ime, et Lutzi majja tuli warsti puudus 
wõõrsile ja et puudusele järgnesid waesus ja wiletsus. Tema 
isiklik sääst ja meistri kingitus olid ühel heal päewal lahtunud 
aina ilusaks mälestuseks. Mis paljude aastate jooksul kogu
nenud, lendas kuude jooksul tuulde. Mille olid töö ja toaeto 
ja hool armastusega sigitanud, selle õgis alkoholimoolok tänutult 
nahka. 3a nüüd sirgus häwitaw käsi muu toara järgi. Majast 
hakkas kaduma asju, mida polnud tingimata tarwis, ja nende 
sekka luges priiskaja ka oma paremad ihukatted. Need aga, 
mis jäid talle weel selga, muutusid warsti säherdusiks, et 
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nendes keegi enam Matiias Lutzi, meister Wittelbachi endist 
nägusat selli, seda puhtuse ja wiisakuse eeskuju käsitööliste seas, 
ei tahtnud ära tunda.

Kui sügawale ta oli langenud, sellest anti talle ühel 
päewal mõrudaSti taipu.

Ta istus raske peaga tukkudes ühe puiestee pingil. Seal 
lähenes keegi daam ja pistis talle kolm kopikat pihku. . . Ta 
waatas andja poole üles — tema ees seisis Berta Mittel
bach ja mitte kaugel temast härra Oskar Brandt. . .

Mamsel Mittelbach teadis küll, kellele ta annetas sandi- 
almuse, aga tema asemel oleks iga wõõras wõinuö teha seda
sama.

Matiias lükkas ta käe wihaselt tagasi, raha ta jalge ette 
wisates. Alles nüüd teeskles kawal naiöterahwas, kui tunneks 
ta oletatud kerjaja ära.

„Aa — härra Lutz!" hüüdis ta. „palun wabandaöa. 
Aga kui teil edaspidi ehk abi waja on — teie teate ju, kus 
ma elan..."

Hoop käis nii walusasti Pihta, et Matiias tafuroat was- 
tustki ei leidnud.

Mamsel Mittelbach hakkas härra Oskar Vranöti käe alt 
kinni — tunnistus, et nad olid pruut ja peigmees — ning 
mõlemad läksid naerdes minema...

Täieline kokkulangus Lutzi majas oleks juba waremini 
tulnud, kui tal teine naine oleks olnud. Leena jõud ja hool 
ei raugenud kinni toppimast auke ja lõhesid wajuwas laewu- 
keses. Ta hakkas siiski tööle. Ta töötas salaja. Seks oli tal 
mahti küllalt, sest mees oli ju nii harwa kodus. Ta töötas 
ööd ja päewad, nälgides, une ja wäsimusega heideldes, et 
aga temale oleks midagi lauale panna, talle ta sooja pesa 
ja pehmet aset puhkeks alal hoida. Leena wõis ju nüüd oma 
süüd lepitada, oma wõlga tasuda. See mõte andis talle jõudu, 
ergutas teda taga, hoidis teda meelt heitmast.

Mehe päästmiseks katsus ta weel wiimast wahenöit.
Llksikuil tundidel, kui ta lõhkuwa südamega oma töö 
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Mures istus, tekkis temas aegamööda ikka kindlam weenöumus, 
et Matiias ainult siis wõis toibuda, pöördiöa, paraneda, kui 
nad oma abielu-siöemeö katkestaksid. See mees ei suutnud 
minewikku matta — niipalju näis olewat selge. Naise nägu, 
naise lähedus tuletasid talle seda samuti ikka jälle meele, 
nagu kord hällis uinutv lapsuke. Kahtlemata armastas ta 
naist, aga ta armastus polnud wägew küllalt naise wääratusele 
katet kuduma, ja ta enesearmastus oli liiga suur, kui et sellele 
löödud haaw wõis paraneda. On see mees aga eemal kõigest, 
mis erutab ta hinge minewikuga, on ta kõigist sidemeist waba, 
on tal jälle walimisõigus, siis ehk jõuab ta ometi jälle 
rööbastele.

Katset wähemalt wõis teha ja pidi tehtama. Leena 
tundis enda kohuse olewat töötada tema päästeks kuni wiimase 
hingetõmbeni, sest mees oli ju tema kaudu sattunud huka
tusse. . .

See oli kurb päew, mil ta otsustas oma ettepaneku 
mehele awalöaöa.

Matiias ilmus wäljast kahe wõõra mehega. Ta lükkas 
waheukse kinni, naisele tagatuppa tähendades, neil olewat äri
asju õiendada, ärgu neid eksitatagu.

Leena kuulis läbi ukse warSti, mis äriasjad need olid. 
Matiias müütas meestele oma mööbleid. Sutt keerles kapi ja 
kummuti ümber. Need olid kaks tähtsamat eset sest kallist 
ja hunnitust warast, mis Lutz oli endale peigmehe-põlwes 
tootnud õnnest tuksuwal südamel, tüdimata hoolel ja usinusel. 
Ta tahtis need, oma õnneaja mälestused, oma senise maja- 
uhkuse, oma töö-osawuse paljuimestatuö wilja poole wõi wee- 
rand hinna eest nahkjaile kaubitsejaile sahkerdada, et lunas
tatud saiaraha kanda wiina eest kõrtsi. . .

Leena südame ümbert hakati nagu pitsitawate pihtidega 
kinni. Ta awaS ukse ja kutsus meest. Matiias lähenes kortsus 
kulmul. Ta näis eksitamisest pahanöuwat. Ta punetawast näost 
ja ähmasest pilgust osutus, et ta polnud kaine.

22 Wilde, Kui 'Xivja mehed ttifid ? allinna-.
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„Mali, sa müüd oma mööbleid?" algas Leena pehmelt ja 
paluwalt.

„Sei."
„Sul on raha waja? Ma wõin sulle raha anda."
„Sina, Leena?"
„Ja. Siin on sulle kolm rubla. Jäta kapp ja kummut 

müümata, sa teed omale kahju."
Lutz waatas poolhämmastunult, poolpahaselt näppudele, 

mis pakkusid talle raha.
„Sa oled hoiölik perenaine," tähendas ta siis pilku lan

getades, „aga kolm rubla — see on mulle wähe ja sina jääd 
rahast hoopis ilma."

„Mul on weel natuke."
„Llkskõik. Sinu raha ma ei toota. Ara sega end minu 

asjadesse. Sa tead, et ma tahan asuda teise linna. Sinna 
ei wõi ma mööbleid kaasa weöaöa. Seal teen enesele uued. 
Ja need mehed maksawad mulle üsna head hinda."

Ta astus tagasi. Saatus käis oma käiku. Mõni minut 
hiljem olid kaubad koos ja weerand tundi hiljemini näitasid 
lagedad nurgad ja neljanurgelised helkjad ruudud põrandal, 
kus Matiias Lutzi meistritööd olid seisnud, meistritööd, mille 
iga laua ja nurga ja nikerduse sisse ta kord helkja kiire oma 
noorest õnnest pannud.

Matiias tahtis minna rahaga sedamaid wälja. Leena 
peatas teda.

„Mõni sõna, Mati!"
Ta astus tõrksalt ja tusasel ilmel ukse juurest sammu 

tagasi. Ta hakkas juba seda iket naise poolt kaelal tundma 
wõi wähemalt kartma, mida ulaeluga harjunud naisemehed 
nii toaga toihkatoaö.

„Mis on? Lltle lühidalt!"
„Ma tahangi lühidalt rääkida. Mati, aga toota minu 

juures natuke istet ja püüa minu sõnu rahuga kuulata ja 
neid leplikul meelel mõista."
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£a hääl oli nii sisenöaw ja paluw, et mees, täites ta 
soowi, wajus kerge ohkega toolile.

Ja Leena hakkas oma ettepanekut seletama ja põhjen
dama. Ta püüdis mehele südamest keewal õhinal teha taiba- 
tawaks, teda panna uskuma, kui tarwilik neile mõlemale oleks 
alata uut elu ja kuidas fee neile wõimalöukö ainult siis, fui 
naö oma senise ühenduse lohutaksid. Leena tunnistas enda 
weel kord tema ees süüdlaseks, püüdis oma süüd koguni 
raskendada ning mõõnas mehele täieliku õiguse, tegi talle 
otse kohuseks nii raskesti eksinud abikaasast taganeda.

„Mati," lõpetas ta, „minu soow oleks, et me juba 
homme läheksime kirikuõpetaja juure ja eneste kawatsuse talle 
teada annaksime. Juba enne seda, fui konsistoorium mõistab 
meile otsuse, juba lähemail päewil, wõiks siis kumbki oma 
teed minna. Seda on tarwis. Mati, — kas sa siis ise ei 
tunne, fui toaga seda tartois on?"

Matiiase pea oli fuulatades toajunuö rinnale. CRüüö 
ta toaataö pika, kurtoa pilguga naisele otsa.

„Sa tahad minust lahti saada, Leena?"
„Mitte mina, Mati, mitte mina — mitte minu 

pärast — —"
„Las' olla, Leena! Ma mõistan sind! Äa sul on õigus. 

Mo pole enam sinu mees. Ma pole üldse enam mees, ma olen 
kalts, jalanarts. Äa niisugusest püütakse lahti saada. . . Wäga 
arusaadato ja — toaga mõistlik sinust. . ."

„Mati, ma toannun sulle, fee ei sünni mitte minu, toaiö 
üksnes sinu pärast! Ma tahan sinule teed näidata — teed 
tagasi sest pimedast kuristikust, kuhu sa minu süü pärast oleö 
sattunud. Ma ei lahkuks sinust iialgi, — kas kuuled. Mati, 
mitte iialgi! Olga sina pead minuft lahkuma — fee on 
jumala seadus, ma tunnen seda oma südames."

Ja ta hakkas tema kätest finni, surus neid oma põse 
wastu ja püüdis teda oma anutoate lapsesilmadega äratada 
meelemärfufele.
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See ei läinud tal korda. Mati waötas ainult paar sõna, 
ja need lükkasid Leena ettepaneku sedamaid ümber.

„Kui mul sind enam ei ole," ütles ta tasa, komistamisi, 
„siis langen foeelgi sügawamale... Siis — siis on ju 
kõik otsas. . ."

See oli tõde. Leena uskus teda sõna pealt. Sa ta 
wöttis oma ettepaneku tagasi.

Edasi siis kuni tumeda lõpuni!
„Mati, siis ma jään sinu juure!" lõpetas ta.
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22.

Äsa ja pojad.

Oktoobrikuu lõpul 1859 sündis wagusas Tallinnas toägi- 
walla-tegu, mis erutas weel kaua aufoäärt elanikkude meeli. 
Toompeal, kohaliku aristokraatia rahulises linnajaos, tikkus 
ühel ööl hulljulge rööwel kahe suurtsugu ja lugupeetud kodaniku 
elu kallale, teist nendest karöetawalt haawates.

Linnas liikuwate juttude ja Lutheri „Nädalalehe" kirjel
duste järgi oli lugu järgmine.

Öösi kella ühe ajal sõitsid parunid Niesenthalid, isa ja 
poeg, Aktsiaklubist woorimehega koju. Wanem härra elas 
Toompeal omas majas ja noor parun, N. mõisa omanik 
Läänemaalt, kes wiibis mõnda päewa linnas, oli isa pere
konnas korteris. Kui woorimees makstud ja ära sõitnud, 
hakkas parun Gotthard kojaust lukust lahti keerama. (St isa 
ja poeg olid mingi aöja pärast elawas mõttewahetuses ja 
wiimane kojawõtit oma taskuist kohe ei leidnud, siis läks 
weiöi aega, enne kui parun Gotthard Niesenthal wõtme luku
auku sai pista.

Korraga seisis nende juures, nagu oleks ta maa alt 
kerkinud, keegi kahtlane isik, käes tüse kepp. Ta hüüdis här
radele summutatud häälel mõned segased sõnad wastu«- mille 
mõtet nad ei taibanud. Siis tõusis ta kepp, millel näilikult 
raske tinanupp otsas, raskele löögile. Hoop oli arwatawasti 
noorele mõisnikule määratud, see kargas aga loomusunnil weiöi 
kõrwale, ja nii sirutas mõrtsuka löögiriist elatanud paruni. 
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kes poja taga seisnud, purustatud pealuuga uulitsakiwiöele 
maha.

Õnneks polnud noor parun relwata. Ta kandis täna, 
nagu ka muidu harilikult, nõndanimetatud oöakeppi. 2a õnneks 
jäi talle niipalju meelemärkust, et wõis enesekaitse peale 
mõelda. Kui siis mõrtsukas tahtis lasta uue uinutatud hoobi 
tema pea peale, pareeris parun selle oma kepiga osawasti. 
Ka muidu tuli õnn talle appi. TÕSteS keppi kolmandaks hoo
biks, komistas rööwel korraga — WÕib-olla polnud ta mitte 
üsna kaine — löök läks nurja, ja nüüd leidis parun Niesen- 
thal mahti oma kepist wälgukiirusel tõmmata pika odatera 
wälja, mille ta tõukas roimarile rindu. Kaabakas tuikus, 
langes põlwili, ajas enese aga ruttu üles ja poordis tuanfutual 
sammul põgenema, kuna parun hakkas waljusti appi kar
juma. . .

Kõik see sündis ühe ainsa lühikese minuti jooksul Wiesen
thali maja ukse ees, natuke maad eemal põlewa uuütfataterna 
tuhmil walgusel.

CRöötuü tagaajamise peale ei wõinud parun Gotthard 
mõelda, sest ta ei tahtnud oma raskesti haawatud isa, kes 
lamas elumärkideta maas, jätta üksinda. Ta hüüdis seepärast 
ainult waljusti appi ja hakkas õnnetu wanahärra eest hoolit
sema. „Aga tuttatv nähis on ju" — nii kirjutas „Nädala
leht" muu seas —, „et ööwahte iial seal ei ole, kus neid 
wajatakse. Oöwahid on inimesed, kes saawad selle eest palka, 
et nad ka päewa-ajal magawad. Äa nõnda sündis siis, et 
kurjategija pääses pakku, enne kui WÕidi hakata teda mõju
tu alt otsima ja taga ajama. Kaotatud tuere järgi oletades, 
mida leiti sündmuspaigast ja pika tirena uulitsalt, pidi rööwli 
haaw raske olema. Siiski oli ta leidnud jõudu ennast tuarjule 
tuiia. Niipalju kui ööwahtide fäfilaternate walgusel wõidl 
näha, ulatusid werejäljed kuni Lühikese jala treppideni, paraku 
hakkas öösi raskesti wihma sadama, mis uhtis weremärgid 
hommikuks enamasti ära, nii et roimari põgenemissuunda 
nende järele kindlaks ei wõidud teha, pimeduse pärast ei 
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näinud ka rööwli mõlemad ohwriö kallaletikkuja nägu nii sel
gesti, et nad teda wõiksid ära tunda. Siiski on loota, et 
meie agaral politseil korda läheb jultunud mõrtsukas pealselt 
tabada. On nimelt selgeks tehtud, et niihästi paruni majas 
Toompeal kui ka Msiaklubis, kus mõlemad härrad sagedasti 
wiibiwaö, wiimaötel päewaöel ja ennemalt wõõraö isikud 
noore paruni järgi on käinud kuulamas — kord ühel, kord 
teisel põhjusel. Äust kuritöö-õhtul, paar tundi enne sündmust, 
ilmunud klubi uksehoidja juure keegi halwasti rõiwastunuö 
inimene, pärinud, kas parunö Gotthard Wiesenthal seal ole- 
wat, ja läinud, kui teada saanud, et mõlemad härrad sööwad 
õhtust, tänades minema, kusjuures ta suuö-mööda tähendanud, 
ta tahtwat N. mõisa saksalt homme minna tööd paluma. 
Seda tööpalujat pole aga paruni juure kolmel wiimasel päe- 
toat mitte ilmunud. Klubi uksehoidja kui ka Wiesenthali maja 
kojamees arwawad isiku wõi isikud — kui neid peaks rohkem 
olema — näo järele kindlasti wõiwat ära tunda.

„Raskesti haawatud parun Wiesenthali juure" — teatas 
leht edasi — „toodi kohe, kui poeg ta ööwahtide ja teenijate 
abil korterisse toimetanud, linna tublimad arstid, fiaraku on 
elatanud härra olek — kui mitte lootuseta, siis ometi häda
ohtlik. Mõrtsuka löögiriist oleks ta kahtlemata sedamaid surnult 
maha sirutanud, kui mitte wiltkübar õnnetu peaö hoobi raskust 
poleks wähenöanuö. Siiski on löök paruni-härra pealuust — 
õnneks mitte kardetawast kohast ja mitte laialt — läbi tun
ginud. Neli osawamat arsti on iga päew teda rawitsemaS 
ja wahelöumisi walwamas,- ühtlasi on telegraafi teel Tartust 
kõrgesti austatud haige juure kutsutud kaks arstiteaduse pro
fessorit, kes waheajal kiirpostiga wist juba paigale on 
jõudnud."

Siis järgnes lehes „jõle-jõhkra kuritöö kahetsemiswäärt 
ohwri", parun Adalbert Niesenthali, kohta järelehüüde laadi 
ülisoe ja üliaustaw kirjutis. Selles kiideti paruni enöasalunl 
ulatuwat tüdimata tegewust maa omawalitsuseö ja paljudes 
auametites, tema õiglast, aatelist, ülewat meelt läbikäimises 
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omasugustega ja ta isalikku heldust ning lahkust alamate, 
iseäranis oma teenijate ja talupoegade waStu. Teda ülis
tati kui eeskujulikku isa, truud abikaasat, usalöuswäärilist sõpra. 
Tasumata kahju sünöiwat seltskonnale ja kodumaale, kui 
Kõigewägewam kutsuks sekle jumalakartliku, kõlbsalt igipuhta, 
karakterküllase riigikodaniku ja kallimeelse inimesesõbra oma 
juure. . .

Ka noore Wiesenthali peale, kes nagu jumala ime läbi 
jultunu tapariista alt pääsenud, mõeldi kirjas meelitawate 
sõnadega. Ta olewat inimlikkude ja seltskondlikkude wooruste 
poolest kõigiti oma isa teisend. Kui tubli põllumees ja helde 
käega rahwasõber olla ta juba nüüd, oma õitswal noorusel, 
laialt tuttato ja lugupeetud. Jumala käsi ise hoidnud tema alles 
ta armsale sugukonnale, ta noorele õnnelikule abikaasale, ta 
tänulikkudele talupoegadele, mille eest taetoaft Isa mitte küllalt 
ei jõutawat tänada.

Lõppeks tähendati, päöröides tagasi jõleda kurjategija 
juure, fügatoa murega sellele, kuidas moraalne langus alama 
rahwa seas, laiskus, ahnus, toorus, wägiwald, kõiksugused 
roimad, alatasa jõudsasti edeneda. RahwaS tarwitawat temale 
kingitud wabaöust kurjasti, taganewat jumalast ja unustawat 
aukartuse oma ülemate WaStu. Seegi seiklus olla paraku jälle 
eflatantne näide, et rahwaS pole wabaduse tarwis toeel mitte 
küps, ühtlasi aga ka tunnistus, et eestlase rahwuslik iseloom 
ei kuulu mitte kõige paremasse liiki.

2a nõnda edasi.

Juba nädala pärast wöiS Lutheri ajaleht „tänulikust sü
damest Issanda wastu" rõõmusõnumi tuua, et parun Adalbert 
von Irtesenthal olewat arstide ühist otsust mööda hädaohust 
pääsenud. Wist juba paari nädala pärast wõiwat elatanud 
kannataja rõõmsasti astuda tertoete kilda. . .

Mõrtsukast ei teadnud leht midagi.

* *
*
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See põetas end waheaegu ilma tohtrite ja professoriteta.
Nende kutsumiseks polnud tal raha ega julgust.
Ta wõiö õnne tänada, et politsei andis talle põdemiseks 

mõne päewa rahu.
Kui Matiias Lutz saatuslikul ööl, kattes käega haawa, 

et äraanölikku werd nii rohkesti maha ei woolaks, pool- 
roomates saabus koju, leidis ta ainult weel niipalju rammu, 
et ta kojaukse enda järel lukku ja toaukse enda ees lukust 
lahti wõis käänata. GiiS ta langes hüüdega: „Leena, pese 
weretilgad esikoja põrandalt, muidu tuleb politsei!" naise jalge 
ette meelemärkuseta maha.

Kui ta silmad jälle awaS, oli öö möödas. Ta leidis enese 
ööriides, kinniseotud haawaga sängist. Tema näole maha 
põlesid kaks ahastcüvat silma, ta otsaesil puhkas jääkülm 
surnukäsi. Gügawast rinnapõhjast tungiw karjatus teretas teda:

„Mati, sa elad!"
Mati imetles seda küsimust esmalt. Miks ta pidi siis 

surnud olema? Ent korraga wälgatas tal öine sündmus nagu 
pimeda katte tagant meele, ja nüüd ta Pidi isegi imetsema- 
et ta weel elas. Ta mäletas, kuis weri oli woolanud, kuidas 
ta jõud pagemisel iga sammuga oli nõrkenud. Järelikult pidi 
tal olema sügaw haaw ihu sees. Ta liigutas end — ahah, 
seal ta oligi! Maha wõidelöes walusat ägamist pigistas ta 
silmad kinni.

„Leena," ehmus ta warsti jälle üles, „kas kasisid were 
kojast ja wäliselt trepilt?"

„Ja, Mati."
„Sa sind ei näinud seejuures keegi?"
„Ei."
„Ja sa pole minust kellelegi kõnelnud? Mitte appi 

karjunud?"
„Ei."
„Ka mitte tohtrit kutsunud?"
„Ei. Ma ei julgenud midagi ette wõtta, sest sa rääkisid 

— politseist..."
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Matiias waatas tänulikul pilgul oma mõistliku naise otsa. 
Sel inimesel näis olewat loomulik anne iga asja juhtida 
hea poole.

„Ma tänan sind, Leena, — nii on õige! Waiki ka 
edaspidi igaühe waStu, salga, kui küsitakse, ära lase ühtegi 
inimest meie korterisse. . . Minu töö pole weel lõpul — 
ta läks paraku nurja, nii rumalasti nurja!"

Leena suu ei küsinud midagi, aga ta hirmunud silmad 
Pärisid.

„Sa pead kõik kuulda saama, Leena, aga edaspidi. Las' 
mind puhata, ma olen nii wäsinuö."

„Mati, on sul walu?"
„Ei, ma tunnen ainult wäsimust."
Ja ta silmad läksid finni. Walge, weretu näoga puhkas 

ta sängis nagu surnu. Ainult ta rinna nõrk tõus ja mõõn 
ilmutasid elu.

paari tunni pärast kähwaö ta kergest uinakust äkki üles. 
QkS mõte näis olewat teda hammustanud. Ta leidis naise 
ka nüüd sängi ees walwamast.

„Leena, kas sa leidsid mu kepi?"
„Sa."
„Sumal tänatud! — Kus ta on?"
„Ta nupp oli toerine — ma peitsin ta ära."
Haawatuö mees märkas, kuidas Leena wärises, mida 

ta aga tema eest püüdis warjata.
„põleta kepp ahjus ära! Tee seda kohe! Mis jääb tema 

nupust tuha sisse järgi, see wiska kaugele tänawale!"
Naine tõusis, et käsku täide saata, jäi aga wüwitaöes, 

aru pidades ukse juure seisatama.
„Sul pole puid?" küsis Matiias.
„Ma — ma ehk leian kuskilt."
„Wõta paar tooli. Ma teen uued, kui saan terweks!"
„Ma otsin parem toäljaft kuskilt lauatüfifefi."
„See wõtab liiga palju aega. Ja sa ei leia midagi. Nii 

hilja ei ehitata enam. Lõhu paar toanemat tooli."

.334



Nooriku pilk käis magamiskambris olewaile looliöele. 
Tõrksalt sirutas ta käe ühe järgi wälja.

„Kas sul on midagi süüa?" küsis haawatu nõrk hääl.
„Ei, aga ma tahan kohe muretseda, kui sa —" 
„Mitte mina ei taha süüa. Ma küsisin, kaö on sinul süüa." 
„Minul — ja, mul on. . ."
„Sa waletaö. Sa oled ilma rahata. Ma pole sulle 

ammugi enam raha armud."
„Mul on weel raha. Mati. Minu pärast ära muretse. 

2a süüa ma ei wõigi — mul pole isu."
Matüaö aimas, et Leena ei rääkinud tõtt. Seepärast 

andis ta temale peaaegu karmil toonil käsu midagi maja- 
kraamist müüa ja toitu osta.

„Ma muretsen kõik jälle asemele, kui olen — teiseks 
inimeseks saanud," lisas ta.

Leena astus kambrist kööki. Mõni minut hiljemini kuulis 
mees teda seal kirwega raiuteat. Mida ta ahjukütteks lõhkus, 
oli Matüasele teadmata, sest toolidest polnud ta ühtegi kaasa 
teõtnud. Leena ilmus sületäie teärteituö lauatükikeötega.

MatiiaS mõistis. Naine oli ahjukütteks tealinud tühjaks 
jäänud lapsehälli. Selle oli ta kord oma rahaga ostnud. 
Toole ta ei raatsinud põletada. Neid oli tarteis, hälli mitte...

Ohtu lähenedes hakkas haige tundma foalu. Ta ihu lõi 
palateaks. Näole ilmus tähniline puna. Hingamine oli takis
tatud. Külmateärinad raputasid teda taoti.

Kella kaheksa ajal koputati toälife ukse pihta. Mees ja 
naine jäid täis ehmust teineteise otsa teahtima. Alles siis, 
kui Huberi hääl sai kuuldateaks — ta palus lahti teha, 
tähendades, et ta oleteat üksinda —, läks Leena ust afoama.

Pilk, millega Konrad astus sõbra sängi juure, näis hüüd- 
teat: Siis on fee ometi õige! Matiias nägi seda pilku ja 
küsis sellepärast mõrudal muigel:

„Sa tead juba, Konrad?"
„Nüüd ma tean," teostas Huber, kelle silmad libisesid 

otsimisi haateatud mehe keha üle. „Waene sõber!"
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La ta wajus ohates sängi ees seiswale toolile ning 
wõttis haige palawa käe pihku.

„Kust said sa seda teada, Konrad?"
„Sündmusest räägib terwe linn... Sul pole wasa eh

muda, sind ei tunne weel keegi — peale minu... Missugune 
uid. Mati!"

„Sinu enda uid, Konrad," ütles haige pikkamisi. „Sa 
ehk mäletad, mis sa hüüdsid, kui ma sulle oma naise kurba 
lugu jutustasin? Sa hüüdsid: ,Ma tapaksin ta!'... See oli 
õige uid, Konrad, aga õnnetus tahtis, et ma seda ei suutnud 
teostada. . . Lähemal korral õnnestub see mulle ehk Pa
remini."

„Lähemal korral. Mati?"
„Ja, lähemal korral!" hüüdis haige rõhuga, kuna ta 

Palawikurahutu silm imeliku läikega sõbra poole pööröis.
Konrad raputas pead.
„Ma arwan, kahest ohwrist oli küllalt," ütles ta, „ja 

isa kaudu on ka poeg karistatud."
„Mis on toanaft härrast kuulda? Kas ta elab?"
„Ta elab."
„Jumalale tänu! Tema õnnetus tuli kogemata. Oh, et 

ta jääks elama!... Leena, tule siia! Sa ei tea ju tertoeft 
loost weel midagi. Nüüd wõiö kuulda, et ma oleksin peaaegu 
oma isa tapnud, kuna ma ainult wenöa tahtsin tappa."

Niihästi Leena fui ka Huber waatasiö wõõrastades kõ
nelejale otsa. Oma sünnist polnud Matüas senini weel kum
malegi jutustanud. Nüüd kõneles ta neile oma wanemaist, 
enda lopsepõlwisest kannatamisest, oma teekonnast parun Wie
senthali juure ja sellest, kuidas ta linna meistri juure saanud. 
Ja lõppeks tutwustas neid oma õudse ettewõttega, oma kuri
tööga.

„Tiinus tee minu pääsuks oli ja on selle isiku surm," 
lõpetas ta, sattudes kaswawa palawiku tõttu ikka suuremasse 
ärewuSse. „Seks tahtsin saada mõrtsukaks ja tahan seda 
weelgi, enne ei leia mu süda rahu. See inimene, minu
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Poolwenö, peab teadma, mis ta mulle on teinud, ja ta peab 
selle eest kannatama!... Konrad, mis sa arwaö, kas politsei 
saab mulle jälile?"

„Esiotsa wõiö olla mureta," waõtas Huber, „sest po
litsei otsib wist kui roimarit kedagi passita ja ulualuseta 
hulgust alewi kõrtsidest, arwates, et kuritöö rööwimise eesmärgil 
on korda saadetud... KaS sa andsid end parunitele tunda?"

,,2a. Ma karjusin neile näkku, kes olen ja mispärast ma 
noore paruni tahan wõtta waStutusele. Ma panen teatawa 
määrani imeks, et nad mind politseile sedamaid nimepidi üles 
ei annuö."

,„SiiS on neil põhjused seda tegemata jätta," ütles Hu
ber, „ja sa wõiö sel lool olla politsei eest üsna mureta. Nii
suguseid asju, nagu sinu oma, ei riputata tawaliselt mitte awa- 
liku arwamise kella külge."

2a tõesti, möödus päew päewa järgi, ilma et politsei 
kurjategija jälile oleks saanud. GellewaStu hakkas Matiias 
Lutzi terwiseline olukord kartust äratama. Suurema osa päe- 
wast ja ööst sonis ta palawikus. Siis hakkas Leena märkama, 
et ta ihu lõi sinakaks ja haaw awalöas kahtlast nägu,- wist 
oli see läinud arstliku rawitsemise puudusel halwaks.

Huberi tungiwal nõuandel läks Leena wiimaks ometi 
tohtrj järele, kui ta enne seda salaja ühe oma rõiwa oli 
müünud, et arSti tasuda. Ainult Huberi kinnitus, et tohter 
politseile midagi ei teata, sest et ta seks seaduslikult pole 
kohustatud, eriti weel, kui talle ta ametisaladusi nimme on 
meele tuletatud, sundis Leenat tegema, mida haige elu pärast 
tingimata waja oli.

Otsus, mille tohter haige naisele ja sõbrale andis, fui ta 
haawa oli läbi waadanud, oli kurb. Ta seletas, et haawa 
kaudu on sündinud weremürgiStuS,- asjatundliku rawitseja puu
dusel oli haawa kas halwasti pestud ja see oli läinud mäda
nema, wõi mürgistuseks ott asja annuö roosietanuö wõi 
muiöu ebapuhas terariist, mittega sügaw haaw sünnitatuö. 
Haiget oleks wõinuö päästa, kui arstiabi oleks waremini 
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toodud. Nüüd aga olewat ohtlik olukord nii kaugele arenenud, 
et pääste osutuwat niihästi kui wõimatuks.

Kahwataöes waatasid noor naine ja Huber teineteise 
otsa, kuna haige sängis waljul häälel sonis. Ta kõneles läbi
segi oma suurtsugu isast ja poolwennast, oma wägiwaldsest 
teost, oma wanematest maal ning oma noorest õnnetust naisest. 
Kui tohter läinud, ärkas ta wäheseks ajaks meelemärkusele.

„Leena — Konrad," sosistas ta, „mulle tikub korraga 
weenöumus peale, et pean lahkuma. Tahtsin wenna teise 
ilma saata — ta saadab minu... Ega ma ei tahaks surra. 
Mul oleks nii palju eksimusi heaks teha, nii palju ülekohut 
tasuda. Tahaksin jälle saada inimeseks, terweks, töötawaks 
inimeseks. Tahaksin jälle püüda mingi eesmärgi poole, nagu 
ennegi, ja sinuga, Leena, nautida päikesepaistet... Nüüd 
wõiksin kõik, kõik unustada. Wõiksin helde olla ehk isegi selle 
wastu, kes tegi mu kaabakaks — wõiksin talle ehk elu kin
kida ... Surra, Leena, ei tahaks ma sinu pärast. Ma soowiksin 
sinult oma süüd andeks teenida, oma ülekohut sinu waStu 
kustutada...

„Sinu furma-aime on ekslik, ta tuleb su nõrkusest," wale- 
taö Leena, hoidudes waewaga, et silmad pisaraid ei wallan- 
öakö, „ja sul pole minu juures mingit süü-arwet, mu kallim."

Haige wangutaS pead, hädine muie suu ümber.
„Mind sa ei peta, naine," wangutas haige pead, „mut 

istub surm juba peatsis, ma tajun teda... Inimesi on kahte 
liiki: ühed tarwilikuö, teised ülearused. Mina olen ülearune 
ja wõin minna. Wõib olla, et olin kord tarwilik, ent too aeg 
on sootuks möödas — ja, ja, siiski möödas... Sina, Huber" 
— ta ajas enda äkki poolistukile, nagu aetud pealetikkuwast 
murehoost — „ära jäta minu naist hädas maha! Ole talle 
sõbraks, wennaks, nõuandjaks!... Kas kuuled, Konrad, — 
kas kuuled mind weel?"

Huber pigistas tummalt ta hõõguwat kätt.
„Sa sina, Leena, tule mulle ligemale — weelgi ligemale 

oma karske plikapeaga ja walge lapselõuaga ja silmega, milles 
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ei ole walet — ei, ei, neis ei ole waletl — sest ma tahan *— 
tahan------------- "

Kaugemale ta ei saanud, Leena poole sirgunud käsi aitas 
jätkata, sest uus sonimiswahk sai wõimuse ta üle. 2а selles 
polnud ta hingeolu enam helde ja leplik, ei eleegiline ega 
resigneeruw, Waid seda walitses walutaw, fäärito wiha, mis 
Pani ta oigama ja ähkima nagu teatud kujutelm tema naise ja 
noore paruni intiimsest kokkupuutumisest. Osutuski tema sõnust, 
et Gotthard Niesenthal oli ta hingelise märatsuse ärritaw ese. 
Haige wandus talle, rohekas waht suunurgis, surma, piina
rikast surma, ja mitte üksnes temale, Waid kogu ta klassile, 
ähwardades lammutada ja rusudeks peksta nende kõrgi pesa 
seal ülal kaljuturjal, millega ta arwatawasti mõtles Toompead, 
sest selle õhtupoolne külg paistis aknast sisse.

Ta oli waljusti ähkides raputanud mõlemat rusikat 
sinna suunda, kui korraga järgnes pea hetkeline närtsimine 
ja kustumine.

Ta lahkus kesköö ajal.
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23.

Elawaö za surnud.

Niguliste kirikus maeti toaeft tisleriselli, kes foiimafel 
ajal joomise ja ulaelu tõttu ausate inimeste killast oli foälja 
ivääröunuö. Säherduse langenud isiku kohta aga oli kirikus 
weiöi liiga palju peenemat liiki rahwast. Iseäranis rohkena 
esines naiskond. Naisi oli noori ja toonu, enamasti kõik 
paremini roitoaötunud. Et neid mitte ei peetaks päris matu- 
seliöteks, surnu tuttätoatekö, sõpradeks ja sugulasteks, siis 
hoidusid nad puusärgist ning selle pisukesest leinatoaft kaas
konnast nähtatoal hoolel eemale. Nad olid uuöishimuliseö ja 
igaüks pidi nägemq, et nad seda olid. Nad seisid kaugemate 
pinkide toahel salkadena koos, aga nõnda, et nad maetatoa 
nuttoat leske tootsid näha, ja neil oli üksteisega palju sosistada 
ja kÕhistaöa.

Need uuöisahneö silmad, kÕrtoad ja suud teadsid kõik, 
ja mida nad ei teadnud, seda nad mõistatasid, oletasid, eelda
sid, luuletasid, kuni sest sai tertoe ümmarif romaan, mida 
igaüks neist letoitas agitaatori õhinaga.

Nad teadsid, et fee meed, keS puhkas ses lihtsas pruunis 
puusärgis, oli olnud kord lugupeetud kodanikutütre peigmees 
ja et ta pruudi maha jätnud, sest et ta teist, nooremat ja 
ilusamat oli hakanud armastama, ehk fee küll oli toaene ja 
põltones maa kõige madalamast seisusest. 2a nad teadsid 
Berta Wittelbachi toõi selle paljude sõprade suust, kuidas 
noor naine meest petnud, kuidas ta kodust põgenenud, et oma 
endise eksimuse jälgi peita, ja kuidas mees ta peljupaigast 
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leidnud, paljud teadsid ka, kes Matiiaö Lutzi ta naise jälile 
juhatanud. Ei keegi muu, kui tema mahajäetud mõrsja, mam
sel Berta Wittelbach. Neiu Matilde Stern, ämmaemand 
Brinki õde, oli ühele oma tuttawale — muidugi sügawaima 
saladuse pitseri all — jutustanud, et tema õe põetusel elawat 
see ja see noor mahasaanuö naine neil ja neil oludel. See 
tuttaw oli jälle mamsel Wittelbachi tuttaw ning ilmutas 
saladuse samal tingimusel sellele. Mamsel Wittelbachi esimene 
töö aga oli uudist moonutatud käega kirjutatud sedeliga emaks 
saanud nooriku abikaasale teada anda, et wihatuö truuduse
murdjale kätte maksta. Mis nüüd sündis, seda wõis enesele 
iga „teadja" wähema wõi suurema luulewõimega isegi ette 
kujutada. Lutz wiis naise koju, ei tõuganud teda enesest mitte 
ara, aga nende elu oli õnnetu, petetud Ineeö Hakkas sildame- 
toalu halwamiseks jooma. Ta ei sallinud teise isa last omü 
silma all, nii et naine selle pidi ära andma. ■ L j

3a siis järgnes seiklus parun Niesenthaliöega. Sellel, 
kes teadis, et Matiias Lutzi naine kord noore paruni ihade , 
eest linna põgenenud ja siin pärast tema õe juures teeninud; ^ 
polnud raske wälja mõistatada, mis paruni ja noore neiu 
wahel oli sündinud. 3a kes seda teadis, wõis ka sammu edasi 
jõuda ning wälja kombineerida, kes oli mees, kes Toompeal 
mõne päewa eest parun Gotthard Niesenthali elu kallale 
tikkunud, kusjuures ta ise surmawa hoobi saanud. Wähemalt 
mamsel Wittelbach ja tema sõpruskond teadsid, kuidas toiima- 
sed sündmused kausaalses ühenduses seisid, kuigi neile surnud 
mehe ligifonnaft keegi seletust polnud annuö.

Milline kõdi — leinajaid ses walgustuses wahtiöa.
uurida, arwuötaöa.

Seal seisab noor lesk puusärgi juures sügawasti maha- 
wajunuö peaga. Kui kahwatu ning kiöew ta on ja kui kehwasti 
rõiwastunuö! Kas ta praegu palwetab wõi mõtleb oma patuse 
minewiku peale? 3gataheS on ta oma karistuse pälwinud — 
mõtleb muude seas mamsel Wittelbachki, kes seisab oma 
peigmehe, isand Oskar Branöti, kõrwal ning sosistab wahel- 
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öumisi sellega, oma emaga ja paari sõbrannaga —, ta on 
oma karistuse juba sellepärast pälwinuö, et ta julges kord 
selle surnud mehe ja minu wahele tikkuöa,... Oskar Brandt 
aga mõtleb ainult elust lahkunud ametiwenna peale, keda ta 
tema õnne pärast meistri tütre juures kord nii toaga toihkaS 
ja kes nüüd tema südame artoamise järele selle eest oma 
teenitud karistuse on saanud. Aga Oskar Brandt toõib anda 
talle suuremeelselt andeks, sest nüüd ju jõuab ta ometi ees
märgile: juba paari nädala pärast öeldakse oletoat ta pulmad 
rikka meistritütrega,.

Lese kõrtoal seisab Konrad Huber tõsise, peaaegu kurja 
näoga. Temast teatakse, et ta oli kadunu parim sõber. Kui 
keegi surnut õiglaselt leinab, siis on see Huber. Tema hämar, 
mõtlik ilme annab asja oletusele, et ta sõbra surma toõtab 
ebaloomulikuna ja ülekohtusena: mitte Lutz ei peaks kirstus 
olema, toaiö keegi teine v..

Aga meister Wittelbachki ei puudu päris leinajate seas- 
Ta ei unusta, et kirstus puhkato õnnetu oli kord tema parim 
ja osatoaim tööline, tema poeg ja sõber. Ta on temale toiimase 
rahusängi, selle pruuni kirstu, kinkinud ning lesele selliöe- 
laekast saadud summa kõrtoale matusekuludeks ilusa lisa 
annuö... Need aga, kes puusärgi ümber toeel seisatoad, 
on Wittelbachi sellid, mõned muud surnu ametitoennaö ja 
tuttatoaö, nooriku tädi Tiina ning kadunu isa ja toenö, kaks 
pastelöatuö talupoega, keda silmitsetakse suure uudishimu ja 
pilkelise muigega, sest niisugused elukad pole enne toist toeel 
saksa kirikusse tohtinud jalga pista.

Matuseteenistuö on lühike, sest surnu on ju ainult toaene 
tislerisell ning teine puusärk ootab järge. Sellid kannatoad 
surnukirstu toälja toankrile, mis hakkab kellade helinal pikka
misi Nataskaetou uulitsat mööda Telliskopli poole liikuma. 
Suurem hulk uuöishimulisi jääb kiriku juure toõi lähemaiöse 
tänatoaiöse maha. Leinajate kogu, kes läheb õnöunud rända
jat saatma toiimse puhkepaiga poole, kahaneb pisukeseks 
hõredaks Parmaks.
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Nong liigub parajasti pika uulitsa algusest mööda Dtunne 
uulitsa poole, fui pika jala wärawast Toompealt tuleto läikiw 
lahtine tõld alla sõidab, faks suurt musta hobust ee^. Tõld 
peab leinarongi pärast weidi peatuma. Seesistujad silmit- 
sewad leinajaid, leinajad mööda astudes neid.

Korraga hakkab Mait Lutsu lesk nagu tuge otsides Konrad 
Huberi käsiwarde kinni. Huber näeb, kuidas ta silmad kirjel
damata pilgul tõllas istuwate härraste poole wahiwad. 
Wiimaseö on noor ilus elegantselt rõiwastunuö fawaler noore 
daamiga — nähtawasti mees ja naine.

„Tema, Huber, tema!" sosistab Leena.
Huber mõistab. Ta silm paiskab tõlda sädeme ivihast 

tuld, ja kuna ta nõrka naisterahwast enda najal edasi weab, 
pitsitab ta hammaste wahelt wälja:

„Soowiksin, et tema puusärk järgneks wähemasti Mati 
oma kannul!"

Tisleriselli leinarong annab aga aadlikule tõllale teed, 
ja see weereb uhke mürinaga mööda. Tõld ja hobused pillu- 
waö wõiste läikereslekse ümbrusele.

Aimas noor parun Aiesenthal, keda siin kalmistule kanti? 
Tundis ta seda surmawarjuks fuiwanuö noort naist, kelle 
kihast ja walust fisenöaw silm ta põske oli põletanud?

HaVoatseda ei antud sest midagi. Gotthardi waade pöör- 
dis leinaliste ja puusärgi pealt aeglaselt tema kõrwal iStuwa 
daami peenele, intelligentsele näole. Neid mõlemaid nähti 
leiöwat huwitawat teemal, mis ühendas neid elawas fonwer- 
satsiooniö ja pani nende suud ja silmad elurõõmsalt naera
tama. Surnu nende päikest ei warjutanuö, Nemad ju elasid 
ja tahtsid weel kaua elada. Wahest tuli nende hea tuju sellest, 
et noore paruni haige isa oli tohtrite otsust mööda elule jälle 
tagasi kingitud. Nad kõik wõisiö elada. Nende elu oli ju nii 
kallis, neile ning seltskonnale nii elamiswääriline...

♦ *
»
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Leena ja Huber wiisiö Mait Lutsu hauale lemaaasta 
jooksul mitu korda lillesid. Wiimasel korral, kui nad kahekesi 
jälle tõsiselt ja tummalt linna poole tagasi jalutasid, ütles 
Konrad:

„Minu wend seal külmas korteris tegi mulle enne surma 
kohuseks hoolt kanda tema lese eest, seda mitte maha jätta. 
Senini pole ma oma sõna wõinuö lunastada, sest Mati lesk 
ei wõta minult midagi wastu. Ta toidab ja katab end ise 
ja rikub oma terwist raske tööga. Ma ei tahaks oma wenna 
waötu sõnamurdjaks jääda. Seepärast küsin tema leselt, kas 
ta ei tahaks saada minu naiseks, et ta wõiks sel wiisil häbene
mata mu abi ja toetust wastu wõtta? Minule teeks ta feega 
omaltki poolt suure heateo, sest ta on mulle armas ja kallis."

Olga Mait Lutsu lesk wäristas pead.
„Tänan sind, Konrad, su suuremeelse pakkumise eest," 

waötas ta, „aga ma pole teda weel unustanud. Sa ma 
tuletan sulle meele, et ka sina oma esimest pole unustanud, 
kes puhkab sul kusagil Uteini ääres. Seepärast saagu sõpru
sest, mis meid nii kindlasti ühendab, mõlemale küllalt. Sinu 
abi wõtan wastu, kui olen kord tõsises hädas, praegu olen 
weel noor, terwe ja leian tööst seda, mis mul rahuks puudub."

„Leena, ma oleksin sinu mehena nõus, et sa oma lapse 
jälle tagasi päriksid, mis on teadupärast wõimalik. Ma tahaksin 
olla talle isaks. Ma wõin ju arwata, fui toaga sa tema järgi 
igatsed."

„Sa eksid, sõber. Ma suudan oma last unustada, sest et 
fee polnud minu Mati laps. Matit aga ei suuda ma mitte 
unustada."

Huber pigistas tugetoaSti ta kätt.
„Ma toötan oma pakkumise tagasi. Sööme oma surnuile 

truuks."

344



Eduard Wilde 
Kogutud teosed.

Ilmunud:
1. anne.

Kurjal teel. Musta mantliga mees. Äind brosh. 1 kr. 40 s., ilul. 2 kr. 40 s.

2. anne.
Terawad nooled. Hind brosh. 2 kr., iluk. 3 kr.

3. anne.
Lina-Mai ja teised jutustused. Lind brosh. 1 kr. 60 s., iluk. 2 kr. 60 s.

4. anne.
Kaks sõrme. Lind brosh. 1 kr. 80 s., iluk. 2 kr. 80 s.

5. anne.
Ärapõletatud peigmehed ja teised jandid. Lind brosh. 2 kr. 20 s., 

iluk. 3 kr. 20 s.
6. anne.

Rõuge armid. Salasidemed. Töömehe tütar. Lind brosh. 2 kr. 50 f., 
iluk. 3 kr. 50 s.

7. anne.
Kuhu päike ei paista. Lind brosh. 2 kr. 50 s., iluk. 3 kr. 50 s.

8. anne.
Punane mulk. Mustad leegid ja teised jutustused. Lind brosh. 2 kr.

60 s., iluk. 3 kr. 60 s.
9. anne:

Noored hinged. Suguwend Johannes ja teised jutustused. Lind brosh.
2 kr. 50 s., iluk. 3 kr. 50 s.

10. anne.
Kosilane Rakwerest ja teised humoreskid. Lind brosh. 2 kr. 50 s., 

iluk. 3 kr. 50 s.



11. anne.
Rööwitud tiiwad. Lind brosh. 2 kr. 25 f., iluk. 3 kr. 25 s.

14. anne.
Kännud ja käbid. ^Linda" aktsiad. Lind brosh. 2 kr. 90 s., iluk. 3 kr. 90 s.

15. anne.
Raudsed käed. Lind brosh. 2 kr. 20 s., iluk. 3 kr. 20 s.

16. anne.
Külmale maale. Lind brosh. 2 kr., iluk. 3 kr.

20. anne.
Mahtra sõda. Esimene osa. Lind brosh. 2 kr. 50 s., iluk. 3 kr. 50 s.

21. anne.
Mahtra sõda. Teine osa. Lind brosh. 3 kr.. Uuk. 4 kr.

22. anne.
Kui Anija mehed käisid Tallinnas. Esimene osa. Lind brosh. 2 kr. 40 fv 

iluk. 3 kr. 40 s.
23. anne.

Kui Anija mehed käisid Tallinnas. Teine osa. Lind brosh. 2 kr. 20 
iluk. 3 kr. 20 s.

Ilmumas:
12. anne.

Peiu käsiraha. Doora Osol ja teised jutustused.

Prohwet Maltswet.

Prohwet Maltswet.

Prohwet Maltswet.

24. anne. 
Esimene osa.

25. anne. 
Teine osa.

26. anne. 
Kolmas osa.


