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Prohwet Maltswet



23.

Saadik tagasi.

Lasnamäe laewa-ootajate päewitunuö näod waatasid weel 
ikka kannatlikult mere poole, kui kolm päewa enne jaani lähe
nes Tallinna sadamale wäiklane aurik, mis kandis peal malis- 
wetiusuliste nooremat maafuutajat ja ta keelemeest, kes jõuöstH 
Krimmist tagasi.

Maltwet, nende toanem reifufeltfiline, oli arwanuö pare
maks Krimmi jääda.

prohwet ei ilmunud mitte ise Issanda walituö rahwast 
Egiptusest tõotatud maale toiima! Asu- ja koguöuseisa ei 
tulnud oma karjatallekesi mitte enda isiklikul hoolel ning kait
sel senisest hädaorust pidulikult ja pühalikult uude warjupaika 
toiima! Ta taganes osast, mida ta selles iseenese poolt elule 
õhutatud ettetoõttes oleks pidanud etendama, juhtitoast ja juha- 
tatoast osast, ning ohtoerdas au, uhkuse, kuulsuse, toõimu, mis 
oleks saanud talle tasuks, kui ta oma osa lõpuni oleks etenda
nud, kui ta oma ettetoõttele, mis pidi olema jumala poolt 
pühitsetud ja mille tippu oli Issand ise ta seadnud, toiimafe 
sammuni truuks oleks jäänud!

See tuli sellest, et ka prohtoet MaltStoet oli kõige eel 
inimene ja siis alles jumalamees ning kangelane. Ka prohtoet 
Maltstoet keetis leent aitoa toeega ja mõtles toalmis toaimu 
ja nõdra lihaga: Argus on häbi, aga tertoifele hea. Wõi: 
parem olla toaba Maltstoet, kui rauus Mooses. Hirm paru
nite eest, hirm hoopide, ahelate, toangla, Siberi eest andis 
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prohwellle nõu jääda sinna, kuhu ta oli pelgu pääsenud. MiS- 
tarwls nende küüsi tagasi minna? Küsimus liht-inimlikult sama 
Õige ja mõistlik, kui tema tegelik wastus. Ja inimlik-loomulik 
oli ka argument, millest MallSwet wois waigistuöa: Küllap 
nad jÕuawad teistegi juhil siia, kui nad tulla tahawaö ja kui 
neid tulla lastakse. Wist oli kainenöawalt, julgust kahanöawalt 
mõjunud MaltSwetiSse weel lugu, et ta Krimmi mitte ei leidnud 
selle mett ja piima jookswa Kaanonina, nagu ta usklikkudes 
äratatud lootuste järgi pidi olema, Waid paraku — esimese nä
gemise järele — mitmes tükis holwemono, kui oli mohojäetow 
maa. Mis siis, kui rohwaS ei ole selle asumaaga rahul, kui 
ta wiha süttib prohweti wastu, kui nad hakkawad teda pettuses 
igõi wähemalt meelekerguses süüdistama! Ei, parem olla 
ettetoaatlif ja leppida wähema auga.

Noore maakuulaja ja tema kaaslase näod ilmutasid, et 
neil oli waewarikas, kurnaw teekond selja taga, teekond, mille 
wäsimusest nad ajutise puhkamisega suuremates wahejaamades 
mitte polnud foõitu saanud. Nad olid maikuu wiimastel päe- 
wadel tulema hakanud, sõites esiotsa omade hobustega. Olga 
warSti jäi noorem hobune haigeks, nii et mehed pidid ta 
Harkowi kubermangus kahe rubla eest ära müüma, mispeale 
sõideti ainult ühe hobusega edasi. Ent kõigest söötmisest ja tur- 
gutamifeft hoolimata wõttis pikk teekond rohke palawusega fa 
selle looma naha wiimaks maha, nii et reisijad müüsid ta ühes 
wankri ning riistadega Orelli kubermangus rubla kuueteist
kümne eest maha. Nüüd rünnati mõned jaamawahed jala 
edasi, seljas rasked talweriided, millega küünlakuul tuldud, ja 
reisupambud. Kuid kehwa toidu ja palawuse pärast lõppis 
meeste jõud warst! ning jalad läksid rakku. Ei olnud midagi 
parata, kergeks kuiwanud kukru peale toaatamata palgati jälle 
woorimees, kes küütis nad Tuula linna, kust saadi ühe jahu- 
wedajaga wäikese maksu eest Moskwani edasi, millega lõppis 
teekonna rängem ja tüütum osa. Kui siin natuke puhatud ja 
saunas end rohkem fui weerandaastasest reifumudtufeft puhas
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talud, sõideti raudteega edasi Peterburisse ja sealt laewaga 
TaMnna poole.

Wahetlewaö wastuoksusllkuö tundmused, eluStaw rõõm ja 
rusuw mure, täitsid Kustaw Maitsi põue, fui Tallinna tornid 
paistma hakkasid: rõõm pärast õnnelikult sooritatud pikka teekonda 
jälle jõuda armsate omaste juure, mure ja kartus, raske karis
tuse alla langeda seaöusewastase kauaköjäämise pärast, sest 
juba jürikuu 15. päewal oli lubatud passi-aeg lõppenud. Küll 
olid noormehel kaasas Tauria kuberneri ja kindralkuberneri kait
sekirjad, aga wõi need Balti parunite riigis maksid ja mõjusid! 
Haagikohtunik witsakimpudega kerkis waese saadiku waimusilma 
ette, ajas tal hirmuhigi otsaesile ja tappis ta rinnas maha 
üleötuksatawa õnnetunde haljendama kodumaa jällenäge
mise üle.

Saabudes laewalt linna, leidis KusiaM sealt kohe palju 
omakseid ja tuttaMaiö eest, keda ta kohtas nii uulitsal kogemata 
kui ka ühes tuttawas peatuspaigas. Isegi tema isa oli linnas 
teda ootamas ja Mõttis poja rõõmlikul liigutusel Mastu. Nen
delt kuulis noor maakuulaja, mis kodumail Maheajal sündi
nud ja et tema Molitajaö ning suur kogu muid uue asumaa 
igatsejaid linna taga hädaleeris Maewlewad, oodates õhkawatel 
suudel ja niiskete silmadega prohweti ning temaga kroonu 
päästelaewu merelt.

Hirm kodumaa politsei eest, kes Lasnamäe leeri peale 
arMatawaSti mitte lahke silmaga ei Maadanud, MapustaS ka 
prohweti seltsimehe, noorema maakuulaja, südant nii toaga, et 
ta oma teekonnast ja tegetousest mitte otsekohe sellele suurele 
rannalagendlkul asutoale rahtoahulgale, kes nii kaua otsatu 
põnetousega ja nii palju kannatades saadikute tagasitulekut 
ning otsust oma saatuse kohta oli oodanud, ei rutanud aru 
andma ega toaigistust toiima, toaid jutustas üksnes sellele 
omaste, sõprade ja tuttatoate ringile ära ja näitas ette, mis 
ta asumaa asjus Krimmist oli kaasa toonud, kuna need siis 
hiljemini ükshaatoal suust suhu tema teateid rahtoa sekka edasi 
kandsid.
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Mlö saadik nõnda-öelöa käegakatsutawat kaasa lõi, need 
olid ametlikud wõi ametlikult kinnitatud paberid, millest wõiS 
näha, kui palju ja kus kohal Krimmis on maad saada ja mil 
määral kroonu kui ka mõisnikud asujatele abi annawaö. Wiie 
suurkrunöiomaniku kaubatingimuseö, ^Zerekopi isprawniku kinni
tatud, olid kroonu maakirjaöe hulgas. Mingit sõlmitud lepin
gut mõne wäljawalitud ning wäljawõetud asupaiga kohta 
polnud saadikul ette näidata, sest mõlemad maakuulajaö olid, 
kui nad enda arwates küllalt sündsat kohta ei leidnud, otsu
sele jõudnud, ei mingit küla ega krunti enda seltsi nimele 
kinnitada lasta, Waid jätta koha walik ja otsus terwe asja 
üle rahwa enda hooleks. Lugu maakuulamisega oli Krimmis 
pärast teatud kirja ärasaatmist nimelt nõnda kujunenud:

Simferoopoli kroonumaade-walitsusest olid meestel küll 
36 000-ttinuse maa-ala ja umbes 40 küla kohta asjaomased 
kirjad käes, aga nüüd tuli häda: kuidas paberile tähenda
tud kohti wõhiwõõral maal üles leida? Selleks puudus meestel 
lähem teadmine. Neile ei tulnud paraku meelegi enestele 
täielisemat Tauria kubermangu kaarti muretseda, mille järele 
käimine ja leidmine lihtne oleks olnud. Selle asemel läksid 
mehed Simferoopoli turule ja kaupmeeste juure kuulama, kus 
ja kui kaugel on see wõi teine koht, millega kulus asjata palju 
aega. Et Simferoopoli maakonnas asetsewad maatükid olid 
wäga wäikeseö, ainult 200—360 tiinu suurused, siis hakkas 
meestele pähe üks kaugem koht, nimega Aituhan, millel pidi 
kolm küla ja 5000 tiinu maad olema. Aga toota finni, kus see 
Mühan on! Tertoe päeto kulus järeleküsimisega. Llks tatar
lane ütles sinna toiisteistkümmenö, teine kakskümmend tundi 
teed oletoat. Nüüd päri jälle järgi, kuni saad teada, et 
tatarlane artoutab tunni peale umbes toite toersta. Wiimaks 
leiti isik, kes seletas, et Aituhan oletoat Simferoopolist toite- 
kümmend toersta ida pool. Meeste küsimise peale maa headuse 
ja toee sügatouse järgi teatas tatarlane, maa oletoat kaunis hea, 
aga kaetoud kakskümmendtoiis sülda sügatoad ja needki 
fuitoatoat sutoeajal ära, nii et toeepuudus teha sagedasti liiga.
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Saadikud soowisid paika siiski waatama minna, aga et tatar
lane wähemaga kui wiis rubla päewaö neile teejuhiks ei 
tahtnud tulla, siis jäi minek lihtsalt katki — wõib-olla suureks 
kahjuks maatahtjaile.

Sõideti siis lähemaid kohti waatama, kõige eel kaksteist
kümmend wersta Simferoopolist olewasse ilusasse Sarabus'i 
külla, Salgiri orus. Kuid paar päewa tooremalt olid toene 
sisserändajad sealse maa juba ära tootnud, samuti paar teist 
ligikonnas asetsetoat toähelöast maatükki, pöörduti seepeale 
kaugema lagendiku poole, nähes teel, et Krimmis on küllalt 
ilusaid kohti, mis olid aga kõik mõisnikkude toõi muude oma
nikkude käes. Odatoasti ja hõlpsasti osta oleks paremat maad 
küll saanud, aga kehtoaö kuni toeritoaesed eesti toäljaränöa- 
jaö, kes toajasid kroonu abi ja toetust, polnud ju kellegi ostjad.

sZerekopi ja Eupatooria lagendikkudel leidus toabu kohti 
ja külasid Palju, aga kurtoad lagunenud külatoaremeö ja arutu 
sügatoad kaetoud peletasid mehed, kes toaatasid asjade peale 
kodumaa silmadega, ilma et oleksid saanud maapinna toilja- 
kanölikku toäärtust söödi järele iga kord õieti hinnata, ikka jälle 
tagasi. Kaetouöe sügatouski aja meestele, kes kodus kahe kuni 
nelja sülla sügatouste kaetouöega harjunud, peaaegu ebausk
liku jälestuse peale. Kui Kustatoi näpust ühe kaetou mõõtmisel 
25 sülla pikkune nöör, mille otsas rippus pudel tinakuuliga, 
lahti lipsatas, kestis tükike aega, enne kui kaetouft salapärane 
kohin kuulutas, et pudel ja kuul olid wette jõudnud: kaew 
öeldi olewat terwenisti 35 sülda sügaw! See oli sügawus, 
millest mõtlesid mehed, et see ju inimese eemalt wõib sisse kis
kuda! Seepärast ära siit koledast paigast! Saadikud ei tunnuö 
weel kohalikku sõna, et kus wesi sügawal, seal leib madalal. 
Nad ei mõistnud aimatagi, et eestlased winnawaö mõni aeg 
hiljemini weelgi sügawamatest kaewudest wett ja sõiöawad 
tarbekorral köie otsas kõlkuwaö ämbris isiklikult alla niisugusesse 
sügawusse.

Edasi läks teekond külast külasse. Ligi neli nädalat rün
nati ja tõtati kõdunenud ning tühjunud asulaid mööda ümber. 
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kunl wlimaks jõuti jätte Dshurtshi külasse. Lagendikku kattis 
nüüd igal pool suur ja wägew rohi,- harwa mõne küla ümber, 
milles leidus weel elanikke, nähti põllulappisid, muidu oli 
kõik haljenöaw sööt. Dshurtshi küla wahel kaswas nii kõrge 
hein, et reisijale wanker jättis otsekui suure kaare maha, aga 
niitjaid polnud kuskil.

Dshurtshist sõitsid saadikud joonega perekopi linna tagasi, 
otsus kindel, endid ei ühegi senini nähtud paiga külge siduda, 
et mitte wahest rahwa etteheidete alla sattuda. KohtusakS 
Hieckisch oli waheajal juba kartnud, et meestele mingi õnnetus 
on juhtunud, ja telegraafi teel Simferoopolist nende järele 
küsinud, mispeale wastuseks saanud, et nad läinud Odessasse. 
Nüüd nägi ta neid terwetena jälle enese ees. WarSti wõttis 
noorem saadik ühes tõlgiga kodutee jalge alla, jättes wanema, 
nagu pandiks tagasituleku eest. Krimmi maha. —

Kustaw Malts oli asjaloo kodumaa meestele wärwi- 
mata walguses ette kannud ja püüdis Krimmi asumise mõtet 
lõppeks äragi laita. Kuid kawatsuse katkijätmisest ei tahtnud 
mehed midagi teada. Kõik ütlesid nagu ühest suust: „Kui 
Krimmis wõib wähegi elada, kui sinna nälga ja janusse 
otsekohe ei sure, siis ei jää meie mõtteski enam siia sakste 
waewata ega piinata!" Nii suur oli talupoegade, ka pere
meeste, igakülgne kannatamine, et nad maha maisid kõik mee, 
piima ning wiinamarjaöe lootused ja aru pidamata walmiS 
olid asumaale rändama, mis kodumaast looduse ja kliima 
poolest ees ei olnud, Waid saadiku jutu järele koguni märksa 
taga. Saadik ei meelitanud, ei awatlenuö neid, ta tõrjus 
neid tagasi, ja ometi jäid mehed minekumõttele truuks! Settes 
sisaldub ka wastus küsimusele, miks SamaraSse rändajad, 
kõigi ametlikkude ja mitteametlikkude hoiatuste ning kottituste 
kiuste, endid wäljaränöamisest palju ei lasknud tagasi hoida. 
Mitte petiste poolt õhutatud sõge tuhin ei ajanud eesti talu
poegi oma kaasikuid ja kuusikuid, oma nurmi ja aase, oma 
allikaid ja ojasid, oma kinkusid ja orgusiö, millega nad põliste 
sidemetega ühte kaswanuö, Ida- ja Lõuna-Wene igawate. 
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põuösete stepllagenöikkuöe waStu wahetama, waiö kodumaal 
telse nime all eöasiwalitsew pärisorjus kõigi selle põlwe õuö- 
susiega.

Et passide makswuse-aeg oli ümber, kuna saadikud asu
maa rahwaseltsi nimele wälja tootmata ja kinnitamata olid 
jätnud, siis tekkis nüüd murelik küsimus, kas lastakse neid tä- 
natou toeet Krimmi rännata, kas määratakse neile uut passi- 
aega mineku jaoks? Wastasel korral pidi äraminek tüfatama 
tutetoafe aasta peale. See aga oleks paljudele olnud raske 
hoop, nimelt neile, kes oma kohtadest tänatou ketoaöel olid 
ilma jäänud ja praegu Lasnamäel peatoarjuta konutasid. Et 
saksad rahtoast üldse toõiksid ja saaksid ära rändamast keelata, 
seda kartust püüdis maakuulaja Malts summutada, sest ta oli 
nii Krimmis kui ka Peterburis tähele pannud, et toalitsus tüh
jaks jäänud Krimmi lagendikkudele asujaid elutoalt sootois.

Muidugi seisis Eestimaa kuberneri käes otsus, kas ta 
laseb rahtoast tänatou toeel, pikendades passi-aega toõi andes 
uued passid, minna toõi mitte. Käik tema juure oli seepärast 
saadiku lähem kardetato ettetoõte, seda farõetatoam, et senisest 
passiajast kaugelt üle oli astutud. Juba järgmisel päetoal läks 
Kustato Malts mõne mehega kuberneri kantseleisse.

Waetoalt oli ta ennast lasknud teatada, kui toana tuttato 
direktor Hieckisch ilmus ja nähtatoa rahutusega seletas, et täna 
ei faatoat kubernerihärra jutule, tuldagu homme. Teisel päe
toal toõttiS ta Krimmi saadiku ise ette, ilma teda kuberneri 
juure laskmata. Waene toana isandake oli nimelt hirmu täid, 
et kuberneri ees kuidagi toõiks ilmsiks tulla, et kantseleidirek- 
tor Hieckisch'i toennapoeg, pealegi enda footoitufel, aitas nii
suguste kurjategijate asju Krimmis — pisut teed juhatades 
— ajada, nagu olid need toäljarändamishimulised Tallinna
maa talupojad! Seepärast eemale kubernerist säärased! Nuttu 
ja hoolega luges direktorihärra kõik kirjad läbi, mispeale ta 
nõudis seda paberit, millel seisab, kuhu rahtoas asujateks 
toaötu on toõetuõ ja üles kirjutatud.
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Kui Malts talle kostis, et niisugust ei olegi, läks öirek- 
torihärra pale karöetawalt pilwe. Tuli rahet äikesega. Wal- 
jusii kurjustades ja noomides seletas wanahärra Hieckisch, 
et kõik asjad ja kirjad korras olewat, aga kõige tarwilisem ja 
tähtsam töö olla tegemata jäetud! Äraminekust tänawu ei 
wõiwat järelikult juttugi olla, juba sellepärast mitte, et mõis
nikud, tugedes seadusele, ei lase inimesi, sest et nende passi- 
aeg lõppenud, kuhugi minna, kuna kuberneril luba pole tänawu 
enam uusi passe anda ega wanaöe passide aega pikendada. 
Alles järgmisel kewadel wõiöawat jälle uusi passe saada, aga 
kuhu nendegagi minna, kui asukoht wälja pole wõetuö!

Saadik paluma, et tehtagu ometi wõimalikuks anda rah- 
wale kohe uued passid. Kas maa wälja wõetuö wõi mitte, 
olewat ju, waaöates selle peale, et Krimmis maad küllalt 
saada, nagu ametlikud paberid näitawat, täiesti ükskõik. 
ASjata! Direktori seletus jäi sekssamaks: seadus ei lubawat 
uute passide andmist, ehk olgu siis, et mõisnikkude käest seks 
uued load kuberneri kätte tuuakse — tingimus, mille täit
mine oli, nagu saadik teadis, nii hästi kui wõimatu.

Lõppeks laskis kantseleiöirektor Hieckisch kukkuda küsimuse, 
kas maakuulajal ei oleks iseenese kohta mingit palwet ette 
panna. Noormees märkas, mis talle seega mõista taheti anda: 
palugu ainult endale uut passi! Direktorihärra põues näris 
nimelt ikka sama kartus, et wäljarändajate saadik, kui saksad 
ja haagikohtunik ta tabawad ja teda hakkawaö kimbutama, 
ometi midagi Hieckischi-härra „heateost" wõikö wiiksataöa. 
Seepärast waja talle anda wõimalus sakste wõimkonnaft 
eemale pugeda.

2a Kustaw Malts paluski omale uut passi.
„Kas lähed Krimmi tagasi?" küsis direktor tähendus

rikkalt.
Noormees eitas,- ta olewat senisest teewaewast liiga tülpi

nud ja tüdinenud. Siiski olewat tal nõu kodumaalt lahkuda, 
ja nimelt tahtwat ta ennast peterburi kubermangus Iamburr 
wõi Kroonlinna alla üles wõtta.
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Sellega näis kantseleiöirektor rahulöuwat, sest ta andis 
saadikule kõik paberid tagasi ja käskis teda teisel päewal täp
selt kell kümme jälle Toompeale tulla, aga mitte kantseleisse 
stöse astuda Waid kojas oodata.

Kui lossi kell lõi teisel hommikul kümme, oli Kustaw kant
selei eeskojas juba platsis. Warst! ilmus keegi noor kirjutaja, 
küsis ootaja nime järele, wõttis, kui seda kuulnud, põuest ühe 
paberi ja ütles, seda Malts'ile pihku pistes: „Siin on pass, 
mis öirektorihärra sulle saadab, ja nüüd wõiö minna."

Noormehe isiklik asi oli läinud seega paremini kui ta iialgi 
oleks julgenud ette arwata. Seaduse nõudel oleks ta pidanud 
nüüd, kus ta teekonnalt kodukubermangu tagasi jõudnud, oma 
elukohta minema ning seal esmalt mõisahärra ja siis haagi- 
kohtuniku püha palge ette ilmuma oma reisu üle aru andma. 
Nende otsustada jäi siis, mis tuleks teha hulgusega, kes passi- 
ajast üle wõõrsile jäänud. Et see otsus umbes samasuguseks 
oleks kujunenud, nagu see, mis metsawahi-Aadule ja Männiku 
Madisele osaks oli saanud, selles polnud palju kahtlust. Saksad 
olid ergud seadust tähele panema, kui see määras talupojale 
nuhtlust.

Nüüd aga oli noormees kõigest sellest pääsenud ja liiku
miselt täiesti prii. See oli rõõmus sõnum, mis ta wiiö omas
tele, iseäranis suures mures olewale isale, kes oli poja waba- 
duse eest palju enam wärisenud kui poeg ise.

Olga see sõnum, mis Kustaw wiis wäljaränöajaile, oli 
seda pahem, pääsetee oli nende eest suletud tulema aastani 
— loomulik pääsetee, kuna usk ja lootus ka mõne üleloo
muliku tee kohta, olgu jumala, olgu mõne suurwürsti armust, 
oli kahwatunud, sest saadik, kui teati, et prohwet ise ei tulegi 
tagasi, ei kroonu laewadega ega mõne imetegewa Aaroni- 
xepiga, — sest saadik, kui teati, et prohwet wäga inimliku kar
tuse pärast oli Krimmi maha jäänud. See oli paha sõnum ise
äranis neile õnnetuile, kellel ei olnud enam peawarju ega 
põllulappi, ei ka rahalist jõudu, millega ennast niikaua üle 
elatada, õnn, kes saab saksa loal omaste ja tuttawate juures 
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endale ja oma perekonnale ulualuse, et wlletsastl makstud 
palgatööga wähemalt otsekohe nälja wastu wõiöelda,- häda 
aga kõigile, kes langewaö saksa kiusu alla, kellele ei anta paika, 
kuhu nad wõiksid oma pea panna! Neil oli ainult kepp ja 
kott waraks wõl — midagi weel pahemat.

Maakuulaja ei teadnud meestele muud nõu anda, kui 
wõtta kewaöel uued passid wälja ja minna oma hobuste ning 
wankritega Krimmi poole teele, ja nimelt mitte Moskwa ja 
Harkowi kaudu, nagu nemad kui jalamehed kolmekesi teinud, 
Waid ligemat teed Tartu ja Kiiewi kaudu, mis olewat pere
kondadega ja oma kuudiga reisijaile soodsam.

Naske surwe heitus sellest päewast peale Lasnamäe leeris 
hingedele.

Näod, mis olid õhetades mere poole wahtinud, wahti- 
siö nüüd tuhmilt maha liiwa sisse, silmadest, mis salapärastele 
laewaöele waötu siretanud, oli läik kustunud ja nad täitusid 
weega, halli, soolase weega, nagu see, mis lõõtsus seal petlikus 
meres. Meeks, uduks, auruks oli kõik haihtunud, mis nende 
rinda oli paisutanud raugemata kannatusega, wisa waprusega, 
mis neid näljast ja janust wõiöukalt üle aidanud.

prohwet ei tule! Laew ei tule! Abi ei tule — ei jumalalt, 
ei keisrilt.

2a imet ei sünni!
Kui suwine põhjamaa-öö laotas oma helkja, hõreda 

waiba, kootud hõbekiuöudest, muremusta laagri üle, jäid waiba 
all kõik lükwele ja silmad kortsus kulmude all ärkwele. Ohked, 
sünged ja rasked nagu õnnetusepilweö, kerkisid kahwatunuö 
tähtedes uinuwa halli taewa poole, ja neile järgi saadeti toösu- 
seiö palwesosinaiö, topaseiö nutukahinaiö. Wahelt sekka karja
tas keegi waljuöti, kiljatati kuskil äkki, üks ilmsi, teine piinawaö 
poolunes, ja mõni lapsuke hakkas tihkuma, wirisema wõi haig
lasel, jõuetul häälel waljumini nutma. Mere wooö aga müha
sid wastu kallast loksuda — uniselt, roidunult, nagu endale 
habemesse ümisew lootuseta rauk haua-äärel...
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За slis tuli linna politsei ja tegi laetoa-ootajate leerile 
otfa peale. Leerile, mida ta senini oli armulikult sallinud, et 
linnasakstelt mitte nii ruttu toõtta lõbusat toaatemängu, nende 
jalutuskäikude ja lustisõituöe kogemata leitud huwitawat ees
märki. piolitsei tuli ja ajas maltöwetiö laiali nagu salga joob
nuid, kelle tembutusi mõni aeg naerdes oli waaöatud. Kes 
wiiwitas, kes mõne põhjuse pärast kanna pealt minema ei saa
nud, see tehti wangiks ja saadeti Wahi all kodu poole, kus 
paljusid ootasid wastaste pilke forteal mõifafoanemate teitsad.
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24.

Sugutvenö Jegor Anlonowitsh, tema sõber 
(Satori! Jtoanotoitsh ja majesteet rumalus.

Et wäljaränöamise-mõte elas, hoolimata sakste teenistuses 
olewate ajalehtede ja pappide hurjutamisest kui ka politseilis- 
test takistustest, rahtoa seas ikka edasi ja kippus juurduma 
sügawamale, siis kutsuti liikumise summutamiseks ka riigi- 
walitsuö ise teatawa määrani appi, ära nähes, et rahwas ei 
usu pappisiö, ajalehti ega kohalikku ülemust. Tuttaw „^Sibli 
lugguöe" ja muude eestikeelsete raamatute kirjutaja Masing, 
endine Saaremaa kirikuõpetaja, kes oli nüüd peterburi saksa 
Mihkli kogudusel pastoriks, awalöas sisemiste asjade ministri 
Walujew! wolitusel lehekuus 1861, just sel ajal, kus maltsweti- 
usuliseö olid Tallinna rannas leeris, pika ametliku seletus- 
ja hoiatuskirja Samarasse rändamise waötu, mis ilmus ka 
eesti lehes „Perno postimehhes" juuni alul.

Kuigi oli kindlat ametlikku seletust Samarasse asumise 
tingimuste kohta, misüle liikusid rahwa seas osalt ekslikud 
arwamuseö, talupoegade silmaselgituseks kahtlemata tarwis, 
siis jääb ometi tähelepanöawaks, kuidas Masing, kes tunnis
tab ennast oma kirjas „rnarahwa wannaks sõbraks", waatab 
wäljaränöarnise ja selle põhjuste peale. Ka tema meelest taha- 
waö inimesed püstilolluse ja lapsiku kergemeelsuse pärast kodu
maa maha jätta, kus walltsewaö täiesti rahulöawaö olud. 
See osutus pikemast eessõnast, mis ta ministri seletusele, mille 
ta eesti keele tõlkinud, tippu seadis. ,,Ma-rahwa rummalus 
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on hirmus suur!" hüüti selles eessõnas. „Tõi nemmaö ei ussu, 
ogga igga wallejuttu wõtawaö rõmuga kuulda." Siis räägiti 
kümnest Järwa-Äaani, Koeru, Peetri, Kose, paide ja Lihula 
kihelkonna mehest, kes tulnud Peterburisse, lasknud siin endile 
wenekeelse palweklrja teha ja pööröinud sellega ministri poole, 
palweklrja kirjutaja, nurjatu, aga pannud kirja sisse omast 
peast kaebusi talupoegade raske põlwe üle, see on, kirjutanud 
kirja „täis walle jutt o". Sest kui meestelt asja „ministri
härra läbbi küssiti, ep olnud meestel ei ühtegi kaebamist, 
ja ei teäönuö nemmaö issegi, mis nende kaebtusse kirja olli 
üüespanöud..."

Ministri seletuses anti siis eesti wäljaränöajaile teada, 
et Samara kubermangust saab maad, kuid et kroonu ei anna 
sinnasaamiseks ja seal elama asumiseks mingit abi. Igal sinna- 
ränöawal perekonnal piöawat seepärast olema wähemalt kaks
sada rubla hõbedat. Ka ei antawat maad hinnata, Waid „ma 
prukimise eest — seööa mööa kuiöa Põhhi ja surus — on läbbi- 
seggamini 5 rubla hõbbeöat aastas mehhe hinge peält makso 
maksta". Lõppeks määrati seletuses weel ära maakuulamise 
ja wäljaränöamise wäline kord. Et wallast saja hinge pealt 
ainult wiis wõiwat wälja rännata, nagu Tallinnamaa talu- 
rahwa-seaöus määras, seda kitsendusi seletuses ei puudutatud, 
kuna kohalik ülemus sellest määrusest hiljemini ka suurt kinni 
ei pidanud.

Samarasse asumine kestis wähehaawal edasi. Krimmi 
rändamisega tehti hakatust. Esimesiks minejaiks, kes suwel 
kohe peale jaanipäewa Krimmi teekonna ette wõtsiö, oli Lõpe- 
weski Aabram Norti pisuke selts Kolgast ühe keeleoskajaga, 
kellegi Narwa mehega. Nende minekul polnud mingit takistust 
ees, sest et nad kewadest saadik olid Iamburi linna hingekirja- 
liseö. Laewaga sõideti Tallinnast Peterburisse, raudteega sealt 
Moskwasse. Siin osteti hobused ning wankriö ja jõuti Har- 
kowi kaudu umbes kuue nädala pärast õnnelikult ja heal ter- 
wlsel Krimmi.

Warsti peale seda, jaanikuu wümastel päewaöel, läks 
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teele teine suurem selts Krimmi rändajaid. Need olid ena
masti need Rannamõisa, Tiskre küla inimesed, kes nende woli- 
mehe Hinörek Selbachi hoolitsusel talwel, kui paösi-aeg ähwar- 
öaS ümber saada, Iamburi linna alla olid üles wõetuö — 
kokku wiisteistkümmend perekonda. Renöega seltsisid siit ja 
mujalt weel mõned perekonnad, kellel oli õnneks läinud kewadel 
mõisast paösiluba saada. Nende seas oli isikuid Tallinna Rae 
wallast, Rimrest, Wigalast, Küust, isegi Tallinna linnast. Nen
dega ühes paisus seltskond kakskümmenökolm perekonda toõi 
umbes sada kakskümmend hinge suureks. Aabram Norti salgake 
pidi selle seltsiga esmalt ühes reisima, ei läbenud aga mõnda 
päewa oodata, kuni Tiskre rahwas ettewalmistustega joonele 
oleks saanud, ning läks tooremalt teele, lubades suuremat 
seltskonda oodata Mosktoas,- paari päetoa pärast oli ta aga 
ka sealt edasi läinud.

Rannatoalla toäljarändajate kilda heitus nende footoil 
ka senine järtoakate saadik ning maakuulaja Kustato Malts, 
kelle ärareifimifel kuberneri fantfeleiõireftorilt saadud passi 
tõttu mingit takistust ees ei olnud, kuna tema toaefeb toolitajaö 
Lasnamäe loolt pidid politsei ajamisel koju tagasi hulkuma. 
Äsa nõusolekul täitis Kustato Tiskre rahtoa footoi, hakates 
seltsile nõuandjaks ning teejuhiks, kuna ju tema käes olid ka 
kõik asumaa kohta käitoad paberid, mis seltskonnale maaotsi- 
mist toõisid kergendada. Et maad Krimmis küllalt saada, siis 
ei tartoitsenud Kustato! süda suurt kipitada, et ehk jäätoaö 
Äärtoamaa järeletulijad randlaste pärast asupaikadest ilma.

Imeilusa ilmaga sõideti Tallinnast aurulaetoaga ära. Kui 
ankrud üles toinnati ja laeto, ajades korstnast paksu musta 
suitsu toälja, liikuma hakkas, täitusid toäljarändajate kalda 
poole toahtitoad silmad pisaratega. Kahju oli neil seüeltki 
nii toiletsalt kodumaalt lahkuda? Wahest mõjus nii mõnelegi 
usupõöurale hingele rõhutoalt ka fee lugu, et lahkumine sündis 
nii hoopis teisiti, kui oli ette kuulutatud ja ette kujutatid — 
nii labaselt ja kainelt, ilma mingi pidulikkuseta ja igaühe oma 
higise kopika eest, kuna pealegi ka ooöatato Kaanan mitte fet 
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el tõotanud olla, mis särawa lootusena oli uftlikkuöe meeles 
mõlkunud. Lõbus laewasõit wagusal, siledal merepinnal, kauni 
päikesepaiste saatel, tegi nooremale meeled küll warStigi rõõm
samaks, aga wanaöe rinnast tõusid seda raskemad ohked, mida 
kaugemale nihkusid Tallinna tornid za Tiskre kõrge kallas, 
kuni wiimaks ainult Olewisie kiriku pikk, sihwakas torn jäi 
weel taewa poole sirguma — üksikuks märktulbaks selle armsa 
Paiga kohta, kust reisijad lahkusid arwatawaSti igawesekö.

Need olid tüsedad, turrad, rõweöad tööinimesed tõsiste 
nägude, aeglaste, külmawereliste liigutuste ja wähese jutuga, 
inimesed, kes oma jämedates hallides wõi mustades riiöe- 
wattlöes täitsid laewalage, suuremalt jaolt tõmmuks päewi- 
tunud, wõitluses tuule ja weega, saju ja külmaga panetanuö 
kalamehed, kelle suured, muhkude ja kühmaöega kaetud käed 
kõnelesid nende igapäewase tegewuse karedusest. Jõukamaid 
isikuid, neid, kes teekuluöele ja uues kohas elamahakkamisele 
Nlga murelikult ei tarwitsenud waötu waaöata, nagu Ranna- 
waüa rahwa wolimees ja asjatoimetaja Kaarle Hindrek Sel
bach, Trahteri Hindrek Laamann, selle wend Tooma Toomas, 
Härmu Kottlep Tahwert, mõlemad Lensmannid, — neid oli 
wähe,- teised enamasti kõik wiisid peale summakeSte, mis nad 
saanud oma müüdud loomade, majakraami ja tööriistade eest, 
uuele kodumaale üksnes oma terweö ja tugewaö luuö-liikmed, 
oma kõwaö käed, wõimsad turjad ja matsakad jalad, wäga 
mitmed aga ka ainult need, nagu kõik nooremad inimesed, 
kes olid senini omaste wõi wõõraste töös ja teenistuses olnud 
ja kelle hoiukopikaö sõidukulust julgesti mitte üle ei ulatunud.

Nende kehwemate kilda jagunes ka see salapärane isik, 
kelle suu oli maltSwetiusuliste wäljaränöamise-liikumise käima 
pannud, sellele nii jõudsa hoo ja wisaöuse annuö. See oli 
toaga neitsi Miina Nenning, teatud jumaliku toäljaränöamis- 
Nmutlse atoalöaja Tiskrest, see usklik piiga, kelle hing käis 
toahel taetoas ja sealt tagasi tulles kuulutas taetoalisi asju 
— seesama, kelle kohta toa Maröigu Mart tähendanud, kuul- 
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öeö tema hinge taewaökäimisest: „Häh, korat, mes ta sealt siis 
weel tagasi tuli, fui kord senna sai!"

Kui arwata neitsi Miina hämara, uöutawa näo, ta sisse
poole toaatafoate, mõtlikkude silmade järele, siis oli ta üks 
neist, kes endale Egiptusest lahkumist ja tõotatud maa poole 
teeleminemist hoopis luulekamana ette maalinud, luulekamana 
wälistelt wärwiöelt ja suurepärasemana kogu sisemise wärgi 
Poolest. Miinal wõiö olla tundmus, kui oleks tema taewalikult 
säraw ilmutis täna wette kukkunud, potsti wette kukkunud ja 
susinal kustunud nagu tõrwas. Waikiöes kükitas Miina oma 
wäheldase, masaja kehaga laewa suure luugi äärel, hoidis oma 
tõmmujuukselist pead käte wahel ja wahtiS nagu nõutult ning 
ennatanult enda ette maha. Kes temaga tahtis rääkida, pidi 
teda waljusti hüüdma, nii sügawas mõttes oli ta, kuid süüdi 
oli ka tema kasin kuulmine.

SIma et ükski seltskonnast meritõwega tutwust oleks teinud, 
jõuti teisel päewal priskelt Peterburisse, kuö üheö woorimajas, 
Obuhhowi silla juures, peatuspaik wõeti, et sealt järgmisel 
wõi järgmistel päewaöel Nikolai raudteega Moskwa poole 
edasi sõita.

paraku pidi aga palju, palju Neewa wett merre woolama 
ja waeseö rändajad kõiksugu mõruduseö ära maitsma, enne 
fui eöasisõitmis-päew wiimafs tõesti tuli.

Teisel päewal peale wäljaränöajate saabumist Peterbu
risse ilmus nende juure woorimajja feegi eesti mees, feüega 
Hinöref Selbach ja KuStaw Malts juba talwel, fui nad faa- 
õifutena teatawat palwefirja fäisid ära andmas, juhtumisi 
foffu olid puutunud ja pisut tuttawafs saanud. See mees, 
fes nimetas ennast Jegor Antonowitshifs, ütles enese olewat 
ühe finörali juures futsarifs, funa tal ennemalt — nagu ta 
tähtsalt ja iseteaölifult lisas — olnud au feiser Alefsanöer 
П-t, fui see oli alles aujärjepärija, samas ametis teenida.

Kui Jegor Antonowitsh nii selgesti eesti feelt polefs rää
kinud, siis olefs rasfe olnud teda suguwennafs pidada, sest 
wälimuselt oli mees foguni wõõrast laadi. Oma tugewa, jä- 
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meöa, töntsi kehaga, mida katsid kaunis head wenemoeliseö 
riided, sarnanes ta wäga mõne suurwene wäikekaupmehega. 
Ta kandis kroogitud kuube tumesinisest kalewist, sametist pükse, 
punast särki pükste peal, läikiwate säärtega saapaid ja mustast 
kalewist nokkmütsi. Aga mitte ainult ihukatted ei annud talle 
wene laadi, Waid ka ta näo wälimus, ta suur must täishabe, 
ta läikiw-mustaö juuksed ja mustad wälkuwaö silmad weiöi 
tõmmukas, habemesse pugewas näos. Wanaöuselt oli ta kesk
ealine, wahest kolmekümne wiie lähedal.

Suguwend Jegor Antonowltsh, sorawa jutuga, tempera
mentliku loomuga ladus mees, awalöas oma elawat rõõmu 
nii suure hulga sugurahwaga kogemata kokku juhtudes ja hak
kas kohe osawõtlikult järele pärima, milline aje ja nõu rahwa 
pealinna toonud. Kui ta kuulis, et näeb enda ees Krimmi 
poolsaarele rändajaid, kette saadikud talwel Peterburis sinna
asumise luba käisid palumas, lendas ta silmist paar wennalikku 
sädet rahwahulga üle ja ta sõnakas suu hakkas peagi laial, 
magusal jutul häid uudiseid wälja laduma.

„Ja," ütles ta, „luba Krimmi asuda saite füll, ja seal 
antakse teile üht kui teist toetust, aga kas lubati teile kroonu 
poolt ka prii küüt ja tarwiline teeraha?"

Mehed eitasid.
„No, waaöake! Gee oleks ometi ka tähtis kergendus! 

Ja seda wõib saada, kes aga palub."
„Eks me palwekirjas talwel oid seegi ülewal," tähen

dasid mõlemad maakuulajad, „aga wastuseks anti, et seda 
ei soa."

„Ei soa nüiö!" ütles Jegor Antonowitsh naerdes, näi
dates oma walgeid hambaid musta habeme warjust. „Kõik 
wõib saada, wennad, kui aga osatakse paluda, kui weeretatakse 
palwe Õiget teed minema... Ilmas pole miski wõimatu, peab 
aga teadma, kuidas peale hakata, peab olema häid nõu
andjaid ..."

pereisade kõrwaö läksid kikki. Gee kõlas ju nagu piM 
keeleseaö, millele järgneb mäng!
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„Eks ole siis hea mees ja anna nõu! Näid ju leadwal, 
mis teed mööda jookseb palwe märki!"

Tuligi muusika! Magus muusika, mis pani kerge fufm 
ning raske rinnaga külaonuöe silmad hiilgama, südamed tuk
suma, suud naeratama.

Äegor Antonowitsh, õilis mees, hakkas pikalt ja laialt 
jutustama, kuidas just see toana auto äärt km dralih ärra, kelle 
teenistuses tema on, toõltoat toäljaränöajate-seltsi maksuta küüöi 
ning teeraha suhtes kõige paremini aidata. Oletoat ta ju 
suur talurahtoa-sõber, kes 1844. aastal „toene usu toäljalao- 
tamise" puhul isiklikult Baltimaal toiibinud ja Liitoi- ning 
Eestimaa talupoegade suurt toiletsust tundma õppinud, oma 
silmaga nähes, kuldas mõisnikud neid pimatoad. Kui aga 
Krimmi rändajad ise tahttoat ja toalmis oletoat minema teda 
paluma, siis toõitoat see kõrge ning helde härra küll aidata 
neile kroonult abi nõutada.

Muidugi tahtsid kõik ja olid ka toalmis suurt inimese- 
sõpra paluma. Mis sa toeel ootad, kui toähegi lootust ou 
suurtest teekuluöest toabaneöa! 3a kui mitte täiesti, siis toahest 
osaltki. Ehk toiib kroonu oma raudteega maksuta Mosktoassegik 
Igatahes tooja katset teha, — see ju peale natukese aja 
palju ei maksa...

Jegor Antonotoitsh oli lahkesti toalmis asja kõige esmalt 
enda sootoitusel oma leitoaisale ette panema ja lubas fugu- 
toenöaöele ning -õdedele teisel päetoal teate tuua, mis kinörali- 
härral toõimalik oleks teha. Kui ta siis toeel Iiöamist-Aaöamist 
lõbusat juttu oli toestnuö ja mõne nägusama fugu-õega nalja- 
sõnu ning toiisakaid pilke toahetanuö, lahkus ta truusüöamelise 
käe-anöega toäljaränõajate seltskonnast, jättes sinna endast 
kõigiti hea artoamufe.

Ta pidas sõna. Juba järgmise päetoa hommikul ilmus 
mees jälle, kuld mitte üksi. Temaga ühes tuli keegi toäike, kõhn, 
küürakas, toalget toerö noormees, kelle toalge mütsi ees 
helkito „tärn" teda kroonu ametnikuks sundis pidama. Jegor 
Antonotoitsh esitles teda toäljaränõajatele kui Gatorll 3toa- 
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nowltshi, kinörali-härra sekretäri. GeSti keelt sekretäri-härra 
el mõistnud, aga et wäljaränöajate seas olid mitmed, kes 
oskasid wene keelt, nagu wäljateeninuö soldat Mart Toomaö- 
son Tallinnast oma kahekümneaastase linnas koolitatud po
jaga jne., siis pani kindrali kirjatoimetaja oma piNi wene keeli 
hüüdma, kuna selle meelöiwad helid jäid seltskonna oma 
meeste tõlkida.

Sekretäri-härra, kellel hästi kulunud kalewist erariiöed 
seljas ja kelle walge ametnlkumüts puhtuse suhtes Paljugi 
jättis soowlöa, oli nobe jutumees, nagu Äegor Antonowitshki. 
Kõneldes kählsewal häälel, nagu inimene, kes on harjunud 
kurku tuntud kõrwetawa „weekesega" loputama, ja lastes oma 
halle, rahutult pilutawaiö silmi teraselt üle nägude lennata, 
pidas ta külameestele, seistes wilöakult ja kössis nende ees, 
pika padisewa kõne sisemiste asjade ministeeriumist, selle küüöi- 
ning abiraha-määruStest ja oma kindrali-härrast, kelle mõju 
ulatuda ministritest üle kuni keisrini ja kogu selle suguwõsani. 
Gawril Jwanowitshi seletuse järele pidi olema kindel, et sise
miste asjade ministeerium polnud asujatele mitte ainult prii 
Müdi määranud, Waid ka rohke teeraha, muudkui waja ainult 
see hea anne õigel wiisil wälja paluda.

Igale kahtlewale wahelt-tähendusele meeste poolt oskas 
Gawril Iwanowitsh osawasti wastu lüüa.

„Aga sisemiste asjade ministri-härra laskis ju alles hil
juti Samarasse rändajaile teada anda, et kroonu ei wõta 
mingit teekulu oma kanda," ütlesid wäljaränöajate wene keele 
mehed.

,,2a, see käis Samarasse rändajate, mitte Krimmi rända
jate kohta," wastas küürakas isand, oma walkjaiö wurrusiö 
kikki tõstes. „Samara on ligemal kui Krimm, sinna koguneb 
sisserändajaid naaberkubermanguöest isegi küllalt — miötarwis 
sinnaminejaile siis küüti ja abiraha anda! Aga Krimm, waa- 
dake — Krimm on kaugel riigi wiimases tipus, sinnapääsemine 
on waewallsem ja naabrusest pole sisserändajaid palju oodata, 
kuna rahwast on tühja maa peale hädast! tarwis. Waadake, 
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sellepärast on Krimmi asujaile kroonu poolt tarwilikuö teekulud 
määratud."

„Aga miks seda pole siis teada antud? Kubemeriö, kind- 
ralkuberneriö, kroonumaade-walitsus Krimmis — ükski ei lau
sunud meie maakuulajaile maksuta kuudist sõnagi."

Jegor Antonowitsh ja Gawril Jwanowitsh naeratasid 
peenelt talupojalise mõttekitsuse üle.

„Mispärast teada ei anta? Miks sõnagi ei lausuta?... 
Tule jumal appi — kui seda awalikult wälja helistataks, 
igaühele nina peale seotaks, siis — nõnda kardetakse wähemalt 
ülemal pool — siis poleks wäljaränöamisel warsü enam aru 
ega otsa, igaüks tahaks kroonu kulul ja kroonu taskurahaga 
wälja rännata, ka need, kellel omal raha küllalt, rikkad ini
mesed ... Waaöake, sellepärast peetakse abiandmist enam nagu 
salajas ja abi saawaö üksnes need, kes seda paluwad, mõju- 
walt ja targu paluwad."

peaga nokutaöes tõendas kutsar Jegor Antonowitsh sek- 
retäri-härra sõnu taga, ja et häwinekö iga kahtlus ning umb
usk, mille nii suur õnn kehwaöe taluinimeste südames esimese 
hooga soetas, kutsus Gawril Jwanowitsh lõppeks mehi jala
maid kaasa kinörali-härra Libranöi juure, kelle suust nad siis 
nõu, mis kõrgel härral neile on anda, kohe isiklikult wõiksid 
kuulda.

Mingil põhjusel aga arwati paremaks see käik teisel päe- 
wal ettte wõtta, mlö suguwenö Äegori juhatusel, kes mees
tele woorimajasse sõbralikult järgi tuli, teostati.

Kindral Libranöi elas kuskil kaugemas uulitsas, suure 
neljakordse maja ülemisel korral. Kohe wõttiS ta wõõrad talu
pojad jutule. Mehed nägid laua taga istuwat umbes seitsme
kümneaastast hallpead, kes WõttiS tulijaid lahkesti wastu ja 
küsis nende soowi järele. Sekretär Gawril Jwanowitsh ja 
kutsar Jegor Antonowitsh, kindrali-härra teenistuses olewad 
isikud, kes olid meestele eestkostjaiks heitnud, seletasid kindrali- 
härrale seepeale põhjalikult ära, millise palwega Tallinnamaa 
talupojad tema ette on tulnud.
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Kinörali-härra, raugake, mõistis kohe ja andis meestele 
seletuse, mis Äegor AMonowitshi ja Gawril Iwanowitshi wäi- 
keiö aina kinnitas. Kroonu anöwat ühest riigipaigast teise 
ränöawaile ümberasujaile, kui nad omandawaö tühja kroonu 
maad, tõesti teeraha ja muud tarwilist abi; tema teada olewat 
see maksew seaduslik korraldus.

Noh, mis siin siis weel kahelda, mõtlesid mehed, kui 
kõrgeauline suur kinörali-härra, keda suguwenö Jegor keisril 
sagedasti ütles ivõõrusel käiwat ja nagu sõber sõbraga ladusal 
juttu westwat, seda ise meile oma kõrge fuuga kinnitab! Oleks 
ju otse ülekohus nüüd weel kaksipidi-mõtetele kuidagi maad 
anda!

Ja meeste meeled head! sLaluwad armulikku kindrali- 
härrat ainult weel nende asjale ülemal pool pisukese soowi- 
tawa sõnaga tagatõukajaks olla, mida aga kõrge härra wa- 
jagi el arwa olewat, sest et abiandmine on ju seaduse põhjal 
muidugi korraldatud; tarwilisel puhul, fui just mingit oota
mata takistust peaks olema, wõiwat ta ju meeste palwet ka 
täita.

Kuid nii lihtne ei olnud asi targemate arwates ka mitte, et 
mine aga riigipanka, renteisse wõi kroonurnaaöe-walitsusse ja 
lase endale küüöi- ja teeraha iga passi pealt wälja maksta! 
Kroonu asjad käiwad kirjalikult. Maksab ainult kirjutatud 
sõna. Näägltud sõna wõid saapasääre pista! pikal poognal 
puhtas wene keeles selgesti, suuresti, asjalikult ja alandlikult 
kirjutatud palwesõna — waat', seda oli sekretäri-härra Gawril 
Iwanowitshi kui ka eesti wenna Iegor Antonowitshi asjatund
liku ja mõõöuanöliku arwamuse järgi tarwis, et jõuda eesmär
gile, ja esimene oma wäleöa ning osawa sekretärikäega oli 
kohe walmis talumeestele säherduse palwekirja walmistama, 
äraandmiseks sisemiste asjade ministri-härrale.

Wäljaränöajate seas järgnes arupidamine, mis laienes 
imelikul wiisil pikemaks waiölusekö. Leidus nimelt mehi, kes 
tundsid palwekirja pikaldase käigu waStu õudu. Heade abi
meeste poolt wäideti küll, et asi pidi juba mõne päewaga 
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walmlma, aga see arwamus leidis teiselt poolt pearaputamlst. 
Suurem hulk näis paraja ootamisega nõus olewat. „Mis 
sest, et nädal wõi paar läheb kaotsi, kui aga kroonult saame 
palutud abi!" oli nende seletus.

Ootamajäämise waStaseö olid iseäranis senine maakuu- 
laja KuStaw Malts, toana sõdur Mart ToomaSson oma 
naise ning pojaga ja jõukas Kiiu toalla mees Juhan Kleinberg 
oma perekonnaga. Neil oli nõu lahku lüüa seltsi suurest ena
mikust, kette meeled mõlkusid nagu nõlutult kroonu abiraha 
poole, ja sedamaid edasi reisida. Kuid sellest kartsid paltoekirja 
pooldajad oma asjale kahju, nimelt, mis puutus Maitsi lah
kumisse. Nad nõudsid tungi toalt, et Malts oma Krimmist too
dud ametlikkude paberitega neile siin peaks abiks olema, ilma 
milleta ei artoatud toõimalif oletoat ministrilt toetust saada.

Malts ja temaga ka teised lahkudatahtjad alistusid toit
maks rohke ning eiatoa sõnatoahetuse järel enamikule. Krabinal 
kirjutas seepeale Gatoril Jtoanotoitsh, kelle käsi paberit mööda 
aina lendas, ministri-härrale ilusa korrapärase paltoekirja, mil
lesse üles tähendamata ei jäetud ka fee, et abipalutoa selts
konna saadik Krimmis juba asumiskohaö järele toaaöanuö ning 
kohaliku kinöralkuberneri ja asjaomaste ametikohtade poolt 
tartoilikuö paberid kaasa saanud.

Oli paltoekiri toäljaränöajate korteris toalmis tehtud, 
mindi teda sekretäri-härra juhil, kes ütles ministeeriume ja 
ta departemange ning kantseleisid tunõtoat nagu oma kuuetas- 
kuid, ära toitma. Seks oli toaja päris toäife teekond teha, 
sest sisemiste asjade ministeeriumi, Jisaki platsi ääre, toote 
toäljaränöajate peatuspaigast umbes neli toersta olla. Aga 
et käik oli poolpiöulikku laadi, ehitud lootuse rõõmsate lilledega, 
sits ei pandud tee pikkust tähelegi. Naha, raha oli oodata!

Ministeeriumis tegi ja talitas küürakas Gatoril asjatundja 
tseteadtouse ja rahuga. Kaasas oletoad talupojad, kes argsel 
aukartusel suures hoones ringi toaatasiö, toite ta ustest sisse, 
teistest toälja ning paljudest eeskodadest padinal läbi, kuni 
ta nad ühte ootetuppa paigutas, kus nad tema tagasitulekuni 
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Plölö püsima. Sekretäri-Härra ise läks palwekirja ministrile 
ära andma, mis kuskil „pühamas paigas" — ühes kaugemas 
ruumis — pidi sündima. Ootesaalis silis Gawril Äwanowitsh 
hoolega oma wähe õnneliku wälimuse wõimalikult wormi, ko
hendades oma koorekarwa habet, oma wõiku pead ja haiglaselt 
läikima löönud kuube, enne kui ta, palwekiri pühalik-tähtsalt 
kolme sõrme wahel, kadus palee seesmiste ruumide poole.

Ei kestnuöki kauemini kui arwata pool tundi — juba il
muski jälle. Ja missuguse rõõmsa, head tõotawa näoga! Sele
tas meestele lühidalt ja ladusalt, kuidas ministri-härra, ekstsel
lents Walujew, palwekirja lahkesti wastu wõtnuö ja kohe oma 
ametnikkudele käsu annuö muretseda asjaomased paberid sinna 
jaoskonda, kust wäljaränöajaile abirahasid makstakse, nimelt 
sisemiste asjade ministeeriumi 2. departemangu. Ametnikud 
muidugi hakanud kohe kribinal-krabinal töösse, et ministri mää
rust paberile manada. Nõnda ei olewat siis meestel oma asja 
pärast enam midagi karta ega kahelda, see käiwat kõik oma 
kindlat seaduslikku rada, muudkui — nii umbes oli mõista — 
tehku aga tulekul olewale nodile rahakottides ruumi! piäewa 
kolm minewat muidugi ikka aega, enne ei maköwat saagi järele 
minna, siis aga olewat asi toimes.

Sellele seletusele, mis ajas meestele teadagi rõõmliku äre- 
wuse peale, lisas wa tubli Gawrilike mokaotsalt juure wäikese 
tähenduse, mis kukkus nagu idul olew seemneterale pehmesse 
mulda. See tähendus tuletas külaonuöele meele, et sekretäri- 
härrale peaks mitmepäewase hiilgawa töö eest ometi midagi 
„mõlstetama", nii rublat wiisieistkümmend — hm!

Aga enesest mõista! Iga töötegija on ju oma palga wäärt! 
Ega külaonuöki ole pea peale kukkunud... Ja nabinal läksid 
pungad lahti ning auga teenitud palk naeratas Gawril Jwa- 
nowltshll sedamaid pihu peal. Mis wiga anda, kui hea noos 
tulekul! Jumala kogemata, nagu taewast pillutud! Wiisakalt 
tänades läks wäike isand rahaga minema. Jällenägemiseni 
kolme päewa pärast! Seniks head terwist!

Wa hea mehike, see küürakas Gawril — wäle ja tragi 
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toimetama, nagu polekski teiste asi! Otse wennalikult... 5a 
wõhiwõõraö, nagu kõik talle oleme!... Kuiö ka Jegor Qlnto- 
nowitshi, seda päris heategijat, ei tohi unustada — teda kallist, 
kes juhatas alles tee kätte, mida mööda wõiöi wanker wee- 
rema panna, ja kes oma waewa eest weel kopikatki tasu pole 
nõudnud! Tänu ka sellele kuldse südamega mehele!

Oma tänulikke tundeid suguwenna waötu üles näidata 
— seks andis wiimane rahwale mahti küllalt, sest ta tuti 
nüüd iga päew wäljaränöajaid foaatama, wiibis tunöiöekaupa 
nende seltsis ja lõbustas neid oma ladusa, ainetepuuöust tund
mata jutuga. Iseäranis huwitawaid ja põnewaiö asju teadis ta 
oma peremehest, wanast kindralist rääkida, tema wägewaist te
gudest sõja- ja rahuajal, keisri usaldusest ning sõprusest tema 
wastu, ta toredatest aumärkidest ja enda lõbusast teenistusest 
nii kuulsa ja üle riigi austatud kõrge käskija juures. Mitte 
kujutamata — wärwikalt, siretawalt kujutamata ei jätnud Je
gor Antonowitsh ka oma kolmeaastast aurikust ameti-aega kei
serliku kõrguse suurwürst aujärjepärija, nüüdse tsaari Alek
sander II juures. Muidugi oli kutsar Jegor nautinud oma 
keiserlikust soost peremehe poolt nii rohket usaldust ja lugupida
mist, seisnud tema juures nii suure au sees, et fee läiget hei
tis tertoe eesti rahwa peale ja sellele asja andis uhke olla 
oma poja Jüri peale. MiSjuure tähtis Eesti poeg hellalt oma 
läikiw-musta habet silitas ja oma wälkuwate silmadega säde
meid pildus...

Jegor Antonvwitsh püsis kindlasti sugurahwa ustawuses- 
— seda märkas ta neist imestawatest, usu ja sõprusega täide
tud õiglustest pilkudest, mis wahtisid igast küljest tema peale, 
kui ta westis oma peterburi imelugusid.—

Määratud päewal ja kokkulepitud tunnil kõmbiti jälle 
sisemiste asjade ministeeriumi juure kokku — wäljaränöajate 
asjaajajad ühelt ja kindral Libranöi kirjatoimetaja teiselt poolt. 
Kuna talumehed wõtsid jälle paika üldises ootesaalis, rühkis 
Gawril Jwanowitsh kohe ministri kantseleisse minna.

Ta tuli seekord juba mõne minuti pärast tagasi ja mitte 
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nii särawal näol, nagu esimene kord. Kui ta meestele märku 
oli armud, tema järel lo äi ja minna, teatas ta neile uulitsal, 
nad tulnud liiga loata — asjad ei olla meel korras. Kuid ega 
seda woidawat imeks panna. Niisugune wäike, tähtsuseta as
jake riigiwalitsuse hüglategewuses, tema lugemata paljude suu
remate toimingute hulgas! Üsna arusaaöaw, et fee tormale 
nihkus ja pisut unustusse sattus. Olga nüüd oleivat asi amet
nikkudele taas meele tuletatud ja pidaivat juba homseks joo
nes olema. Seepärast homme tagasi, mehed!

Homme tuli ja mehed läksid. Ka mäfirnata Gaivrilike oli 
jälle kohal. Kõik kordus hakatusest otsani, nagu kahel esimesel 
korral. Aga ei paremat midagi. Wäljarändajate asi seisis 
paraku samal kohal. Gamril kehitas pahaselt oma kondiseid 
Õlgu, millest üks seisis madalamal kui teine.

Olga ei ta olnud sellepärast nõutu ega miimituse põhjuste 
poolest pimeduses. Neid hakkas ta meestele pikalt ja laialt sele
tama — asjatundja nagu ta oli. Tema seletusest osutus oota
jaile umbes see, et kroonu asjad käimad aeglaselt, nagu 
sakste asjad laialt. Säherdune ametlik paber rännata roomates 
pikka keerulist ringteed, enne kui saab küpseks, see on, kui tal 
juba küllalt pitsereid ja allkirju seljas ja sabas. Jaoskonnast 
rnlnemat ta jaoskonda, kantseleist kantseleisse, lauast lauda. 
Iman Jmanomitshi käest Andrei Andrejemitshi kätte jne., 
jne., ning kõigil, kelle juures ta peatumat, olemat temaga 
aega küllalt ja kõigis laualaegastes ruumi tema jaoks küllalt. 
Seda pidamat teadma ja selle mastu toarustatub olema iga
üks, kes ajab asju ametikohtadega, liiati pealinna kõrgete 
ametikohtadega. Mõeldagu ikka: sisemiste asjade ministee
rium! ...

Mehed kuklatagust sügama.
„Aga kuda sellega siis soab? Meil põle ju aega oo

data ...Ja kui õieti mäletame — härrad ütlesid hakatusel, 
et poari päeivaga pidi kõik malmis olema..."

„Jaaa, mennaö — mõibfi olla paari päeivaga malmis! 
Oleks mist juba olnudki... Aga fee on jälle teine küsimus.
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Gelle wastus seisab uuel leheküljel..Äa sekretäri-härra tõi 
oma pika, terawa nina alt mõned puseriti seiöwaö kollased 
hambad nähtawale, kuna ta lal suu sünnitas tähendusrikkaid 
walte. „Llhe sõnaga," lisas ta, kuna ta pikawarrelised käed 
jäljendasid ratta weeremist, „asi wõib ka kiiresti, toaga kii
resti käia... Ministeeriumides on lugu ikka nõnda, et toi
mingud fättoaõ kas aeglaselt toõi kärmesti. Midagi kolmat ei 
ole — jumala eest, midagi kolmat ei ole..

Külamehed Pistsid ninad arupidatoalt kokku,- Üks pilutas 
teisele mureliku kulmu alt toargfi silma.

„Määret tooja!... Neaglb toõiömata ratastest, nagu 
kuulda..." tõusis sõõrist üminal. Ja korraga oli kõigile selge, 
miks abiraha paigast ei tahtnud liikuda.

Noh, sellele toote leida asjatundja õpetust mööda ju pa
randust. Sedamaid ja sealsamas toõeti asi nõupidamisele ja 
otsustusele. Mikö siis mitte! On öeldud a, peab ka ütlema b. 
On makstud ja oodatud — peab toeel maksma ja ootama.

Et agaramad abiraha-sootoijaö kentsakal kombel ka selts
konna jõukamad pereisad juhtusid olema, siis pandi tartoiliseks 
artoatuö summa, toiiskümmend rubla, kohe kokku, ilma et asja 
suurele seltsile kuulutama oleks mindud. Küllap kroonu maksab 
kõik ilusti tasa. Teadagi pidi mainitud summa ametnikule, 
kellel asja otsustamises suurim mõju, saama meeleheaks ja 
Gatoril Ätoanotoitsh, kes ütles seda härrat selgesti tundtoat 
nagu oma toenda, toõttte omale ülesandeks raha tema kätte 
toila.

Gatoril Ätoanotoitsh näitas raha toastu toottes nägu, mis 
ütles umbes nii: No, toaadake toelled, nüüd toõib asjale hoo
pis teist hoogu ennustada! Et teie, matsid, ka ise, ilma teiste ta- 
ganttorhmifeta, midagi ei mõista!

Ütled näoga nõnda ja läks toõiet ära toiima mõjusale mi- 
nisteeriumiametnikule.

Järgmine kuulamtskäik ministeeriumi oli mõne päetoa 
pärast.
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Minuti peal, nagu kunagi, oli Gawril Äwanowitsh jälle 
seal, et sooritada asjaajamist nii-öelöa meeste endi silmade 
all, nagu feninigi. Täna teadis ta neile julgustuseks öelda, 
et palwe olla esimesest jaoskonnast juba wäljas ning õnnelikult 
teises, millega oli wõiöe mõju nagu käpuga katsuda. Mehi oote- 
tuppa jättes läks Gawril nüüd ka hoopis teisest uksest ministee
riumi seesmistesse ruumidesse kui waremini.

Ent ka teises departemangus istusid lihalikud ning sureli
kud wene ametnikud, kes teadsid, et kroonu asjad käiwaö aega
mööda, hoolimata wõiöest, mis osaks saanud ühele rattale 
ühes jaoskonnas. Sekretäri-härra tuli nimelt teatega tagasi, 
et asi ei olewat uues jaoskonnas täna weel tahe, aga homme 
— homme wististi. Seepärast: Tulge homme!

Homme ja ikka jälle homme!
Sest ka järgmine ja mitu järgmist ja mitu hornrnet muu

tusid tühjadeks tänudeks, mis sünnitasid sama tühje hommeiö.
Külm higi tõusis wäljaränöajail otsaesile, hall hirm hak

kas neil silmist paistma... fiäewaöest ei saanud mitte enam 
päewad, Waid nädalatest kippusid saama nädalad! 2a elada 
nädalaid, pikki nädalaid, suurlinna wõõrastemajas ning kallil 
ülalpidamisel — see hakkas jõukamaiöki juba kahwatama 
panema.

Abiraha-hange kestis seejuures hoolega edasi. Aga ka 
muude, oma kaitsealustele kasulikkude asjade peale mõtlesid 
wäsimata heategijad Jegor Antonowitsh ja Gawril Zwano- 
witsh.

Llhel heal päewal, rohkem kui paar nädalat peale rahwa- 
seltsi siiajõuömist, küsis wiimane endale näha wäljaränöajate 
passe, mis olid Kustaw Maltsi käes. Zegor Antonowitshilt oli 
sekretäri-isanö teada saanud, et noorel maakuulajal olewat 
passe, millede makswuse-aeg olewat paraku ümber. Mui
dugi ei keelanud Kustaw dokumente seltskonna uötawale abi
mehele näitamast. Kui Gawril Zwanowitsh nad ükshaawal 
oli läbi waaöanuö, awas ta oma suu wäga rõõrnustawakS 
kuulutuseks, passid olewat praegu weel täiesti kõlwuliseö.
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kinnitas ta. Et naö ülöse nii wähese aja peale wälja antud, 
olewat balti sakste ja nende kuberneri „krutsku". Lllöise rügi- 
seaöuse järele olewat iga passi makswuse-aeg terwe aasta, 
kuna seda aega ministri-härra igatahes wõiwat pikendada 
lasta. Niipea kui passid ministri-härra juure wiiöaks, läheks 
tema poolt kohe kõwa käsk Tallinnamaa kubernerile, et rah- 
wast, kes ülekohtuselt määratud passiaja lõppemise pärast teele 
ei wõinud minna, takistuseta lastaks Krimmi rännata.

See oli ju õieti armas teade, mida kuulsid kõik malts- 
wetlaseö, kellel ei puudunud ju osawõtlik meel omausuliste 
kohta, elawa meeleheaga. Mis muud kui passid ministeeri
umi! Mäherdune rõõm nuttes koju jäänud inimestele, kui neile 
läheb korraga sõnum: Wõite tulla, ükski ei wõi teid enam kee
lata! Seda rõõmu neile tegema oli igaüks seltskonnast walmis.

Kõigi heakskiitmisel anti siis passid — neid oli kokku peale 
saja kahekümne, sest enne Aabram Norti ja Hinörek Selbachi 
käes olnud olid Maltsi omadele hiljemini lisaks tulnud — 
Gawril Äwanowitshi hoolele, kes nad warst! külameeste eneste 
nähes ministri-härra kantseleisse ära wiis. Tagasi tulles ütles 
ta lühidalt ja kräbedalt, nagu ametlikkudel inimestel wiisiks, 
oma kählsewa häälega:

„Waötu wõetuö. Mõne päewa pärast toimetatud!"
Olga nii libedasti ei pidanud seegi wanker ametlikkudel 

teedel weerema. Ikka jälle jäi ta mõne kiwi wõi kännu taha 
kinni.

Kui need tähtajaks öeldud „mõned päewaö" olid möödas 
ja Gawril Äwanowitsh jälle kord kantseleist tagasi tuli, tõi ta 
ühes paha uudise, lugu ei minewat muidu, kui olgu iga passi 
tarwiö neljakümnekopikane tempelpoogen. Milleks seda tooja, 
seda seletas ta ka, aga nii fügatoalt, et külamehed sellest muud 
ei taibanud, kui et tempelpoognaiö on tartoiö ja et tükk maksab 
nelikümmend kopikat. See tegi passide artou kohta toälja 
justament toiiökümmenö rubla. See summa oli maksta, kui 
pealehakatuö ettetoõte ei pidanud nurja minema. Ohates ja 
kukalt sügades tõmbasid Selbach ja Malts, mõlemad ränöa- 
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misjuhiö, pungad põuest ja lugesid kumbki kakskümmendwüs 
rubla peterburi asjatoimetajale käe peale. Ja see läks ning 
wiskas ka selle ohwri ministeeriumi moolokile lõuge wahele. 
Wähemalt arwati, et ta seda tegi...

Kuid ega asjad sellepärast weel toime saanud! Gawril 
Iwanowitshi ohwrimeelsest tüdimata ja foäfimata agarusest 
hoolimata oli üks kui teine asi ikka jälle pooleli, just kui 
oleks toana õelus ise rattaid salaja peatanud, toeerema pandud 
toankrile nägemata toaltaid ette lasknud. 2a rahutus ning mure 
närisid külameeste südamete kallal, minnes päeto-päetoalt, nä- 
öal-näöalalt suuremaks ning aplamakö, nagu kastoatoad tõu
gud puu sees.

Jälle möödus paar nädalat, paar musthalli nädalat, koo
tud petlikkudest hommetest ja piinarikastest tänudest nagu koest 
ja lõimest. Korraga sõitis tore tõld toäljaränöajate tooorhnaja 
hootoitoäratoa ette ning esile astus nooretoõitu härra hülgatoas 
toäeülema-munöris.

Tal oli tegemist Eestimaa toäljaränöajatega. Llhkesti len
nutas ta hootois käsu toälja, rahtoaseltsi toanemaö juhid astugu 
tema ette. See sündis muidugi tartoilife rutu ning alandlikkuse 
ja arusaadatoa äretousega. Kui mehed mütsita ta ees seisid, 
hakkas toäe-ülem neile esitama nende teekonnasse puututoaid 
küsimusi. Iseäranis päris ta rõhuga, millal mõtletoat selts
kond minema hakata.

Õnneks oli toenö Jegor seal, pisut enne unitoormituö 
härra ilmumist oli ta äkitselt oma sõprade hulka siginenud, nagu 
aimates, et teda on siin tartois. Waetoalt oli ta tõllast aötutoa 
härra poole pilgu heitnud, fui ta hüüdis summutatud häälel 
täis roõmulikku imetlust:

„Waeh! Ministri-härra adjutant! See tuleb muidugi teie 
asja pärast! Nüüd, mehed, olge aga mõistlikud, kui footoite, 
et te käsi hästi käiks!"

„Mis siis reakiöa toõi paluda?"
„parem fui rääfimine ja palumine on andmine," muigas 

kinörali-härra futfar oma musta habeme seest. „Ma annan 
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teile nõu, wennaö: salwige seda meest, fui kähku soowite mi
nema saada! pole kartust, et ta waStu ei toota. Ma tean, tal 
on raha hädasti tartois. Arge laske head silmapilku kasuta
mata mööda minna!"

Meeste näod olid pikaks toeninuö. Äuba jälle toõiet!
„Ega sihukesele toähe tohi anda!" kerkis ohkato küsimus 

nende ringist.
„Muidugi mitte," artoas Jegor Antonotoitsh. „Mida 

enam määret, seda libedam sõit — teate isegi."
Ega arupidamiseks aega jäänud — kes siis kõrget härrat, 

kellel tõld lahtise ukse ja kärsitute hobustega selja taga, tohib 
lasta oodata! Mis muud, kui rahad kribinal-krabinal kotikestest 
kokku ja fügatoal kummardamisel, palja pea ja palutoa fuuga, 
aöjutandi-härrale pihku! Et kõrgesti austatud suur toäeülema- 
härra toõtaks olla nii helde ja armuline ja toime saata, et toae- 
seö ootajad, kes pealinnas juba rohkem fui fuu aega oma toii- 
maseiö fopifaid on söönud, ometi forö froonu abiga lubatud 
asumaa poole minema saaksid. Sumal õnnistagu kõrget här
rat, fui ta toaeStele taluinimeötele hädas abifs on!...

Ministri „adjutant" toõttis raha, mida oli faunis sum
mafe, näoilmel toastu, nagu olefs ta mingit seadusliffu mafsu 
sisse nõudmas. Jahedal ükskõifsusel laskis ta paberid näpust 
kuhugi taskusse kaduda. Siis oli tal lahkus anda talupoegadele 
teada, et nende paltoeasi ministeeriumis jõudtoat nüüd toii- 
bimata otsusele, nii et nad oma teekonda peatselt toõitoaö 
jätkata.

QtleS ja sõitis oma üüritõfiaga, millele talupoegade lahu
tatud näod uuel lootusetumal kaua järgi toaatasiö, toredasti 
minema.

Tallinnamaa talupojad hakkasid aegamööda aru saama, 
et sõnad „toaröti" ja „kohe" tähendatoaö Peterburis midagi 
hoopis teist fui nende fodus, midagi „toarstist" ja „fohest" 
kaugel eemal oletoat. Wähemalt nende abimeeste ja sõprade 
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suus. See leid, mis ajas abirahaootajail nüüd ikka sagedamini 
ihukarwaö püsti, mis sigitas nende põues kurja aimduse, 
mida nad aga, nagu mõnd sohiasja, teistele ei usaldanud tea- 
tawaks teha, jah, mida nad iseenestelegi selgemalt silma ette ei 
tihanud tõsta. Hirm ärkamise eest laskis neid edasi uinuda, 
kartus tõe eest silmi ikka edasi kinni pidada. Ja Walelik wend 
lootus, kes neile ikka uuesti kõrwa sosistas, et kõik ometi weel 
õnneks wõib minna, tõmbas neile suigutawa waiba peale.

Nõnda oli söödikutel hea neid imemas käia. Ka siis weel 
imemas käia, kui nende usk „warsti" ja „kohe" sisse juba 
kõikuma löönud, kui kogu nende lootus rippus Waid juuksekarwa 
otsas. WirgaSti käisid nugilised neid imemas. Oks teise järel. 
Täna Jegor Antonowitsh, homme Gawril Jwanowitsh, üle
homme wahelöuseks mõni „suur" ja „kõrge". Ja kui siis tõotatud 
„warstlö", „koheö" ja „wiibimataö" täide ei läinud, ikka uuesti 
täide ei läinud, ei kaotanud ükski töötajaist rahu, ei muutnud näo- 
karwa, ei löönud küsijate ees silmi maha, Waid nad kordasid 
neid sõnu müürirahuga ja kaljukindlusega ja noomisid, kui tar- 
wiS, kärsituid, kes ei läbe oodata, kuna asi ometi „warSti" — 
„kohe" — „wiibimata"... joonde on minemas.

Lasnamäe laewa-ootamine kordus siin kroonu abiraha 
ootamise näol. Nagu seal üksisilmi mere poole, nii wahiti siin 
sisemiste asjade ministeeriumi poole. Wahe oli ainult selles, 
et ootamine läks siin palju pikemaks, palju kulu- ja waewarik- 
kamaks kui seal. Lasnamäe laewa-ootajail oli „korter" prii, 
peterburi abiraha-ootajail maksis ta kallist üüri. Lasnamäe 
laewa-ootajaö ostsid toitu oöawalt, peterburi abiraha-ootajaö 
— kalli hinna eest. Esimesed elasid wärskes õhus ja piiramata 
ruumis lahedalt ning wabalt. Wiimased olid kokku tuubittuö 
kltsaisse, maöalaisse ning tumeöaisse ruumidesse nagu kalad 
karpi. Lõppeks polnud laewa-ootajail tohutuid wõiöerahasid 
maksta, täitmata werekaanlsiö imetada, nagu abiraha-ootajail, 
mis nende hingerahu palju õelamalt märgistas kui asjata 
ootamine iseenesest.

Soome woorimaja Moskwa wärawa ja waksali juures. 
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kuhu Obuhhowl silla sissesõiöukohast nelja näöala pärast oli 
ümber kolitud, lootes, et pea raudteega edasi saab reisida, muu
tus päew-päewalt ja näöal-näöalalt häöakoopaks, milles äga
mine ja õhkimine, kurtmine ja kaebamine, silmawesistamine ja 
jumalapalumine enam otsa ega äärt ei kunnud. Oli nagu katku- 
aegne haigemaja peale saja kahekümne walus wingerdawa 
haigega, nagu laewatäis merehäöalisi, kellele ei taha päästew 
rand paistma hakata. Hingelise häda kõrwal kannatati roh
kesti ka tõsiste ihuliste haiguste all, milles süüdi olid peterburi 
halb suwine õhk ja Neewa wesi, mida joodi toorelt. Kõhutõbi 
asus wanadele, iseäranis aga lastele kurjalt külge. Haigete 
äga, tõbiSte laste nutt ja wirin tumestasid weel rohkem seda 
muljuwat, süöant-pitsitawat õhkkonda, mis woorimaja räpases 
tumeduses juba muidugi walitsemas.

Ses mustas hädas palwetati palju ja kirglikult. Nagu 
inimlikke abimehi rahaga, nii wõiti taewast abimeest palwega. 
palwetati koos ja palwetati üksikult. Nõuti taewaisalt mingit, 
kas wõi kõige wäetimatki märki, et mis sest hirmsast ootamis- 
piinast wiimati küll wälja tuleb. Käidi toaga neitsi Miina 
peale, et ta kutsuks Issanda waimu jälle endasse ja ilmu
taks selle kaudu, mida on usklikkude hulgal oodata wõi karta. 
Kuid tühine, tühine pidi kõik olema! Kõigewägewarn ei armud 
oma lastele unes ega ilmsi ühtegi arusaaöawat märki ja toaga 
neitsi kõneles, kui ilmutato toaim teda toarjas, nii segaseid asju, 
et ükski inimlik peaaju ei jaksanud neid mõista ega seletada, 
pilkane pimedus jäi nagu fennigi katteks tutetoifu ette.

Kulus toeel aega, enne kui hakkas koitma.
Qlega ja raha.
Siis aga hakkas kohutatoalt koitma.
Juba oli tertoelt kaks kuud ehk kaheksa seitsmepäetoast 

nädalat kahes hädakoopas abiraha oodatud, kui tähele pandi, 
et sugutoend Jegor hakkas oma sõpradest eemale hoiduma, 
kuna abimees ja heategija Gatoril Itoanotoitsh muutus oma 
kaitsealustele hoopis nägematuks. Kuulsa kindrali kuulus kutsar 
ilmus toäljarändajate korterisse ainult toeel harukordadel, oli 
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märksa kasinama jutuga kui enne ja pani iga kord warst! 
jälle minema. Sekretäri-härrast, kes enam nägugi ei näidanud, 
teadis Äegor ainult öelda, ta läinud kuhugi „toimetuse peale", 
kus temaga ei wõiwat kokku saada. 2a siis järgnes aeg, mil 
kadus suguwenö Jegor Antonowitsh ise abiootajate silma
ringist samuti, nagu kadus sõber Gawril Iwanowitsh eel. 
Käidi teist paar korda otsimas, aga ei saadud näolegi.

Nüüd lõid abiootajate silmad kirjuks. Wärwikas wirwen- 
öuses tantsis pikk rida arwusid, süsimusti arwusiö, mida nähes 
ja liites pereisadel ihukarwad püöti tõusid. Neist arwudest 
kogunes summa, miö ulatus üheksasaja rubla ligidale! See 
summa oli läinud 2egori ja Gawrili kaudu abiraha-muretse- 
jaile meeleheaks. 2uure arwata muidugi weel, miö maksis 
saja kahekümne inimese kahekuune ülalpidamine kallis suurlin
nas ... Mis siis, kui see määratu ohwer oleks toodud ehk 
— asjata, — kui — kui------- Jäädi ammuli suul üksteise 
otsa wahtima, tuhkru näo ja siniste huultega. Kohmetus oli nii 
raske ja wältaw, et möödus paar päewa, enne kui suudeti 
mõtteid mingi selgust-muretsewa wõi abitõotawa kawatsuse 
poole koguma hakata.

Kuidagi toiifi oli teada saadud, et luteri usu õpetaja 
Laland Peterburis olla neid wäheseiö waimulikke, kes ka 
alamale inimesele lahke näo ning teoga wastu tuleb. Ot
sustati siis minna temale oma häda kaebama ja temalt head 
nõu paluma.

Õpetaja Laland leidis loo nii pururumalaks, et kukkus 
mehi nende totra usalduse ja juhmi meelekerguse pärast päris 
pahaselt noomima, mida süüdlased ka, pead norus, wastu 
rääkimata lasksid sündida. Olga tunnetades, et fõitlemine ja 
tõrelemine ei too waestele lollikestele nende raha tagasi, mõju
tas õpetaja-härra kübara pähe ja läks, täites meeste palwet, 
nendega seltsis teele, et pärida kindral Libranöi ja tema 
sekretäri Gawril Iwanowitshi käest asja kohta seletust.

Waewalt olid aga külamehed oma kaaslasele maja näi
danud, kus elas saatuslik kindral oma kirjutaja ja kutsariga. 
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fui pastorl-härrale korraga teised mõtted tulid. Nähes suurt 
tumedat hoonet, peatas ta nahtawa kohkumisega sammu ja 
seletas siis, et ta sinna mitte ei wõiwat sisse astuda, — see 
olewat liiga karöetaw siin suures linnas... Nähtawasti pidas 
waimulik mees maja mõneks warga- ja rööwlipesaks, kus ini
mene ilma jumala tahtmata mitte ainult ühest juuksekarwast 
ilma ei wõi jääda, Waid koguni terwest peast... Ei läinud ega 
läinudki sisse.

Aga ta asus meestele teise nõuga appi.
Et kindlasti teada saada, kuidas õieti on lugu nii kroonu 

poolt antawa abiraha ja küüöiga, kui ka Gawril Jwano- 
witshi kaudu ministeeriumile ses asjas sisseantud palwekir- 
jaga, muretses pastor Lalanö meestele uue palwekirja, mis 
ministrile sedamaid kätte toimetati. Selles päriti järele, miks 
ennemalt sisseantud palwe ikka weel täitmist pole leidnud, 
kuna ootajaile ka eitawat wastust ei ole antud.

WaStus, mis sisemiste asjade ministeeriumist nädala jook
sul tuli, lõi wäljaränöajate leeri sisse nagu pikne. Aikesepilwe 
oli küll nähtud ja kardetud, aga meeletuks ning keeleluks 
uimastaw oli hoop ometi. Lühidalt ja kuiwalt teatati amet
likus wastuseö esiteks, et ministri-härra teatawate wäljarän
öajate käest mingisugust palwekirja ei ole saanud, ja teiseks, et 
Krimmi asujaile kroonu poolt ühtegi küüöi- ega teeraha ei anta, 
küll aga saawat nad Krimmis kohaliku ülemuse käest asumiseks 
abi ja toetust, fui nad on pärale jõudnud ja asukoha wälja wõtnuö.

Kui üldine halwatus, mis järgnes ministri seletuse etteluge
misele, oli wähe tagasi annuö, pääses wäljaränöajate palawas, 
umbses- pesas otsatu nutmine ja kaebamine lahti. Mitte ainult 
naiseö ei nutnud ja nuuksunuö, Waid ka meestel seisid pisarad 
silmis — tulised, kibedad kahju- ja kahetsemispisaraö. Gee 
oli ahastus ja meeleheide, mis ei annuö palju järele sellele, 
mis walitses Lasnamäe lool, fui politsei ja solöatiö õnnetud 
laewaootajaö nenöe petlikkude lootuste unenäost lahti kisku- 
,siö ja nad toorel wõmmimisel laiali kihutasid, küsimata, kust 
need waeseö enestele peawarju ja toidet peawaö otsima.
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Llheksa nädalat ja üheksasada rubla!
Kehwaöe talupoegade kohta terwe suur waranöuS kel

mide küüsi wlsatud!
KaMs elu oll waesemaiö raskesti koorinud, jõukamad aga 

olid peale sekle weel taskud pealinna wõllaroogaöele 
tühjendanud!

Tunnetus mõjus kahjukanöjaisse nii uimastawalt ja aras- 
tawalt, et nad ei märganud wõi ei söandanudki tõsisemaid 
samme kurjategijate kättesaamiseks ja wastutuselewõtmiseks ette 
wõtta. Sel kombel jäi neile tumedaks mõnigi täpp suures 
petteseikluses ja sekle tegelaste wastastikuses wahekorraö. Näi
teks jäi lähemalt selgumata, kas elatanud kindral Libranöi — 
see ta tõepoolest pidi olema — oli kelmide otsekohene kaaslane 
ja saagiosaline, wõi tarwitasiö Jegor ja Gawril tema nime 
ning isikut ainult seks, et talupoegade usaldust enestele wõita, 
kuna kindral oli kroonu abiraha suhtes ekslikul arwamusel, 
mida mõlemad kelmid kuidagi teadsid. Teada said wäljarän- 
öajaö aga, et see tore munörimees, kes „ministri adjutandina" 
tõklaga nende korter! ees käinud, ei olnud keegi muu kui kindral 
Libranöi poeg, alati rahahädas olew priiskaw ohwitser. Seda 
silmas pidades wõis maad anda olelusele, et isa Libranöi 
seisis pettusele ennem ligemal kui kaugemal. Et Gawril Iwano- 
witsh — oli ta nüüd kindrali sekretär wõi mitte — kogu oma 
askelduse sisemiste asjade ministeeriumis talupoegadele ainult 
silmakirjaks ette wiguröas, oli seletusetagi selge. Mjulgesti 
ning labase jämedusega olid nad oma tüki wälja mänginud, 
talupojalist ligimeseusalöust ja teadmatust õieti hinnates ja 
tulusalt tarwitaöes.

Oma ahastuses tegid petetud abirahaootajad sama meele
heitliku kui asjata katse oma kahju ometi weel kroonu rahaga 
katta. Nad saatsid kinöralkubernerile Odessasse, tugedes Kus- 
taw Maltsi paberitele, telegrammi, paludes kui Krimmi Poole 
teel olewad asujad, kelle saadik hiljuti seal käis ettewalmista- 
waid samme astumas, ülemuselt teekonna lõpetamiseks raha
list abi. Aga Odessast tuli waötus: Kui tulete Krimmi ja 
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töötate asumaa wälja, siis saate kõigile sisseränöajaile määra
tud abiraha ja leiwa — enne ei anta midagi...

Seega seisid waesekesed küsimuse eed: kaö selle wähese 
rahalise jõuga, mis weel järgi jäänud ja mida teekonna ära- 
käimiseks wahest häöawaewalt küündis, edasi minna wõi aga 
kodu poole tagasi pööröida? Igaüks luges oma rublaö-kopikaö 
weel kord hoolega üle, siis tehti pikema arupidamise järele 
otsus ometi edasi rännata, saagu mis saab ja tulgu miö 
tuleb! Mõte, lrwitawate sakste ikkesse kodumaale tagasi minna, 
oli kõigi meelest palju kohutawam kui mõte, pika wintsutawa 
teekonna järgi ilma kopikata Krimmi jõuda ja seal ainult 
kroonu toetusel wiletsat wiisi elama hakata.

Mihklikuu esimese nädala lõpul jättis seltskond jumalaga 
pealinna, oma õudse piinapaiga, ja sõitis Nikolai raudteed 
mööda Tweri linna. Taheti nimelt Peterburist saadud hea nõu 
järele teha ja Wolga jõge mööda lõuna poole edasi reisida, 
mis tõotas nii sõiöukulu kui ka teewaewa — wõrrelöes hobu- 
seküüöiga — märksa wühendada, ehk küN tee kaswaö pike
maks. Tweris mõeldi istuda aerulaewale ja kuni Tsaritsõni 
linnani kasutada odawat ning lahedat jõeteed.

Hoolimata rusuwast koormast, mis lasus kannatatud kahju 
pärast kõigi hingedel, tõusid ometi kergendawad ohked põuest, 
fui pealinna tume rnajaöeräga kadus silmist suitsu ja udu 
sisse. QlurutõUa kiire liikumine jagas reisijaile elustawa tunde, 
et nad olid jälle wabad, wabad priitahtlikult kaela wõetuö 
wangipõlwest, wäljas räpaste, haiswate woorimajaöe häöa- 
koobastest, kus nad rohkem kui kaks kuud olid hinge- ja ihu- 
piinaöe käes waewelnuö. Tundmus, olla lükwel, jõuda edasi, 
käsi ja kolbi wabalt wõiöa sirutada, wähenöas usklikkude 
rinnus ka seda rõhuwat arwamust, kui oleks jumal oma lapsed 
maha jätnud, arwamust, mis oli wiimaste sündmuste mõjul 
paljudele wägisi põue pugenud. Araks ning kahtlewaks muu
tunud hingedele tuli nüüd jälle nende prohweti sõna meele, et tee 
uude asupaika wiiwat läbi suurtest hädadest, ja uus usk, 
uus lootus, uus julgus woolas neil südameisse.

542



25.

Wesileeöel Krimmi poole.

„Samoletl" laewaseltsi kontoris Tweris algas elaw kaup
lemine sõiöuhinna pärast. Lepiti kokku, et iga inimese pealt on 
17 rubla 10 kop. sõiduraha maksta, kraami eest, mida pere
kondadel kaunis rohkesti kaasas, weel peale selle. Sõidu- ja 
weohinö oli Wenemaa wetel tol ajal weel kibekallis, sest et 
wõistlus raudteega puudus, kuna wõistlus laewaühingute wahel 
oli wähene.

Wäljaränöajate paberraha oli Peterburis nii otsakorrale 
kahanenud, et suurem osa sõidu- ja kraamiweohinnast pidi 
makstama peene rahaga, mis wärisewate näppudega kokku 
otsiti taskuist ja nartsudest ja mille lugemine wõttis hulga 
aega, päratu ladu hõbedat, 1400 rubla ümber, kogunes kon
torilauale paberraha kõrwale, mida oli ka mõni sada.

Maksmisel selgus, et nii mõnigi perekond kui ka üksik 
isik seltskonnast tarwitses ligimeselt laenuabi, kui ta tahtis 
edasi saada, paraku pidi paar perekonda Läänemaalt, kellel 
teekonnaks kopikaid ei jätkunud ja kes kaaslastelt laenu teel 
tarwilist lisa ei saanud, wesiseil silmil Tweri linna maha 
jääma, wastu waaöates troostita saatusele. Nad waeseö olid 
seltskonna suurele enamikule, kui kaugemalt inimesed ja mitte- 
maltSwetlased, wõõraö, seisid siis kaunisti eemal reisuseltsiliste 
inimlikust kaaö- ja usulisest ühistundest,- aga üldine rahapuudus 
oli ka tõesti nii suur, et Läänemaa perekondade mahajäte 
sai sellest üksigi seletuse. Nad wäetid jäid silmi pühkides kaldale 
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wahtima, fui teised, õnnelikumad emakese Wolga heljuwal 
seljal minema õõtsusid.

SnnetuselaSte meeleolu toibus ja kosus weeteel weel roh
kemal määral kui senini rauötee-wagunis. Nagu sõit suit
suta ja tolmuta, nii oli ta ka meritõwe paha hädata, selle 
poolest siis raudtee- kui ka meresõidust märksa ees. Isukalt 
hingasid peterburi woorimaja türmielanikuö nüüd Puhast, ka- 
raStawat maaõhku, mis woolas Wolga õnnistatud kallaStikult, 
kaasa tuues kõiksugu sügisesi lõhnu nurmelt, aasalt, aiast ja 
metsast. Linnad, alewiö, külad kirjus reas ja alati wahetlewas 
pildis ujusid reisijate silmade eest mööda, kord päikesepaistel 
kuklaselt kumenöaöes, kord sinakat wõi lillakat uöuloori leh- 
wltaöes wõi öösiti kuuhõbeöaö salapäraselt siretaöes nagu 
muinasjutu imed. Kõik need mitmekesised lõbusad mõjurid 
tilgutasid, meelte kaudu ligi pääsedes rändajate sisimale elule 
nagu palsamit nende puretud hingedele, wõidsiö nagu salwiga 
nende seesmisi haawu.

Aga ka ainelisest küljest oli Wolga teekond õnnelikum, 
kui oli teatud ette arwata.

Sügis täie sülega küllustas Wolga kallastel. Naeratades 
pakkus ta oma küllast ka waeseile eesti wäljaränöajaile ühte 
ja teist oöawat ihupiöet. Igasugu aia- ja põllusaagi kõrwal 
pakuti wähese hinna eest iseäranis rohkesti kalu müüa, mis 
oli eestlaste kergetele kukrutele suureks lohutuseks. Ja mida 
kaugemale jõuti maa sisse, seda oöawamakö läks toiöukaup, 
mida käidi igas suuremas peatuspaigas sisse ostmas.

Weiöi tüütawaks ja aega ning raha raiskawaks sai reisi
jatele laewa liiga pikaline seismine suuremale linnade, nagu 
Kostroma, Nishni-Nowgoroöi, Saratowi ja teiste juures, kus 
oldi päewaöekaupa paigal, wiimase linna all koguni kuus 
pikka päewa.

Saratowis tuli Eestimaa reisijaile külaliseks surm, nagu 
oleks ta ette kawatsenuö, et siin saab matmiseks hästi aega 
olema. Kaks lapsukest arwasiö paremaks otsida endile asu
maad ligemalt kui nende wanemaö, ja nad leidsid selle Sara- 
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tofoi surnuaialt, peterburi õnnetusepõlw oli wäetikeste terwise 
otsa purenud, Wolga rammus õhk kuswtas nende eluküünlakese.

Ilma mingi muu tähtsama wahejuhtumuseta jõuti meelt- 
lahutawa, huwitawa teekonna järgi Tsaritsõni linna, Wolga 
tee-osa lõpule. Siit oli waja pööröiöa maad mööda lääne 
poole, et pääseda Don'i jõe eöasikanöwale turjale. Selts
konnal seisis ees arwata kaheksakümne wersta pikkune tee üle 
lagendiku, tee, mis raha kasinuse pärast jala pidi ette wõetama. 
Hea, et kraamigi tarwis, mida paraku rohkem kaasa wõetuö, 
kui oli mõistlik, hobuseid ja wankreiö jõuti palgata, millesse 
mahutati ka lapsed ja nõrgemad naised.

Ohtu eel mindi kaunis pikas ning kehakas wooris teele. 
Seltskond oli Wolgal weel mõne kaaslase toona kastoanuö: 
need olid Wirumaa inimesed, keegi Ants Neinstein nelja 
pojaga Haljala kihelkonnast ja Madis Koort Naktoere toallast. 
Nad jätkasid teed Samara poole, mille nimi oli rahtoa suus 
laialt tuttato, kuna Krimm mõlkus üksnes Maltstoeti jüng
ritel toäljaränöamise eesmärgina meeles. Kokku juhtudes toii- 
maste suure seltskonnaga, said aga Wirumaa mehed himu 
kah pööröiöa Krimmi poole, seöa enam, et reisimine teiste 
kaasas sai seltsimaks ning julgemaks ja kuna naö Samarast, 
oma esialgselt mõttesse toõetuö asukohast, just miöagi iseära
nis meelitatoat ei teaönuö.

Teiseks õhtuks looöeti saabuöa Doni ääre, mis nõuöis aga 
läbi öö käimist. Wärske õhinaga minöi küll teele, aga miöa 
rohkem toerstasiö käis rändajate paljaste jalgade alt läbi, 
seöa kibedamat kaebekeelt hakkasid toiimaseö kõnelema. Peter
buris kehtoal toidul olemine maksis nüüd end kätte,- samuti 
oli seal ja pärast laetoal jõuöeseismine käimariiötad ära helli
tanud. Oö jooksul jõuti tooorimeestele toeelgi järgi, aga hom
mikuks jäid paljude jalad nii haigeks ning läksid toilli, et naö 
toankritest maha hakkasiö jääma. Sel kombel jõuösiö tuge- 
toamaö ning toäleöamaö tooorimeestega seltsis õhtuks aeg
sasti Don'i ääre, kuna toiimaseö saiö pärale alles poole öö 
ajal — longates ja aietades, purutoäsinult toõi haigelt. Mit
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metel oli harjumata retk jalad alt nii ära wõtnuö, et talbade 
küljest nahk üleni maha tuti.

Don'i jõge mööda sõideti jälle amulaewaga, mis oli 
aga märksa wäiksem ja mõnutum fui Wolga laetu. Sõit 
ulatus Taganrogi linnani Aasowi mere ääres, kus reisijad 
paar päewa pidid ootama, enne kui eöasisõitmiseks wõima- 
luse leidsid. Et kõigi taskud olid juba peaaegu tühjad, siis 
pidi otfitama mahti, kuidas wähegi oöawamini edasi saada. 
Sel sihil palgati wiimaks ühe kreeklase kahemastiline soola- 
laew, mis pidi seltskonna Krimmi poolsaare idasoppi, Kertshi 
linna, toiima.

Laewukese siseruum, kuhu reisijad mahutati, oli umbes 
seitse sülda pikk, kolm tai; et inimestest tarwiükku raskust ei 
olnud, siis wõeti ballastiks liiwa. See oli ühel esmaspäewa- 
õhtul, kui roniti laewale ja löödi sõiduki sisemuses, liiwalaöe- 
mel, leer üles. Äga pere wõi sõpruskond Walis omale liitva 
peal aseme, seades selle nii hästi korda, kui kellelgi wõimalik. 
Alles teise päewa lõuna-ajal tõmmati purjed üles, ja kaunis 
tugetval tuulel libises kerge brigg wäleöaöti üle Aasowi sina- 
tvate wooguöe.

paraku polnud see enam tvagune, ühetasane, ujurnis- 
taoline sõit nagu Wolga ja Don'i pinnal, purjelaewa sõiöu- 
wäleöuse eest merel tuli tvilumata sõitjait kallist hinda maksta, 
mõnel kas wõi „hing" weejumalale ohweröaöa. 3uba öösi 
jäid lapsed ja mõned naised laewukese elatva õõtsumise tõttu, 
mis kaswas ühtelugu wõimsamaks,„pööruksesse". Tormist pol
nud esiotsa küll juttugi, aga kui palju siis niisugusel hea 
purjelootsiku suurusel sõiduriistal tarwis oli, et lainetel tant
sima hakata. Mütsitäiest tuulest, nagu meremehed ütlesid, piisas 
juba. Sõit läks siiski wõrölemisi hästi ja reisijate kaunis 
heal terwisel, kuni tuul kolmandal päewal üsna wähekesekS 
waikis ja ilus päikesepaistne ilm rnerehaigeö toibuma pani, 
selle eest aga laeroa edasijõudmist takistades, sest seegi nõrk 
tuulelehk, mis weel puhus, oli laewale enamasti wastu.
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Seltskond pidi aga weel mõndagi nägema ja läbi tegema, 
enne kui ta jala jälle kindlale pinnale toetas.

Ei puudunud näiteks palju — ja peale 120 eesti wälja- 
ränöaja oleks Aasowi merel tulesurma läbi otsa saanud.

Laewa köögis sulatas kokapoiss suure katla sees raswa. 
Korraga annab kapten poisile käsu minna suure masti otsa 
ülemist purje seadma. sZoiss läheb ja jätab raswakatla tulele 
keema.

Korraga plahwatab katel üleni põlema. Silmapilk põleb 
köögis lahinal ka kõik muu tulöwõttew kraam. Mõlemast 
köögiuksest lööwaö koledad tulekeeled wälja, ähwaröaöes ka tekil 
kõiki tulekaröetawaid asju süütamisega. Laew on täies purjes 
— miski ei seisa lähemal, kui et pahina^ ülespoole nilpawaö 
leegid hakkawad ka õlitatud purjedesse, mis oleksid siis põlemas 
olnud nagu takukoonlaö. Ühtlasi oleksid aga siis tõrwatuö 
mastid ja köied leekides seisnud ja seega warst! kogu laew 
oma puise kerega...

Ehmatusest keelelult waatasiö wäljaränöajaö pealt. Nägi
jad laewalael olid enamasti mehed, kuna naised ja lapsed, 
asudes all siseruumis, õnneks ei aimanudki, mäherdune häda
oht kõiki ähwaröas.

Tänu madruste kainele meelemärkusele, agarusele ja rutule 
pöörasid nad hirmsa õnnetuse kõrwale. Kohe kahmati laewa- 
ämbrid kätte, tõmmati merest wett ja kustutati tulemäss õnne
likult. Kõik oli nii ruttu tulnud ja lakanud, et hirmunud 
talupojad mälestuse kaasa wõtslö nagu silmapilksest jubedast 
wttrastusest, kui nad läksid alla laewaruumi lugu naistele 
jutustama. Muidugi tõusid nüüd wiimastel ihukarwaö püsti, 
kuuldes, kuidas nad praegu olid parimal teel olnud küpseta- 
tult Aasowi mere kaladele roaks saada...

Waewalt oli see hädaoht möödas, kui nurga taga waritses 
juba teine niisama tõsine.

Sellesama päewa õhtu eel paisus tuut kõwaks ja hakkas 
kreeklase soolalaewakest wintsutama nagu silgukarpi. Tuul lõõt
sus laewale poolwastu ja wõttis aegamööda ikka enam wõi- 
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must. Merilõvi kõige piina ja jälkusega tikkus wäljaränöajaile 
kallale. Enamasti sirutas ta naised ja lapsed maha, aga kord
korralt hakkas merega wilunuö mehigi, nooremaid ja wane- 
mald rannamehi, haigeks jääma. Laewa kitsas kõht, hulga 
inimestega täis tuubitud, sai warsti kirjeldamata näo, ja äga
misel ning oigamisel polnud otsa.

põrguliseks muutus lugu aga alles kesköö ajal, põrguliseks 
ja elu peale käimaks. Maru ulgus ja möirgas pilkasel pime
dusel, uhtis järjeSti suuri laineid üle teki ja hüpitas sõiöu- 
riistakest hädaohtlikult ühelt küljeli teisele, nii et mastid ja kõik ta 
kere rägisesid. Laewa pooleksmuröumist ja põhjaminemisi näis iga 
silmapilk karta olewat. Surm seisis igaühel nagu suu ääres. 
Et West ülalt laewaruumi ei pääseks, olid luugiauguö kinni 
maetud. Selle tõttu kippus aga seesolijaile all lämmatus 
peale. Laewa tõrwatud kere sees muidugi juba walitsew 
halb, umbne õhk muutus hulga rahwa, iseäranis aga meri- 
tõbiöte tõttu, kes lasksid oma wäljaheiteö kõik põrandale liiwa 
sisse, sõna äärmises mõttes wäljakannatamatuks. Sarnasus 
Ameerika muistse orjalaewaga oli kõigiti täielik. Terwed wõi 
wähemhaiged hoidsid endid kramplikult millegi küljes kinni, 
et laewa meeleheitlikke hüppeid wähema ohuga ühes teha,- 
waeseö meritõbiseö aga, kes olid wahel kobaras ja hunnikus 
koos, siis jälle lebasid üksikult läbisegi libeda sees, said kurjasti 
wlntsutada, wapustaöa ja müksata. Nutukahin, häda- ja hir- 
mukisa, palweümin — kõik see tõusis tumedas, pool-lämbunud 
kooris üles kinniste luukide poole, mille taga torm nagu õel- 
pilkawaks wastuseks oma wihast mässuhäält tõstis ja ühe 
wahutawa hiiglalaine teise järgi üle tantsiwa ja keerlewa 
laewukese paiskas, nii et see mõneks hetkeks kobrutawate 
wooguöe sisse nagu pisuke pilpake kadus...

Oi seda rõõmu kodumaa orjaperemeeste ringkondadele, 
kui see laewatäis nende põgenenud orje kauge Aasowi mere 
Põhjas märja haua oleks leidnud! Kuis oleksid nad käsi hõõru
des kõikjal talupoegade wastu häötitanuö ja parastanud: Jah, 
waaöake, eks me keelanud ja hoiatanud neid küll, aga kas nad 
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rumalad meid kuulasid! Ajasid särawat seebimuM taga nagu 
lapsed ja jooksid huisapäisa merre! Seal nad puhkawad nüüd, 
kaladele roaks, teile aga õpetuseks: Kes weöelat elu otsides oma 
leiwawanemaö kergemeelselt maha jätab, see teeb pattu, mida 
jumal ei jäta nuhtlemata!

Hoolimata hingewapuötawast surmahirmust leidis mõte 
wastaste kahjurõõmust mõne mehe põues siiski maad ning 
tha ohust pääseda, wastaste kiuste eNu jääda, nende wihakS 
eesmärgile jõuda, asus suure jõuga nende südamete ümbert 
finni ja aitas neid ähwaröawat surma taoti unustada.

Maru aga kestis raugemata wäel edasi.
Korraga — mis see tähendab?
Ons see hädaliste nutu ja hirmukisa ahastaw kaja, mis 

kostab neile sealt ülalt, laewalae poolt, siia alla kõrwu?
Llnöawaö ja huilgawad kaebetoonid — pikale wenitatud, 

wahel maru mürast katkestatud — tõuswaö ja wajuwaö, kerkl- 
wad heledalt kõrgele ja raugewaö jämedalt madalale, nagu 
täis häda, walu ja sügawat haledust paisudes wahel waljuks 
kiljatawaks kisendamiseks...

Ons see alumise häda ülemine kaja? OnS see tormi
le wooguöemäösu pilge selle häda peale? Wõi on see ülemiste 
inimeste häöakarjumine, kellel seisab hukatus lausa silma ees, 
kes wahiwaö surmale otse suhu — inimeste surmakisa, keda 
lained praegu oma kurku on kiskurnas?

See'p see küll on! Laewarnehed ülal tekil kuulutasid huka
tust! Nad pidasid endid kadunuks, olid heitnud merre iga 
lootuse. Ja seega oli tulnud kõigile toiimne tund...

Väljarändajate tumedale hunnikule all laewaruumis hei
tus nagu surmawari. Qhisele waljule karjatusele järgnes rau
genud sumin ja sahin — pooluimane, tasase nutuga segatud 
palwetamine. Sosistades, ümisedes, ägades paluti Kõigekõr
gemat, et ta wõtaks tuult ja merd waigistaöa ja oma walituö 
hingekesi, kes ju tema enda tahtmisel teel olid uue kodumaa 
poole, surmast armulikult päästa. Et usklikkude päriskodumaa 
ja õige asupaik, kus neil õieti üksnes hea, päästja enese 
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juures piöi olema, seal, kuhu sõber surm neid praegu tahtis 
wlia —, seda ei tulnud palwetajail meelegi. Igaüks hoidis 
hinge ja ihuga sellest wa põlatud ja hukkamõistetuö lihalikust 
elust kinni, nagu poleks teist paremat olemaski, nagu kaotak
sid nad selle patuse eluga elu üldse ja seega kõik, mis neil kao
tada ... Isegi waga neitsi Miina, kelle hing seisis „teise" 
ilmaga ning selle tähtsamate tegelastega teatawaöti ühenduses 
ja sagedas läbikäimises ja kes selle parema ilma ilust ja 
lõbust palwejoowastuses imeasju teadis rääkida, — isegi toaga 
neitsi Miina palus põltoili ja kummuli, käsi ringutades ja 
jalgu siputades taetoataaH, et see teda mitte nii toora täiesti 
enda juure ei toõtaks, oma taetoalikku hiilgusekotta selle püha 
põltoe peale, mida Munake teistele nii toaga oskas kiita. Ta 
toaene kannatas niihästi meritõtoe kui ka surmahirmu all palju 
raskemini kui mõnigi toähem toaga, toähem „armu saanud" 
maltstoetlane,- kuna teised oma hädas enamasti tumedalt äga
sid ja oigasid, tõukas Miina ohtlikumatel tundidel kiljatusi ning 
karjatusi suust, nagu oleks toanasartoik ise ta toaga hinge kotti 
pistmas...

Maltstoetiö ei tahtnud sedapuhku toeel mitte õndsaks 
saada, niipalju sai kreeklase soolalaetoas ilmsiks.

Elato oli seepärast rõõm, fui surmahäöa eksimusest toii- 
maks aru saadi. Ahastuses heitletoaö hinged, kes toalmistusid 
surma toastu, panid nimelt tähele, et ülalt laetoalaelt tuletoad 
hääled ühtlaselt, kindlas korras ja järjes, edasi kestsid, kuna 
laeto õõtsus endist toiisi üles ja alla ning ühelt küljelt teisele, 
ilma Põhja jäämata ja ilma toett suuremal hulgal sisse lask
mata. Hukatus ei toõinuö siis toeel käes olla, madrustel ülal 
ei toõinuö toeel surm suu ääres seista. Aegamööda saadi 
aru, et laetoameheö — nagu toastuseks reisijate meeleheitliku 
kisa ja ulgumise peale, mis alt laetoaruumift neile kõrtou 
kostis — kreeka keeli laulma olid hakanud! Julgete merimeeste 
kaeblikku, ühetoonilist marulaulu olid toäljaränöajaö oma hir
mus pidanud endi surmalauluks...

Alles hommiku poole hakkas maru toaibuma ja laetoa 
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kiikumine jäi furmafartjate ja meritõbisle trööstiks aegamisi 
wähemaks. Elurõõmu wägew toool pani hirmutatud süda
med jälle toibuma ja uuel julgusel luksuma. Ehk küll enamasti 
kõik olid meritõwes jõuetult pikali, peeti siiski liigutawaiö tänu- 
palweid jumalale surmahäöast päästmise eest. Hirmukisa oli 
muutunud õnnelikuks tänukogelemiseks, ahastusenutt wagusaiks 
rõõmupisaraiks. Emad surusid silmi kuiwataöes oma lapsi 
rinna wastu, abieluinimesed pigistasid õnne soowiöes teineteise 
kätt ja sõber hakkas jälle pisut sõbra järele waatama, kuna 
ta hirmutundidel ainult ja üksnes enese peale oli mõelnud.

Tormile järgnes otsekohe wastanölik halbus. Mähem 
tut wulelehk kadus, ilm jäi nii waikseks, et laewa edasiminekut 
ei olnud sugugi tunda. Lõöwalt lotendasid purjed mastide 
küljes, merepinö muutus peegliks, mille seiswat läiget ei kähar- 
öanuö ükski puhang, ülewalt kumas selge, sinine taewas lakka
mata naeratusel maha. Ja laewuke — see kõtutas nagu ui
numa jäänud part wee peal, ilma pead wõi saba pööramata.

Säherdune waikus ei kestnud mitte tunde, Waid mitu 
päewa ja ööd. Laupäewa hommikul oldi Kertshi linnast ainult 
weel kümme wersta eemal, aga õhk püsis nii liikumatuna, et 
laew seisis paigal, nagu oleks ta ankrus. Nõnöawiisi wältas 
see weel päewa ja öö. Alles pühapäewal pärast lõunat mär
gati Kertshi sadamas laewa abitut olekut ja paadimehed ilmu
sid appi. Itad sidusid inimestega täidetud soolalaewa köitega 
oma lootsikute külge kinni ja sõudsid ta õhtuks sadamasse. 
Terwe nädala oli kestnud sõit üle wäikese Aasowi merekese ja 
toonud reisijatele kardetawamaid seiklusi, kui nii mõnigi pikk 
mere-teekond.

Nädalase wintsutuse ja wiletsuse järele taas kindlat maad 
jalge all tunda, see oli wäljarändajaile päris kosutuseks, nii
sama kui teadwus, et üldse nende retk niihästi kui lõpule on 
jõudnud, sest see oli ju Krimmi pind, mis neid nüüd kandis. 
See rõõmttk tunne ei häwinenuö ka, fui reisijad rannas ringi 
waatasiö ja neile õitswat elu- ja olukorda uuel kodumaal 
silma ei paistnud.
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Mida wähem saawutatuö Kaanan osutus Kaanan! sar
naseks, mida selgemaks sai Tallinnamaa talupoegade ja kala
meeste meelest, et leib ja liha siingi suhupistmiseks laual walmiS 
ei seisa, et elanikke ka siin ootab ainult töö ning waew, seda 
kainematel peadel hakkasid nad asumisasjast kinni. Kertshi 
linnas reisuwäsimust puhates, harutati juba agarasti küsimust, 
et asukohi tuleks wist kuhugi mere ääre nõutada, et kalapüüki 
põllupidamisega tulusalt ühendada, nagu see senisele ranna- 
rahwale omane oleks. Kertshi linn Krimmi poolsaare ida
poolses sopis, Aasowi ja Musta mere wahel, oma tähtsa ka
landusega, iseäranis heeringapüügiga, pani eriti Nannawalla 
kalameeste meeled kohe elawalt sellises suunas mõlkuma. Nad 
oleksid kas wõi siiasamasse jäänud, kui siin oleks asumiseks 
maad olnud saada.

Mõne päewa pärast sõideti Kertshist aurulaewaga Feo- 
öoösia linna. Siin õnnestus seltskonnal, kelle rahaline jõud 
nüüd hoopis otsas, kroonu käest niikauaks prii korter saada, 
fui sünnis asukoht leitud, wälja wõetud ja ametlikult selts
konna peale kinnitatud. Neli meest läksid saadikutena kuber- 
mangulinna Simferoopoli poole teele, et kroonumaaöe-walit- 
suses KuStaw Maltsiga seltsis asju õiendada. Viimasega saadi 
kokku poolel teel, Karassubasari linnas, sest noor Malts ühes 
kolme asuja-perekonnaga ott Kertshist paar päewa tooremalt 
ja maad mõõda Simferoopoli reisinud, pealegi hoopis uut 
moodi, eestlasele enne tundmata küüöiga — kaamelitega. 
Tatari tooorimees kahe paari Krimmi kaameliga toite toäikese 
seltskonna kaunis odatoasti Karassubasari. Siit kõmbiti, kui 
Feoöossia seltsimehi kohatud, jala SimferoopoliSse.

Kroonumaaöe-toalitsuses artoati, et eesti asujate saadik 
KuStato Malts ketoaöest saadik, mil ta maade kirjad tootja 
toõttiS, Krimmis on olnud, ja pandi imeks, et ta polnud ameti
kohale sisseränöamise asjus toähemat kui teotust annud. Mui
dugi seletati ära, kuidas lugu oli ja miks maokuulaja toome
ojal kodumaal käinud. Meeste seas oli paar isikut, kes mõistsid 
toene keelt, nii et eritõlki polnud tartois. Need olid Nanna- 
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Walla mees Kotlep Tahwert ja Kolga krahw Stenbock'! endine 
kammerteener Hendrik Seiman. Nad andsid maaöewalitsusele 
teada, et esimene seltskond sisserändajaid Eestist nüüd pärale 
on jõudnud, ning palusid, et neile, kui wähegi wõimalik, asu
miseks juhatataks mõni mere ääres asetsew koht.

Soow täideti. Mereäärne maa-ala, 1150 tiinu suur, mida 
seltskonnale soowitati, seisis enne juba Kuötaw Maltsile antud 
nimekirjas ülal, aga see oli üks neist, mis maakuulajatel kewa- 
öel maa tundmatuse ja kaardi puuduse pärast oli leidmata jää
nud. Asus ta ju koguni teises küljes sealt, kust saadikud toona 
omapead olid maad otsimas käinud — wersta nelikümmend 
Simferoopolist lääne pool.

Gamruk oll ta nimi. Mehed, kes läksid kohta sedamaid 
waatama, leidsid eest mahajäetud tatari küla, mille mustad, 
madalad hurtsikud, mullaplonniöest ehitatud ja mulökatustega 
kaetud, seisid küll weel suuremalt osalt ülewal, mis aga elu
hoonete poolest hellitamatule eestigi talupojale midagi trööft- 
likku ei pakkunud. Kuid majade suhtes polnud sisseränöajail 
Krimmis palju waliöa, — need olid, nagu nad teadsid, igal 
pool ühesugused wiletsaö,- selle paiga muud küljed, mis mitmeti 
tulu tõotasid, said seepärast otsustawaks. Maapind näis hea 
olewat ning küla külje all lainetaw meri tõotas leiwakõrwast 
anda. Kalastust silmas pidades polnud asujail teist mere- 
läheöat kohta wõttagi. Kasutõotaw oli ka küla asend mitme 
suurema ja wähema linna ligidal ja wahel: põhja pool Eupa- 
toorla, lõuna pool Sewastoopol, idas Simferoopol, ja kahe 
wlimase wahel weel Bahtshisarai. Ligidatest müügiturguöest 
saaduste tarwis ja ostukohtaöest polnud siis puudust. Koha 
ümbrus oli aga ka jõukate asunduste ja perekate küladega elus
tatud, mis andis asujaile lootust tööks ning teenistuseks sel 
puhul, kui häda neile kallale kipub. Nõnda oli Simferoopoli 
tee ääres olew suur sakslaste asundus Kronenthal wiieteist- 
kümne wersta kaugusel. Weel ligemal seisid Alma jõe äärsed 
Mlaö, nagu seitse wersta eemal olew Burluk, Krimmi sõja 
aegse Alma lahingu ajalooline koht. Mis puutus elumajade 
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armetusse olukorda, siis trööstiti end seega, et see halbus Pole 
ju jääöaw. Hurtsikud olid ajutiseks tarwitamiseks parandata- 
waö ja hiljemini wõidi ju aega- ja jõudumööda uued pea- 
warjud ehitada.

Nõnda waliti seltskonna asemikkude poolt Samruk Nan- 
nawalla rahwale asukohaks ja uueks koduks.

Kui tarwiliseö kirjalikud asjad ametikohtades toimetatud, 
läksid saadikud Feoöossiasse oma perekondade järele. Maha 
jäl nende noor seltsimees Malts, kes rahalise teenistuse järele 
ringi waatas, sest pikad teekonnad olid niihästi ta punga 
täiesti tühjendanud kui ka riided ta ihu pealt otsa kulutanud. 
MarSti leidis noormees Simferoopoli ligidal ühes mõisas 
koha, kuhu hiljemini weel üksikuid eestlasi — paar meeste- ja 
kolm naisterahwast — teenima läks. Esimeste seas oli ka 
maakuulajate endise tõlgi, wäljateeninud soldati Toomassoni 
poeg Tallinnast, kes teisi eeöti kaaSteenijaid teenistuses wene 
keele poolest, mida ta hästi oskas, tarbekorral aitas. Ta oli 
mõisas toapoisiks.

1. nowembriks 1861 jõudis asujate seltskond Feoöossiast 
Gamruki külasse. Meestel oli õnneks läinud peale prii korteri 
senises ootekohas kroonult ka weel maksuta küüti asupaigani 
wälja pingutada.

Tülpinud ja tüdinenud ilmatu pikast, waewa- ning äre- 
wusrikkast teekonnast, teretas asujate hulk uut elupaika, nii 
wõõral ja hämaral näol kui see neid ka wastu wõttis, siiski 
sügawa rahuldusega. Oli neil ju nüüd jälle kodu! Oli nende 
päralt ju nüüd jälle kohake, kus nad wõisid kestwalt peawöa, 
wabalt liikuda, kõige pealt rändamise rasket wäsimust puhata 
ja erutatud hinge tagasi tõmmata! Sa weel rahulisemaks läks 
nende meel selle peale mõteldes, missugusest elupõlwest nad, 
jõudes siia tühja tatari külasse, olid pääsenud. Balti teo-orjus 
seisis neil selja taga! See meeletuletus heitis lohutawat, 
elustawat, julgustawat helki pimedatesse pool-lagunenuö tatari 
mulöhurtsikutesse, kuhu asujad nagu põlöhiired aukudesse pu
gesid. KüN ootas neid siingi alaline ränk töö, mis wõimalikul 

554



wilsil sagedasti paari heitis puudusega, aga see töö ei läinud 
enam peaaegu kõik ahnele mõisnikule tuluks ja siin ei olnud 
kubjast kepiga, wahimeest witsaöega, haagikohtunikku mõlema
tega töötegija ja maksumaksja selga puremas. See teaöwus 
kulwatas waröti nendegi härdameelsete pisarad ja lämmatas 
nende ohked, kelle põue end esimesel ajal plinaw kojuigatsus 
püüdis pesitaöa. —

Juba lõikusekuu alul oli esimene, wähem, seltskond eesti 
wäljaränöajaid Krimmi jõudnud — Lõpeweski Qlabrami kaa
sas olewaö wlis wõi kuus perekonda. Nende teekond — oma 
hobuste ja wankritega — oli kõigiti õnnelik, kärme ja waewa 
poolest kerge olnud,' warstl leidsid nad uuel kodumaal ka elu
paiga. Nad asusid Simferoopoli linnast wersta wiis Põhja 
pool, Salglri jõe ääres kaunis kohas asetsewasse Aktatshi- 
Kijati külla. Aabram Nort oma tööjõudude poolest rikka pere
konnaga — ta nimetas omaks kolme poega ja ühte tütart, 
kellest ainult kümneaastane noorim poeg oli weel lapse
ealine —, Nort ostis omale sinna wäikese koha jõe kaldale, 
kuna teised perekonnad — neid sai mõnede juuretulijatega 
hiljem kümme — wõtsiö kohaliku mõisa maid kümnise peale ja 
tegid need põlluks, eest leides tühje elumajasid.

Lõpeweski Qlabramilt sai küla, mille senine tatari nimi 
eesti keelepärale raskusi tegi, uue nime: teda hakati Aabrami 
külaks hüüdma.

Maltswet ise, kelle karjast esimesed talled nüüd uuele 
kodumaale olid jõudnud, ei walinud omale jääöawat asupaika, 
sest maa omandamiseks puudus tal pass. (Zsiotsa teenis ta 
perekopi linna lähedal ühe tatarlase tuuleweskis möldrina. 
Selle koha oli talle nõutanud lahke kohtu-uurija härra Franz 
Hieckisch. Hiljemini asus ta Aabrami külla oma hea sõbra 
ja agara jüngri Norti juure elama.
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26.

Ligimene.

Püüe naist tagasi saada oli teinud Lõhmuse Taawetist 
möödunud talwel kangelase. Ta leidis korraga jõudu ja jaksu 
oma „himusid talitseda", oma elukombeid parandada, „wäliS- 
piöigi inimeseks saada", nagu Anu nende edaspidise koosela
mise tingimuseks oli teinud. Ta puhastas end „roojast": ei 
joonud enam, ei warastanud, ei rikkunud abielu. Gelle asemel 
tegi tööd kahekordse hoole ning usinusega, oli kokkuhoidlik, 
korjas raha. Talwe ja kewaöe jooksul meisterdas ta hulgakefe 
kõiksugu sõidu- ja tööriistu walmis teha, osalt tellijaile, osalt 
laadal müümiseks, ja wõttis nende eest summakese sisse, mis 
talle juba julguse andis uue pesa ehitamise peale mõtelda.

Temaga sündinud ime saatis korda igatsus naise järele. 
See igatsus oli wägewam kui himud. See igatsus sõtkus 
himud põue põhja ja hakkas walitsejaks. Tema walitsus oli 
nii täielik, et Lõhmus tundis Annst lahusolekut otsekui wäljakan- 
natamata häda. Ta kannatas puudust temast ilma olles. Ta 
kannatas nälga. 2a mitte ainult naise hingelise seltsi järele ei 
nälginud ta, Waid selsamal määral tema kehalise läheduse, 
tema ihu järele. Nii hädasti kui ta tema sõprust, usaldust, 
terwet tema seesmist elusoojust tarwitses, et tunda elust maiku, 
nii wäga tarwitses ta ka tema hingeõhku ja häälekõla, tema 
waatehelki ja palgekuma enda ligidal, nii waStupanematu oli 
ta ihaldus tema ilusat keha, tema kauneid liikmeid jälle kord 
abielusängis enda ihu wastu suruda. Mitte üksnes hingeliselt 
ei olnud Anu kauase eemaloleku mõjul Taaweti meelest nagu 
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aatelisemaks tõusnud, luulelisema läike omandanud, Waid ta 
oti ka ihuliselt ihalöuSwäärilisemakS saanud. Lõhmus oma 
kiimalusest erutatud fantaasiaga kujutas endale abielulist kokku
puutumist temaga nagu mingit mõrSjaöö sarnast wõi weelgi 
enamat, kui midagi, mis pani ta südame tormiliselt luksuma, 
kihutas talle were kuumalt pähe.

3a weel miski aitas teda kangelaseks teha, patuste, roo- 
jaste himude üle kõigi imestuseks wõitu saada: kiiwus. Küll 
lämmatas ta ruttu iga sellest mürgiallikast tõuöwa kihwtileit- 
saku, milleks tal muud waja polnud kui pilgu ette kutsuda Anu 
nägu, ta suurt, atoalat silma, ja kohut mõista lasta oma kainet 
pead. Olga — aga — ta tuli jälle, see susiw, nõeluw tundmus, 
tuli salaja, wargsi, tuli tagauksest. Hiilis ligi ja salwas... 
Taawet arwas sellest waenlasest lahti faatoat wõi teda wähe- 
malt wõlwat kaugemale tõrjuda, kui Anu jälle elaks tema silma 
all, tema külje wastas, täiesti tema hingamisringis ja mõju- 
wallas. Llueks hooks tema püüdele sai, naist enda juure tagasi 
saada, uueks jõuks, millega ta ära wõitis oma kombelised nõr
kused, kõige pealt wiinahimu.

Tal läks korda saawutada naise ning selle wanemate usal
dust sel määral, et tema igatsus leidis kustutuse, ta palaw püüd 
täitmise. Mitte nii wäga usaldus tema isiku kohta, kui usk 
jumala poolt nende palwete mõjul tema kallal tehtud imeteo 
sisse saatis korda, et Anu jõudis isa ja ema nõusolekul otsu
sele mehega jälle abieluliselt ühineda, temaga uuesti ühise 
katuse alla elama asuda.

Natuke sõbralist sekeldusi sünnitas abielu-paari wahel esi
algse elupaiga walimise küsimus. Anu kutsus Taawetit nii
kauaks Kiisale elama, kui neil jälle korda läheks oma kodu ja 
kollet asutada, milleks neil praegu weel jõudu küllalt ei olnud, 
ja Mihklil ning Liisal polnud tööwõimsa, kaine koöuwüi wastu 
midagi. Aga Lõhmus nuusutas kärsahaisu. Ta kartis leilist 
punasele kerisele sattuda. Juba nüüd, kuö ta Kiisa usuahjust 
pisut eemal elas, sai ta igapüew kõrwetaöa füllalt; mis meel 
siis, kui ta kolis otsekohe ahju lõõskawale paistele! Et neil 
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kolmel tema kallal küllalt weel kõrwetaöa ja kärsutaöa oli, 
selles ei jätnuö naö teda oma paranöuspalwetes ning pääste- 
jutlusteö kahewahele, ja seda teadis ta isegi: oma wäliste 
kommete parandamisega polnud ta ju weel „armu saanud 
hingeks" küpsenud, prohweti puhastatud ja parandatud usk 
ei olnud tema südamesse weel poolegi teed leidnud. Seepärast 
oli tal waruks, et nende kolme usuline rohitsemine tema kallal 
kestab täie hooga edasi ja kujuneb seda põhjalikumaks, mida 
enam ta nende küüsis on.

„Ei," wastas ta Olnute. „Tule sina parem Geenepalule. 
Seenepalul lahedamad ruumid kui Kiisal ja töökoht mul juba 
walmis seatud, pererahwaga tegin kaubagi juba ära — wõime 
neile jääda, niikauaks kui aga tahame."

„Olga Kiisal oleme omaste juures," oli Olnul wastu öelda, 
„ei me tülita ega koorma teisi inimesi ega ole kellelegi risuks 
ees."

„Sest põle Seenepalul koa mitte juttu," sai ta wastuseks, 
„muidu põleks Olnöres ja Leenu meile korterit ise mitu korda 
pakkunö. 2a ega me seal armu pärast ela, et teistele ristiks 
oleme: ma tasun kõik ära — olgu tööga, olgu rahaga, nii kuöa 
just soowitakse."

Olnu kutsumine ei sündinud, nagu Taawet tööga hästi 
märkas, ilma kindla nõuta, mida ta aga toaga fatoalufega, 
mis ettetoaatlif käskis olla, salajas püüdis pidada. Olnu elaw 
püüd oli nimelt meest Geenepalu ilmlikkude tuulte käest Kiisa 
talu palweõhustikku toimetada, lootes sellest ta hingele kõige 
paremat. 2umala ime abil oli fee hing juba poolel pöördel 
— nüüd oli toaja tagant lükata, et teostuks ka teine pool pööret. 
Et aga haigeid on, kes hea meelega rohtu ei taha toõtta, siis 
toaja fee peita joogi toõi söögi sisse...

Kuid Taawet polnud haige, kes laseb ennast tüssata, 
ja nõnda lõppes waiölus wümaks tema wõiöuga. Seda enam, 
et Olnugi tema poolt ettetoodud põhjendusi mõjuwateks pidi 
tunnistama. Olga mitte ainult polnud Seenepalu neile elamiseks 
ja Taawetile töötegemiseks tõesti kohasem kui Kiisa, Waid Olnu 
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Pidi, fui ta õiglane tahtis olla, ka weel kartusele maad andma, 
et Taaweti läbisaamine äia ja ämmaga, kes olid wäimehe 
mõne kuu eest alles uksest wisanuö, wahest mitte kõige paremaks 
ei kujuneks. Minewik andis seesuguseks aimduseks asja. Waen- 
likust wahekorrast haige ja tohtrite wahel oli aga esimese para
nemisele kõige pahemat karta.

Taawetile ja Olnute — iseäranis Taawetile — algas 
Geenepalul seepeale põlweke, mis küündis esimese iharaile 
kujutlusile ligi, põlweke, mis magususe poolest oli wõröne nende 
abielu esimestele kuudele, õnn uuendas ja noorenöas neid, 
palweorjuses tardunud Qlnugi lõi sulama ja andus nautimiS- 
tunnetele taoti tingimusteta. Kuiw, puine usuline koorik tema 
südame ümber puhkes wahel poolwägisi, ja siis tundis Lõhmus 
enesel naise olewat, naise, nagu fee noorikuna olnud ja nagu 
Taawet soowis, et ta ikka oleks. Taawet märkas enda ligidal 
siis jälle midagi inimlik-lihtsat, midagi naiselik-sooja, midagi 
lihalik-tuttawat. Sa neil hetkil mõistsid nad jälle teineteist, 
nende hingeline ja waimline wahekorö tasandas ja ühines.

Olga need päikesepaisteses pühapäewad ei olnud wälta- 
wad, nende järgi tulid taas pilwitawad äripäewaö. Nende 
järgi tuli udu ja auru, milles nad teineteist ei näinud ega kuul
nud, milles ühe toaim otsis teist kobamisi, ilma teda tabamata. 
Oli Taawetil esiotsa särisewal rõõmul peast läbi lennanud: 
saab ta Kiisa haigete hulgast Seenepalu terwete sekka, nii
suguste turbade, wärskete, tugeroate inimeste seltsi, nagu Lecnu, 
Olnöres ja nende lapsed, füll ehf haffab jälle toibuma, fofuma 
ja selgima, — siis pidi ta mõni nädal hiljemini endale tunnis
tama, et loodetud terwendaw mõju Olnu kohta oli ainult möö- 
duw, ainult silmapilkne. Ta häwines ruttu wastandlikul mõju
tusel, mis tuli Olnu läbikäimisest maltswetlaste ja nende fanaat- 
llkkuöe juhtidega, elawast läbikäimisest toanematega, Tõnu- 
fZeetri ufutoennaga, lugija Mariga ja teiste kirglikkude palwe- 
inimestega. See müstiline mõju oli palju wõimsam seks eel- 
sooöunud naise kohta, kui Seenepalu rahwa tugew-terwe, 
atoal-faine eluproosa mõju, wõimsam ka, fui Taawet! katsed. 
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häwltaöa tema ajus tekkinud tumeöusekuöesid mõiötusetulega. 
Anu sattus warst! jälle, ikka harwemaks ja lühemaks kaha- 
newaö hetked wälja arwatuö, oma endisesse eNu, mis koos
tus fantastilise meeletuse orjusest.

3a siiski ei kaotanud Lõhmus lootust, et Anust saab kord 
jälle inimene, nagu Anugi lootust ei kaotanud, et Taawetist 
saab kord inimene, pentsik paar! Neid paare, kes kuidagi 
ei sünni mõistlikkude normide alla. Hoolimata nende wahel 
haigutawast waimsest lõhest ei suutnud nad teineteisest lahus 
olla, ei raatsinud teineteisest ilma jääda, tundsid waigiStamatcr 
Igatsust teineteise läheduse järgi. Nad pigistasid silmad kinni 
endi waenullse wahe kohta ja hoidsid käed üle lõhe koos. Nad 
olid nagu kaks põdejat, kes teineteist rawiöes kannatlikult 
eneste paranemist ootawaö, hoolimata kõige halwematest mär
kidest.

Kewaö tuti ja tõi kaasa nähiseid, mis panid Lõhmuse 
ägama oma naise waimuterwise paranemise ootuses. Sest 
need nähiseö rääkisid paranemise asemel selgel keelel haiguse 
raSkenemisest.

MaltSweÜ usu awalikkuöe tegelaste seas, kes ennustasid 
1861. aaöta suwekö häwitawat sõda, oli üks agaramaist Lõh
muse Anu. Alhwaröawa sõja sonisid need usutargad, nagu 
teada, piiblist wälja, selle tumedamaist weerguöest. Enne sõda, 
sõja eest, pidid „armu saanud hinged", õige- ja puhtausuliseö 
maltSwetiö, Kaananimaale ära pääsema, kuhu oli prohwet 
läinud neile asupaiku walmiS waatama. Kahtlust õnneliku 
pääsu kohta tohtis sama wähe olla kui sõja tuleku kohta. 
Kahtleja tegi pattu jumala ja tema sõna wastu. Seisis ju en
nustus pühakirjas ülewal, pealegi mitmes kohas, mitme proh- 
weti kirjutatuna. Niisugusele uskmatule pidi osaks saama tae- 
wase walltseja karistus, sõja „nelja teraga mõõk" pidi ta maha 
raiuma, nagu see mõõk ka äraminekuga hiljaks jääwatele 
usklikkudele weristaöeö pidi „kandu lööma".

See õpetus saatis teatawasti korda, et paljud usuagara- 
maö maltSwetiö, walmiStuöes äramineku wastu, oma loo- 
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rnaö, tööriistad ja majafraami kewaöe eel ära müüsid, sage
dasti wõileiwa eest. Ja seda ei teinud mitte ainult need, kellel 
talud korrapäraselt üles öeldud ja wäljaränöamisekö passid 
nõutatud, Waid ka need, kellel puudus äraminekuks iga loomulik 
wõimalus. Olga fee sõja- ja kaanani-õpetus saatis toeel enam 
korda. Needsamad talupidajad, kellel kohad üles ütlemata, ära- 
mineku-loaö mõisnikult ja passid kubernerilt saamata, jätsid 
kewaöel põllud harimata ja tõuwilja tegemata. Oleks ju nende 
seisukohast ka lollus olnud waewa näha ja seemet raisata, 
fui kõik ometi maha pidi jääma, pealegi laastawaile sõja- 
wägeöele jalge alla sõtkuda.

Enesestki mõista, et Kugligi juhtiwaö maltöwetiö olid 
nende usuliste farutüHtegijate hulgas ja et Kiisa pererahwaS, 
kelle tütar oli sõjamõtte pea-õhutajaiö, nende seast ei puudunud.

Küll püüdis Lõhmus hoopi, mis ta naisewanemaö sõge
duses enestele tahtsid anda, ära hoida, milleks ta nii Olnule 
kui ka sündsal puhul Mihklile ja Liisule sõiöelöeö ja hoiatades 
peale käis, et nad jätaksid ilmatuimata rumaluse tegemata. 
Küll katsus ta neile pähehakkawalt ära seletada, missugune 
seisukord neid ootab, kui loodetud ime neid kewaöe mitte 
Kaanonisse ei wii ja kõikehäwitaw sõda tulemata jääb. AS
jata! Nad kõngutasiö tema jutu peale ainult pead ja mui
gasid põlglik-pilkawalt. Mis nüüd temasugune ärkamata ja 
armufaamata ilmalaps ka jumala kawatsustest ja taetoa teedest 
teaöwat! Mida wõiwat pime rääkida toalgufeft ja uskmatu 
hingeõnnistusest! Ega temake ometi pühakirja sõnu fuuttoat 
ümber lükata ja prohwetite ilmutusi waleks ajada!

polnud parata — hullus pidi käima oma teed.
Aegsasti kewaöe lähenemisel hakati müütama, mis müü- 

taöa oli, ja kui põlluö tuliö lume alt ning kuiwasiö, polnuö 
Kiisal enam atra ega äket, millega neiö harima minna, ega 
seemet, miöa neile peale riputada. Kõik oli „mehele pandud", 
ja enamasti nii oöawalt, et Taawet LõhmuSki oma õhukese 
kukruga äia warast mõnda wõiS omandada. Kaerad, odrad, 
fartultö, linad — kõik jäid maha tegemata, nii ₽♦ sellekohase 
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täiuse poolest Tõnu-peetrilgi, kuö ju usukinöluses kellestki maha 
ei jäädud. Kiisale järgi ei jõutud.

Aga see sündis muide Madise tahtmata. Kuna Madis 
wlibis pikemal usu-teekonnal, olid teenijad kodus omapead, 
na lihasse ja luusse kaswanuö kombe järele, kewaöest põllu
tööd hakanud tegema. Kui peremees koju jõudis, leidis ta oma 
pahanduseks, et kartulid pandud ja sugu kaeru ning otrigi see
mendatud. Tema nurin ei teinud sündinut enam sündima
tuks ... Nõnda jutustas Madis ise igaühele ja oli wäga nuk
ker, et tal kodus asjata jumala toitja raisatud, mis paraku 
pealegi eksiartoamusele maad toõitoat anda, nagu puuduks 
Tõnu-peetril kõikumatu usk pühakirja ilmutisse. Kahju, toaga 
kahju!

Siis järgnes meeletuse kroonimine.
Sõnum toalgest laetoast ja prohtoeti tagasitulekust oll 

saabunud.
Mis muud kui teele Tallinna poole!
Meel püüdis Lõhmus toähemalt Anusse mõjuda. Ta 

kulutas muidu suud. Naisel puudus iga taip tema sõnade jaoks. 
Täis lapselik-õiglast toõõristust ja ehmust küsis Anu talt iga 
toastuse asemel, kas ta siis ikka tõesti tahttoat maha jääda, 
naisest lahku minna, sõjakoleduste kätte sattuda, elu kao
tada ... Ning tõsine toalu paistis tal näost ja kuuldus häälest 
seda küsides.

Taatoet toaigistas toaesekest. Wihaselt oma kuklatagust 
küünistades ja haledalt naeratades toaötas ta:

„Mine aga peale, küll ma sulle järele soan, kui juba 
sõjamüöinat kuulen, panen kas toõi paljajalu punuma. Aga 
enneaegu minema pühkida, nagu köstri toasikas kolm päetoa. 
enne toihma karjast koju joosta — seda teha on mul häbi. 
Ole julge, et ma ei taha sinust ilma jääda, ja niisama julge, 
et me soame teineteist toarsti jälle näha — olgu Kaanonis, 
olgu Egiptuses."

Taatoet sootois küll, et naine jätaks Jukukese koju tema 
juure, ja lubas poisi tertoelt ning priskelt talle sinna lätte 
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tuua, kuhu ta hiljem ise soowib. Aga et Anu lapse maha
jätmisest midagi ei tahtnud teada, siis loobus Lõhmus oma 
soowlst. Ja nüüd järgnes Anu poolt korrapärane lahkumis- 
jumalagajätt, umbes säärane, nagu saadaks ta meest sõtta, 
pisaraid, õhkamisi — kõike oli. Muidugi temalt üksi. Lõhmus 
— see naeris. Mitte wäljastpoolt, Waid seestpiöi. Aaeriö nuk
ralt, nagu naerdakse waese nõdrameelse tembutusi...

Läks teele perekondi, läks wallalisi. Talupidajaid, fauna
mehl, teenijaid. Hobusega ja jala.

Kiisalt läksid kõik peale Miku. See oli minekupäewal ka
dunud, nagu tina tuhka. Kõik otsimine jäi asjatuks. Tuli alles 
siis wälja, kui woor Kugli mailt juba ammugi kadunud. Tuli 
tuikuöes, wiinapuöel põues. Sanglepale...

Altsaunast läksid kõik. Tõnise usk walge laewa ja ähwar- 
öawa sõja sisse polnud küll kuigi suur,- ta ümises nagu kunagi: 
„Sa ning ei... nõnna wõi teisiti... eks soa näha, kui soab 
näha." Aga seda suurem oli Wiiu, tema koduse walitseja, 
usk, millega sai Tõnise kaasaminek enöastmõistetawaks. Sa 
peale selle: kui peremees läks, ega saunamees wõinuö maha 
jääda.

Tõnu-peetrM läksid kõik. Ssegi pime perenaine wiiöi kaasa, 
peremehe elatanud emaga, selle puöenewa mullakesega, oleks 
lugu muidugi täbar olnud, kuid see oli heaks arwanuö paar 
nädalat enne teekonda sõja eest mätta alla pugeda. Nõnda 
pääses teine reisuwintsutustest.

Weel paarist perest läksid kõik, aga Pärtlilt peremees 
üksi, peremees ilma naise ja lasteta. Ainult sulasega. See 
hoidis peremehe poole, nagu tüdruk hoidis perenaise poole 
ja koju jäi. Kes teab, kui kindel sulase Mardi laewa- ja 
sõjausk just oli, aga ta arwas, et ega mõned tööta päewaö 
wõi koguni nädalad ta tülpinud teomeheliikmeile kahju wõiks 
teha, parem juba teed käia kui adra taga tuigerdada.

Kui nad siis kõik olid läinud, mõtles Lõhmuse Taawet 
endamisi: „Siiamaani ma ei tahtnud Tihase lori uskuda, et 
Kiisa Mihkel toona kuuse otsas kolm ööd-päewa wiimset päewa 
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oodanud, aga nüüd usun." Ja fui mõni aeg hiljemini kellestki 
Kupumäe Antsust naljatati, et ta oodanud oma toa taga hao
pinu otsas pilwe, mis rahwa tõotatud maale pidanud toiima, 
siis polnud Taawetil enam raske ka seda uskuda.

Kiisa Mikugi meelest, kelle olid maltswetiö juba nii tui
maks teinud, et ta neist naljalt midagi enam imeks ei pannud, 
oli see walge laetoa teekond liig. Ta nohises Taaweti wastu 
öelda: „Neagitakse ikke, et wiin ajada inimest hulle tukka 
tegema — näe, usk käib wiinast kaugelt üle! Ei oleks sugugi 
uudis, kui läheksid teised Tallinnas jaluli meröe ja hakkaksid 
jala mööda wett püha moa poole rändama, fui näewad, et 
laew jääb tulemata."

„Küll nad pööraksid ümber, fui wesi juba suuni ulatab," 
naeris Lõhmus wastu.

„Mis sa arwaö — faö tulewaö foju tagasi, fui mõne aja 
ammuli on merre wahtinuö, wõi ehk wõtawaö kätte ja hakka- 
waö moaö mööda minema?"

„Kes neid ilma passideta laseb! Küllap linnapolitsei ju
hatab neile warsti hoopis teist fui teed Kaanonisse! Ega 
safsaö kisa tõstmata jäta, ja kuberner elab jo TaMnnaS."

„Nojah, parajasti kibe töö-aeg... mõisapäewad jäetakse 
wõlgu... ei nad jõua kaugele," kohmas Mikk ja laskis lau
sele järgneda urisema ohke, nagu ei tunneks ta omaste tagafi- 
tuleku-wõimalusest midagi wõhemat fui meelehead.

Aga linnalllemus oli laewaootajate wastu fannattifum, fui 
wõis eeldada. Nädal läfs mööda — ei tagasitulijaiö weel 
kedagi. Lehekuu jõudis lõpule, jaanikuu tuli kätte — ikka 
weel salliti „päröikuiö maltswette" linna piirkonnas. Linnas- 
käijate käest, hiljemini ka „Perno postimehhest", mis Tihasele 
käis, saadi kodus teada, kuidas Kaanonisse rändajad Lasna
mäe aasal leeris elada ja ikka weel usklikult oodata prohwetit 
ja tema laetoa.

Llhel päetoal otsis Taatoet Lõhmus Kiisa Miku üles, 
kes oli päetoilisena ühe peremehe juures tööl, ja ütles temale:

„Kuule poiss, me peame Kiisal tööle hakkama."
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„Mis tööle?"
„Tööle, mis teised tegemata jätsid. Ega mcm ikke paljaks 

wöi jääda. Muidu peate sügisel hambad Warna panema..."
Mikk nühkis sõrmenükiga oma uduseid silmi.
„Tahad Kiisa wäljaö wilja alla panna wõi...?"
„Neh! Wähemalt niipalju, kui kahekesi wäikese abiga 

weel jõuame. Näe, kauemaks jääwaö ära, kui ma mõtlesin, 
ja külwi-aeg jõuab lõpule. Hea weel, et see külma kewaöe pä
rast niikaugele on nihkunud."

„Aga mis sina siis settest soad?"
„Nooh, omaste asi," waStas Taawet. „За ega ma see

met Mihklile kingi... Eks neil oleks koa hea meel, kui kord 
koju tulewaö ja leiawaö, et töö mitte kõik tegemata põle."

Mikk otsis rippuwal Pilgul midagi maast, enne kui ta 
arusaamatu pomlna lõpul küsis:

„Kust me siis süüa soame?"
„Wõiö käia minu juures Sanglepal niikaua söömas, kui 

waenelaps oled — reakisin juba peremehega."
„Kas sul siis kõik on, mis tarwis?"
„Mis ei ole, seda muretsen."
Lõhmus ei olnud — tänu Kaanonisse ränöawaile mattS- 

wettiöele, nende seas ka Kiisa rahwale — mitte enam päris 
paljas mees. Sügise, taline ja kewaöe jooksul usinasti tehtud 
käsitöö eest oli ta teeninud näputäie kutte, mida tema, kes ta 
ümbruses uue renditalu järele ringi waatas, paremini poleks 
wõinuöki tarwitaöa, kui et ostis äraminejatelt, kes hinna peale 
suurt ei waaöanuö, odawalt ühe ning teise tööriista ja muu 
tarbeasja, äia käest isegi hobusekvndi ja lehmamuttika, kette 
Seenepalu peremees sedapuhku oma neljajalgsete hulka söö
gile wõttis. Loomi ostes oli Taawetil lõbus mõte peas kõpit- 
senuö: No noh. Kiisa wanamees, warSti oled neid minult ta
gasi nurumas!... Et lahkujalt oli ka wilja- ja kartuliseemet 
müüa. Lõhmusel raha aga otsa sai, siis ta laenas Andreselt, 
kes oli ka ise ostjate seas, lisa ning omandas nõnda Kiisalt 
natuke otri ja hemeiö ning mujalt pisut kartuleid ja kaeru.
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Muidugi liikus tal ka selle ostu puhul aimdus peas, et müü
jad muutuwaö ise warst! ostjateks ja et siis on hea, kui ta 
neid hädast wõib aidata... Millest Kiisa „häöakülwil" puu
dus kätte tuleks, seda wõiö ta Seenepalutt, kus oli usaldus 
tema iv astu täieline, laenuks saada.

Mikul ei olnud nähtawaSti midagi õemehe ettepaneku 
wastu,- ta nägu läks pealegi elawamaks, mis näitas, et asi 
teda huwitas, et ta meel nagu tuhmist raskusest pisut ker
genes.

„Aga kuda jääb mõisaga?" küsis ta. „sZäewad wõlgu — 
peremeest ei ole — paar kõwa käsku juba külasse saadetud... 
Mis siis, kui tullakse ja wõetakse koht ää, kuna meil töö pa
rajasti tehtud ja seeme maas?"

„Mõisa peame waigistama ja wõlga wähendada püüd
ma," kostis Lõhmus. „Kui oma töö wähegi korras, ega 
siis muud, kui lähme kahe mehega teole — üks hobusega, 
teine jala. Wõiksid koa opmaniga isa eest reakida. Õnneks 
olla mõlemad parunid kodunt ää — reisind teised Saksamoaie 
— nii et koha ärawõtmist äkitselt toaga karta põle."

Juba järgmisest hommikust peale asusid mõlemad Kiisa 
põllule töösse. Heade ilmadega edenes see esiotsa kaunistt, 
aga siis tuli wihm takistust tegema. Kõrwataguft sügades pi
did mehed tunnistama, et nad kippusid aja poolest jänni jääma: 
mõisatöö ootas ja Kiisa töö ei tahtnud lõpukorrale jõuda. 
Ei aidanud midagi, et nad endile ühe wabatnaise appi olid 
wõtnud.

Kuid Lõhmus leidis nõu. Kui ta ühel päewal, hinge 
tagasi tõmmates ja higi otsaesilt pühkides, adra taga seisatus 
ja üle wälja sZärtli pere põldude poole waatas, paistis talle 
sealt lõbus pilt wastu: tema poolõde, Pärtli Willemi tragi 
küljeluu, sammus kündes adra taga. Sabad üles seotud, sää
red põlwini porised, pihik märg, sest wihma sadas. Tõstis 
aga piitsa, karjus wõiku waole ja sõtkus sitkeks mudaks muu
tunud müttas nagu sawikastis. Wist oli ta päewilise ja oma 
wanerna poja, kes eelpäewaöel põttul töös olid olnud, mõisa 

566



teole saatnud, kuna tüdruk kündmisega toime ei saanud. 
Nõnda kahmas perenaine ise adra käsipuust kinni.

Ehk oleks parem, kui läheksime teisele appi! käis mõte 
Taaweti peast läbi. Aga enne kui ta sellele aru pidades lähe
male astus, tuli talle midagi paremat, täielikumat meele. 
Homme on nelipühi laupäew. Mis siis, kui teeksime pühade 
ajal wäikeseö talgud? päewa Kiisal, teise Pärtlil! Ega tei
sel pühal küll naljalt taheta tulla, aga eks wiinake mõnda ikka 
meelita! Kolmandal pühal talgulisi teadagi küllalt. Teeme siis 
teisel pühal seal, kus tööd wähem... Waene Suuta! Enesel 
jälle rinnalaps kätkis, ja nüüd sõtku wihmaga adra taga!

Meel samal õhtul wiis Lõhmus oma ettepaneku Pärtlile, 
mis wäikese läbirääkimise järel seal meeleldi waötu toõeti. 
Küll ei olnud lootust talgutegi abil mõlemas talus kõike 
tööd ära teha — suurema talguliStehulga ülespidamiseks puu
dus siin fui seal jõud, kuna mõned põlluosaö ka seemnenappuse 
pärast tühjaks pidid jääma. Kuid asi seegi, mis jõuti ära teha: 
ega elanikkudel oleks wastu talwe ikka otsekohe näljale wastu 
waadata!

Nõnda peeti häöatalguseö, kuhu piiratud hulgal osawõt- 
jaid kutsuti, kummaski peres pühaöeajal ära — Pärtlil enne, 
Kiisal pärast. Kuiw ilm, mis mõlemal päewal walitses, eden
das tööd hoopsasti, nii et selle tagajärgedega kõigiti rahul 
wõiöi olla. Kuna Pärtli Willem ja Kiisa Mihkel, küla kehwe- 
maö peremehed, käed süles Lasnamäe loopealsel luulelaewa- 
kest ootasid, tegid ilmalapsed kodus nende töö ära, püüdes 
hoolt kanda nende ja nende perekondade peatoiduse eest.

Lõhmuse Taaweti ettepanekul ei unustanud talgulised Kii
sal peremehe kõrwal ka ta saunameest. Oli ju selle paluke 
weel palju kitsam fui esimese oma. Taawetil polnud tooja 
rõõmsaid töölisi Altsauna Tõnise fartulimaa pärast suurt pa
luda ja meelitada: nad tundsid selle waese, töötoa mehifese 
toastu, fes oma naise ja Kissa pererahtoa usu ohtorifs saa
nud, isegi niipalju ofatoõtliffuft, et tema heaks talgutööd jätka
sid ja toalgeft ketoadeööst lisa tootsid, fui päeto lõppes. Tõnise 
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kartulid pandi ilusti maha ja pisut otrigi siputati põllunurka. 
Ennem jättis Lõhmus muist Kiisamaad tühjaks, kui laskis 
seemne, saunameest ilma jättes, otsa saada.

Kohe pärast pühi hakkasid Taawet ja Mikk päew päewa 
kõrwal mõisas käima, esimene oma hobusega. Leiwakoti pani 
neile Seenepalu perenaine, piima said Lõhmuse lehmamullikalt 
ja Seenepalu kaewust.

„Kiisa Wadi rehknoot lä'eb suureks, ilmasuurekö!" naeris 
Taawet wahel naisewenna wastu. „Aga küll ma mehe 
maksma panen, oodaku aga!"

Mõisas sülitati muidugi tuld ja tõrwa maltswettiöe pöö
rase hulkumise pärast keset kibedaimat töö-aega ning ähwaröaü 
kõige punasemate karistustega kõiki, kes jätsid mõisapäewaö 
wõlgu. Natuke leplikuma silmaga hakati ainult Kiisa talu peale 
waatama, fui sealt korraga kaks tugewat töömeest ilmusid, wal- 
mis olles toana toõlga tasuma ja uue eest hoiduma. „Wõib 
olla, et peastate Kiisa Mihklil seega koha ja naha," tähendas 
opman Miku toastu, kui see talle mainitud tõotuse andis.

WttmakS tulid maltStoetiö.
Alles jaanlpäetoa ümber!
Longus ja lidus.
pugedes ja hiilides.
Nagu pekstud penid.
Laetoaootamine oli nende näod mustaks toaabanuö ja liha 

nende luudelt kuitoatanuö, nii et ilmalapseö neid enam ei taht
nud ära tunda... Tummalt, prunditud huulil ja toiiliti toaa- 
tega, lonkisid nad toäsinult tänatoale kogunenud toahtijaist 
mööda, jättes nende teretusi toastamata, nende pärimist kost
mata ...

Kui Kiisa rahtoas oma tõutoilja-põlöusiö nägi haljenöa- 
toat, jooksid kõik ruttu toaatama, mis seal nii ilusti haljen
dab. Leidsid orase ja kartulipealseö. Katkusid üht ja teist pihku, 
et kas ikka on oras ja kartulipealseö? Olid! Kahtlemata oliöl

Nüüd jäid seisma ja toahtima ega märganud määgi 
öelda.
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Siis wõttiS Kiisa Mihkel kübara peast, Pani käed risti ja 
langes põllupeenrale põlwili.

Liisu ja Olnu temale järgi.
Jumal oli waheajal kodus imet teinud!
Taewaisa oli teinud Kiisa Mihkli suwiwiljad maha!
Issand oli Kiisa Mihkli oma armsamaks sulaseks tunnis

tanud, sest et Kiisa Mihkel ja tema maja teenisid Issandat?
Aga korraga tuli punase peaga Jüri aida tagant ja 

hüüdis:
„Altsauna rahwal koa karöuliö ja odrad moas!"
Mis — temal koa?! Niisugusel leige usuga maltswetil 

koa?... Ega see siis...
Mindi waatama — õige!
Kah Issanda ärawalitud sulane!... Altsauna Tõnis 

kah!...
Tõnis aga, kõige oma perega, kõige oma puöulaSte kar

jaga — ta seisab ammuli sui sauna taga kartulimaa ääres, 
ja kui ta küllalt on wahtinuö ja alumist lõuga riputanud, paneb 
teine korraga täiest suust:

„No, ke kurat mulle siis seda head on teinö!... Wist 
mõni rikas ja rumal!"

Jumala peale see maltswet ei mõelnud...
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27.

Liigub siiski!

Tallinnamaa mõisnikkudele ei jäänud muidugi mitte tead
matuks, et esimene arwukam seltskond maliswetiusulisi talu
poegi, kes endid nende käpa alt olid teadnud lahti poetada, 
jaanipäewa-ajal Tallinna kaudu Krimmi poolsaare poole teele 
oli läinud. Arawalituö rahwa paljupilgatuö põgenemine 
Egiptusest Kaanonisse oli seega tõepoolest alanud, Wolga ääre 
rändamise kõrwale oli tekkinud „wäljawanöeröamine" Musta 
mere ääre. Wõiöi minewal aastal sakste ringkondades weel 
naerda rumalate, usuhaigete talupoegade tühist tuju ja totrat 
tuhinat, millest midagi wälja ei tulewat, siis seisti nüüd juba tõ
siasja ees, millest pilkamisega enam mööda ei saadud. Qsulisest 
liikumisest oli saanud majanduslik. Õigemini: usulise liikumise 
majanduslikud weörud olid nähtawale tulnud. Aatelise jampsi
mise kesta alt puhkes esile aineline tuum. Sonitud, luuletatud 
Kaanonist sai käpuga katsutaw, jalaga tallataw Krimm. Sa 
see nihkus ähwaröawalt Samara kõrwale. Ei, ta kippus saama 
Gamarast karöetawamaks.

Sest Krimmi asumiötingimuseö olid Samara omadest 
märksa paremad. Kes Samarasse tahtis minna, pidi tolle
aegse talupoja kohta olema üsna willakas mees,- tal pidi kõli
sema kõige w äh emalt kaks- kuni kolmsada rubla hõbedat 
kalitsas, wähegi korralikuks elamahakkamiseks kulus aga 
mitu head sada. Krimmi wõis aga juba häöawaewalt asuda, 
kes jaksas teekuluö kanda, ja niipalju kraapis peremeeste kõrwal 
mõni saunamees ja sulanegi kokku, iseäranis kui ta jala tahtis 
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reisida ja teel tühja kõhtu kannatada. Kroonu altas asujaid 
elama. See oli tõmbejõud, mis Samaral puudus, tõmbejõud, 
mis ajas mõisnikkudele kurja kahjuhaisu ninna. Sest miö kee
las peale maltswetiusuliste ka teisi talupoegi Krimmi rända
mast, kui awaraö asumistingimused tuttawaks said! 2a et nad 
tuttawaks said, selle eest kandsid peale maakuulajate ka sinna 
juba rännanud asujad julgesti hoolt. Nõnda wõis Krimm 
kergesti selleks saada, milleks Samara sakste õnneks mitte ei 
saanud: nende orioöawate tööjõudude karöetawaks kahanda
jaks. Seks wõis Krimm seda enam saada, et õhin Samara 
suhtes ka muil põhjusil, kui kroonu abiandmise puuduse pärast, 
leigenema hakkas: mõned sinnarännanud perekonnad, kes la
gedal stepil midagi ei mõistnud peale hakata wõi kettele amet
nikkude hooletuse pärast asumaad kätte ei mõõdetud, tulid kodu
maale tagasi ja laitsid sinnaränöamise ära. Niisama tuli maa- 
kuulajaiö Samarast petetud lootustega koju: kuiw,lage sööt oli 
nende eesti silma nii ära kohutanud, et neil maapinna wilja- 
kus ja muud lepitawaö olud tähele panemata jäid. Muidugi 
ei sattunud Samarasse asumine nende üksikute laüjate mõjul 
weel mitte seisku — wähemate salgakeste ja üksikute perekon
dade kaupa tilkus sinna wäljarändajaiö ikka edasi minna —, 
kuid sinna-asumise üldine õhin oli oma jõu ja tüseduse kao
tanud.

Saksad aimasid Krimmi poolt paha.
Niikaua kui Maltswett-lükumine kandis nende meelest 

puhtusulist laadi ja ei teinud tegemist ilmlikkude asjadega, 
miö ju korras olid, Waid ainult Jaetoustega, niikaua olid 
mõisnikud tema waStu sattiwaö, ükskõiksuse pärast sattiwaö. 
Sest mis puutus neisse talupoja hing, kui aga ihu mõisnikule 
paha ei teinud! Maltsweti usu wastu wõitlemine jäeti pappide 
hooleks, ilmlik ülemus hoidis mõõga tupes.

See ülemus astus aga rünnakuks kohe riwisse, kui waimu- 
lik ema sünnitas ilmliku lapse, kui Maltsweti lahkusu seest 
wälja puges talupoegade toaga lihalik himu parema elukorra 
järele, nende patune iha pääseda parunite ikke ja piitsa alt.
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See kahjulik iha ei ähwaröanuö orjapiöajalle esiotsa, õige 
küll, suurt hädaohtlikuks saada. Ei Saratowi ega Samara, ei 
Krimmi poole sihitud tuhin. Liialine waesuö ja liialine harima- 
ws näisid kõwad kammitsad olewat. Asumaad olid kaugel, 
sinnasaamiseks oli waja raha ja teadmist, ja need puudusid talu
pojal. peale selle polnud puudust igasugu politseilistest takis
tustest, mille mõju peale oldi julge: mõisahärra luba wälja- 
ränöamiseks, wäljaränöajate kitsendatud norm, tülikas, aja- 
wiitlik passisaamine, liiga lühike passiaeg jne., kuhu juure 
lisati haagikohtunikkuöe kimbutamiseö. Need ei olnud küll „sea
duslikud", aga mõisnikule tarwilikud ja seepärast nii hästi 
kui seaduslikud. Nõnda waatasid saksad esiotsa, ehk küll kort
sus kulmul ja urisedes, siiski ilma suurema wiha ja ärewuseta 
talupoegade äramlneruhimulise liikumise peale,- nad tundsid 
endid olewat „tawaliste abinõude", „koduste rohtude" kaudu 
kahju eest tarwllise määrani kaitstud. Sõre, wõimetu wälja- 
ränöamine ei wõinud, waaöates maata inimeste määratuma 
hulga peale, neile weel häda teha, nii waStik kui see nende 
peremehe-meelele ka oli.

Niipea aga, kui nad märkasid aia sees suurt auku ja panid 
tähele, et põgenewaö orjad hakkasid seda auku tarwitama, et 
üksikutele kippusid salgad, salkadele hulgad järgi tegema wõi 
et neile see paljas wõimalus jäi — sedamaid laskis orjapere
mees koerad lahti ja awas orjajahi. Tawalise, seadusepärase 
wägiwalla-walitsuse asemele astus hirmuwalitsus erakorraliste 
abinõudega.

Olid haagikohtunikuö ennemalt ära keelanud malisweti- 
usullste palwetunniö, millega kaudselt ja kaetult muidugi 
püüti tabada nende wäljaränöamis-mõtet, mida palwetunöiöel 
õhutati, siis läks mainitud kohtule poolt nüüd awalik ja otse
kohene keeld wälja, mis tunnistas iga kooskäimise ning nõu
pidamise wäljarändamise asjus kuriteoks ja seadis selle raske 
nuhtluse aNa. Hoolimata sellest, et wäljaränöamine sakste 
eneste tehtud seaduses oli lubatud! Kangete ähwaröuste all anti 
talitajatele käsk walwata, et säherdusi koosolekuid enam awali- 
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kult ega salaja el peetaks, kuna isikud, kes keelust üle aStuivad, 
tulewat haaglkohtunikule wiibimata üles anda.

Mis liiki nuhtlus süüdlasi ootas, seda wõiS iga talupoeg 
isegi arwata,- sellest olid mõned „Samara mehed" eelmaitse 
juba kätte saanud ning seda eelmaitsel püüdsid ka mõisapolit- 
selö neile Krimmi igatsejaile jagada, keS, Lasnamäe nõlwakul 
laewu oodates, mõisale teopäewi wõlgu olid jäänud wõi muid 
kohustusi sakste wastu unustanud.

Aga mõisnikud eksisid eeldades, et hirm witsade ja kep
pide eest on suurem, kui himu nende alt pääseda. Nad ei 
mõistnud ka tühja kõhu mõju inimese kohta õieti hinnata. 
WäljaränöamiS-liikumine ei jäänud haagikohtu keeldude ning 
ähwaröuöte ja mõisapolitsei proowiweriStuSte tõttu mitte soiku, 
Waid kasivas weel. See osutus warstigi sellest, et mõisaöele 
jaagupipäewal 1861, iseäranis Äärwamaa walöaöeö, jälle roh
kesti talusid üles öeldi, kuna neist kohapiöajatest ja kandimees
test, kes tänawu minema ei pääsenud, mitte ükski mõisaorju- 
sesse tagasi ei heitnud, Waid kõik ainult aega ootasid, millal 
saaksid uute passidega minema. Albu mõisasse kogunes, pea
legi ammu enne harilist ülesütlemise ja paösiloa-saamise täht
aega, juba juunikuu lõpul, hulk rahwast kokku, kes nõudis 
mõlsawalitsuse käest kärsitult tarwilisi tunnistusi, ja kui nõudjate 
soowi ei täidetud, läksid nad teisel päewal paljude muudega 
seltsis haagikohtusse, kust nad muidugi sama tühjalt pidid ta
gasi pööröima.

Ka Lasnamäe laewa-ootamise haledal nurjumisel polnud 
tähendatud liikumise kohta halwawat tagajärge. Oleks wõinuö 
arwata, et wlsamaö imeusuliseö maltswetlaste seast näewaö 
settes nurjumises jumala hoiatawat sõrme, „Egiptusest" mitte 
lahkuda, kuna kainemaid jälle tunnetus, et taewaisa ega tema 
prohweti poolt äraminekuks mingit abi ega toetust ei tule, 
tagasi oleks wõinuö hoida pikka teekonda teadmata ilmanurka 
ette wõtmast. Aga midagi sellesarnast ei tulnud nähtawale. 
Kui miski asi sai Lasnamäe seiklusest kahju, siis usk imedesse 
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ja lmekuulutajatesse. paugu sai Mallöweli prohweM kuulsus, 
paugu saiö need wäikeseö prohwelid, kes olid laewausu maltS- 
wettiöe sekka kannud ja õhkuma puhunud,- paugu sai kõik see 
uskllk-palwelik-luulelik ehtewärk, mis oli wäljarändamis-küsi- 
musel mallswellaSte silmis ümber. See kirju, lipenöaw-la- 
penöaw ehtewärk häwines nende pilkude ees, aga asi ise jäi 
järele, muudkui paljalt, kainelt, labaselt seisis ta nüüd nähta- 
wal. Nagu suure tahwli pealt wõiöi lugeda: „Kes orjuse- 
wlletsusest tahab pääseda, see wõib seda, aga üksnes omast 
jõust. Abi ärgu oodatagu taewast ega maa pealt!

Nõnda oli ka „ärawalitud rahwa" waimulik Kaanani- 
liikumine selleks saanud, mis ta õieti ja üksnes oli: majan
duslikuks asjaks, kõhuküsimuseks. 2a et ta seks nende eneste 
meelest oli saanud, et tema ümbc.t waimulikuö ebahilbuö maha 
olid langenud, siis hõõrusid maltswetiö oma nägemahakanud 
silmad hästi selgeks ja asusid nõnda ettewõtte kallale, nagu 
oli ainult kohane: kainelt ja asjalikult. Talu wõi teenistus 
õigel ajal üles öelda — mõisast luba, kubernerilt pass wõtta 
— asumaa Krimmis ära kuulata — siis oma küüöi ja kuluga 
minema! See oli eeskawa, mida hakati samm-sammult täide 
saatma.

Et maltswetlasie Krlmmi-liikumine säärase ilmliku pöörde 
oli saanud, siis hakkas ta aegamööda ka isikuid huwitama, kes 
sellest ususeltsist waimselt eemal seisid. See huwi oleks wõinuö 
elawaks saada, kui Krimmi olude üle rahwa sekka õiglasi ja 
põhjalikke teateid oleks läinud, kui oleks laialisemalt kuulda 
saadud, kui oöawaSti Krimmis maad wõiS rentida ja osta, 
mil määral kroonu asujaile abi andis, kuidas on mullapinna 
headus jne. Niisuguseid teateid, aga hoopis küündimatul mää
ral, oli üksnes maltsweti-usulistel ning nendestki ainult wäike- 
sel kildkonnal. Seepärast sattusid mittemaltswettidest ainult ük
sikud, ja needki pooljuhtumisi, Krimmi-liikumise sekka.

Llks niisuguseist oli Lõhmuse Taawet Kuglil.
Miski polnud loomulikum, kui et temasugune mees, kes oli 

kodumaa seaduste ja nende tegijatega eluaja karwupidi koos 
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elanud, siit kuhugi mujale igatses, kus walitseksiö wähegi 
lahedamad olud. WäljaränöamiS-kõmin äratas seepärast kohe 
tema tähelepanu, kui see talle möödunud sügisel, wäljaspool 
wangla müüre, kõrwu tungis, kõige pealt kõmm Gamarasse 
rändamisest. Aga esiotsa ei tvõinuö ta asjale lähemale as
tuda. Seks oli ta, wangist tulles, liiga paljas mees. Teiseks 
hakkas Samara kohta hiljemini halba kuulduma, mis pidi, kui 
sellest osagi tõsi oli, ettewaatliku mehe mõtlema panema. Krim- 
mi-liikumine jälle esines alul nii tölbi usulise narrusena, et 
Lõhmus sellele ainult käega wõis lüüa, seda enam, et „armu 
saanud hingede" kallist Kaananist ja tema oludest polnud nii 
hästi kui midagi teada.

Kuid järgnes aeg, kus üks kui teine põhjus kaotas maks- 
wuse. Lõhmus leidis wäljaränöamisekö ainelise jõu ja sai 
Krimmi kohta wäljaränöamisele julgusiawaiö teateid.

Seenepalu Andres lubas talle raha laenata.
„Kui sa senist wiisi edasi töötad," ütles see tõsine sõber 

ühel päewal Taawetile, „siis säästud sulle pool teeraha ke- 
waöeks isegi kotti ja poole wõid minu käest soaöa. Ai ehk jõuab 
sulle seemne ja hobuse hinna koa tagasi maksta."

Wiimast Taawet ei lootnud, sest waga Kiisa Mihkel oli 
waraliselt nii hästi kui otsas, aga sõbra laenupakkumise wõttiS 
ta tänuga wastu.

„Ole meheks, kuld ega ma tea, milla ära jõuan ta
suda ..."

„Tasu, milla jõuad," oli Andrese waStuö, „häda mul ei 
ole ja ilma ma ei jää."

„Kust sa seda tead — hakkan ehk jälle jooma?" naeris 
Lõhmus.

„Jood, mis jood — eks sa siis pea jälle wahet, nagu 
nüüdki," tuli ükskõikse rahuga Seenepalu peremehe musta 
habeme seest.

Andrese enda külge wäljaränöamis-tauö ei hakanud, pol
nud ka ime, sest tal juhtus hea koht käes olema, kus ta käsi 
käis wõrdlemisi hästi.
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„Niikaua fui ma kindlasti ei tea, et mõjal palju parem 
on, ei tahaks ma seda suurt tüli ette wõtta," oli tema arwa- 
mlne. „Aga kui ma edaspidi kuulen, et mind soojal moal nae
rate, siis tulen kohe järele!"

Lubatud laenuga saawutaS Taawet Lõhmus ainelise jala- 
aluse, mis talle wõimalikuks tegi ümberasumis-asjale läheneda. 
Ta haaras ettetootteft seda agaramini kinni, et talle mõned 
katsed selgeks olid teinud, et ümbruskonnas naljalt mõisa ei 
olnud, mis tema kätte weel renditalu oleks usaldanud. Seks 
oli ta kui mitmeti karistatud waras liiga tuttafo. Kaugemale 
asumise wastu oli jälle Anu, kes ei tahMuö omastest lah
kuda. parem nihkuda siis juba õieti kaugele. Musta mere 
ääre, fui seal wähegi elada saab — sinna, fuhu tahtsid fa 
Anu ornafseö ja usuosaliseö minna.

Asumaa fohta tõi Lõhmus omale teateid Orgmetsast, KuS- 
taw Maltsi isa fäeft. Maitsi peremees andis talle pojafirja 
meeleldi lugeda ning lisas suusõnal juure, mis ta KuStawilt 
Tallinnas Krimmi oludest weel oli fuulnuö.

Teated osutusid niisugustefs, et Lõhmuse otsus sealsamas 
ja sedamaid finölafs sai. Ja see oli: Edasi, julgesti edasi!

Sest Lõhmus ütles enesele: Kui sealne maapind üldse 
midagi söööawat kaswatab — ja nägijate jutu järele faswa- 
tab ta —, siis wõib saak seal mitu korda wähem olla kui siin 
ja põllumehe kõht saab ometi täis, sest tal pole suuremat osa 
oma tööwaewast orjuse ja maksude näol maa omanikkudele 
anda. Kolmkümmend kuni wiiskümmenö kopikat tiinu eest renti 
ilma mingisuguse orjuse ja abiteota! See oli ju nagu „jumala- 
muiöu" kodumaa renöihinöaöe kõrwal! Sa mõisniku wägiwalla 
alt lahti! Ei wahimeest witsaöega ega haagikohtunikku keppi
dega! Selle hinna eest wõis ju kuubasse weel enamgi halba 
wõtta kui lage maa ning sügawad kaewud ja wahel sekka 
mõni liiga põuöne suwi wiljaikalöusega!

Sest päewast peale oli Lõhmus Krimmi rändamise õhu
tajate killas. Hoolimata sellest, et taröusulisemaö maltöwetid 
tema kui musta minewikuga patulapse peale mitte just lahke 
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silmaga ei waaöanuö, tõusis ta oma Wallas siiski lükkawaks 
ning juhtlwaks jõuks äraränöamise asjus, sest tema nupukat 
kerasust märkasid ka „armu saanud hinged" ning jätsid ühe wõi 
teise toimingu meelsasti selle ilmalapse kawatseöa ja sooritada.

Tähtajaks, mil mõisaöest passiluba anti, oli maröipäewa- 
neg, sest siis wõis mõisaülemus järele waaöata, kas lahkuw 
peremees, kes koha jaagupipäewal üles öelnud, on ka tali- 
wilja uue rentniku tuluks korralikult ja hea seemnega maha 
teinud. Kubernerilt saadi passid seepeale alles uuel aastal 
kätte.

Hoolimata kepikohtu ähwardustest ilmus mardipäewa eel 
1861 Iärwamaa mõisadesse rohkesti passitahtjaid, kes endid 
ka seal mingi kärkimise ega turtsumise läbi oma ettewõttest 
ei lasknud loowutada. Muidugi oli iga äramineja enne oma 
kohuseid mõisa wastu wõimalikult hoolsasti püüdnud täita, 
et mitte sellest küljest peatamiskonksu ei leitaks: talu wõi 
teenistus oli korralikult üles öeldud, maksud makstud, orjus 
tasutud. Suurem hulk lubakllsijaist olid muidugi need, kes 
sakste passikonksu tõttu tänawu kewadel minemata olid jää
nud. Kättesaadud loakirjad toimetati sedamaid kuberneri kantse
leisse Tallinna, kus härra von Lllrich mossis näol nad direk
tor Hieckischi kätte wiskas. Kuberneri ilmest ei olnud raske 
lugeda, et ta „neile koertele" ennem keppi kui passi oleks 
annud...

Kuna ettewõte oli hulkade asi, mitte üksikute oma, ja asu
maal maad seltskondade peale jagati ning minek sinna aru- 
saadawail Põhjusil hulgakaupa koos pidi sündima, siis ei 
saanud ärarändajad kuidagi mööda tungiwast wajadusest, ette- 
wõtte korralduseks üldine koosolek ära pidada. Oli ju muu 
seas tarwls läbi rääkida ja ühisele otsusele jõuda, mil kombel 
tuleks asumaa Krimmis sinnarändajate jaoks enne rahwa teele
minekut wälja wõtta: kas waja passid seks otstarbeks postiga 
asjaomasesse ametikohta saata wõi aga saadikute kaudu. Wii- 
masel puhul oli waja saadikud ära määrata, nende mineku 
üle mõtteid wahetaöa, teekulud jagada jne.
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Sl jäänud siis muud nõu, fui otsustati koosolek salaja 
Pidada, saagu mis saab, paar julget Albu meest astusid 
asja etteotsa. Lihe üksiku koha peremees, wa tubli Pearn Hein, 
oli walmis nõupiöajaile oma katuse all. Mägede peres, koos- 
oleku-paika andma. Salamahti läks Albust teistegi walöaöe 
wäljaränöajaile teade koosoleku ajast ja paigast. Sügisese 
pimeduse warjul, talwekuu alul, koguti seepeale määratud 
õhtuks tasahiljukesi Mägede tallu ja peeti koosolek „kinniste 
uste taga" sama tasahiljukesi ära.

Nõupidamine wiis muu seas otsusele, passe mitte pos
tiga Krimmi läkitada. Mitte ainult polnud postitalitus tol ajal 
küllalt usalöataw, Wald terwe toiming ilma omapoolse woli- 
meheta, kellel oleks ka enesel asja kohta huwi, näis meestele 
käsituna. Ennem juba taheti suuremal kulu kanda ja passid 
saadikutega Krimmi läkitada. Leidus ka uStawaid mehi, kes 
walmis olid sääraseid kohuseid eneöte peale wõtma — üks 
Albu wallast, kellele hiljemini weel paar „priitahtlikku" kaas
last juure seltsisid, ja teine Ahula wallast. Uue aasta algusel, 
kui passid Toompealt käes, pidid mehed teele minema, et 
Krimmist, niipea kui asjad joones, tarwiliste dokumentidega 
koju tagasi pöörölöa, mispeale siis rahwas kodumaalt pidi 
lahkuma.

Lõhmuse Taawet, kes oli koosolekul nii enese kui ka äia 
ja selle saunamehe eest, sai seal welöi ootamata kombel oma 
wana sõbra Aadu Wikerpuurlga kokku.

„Näeh, wõ! sina koa Kaanoni meeste hulgas!" nae
ris ta, pigistades küüraka rätsepa kätt. „Mis sinul siis siin 
wiga elada, et mööda moaö-ilma hulkuma tahad minna? Oled 
jo prii nagu lind õhus ja kerge mamslitöö peal!"

Aadu pisikesed silmad kiiskasid rõõmust sõbraga kokku
saamise üle. Ta küünistas enese, kui nad peale nõupidcmlft 
minekut tehes toast õue astusid, otsekui takjas Lõhmuse käsi- 
waröe kinni.

„Ega mul enesel suurt hulkumlshlmu oleks," kostis ta,.
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„seesama lgaw torkimiStöö seal, mis siingi. Aga näe, naine 
ei taha omastest maha jääda."

„Wõi Eltsel wanematest nii kahju?"
„Mitte wanematest — Mihkel ja Liisu WSiksiö minna, 

kuhu tahaksid —, aga õöeöest-wenöaöest on kahju."
,,3a sina, mees, kohe walmis naise toju läitma... ko

guni enese tahtmise wastu!" naljatas Taawet.
„Kuhu sa, hing, ikka peased!" tuli küüraka kurgust kuiw 

kohin, millel sarnasust oli käo kädistamisega peale jaanipäewa. 
„За et ma nüüd koa sind, Taawet, näen minejate mestis," 
Üsas ta rõõmsalt, „siis olen naise wjuga üsna rahul. Mis 
siin ikke peale hakata, kui need koa ära lähwaö, kellega wahel 
mõistliku sõna juttu said puhuda!"

„Aga miks sa mind siis sinna weski poole rebid — 
minu tee läheb ju siit lepiku äärt mööda alla!" hüüdis 
Lõhmus, kes, nagu teisedki osawõtjaö, jala koosolekule ott 
ilmunud, mis sündis muidugi sel ettewaatusel, et rohkearwuline 
kokkutulek wähem tähelepanemist ärataks.

„Sinugi tee läheb otse Wikerpuuri mõisa!" seletas Aadu 
otsusiawal käsutoonil. „Woata mul isandat! Qks ainus kord 
vasta kohta — oli wist kewaöe — tuleb meele sõbra uksest 
nina sisse pista, siiski weel juhtub, et põle teist kodugi, ja 
nüüd arwab, et tema pääseb enne kahte-kolme päewa Albu 
mailt Kugli poole. Mul pealegi töö-waheaeg. Küll ma sulle 
näitan!"

„No, mul koa naine kodu... ja..."
„Ei su naisel ole kodu wiga kedagi! Külap teised Kugli 

mehed reagiwaö, kuda nõupidamine läks ja mis seal otsuseks 
tegime... Sa ära mind wastareakimisega ilmaaegu pahan- 
öagi, Taawet, ega ma sind lahti ei lase. 3ust täna ei lase..."

„Mis sul siis täna on?"
„Kurat, mul wärske õlut kodu ja noor siga tapetud!... 

Miin põle koa kaugel — soaöan poisi kohe järele."
„Wlinad — õlled — sead! — — mis pagana maltS- 

wet sa seöawlisi oled!" hakkas Lõhmus naerma.
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„Ma olen seda mõistlikku seltsi maltSwet," waötas Wiker- 
Puur, „kes poastub ja palub, kui tarwis on, ja siis jälle 
jumala andisid maitseb, kui enam põle poastuöa ja paluda... 
Ega ometi sina — taewas hoidku! — teist tõugu maltöwetikö 
ole hakand?"

„Miö siis oleks?"
„Kahju oleks, wend, kuradi kahju oleks! Sinuga on 

nii hea juua! Qhegi inimesega põle nii hea kortlit ja toopi 
tõsta kui sinuga! Märjukesel nagu teine maik... Olen teistega 
katsunö — siis, kui ära olid, ja nüüd, kus eemal oled — 
mitte sinna poolegi! Ma wist põlekski ennast enne naisewõtmist 
wõerutaöa jäksanö, fui sel ajal sinuga tihemini oleksin 
kokku puutund..."

,,3to, kui see sulle nii suurt meelehead teeb, eks ma wõi 
siis tulla su märjukest ja oösikesi häwitama!" otsustas Taawet 
lühikese arupidamise järgi. ,,Wa kibeda poolest olen wiimane 
oaSta küll pool maltswetti oid — koa just sellepärast, et oli 
hädaSte tarwis — aga sinuga hulga aja takka jälle kord pattu 
teha — kes sellele suudab waöta panna!"

2a haarates teineteist seltsimehelikult kaenlasse juhiti sam
mud „Wikerpuuri mõisa" poole.

Sinna wüs tee esmalt põigiti üle lagendiku, mille keskel, 
wäikese kõrgustiku laugul, seisis hollandi tuuleweski, pööras 
aga siis paremat kätt alla noore lehtmetsa poole, mille pool- 
raagus ladwiku tagant paistis Madise kiriku torn. Terwe 
maastik oli nüüd kuuwalgega üle ujutatud. Nagu helendaw 
sirp rippus poolkuu ülal tõmmufinife kummi küljes. Kõik asjad, 
mis seisid lagendikul tema kriitkahwatu kuma all, heitsid pikki, 
weiöraks wenitatud, nagu ehmunud Marje maa peale: Meski 
mõistatuseliste tiibadega, Miljarõuguö lämitaMate kõhtudega, 
heinakuhjad teraMate Marrastega, millel mütsid otsas, puud, 
hooned, roigasaiad. Kõik kehad ja kogud Marjasid selja taga 
nagu midagi MaritseMat, püluMat, hüppel oleMat. Kui mõle
mad sõbrad metsa Mahele jõudsid, torkas neil samal hetkel 
ühesugune tähelepanek peast läbi: hulk puid oli määritud 
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paatunuö werega, nende hõre leherüü täls roostepunaseid 
laike. Tahtmata waatasiö mõlemad mehed suurendatud silmil 
wargsi tagasi, mida nad aga järgmisel Pilgul häbenesid.

„Küll on puudel tänawu sügisel punast!" kahmas Aadu.
„Enam punast kui kollast," ümises Taawet.
„Iustku lihuniku põlled ripuwaö..."
„Otsegu weriseö särgid tolgenöawaö..."
Hõbedane paiste nõrgus sõredast, kasina lehestikuga kaa

sikust läbi nagu sõelast, et jääda seda heledamal kumal nende 
puude külge peatuma, millel paksem lehekuud seljas. Need kuued 
olidki enamasti punased wõi punakas-kollaseö. Ja korraga 
oli lõhna tunda, metsast salaja imbiwat lõhna, mis harmo
neerus selle wärwiga. Nagu oleks see lõhngi mõlematele 
samal sekundil tunöuwaks saanud, nii äkitselt ja ühtaegu waa
tasiö mehed jälle ringi — wilksti paremale, wilksti pahemale 
poole...

„Soame näha, kas jääv salajaks," pomises Lõhmus 
mõtteis.

„Hulk inimesi — ei tea," sosistas Wikerpuur, küsimata 
teades, mida seltsimees mõtles.

Sammusid seepeale waikiöes edasi. Waikides ja maha 
wahtiöes. Mõlematel midagi rõhuwat südamel. Teadmata, 
kust tuli. Nagu õhust. Nagu kuupaistest. Nagu sealt nende 
weripunaste puulehtede seest...

„No, eks sa reagi siis koa, kuöa sa selle püha abielu- 
põlwega rahul oled," wõttiö Taawet mõne aja pärast nalja- 
tooni üles, et sellega nende meeleolule heitunud warju ära 
peletada.

„Oi, wennike, see on üpris magus põlw?" kostis Wiker
puur, tema püüdele wastu tulles selsamal toonil. „See on 
nii umbes kõige parem, mis inimesele elus osaks wõib soaöa. 
Ma olen ihust ja hingest naisemees."

„Iseäranis ihust?"
„Hingest koa!"
„Siis lepid naisega koa päewal kokku?"
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„Igal ajal! Mul jo hea naine."
„Eks igamees kiida oma kitse!"
„Mul on naine, Taawet, et otsi teist sihukest peerutulega!"
„Ei sa ole weel sugeda soand teise käest?"
„Kui oleksingi soand — ega ma sellepärast teda weel 

pahaks hakkaks laitma. Niisuguse naise käest toota hoobiöki 
tänulikult wasta..."

Lõhmus raputas naerdes pead, heites tunnistawa pilgu 
küüraka näole,mis wahtis õnnelikul muigel poolkuu kalgi wal- 
guse sisse.

„Wõi peksugi eest annaksid teise käele suud! Mis tükis 
ta sulle siis nii ilmatu hea on?"

„Igas tükis."
„Noh, nimeta ühtegi!"
Aadu mõtles, mõtles — ei tulnud aga mehikesele midagi 

meele.
„Ega seda siis nõuna oska teisele ette wuristaöa, nagu 

iSsameie-palwet. Tead ja tunned aga ise, et on hea, olgu 
miS tükis tahes! Hea on hea ja magus on magus — sinna 
ei wõi keegi midagi parata... Wõi kas sina ei tea, mis on 
hea ja magus?"

„Tean muidu küll. Aga kust sinu Elts on hea ja 
magus — —"

„Eks mina tea jälle seda!" lõi Wikerpuur waiölusel 
saba tagant. Mõlemate naer kostis kaasikust rõõmsa mõ
nuga tagasi.

Nad wõisiö umbes pool tundi sammunud olla ja lähe
nesid juba kaasiku lõpule, kui neile selja tagant korraga kabja
plagin kõrwu kostis. Keegi ratsanik sõitis neile kaunis kiirel 
traawil järgi. WarSti jõudis ta nende kohale. Mehed nägid 
raudja hobuse seljas, punase teki peal pikkade juustega ja 
wiltkaabuga talumeest istuwat, kelle tinanupud musta kuue 
ees läikisid kuupaistel nagu waritsewad silmad.

Jalamehed andsid, teine teisale astudes, ratsamehele teed. 
See waatas kähku ja teraselt kord ühe, kord teise otsa, tõukas 
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siis hobusele saapakannaö kubemesse ja sõitis, ilma tereta
mata wõi muud sõna lausumata, meeste wahelt läbi edasi. 
Raudja rauad lõid kiwiöe küljest sädemeid. Ratsalise uute 
wene saabaste sääred, ainult poolest saadik mustatud, walen- 
öasid hobuse tõmmu naha pealt tükike aega.

„Mis see siis õhta hilja weel mööda metsi kuukab?" 
urises küürakas rätsep.

„Kes ta oli?"
„Kas sa's tund teist?"
„Ei nämö õieti — toa talitaja Jüri toõih? Oli nagu 

tema moodi soelõug."
„Wilk neh!... Kurat teab, mis ta jälle nuusib!"
„Sai ehk haisu teine ...?"
„Ega sinörit ole uskuda!"
Jälle lõi meeste meeleolu pisut piltoitama ja nad 

astusid toaikideö edasi, niikaua kui raudja kabjaplaginat oli 
eemalt toeel kuulda. Siis tõi neile metsast toälja jõudmine ja 
Aadu fauna nähtatoaletulek teised mõtted. Wikerpuur fai 
armsa külalise pärast jälle lustakaks ja pani oma jutu-ufina 
suu lõbusasti liikuma. Teaötous, et ka Elts Kugli külalise 
tulekust aitoa rõõmu tunneb, elustas head mehikest nii, et ta 
meeleldi kepsu oleks löönud.

Gertoiku saun, mida Aadu ise oma uhkuses Wikerpuuri 
mõisaks kutsus, oli aset toäikese küla toiimase pere taga, põllu
maa ja sarapuu-põõsastega kaetud aasa rajal, kitsa allika- 
oja ääres. Seinapalkide ja katuseõlgeöe helkjas karto tunnis
tas, et hooneke on alles uus. Ka kambriaknakese neli tillukest 
ruutu, millest paistis punakas tulekuma, näisid toeel selged 
oletoat. Õues oli nii rohkesti hagu pinus, et Lõhmus pisikest 
pilget ei suutnud tagasi hoida.

„Kuule, Oaöu, su hea ja magus naine ei toota sind toist 
enese juure magamagi."

„Kuda nii?"
,,Ro ega sul muidu nii fülm oleks!"
Raeris ja tähendas käega haopinude peale.
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„Äa, sooja me armastame," wastas Aadu, „aga mitte 
iseendi pärast. Sa ää unusta, et meil on koa pisikest peret."

„Wõi selle eest nii suur mure?"
„Selle eest neh."
Taawetil kribeles jälle midagi nöökawat keelel, midagi, 

mis puutus pisukese preili hellitawat hoidu, aga ta neelas 
selle alla, sest sõbra Wikerpuuri hääles oli liiga palju isalikku 
soojust ja sulawust...

Nad astusid saunauksest sisse — Aadu ärewa hüppega 
eel, Lõhmus oma laia, raske kondiga aeglaselt järel. Umbne 
soojusewool lõi neile ukseawausest paksult waötu.

Lõhmusele kippus naer peale, kui ta wihtlemispalawuseni 
köetud ruumis ringi waataö.

Tuba pakkus põõnutawa puhkamise, lebawa laisklemise 
hubast waadet.

Kõik elanikud olid laatsakil, nii kahe- kui neljajalgsed.
Kolde ees pikutas küljeli, wäljasirutatuö koibaöega, keel 

suust wäljas, Äladu poissmehepõlwine koer, toa ühe silmaga 
£oufa, kes wanadusest ei wiitsinud wõõra Peale enam hau
kuda. Leplikult tema lähedal, kambrilawel kõtutas keörates 
süsimust noor kass kiiskawate Wääwelsilmaöega. Ahju kõrwal, 
wana kasukatüki peal, puss käes, aeles tukkumisega heitlew 
peerusüütaja, Wikerpuuri õpipoiss Siim. Kiisa luukur Mann, 
õel kewaöest saadik lapsehoidjaks, sirutas seina ääres koikul 
lakke wahtiwate tühjade silmadega, ßilöi tüsedaks keskeks aga 
oli meister Aadu auwäärt abikaasa oma tütrekesega wõi, nagu 
ta neid wahel tuttawate wastu nimetas: Wikerpuuri proua 
ja preili.

Need mõlemad laisklesid laias abielusängis, mis seisis ukse 
wastas olewas seinas, ahju lähedal, piroua suwatses seda 
teha ööriides — särgi ja takuse seeliku wäel, rinnad, kael, sää
red paljad. Ta laiskles laialt, pehmelt, paisuwalt oma paksu, 
walge, õitswa kehaga, oma jämedate, ümmarguste liikmetega, 
ßreilife — fee siputas tal nagu tõuk külje all, musiwa, lutsu- 
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tatoa suukesega rippudes ema suure, kerkja rinna otsas, enesel 
teise jala warbaö mänglewate sõrmekeSte wahel.

pereisa ilmumisel ei olnud wähemat kui erutawat mõju 
kõigi nende põõnutajate ja pikutajate kohta. Küllalt, et pöörati 
sugu pead wõi tõsteti wähe silmi. Oli selgesti märgala, et 
peremeest siin majas ei kardetud, walitsuse waljust ei tuntud. 
Liigutawat elu tuli laisklejate kehadesse rohkem alles siis, kui 
märgati külalist, kui Lõhmuse teretaw hääl peremehe selja ta
gant, ukse-esil walitsewa poolpimeöuse seest kuulöawaks sai. 
Piouka pööras enese, walju niuksatamisega haigutades, kõ
huli ja liigutas nuusutades ninasõõrmeid. Must kass tõusis 
üles ja tõmbas keha ringutades looka. Siim ahju kõrwal maas 
hakkas kerkima — kerkima, kuni ta wiimaks sai õnnelikult istu- 
kili, jäädes lahtise suuga wahtima. Mari hoowas enda selja 
pealt küljeli, ja kuna ta silmadega tunnistas külalist, nabis ta 
parema käega wargsi pead sügada.

Täiesti endisesse olekusse jäid aga „proua" ja „preili". 
Need ei lasknud endid oma näiteosaöes sugugi eksitada. La
huste põskedega nosis wäike piimakaan walge, paisuwa nisa 
otsas imeda, ilma sisseastujaile ainustki pilku kinkimata. Ime
taja lõi meestele silmad küll wastu, tundis wõõra waiguse 
peeru lõkenöawal walgusel ka peagi ära, jäi aga mugawal 
hooletusel paigale, läkitades õemehele walged hambad ja taia,, 
laisa naeratamise teretuseks wastu.

„Sul näikse hea põli olema, Elts," ütles Lõhmus, jäädes 
sängi ette seisatama ja lastes pilku emast ja lapsest üle käia.

„Ega taaga toiga ole!" naeris noorik ja sirutas talle käe 
üle lapse ja enda katmata rinna heasõbraliselt pihku.

„Sedasi õpid toitmaks laisaks."
„Mis ma toeel õpin — olengi!"
„Kuule, Oaöu, sa ää lase naist hukka minna!"
„Ega prouat tohi keegi sundida," kostis rätsep, ajades 

kulmukartoad aukartlikult kõrgesse. „Kes omale proua toõtab, 
peab prouale andma, mis on proua kohus."
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„Kas kuuled nüüd!" muigas noorik Taaweti poole. „2a 
settega olen mina — wõiö uskuda — wäga rahul!"

Mehed wabastusid peakatetest ja üleriietest. Kuna Lõh
mus seepeale sängi lähedal järi peal istet wõktis ja Eltsega 
juttu Westes piipu hakkas toppima, päteröas Wikerpuur rahu- 
tutt ühest kohast teise, tuletades munas kana meele. Tema 
rõõm, head sõpra külalisena oma katuse all näha ja talle oma 
naisemehe-õnne näidata, oli liiga suur. Wõttis kaunisti aega, 
enne kui ta külalise wõõruStamiseks märkas samme hakata 
astuma.

Kõige eel toimetas ta kälile kambrist kobrutawa õllekapa 
kätte. Siis tuli wäikese lähkriga, rahakott pihus, ja hüüdis:

„Slim, Wiks poiss!"
Silm, wiks Poiss, wäänas ahju äärest pikkamisi kaela.
„Kas tahad wiis kopikat teenida?"
„Tahan küll!" 2a juba poiss jalul!
„Siis mine ja too wiina."
„Lett ehk juba kinni?"
„Mis sest! Eks koputa kõrtsmik ülesse ja ütle: Serwiku 

parun Wikerpuurile tulid wõerad — wiina peab foama!"
Poiss nühkis une silmist ja läks naerdes parunihärra 

käsku täitma.
„Mari, hea laps, sa tee tuli ülesse — ma raiun sulle kohe 

kuiwi puid."
Mari kobis haigutades ja ikka weel kukrunappa sügades 

koikust, seejuures pikal mokal tasakesi porisedes:
„Nii kauaks jäädakse siis ära! Oota pool ööd ja hakka 

siis weel tuld tegema! Ei tea, miila, inimene peab magama!"
„Sa ää pahanda ühtigi — näe, mis siin on!" 2a pere

mees hoidis tüdrukule kolm punapõselist õuna nina atta.
Plika suu sedamaid kinni. Wõttis õunad ja hakkas pil

paid leelõukale seadma.
Klrwest, mittega ta mõne puuhalu peeneks löönud, nurka 
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tagasi wisates, lähenes Serwiku pamn seepeale pool hiilides 
proua sängile. Wäike preili oli tissimise juba lõpetanud, nad 
mängisid oma pisikeste, wähisõrgade kombel liikuwate sõrme- 
kestega pehme, walge nisa kallal, mis neile kätte jäänud.

> „Wõeras kaebas teel, et ta kere oNa wäga hele," tähen
das Wikerpuur nii suud mööda sängi poole.

„Eks sa anna taNe siis süüa!" tuti sealt wastus.
„Nooh, ega's wõerale külma wõi anda... Harwa, nagu 

ta tuleb..."
„Sunnid mind siis wist üles tõusma ja süüa tegema?! 

2a ise waletab, et ega prouat tohi sundida!"
„Tasun koa proua waewa ausaStt ära," wastas Aadu 

alandlikult, kobas siis pisut aega oma Warna riputatud kuue 
kallal ja tuli kamalutäie pirnidega tagasi, mis ta prouale ja 
preilile sängi wiskaö.

Naerdes hakkas noor naine oma lihaw-ümmarikku hülge- 
keha, mis tuletas Taawettle hetkeks Malle meele, asemelt 
hoowama. Ta wäänas, kui siputawa lapse seina poole oli 
asetanud, ringutawal haigutamisel oma mähe kaetud ülemist 
keha, nii et mõlemad rinnad tikkusid särgi-august wälja, ja 
sirutas lühikese seeliku alt paljad jalad ahwatlewate säärte 
otsas üle wooöi ääre pikkamisi põrandale... Mehi noorik ei 
häbenenud. Eks ta elanud ka juba kolmandaga abielus.

Natuke aega hiljemini algas Wikerpuuri mõisas pidu.
Toapoiss tuli wiinaga, proua kandis hea pannitäie sea

liha ja weriworsti lauale, majahärra täitis kapa uuesti õlle- 
märjukesega. Siis asusid kõik lauda — härrased ja teenijad. 
2a pidutsesid peaaegu hommikuni.

Oli aga lõbus. Nii lõbus, et Siim ja Marigi une unus
tasid. Seda nalja, mis tegid Serwiku pamn ja Kugli külaline!

Kui tõsisemad jutud aetud, hakkas wiimane westma lookesi, 
mis wõtsiö kuulajail iga kord naeruwee silmist. Aadu jätte 
moondas kõiksugu nägematuid rääkijaid wõimatuisse kohta
desse. Ta wa patune laskis Oimate papat kuumalt keriselt 
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Pika jutluse pidada, millele Kerna mölder paluti alt wastu 
waiöles,- ta pani Madise õpetaja parsilt rahwast Samara ja 
Krimmi pärast noomima ja köster Fries'!, Aniste papa from
mere, kanatoolist aukiitust laulma. Wahetewahel ajas suupilli, 
mille peale samuti meister oli, ja wiimaks, kui pidutuju õige 
kõrgel, wirutas põrandal wene tantsugi, nii mis kannad froäl- 
kusid. Kõik külalise auks ja omaste lõbuks...

Wõõras tahtis hommikul minema hakata, aga kes fee 
laseb!

Hakati peaparandust froõtma — toõeti õhtuni. Ja siis 
— noh, siis oli kojuminekuks liiga hilja...

Selle päewa jooksul sai Lõhmus mahti paremini tähele 
panna kälimehe noort abielu ning tema majas walitsewaid 
olusid. Mis ta nägi, ajas talle tihti naeru peale. Serwiku 
saunas elas tõesti proua, aga härrat siin ei elanud. Härra 
oli proua ümmardaja. Kõige alandlikum ümmardaja. Ümmar
daja, kes ei tunne muud lõbu, kui oma käskijat hellitada ja 
poputada. Ta tegi talle kõik ette ja taha — priitahtlikult, ilma 
käsku ja soowi ootamata. Taawet poleks palju imeks pannud, 
kui Aadu oleks Eltsele hommikul seeliku selga pannud ja sukad 
jalga tõmmanud — wõib-olla tegigi ta seda, fui nad kahekesi 
olid, — ja ta poleks imeks pannud, kui ta temale sängi süüagi 
oleks wiinud, mille ta ise walmistanud. Noorik tuletas 
meele nurganaist, kelle armsa elukese pärast mees on alaliselt 
mures.

„Kas ta fülle puru foa teeb?" küsis Taafrvet, kui nad 
Eltsega üksi toas olid.

„Küll ta teeks, fui ma tema puru sööfs," naeris noorik 
wastu.

„Siis oled oma põimega üsna rahul?"
,,2a, õemees, ma saan ju puhata."
„Kas sa's nii wäsind olid?"
„Olin wäsind!"
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Ja noorik ei naernud enam. Ta priskest näost lendas 
werew wari üle. pilgu oli ta ripsmete alla peitnud.

Huwitaw oli Taawetile ka Aadu ja wäikese „Maie-preili" 
enam kui sõbralik wahekorö.

„Näikse teine sulle õige asjaks olema!" tähendas ta kord, 
kui isa tütrekest põlwel õnnelikult hüpitas, kuna ema ja teised 
kodakondsed eemal olid.

„Ime küll — ma ju tema wõlgnik!" oli Aadu wastus.
„Wõlgnik — ?"
„Wõlgnik neh! Ega's mul ilma preilita oleks proual!"

589



28.

Alb« iveresaun.

Ku! Lõhmus järgmisel hommikul Serwikult lahkus, ei 
teadnud ta arwata, et sõber Wikerpuur tema külaskäigu nii 
ruttu tasub. Aadu ilmus juba teisel päewal Seenepalule. Aga 
mitte rõõmsa külalise naeratawa näoga, Waid tõsiselt, loidu
sel otsaesil.

Ta tõi halbu uudiseid Albust.
Mägedel peetud koosolek oli ülemusele ilmsiks saanud. 

Asi oli haagikohtunikule palawalt ette kantud. Aruandjat 
polnud palju waja otsida. See seisis teisegi Walla inimestel, 
kes tundsid Albu olusid ainult eemalt, kohe mõttes, sest Seene
palu peremees ja Lõhmus hüüdsid enne weel, kui Aadu mehe 
nime maininud, nagu ühest suust:

„Ega wist keegi muu kui toa Wilk!"
„Tema neh," toastas Wikerpuur. „Nägime teda ju Taa- 

toetiga ise koosoleku-õhta nuuskimisekäigul... Juba teine hom
miku toara kihutanö teine Ahulasse aagrehi jutule."

Albu talitaja Jüri Wilk polnud mitte ainult kui sakste 
ees roomaja ja oma ametis kui mõisa ja haagikohtuniku truu- 
alanölik ja üliagar käsutäitja üldiselt tuttato, toaiö ka fui malts- 
toetiusuliste isiklik õel toaenlane. Ta toihkas neid kitsarinnalise 
toagatfeja toisa sallimatusega, sama toäiklase fanatismiga, nagu 
toennastekoguöuse juhtitoaö toaimuöki. Muidugi toaatas ta 
siis ka nende toäljaränöamislükumise fui faristusetoäärt jõle
duse peale, mille toastu toõitlemises ta ülemust püüdis toetada, 
seda enam, et ta fui ilalakkuja lootis sellest enesele ka isiklikku 
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tulu. Sest kes käib wägewatega käsikäes, on nii mõnegi nende 
Poolt tuletan kurja toetatu teatatoa määrani kaitstud. Ka oli 
auahnele mehele muidugi kodiks kuulda ülemate suust enda 
kohta kiitust.

„Oleksite tooinö küll parem mõnda teise kohta kokku minna, 
kui just selle nuuskuri piirkonda," artoas Seenepalu Andres 
toihaselt.

„Oli ju kõik täiesti salaja toimetud — ustato inimene toite 
ustatoale inimesele kutse, üksik talu, kuhu kokku tuldi, õhtune 
aeg------- , kes toote siis artoata!" toaStas Wikerpuur rõhutult.

„Mis on siis nüüd tulekul?" küsis Lõhmus.
„Mis muud kui peasüüdlaste nahk toaStaku! peasüüd- 

lasteks peetakse muidugi Mägede peremeest, kelle katuse all 
oli koosolek, ja Soagu Toomast, kes kutsus inimesed kokku. 
Jüril koa see mees teada. Kurat teab, kes talle ninasse 
pistis. Äuba mõlematel käsk käes ilmuda tunahomme aagrehi 
ette. Eks ole teada, mis neid seal ootab!"

„Kurat, nende eest peaks midagi tegema!" hüüdis Lõhmus 
kähku, kuna ta käed otfaefi toastu lõi.

„Sellepärast ma just tulengi," ütles rätsep. „Wõite isegi 
artoata, et Pearn ja Toomas on hirmu täis. Kardatoad elu 
ja tertoife eest, sest ega ole kerget nuhtlust loota — saksad ära- 
kippujate peale jo toaga toihased. Tulen Peama ja Tooma 
nimel sõna tooma — nad palutoad südamest, et kõik need, kes 
koos olid, selsamal päetoal koa aagrehi juure läheksid, nen
dega ühes..."

,,2a siis?"
„Noh, artoatoad, et paltoe ehk aitab, nende endi ja kõigi 

teiste paltoe nende eest."
„Aagreht annab nüüd armu!" tähendas Andres pead 

toangutades.
„Kui mitte päris armu — seda ei looda mehed isegi —, 

aga ehk toähenöab ometi natuke hoopisi..."
„Siis foate ehk toitmaks kõik!" hüüdis Andres. „Nüid 

nad toeel ei tea, kes kõik koosolekul olid, aga siis näetoad teid 
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oma silmaga, ja igaühte ootab tuline saun, ilma et Pearn 
ja Toomas nuhtlusest peaseksid..."

Taawet ja Aadu waatasid arupidawalt teineteise otsa.
„Aga midagi peame ometi ette tootma," tähendas esi

mene algatoa äretousega. „Neid üksi toeristaja köisi saata, 
pealegi nõnna-öelõa meie koigi eest — fee ei oleks toist õige..

„Ja et nad meid nii toaga palutoad kaasa minna," lisas 
Aadu, „ja sellest omale head loodatoad, siis..."

„Muidugi, muidugi, — ma ei taha jo palujate lootust 
aidata nurja ajada ega teie nõule, kui seda ise heaks artoate, 
toasta astuda," ütles Andres toahele, „toaid püidsin aga 
otsusele soada, kas teie selle nõu asemel midagi paremat ei 
toõiks leida. Aga ma näen ära, et midagi muud ei ole. Mä
gise te neid nuhtluse alt peasta ei soa — peate siis juba pal- 
toega to äh emalt katsetki tegema."

„Pearn artoas toeel, et peaksime kohtuhärrale hästi ühel 
meelel püidma tunnistada ja seletada, et me koosolekul jo 
miski kurja nõu ei arutanud, toaid aina aru pidasime, kas ikke 
maksab meil ära minema hakata toõi mitte ja kuda seda tuleks 
ette toõtta. Ja kui hästi alandlikult palume ja kinnitame, et 
me teine kord enam kohtu käsust üle ei astu..."

„Kurat, ega minulgi palju lootust selle kiunumise peale 
ole," lõikas Taatoet rätsepa jutul saba maha, kuna ta rusikaga 
põltoe peale lõi. „Mis aagreht sest kuulab, kas me head toõi 
kurja nõu pidasime — tema meelest on ju kõik kuri, mis me 
sakste keelu toastu teeme. Aga ma artoan, pearna ja Tooma 
paltoet ei tohi me täitmata jätta. Olid nemad head mehed ja 
kandsid hoolt, et meie oma asja pärast nõu saime pidada, siis 
peame meie koa mehed olema, kes neid hädas üksi ei jäta. 
Ma ei tea füll, mis me Ahulas õieti peame reafima toõi te
gema, aga süda ütleb, et sinna peame minema, tulgu toälja, 
mis tuleb."

„Siis ole hea mees, Taatoet, ja anna kutse teada koa 
teistele oma küla inimestele, kes Mägedel käisid," ütles Miker- 
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Puur minekut tehes,- „mul on weel mitme kaugema juure su
dida ja pean koju minnes pika ringi tegema."

„Ei sa peata meil siis ühtigi?"
„põle aega, wennas! Teiste asi kipitab südames." — 
Ehk küll teisedki koosolekust osawõtjaö haagikohtuniku sü

dame pehmendamisele suuremat lootust ei pannud, teades, 
kui wäga seisid wäljaränöamis-himuliseö maltöwetlaseö sakste 
wiha all, leidis karistusekartjate palwe siiski igal pool wastu- 
kõla ning suurem osa oli ilma pikema arupidamiseta walmis 
neljapäewal Ahulasse minema — wabatahtlikult lõwi koo
passe. Mitte üksnes ei sundinud wäljaränöajaid lihtne ühis
tunne ning inimlik kaastunne seks taga, Waid nende seas oli 
küllalt ka neid, kes waatasid asja peale usulisest küljest, kes 
tundsid endid oma usu pärast tagakiusatuna ja kellele tegi 
meelehead oma usu ning selle tunnistajate eest wälja astuda 
ja ka kannatada, kui tooja. See suruSki talupoja otsatu kar
tuse haagikohtuniku eest, kes ju neid kui oma keelust üleastu
jaid kõiki süüdlasteks pidas, mitte pearnat ja Toomast üksi, 
nende rinnas maha ja meelitas nende suust julge tõotuse: Me 
tuleme!

Tulidki. Llmbes wiiskümmend meest kogunes kohtu- 
päewaks Ahulaöse.

Mõlemad kaebealused, hirmu pärast näost hallid, tõmba
sid pisut kergemalt hinge, kui armupalujate salka nägid suure- 
newat. Neil oli tõesti see uppuja õlekõrre usk, et see nende 
süüdi kohtuniku ees wõiks wabanöada, mida rohkem neil on 
kaassüüdlasi, ja et kohtuniku südant palju suid ennem suudab 
liigutada, kui nende eneste kaks. Lihe ja teisega tasakesi kõnel
des, siin nõu andes, seal nõu küsides käisid Pearn ja Toomas 
meeste seas ringi, kes seisid salgakeste kaupa mõisa õues, sest 
kohtu algamiseni oli weel aega. Muidugi tõusis maltSwettiöe 
musthallist kogust sel puhul nii mõnigi tungiw palwesõna ja 
appihüüe tuhkru taewa poole, kus pidi elama see, kes ju wõimu 
poolest haagikohtunikustki üle käiwat ja ilma kelle tahteta warb- 
lane katuselt ei langewat. ^ui ta just imet ei tihka teha ja 
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mõlemat nuhtlusealust peksupingilt nägematuil kätel ära kanda, 
siis wõis ta ometi nii paljude usilikkuöe palwele soowitawat 
mõju kohtuniku kohta anda...

Mõisa õue kogunenud maltSwettiöe rohke hulk ei jäänud 
haagikohtuniku ümbruses mitte nägemata ja kohtunikule tea
tamata. Gelle eest kandis muude seas hoolt juba Jüri Wilk, 
kelle wagusi waritsew nuuskurinägu kord siit, kord sealt näh- 
tawale tuli. Aga kohtus tehti, nagu ei pandaks halli- ja musta- 
watlmehi tähelegi. Mõlemad kaebealused kutsuti, kui härra 
von Grünewald kohtulauda ilmunud, warst! ette ja kohtupi
damine algas.

See oli lühike ja lihtne, sest et kumbki oma süüdi ei sala
nud,- aga lühike ja llhMe oleks see ka wastasel puhul olnud, 
sest keda haagikohtunik tol ajal karistuse alla tahtis mõista, 
selle mõistis ta salgamisest ja headest tunnistustest hoolimata 
karistuse aüa. Ka polnud kohtualusel kaitsjat, kes kohtumõistja 
kallist aega oleks wiitnuö.

Pearn ja Toomas kaitsesid endid ise, nii hästi kui mõistsid 
ja niipalju kui kohtunik sallis, palju seda sallimist just ei ol
nud, sest härra von Grünewald, see endine karm ohwitser, 
ei wihanuö midagi nii wäga kui käsualuste „lougamist". Oh- 
witserina oli ta soldatitelt tumma käsutäitmist ja sõgedat alistu
mist nõudnud, haagikohtunikuna nõudis ta sedasama oma käpa 
alla sattunud talupoegadelt. Siiski said mõlemad kaebealused 
endi wabanöamiseks mõne alandliku sõna ikkagi öelda.

Nad juhtisid muu seas „kõrgesti austatud aagrehikohta" 
tähelepanu sellele, et wäljaränöamine pole uue talurahwa- 
seaöuse järele mõisniku loa ja kubemeri poolt antawa passiga, 
ju keelatud. Kooskäijatel olnud mõisaload seaduslikul ajal wälja 
wõetud, sellepärast arwanud mehed, et nad oma äramineku 
üle koos ka nõu wõiwaö pidada. Oli äraränöamine lubatud, 
siis pidi nende arust selle üle nõupidamine ka lubatud olema. 
2a oli nõupidamine lubatud, siis ei wõinuö Mägede pearnast 
ülekohus olla, et ta äraränöajaö oma tallu laskis kokku tulla. 
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ning Jaagu Toomast mitte kuritegu, et ta meestele teatas kokku
tuleku aja.

„Aga minu keeld!" kärgatas haagikohtunik wastu. „Iga 
kooskäimine ja nõupidamine oli teile minu poolt kõwasti kee
latud!"

Missugusel õiguslikul ja seaduslikul põhjusel haagikohtunik 
walitsuse poolt lubatud wäljaränöamise wastu säherduse eri- 
keelu oli annuö, selle järgi ei julgenud kaebealused muidugi 
mitte pärida, et lõwi mitte ärritada.

„Me mõtlesime," kogelesid nad, ikka sama lõnga korru
tades, „me mõtlesime, et kui me miskit kurja nõu ei pea, 
miskit nõu, mis on seaduses keelatud, ja ei pea koa mitte 
maltsweti usu palwetunöi, mida saksad ja kirikhärrad ei 
salli, Waid reagime oma kodustest asjadest, üksi oma kodus
test asjadest, oma äraminekust wõi siiajäämisest-------- "

Aga juba pani uus kärgatus meeste suud kinni:
„Jätke oma rumal Wale! Kas teil oli minu keeld teada 

wõi mitte?"
„Oli teada."
„Ja teada oli teil ka, et haakenrihtri-härra keelud ja käsud 

peawad teile pühad olema?"
Jaataw waikimine.
„Siis olete häbemata wastahakkajaö, kes kohtu ees ei 

tohiks lõugu lahtigi teha!"
Nüüd katsusid mehed härda palumisega õnne. Aga koh

tunik tegi, nagu ei kuulekski neid. Neile selga pöörates wahe- 
tas ta kirjutaja Embeckiga mõne sõna saksa keeles, soris pisut 
üht raamatut laual, kõndis, käed püksitaskus, paar korda wal- 
justi kriuksuwate saabastega üle toa ning wiskaS siis, jälle 
meeste poole pöördides, kohtuotsuse neile lühidalt näkku:

„Sada wiiskümmend hoopi kummalegi!"
Kui mehed weel midagi julgesid niuksatada, mürtsus neile 

kohtukulli tagant kõrwu:
„Wait, wastaseö koerad! Wõi tahate kakssada täis 

saada?" —
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Niipea kui raske karistusemääraga kohtuotsus wäljaöoota- 
jalle teatawaks saanud, astusid mõned mehed kohtutuppa, et 
koosolekust osawõtjate nimel haagikohtuniku-härrale nuhtluse- 
aluste heaks palwet esitada. Oli nimelt paremaks arwatuö mitte 
terwe suure meestesalgaga kohturuumi tikkuöa, mida kohtunik 
oleks wõinuö ähwaröuseks pidada wõi muidu wõõriti mõista, 
Waid esiti wäiksema saatkonnaga õnne katsuda.

„MiS teil tarwis on?" küsis härra von Grünewald, enda 
walkjat pead tõstes, kuna ta oma suure, tugewa keha hooletult 
sugu meeste poole wäänas, kes alandlikult, kübarad näpus, ukse 
ette seisma olid jäänud.

Mehed lähenesid kohtulauale ja üks wanaölane Org
metsa peremees wõttis sõna. Kõigiti mõjuwalt, sisemise soo
juse ja härduse kandel, tõi ta palwe mõlemate werise nuht
luse alla mõistetud seltsimeeste eest kuulöawale. £earn ja 
Toomas olewat ju teiste ärarändajate soowil, ainult sõbraliku 
lahkuse pärast, seda teinud, mis neile nüüd raskeks süüks 
on saanud, ja ilma ise aimamata, et säherdune kokkutulek ka 
nii waljusti keelatud wõiks olla, koosolek, kus tuttawaö inimesed 
üksteisega oma majapiöamis-aöjaöest juttu ajawad. Haagi- 
kohtuniku poolt õnnetuile pealepandud nuhtlus wõiwat neil, kes 
mõlemad on naisemehed ja perekonna-isad, maksta terwise, 
nad hauda wiia. Seepärast näidaku kõrgesti austatud kohtu- 
härra nende waStu armu üles, kinkigu neile karistus wõi 
wähendagu wähemalt hoopide arwu. Seda paluda temalt 
alandlikul ja nutwal südamel kõik muud keelatud koosolekust 
osawõtjaö, kes täna siia kokku tulnud.

Ka teised mehed ütlesid, mis kellelegi lepitawat ja liigu- 
tawat meele tuli. Nende nägudelt, nende silmist, nende keha
seisust paistis wälja nii palju ligimeslik-kõrget, nii palju hin- 
gelik-õilist, et see iga teise kohtumõistja suust wähemalt mõne 
helöiwa, kahetsewa sõnagi kuulöawale oleks meelitanud.

Härra von Grünewald waikis.
Jäiselt, põlgliku rahuga, pilgese iseteaöwusega.
Feoöaalhärra rind ei olnud wastuwõtlik soojemaile, inim- 
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lifumaile tundmusile orjade kohta, kes walitsewa wõimu waötu 
ott söandanud näppu tõsta. Äoowastunuö wiha süttis wägi- 
walölase põues põlema wastaseks saanud mahasurutu wastu 
ja tiiraö himu täidab teda niisugusele kätte maksta — mida 
metsikumalt, seda lõbusam. Midagi sellesarnast oli lugeda 
ka mehe palgelt, kes siin isewalitsuse kulli kaitsel, relwastatuö 
keppide ja witsakimpuöega, kaitses enda ja oma seisusewen- 
öaöe ainelisi tulusid, kindlustas nende ainuwõimu puutumatust 
walitsuses maa ja rahwa üle.

Junkur von Grünewald! pilk andis armupalujaile toote
mini toastuse kui ta suu. Äa ses pilgus oli rohkem sees kui ta 
sõnades.

„Minge aga koju, mehed, ja oodake, kuni ma teid lse 
kutsun," ütles ta rahuga, mis lõikas meestel nagu külm nuga 
südamest läbi. 2a kui nad toeel midagi tahtsid toiiksataöa, 
põrutas ta jalga toastu maad ja ta käsi näitas neile nii äh- 
toaröatoalt ust, et nad paremaks artoasiö toast kobida.

Wäljasolijaö lugesid juba nende nägudelt, mis toastuse 
nad tõid.

„Kõtoaks jäi?"
„Nagu kitoi... Ei toota jutukski."
„Mis ta siis ütles?"
„Kuulutas koa meile endile kohtupäetoa ette."
Mehed astusid nõupidamiseks kokku. Jõuti otsusele, oo

data, kuni kohtunik tuleb toast, ja siis palumist korrata. Tertoe 
rahtoakogu, toiiskümmenö meest, pidi toalju mehe südame peale 
paltoetega tormi jooksma.

Ei kestnuöki kaua, kui haagikohtunik astus pealekaebajaga, 
Albu talitaja Züri Wilkiga, ning mõlemate nuhtlusealustega 
kohtuloost toäljo. Kohe piirasid moltstoetlaseö ta ümber ja 
uuendasid mitme ja mitme sõnaka fuuga oma paltoet. Kohtunik 
kuulis nende hääli toärifetoat, nägi pisaraid nende silmis, 
pani tähele nende alandlikku toabisemist tema isiku, tema toõimu 
ees — ta jäi kõtooks!
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Sõna lausumata tahtis ta nende wahelt läbi minna, küü
narnukkidega enesele teed tehes, nendest üle mujale wahtiöes. 
Aga palujate wisaöus oli suur, lakkamata nende lapsik lootus, 
et ju saksa ja haagikohtuniku põues ikkagi süda tuksub. Nad 
läksid selles wisaöuses ja lootuses nii kaugele, et langesid 
wägiwalölase ette põlwili. Kõik peale mõne üksiku, kes seda 
põues põlema löönud wlha pärast teha ei suuMuö...

Nad põlwitasiö, pead paljad, mõisa porises õues ringi 
tema ümber, tõstsid ristis käed tema poole ja palusid ning 
anusid teda nagu jumalat. Aga nüüdki weel polnud tal nende 
jaoks ainust sõna ega ainust pilku, millel midagi tundlikku 
juures oleks olnud, midagi elustatud rinnast pärit olewat. 
Tema nägu awalöas üksnes kõrki tuska, ta tundis enese tüli
tatud olewat, suurtsugu mehe meelepaha warjutas ta otsaesi 
ja kiskus ta kulmude wahele kortsud. Tummalt sammus ta 
põlwitajate sõõrist wälja, lähemast palujast oma pikkade koi- 
baöega üle astudes. Ta kõndis otsekohe peksuhoone poole, kus 
nuhtluse sooritus kohtualuste kallal pidi algama.

Kas weel paluda?
Kas ikka weel selle inimese südant ja hinge otsida?
Midagi otsida, mida ei ole?!
Talupojad oma kohtlases lapsikuses, oma rumalusesüütu- 

ses, otsustasid edasi otsida, kuni wiimase silmapilguni... Nad 
kobisid maast üles ja paljaste peadega järele minnes mõis
nikkude seaduslikule wolimehele nurusid ning mangusid nad 
edasi, ikka uuesti korrates mitu korda enne kogelöuö lausekatkeid 
ja üksikuid sõnu...

Haagikohtunik oma kaaslastega oli jäänud nuhtlusehoone 
ette seisma. Kuna peksumeeö sisse astus, et nuhtluseaparaati 
walmlö seada, andis härra von Grünewald nuhtlusealustele 
rahulikul ja kindlal toonil käsu neile järgi minna.

See sündis. Mõlemad ohwriö, nägudel surmakarw, järg
nesid wankuwal sammul limukale. Llkselt waatasiö weel korraks 
oma meeste poole tagasi, pearna suu liikus, nagu tahaks 
weel hüüda. Tooma käsi tõusis, nagu tahaks weel kutsuda.
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2Iga kumbkl ei saanuö oma mõtet enam arusaaöawaks teha, 
sest haagikohtuniku färatato hääl tõukas nad kuurialuse foära- 
tvaft sisse. Maltswettiöe sekka maha jäi ainult õnnetumate 
toiimane waaöe. Aga see waaöe pani toere meeste südametes 
käärima.

Armupalujate alanduses wingeröawa salgaga sündis kor
raga muude.

Keegi ei polwitanuö, keegi ei küürutanuö, keegi ei palunud 
enam. Keegi ei seisnud wägewaima kepikohtuniku ees enam 
Palja Peaga. Nende põlweö ja seljad lõid sirguma. Nende 
palwekäeö kiskusid end rusikasse. Nende kahwatunud nägudelt 
hakkas paistma roomawa alanduse asemel midagi mehisemat, 
jõulisemat. Oli näha wälkuwaiö silmi, oli kuulda kiristawaiö 
hambaid. Summutatud sünge toon, teadmata kelle suust, ham
maste alla muljutud wihase urifemife sarnane, käis kogust läbi.

Kas märkas kohtunik seda muudet?
Kui ta seda oma silmaga ei märganud — pööras ta 

ju salga poole selja ja tegi, nagu poleks neid inimesi ole
maski —, siis aimas ta wist midagi. Sest niipea kui esimene 
ohwer, Pearn Hein, kuuri all paljastatud ihuga pingile oli 
seotud ja peksumees witsakimbu kätte haaranud, astus härra 
von Grünewald talitajaga uksele wahti. Laialt jäid mõlemad 
awause ette seisma, nagu lahutawaks tõkkeks armupulujate 
ja nuheldawate wahele.

Aga fee tõke oli liiga nõrk.
Ta wõis wagusaid tallekesi tagasi hoida, mitte wihaseid 

inimesi.
Mitte inimesi, kelle hingelise sisemuse oli kiwine halasta

matus mässama pannud.
Waewalt olid nuhtluseruumist kuuldawale tulnud esimesed 

matsuwad löögid ja pekstawa esimesed walukarjatuseö, kui 
senised palujad muutusid nõudjateks, senised kannatajad toõit- 
lejateks, pealetikkujateks. Elu kähwas korraga nende kogusse, 
liikwele ärkas äkitselt terwe salk. Ilma et ükski juhiks, oleks 
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heitnud, ilma et kellegi suust oleks tunginud kutsuw, ergutan), 
hüüe, teadsid silmapilgul kõik, mis neil on teha. Näsmal, külg 
fütje wastus, häält tegemata, sõna lausumata, wasus terme 
jõuk peksuhoone ukse poole, puhus hirmukohtuniku ja äraanöja 
piitade wahelt ja piiras ümber peksupingi nende ohwri ja ti
mukaga.

Lähemal hetkel oli kinniseotud mees pingilt lahti pääste- 
tetuö ja peksumehel witsakimp käest kistud. Witsakimp lendas 
Siiri Wilkil, kes sulase Jaan Wilde käest rüsinas hea müksaku 
saanud, nii et ta tuigeröaö ruumi sisse, wihinal üle pea. 
Timuka tõukas Taawet Lõhmus tagasi, nuhtlusealuse wõtsiö 
tema lahtipäästjaö, Liiwa Mart, Jaan Wilde, prohweti wend 
Tõnu Malts ja mõned teised, eneste keskele...

See kõik sündis nii kähku ja niisuguse innuga, et agaramad 
tegelased, need, kes nuhelöawa peksupingilt lahti päästsid, sel
gemalt silma ei hakanud. Ainult Maltsweti wenöa. Matsi pe
remeest Maitsi, keda Ahula saks näolt hästi tundis, oli härra 
von Grünewald tähele pannud. Wiha pärast kahwatunuö, aga 
^vastuhakkajate ülewõimu tõttu targu tagasihoidlik, waataö ta 
eemalt Maltsi peale ja ütles surutud häälel ainult:

„Tõnu, mis sa nüüd tegid!"
Siis pööröiö minema, kutsudes talitajat kaasa.
Kiiresti sammusid mõlemad üte õue härrasmaja poole. 

Neile järgi puges tööta jäänud peksumees.
See oli põgenemine.
Haagikohtunik oli talupoegade nägudelt küllalt lugenud, 

nende pilke küllalt mõistnud. Ta oli selgusel, et ta oli piirini 
jõudnud, kus ka jalge alla tallatud uss hakkab wägiwallale 
wastu wingeröama, kus alati aliötuw kannatuski katkeb, käsu- 
täitlik orjameel üldse lõpeb. Ja ta arwas paremaks taganeda. 
Sedapuhku. Kehajõulise ülewõimu eest.Seniks,kui ta oma 
füüsilise wäe ning wõimu on korraldanud ja wõitlusele hüüd
nud.
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Kuna päästjad ja päästetud mõisast lahkusid ja igasse 
külge laiali läksid, oli haagikohtunik oma truu sulasega kohtu- 
tuppa tagasi saabunud, kus sedamaid algas kibe kirjutamine.

Hakati mässajate nimekirja walmistama.
Sest mõisniku keeli oli see, mis Ahulas praegu sündinud, 

mäss. Selge, puhas, wõltsimatu mäss. Mäss, nagu kõik endi
sed mässud.

Mäss oli mõisniku keeli see, kui mõni aasta waremalt 
Mahtra talupojad endid wõõriti mõistetud seaduse pärast ei 
tahtnud lasta wigaseks wemmelöaöa. Mäss oli see, kui Anija 
talupojad paar kuud hiljemalt sellesama wigase seaduse kohta 
kuberneri käest seletust läksid paluma. Ja mäss oli, et nüüd 
salk Madise kihelkonna talupoegi, kes tulnud haagikohtunikku 
paari seltsimehe pärast põlwili paluma, selle kohtuniku südame- 
kõwaöuse tõttu hetkeks enesewalitsuse kaotasid.

Mitte talupoja wastuhakkamine mõisnikule ning tema po
litseile, Waid mäss ülemuse, mäss walitsuse wastu!

„Miklik kord" oli hädaohus!
Walitsuse autoriteet oli wankumas!
Seepärast „tarwilikuö abinõud" käsile, et riiki ja walitsust 

ohu eest hoida!
Need tarwilikud abinõud aga olid — sõjawägi...
Weel samal päewal läks Ahula mõisniku von Grünewalöi 

poolt kiirkäskjalaga Eestimaa kubernerile Tallinna nõue, läki
tada sedamaid sõjawäge Äärwamaale — mässama hakanud 
wäljaränöajaiö „waigistama" ...

Härra von Grünewald oli asjalik-tõsine, pannes see nõue 
ametlikult paberisse.

2a kaine peaga oli ta ka.
2a mitte liiasti ärritatud.
Llsna rahuliku, kindla käega kirjutas ta, saadetagu temale 

sõjawäge appi. Ning pani kirja suure, kodus lõigatud kohtu- 
ümbriku sisse, tilgutas hulga ametlikku lakki peale, wajutas 
päratuma pitseri otsa ja saatis kulleriküüöiga linna. Kõik nagu 
kord ja kohus, kui riik hädaohus, kui walitsus hukatuse äärel...
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Miks ka mitte! Teadis ta ju, kellele ta kirjutas. Teadis, 
ta ju, et mees, kes kirja loeb, teda mõistab. Et sellele ei tule 
meelegi kirja lugedes naeratada, pead wangutaöa, suuri silmi 
teha.

Härra von Lttrich teadis ometi, nagu härra von Grüne- 
walöki, mida tähendab mõisniku keeli „mäss" ja et mässajate 
wastu saadetakse sõjawägi. See mäss aga pidi härra von 
Lllrichile seda mõistetawam olema, sest et see oli wäljaränöa- 
jate mäss, nende kuritahtlikkude isikute mäss, kelle kahjulikkude 
püüete wastu wõitles teiste sakste seas ka kuberneri-härra 
von Lllrich.

See mäss tuli ju nagu kutsutud!
Nüüd wõis hakata Krimmi-haigust hoopis tõsisemalt rohit

sema. Nüüd wõis talupoegade seas niisugust hirmu sünnitada, 
et nad mõtlewaö Krimmi peale ainult weel wäriseöes. Mui
dugi mõjub see kõrwalt ka Samara-tõbistesse ja üldse kõi
gisse paguhimulistesse orjadesse...

Haagikohtunik saatis mässu suhtes weel palju muid kiir
kirju sel päewal wälja. Need läksid ümbruse mõisapolitseidele, 
sinna, kust isikud, kes Ahulaö täna mässu tõstnud, pärit olid. 
Mõisapolitseiöelt nõuti, nad wõtku mässajad, kelle nimed üles 
anti, jalamaid kinni ja saatku seotult Albu mõisa. Sest 
Albus, kus salakoosolek oli peetud, arwas härra von Grü
newald olewat mässupesa, miö siis ka omane oli hirmusünni- 
tamis-paigaks. Mässajate nimekiri oli enne seda Jüri Milki 
abil juba kokku seatud. See hea mäluga juudas oli kõik mehed 
salgas ära tunnuö, kuna haagikohtunikule enesele harwa mõni 
tuttatv nägu silma oli puutunud.

Kohe peale seda algas Järwamaa walöades, eriti Madise 
kihelkonnas, lõõtsutaw kihutusjaht mässuliste maltswetlaste 
peale. Keda kodust ei leitud, see otsiti peljupaigast üles, ja kõik 
saadeti seotud kätel, nagu riigikukutajad kunagi, Albu mõisa. 
Aga ei püütud mitte üksnes neid, kes Ahulas „mässamas" 
olid käinud, kes haagikohtuniku peksukuuris riigi- ja seltskonna- 
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korra ümber lükanud, Waid ka paljusid teisi, kellel muud kuri
tahtlikku jõledust hinge taga ei olnud, kui et nad tahtsid wälja 
rännata. Mõisnikkude rõõmus klaperjaht käis lihtsalt kõigi 
kodukoldest tüdinenud isikute kohta, kes asjaomases liikumises 
wähegi tuttawaks saanud. Teadmata on, kas haagikohtunik 
oma kiirkäsule sellise näpunäite juure oli pannud wõi arwasid 
mõisahärrad isegi nüüd paraja pilgu tulnud olewat nende 
isaliku hõlma alt äraigatsejaile natuke erikorralist õpetust anda.

Saksad sattusid niisugusesse saöismiwaimustusse, et pal
jud enestele sel puhul ka kodus peksupeoö walmistasiö. „Pea
aegu igas mõisas peksti maltswette," jutustas autorile üks 
Madise kihelkonna talupoeg. „Ei olnud muud waja, kui et 
sa maltswet olid ja keegi waötane su suust Krimmi wõi Sa
mara nime ütles kuulnud olewat." puröl mõisas olnud peksu- 
joowastus nii suur, et keegi hallilt rõiwastatuö möödami
neja mõisa juurest kinni wõetuö ja ühes teistega waeseomaks 
pekstud. Pärast tulnud wälja, et wõõras mees maltswetiusu- 
line ega Krimmi-himuline ei olegi. Ta ihu olnud nõnda lõ
hutud, et Paidesse tohtri juure weetuö, kus tal witsaraoö liha 
seest wälja wõetuö. Tohttilt koju sõites surnud mees teel 
ära...

Niisugune metsik tagakiusamine puhus maltswetiusuliste 
seas paiguti leegitsema märtriwaimustuse, kannatamisõnösuse. 
Nad ei nutnud ega kaewanuö, nad rõõmustasid. Nad olid 
õnnelikud, et said oma usu eest waStaste õelust ja piina 
maitsta. Nad wõrölesid endid esimeste ristiusulistega ja ka
hetsesid ehk wahest, et sakstel ei olnud lõwisiö ja tiigreid käe
pärast, kelle ette neid heita. Albu mõisa poole liikus seotud 
maltSwetlaöte salku, kes teel waljusti ja särawail silmil laul
sid: „See aeg on tõest' ukse ees". Salk hüüdis salgale, üksik 
üksikule julgustawaiö sõnu ja pühakirja-salmikesi wastu. Albu 
mõisa õues kajas korraga ühest suuremast jõugust, milles oli ka 
palju meestele kaasa tulnud naisi, tuttawast Luteri wõitlus- 
laulust salm: „Ja oleks ilm täis kuradeid". Llkö suur, halli 
habemega mees sirutas käe kõrgilt ja wäljakutsuwalt nende 
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ees seiswa mõisamaja poole ning hüüdis, waprusepisaraö 
silmas, kõmisewal häälel:

„Nusudeks pudened siiski, sa Belsatsari loss, aga meie 
jääme elama!"

Igast küljest Alpu weetawaiö Wange oli haagikohtunik 
isiklikult wastu wõtmaö, käies kohaliku mõisniku von Lilien- 
felölga neid toast taoti waatamas. Härrad ilmusid enamasti 
pärast sööma-aegu, sigarid suus ja näod lõbusasti õhetamas. 
Teineteisega sõbralikult juttudes silmitsesid nad mõisa puiesteel, 
kahe kaserea wahelt, kuidas ühe ja teise Walla „mässajad", 
käed selja peal, mõisa- ja küla-ametnikkuöe walwel pärale 
jõudsid. Wahel seltsis nendega ka mõni naabermõisnik, kes 
mööda sõites oli peatuma jäänud, et kuulata mässu mahalöö
mise töö käigu järgi, ja isegi prouasid, preilisid ja suuremaid 
lapsi näis lugu nii elawalt huwitawat, et nad härradest 
niisugusel jalutuskäigul maha ei raatsinud jääda.

Wangid pandi kõik ühte hoonesse kinni, mille härra von 
Lilienfeld lahkesti oli wanglaks annuö. See oli mõisa rehi. 
Teda hüüti — ja hüütakse ehk praegugi weel — Kukunoosi 
(ehk Kukenoosi) reheks. Ta seisis üsna mõisa ligidal, teiste 
majandushoonete seas. Llhelt poolt waatab ta härrasmaja 
ja selle ümber olewa wähelöase puiestiku poole, teiselt poolt 
üle Albu wäljaöe lagendiku, mida kuusikud ja kaasikud eemalt 
kolmnurgana piirawaö. Sealt männiku weerelt tuleb ligidal 
olew Madise kirik nähtawale,- rehest paremal käel, weel lä
hemal, tõstab kuusikutukkadega kaetud mägi oma maöala- 
wõitu turja.

Wangikojaks tarwitataw rehi jäeti kütmata. Mis sest, et 
oli maröipäewa-aeg, et talwekuu lumesaju ja mõnekraadilise 
külmaga oli kätte jõudnud! Wõi mässajatele weel sooja tuba! 
Muidugi peeti Wange ka pimedas. Kuna päewal wärawate 
praguöestki mõni kiir sumedat walgust sisse pääses, elati hä
marikust hommikuni päris kotis. Wõi mässajatele weel walgust!

See kõik polnud aga nii wäljakannatamatu ega mõisniku 
poolt nii iseäranis ebainimlik. Elasid ju ka ta loomad, tema 
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meelest talupoegadega umbes ühel astmel, külmata ruumides jo 
wiöewikust walgeni pimedas. Kohtlemise wahe oli aga selles, 
et pimedas külmawatele talupoegadele ei antud süüa ega juua, 
mlNest ometi loomi ilma ei jäeta. Kõik need inimesed peeti 
näljas ja janus — ilma leiwaraasuta ja weetilgata, kuni saa
bus sõjawägi Tallinnast, ja see kestis kolm kuni neli päewa. 
Kedagi, ka wangiöe omakseid, kes sinna toitu wõi jooki olek
sid tahtnud wiia, ei lastud rehe ligi. Mitmekordselt taheti neile 
mõisnikuorjusest ärakippujaile maitsta anda, kuidas peremehe 
käsi karistab.

Kummaline elu walitses wangiötusepäewaöel ja -öödel 
Kukunoosi rehes. Llsuõhinaga täidetud maltswetlaseö wangiöe 
seas pidasid esiotsa kirglikke kiitlemiskõnesiö oma kannatami
sest, lohutasid julgustades üksteist prohweti- ja apostlikeeltel, 
ning pidasid hõõguwaiö, märatsemisleilini kuumenöatuö pal
weld. Llsk imedesse torkas nende seas jälle ellu: nad lootsid 
mingi äkitselt tulewa üleloomulise pääste peale, wähemalt aga 
pidi selle kannatamise eest järgnema mingi suur taewalik tasu. 
Nendele wastu rääkisid lihtsal inimlikul wihakeelel mõned 
ilmlikumaö ja päris ilmlikud, kes asjas midagi jumalikku, mi
dagi Püha, midagi õnnestawat näha ei tahtnud ja kes min
git päästwat imet ega tasu ei oodanud, Waid kes, nagu 
Lõhmuse Taawet hüüdsid: „Arge reakige jumalast, Waid rea- 
kige kuradist! Teine inimene on teise kurat ja saks on talu
poja kurat. Eks te ole sellest kuradist küll juba kuuld, oma wa- 
nemate ja wanemate-wanemate käest põlwest põlweni. Ta 
peaks teile tuttaw olema! Aga kas jumal on appi tuld? Kas 
ta on imet teind? Kas ta on kedagi kuradi käest palwe peale 
ära peast? Arge segage selget asja! Kurat nuhtleb meid, sest 
et meie tema orjusest tahame loobuda, põleks meil seda nõu, 
siis põleks meie täna Kukunoosi rehes külma, nälja ja jänu 
käes keppisi ootamas. Kepid saame kätte, mehed, pange tähele! 
Kätte saame nad, ilma et jumal meie peastmiseks wäikest 
sõrmegi liigutaks. Aga seda ma ütlen teile kõigi kuradite nimel, 
mehed: Kes meist elama jääb ja weel oimu jäksab liigutada
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— toa jalanarts, toa krae oleks ta, kui ta mitte saksa orjusest 
ära ei läheks ja teisi hulgakaupa kaasa ei toiiks! See on ju 
Paraku kõik, mis me toäetikeseö jõuame teha!"

Sa tõepoolest — näis, nagu hakkaks säärane ilmlik asja- 
käsitus ka usumeeste seas toiimaks maad tootma, seda enam, 
mida pünatoamaks läksid nälg ja janu, mida kangemaks tar
retas külm liikmed, ilma et kuskilt abi oleks tulnud, ilma et 
taetoased toõi maised toäeö oleksid halastust näidanud. Ela- 
toamad usulised ja paltoeliseö meeleatoalöuseö soikusid, tume 
toaikus heitus usklikkude kogu peale, aga ses hauöutoas toaiku- 
ses kääris sapp, imbis mahatallatute toiha rõhujate toastu. 
ilmfile tulles rusikasse tõmmatud käte ja üksikute, kokkupigis
tatud hammaste toahelt toäljatõugatud toandesõnaöe kaudu.

Wõimetute toingeröato toiha toägetoate toastu.
Seda mürgifem, mida tooimetum.
Olga ta andis õnnetuile toisaöust ja uhkust külmetada, 

nälgida ja januneda, ilma toaenlaselt armu mangumata. 
Keegi ei põöröinuö enam leiba ja toett anudes kukutatud toä- 
ratoate taga seistoate toahtide poole. Wahel sirgus mõni käsi 
toäratoa alt lume järele toälja, kuni lumi, niifaugelt fui käed 
toälja ulatusid, otsa lõppis. Öösiti magati hunnikus paljal 
põrandal, keha keha külge liidetud, üksteist toastastikku oma 
toerefoojufega soojendades. Nõnda nuheldud, oodati nuhtlust, 
mis toeel kangem pidi saama, mis neilt ka toeel selle toere- 
natukese pidi nõudma, mis aeglaselt pooltaröunult nende soon
tes liikus...

Nõnda jõudis õhtu, mil trummipõrin ja pasunahääl tõi 
toangide eluta hunnikusse jälle liikumist. Wäsinuö pead tõusid, 
roidunud silmad atoanesiö, lõöisetoaö huuled sosistasid timukaist, 
kes pärale jõudnud. Oodati, et näljarelje toäratoaõ lenöatoaö 
lähemal pilgul lahti ja igamehe rinnale sirgub püssitikk... Olga 
ei. Nad unustasid, et sakstel on toiisiks talupoegade toastu 
toäljakutsutuö sõjatoäelisi „karistussalku" kõige pealt pidulikult 
toastu toõtta ja toõõrustaöa. WarSti kuuldusid mõisa õuest 
Kukunoosi toanglfotta hääled, mis andsid toangiõele teada, et 
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nende karistajaile jagati eelseiswa raske töö tarwis rohkesti 
ihu- ja hingetüseöust. Wõõrkeelseö röömuhöiSked, naermine, 
trallilaulud karedatest kõridest tungisid wärawa wahelt sisse 
ja teatasid nälgijatele, et karistajate pidulaud on rikkalikult 
kaetud.

Kulud jagas mõisnik wennalikult talupoja ja enese wahel. 
Wiin toodi toobriga Albu mõisa wiinakõögist, ka leiwa andis 
mõis, aga liha wõeti külast.

Juba püew waremalt oli talitaja Wilk oma abilisega 
ilmunud Mõnuwere Masse, Teistepere talusse, mille rentnik. 
Jaan Mõnuwere ehk Teiste Jaan, oti jõukamaid Albu pere
mehi. Wilk teadis küll, et Jaan ühes teiste maltswettiöega 
Kukunoosi rehes rasket peksunuhtlust ootas, siiski oli tal süda 
tema hirmunud naisega, kes pisikeste lastega nuttes kodu istus, 
weel peiarlikku tembutust teha.

Ta kutsus perenaist lauta.
„Mis sinna?"
Temal olla kohtu poolt käsk lugeda Teistepere loomad 

üls, sest kuulu järele olewat neid talupoja kohta liiga palju.
„Kui sul laudas midagi on nuuskida, siis mine aga üksi," 

wastas perenaine, ega läinud temaga kaasa.
Seepeale tikkus talitaja oma abilisega lauta, kust nad 

warsti Mõnuwere suure musta härjaga jälle nähtawale tulid. 
Wilk weöas looma kütkest, tema abiline lõi witsaga tagaft.

„Mis see siis tähendab?" hüüdis perenaine ukselt. „Kuhu 
te meie härja wiite?"

„Issandal on seda tarwis," irwitas talitaja talle wastu, 
mispeale ta seletuseks lisas, et härra käskinud härja wiia 
mõisa.

perenaise wihase hüüde peale, et fee ei ole ju mitte härra 
härg, kehitas talitaja pilkawalt õlanukke ja tähendas muiu- 
taöes:

„Küllap härra õiendab Jaaniga mõisas rehknooöi. Aeil 
olla teineteisega wastastikku tegemist."

Härg weeti mõisa ja tapeti seal tulekul olewate soldatite 
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kostitamiseks. Liha oli rammus, mis tunnistas, et karistajate 
moonahankijail polnud teadmata, kuhu lauta tuleks sammud 
juhtida. Nagu pilkeks saadeti looma nahk hiljem Teiste pere
mehele ära, kes põdes sööjate hoopidest sängis, aga härja hin
nast ei räägitud warem ega hiljem sõnagi.

Teisel hommikul peale wäesalga päralejõudmist, kui solda
tid lahke mõisniku katuse all hästi olid puhanud, algasid 
wangikojaks muudetud rehe ees suure kohtupidamise ettewal- 
miötuseö. Hea koorem tugewaiö, sitkeid witsu, metsast wärskelt 
raiutud, pandi pinusse. Nende kõrwale kanti kuuepangeline too
ber touna pooletoobise tõsteriistaga. Siis lähenes toäesalk 
trummipõrinal ja pillihelinal, juhatatoal ohtoitseril paljas 
mõõk käes.

Kõige eel asusid karistajad ülema käsul puskaritoobri 
ümber, et tõsta sellest enestele julgust — julgust inimeste toe- 
ristamiseks, kellest nad midagi paha ei teadnud. Wiinatoobrist 
pidi tulema see tõhus toõim, mis nende rinnas maha suruks 
jälkuse oma töö kohta, mis paneks nende silmadele kaed ette, 
et nad õieti ei näeks, mida nad teetoaö, mis teeks nende kõrtoad 
kurdiks, et nad ei kuuleks oma ohtorite kisa.

„Jooge, lapsed, teie töö on raske!" hüüdsid helded saksad 
ja patsutasid sõdureile isalikult õlale.

Kes neid nõnda, lahkusest nõretatoail nägudel, lihtsolöa- 
titega nägi toennastutoat, pidi artoama, et armsamaid, südam
likumaid inimesi ju ei olegi.

Kui paistis soldatite nägudest juba loom, see kiskja, kes 
joodeti neile toünaga sisse — toiinaga ja selle toalega, et nad 
oletoat toodud kurjategijaid nuhtlema —, siis algas Albu 
toeresaun.

pooljoobnud sõdurid seati sõõri, rehetoäratoad tehti lahti 
ning ükshaatoal hakati nälginud toange nende küüsi toedama.

Oosi oli lund juure sadanud, poole küünra paksune toalge 
toaip kattis maad — surnulina, mille pani taltoisest udust läbi 
tungito päike kergesti siretama. Warsti punab tema suur laik 
päikesele toastu...
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Nehest wälja loodud ja peksjate ringisse tõugatud ohwril 
rebiti riided seljast, need laotati lume peale ja sellele asemele 
tõmmati alasti inimene kummuli. Soldat istus talle pea, teine 
jalgade peale. Siis astusid lööjad tegewuöse, mees kummalegi 
poole, kepijämeöuseö wemblaö käes.

Hoope ei loetud. Käsk oli anda igale niikaua, kui ta weel 
elumärke awaldab. Hoopide arwu järgi sai wähem pureda see, 
kes ennemini ära minestas. Waaöati aga teraselt selle särele, 
et weel elawat surnuks ei peetud. Löömine lõpetati alles siis, 
kui pekstaw jääkülma wee all, mis kallati talle ta werest 
nõrguwale ihule enam silmigi ei liigutanud. Niisugune waigiö- 
tatuö mässaja wlsati peksjate ringist wälja, eemale lume peale,- 
ta werest tilkuwaö riided loobiti talle järgi. Mis temast seal 
saab — hingeheitmiseni pekstud alasti inimesest lumes mõne 
kraadi külmaga —, selle järgi ei küsitud.

Lius mässaja ette!
Ja jälle toodi rehest ükö wälja, ja uued peksumehed hak

kasid ta kallal tööle. Äga ohwriga wahetati ka peksjaid, keda 
enne wiinatoobri juures ikka jälle wärökelt wahwustati.

Töö läks wõrdlemisi waiksesti.
^Zekstawaö ei karjunud palju.
Äa pealtwaatajad — nuhtlusealuste naised ja muud omak

sed, kes neid olid tulnud koristama — ka need ei tõstnud 
suuremat kisa.

pekstawaö ei karjunud sellepärast Palju, et neil seks küllalt 
jõudu ei olnud. Nad olid enne juba näljaga poolwaikseks teh
tud. Ainult surutud, summutatud toonid, ümin ja form, suut
sid nende piinatud kehadest teed wälja leida.

2a pealtwaatajad, nülitute omaksed, ei tõstnud sellepärast 
häda- ja ilgusekisa, et määratu werepulm, mis auras ja pu
netas nende silmade ees, halwas nende hingelised jõud, käis 
nende tundewallast uinutawa hooga üle. Neile oli nagu na
tiga pähe löödud. Nad ei jaksanud seda, mis nägid, selge
malt mõista. Nagu hirmsa unenäoga ühendatud luupainaja 
muljus neid peast ja rinnust.
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Need naised, emad sa õed olid ärapekstud selgasiö füUalt 
näinud. Enamasti igaüks neist sa paksud mitu korda. Aga 
nad olid neid näinud pärast Peksmist. Ja nad olid neid näi
nud ükshaawal. Aga nüüd nad waatasid oma silmaga pealt, 
kuidas seda tapatööd tehti. Kuidas seda hulkade kallal tehti. 
Kuidas keha keha järgi lakata tahtmata reas luudeni purus
tati, kuidas punane, auraw weri walgele lumele nõrgus, kui
das suur, lai paik üleni täitus werise lihaga.

Mida tähendas sõja wõitluspaik kuulidest surmatud ja 
haaivatuö inimestega selle tapapaiga wastu! Siin olid lan
genud, lõhki kistud...

Lõhmuse Anu wahtis — wahtiS, ja tal oli tundmus, nagu 
tahetaks maapinda ta jalge alt ära rebida, et punasele me
rele,, mis lainetas ta ees, awaöa woolu enese poole. Ta kuu
lis seda lohisedes lähenewat ja lõi käed silmade ning kõrwaöe 
ette. Nõnda seisis ta kaua. Aga uputus ei tulnud. Maapind 
kõikus, aga ei taganenud. Ta tegi oma silmad ning kõrwaö 
jätte lahti ja nägi nüüd läbi kollase udu, kuidas tema mees 
tõugati halli ringi sisse. Lidu hõrenes Anu silmade ees, nagu 
oleks äkiline õhuwool teda lahutanud, ja kõik seisis korraga 
selgemalt, kindlamates joontes ta waate all. Anu arwas 
Taawett näos wõiwat üksikuid jooni lugeda, ja talle jäi sellest 
näost meele, kui sügawas muStawate aukude põhjas ta silmad 
kiiskasid... Siis sündis midagi, mis pani Anu põlweö nõt- 
kuma. Taawettle kopsas sõõris mingi tume asi pähe, mis ta 
kübara maha tõukas ja ta näkku märja, punase Palga jättis. 
Siis rebiti ta ihu paljaks ja tõmmati ta maha punawasse 
rappa...

Samal hetkel kadus wiimane jõud Anu põlweöest, ta 
wajus lumme nagu oleks mõni terariist tal jalad alt niitnud. 
Nistt käed lõua alla toetatud, jäi ta põlwitama ja wahtima. 
Esiti wahtis peksupaiga poole, rahulikult, üksisilmi — näis, 
nagu loeks ta mehe selja peale sadawaiö hoope. Siis tõstts 
silmad pikkamisi taewa poole, ikka kõrgemale, ikka kõrgemale, 
ja ta näole ilmus asjatu otsija kärsitus. Oli, nagu püüaks ta 
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pilguga millestki läbi tungida, kattest, mille paksus pani ta 
tvõõriStama...

Kui ta jälle maha waatas, oli Taawet peksuringist ka
dunud. Ta oleks tema keha läinud otsima — see mõte wilk- 
satas tal peast läbii —, aga ta ei jaksanud maast tõusta. 
Seks puudus tal kehajõu kõrwal weel mingi muu jõud. Ta 
suutis ainult laiul silmil wahtiöa — sinna, kus tapeti, ja 
üles taewa poole, kus elas see, kes ütles: „Sina ei pea 
mitte tapma!"

2a seepeale nägi Anu — ikka haruldasel selgusel —, kui
das tema toana isa toodi peksule. Ta nägi, kuidas Mihkli 
pikad hallid juuksed õhus lehtoisid, kuidas nad tal üksikule 
salkudena üle näo langesid, kui tal kaabu peast oli löödud, 
ja kuidas ta toana, kõhn keha, mida riiete mahakiskumisel 
tõugati ning toapustati, toõbises nagu kuitoanuö puu tormi 
käes, kuni ta jõuetult langes...

Nüüd ei põltoitanud Anu enam üksinda. Ta leidis enda 
kõrtoalt oma ema ja toanima õe. 2a toeel muid naisi ja 
neitseid sigines toarsti nende kõrtoale põltoitama. 2a toit
maks leidus mehigi, keda jalad enam ei kannud, toerepulma- 
liste toenöi toõi elatanud isasid. 2a kõik tegid, nagu Lõhmuse 
Anu eel teinud: toahtisiö üles ja toahtisiö alla ja pärisid 
ülalt järele, kuidas see all kõik toõis sündida — kindla keelu, 
selge seaduse toastu! 2a miks seaduseandja oma toägetoufega 
ei astu toahele ega tee lõpetust toeretööle, mis kisendab ju 
ise toaljul kaebel tema poole üles.

Nad ei saanud toastuft.
Kinniseks, läbitungimatuks jäi taetoa hall, kalk rind. 2äi- 

seks, osatoõtmatuks ta udus tolöutato tusane pale, ßäife oti 
tumehalli rünka taha pugenud, nagu ei tahaks temagi nende 
toäetikeste pärimist õiguse järgi kuulda, nende asjatut otsi
mist näha...

Siin all aga sammusid ülekohus ja toägitoald oma toerift 
rada edasi. 2oobunud meeletus toõidurõõmus. Määra ja 
piiri tundmata. Ohtoer ohtori järele toeeti altarile — piöu- 

611



Ukult, rõkkawal pillimängul ja trummipõrinal, pühitses ju 
ülekohus wägiwallaga pulmi. Hõissa, pulmad! Witsu kül
lalt, wiina küllalt, werd küllalt!

Lõhmuse Taawetile ja Kiisa Mihklile järgnesid mõned 
Ahula ja Orgmetsa mehed, siis inimesi Zäneöalt, Seidlast, 
Orinalt, Wäinjärwest, kuni rida tuli juhtumisi jälle mõne Ta- 
gura mehe kätte.

Sealseil maltswettiöel oli suwest saadik „keretäis soo
las" Lasnamäel käimise pärast, sest et saksu, kes wiibisiö 
wälismaal, kohtumõistjateks ei olnud, kuna laisk ja arg opman 
nii paljude nuhtlemist enda wolil ei tihanud ette wõtta. Nüüd, 
kus algas Aldus suur üldine arwe-õienöamine, tarwitasiö 
Tagura parunid, kes alles hiljuti olid koju jõudnud, parajat 
aega, et saata kõik oma Walla mässajad ja mässumeelsed — 
need, keda haaglkohtunik taga nõudis, kui ka neid, keda nad 
ise süüdlasteks lugesid — Albu weresauna wõi, nagu tähen
das noor parun wurrusiö keerutades: „Wene parkalitele par
kida." Selle parkimise eest ei hoidnud nad oma endise ühise 
liignaise isa ega wenöagi, tema mehest hoopis rääkimata. Ka 
Kiisa Mikk, kes õemehega seltsis suwel wirgasti hoolt kan
nud, et mõisapäewad jumala pärast tasa saaksid, ja kellele 
opman oli tõotanud, et see ehk päästab isa naha, — ka see 
wagune noormees, kes ei olnud maltswet ega wäljaränöamis- 
õhutaja, pidi Albu saunast läbi käima. Aitas küllalt, et ta 
oli Krimmi minewate maltswetlaste perekonnast pärit.

Sama saatuse alla langes kohe seepeale ka Aadu Wiker- 
puur. Nagu mõisniku tasumiöwiha ei peatunud halli wana- 
öuse ees, nii ei peatunud ta ka wigase inimese ees. Et joob
nud peksjail häbipuna palgesse ei tõusnud selle sandikese 
nõrka termist weel rohkem rikkuda, polnud ime, aga fee puna 
jäi ka nende käskijate põske woolamata. Kui kasin oli selle 
wäikese wigase keha sees tuksuw elu, osutus selles, et Wiker- 
puur jäi juba umbes wiiekümnenöa hoobi all hingetult maha.

Elts oli, kui Aadu rehest tn äi ja toodi, õe kõrwalt üles 
hüpanud ja peksuringile ligemale astunud. Ta jäi, kätega 
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meelekohti surudes, seisma ja waatama. Korraga hakkasid ta 
silmad wett jooksmg, ta rind lõi nuuksudes wabisema. Aga 
wist ei olnud see üksnes walu-, Waid ühtlasi wihanutt, sest 
trummipõrinasse midagi karjudes raputas ta peksjate poole 
mõlemaid rusikaid.

Aadu järgi tulid, wahelöumisi mõne muu oma ja wõõra 
Walla mehega, wemmalde alla Tõnu-peetri Madis, Pärtli 
Millen^ Kadaka Toomas, Altsauna Tõnis ja isegi malts- 
wetlaöte seast ammugi wälja tõugatud Sanglepa peremees. 
Wttmase kohta oli mõisas arwatawasti kuuldud, et ta kord 
tegemist teinud Samaraga...

Mis Albu rehe ees nowembrikuuö 1861 meeletu wem- 
malöamise poolest toime saadeti, selgugu sellest, et umbes wee- 
ranö tuhat soldatit terwe päewa, hommikust õhtuni, wahet 
pidamata töös olid, wälja arwatuö üksnes lühike lõuna-aeg! 
3a walmis ei saanud nad õhtukski weel. Nii rohkesti olid 
Iärwamaa saksad oma alamate seast riigikorra ja ülemuse 
waenlasi leidnud!

puruwäsinuö soldatid seletasid õhtul, et nad oma töö 
tarwis ööst lisa ei taha wõtta — seks puududa neil jõud. 
Wõib ka olla, et tülgastus, hoolimata kõigest puskarist, neile 
ometi wiimaks hingepõhjast kurgulakke oli tõusnud. Nad polnud 
wist kunagi nii palju werd ja inimliha koos näinud, nende jalad 
polnud ilmaski niisuguse punase wirtsa sees sõtkunud, nagu 
täna kogu päewa.

Wäesalga ülem toetas soldatite puhkenõuet ja haagi- 
kohtunik pidi sellega leppima.

Aga salgake karöetawaid korrakukutajaiö oli weel karis
tamata. Nende nuhtlemist ei tahtnud saksad homseks jätta, 
teadmata, mäherdusel põhjusel. Ja nõnda otsustati siis jät
kata tööd mõisa poolt lõpuni.

Kõigile oli tänasest küllalt — sakstele mitte.
Tapatragöööia wiimane waatus mängiti teises teatris 

— Albu mõisa tallis, raswaküünalöe walgusel. Mõisa peksu- 
meheö näitlesid seal wemmalöajate osa. Wist oli neilegi wiina- 
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aida uks täna hästi lahti olnud, sest nad etendasid oma 
osa hiilgawalt. Sellest teadis peale teiste Wisusti Mla mees 
Juhan pelikan rääkida, kes koristati mõisatallist niisugusel 
olekul ära, et ta pärast, waakuöes elu ja surma wahel, mitu 
nädalat sängis põdes...

Wälises peksupaigas walitses kuni hilise ööni õudne toi
ming: korjati poolsumuö inimesi lumelt, mähiti neid riietesse 
ja laoti regedele wõi kanti kätel ära. pekstute naised ja muud 
omaksed olid töös, et seda natukest elu, mis nende armsatele 
weel jäetud, siit hirmukohast koju päästa.

pimedus musta kõhuga haudus punasel paigal, pime
dus, mis tiine oli werelõhnast, tvaluägast, nutetud ja niitmata 
pisaraist. Nagu wärSkelt täidetud päratu sõjahauö mustas 
rehe-esine lumisest ümbrusest wälja. Soe weri oli lume sealt 
sügawasti sulatanud.

Härrasmaja aknareaö aga särasid tuledest, õnnistatud 
isuga söödi seal kordaläinud päewatöö järel õhtust. Söödi 
ja löödi klaasid kokku ja soowiti üksteisele terwist.
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29.

Pär oft seda.

Kui nuhtlusealuseiö Alpu hakati tooma, oli haagikohtunik 
erilise hoolega järele waaöanuö ja küsinud, kas on ka pea
süüdlased wangiöe seas. Peasüüdlasiks salakoosoleku pärast 
loeti teatawasti pearn Heina ja Jaagupi Toomast ning kol
mandana Tõnu Maltsi, kelle oli haagikohtunik Ahula wastu- 
hakkajate seast ära tunnuö. Msinasegaöusel, mis walitses 
pekstawate päästmise puhul Ahula nuhtlusehoones, olid ni
melt teised „peamehed" niihästi kohtunikule kui ka Albu tali
tajale ning peksumehele silmade wahele jäänud, ja nagu pärast 
selgus, ei wõinud nägijad sellegi peale just Manduda, et just 
Tõnu Malts oli üks neist, kes päästis pingilt nuhtlusealuse.

peasüüdlasi toodi Alpu ainult kaks: pearn ja Jaagup. 
Kolmandal oli, nagu Orgmetsa püüdjad kohtuniku suureks 
meelepahaks seletasid, korda läinud peitu pugeda. Otsimine 
oli jäänud asjatuks.

Mõlemad kättesaadud mässupeaö eraldati kohe teistest 
Maagidest ning saadeti ahelas hoolsa Mahi all Tallinna poole 
teele, sest nende üle pidi kaelakohus otsuse tegema. Õnne
tud pääsesid seega küll peksunuhtlusest, aga nende MäriseM süda 
aimas õieti, et neid ootab selle asemel midagi hirmsamat.

Aga kolmaski peamees sattus seaduse küüsi. Tõnu Malts 
kukutas enese ise kuristikku. Ta tuli ja andis enda haagi- 
kohtunikule Mabatahtlikult kätte. Kuhu Mõis ka taluinimene 
tol ajal põgeneda, kus ennast pikemalt Marjata!
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Sedamaid laskis kohiusaks ta ahelasse Panna ja Tal
linna toimetada.

Nagu osutus kaelakohtusse saadetud kaebekirjast, mis wan
gidele seal ette loeti, tunnistas haagikohtunik Tõnu Maitsi 
„mässu peajuhatajaks". Seda ei pannud Tõnu imeks. Oli ta ju 
Maltsweti usu ja Krimmi-liikumise ellukutsuja lihane wend, 
wäljaränöajate wolimehe ja maakuulaja Kustaw Maitsi isa 
ning oma nurgas kui agaramaid ja julgemaid wäljaränöamise 
eestwõtjaiö sakstele, nende seas ka haagikohtunikule, isiklikult 
tuttaw.

Kuid kohtu ees wõttis Maitsi protsess parema pöörde, 
kui kaebeakti järele oleks wõinuö loota. Mõlemad kaebaja- 
poolsed tunnismeheö, Süri Wilk ja haagikohtuniku peksumees, 
olid oma tunnistustes ebakindlad. Nad wäitsiö küll, nagu 
härra von Grünewald isegi, et Malts olnud peksuhoonesse 
tungijate seas üks esimesi, aga kas ta nuhtlusealuse lahti- 
pääStes tegew olnud, seda ei wõMud kumbki oma wanöe 
peale. Gel lool sai Tõnu Maltsile kohtu otsus osaks, mis oli 
märksa pehmem kui tema kahe kaaslase oma: ta mõisteti 
kaheks aastaks wanglrooöu. Õnnetule pearnale ja Toomale 
aga tõi kaelakohtu karistusemäär uue kodumaa. Küll mitte 
selle, mis nad endile ise olid mõttesse wõtnuö, aga siiski 
kauge asumaa, muudkui et selle nimi oti Siber. Nad saadeti 
mitmeks aastaks „tühjale maale" wangitöösse ja pärastisele 
eluaegsele asumisele.

Ka Maltsi ei jäetud Tallinna wõi mujale kodumaale. 
Tolleaegsed wangltööle mõistetud inimesed saadeti Tallinnast 
enamasti Nowgorod! linna, ja sinna wiidi ka „Iärwamaa 
mässajate peamees". Tema wahwa naine, Kustawi wõõras- 
ema, kahe lapsega läks temaga sinna kaasa. Kuid wabaSust 
el pidanud waene mees enam näha saama, õnnetus, mis teda 
pikselöögina tabanud, ning raske wangipõlw murdsid ta ter- 
wlse ja warsti ka elu. Juba järgmisel suwel asus Tõnis 
Malts igawesele kodumaale, mõne jala sügawusele musta 
mulla alla. Oma poega ei saanud ta enam näha. Krim- 
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mls wiibiw poeg sai wõõrasemalt isa surma sõnumi. Maitsi 
naine mõlemate lastega pööröis Wenest kodumaale tagasi. 
Lastest suri teine teel. Ema läks Tallinnas uuesti mehele, 
aga warst! sulges tema silmad igaweseks uneks. 2a mitte 
kaua hiljemini korjas surm ka tema wiimse lapse ära.

Nõnda lõppes selle perekonna kurbmäng.
ßearn Heina ja tema seltsimehe edaspidisest saatusest ei 

ole midagi teada. Nad läkstö ja kadusid. Nagu paljud enne 
ja paljud pärast neid. Siberi kõht oli lai. Sinna mahtus 
leegione kannatajaid.

Kes aga nüüd arwab, et Albu werekohtu ja Tallinna 
kaelakohtuga maltswetlaste süü oli lepitatud ja kustutatud, 
see eksib. Moraalsele karistusele Siberi ja wangikoja näol 
saadeti weel kõwa aineline karistus järgi.

Nuheldud nuhtlusealustele käsutati soldatid kaela. Nende 
talud ja saunad muudeti kasarmuteks. Mehi, kes neid wemmal- 
öanuö, pidid nad nüüd weel loitma ja nendega oma hurtsikuid 
jagama. Ning hästi pidid neid söötma, jootma ja maga
tama — nõnda oli ülemuse kõwa käsk. 2a mitte kuu wõi 
kaks ei pidanud see määratu koorem waeste, kumatud talu
poegade seljas lasuma, Waid terwelt pool aastat — kuni 
kewaöeni.

Mäherdune talw oli see, mis wiletsaö pidid üle elama!
Teatawasti olid toaga mitmed ketoaöel oma talud ja 

kindlad teenistusekohaö kaotanud. Helded inimesed, usutoen- 
naö ja mitte-usutoennaö, andsid neile küll peatoarju ja sutoel 
ning sügisel, kas toõi palja kõhutäie eest, ka heina-, lõikuse- 
ning toiljapuhastamiS-tööö. Siiski oli nende puudus töögi ajal 
nii suur, et nad, sõtkudes mööda soid ja rabasid. Pidid marju 
noppima — pohli, murakaid, mustikaid ja jõhtoikaiö — ja neid 
kopikate eest müüma, et endid oma hädas toähegi aidata. 
Mida aga tahtsid need õnnetud peale hakata pikal taltoel, 
kui suurem töö lõppenud? Mida oli tolleaegsel talupojal, 
kes isegi oma perega alalise puuduse ja näljaga toõitles, anda 
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üleliigsetele inimestele teenida? Kestwast armuleiwa-anömisest 
wõis weel wähem juttu olla.

Nende hädaliste juure seltsisid weel need talupidajad ja 
wabaöikud, kes usulise totruse tõttu olid kewaöel touwiljaö 
maha tegemata jätnud ning loomad ja tööriistad ära müünud. 
Neil oli küll weel oma peawari, aga see oli lage, sama tühi ja 
lage, nagu nende aidad wiljast, kukrud rahast. Aina suurte 
ohwritega oli peremeestel korda läinud täita oma kohuseid 
mõisa wastu ja teha uue peremehe heaks taliwilja maha. 
Talweks — pikaks, karedaks talwekö — polnud neil midagi 
waruks. Nälg irwitas aknast ja uksest sisse.

Et hlrmupilti täiendada, järgnes Albu weristamine, mis 
täitis talud ja saunad põdejatega. Naised, emad, õed noppisid 
meeste puretud ihust witsaraokesi, woiösiö neid koduste rohtu
dega, põetasid neid näöalatekaupa ja pidid jätma unarule 
mõnegi mõisa sunnitöö — linaharimise, ketruse, kudumise, mis 
asetas karistusetonöi näljatonöi körwale.

2a siis weel sõjawägi niisuguste hädahurtsikuisse! Tuge- 
wad noored mehed, kasarmus waewaliselt söödetud soldatite 
isuga!

Talw täis kirjeldamata kannatamist, aga mööda saadeti 
ta ometi. Kannatajad pigistasid hambad risti, surmapõlguse 
ja eluwihaga, ja elasid talwe üle. Nad hammustasid endil kas 
wõl sõrme otsast ja sõid kas wõi sawi põranda seest, aga oma 
ettewõttest nad ei taganenud, rõhujaile seda rõõmu ei teinud. 
Ahme õnnetus, ühine kannatamine, ühine nälg liitis nad wen- 
dadeks kokku, kes jagasid üksteisega leiwakoorukest laual ja 
särki ihul.

Araränöamis-ettewõte hakkas uuel aastal tegelikku kuju 
omandama, passid anti kuberneri kantseleist takistamata wälja, 
nagu sügisel pärast peksu mõisaöest ka loatäheö neile, kes 
soowisiö ja kellel polnud mõisaga midagi tegemist, keelamata 
wälja olid antud. Oleks wõinuö kõige eelmise järgi oletada, et 
sojawäelise walwe all seiöwate „mässajate" kinnipidamiseks 
kiusu pärast weel mõnd konksu tarwitataks. Aga seda ei 
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sündinud. Saksad olid ometi wnrnaks ära näinud, et need 
õnnetud ei lase endid mingist terrorist enam tagasi pidada, 
maksku kas wõi elu. Tõenäoline on ka, et nad kartsid peter
buri ülemwalitsust. See soowis, nagu teada, riigi tühjematesse 
paikadesse elanikke,- sellele soowile kunstlikkude, wäljamõelduö 
tõketega, nagu oli „Järwamaa mäss", kestwalt wastu töötada, 
ei olnud parunite meelest nähtawasti tulus.

Kohe peale passide kättesaamist, uuel aastal, läks wälja- 
ränöajate poolt esimene wolimees kahe kaaslasega Krimmi 
poole teete, et seal oma wolitajatele, keda oli umbes neli
kümmend perekonda, maad wälja wõtta. Saadikuks oli Kus
tas Määrmann, Kangussaare peremees Albu waNast,- tema 
seltsilisteks heitsid mõlemad tuttawad Maltsweti usu jutlus
tajad, paide Ants ja Kerna mölder. Tartu-pihkwa-Küewi 
kaudu posthobustega reisides, jõudsid nad Münlakuu alul 1862 
Krimmi. Qkski neist kolmest ei mõistnud tõene keelt, aga läbi 
ajasid mehed ometi.

Krimmis olewaö suguwennaö olid järeleränöajate tule- 
tvaste asukohtade leiuks silmad juba ringi löönud ning Kus- 
taw Malts oli neile enne paar kirja kirjutanud, soowitaöes 
neile Simferoopoli linna ümbert mõisnikkude maid, mida, 
sest et need asetsesid jõgede ääres, mitte weewaeses lagendikus, 
arwati kroonu maadest soodsamaiks. Määrmannil oli rahwa 
poolt tooli kaasas Krimmi eestlaste nõuande järgi mõne mõis
nikuga kaup teha. Leitigi, kui saadikud pärale jõudnud, ise
äranis Samruki meeste hankel, sünnis koht. See oli Burluki 
küla Wene naismõisniku Bjelowoöski maa peal, Alma 
lahingu paigas. Mõisnikkude asumistingimuseö olid kroonu 
omadega teatawastl umbes ühesugused. Warst! oli kaup teh
tud, leping ametlikult kindlustatud ja sisserändajate passid 
ning retoisjonikirjad Simferoopoli kameraalhootois toimetatud. 
Seega oli nende perekondade side kodumaaga seaduslikult 
katkestatud: nad wõisid sealt fui Krimmi elanikud lahkuda, siit 
saadud paberid seal ette näidates.

Kuna Ants Kõrge kui poissmees kohe Krimmi jäi ja seal 
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Hakkas teenima, poordisid Kaarel Silejew ja Kustas Määr- 
mann kodumaale tagasi, et hiljemini oma perekondadega teiste 
äraränöajate seltsis kauget teekonda uuesti ette wõtta.

paar nädalat hiljemini läks teele teise rahwaseltsi woli- 
mees, Kruusimäe Ants Walkmann Ahulast, umbes wiiekümne 
perekonna passidega. Temal oli tõlgiks kaasas sama toana 
kroonumees Tõnisson, kes Maltötoeti ja selle toennapoja selt
sis Krimmi reisu minetoal aastal juba kaasa teinud. Nemad 
toalisiö tee, mis Tõnissonile juba tuttato: peterburi ja Mosktoa 
kaudu.

Kähku saadeti ka selle saadiku kaubad sugutoenöade kaas
abil toime. Nuttamise sunöitoaks põhjuseks oli muidugi see, 
et rahtoas saaks kodust pealselt ja takistamata tulema; ei 
olnud asujad Krimmi jõudes toalituö maaga rahul, siis jäi 
neile toeel toõirnalus omandada hiljemini oma tahtmist mööda 
uus koht.

Sellele seltskonnale kaubeldi ära mõisaomaniku proua 
Maria Dalajetoi käest Simferoopoli ligidal, Salgiri jõe ääres 
oletoa Kara-Kljati küla maad. Sedamaid reisis ka Walkmann 
asjaomaste dokumentidega Eestimaale tagasi.

Siin algas äraminejate seas nüüd kibe ettetoalmisius pika 
teekonna toastu. Kõige pealt püüti rahaks teha kõik see, mida 
ei toõiöuö kaasa toõtta. Loomad, majafraam, tööriistad — 
niipalju kui seda toata kellelgi toeel omaks oli — müüdi ära, 
enamasti toähese hinna eest, toõi anti üsna muidu tuttatoaile 
ning üleaöseile, kes maha jäid. Igatahes püüti kukrut kauge 
tee ja teadmata tuletolku toaStu toõimalikult paisutada.

Kerge see ei olnud. Müüa oli toähe ja hinnad äärmiselt 
madalad. Juhtus olema kehto aasia, nagu eelminegi. Saadi 
täiskastoanuö härja eest rublal kümme kuni toiiSteistkümmenö, 
lehma eest toite kuni kuus rubla, hobuse eest mitte palju 
rohkem kui naha hinna. Ja nüüd toeel äraränöajaö, kes ost
jaid pidid otsima, et aga toarast lahti ning minema saada!

Kopikakogumise kõrtoal käis reisutoankrite toalmisseadmine, 
teemoona toalmistamine, ihukatete kordaseadmine. Wankritele 
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ehllatl riidest kummid peale ja täideti nad kraami ja koludega, 
miö taheti ühes wõtta.

Nõnda Wallises maltöwetlasie majades igal pool elaw 
kõbin-kabin. Mõisaöest waaöati seda põrnitawal pilgul pealt, 
kuna maltöwettiöe wastaseö talurahwa seast, kes waatasid 
nende ettewõtte peale pappidelt ja palwewenöaöelt omandatud 
eelarwamustega, wangutasiö naerdes pead.

Wäljaränöajaö olid lahkumise lehekuu peale määranud. 
Kümmekond perekonda, kes said ettewalmistustega waremini 
walmis ja arwasiö wähema hulgaga parema olewat reisida, 
läks juba mai alul teele. Kuu keskmisteks päewadeks jõudis 
see rahwaskonö, kelle juhiks oli Kustas Määrmann, niikaugele, 
et lahkumise peale wõis mõelda, kuna maakuulaja Ants Walk- 
mannl seltskond, kes weel eeltalitusi sooritas ja kogunemas oli, 
paari nädala toona teistest maha kippus jääma.

Määrmanni rahtoas oli pärit enamasti Madise kihelkon
nast, Maltstoeü usu peapaigast. Kui äraminekuks kõik toalmis 
seatud, tuti lahkujaile meele seda kohta minna jumalaga jätma, 
kuhu nad oma manalasse kolinud kallimad olid sängitanud. 
Mõte leidis muidugi üldist toastukaja, ja rohkel artoul kogunes 
maltstoetlasi Madise surnuaiale, et toitmast korda omaste hau
dadel paltoetaöa ja armsaist mullaMnkaist mälestust kaasa 
wõtta.

Ka kirikuõpetaja paluti surnuaiale.
Sama õpetaja, kes neid kantslist nii terawalt oli sõiöel- 

nuö, nii haawawalt noominud ja kelle wastu nad ise nii 
sagedast! waenulikku meelt awalöanuö! Sama kiriku esindaja, 
mille õpetustesse nad oma lahkusuga prao olid kiskunud, 
mida nad läites arwustanud, mis nende meelest küllalt õieti 
ega täiesti pühakirja alusel ei põhjenenud! Need lapselik- 
pehmeö, kohtlased talupoja-hingeö, kes lahkumishaleöuses kõik 
waenu ja wiha unustasid, soowisiö, et nende wastane ütleks 
neile mõne palwesõna, kaunistaks nende jumalagajätmist wai- 
muliku kõnekesega pidulikumaks ja pühalikumaks...
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Kirikuõpetaja Gebhard ei jätnud nende soowi täitmata. 
See footv meelitas teda. Näis ju, nagu oleks lahkumiökurbus 
ajanud senised wastaseö tallekesed endisesse karja tagasi. Seest- 
piöi rõõmu maitstes niisugusest alistumisest, pidas ta neile 
haudade wahel pika ja ülilahke lahkumiskõne. Lõhest, mis neid 
lahutas, ilusti mööda minnes, sidus ta neile tungiwalt süda
mele, „oma kallist ewangeeliumiusust" ka kaugel wõõrsil truu
dusega kinni pidada ja selle usu põhjal oma hinge- ja waimuelu 
eest ärksalt hoolt kanda... Ja kui peaks wõimalik olema, et 
uus elukoht neid nende lootustes petab, et igatsus mahajäetud 
põlise kodu järele nende südameis ärkab, siis pööröigu aga 
julgesti ümber ja tulgu tagasi! Siinsed waimulikuö ja ilmlikud 
ülemad ja wanemad olewat Malmis neid isaliku armuga jälle 
Maötu tootma ja neile tööd ning leiba muretsema...

Haledaid südameid ei ole raske liigutada. Selle oöatoa 
tulemuse saatoutas noor kirikhärra täielikult. Tema toiimsed 
sõnad — need kõlasid ju pilkena talupoegade kõrtou — uju
sid Mll toeiöi jahutades sellest mõjust üle, aga üldiselt toote 
ta rahul olla, sest ta nägi niiskeid silmi ja norus päid. Hulga 
eesotsas, nagu karjane kunagi karja tipus, sammus ta kalmis
tult kiriku juure tagasi.

Siin tärkas lahkujate, iseäranis naiste, seas sooto ka toeel 
kord sisse astuda toanasse, igaühele nii tuttatoasse pühakotta, 
polnud ju ühtegi nende seas, kes mitte mitmete ja mitmete 
mälestusesidemete kaudu ühenduses poleks seisnud selle nende 
aatelise elu keskkohta paigutatud tornhoonega. Selles, lagedal 
seljandikul seistoas tõsises, tuhmis ehitises olid nad oma kirikliku 
täiSealiseks-tunnistarnise neile sisse irnetatud aukartusega selle 
kombe eest, millega seda toimetati, toastu tootnud; siin olid 
nende käed abielu-lepinguks pühalikult kokku õnnistatud; siia 
olid nad oma lapsukesed ristimisele, oma surnud matmisele 
kannud. Kirik oli ju ka, kõrtsi ja laada kõrtoal, raskesti töötama 
ja üksinduses elatoa talupoja tähtsam meelelahutusepaik, kuhu 
ta nädala toõi paari takka ilmus, et näha teisi nägusid, kuulda 
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teisi hääli, et kaugema tuttawaga wastastikku oma muresid 
ja rõõmusid südamelt weeretaöa.

Nähtawa meeleheaga täitis waimulik mees ka selle soowi.
Kui köster ukse awanuö, kogunes lihtsasse, wäheawarasse 

ruumi, millesse pääsis wäljas siretaw kewaöine walgus ime- 
kitsaste gooti akende kaudu märksa sumenöatult, must-hall hull 
alandlikult waikiwaiö inimesi, kes jäid esiotsa keset kirikut kinnise 
koguna seisma, et silmi üldiselt ringi lasta käia, ja siis jagu
nesid pikkamisi salgakesteks, kes hakkasid ühte ja teist üksikut 
asja oma isiklikkude erihuwiöe järele weel wiimast korda 
waatlema.

Siis mindi, silmad kalkwel, waikiöeS kirikust, et salgakeste 
kaupa taas pööröiöa oma Mlaöe poole, mis kaasikute ja kuusi
kutega piiratud nurme- ja aasalagenöikkuöel endid kewaöese 
päikese käes soendasid.

praar päewa hiljemini algas wäljaränöajate teeleminek, 
tuli nende suur päew.

KogunemispaigakS oli Orgmetsa küla walituö.
paremat päewa ja paremat paika ei wõinuö enam ollagi, 

et lahkujaile kodukoha haljenöawast ilust kõige meelitawa- 
mat pilti mälestuseks kaasa anda.

Naeratawast taewast säras jälle nooreks saanud päike 
kirglikul armastusel alla, kõike, mis Mündis tema määratusse 
mõjuwalöa, palawalt suudeldes ja elurõõmul sulama pannes iga 
elulise olendi sisemust. Nagu kollakasroheline õrn suits, läbi 
põimitud kullakiuöuöega, esines algelisel puhkemisel olew lehes
tik metsas ja põõsastikus. Esimesed lilled, ühed sinised nagu 
taewa küljest pudenenud wärwi-raasuö, teised läikiwkollaseö 
nagu päikese seest tilkunud Mllapiisaö, panid aasa rohelise põlle 
wärwikalt elama ja ilutsema. Ja et ka ülal sinikulöses õhurii- 
gls õiekuu hõiskaw elu ei puuduks, laskis lõo, tõustes ikka 
kõrgemale päikese poole, oma õnneliku imestusega täidetud 
aukiituse-laulu heliseda, nii waljusti, nagu kardaks ta, et tuk- 
fuw süda purustab tal muidu põuekese.

Orgmetsa Mla, asendilt kaunimaid Tallinna-Tartu maan
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tee ääres, paistis TaMnna poolt tulijale silma, nagu asuks ta 
keset õitswaiö rohuaedu. Ligemale jõudes nähti siis, et see 
lopsakas toominga-, pihlaka- ja lepametsake, mis kaisutas kolme 
esimest peret, tõi selle waate terwe küla kohta silma ette. Aga 
kuigi tagapoolseö talud — küla suurem osa seisis pikas reas 
enamasti paremal käel maanteest — mitte samasuguse luh- 
tawa haljuse sees ei peitunud, siis oli neil ometi kaugem taga
sein, mis ei annuö pildile mitte wähem wärskust ja Weetlewat 
mõnu. Küla selga paremal käel kaunistas noor aasamets, mitte 
tagant kerkis kuusemetsa tõmmu rind. Seifet pool maanteed 
jooksid wätjad niikaua lagedalt edasi, kuni nad jälle kokku puu
tusid metsaga, mis neile suures kaares, nagu wäljasirutatud 
kätel, waStu tuli.

Siia paika, küla lõunapoolsesse otsa, hakkas warasest hom
mikust peale Äärwamaa rahwast kokku walguma — küll jala, 
küü hobusega, küll noori, küll toonu. Araminejatega ühes tulid 
hulkade uuöishimuliöte seas ka nende saatjad, mahajääwaö 
sugulased, sõbrad ja head tuttawaö, et lahkujatega weel tunni
kest juttu tõesta ja, kui woor liikuma hakkab, neil wiimset korda 
kätt pigistada ja silma waadata. Wiis ju tänane päew nad 
arwatawasti surmani üksteisest lahku. Sest need, kes nüüd 
ühes ei läinud, olid otsustanud kodumaale paigale jääda, ehk 
olgu siis, et äraminejaö tõesti maale satuwaö, kus jookseb 
piima ja mett.

Mida kõrgemale tõusis päike, seda perekamaks läks kogu
nemispaik, seda enam hakkas külawahe ja maantee küla otsas 
rahwast kubisema. Ja ikka pikemaks wenis järjesti jätkunud 
wankrite-woor. peale kuuekümne wankri, täidetud teemoono, 
ihukatete ja lastega, lükkis end üksteise järel rongi. Kõik olid 
muudetud „kibitkaöeks": redelitele olid püstitatud loogad, mis 
riidega üle tõmmatud. Aga nõnda sünnitatud katusealuseö ei 
olnud ammugi awaraö küllalt, et laste ja raukade kõrwal ka 
muid rändajaid enestesse mahutada. Iga wähegi noorem ja 
kõbusam pidi jalgsi käima, oma talbadel kõmpima Läänemere 
äärest Musta mere äärde. Ei jätkunud weoloomi ega wankreid 
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iga perekonnagi peale, waiö enamasti jagati ühte hobust ja 
kummwankrit kahe kuni kolme perekonna wahel, hoopis kõnele
mata wallallStest inimestest, sulastest ja tüdrukutest, kes olid 
õnnelikud, kui nad said oma riiöekompsuö ja leiwakotiö kellegi 
wankrile panna, kuna weriwaesed wabaöikud, kellel oli pisu
kesi lapsi, pidid waatama, kuidas neid sai palwete abil mitmele 
wankrile ära jagada. LlmbeS wiiösaöa hinge wäljarändajaiö 
Järwamaa walöaöest, iseäranis Madise kihelkonnast, nende 
seas weel kuusteistkümmenö perekonda kaheksakümne hingega 
Harjumaalt, Kolga wallast, kogunes Määrmanni woori, ja 
neid oleks ligemalt ja kaugemalt rohkemgi tulnud, kui mitte tui
mus ja teadmatus, hirm kauge maa eest ja wisa armastus kodu
kolde wasiu Paljusid minna-ihkajaid poleks tagasi hoidnud — 
nüüd ja ka edaspidi.

See sissejuurdunud koduarmastus tegi ka Wahwaöele mi
nejatele lahkumise ärarääkimata raskeks ning haledaks,- ta 
pitsitas naistel kui ka meestel pisarad silmist ja pani nad nuuk
sudes mahajääjale kaela langema, kui woori tipust kajasid 
minekuhllüöeö. Waimuliku laulu helidel „Aamen, au Isa? 
olgu" hakkas werötapikkune rong Orgmetsa küla otsast liikuma. 
Selle kirikulauluga, mis lahkumistunnete wäljenöamiseks nii 
wähe sünnis, aga millest sündsamat kooöwiibijaö ei tunnuö, 
kisendas rusutud, hinge põhjani liigutatud rahwahulk oma walu 
rinnust wälja. Oma walu ja oma protesti nende waötu, kelle 
ahnuse ja wägiwalla julm piits neid sundis kõik maha jätma, 
mis neile siiamaani armas ja kallis oli olnud.

Aga sel rinöalõhestawal tunnil leidus ometi ka pilkajaid, 
kes wahtisiö irwitades „hullude maltswettiöe" woorile järgi. 
Need olid need ringid ja isikud talurahwa seast ja mõisaöe tee
nistusest, kelle käsi aineliselt käis paremini wõi kes seisid waim- 
selt pappide, wennastekoguöuse palwemeeSte ja oma „armu
likkude mõisawanemate" pimeötawa mõju all, need, kes uskusid 
kawalat õpetust, et orja ja orjaperemehe huwiö on ühised, 
et isegi waljus ja kurjus, mida ori peremehelt maitsta saab, 
on temale kasuks, sest et see tuleb jumalast. Need olid need 
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ringid ja isikud, kellele isa Iannsen oma „ßerno postimeest" 
kirjutas, kellele ta sisendas, et Albu rehe ees poolsurnuks wem- 
malöatuö orjad „Passuna ja trummi mango ai tenituö 
kombel wäe läbbi nuhhelöud saiwaö"...

Juba kaks nädalat hiljemini pakkus Äärwa-Iaani kiriku- 
esine sama põgenemlspilti, nagu seekord Orgmetsa küla otö. 
Ainult pisut wäiksem woor, umbes wiiskümmenö wankrit suur, 
mitmesaja hingega, hakkas sealt Ants Walkmanni juhil kauge 
Krimmi poole liikuma. Need, kes talwe otsa käega löönud ja 
naernud, et ega sellest jampsimisest ometi midagi wülja tule, 
pidid nüüd nägema, et äraränöamine suuremal määral oli 
tõepoolest käes, ja neile jäi ainult weel see kahjurõõmlik, ehk 
küll kahwatu ja kindlusetu enesetrööst, et minejad ei jõua wahest 
pärale ning pööröiwaö teelt tagasi.

Mõisniku ainelist hinge läbistas ehmusetuksatus. Eks see 
olnud hulk tööjõudu, miö seal maalt minema weereö! Mitte 
ainult nende näol, kes kõndisid wankrite kõrwal, Waid ka nende 
näol, kes wirisesiö wankrite peal wõi rippusid ema rinna otsas k 
Tuhandele isikule lähenew arwkonö maksuta tööjõudu!

polnud siis ime, et Noosna-Halliku mõisnik parun Gtak- 
kelberg oma peremehe-aule liiaks ei pidanud Walkmanni woo- 
rile kakskümmend weröta järele kihutada, et oma Walla lah- 
kuwaiö liikmeid meelitustega ahwatleöa ümberpööröimisele — 
nagu raswaga püütakse hiiri.

„Ma olen teile ju ikka hea härra olnud," hakkas ta oma 
läikiwast tõllast kõnet pidama, „kes teid liia töö ja maksuga 
pole koormanud ega teile muul wiisil ülekohut teinud. Olga 
ma tahan teie wastu nüüd weelgi parem ja heldem olla, kui 
teie aga mõistuse pähe töötate ja tagasi pöörate!"

Kuid need mõistmatud ja tänamatud wäristasid kange
kaelselt pead.

Nad olid härra headust ja heldust nii küllaldaselt saanud 
nautida, et nad selle eest põgenesid.

2a siunates laskis paruni-härra oma traawlite ninad jälle 
Noosna-Halliku poole keerata...
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30.

Kaks, kes nende asemel häbenesid.

Albu nuhllusewäljall weöasiö Kiisa Liisu ja Lõhmuse Anu 
tol saatuslikul sügisel kolm peksetut ühisel reel koju. Kaks neist 
oigasid, kolmas oli wagune kogu tee, nagu ta ka hoopide all 
oli wagune olnud. Aga hoopide all oli ta trotsimisi wagune, 
reel minestusest. Ta oli rohkem werd kaotanud kui mõni muu, 
sest et tal oli suur haaw ka näos. Selle sai ta soldatilt, kellele 
ta, minnes peksusõõri, kogemata astus jala peale.

Kodus põdesid kõik kolm mõne aja sängis, kõige kauemini 
Mihkel kui elatanud mees. Tema oli ka ainus kolmest, kes 
kaebas haledasti walu üle ja wõttis öösiti oma ägamisega kõigi 
koöakonösete silmast une.

Mikk ähkis mõne päewa ja öö, siis näis ta korraga nagu 
puutombuks muutuwat. Kinniste silmadega, imelik jälkuse- 
ilme näol, lamas ta asemel, ilma kellegagi sõna rääkimata, 
ilma midagi tahtmata. Kolmel päewal ei wõtnud ta toiöu- 
einet wastu, muud kui jõi hommikust õhtuni külma wett. Küsi
mused jättis ta enamasti waötamata ja iga märgu sette kohta 
andmata, kas ta neid kuulis wõi ei.

Wahel, kui ta enese arwas nägijateta olewat, lõi ta 
silmad lahti — tuhmid raswaläikega silmad — ja waatas 
ringi. Milline totter-nutune waaöe oli see! 3a suu-ääred 
wenisiö wiltu nagu inimesel, kelle süda pööritab läilusest.

Taawet Lõhmus sellewastu oli wihane haige. Ta wan- 
öus iga liigutuse puhul, mis talle walu tegi, pani ka musta 
kurja igaühele wastu, kes küsis ta käekäigu järele. Teda kuuldi. 
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fui ta nii iseeneses oli, hambaid kiriStawat, ja wahel nähti, 
kuidas ta oma pead kahe rusika wahel muljus. Ta hinges 
näis kääriwat säherdune sapp, et taoti seisis tal kollane waht 
suu ääres, tundus keewat niisugune wiha, et see talle toõima- 
likuks tegi oma kehalist nõrkust ja walu täiesti unustada.

Esimene ennast jalule ajama oli Mikk.
Kaks soldatit elutsesid juba majas.
Mikk kolas, teadmata kus, mitu päewa tööta ringi. Llköki 

wõim poleks suutnud teda mõisa teole ajada. Ema ja isa 
sundimine oli nagu puupakule rääkimine. Siis tuli ta ühel 
õhtul joobnult koju. Ta oli nii täis, et enam üle läwe tuppa 
ei saanud, Waid kukkus ukse ette maha, kust ta sisse pidi 
kantama.

Wanemate noominguö teisel hommikul põrkasid tast täiesti 
tagasi. Ta waikis esmalt nagu sein, urises siis midagi arusaa
matut, sülitas ja pani kodust jälle minema.

Sel õhtul ei tulnudki enam koju, Waid alles teisel hom
mikul, ja jälle näoga, mis selgesti küllalt tunnistas, kus ta oli 
olnud ja mida teinud.

See kestis nõnda weel mõne päewa. Nagu pärast osutus, 
oli ta iseenese wähesed kopikad ära joonud, Taaweti käest 
paar korda raha laenanud, siis oma noa, saapad ning mõne 
muu asja ära müünud ja kõige wiimakö salaja isa kehwa 
kukru kallal käinud.

Aga wastutusele ei saanud nad teda wõtta.
Nad leidsid ta paaripäewase otsimise järel aiöalakast. 

Ta oli enese seal üles poonud.
Esiotsa näis, nagu poleks sündmus Taawet Lõhmusesse, 

kes oli juba ka jalul, suuremat mõjunud. Ta käis fumut 
waatamas ja tuli rahulikult, norus peaga ümber küla ringi 
koju tagasi. Kodus istus ta käsipõsekil paari tundi, siis hakkas 
puusärki tegema. Ainult föögi-ifu oli tal kadunud ja juttu 
ei tahtnud ta kellegagi ajada, ka oma naisega mitte. Waikselt, 
sõnakehwalt wõttis ta seepeale matusest osa.
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Järgmistel päewaöel nokitses ta aiöa forteal te äikese 
sara all, kus paiknes ta töökoda, teankrit parandada, millega 
ta keteaöel „kaugele teele" tahtis minna. KoppiS ja puuris 
ja saagis seal päetea kolm-neli tasahiljukesi, pidades pikki 
teaheaegu ja imedes ühtelugu piipu. Siis kadus ühel päeteal 
pimeöiku algusel, kui oli Juku enese juurest tuppa saatnud, 
ja tuli alles hilja öösi laikudes koju.

See oli teiimase aasta sees esimene kord, kus teda nähti 
nii ränga peatäiega. Ta oli selle aja kestes küll teõtnuö teahel 
teiina, aga teahteaöti mõõtu pidanud. „Tüma keel" — see 
oli kõik, mis ta kõrtsist teõi laadalt teahel hartea kaasa tõi.

Järgmisel hommikul teara pani ta kodust jälle minema, 
et ilmuda lõunaks samal õnnetul olekul tagasi, nagu öösigi.

Toas ei teinud ta asja kellegagi, hoidis silmad Anu pealt 
meelega kõrteale, kobis tuikuöes nurka ja jäi sinna ettepoole 
ripputea peaga järile istuma, iseäralik mürgine pilkenaeratus 
näol. Waikis, teaikis, kuni hakkas endamisi kõnelema.

„Häh, häh, häh!... Oi, oi, oi!... poeg lakardiks — 
tütar litsiks — teised lapsed tainapeadeks!... Ja kõik juma
last!... Jumalast ja pühakirjast ja prohteetitest ja apostlitest 
— häh, häh, häh!... Ela nagu hullumajas!"

Ja natukese aja pärast:
,,He, te prohteuseö siin ja seal!... Mis ühed õgimata 

jätatead, seda õgitead teised!... Llhed neelatead pea, teised 
keha ja hingekese tagajärel!... Kuöa siis!... Kõik õige!... 
Kõik korras!... Ara sa tee suudki lahti!... Neil jumal, neil 
Me seadus!..."

Wäikese teaheaja järgi:
„Kõige õigem sedasi!... Mis sa kauemini tõlgendad nende 

ees!... Kaua sa oma seljast lased kausta teõtta... Qks ainus 
selg, üks ainus nahk! Las' pureleteaö nüüd su raisa kal
lal!... Südi poiss!... Muuöku mine ja tee niisamuti..."

Anu astus tema juure ja pani oma õhukese käe ta pea
laele. Taateeti juuksed olid niisked külmast, rasteasest higist, 
mis kattis ka ta otsaesi ja nägu. Nagu oleks see puudutamine
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imenud möruduse Taaweti hingest, sattus ta järsku pehmesse 
haleöusse, mis pani ta enese praegu awalöatuö sõnadele ivaStu 
rääkima:

„Oleks ta rumal poiss muilegi märku and — oleks ta 
ühe sõnagi sinna poole pillanö!... Oleks ta natuke kurt ja 
kaewanö!... Teadis küll, mis ma talle olin... Aga ei. 
Mait nagu sukk. Mähib aga jalge wahele, kui sa ta otsa woa- 
taö... Ja läheb ja teeb lolli tembu ära... Narrike... ivaene 
narrike!"

Taaweti punetawaö silmad läksid märjaks, wist sellepärast 
pööras ta näo nurga poole. Seejuures silmas ta seina ääres 
seiswat sängi, tõusis üles ja wäänas keha maha.

„Et need head inimesed ikke hukka lähewaö... ikke kär- 
wawaö!" ümises ta weel, siis waikis ja jäi norinal magama, 
enesel pisarad ripsmete otsas.

Ta wajus seks talweks oma endisesse ellu tagasi. LlkSkl 
wõim ei suutnud teda pudeli eest hoida, ei sõber Andrese hea- 
meheliseö nõuanded ega Anu kurb nägu. Ta pidas wahet 
ja tegi tööd, kord lühemat, kord pikemat aega,- aga kui tuju 
peale tuli, siis läks kas wõi süöaöösi aknast wälja.

Nõnda pillas ta peaaegu kõik oma hoiukopikaö — raha, 
mis ta kaugel wõõrsil kawatsetawa uue pesa ehitamiseks nii 
hoolega kogunud, wälja arwatuö see osa, mis ta talwe alul 
hädas olewale äiale oli laenanud. See laen oli sündinud, ilma 
et Mihkel oleks küsimas käinud. Lõhmus nägi Kiisa rahwa 
häda, kahmas punga järele ja saatis neile Anuga abi. Sant 
toetas santi.

Mehe libisemist ja uut langust waatas Anu ootamata 
kombel ilma suurema ärewuseta pealt. Näis peaaegu, nagu 
mõistaks ta seda, nagu walitseks teda tundmus, et see on 
loomulik, et see ei wõi teisiti ollagi. Näis, nagu wabanöaks 
ta meest ja kahetseks teda ainult. Ta ei püüdnud temale enam 
palwetesse peidetud noomingutega läheneda, tema süöameuksele 
jumalasõna-kõlksuöega koputada, temale näo ega pilgugagi ette
heiteid teha. Ta oli kurb, aga ilma selle kurbusega temale 
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Peale rikkumata. Ta Walas wahel pisaraid, aga ilma neid 
temale näitamata.

Anu hingeline olukord ilmutas ka muid teisenemis-märke. 
Sügisest saadik hakkas ta isiklikult usulisest tegewusest tagasi hoi
duma. Ta käis küll weel wirgalt maltswetlikel palwetunöiöel, 
mida peeti wäikeste, enam perekondlikkude kooskäimiSte näol 
edasi, aga ise ta ei walmistanuö enam säherdusi õhtuid, ise ei 
wõtnuö ta enam lugemiseks ja palivetamiseks sõna. Tema usu
line läbikäimine Tõnu-Peetri peremehega, küla sõnakama ja 
peakama palwemehega, kestis küll weel edasi, sattus aga 
kewaöe poole ka lonkama, tõi esile pikki wahesiö ja lühemaid 
koos olemisi. Seda sagedamalt ja kestwamalt nähti aga Olnut 
üksinda Piibliga tegemist tegewat, endamisi waimulikku elu 
elawat. Näis, nagu otsiks ta pühast raamatust õhina ning 
põnewusega teatud kindlatele küsimustele selgeid ja kindlaid 
wastuseid. Nagu püüaks ta sealt kätte saada, wälja uurida, 
sügawast Põhjast üles kaewata, mis tal puudus, mille kohta ta 
selgusel polnud.

Need Msimuseö olid tema hinges üles kerkinud nähtawasti 
mõlemast hirmsast sügisesest sündmusest — Albu peksmisest 
ja Miku enesetapmisest saadik. Anu meeleolu peale neid sünd
musi oli imelik. Tema rinnas näis olewat midagi katkenud, 
korratusse sattunud, sassi läinud. Midagi näis tahtwat la
guneda, mida ta kindlaks ja kõikumatuks oli pidanud. Ta 
olekust paistis nagu suur imetsus, nagu lai wõõristus. Kuidas 
see siis nõnda on? Kuis on see wõimalik, et see nõnda peab 
olema? Tema kohmetu nägu, ta suured nõutud silmad korda
sid seda pärimist järjesti.

Ta põgenes oma küsimistega, kui ta neist jagu ei saanud, 
targemate juure. Ta esitas nad Tõnu-Peetri Madisele, Paide 
Antsule, Kema möldrile, wagale Marile. Ta jutustas neile 
ära, mis tema hingega sündinud.

„Meie arwame ja õpetame, et meid meie usu pärast taga 
kiusatakse," rääkis ta neile. „Wale peab tõe wasta sõda, 
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umbusk püüab õiget usku maha tallata. Ja jumal laseb 
seda sündida, sest et ta meie usku katsumistules tahab karas
tada. Aga mis sündis Albu rehe ees? Kuidas see tuli, et 
jumal tegi oma katsumisega ülekohut? Meie usku mehi peksti, 
meie usku naisi ja tüdrukuid ei pekstud mitte. Miks ei las
tud mind minu usu eest kannatada, miks ei katsutud minu 
usku? Aga ühel ja teisel mehelgi läks korda peksu eest kõr- 
wale hoida woi kinniwõtjaö jätsid kogemata mõne wahele. 
Ma küsin teie käest: miks laskis jumal, kui see nuhtlus tuli 
tema poolt, ühtesi oma usu eest kannatada, teisi mitte?"

„Jumala tahtmine on ilmuurimata ja tema teed imeli
kud," kosteti tatte.

„Aga see sõna ei anna mulle mu rahu tagasi!" hüüdis 
Anu. „Ma tahan näha, aga jään pimedasse. Nimetage mulle 
mõni teine sõna, mis annab mulle walgust!"

„Eks need, kes jäid peksmata, kannatand hingega ühes," 
seletati temale. „Teiste ihuwalu nähes tundis nende hing 
walu, nende süda piina."

„Seda wastust ma ootasin," tähendas Anu trööstita nae
ratusega,- „ma ütlesin enesele ise sedasama, aga minu meelest 
on fee seletus wäga poolik. Wöib jo küsida, miks siis wahet 
tehti üheusuliste inimeste wahel? Miks pidid ühed ihuga, tei
sed hingega kannatama? Aga see pole peaasi, peaasi, mis 
ajab mu pea kumisema, on fee: Miks oli usklikkude kanna
tajate hulgas koa uskmatuid? Miks piinati meieusulistega ühes 
minu meest, minu wenöa, minu õemeest? Taawet ja Mikk 
on alati meie usku tagasi tõrjunud, Oadu meie usust ammugi 
taganend. 2a nendesarnaseid wõis hulga seas weelgi olla. 
Mispärast nuhtles jumal neid nii rängasti, tehes meiega 
usukõwaöuse katset? Nuhtlus ajas minu waese wenna surma 
— mispärast nuheldi teda surmaga? Nuhtlus ja Miku surm 
ajasid minu mehe, kes meelt oli parandanud, uuesti hukatusse 
— mispärast lasti seda sündida?"

„Neid ilmalapsi nuheldi nende pattude pärast," seletasid 
targemad.
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Olnu raputas kurwalt peaö.
„Kas on nemad siis ainumad patused ilmalapseö meie 

kihelkonnas wõi meie wallaski? Kas põle teisi nendesuguseid 
sadasid ja tuhandeid? Miks jäeti need kõik nuhtlemata ja 
nuheldi üksi neid? 2a meiega ühes? Siis, kui meie usku kat
suti? Waadake, see on pimedus, millest ma läbi ei pease. Hoo
pis walgemaks läheb tee mu ees, kui ma omaks tootem, mis 
minu mees ütleb —"

„Mis tema siis ütleb?"
„Taatoet ütleb, meid peksid saksad, mitte jumal. 2a saksad 

peksid meid sellepärast, et me nende tööst tahame ära minna 
ja et nad sellest omale kahju karöatoaö."

Targemad pidi tunnistama, et see on „ka" õige, aga 
nad lisasid juure, et nuhtlemine ei toõinuö ilma jumala taht
miseta sündida, et jumal oli saksad oma tööriistaks toalinuö.

Anu leidis asja kõigest hoolimata segase oletoat. Ta ei 
saanud kuidagi sellest mõistatusest mööda, et tema mees, 
toenö ja õemees olid nende sekka sattunud, kellega jumal usu- 
prootol tahtis pidada. Temal oli jumala tarkusest ja õigusear- 
mastusest kõrgem artoamine. Tema meelest oleks pidanud 
Kõlgetoägetoam selle toerise usukatse selgelt, puhtalt, kindla, 
läbipaisttoa plaani järele korda saatma, nii et iga „armu saa
nud hing" oleks toõinuö enesele öelda: Ma näen 2ehootoa 
kätt, mis minu peale on langenud!

„Minu hing on palju ja toaljusti jumala poole hüind," 
seletas ta, „et ta minule toõi kellelegi teisele meie seast, tool 
meile kõigile, selgesti teada annaks, kas me oma usuga oleme 
õigel teel, kas meie tema seadusi ja käskusid õieti oleme 
mõist' ja õieti oleme täit*, kas meie temale armsamad oleme 
kui teised tema lapsed. Ma karjusin tema poole iseäranis 
palatoalt siis, kui meie inimesed Kukunoosi rehe ees hirmsate 
hoopide all ägasid. Ma toahtisin kisendatoa hingega üles 
taetoa poole ja mõtlesin: Nüid peab miski ilmutis tulema, 
seda silmapilku ei toõi taetoane isa tartoitamata jätta! 2a 
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kuigi me silmadega miskit imet ei näe ja kuigi me oma kõr- 
waöega midagi ei kuule, siis ometi kirjutab Kõigewägewama 
käsi meie südametesse, mis tal meile on ilmutada... Ei üh
tigi! Minu hing jäi tühjaks ja ka teistest põle keegi lausunud, 
et jumal neile midagi kuulutas... Kas mäletate, kuöa me 
Lasnamäe all laewa ootasime? Laewa ja oma usuisa? Nad 
ei tuld. 2a ülewalt ei öeldud meile mitte, miks nad ei tuld, 
ehk me küll kõik seda põlwili palusime, iseäranis mina ööd 
ja päewad — nii pöörase innuga, et hakkasin wiiraötusi 
nägema... Lltelge nüiö, kust me teame, et meie rada on õige 
ja et meie hinged on soanö armu."

Talle waStatt Palju, seletati Palju, põhjendati, kinnitatt, 
töötati palju. Teda sõiöeldi nõörausuliseks, kannatamatuks, 
tuulemeelsekö. Alandlikult wõttis ta nende süüdistused ja ette
heited waötu, palawaö pisarad weeresid tal üle põskede. 
Aga kui ta neist lahkus, wõttis ta oma hinges näriwa ussi 
tapmatult kaasa ja tal oli tundmus põues, kui ei oleks need 
targemad temast mitte targemad.

,,Ma tahan oodata ja otsida," ütles ta neile, ja läks 
koju ning pidas sõna.

Taawet Lõhmus aga oli oma kodusest hingepäästjast mä
danenud.

£ime ei wõinud pimedale teed näidata.
Wõi ei wõinud pime teed näidata nägijale?

2a wahk wapustawat tõenälga teise järgi ärritas noo
riku hinge ning ajas teda rahutult ringi lentsima metsas ja 
wäljal — kõikjal, kus ta wõis üksinda olla oma otsinguga — 
oma wõttlusega.

Juhtumisi ühel pühapäewal, leidis ta enda Madise kiriku 
lähedalt. Talle tuli meele, et ta wist juba aastat kaks pole 
kirikus käinud. Ghk leidub wiimatt sealt midagi, mis aitab wal- 
gustado, teed juhatada tunnetusele? 2a Anu otsustas minna 
jumalakottc^ kus muidu käisid wäärusuliseö — nii ilmalapseö 
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kui ka wariseriö ja silmateenriö. Nii pingule tõmbas see otsus 
nooriku hinge, et ta lähenes kirikule joostes ning uksest sisse 
tikkus rüsinal, liiga tehes teistele siöseminejaile.

Anu waatas ja ootas ja otsis. 2a siis tuli ta üle pettu
mus, imelik labane pettumus. Ning südame alla puges 
kaleöus.

Ta oli tulnud laialt päikesepaistelt soojal härdusel siia, 
aga need paksud müürid ning rasked wõlwiö hingasid talle 
nii kalgilt ja tuhmilt wastu, et teda läbistas jäine wõbin. 
2a kui ta laskis waate ringi rännata, oli ta meelest, kui 
näeks ta paljusid esemeid täna esimest korda selgemalt, nende 
õigel kujul ja wälimusel. Ta silmitses peaaegu hämmastu
nult neid tuhkrust tolmust sünnitatud kaari ja wööte walgeil 
krohwseintel, mis põmitasiö ta peale maha otsekui inetult 
moonutatud inimnäod, lõustad, millel rippusid ämblikuwõrgud 
welörate habemetena lõugade otsast. Peaaegu naeru — tu
sase, wastiku naeru ajasid talle peale nikerdistega ehitud 
kantsli küljes, sambakeste wahel seiswaö walgeö puukujud 
oma pentsikute, irwitawate nägudega, ja ka inglitegi peadel, 
mis täitsid karniiside otsi ja wahesid, oli täna nii wõõrik, nii 
ebapühalik, nii magelabane ilme, et waatleja, ihates püha- 
kojapärast meeleolu, wõpatus tagasi. Ta lõi nüüd silmad 
üles Kristuse suure kuju poole, mis seisis kiriku pearuumi ja 
sellest kaarwõlwilise wärawa kaudu lahutatud altariruumi wa- 
hekohas keset tala. Ent seegi pühitsetud kuju, mille mahawõt- 
mise wastu maltswetlased, nende seas ka Anu ise, omal 
ajal nii kirglikku meelepaha olid awalöanud, ei suutnud Anu 
põue täna paisutada pühalikkude tunnetega: külmalt, ükskõik
selt, puiselt rippus nikerdatud ja wõõbatud Lunastaja oma 
risti küljes — niisama tehtuna, nagu fee teine, maalitud 
2eesus seal wäiklasel, mustunud altaripildil, kelle risti jalal 
seisis leinates Maarja.

Anu seisis ja wahtis, kuna ta selgroogu mööda üles ning 
alla roomas otsekui wõõras, õuöne-külm käsi. 2hates sellest 
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hingeolust wabaneöa, püüdis ta wägisi kuulatada laulu ja 
orelit, lastes pilku kiinduda altari ees asetfewale kiwikalmule, 
mille all olewas wõlwruumis kõdunes ühe mõisniku esiwa- 
nematepaar, nagu osutasid seda sarkofaagi kaanel puhkawa 
rüütli ja tema kaasa raidkujud. Ent noorik ei suutnud ka 
helidesse süweneöa,- ülew meeleolu jäi tulemata, see pühalik 
magusus, mida ta hing muidu kõigest usundlikust talitusest 
oskas leida ja nautida, ei ilmunud teda wallutama. Ei, hoo
pis wastuoksa, kõige pühalik-waga ja pühalik-tõsise asemel 
tükkis talle peale — naerutuju...

Kõik, mis ta siin nägi ja kuulis, tundus talle korraga 
asjadena, mida tuleb wõtta naeruks, aiwa naeruks. Ja mille 
pärast ei maksa pead murda, ei südant waewata, ei meelt 
mõlgutada. Ning kähku, nagu oli tulnud talle uid minna kiri
kusse, tuli talle nüüd uid sealt lahkuda — kärmesti lahkuda.

Wäljas eredal päikesepaistel hakkas talle kohe silma ta 
maltswetlik rõiwaötus — hall ja must. Ning ta leidis naera
tades, et seegi on naeruks, aiwa naeruks. Ja äffi oli tal nagu 
häbi sest rõiwastusest, millega ta senini oli kõige ilma ees 
uhkustanud ja suurustanuö — ta hakkas tõttama, peaaegu 
jooksma, et teda teel nii palju ei nähtaks.

Äa näpud nabistasid palmitsedes juuste kallal, mis olid 
kahes kaunis wihus siginenud seljalt rinna peale. Ent see 
sündis ebateadlikult, üsna ebateadlikult, sest jõudnud koju, 
oli nooriku imetlus suur, kui ta leidis endal kaks korralikku 
patsi üle õlgade rippuwat...

Kodus leidis Anu eest isiku, kes „tegi aru oma majapida
misest".

Taawet hoidis pead kahe käe wahel ja wahtis aineti 
maha mõnele määröinuö paberrahale, mis asetsesid ta ees 
laual.

See oli kõik, mis talle järgi jäänud ta hoolega kogutud 
teerahast — rublat kümme! Ja kewad oli käes ning teised 
kõik minekul! Ja uus kodu Türgimaa naabruses!
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„Naine, naine, mis ma olen teinud!" hüüdis ta Olnute 
wastu.

„Rumalusi, mees," toastas Olnu. „Kuid ära nii wäga 
ahasta, me kõik teeme rumalusi, kõik, kõik..."

„Sina koa?"
„Wõib olla, et mina koa... Olga õnn sellele, kes seda 

taipab, enne kui on hilja... Mis sul teerahast puudub, wõiö 
ehk Seenepalu Olnöreselt laenuks saada."
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31.

Werst tvile 1 sust.

Määrmannl werötapikkuses Woons Wallises, fui lahkumis- 
kurwastusest wõttu saadud, esimesel paaril nädalal wõrölemisi 
mõnus meeleolu, iseäranis selle aja jooksul, mil oldi weel 
sugurahwa elamispiiriöes, kus kostis weel oma keel tee äärest 
kõrwu, olgugi teistes murrakutes, ja kus puutus silma weel tun
tud näojooni ja enam-wähem enne nähtud riiöemooöusiö. Lei
dus Tallinnamaa Mades ja mõisaöes uuöishimuliSte seas, 
kes jooksid ilmatuma rongi lähenemisel tee ääre wahtima ja 
imetsema, weel isikuid, kes neid kui maltswetlasi ära tundsid 
ja haawawat naeru ning torkawaid tähendusi tagasi ei suutnud 
hoida, siis muutus lugu selle poolest warsti, kui nad Liiwimaa 
piirist üle olid saanud ja mida kaugemale nad Tartu poole 
jõudsid. Nahwas, kellele ajalehelugemine üldiselt weel tund
matu, ei teadnud siin Maltswetist ega tema usuliikumisest 
midagi, wälja arwatuö muidugi mõned üksikud, kes sellest 
juhtumisi poole kõrwaga kaugelt kuulnud wõi kes juhtusid 
olema „Perno posümehhe" lugejad. Liiwimaa rahwas wõt- 
tis seda waeSte ja wiletsate põgenemisrongi igal pool ainult 
kaastundliku imetlusega wastu, ja kui ta nende saaluse üle 
nende suust lähemat kuulis, tõmbus mõnigi silm niiskeks ning 
mõnigi kulm wihaselt kottsu, sest tunnetati ju, et need õnnetud 
pagemisel on sellesama rõhuja eest, kelle ikke all nemad isegi 
ägasid. Ja südamega ühes läksid tartlaste kui ka wõrukeste 
käed lahti ja nad jagasid oma piskut nende armetutega. 
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kellel enam kodugi ei olnud, wõi nad wõtsid müües toidu eest 
hinna, mis samastus ligikaudu muiöu-anömisega.

See aitas säilitada rändajate julgust ja meelewärskust.
Hulganisti pikkamisi sammudes — woor liikus 25 kuni 

30 wersta päewas edasi — ei hakanud jalawaew esiotsa ka 
liialt tunöuwaks saama, seda wähem, et teed olid wõrölemisi 
head ja kewaöiseö ilmad ilusad. Ainsad jalakõnöijaö, kes 
juba enne Tartut wäsisiö, kelle jalad kõwa maantee all wõt- 
tis, hoolimata tuliuutest, toredatest kingadest, olid Lauri Jaani 
mõlemad — lehmad.

Talupoja armastus oma loomade wastu on tuttaw. Loo
mad on tema neljajalgsed lapsed. Tolleaegne eesti talupoeg 
pealegi, kellel muud wara palju ei olnud, mille küljes ta süda 
oleks rippunud, ja kes elas oma wähemate neljajalgsetega 
talwel perekondlikult ühises ruumis, taotseö oma loomadest 
ikka kõnelda nagu omawääriliStest koöakonösetest, kelle elu ja 
terwis tat mitte palju wähem südamel ei olnud, kui enda 
perekonna-liikmete oma.

Nõnda ei raatsinud ka Lauri peremees Jaan paju Org
metsast oma punikut ja päitsikut maha jätta, kui ta muu pere
konnaga Krimmi hakkas rändama. Nad olid tema pailapsed, 
sest mõlemad tulid ikka hästi lühikese wahega piima, tõid 
ilusad wasikaö ilmale, olid rohke anniga ega teinud pere- 
eiöele muret haigustega. Ostjaid oleks olnud, aga need pak
kusid nii heade laste eest nii kasinat hinda, et Jaan tegi 
terwe perekonna nõusolekul lühidalt otsuseks puniku ja päit- 
siku „soojale maale" kaasa wõtta.

Aga kas nende sõrad neid ka nii kaugele suuöawaö 
kanda? pole teised ju pikema teega harjunud kui karja
maale ja sealt koju,- pole teised laaöalgi käinud, sest nad on 
oma kaswatatud.

Mis muud, kui kingad jalga! Korrapärased ummiökingaö 
tugewast pastlanahast. Ega siis ole enam maantee kõwaöust ja 
kiwiöe terawust tunda.
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Oelöuö — tehtud. Jaan sepitses lehmadele kingad, kuid 
ega neid kohe jalga antud. Enne pidid paljajalu käima, kuni 
jalad walusaö, alles siis jalad kinni.

Kõik oleks muidu hea olnud, aga kingadel oli wäike 
toiga: nad ei aidanud lehmade jalgu tõsta. Enne hakkas 
päitsik, siis ka punik edasimineku toastu tõrkuma. Kõik ma
nitsused ja meelitused ei aidanud midagi. Wiimaks panid 
Tartu eel niisuguse streigi toime, et Lauri pere kummtoanker 
kippus tooorist maha jääma. Ei olnud midagi parata — 
Jaan pidi nad teel ostjale müüma, kes maksis neist toeel toä- 
hema hinna kui kodused tahtjad.

Ilma puniku ja päitsikuta edasi minnes pühkis Lauri 
rahtoas silmi. Aga mitte narri hinna pärast — ei, toaiö 
nad olid kaks liiget oma perekonnast kaotanud...

Esiotsa oli toeel midagi leitoakotis ja lähkris,- esiotsa 
oli toeel pungas, millega neid ikka uuesti toote täita, ja 
esiotsa oli seda täidet toeel tee äärest saada. Sellest siis tuli, 
et ühised sööma-ajaö tee ääres haljal murul toõi rohelise 
metsa all, milleks sugutoõsaö ja sõpruskonnad kokku leidu
sid, üsna rõõmsad olid, iseäranis noortele. Küll algas iga 
sööma-aeg tõsise, pühaliku paltoega, lõppiS aga sagedasti seda 
lõbusama naeruga. Küll mõlkusid mõtted raskustele, mis toeel 
ees seisid, kuid teekonnal pidi ometi kord lõpp olema, mis 
kõik toaetoa tasus, — miks siis liialt muretseda! „Ohka, 
mis ohkad, aga toahel naera toa!" sai Wikerpuuri Aadu 
ütlus elurõõmsamate juhtsõnaks. Needsamad toidutoõtmiseks 
tekkinud sõõrid jäid ka öiseks puhkamiseks kokku. Magatt mui
dugi lageda taetoa all, toanaöe kasukate, kuubede ja toaipaöe 
sees, külje- ja pea-aluseks käputäis rohtu ja puuoksi. Nagu 
toerStapikkune elurikas küla, mille hooneteks poolteise sülla 
pikkuste ,Jaanikatega" katustoankriö, tekkis iga kord tee ääre, 
kui tooor jäi peatuma. Tänatoatel liikusid inimesed ja ho
bused läbisegi, lapsed päteröasiö naerdes toõi nuttes ringi, 
kaasa joosnuö koerad otsisid oma inimesi toõi nuuskisiö toidu 
järgi ümber...
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Wälkeseks rõõmsaks seltskonnaks olid liitunud need neli 
perekonda Tagura wakla inimesi, kes olid esimese wooriga 
minema saanud: Lõhmuse Taawet naise ja pojaga. Kiisa 
rahwas wiie hingega — eit, taat, Jüri, Tiina ja Mari, 
Altsauna abielupaar oma seitsme oreliwilega wiieteisMmnen- 
öast kuni wiienöa eluaastani, ja Tõnu-peetri peremees pimeda 
naise ja mõlemate wenöaöega. Madise wana tädi Truuta 
oli ta elatanud emale paar aastat hiljemini mätta alla järele 
pugenud. Nendega seltsisid siis weel, peale „Gerwiku pa
runi" ja tema proua ning tütrekese. Mari Kusnets, tuttaw 
lugija neitsi, ning Kerna mölder, see niisama tuttaw Malts- 
tveti usu lewitaja, kes Määrmanniga ühes maakuula- 
jana Krimmis oli käinud. Need mõlemad heitsid muidugi 
sellepärast Kugli inimeste kilda, et neid ühendas Tõnu-peetri 
Madise ja Anu Lõhmusega elaw waimuline sõprus ja mitme
aastane ametiwenöus. Küll sisaldas see ring halwaö tutfou- 
ses seiöwaiö ilmalapsi, kes armu saanud hingedele muidu ei 
meeldinud,- kuid ühine ettewõte ja ühine saatus lükkasid kõik 
waimseö ja meelelised waheö tagaseina. Nagu nad, külg külje 
wastas, koos leiba wõtsiö ning magasid ja üksteise kannul 
sama teed kõndisid, nõnda seltsis ka iseloom iseloomuga, meel
sus meelsusega enam-wähem leplikult ühte, ja mõlemalt poolt 
peeti kinni püüdest, hoiduda sõnade eest, mis seda head läbisaa
mist oleksid wõinuö rikkuda.

Esimesest woorist olid Kugli küla äraränöajaist peale mõ
nede wallaliste inimeste maha jäänud ainult Kadaka ja Pärtli 
rahwas. Nad pidid pooleliolewate ettewalmistuste pärast 
Walkmannl seltskonnaga järgi tulema.

Kugli ringikese eriliseks lõbustajaks oli Aadu Wikerpuur, 
see nõrga keha, aga wäsimata hingega wäike mehike, kelle 
terwis oli peksust saadik kaunis põduraks läinud, peaaegu sama 
põduraks, nagu Kiisa isa oma, kes kurtis alalist walu ristluu
des ja selgroos ning enam wankril köögutas, kui wankri 
taga kõndis. Aadu ajas oma koobakate jutukestega, oma 
kõhukunSti ja lõikawate naljatustega isegi wagaö inimesed wa- 
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Hel naerma, tahtku wõi ärgu tahtku. Tema kuulajate ja naer
jate pärlsring kooslus aga noortest inimestest, Kiisa ja Alt
sauna suurtest ning wäikestest lastest ja nende sõpradest ning 
ringi ilmlikumaist liikmeist, nagu Taawet, Tõnis, Elts ja mit
med ajutiseks nende juure seltsinud wallalised inimesed.

Teadagi, et wagatsewaö isikud ringis muretsesid endile 
ka oma maitset mööda ajawiiöet ja meelelahutust. Mhalik- 
magus, sügawasti ohkaw, salwimistooniga Madis, tõsine, ise
teadlik, kindla sõnaga Silejew, tasane, pehme, nagu alati mures 
olew Mari, kirglik, juhm, igawesi wassinguiö suust pilöuw 
Mihkel ja rohkesti silmawett walaw ja pead kõigutaw Liisu 
— nad istusid õhtuti sagedasti eraldatud sõõrikesena koos ja 
harutasid usu- ja hingeasju. Waikiwateks osalisteks olid neil 
taoti Altsauna Wiiu ja Lõhmuse Anu. Esimene pidas end 
nii kõrgete asjade üle kaasarääkimiseks liiga rumalaks, ent 
wiimane — see ütles tohtivat õppida. Tema, kes mõne aja 
juba meistriametit pidanud ja teisi õpetanud! Anu oli seltskon
nas see, kes istus mõlemas kildkonnas, waimulikus ja ilmli
kus, ja waikis mõlemais. Kõik peawangutuseö ja pealekäimi- 
seö waimulikult poolt ei suutnud teda selles eksitada ega endi
sele aktiiwsele elule tagasi kutsuda.

Laupäewa-õhtuti ning pühapäewiti, mil peeti pikemat 
puhkust, kogunes terwe rahwahulk jumalateenistusele, mida 
sooritasid enamasti Kerna mölder. Madis ja Mari. Siis 
lauldi kaasawõetuö lauluraamatuist waimustusega sinawa 
taewa poole ja otsiti sisemist karastust, lohutust ja julgustust tee
konna raskuste wastu palawaist palweist.

Nõnda elati ja oldi umbes esimesel kolmandikul seNest 
kümnest nädalast, mis reisu peale kulus.

Siis aga hakkas leht pööröima.
Siis hakati juba tundma, mis see tähendab tallata nä- 

öalatekaupa hommikust õhtuni kõwa maanteed, magada wae
waliselt lageda taewa all ning niiske maa peal ja süüa külma, 
kuiwa ning kehwa toitu. Mis tähendas teed käia, kus sada 
wersta oli umbes seesama, mis senistel teekondadel kodus 
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wahest kümme wersia, ja kus teekonna eesmärk ei tahtnud lä
heneda, ehk küll werstasid jäi päratumal arwul selja taha.

Kõige eel hakkasid jalad waewa tegema. Esiti läksid WMi, 
nii et tõmba õisweega täidetud nahk kogu talla alt ära. Siis 
hakkasid jalad paistetama, paistetasiö üles nagu kakud, et 
ära pista maha, kui hommikul asemelt tõusid. Muidugi 
takistas see woori edasijõudmist, mille liikumine jäi ikka aeg
lasemaks, kuna ka wäikeseö, lahjad, ilma wiljasuuruseta ela- 
waö hobusekonöid jalust hakkasid kannatama, seda enam, et 
teed siseriigis, juba pihkwast peale, halwad olid ja ikka wilet- 
samaks kippusid minema. Mida haigemaks jäid aga inimeste 
jalad, seda enam said hobused oma koormatele lisa, sest ka 
wanemad inimesed ja suuremad lapsed, kes enam käia ei saa
nud, mahutati wiimaks kibitkaöesse.

Teiseks walusaks asjaks muutus toiöuMsimus. Mitte ai
nult, et paljudel waesematel hakkasid näpud punga Põhja puu
tuma, Wald kellel raha weel oligi, ei saanud selle eest paiguti 
midagi osta, sest et inimestel ei olnud midagi müüa. Eesti 
talupoeg leidis wene saatusewenna waraliselt niisama armetu 
vlewat, kui ta ise oli, paljutt aga weelgi armetuma. Ta 
nägi wene talupoega elawat samasugustes mutlmutta-hunni- 
kute sarnastes hurtsikutes, nagu ta ise elas, aga ihukatte ja 
kõhutäite poolest oli ta eestlasest weel taga. Kewaöine aeg 
laskis wene talupoja waesuse weel õieti karjuwalt wälja paista. 
Kõik tagawaraö olid otsas ja mis põllul ja aias kaswas, ootas 
sügist, paiguti näis, nagu elaksid need närudega kaetud ini
mesed ainult kuiwast leiwast ja kurkidest, mida leiwale koo- 
rimatult juure hammustati. Gi silku, ei piima, ei iwakest 
ühte ega teist jahu. Leib aga oli parem kui eeSti must agana- 
käkk.

Wene rahwa heldet, kaastundlikku südant õppisid eesti 
wäljaränöajaö rohkel määral tundma. Kus midagi oli, sealt 
anti lahtisel käel, ja mitte raha eest, Waid armuannina. Sest 
wenelane nägi enda ees õnnetuid. Kes sunnitud oli oma kodu
paiga maha jätma, jalgsi kaugele wõõrsile rändama, see oli 
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õnnetu, keda tooja aidata ja toetaba. Nagu lapsukesed jooksid 
nad Mlaöes hulganisti rongile toastu, loid risti ette, Piirasid 
toõõramaife rahtoahulga ümber ja hakkasid pärima, kust nad 
tuletoaö, kuhu lähetoaö ning miks nad ränöatoaö oma isaisade 
maalt ära. Ja kui nad siis paari toene keele mõistja kaudu 
kuulda said, missugused põhjused sundinud selle rahtoahulga 
põgenema ja kodumaast ilma jääma, siis piilusid nad endi 
mõisade poole, nokutasiö taibates pead ning ruttasid oma hurt
sikutest õnnetuile tooma, mis neil tuua oli.

Enamasti olid need toärökeö kurgid, sibulad ja fibula- 
pealseö, mõnikord ka leib ning toahel natuke piima laste 
tartois.

Kurkidega ei mõistnud eestlased midagi peale hakata, 
Nad olid neid mõisa rohuaedades kui „sakste asju" küll 
näinud, aga söönud ei olnud nad neid mitte. Tühja kõhu 
sunnil hammustas see ja teine küll tüki otsast ära, aga toiduks 
ei pidanud ta seda rohelist junni mitte. See toenelaste hea- 
süöameline annetis jäi siis enamasti kasutamata.

Linnade turgudelt sai toitu osta, muu seas soolatud kui 
ka toärsket kala,- aga Wenemaa linnad on üksteisest kaugel, 
nende pikkadel toahedel said rändajad tühja kõhtu tublisti kan
natada, paljud toitmaks ka sel põhjusel, et nende raha lõppes 
otsa.

Selle kui ka tertoe raske, korratu reifuelu tagajärjel hakka
sid haigused toäljaränõajaile kallale tikkuma, iseäranis kõhu
tõbi. Esimesed, kelle seast fee haigus nõudis piinaohtoreiö, 
olid lapsed,- siis järgnesid ka täiskastoanuö. Nõrgemaid ja 
toäiksemaiö lapsi hakkas toarsti ka surmale fülle toarifema. 
Altsauna abielupaar kaotas oma „seitsmest" esiteks mõlemad 
kaksikud ühe nädala jooksul ja siis toarsti toeel kolmanda. „Ju
mal on armud, jumal on tootnud, jumala nimi olgu kiidetud," 
trööstisid tooori paltoetegijad Wiiut ja Tõnist. Sellest hooli
mata oli mõlemate kurbus suur — seda suurem, et nad pidid 
laste hauad toõõrasse kohta maha jätma. Tõnisel tuli naist 
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wägisi kalmukeste juurest ära rebida, kui ivoor liikuma 
hakkas.

Surnud lapsed maeti tee ääre tvene sumuaeöaöele ja 
matjaiks olid wene preestrid, haljaste peadega, osawõtlik 
haledus näol, seisid wene talupojad eesti matuseliste hul
gas ja saatsid woorl õnnistusesõnaöega külast edasi.

Aga ka wanaöusest wäetimate järele hakkas wikatimees 
hiilima. Äks esimestest, kelle ta maha niitis, oli Kiisa Mih
kel. Kõhutõbi pures tema eluaegsest kehwast toidust nõrgen
datud keha, millest Albu peksuhoobid weel wiimse jõu ning 
terwise wälja uhtsiö, nõnda ära, et ta silmanähtaivalt närt
sis, kuni ta Mohilewi ja Kiiewi wahel oma laste käte wahel 
wiimast korda hinge tõmbas.

Waene mehike ei saanud tõotatud maad, millest ta oma 
lapseusus kogu wiimase aasta oli unistanud, enam näha. 
Sellest näis tal kõige suurem kahju olewat. „peaks ma ometi 
wärawa tahagi weel jõudma ja läbi pulkade woaöata soama," 
sosistas ta mõni tund enne surma. Aga ei. Mehele, kes oma 
kojaga nii truusti Issandat teeninud, ei antud seda arwa- 
tawat õnne osaks.

Ohes suures wene külas. Dnepri jõe ääres, paigutati 
ka tema põrm õigeusuliöte kalmistule.

2a edasi liikus wiletsusewoor, kuni ta ühe wõi teise 
pärast, kes surmas kolletanud, uuesti pidi peatuma. Mihk
lile järgnesid warst! paar teist waewatut ja koormatut, kaks 
elatanud sauna-eiöekest, kes mõisnikule hulga orjawaid poegi 
ja tütreid sünnitanud ja talle ise eluaja päewa- ja öötööd 
teinud. Oma armutu peremehe alt olid nad surmale suhu 
joosnuö.

Kiiewi eel oli woor ühe wene surnuaia kõrwal puhkust 
pidanud. Kui ta sealt edasi hakkas roeerema, panid lapsed 
halli taadikest tähele, kes istus paistetanud jalgadega surnu
aial kalmukünka otsas.

„Toat, woor läheb juba!"
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„Mlnge aga, lapsed, minge, — ma puhkan ja tulen 
järele!"

Ta ei tulnud järele.
Lastel läks ta meelest, ja kui märgati tema puudumist, 

oldi juba nii kaugel, et keegi teda enam otsima ei läinud.
Häda teeb tuimaks. 2a surm oli igaühel enesel peaaegu 

suu ääres.
2kka rohkem käimiswõimetuiö haigeid tekkis wõrölemisi 

wähestele wankritele, mille eest ka toeel hobuseid kärwas — 
õnnetus, mis maksis aega ja raha, sest kewaöise tööaja tõttu 
ei tahtnud tõene talupojad hobuseid müüa.

Lks raskematest haigetest oli Aadu Wikerpuur.
Ta oli kannatajaid nii kaua oma rõõmsa meelega lõ

bustanud, kuni ta haige kõht enam ei kõnelnud ja naljad 
tal keelele kõngesid.

Ta puhkas päewad ja ööd kägaras, kinniste silmadega, 
söömata oma kibitkas, mida ta ühe Albu wabaöiku-perekon- 
naga ja osalt Altsauna rohivaga pidi jagama, ning jõi ainult 
iveega segatud piima. Suure waewaga sai ta mõne sõna 
rääkida, kuid need ei olnud siiski mitte kaebesõnad, mis ta 
rääkis, Waid tröösti- ja julgustusesõnad teistele kannatajatele. 
Wisa oli selle wäikese, toigafe mehe lootus elu peale ja tema 
usk elu paranemisse. Tema meelest pidi nii pimeda öö 
järgi wiimaks helewalge päew tulema.

Elts rawitses teda suurima hoolega. Oma wedela lais
kuse oli ta teel täiesti kõrwale heitnud, iseäranis Aadu hai
guse puhul. Serwiku prouast oli saanud sauniku naine ja 
halastaw õde pealekauba. Sest Elts luges mehe praeguse 
haiguse kui ka feite kaudsed põhjused, tema põdura terwise mine- 
wasest sügisest saadik, enda süüks. „Teda pekstakse minu 
pärast!" oli ta süda Kukunoosi rehe ees karjatanud, sest tema 
oli ju see, kes oli Aadule wäljarändamis-nõu peale sundinud, 
sest et ta omastest maha ei raatsinud jääda, kuna mees, kelle 
käsi kodumaal mitte halwasti ei käinud, oli nähtaivasti elu
korra muutmise wastu. 3a nüüd, kus see mees, kellele ta 
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wõlgnes oma puhtunud elu, hirmsa ihunuhtluse tagajärgi põ
des, pidi Elts oma õiglases südames ikka jälle seda enefe- 
süüöistuse-hüüet kordama: „Ta põeb minu pärast!"

Ta ei teadnud ega küsinud, kas fee oli armastus, mis 
tema selle wigase, näotu inimese wastu sügisest saadik nii 
hellaks ning hoolikaks muulis, mis temast tootja asemel andja 
tegi; ta tundis ainult, et fee inimene on temale palju rohkem 
teinud, ja ta süda hakkas toärifema, fui ta tema surma peale 
mõtles — surma peale, mille ta siis kui tasumata jäänud 
toõla igatoesti oma süüartoesse pidi kirjutama.

Aga Aadu ei surnud, ehk ta elu rippus küll nagu niidi 
otsas. Kuna haigustuseö toooris teekonna edasikestmisel kas- 
toasid, hakkas Wikerpuur lõunapoolses kuumas ja kuitoas 
kliimas toibuma ning terasemaks minema. Juba kerkis tal 
mõni naljasõna fõrbetoale keelele ja juba toote ta oma kur
natud keha kergema toiduga turgutada.

Nädal toente nädala järgi mööda, juba jõudis kümnes 
nädal kätte, lehekuule olid järgnenud jaani- ja heinakuu — 
ja ikka toeel oldi teel!

Kümme nädalat ilmartoamata toaetoa ja piina! Kümme 
nädalat nälga, haigust ja surma.

Inimesed olid muutunud nagu puutompudeks. Neil jät
kus ainult toeel niipalju toaimfet jaksu, et märkasid imeks 
panna, et neil tuksus ikka toeel elu sees, et nad toeel liiku
sid, et nad ühte jalga teise järele suutsid tõmmata. See sün
dis muide masinlikult, nagu mõne toõõra jõu sunnil, ja nende 
meeli piiras unenäoline udu. Nad olid iseenestele ja toas- 
tastikku üksteisele nagu toõõrad olendid, toälja sattunud endi
sest hingelisest ja kehalisest olekust. Ei hatoatsetud Dltäärmanni 
ja ©ilejetoi käest enam küsidagi, kas on toeel palju maad, 
kas ta ei hakka juba kord tulema, fee igatsetud maa, et ta 
teeks jäledale piinakäigule kord lõpu.

Sõna Krimm oleks kutsunud toaesed kuutõbised jälle toeidi 
inimlikule olemisele, aga ikka toeel ei hüütud seda sõna, ikka 
toeel olid teejuhtidel teised nimed suus.
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32.

Kõrbenud Kaanonis.

Alles augustikuu esimestel päewaöel kuulutas kõrwetawa 
päikese paistel säraw lai wesi wäljaränöajaile, et manner
maa lõpp on saabunud, et ses sinawas meres, mis hingas 
palawuse all raskesti kannatawatele põhjamaalastele jahu- 
tawat wiluöust ja karaStawat soolalõhna wastu, asub maa, 
kus nad edaspidi tahtsid elada ja mis neile nähtud häda ja 
wiletsuse pidi tasuma. See teadwus sundis igaühte, kes oli 
weel jalul, wiimast jõudu kokku tootma, ja põueö põnetousega, 
tuhmid silmad uuendatud eluläikega täidetud, sammuti piere- 
kopi kitsusest üle.

Teejuhid ütlesid inimestele, et nad nüüd on Krimmis.
Aga keegi ei tahtnud seda uskuda.
Nad olid ju kõrtoes!
Enne kui lage, aga toähemalt rammusast rohust haljenöato 

Krimm tuleb — mõtlesid rändajad —, on toist ribake tõm
mult kollenöatoat kõrbe toõi kõrtoesarnast nõmme. Aga kui 
sellest üle saame, siis tuleb Krimm, päris Krimm, roheline 
Krimm!

Ent kui edasi rünnati ja kõrtoeriba ei tahtnud lõppeda 
ja teejuhid ikka peale kinnitasid, et see ongi Krimm, mitte 
mõni kõrb ega nõmm, siis tuli rahtoahulga üle nagu haltoatus. 
Jäädi seisma ja toaaöati pärani silmil ja pärani suul keele
tult ringi.

Nii kaugele kui silm ulatus — maa ja taetoa kokkupuutu- 
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mlseni — — weepeegeltasane lagendik ilma puu ja põõsata, 
ilma kingu ja oruta, ilma oja ja aMkata, kaetud ainult kollakas- 
halli kuluga, kõrbenud, põlenud terwe maa ja iga taimehuiöuke 
tema peal! Elutu, liiketu, kanöwaks pinnaks tardunud hall 
meri, mis täitis hinge tühjuse, õõnsuse, hääletusega, mis pani 
südame wärisema kaöunuse õudsel hirmul...

Ja see pidi olema nende Kaanon!
Siia oli nende usuisa ja prohwet neid asuma kutsunud, 

selle maa pärast äraränöamls-liikumise ellu õhutanud!
Kas see ei olnud wanasarwiku lummutus, tema tehtud 

kuri wiirastus?
Kodumaa kaasikute ja kuusikute wahelt, järweöe ja jõgede 

äärest, kinkuöelt ja nõgudelt tulnud eestlastel ei olnud ju ai
mugi, mis tähendas lõunamaa põud. Säherdune mitmekuune 
põud kõrwetawa kuumusega, nagu ta sel aastal Krimmis 
juhtus walitsema. põud, mis imeb mulla seest iga niiskusepiisa 
wälja, surmab iga taimelise elu, käristab maapinna suurte 
pragudega lõhki ja joob suured jõed peaaegu tilgatult tühjaks. 
Ka mõlemale maakuulajale, kes talwel siin käinud, oli ära
rääkimata kurb waaöe, mis neil nüüd silma ees seisis, uus 
ja põrutaw. Ei tulnud ehmatuseärewuses kellelegi meele mõ
telda, et iga aasta pole ju Põua-Olasta, et siin ei elaks ini- 
mesehingegi, kui see maa oleks ikka niisugune. Esimene mulje 
ihuliselt ja hingeliselt kurnatud rändajatele, kes nähtud waewa 
eest siit puhkust ja kosumist lootnud leida, oli nii sügaw, et 
uimastusele ja halwatusele järgnes määratu wihahoog.

See käis kõige pealt Maltsweti taastu.
Mitte ainult ei langenud Maltstaeti prohtaetlik ja usu- 

mehelik pühadus sel hetkel rusudeks, mitte üksnes ei hätai- 
nenuö tema pea ümbert jumalasulase ja ärataalituö apostli 
aupaiste, toata ka tema lihtinimlik toäärtus ja ausus toajusiö 
üleni tolmusse...

Sel mehel oli süda olnud meelitada hulka rahtoast kõrbe 
nälja ja janu kätte surema! See mõte oli kõigi meelest koletu.

Llnustatt ära, et Maltstoet oli sest saadik, kui ta Krimmi 
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oma silmaga näinud, rahwa siiakutsumises õige ettewaatlik 
olnud, et tema wennapoeg, rahwa wolitatuö saadik, tema 
nõuandel wõi nõusolekul asujate tarwis maa minewal aastal 
just sellepärast wälja tootmata jätnud, et Maltstoet ja tema 
kartsid rahtoa rahulolematust, kuna Kustato Malts niihästi 
suusõnal Tallinnas kui ka enne ja pärast kirjalikult Krimmi 
oludest maltstoetlastele tõepärase pildi oli kujutanud. See kõik 
unustati ja meeles peeti ainult, et prohtoet oli kodumaal kallitest 
toiinamägeöest ja paraöiisilistest toiljapuu-aeöaöest kõnelnud 
ja et tema see oli, kes rahtoa kuulsa Tiskre ilrnutise abil kihi- 
nal-kahinal liikuma õhutanud. Ta oli oma kogudusele eeöeni- 
sarnase Kaanani silmade ette toõlunuö, ja nüüd seisis see 
kogudus Surnud mere soolalagenöikul!

Mitte toemmaltki polnud siit leida, millega toaleprohtoetit 
oleks toõidud läbi sugeda — nagu keegi kolklane hiljemini hea 
toõllanaljaga kurtis...

Muidugi ei jäänud rahtoa toiha Maltstoeti kõrtoal ka 
tema toennapoja poole leegitsemata. Artoati, et see oma tea
detes Krimmi olude üle — kas Maltstoeti mõjul toõi omast 
peast — toatet tartoitanuö ja toäljaränöajate hiljemate saadi
kute eest aidanud tõde toarjata. Tal oli Särtoamaa inimeste 
seas pealegi tooremaid toastaseid, kes talle pahaks panid, et 
ta minetoal sutoel rannarahtoaga eel Krimmi oli läinud ja 
selle seltskonna, kelle saadik ta oli, maha jätnud.

Edasi rännates mööda tühja, paljast lagendikku, leidis 
õnnetu rahtoahulk ikka uusi andmeid, et täituda põlgliku mõru
dusega.

Jõuti tatari külade juure ja nähti, missugustes urgastes 
siin elati. See oli ju nähtus, mis kiskus isegi Eestimaa 
suitsusaunadest tulnud toabaöikkuöel silmad laiaks, paikad, ma
dalad, kühmiliseö, upakile ja sorakile toajunuö hallid fatoi- 
oswikud, korratult segamini, ilma tänamata, ilma õueaeöaöeta; 
suured poolrohtunud tuhamäed nende seas — tume kogu 
trööstita kurbust ja toiletfuft! Ja niisugustes koobastes, mille 
inetust ei olnud roheline ümbruski toarjamas ega toähen- 
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öamas, piöiö ka nemad elama hakkama! Ott neil ju teada, et 
nad Burluki külas piöiö tatarlaste majaöesse asuma.

päikese põletaw lõõsk sünnitas ränöajaile alalist fuurt 
janu. Aga kuskil polnuö wett, millega seöa kustutada, millega 
niisutaöa haigete lastegi kõrbewat kurku. KülaöeS leiöus kae- 
wusiö, põhjatu sügawaiö, millesse tinaga raskenöatuö puöel 
nii kaua wajus, et anöis otse ooöata, enne kui ta weepinnaga 
kokku puutus. Aga wesi, mis wälja winnati, oli haisew Wirts. 
Llhes poollagunenuö, mahajäetuö külas nähtt, kuiöas kulö- 
nokki saöaöekaupa kaewust üles lenöas. Äanunejaö arwa- 
siö, et linnuö käiwaö kaewus joomas, ja otsiwaö sealt ka 
enöile kurgukastet. Naö tõmbasiö aga pika köie otsas alla 
kastuö Pajaga mitu wirtsase ja kõntsase wee sees ujuwat 
surnuö linnupoega üles, kes oliö täiel mädanemisel. Dtüüõ 
nad nägid, et lindudel on kaewurakete wahel pesad, kust poegi 
esimestel lennukatsetel kaewu oli kukkunud ja otsa saanud. 
Muidugi piöiö häöaliseö oma janu ka siit kustutamata eöasi 
kanöma.

Näis, nagu tahaks saatus neiö niikaua taga kiusata, kuni 
naö kõik nälja, janu ja haiguste kätte hääbuwaö.

Kui jõuti wiimaks Burlukki, leiti hurtsikutest, mis mõis
nikuga tehtuö kontrahi järele eesti sisseränöajaile elamiseks 
oliö määratuö, seniseö elanikud, tatarlased, roeel eest, kes 
wäljaminemise peale ei mõtelnudki. Mõisnikuproua Bjelo- 
woöski, kes nende wastu midagi ei suutnud ette wõtta, ott 
saanud seega lepingu murdjaks. Nõnda puudus surmani wäsi- 
nuö ja nälginud rändajatel ja nende haigetel peawarigi, mille 
järele naö kahe ja poole kuuse teekonna järgi nii wäga igatse
sid. Naö oliö sunnituö Alma jõe ääre, mille kallastikul Ma 
asetses, leeri jääma — ikka weel lageöa taewa alla!

Kuiö see polnuö õnnetuse tigedam osa. Meeleheitele ajas 
palju enam fee lugu, et siin inimestele ega hobustele ka kõige 
kallima hinna eest toitu polnuö saaöa. põuö oli heina sootuks 
häwitanud, will oli armetult ikalöunuö. Bjelowoöski-proua 
saatis leeri küll mõneö korraö armu poolest oöraleiba, aga 
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see ei ulatunud nii suure rahwakogu näljakustutuseks. Hai
getele anti mõisast ka rohtu, aga et haiguse põhjused jäid 
alles — neid tuli weel juuregi —, siis polnud sellest mingit 
abi.

Kõhutõbi wõttiS rahwa seas hukkaläinuö joogiwee mõjul 
warst! uut hoogu. Mett wõeti Alma jõest. See tähendab — 
Alma jõge polnud enam olemas, selle oli kuiw ja kuum põua- 
õhk ammugi tühjaks teinud,- ainult tema põhjas, kiwide wahel, 
nirises weel kitsas soonele wett, aga see polnud joogiwesi, 
Wald soe ja maotu weöelik, mis läks ainult piinatud janu
neja kurgust alla.

Kõhutõbi kurnas täiölaswanuiö kaswawa wõimuga, lapsi 
aga hakkas nagu kärbseid surema. Näis, nagu tunneks Alma 
jõe kallasmaa, mille mullapõues Krimmi sõja weriseimast la
hingust saadik nii pahu inimesi puhkas, jälle himu surma 
kätte närtsinud ihude järgi. Llmbes kaks nädalat oli rahwas 
siin leeris ja wähemalt kümme wäiksemat ja suuremat last 
maeti lahingupaiga ligidale, kõwaks põlenud Krimmi mulla 
alla.

Waremalt Krimmi saabunud sugurahwas elas küll ligi
dal — Samruki küla polnud kaugemal kui seitse wersta —, 
aga sealtpoolt abi oodata oli asjata, sest et samruklaStel enes- 
telgi oli igast asjast puudus käes, kuna nad ainult kroonu abil 
elu suutsid jätkata. Tänawune kuri ikaldus tabas neidki ras
kesti. Terwemaö seltskonnast said küll mõisapwua Bjelowoöski 
käest pisut ajutist tööd — nad pandi mõisa aeda maad kae- 
wama ja rohtu kitkuma, kusjuures wene proua, kes neid 
iga paew käis waatamas, nende tööwirkust imestama õppis. 
Aga sellest ei piisanud pikapeale häda kustutusekS, liiatigi 
et siitki raha eest ju toitu ei olnud saada.

Nõnda wõtsiö õnnetud ühtelugu kaswawa haiguse ja 
nälja sunnil wiimaks nõuks rakendada hobused jälle wankri 
ette ja rännata edasi — Simferoopoli linna poole, kust ometi 
raha eest kõhutäidetki oli loota, wahest ka peawarju, wähe
malt haigetele.
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Lõlkusekuu teisel poolel jõudis werstapikkune hädaliSte- 
woor Gimferoopoli linna turule ning äratas seal Krimmi 
rahwuselt nii mitmekesiste elanikkude seas kõige suuremal tähele
panekut.

Linna rahwas, ülemad ja alamad — wenelaseö, sakslased, 
tatariö, mustlased — jooksid uudishimulikult kokku wõõrast 
walgetwerö põhjamaa-rahwast laial silmal wahtlma, rahwast, 
kes äratas nende imetlust nii oma näolise ja riiöelise foüli
musega kui ka oma sõiöuloomaöe ja sõiduriistadega. Mehed 
pikkade juustega, põlwini ulatuwate lühikeste pükstega, pi
kad sukad pastlapaeltega seotud, mustadel woltkuubeöel, kae
luse otsast wöönl, tihe rida tinanuppusiö ees,- naised poole 
küünra kõrguste munakujuliste mütsidega, mille alt woolasid 
enamasti helkjad juuksed wälja, ning tumedate, wärwitute 
ihukatetega,- siis pisukesed kummwankrid, millel wäikeseö hobuse- 
pruntsiö ees — see kõik oli krimlastele ennenägemata uudis 
ja silmalõbu.

Aga mitte üksnes uudishimu ja imetlust ei äratanud 
eestlaste wiletsusewoor, Waid ka kaastundlikku halatsemist. Küll 
polnud SlmferoopoliS, nagu muudeski Krimmi linnades, puu
dust naöiStest, räpastest ja näljastest inimestest, neid leidus 
iseäranis rohkesti mustlaste ja tatarlaste seas,- aga see wilet- 
sus, mis paistis nende kaugelt tulnud rändajate nägudelt 
ja ihudelt, hakkas ometi pitsitades südamete ümbert kinni. 
Mitte ainult polnud päratu teekond kõige oma rõõnamise 
ja kröönimisega need inimesed riidehilpude poolest kerjajate 
sarnasteks teinud, Waid ta oli nad ka haiguste ja nälja 
läbi kurnanud ja kuiwatanud paljasteks inimesewarjudeks, kel
lel polnud enam liha luudel ega werd soontes, kellest suurem 
osa waewalt weel jaksas jalul seista, kuna nende tvanfritet 
hulgana haigeid lamas, kes enam kätt ega jalga ei suutnud 
liigutada. See oli nähe, mis kõige kalgimat rinda puutumata 
ei jätnud, ja nii mõnegi silm uuöishimuliste wahtijate seast 
tõmbus niiskeks. —

Lllemus oli sunnitud hädalistele appi tõttama, wähemalt 
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peawarju poolest. Kuberner! käsul andis linnawalitsus ühe 
linna sees olewa sõjawäe-kasarmu eesti sisseränöasaile aju
tiseks korteriks. Sinna koliti siis kõige oma häda ja wilet- 
susega sisse. Esimest korda weeranö aasta pärast magati 
jälle katuse all ja kindlate seinte wahel!

Aga see terwislik abi tuli liiga hilja ja oli poolik. Mitte 
üksnes korterit polnud ju haigetele waja, Waid ka korra
pärast toitu ning head rawi. See puudus aga. Mis ime 
siis, et kõhutõbi ja selle kõrwal ka muud haigused endid 
peawarju abil üksi sugugi ei lasknud peletada, Waid lewisiö 
just kasarmus palju kurjema hooga, sest et suur rahwahulk 
siin hunnikus pidi koos elama — ruumis, mis nii paljudele 
liiga kitsik. Warsti täitus korter wäljakcmnatamata õhuga, 
sest et raskemad haiged eneste wäljaheiteiö eemale ei suut
nud kanda. Kasarm ei muuwnuö mitte üksnes wiletsaks 
häöalaatsaretlks, Waid ka haiswakö peldikuks.

Siit hakati põdejaid linna haigemajadesse toimetama. 
Warsti olid kõik hospidalid haigeid eestlasi täis. Aga ka 
siin sai kehwaöele tõbiStele osaks ainult puudulik rohitsemine, 
jaolt juba sellepärast, et haiged umbkeelseile tohtritele ja tali- 
tajaile endi häda ja soowe ei mõistnud wäljenöaöa.

Nüüd alles hakkas sõber surm eestlaste seas lõikust pi
dama! Ei möödunud peaaegu päewagi, kus mitte üks wõi 
teine kurnatud töö-ori, kes oli Balti sunnitöölt palja hinge 
ja tühja kõhuga tulema pääsenud, silmad uuel kodumaal 
igawesele unele kinni poleks pannud. Oli päewi, kus weeti 
kaks ja kolm eestlast korraga haigemajast surnuaiale ja maeti 
musta mätta alla. Neile mõõdeti siin lapike hingemaad kätte, 
mis parem oli kui kõik Wene riigi asumaad: ei see nõudnud 
tööd ega orjust, pakkus aga lõpmata puhkust kõigest senini 
nähtud waewast...

LlmbeS niisama häöarikka teekonna järel jõudis paar 
nädalat hiljemini Krimmi teine woor eesti wäljaränöajaiö 
Ants Walkmanni juhil. Muidugi polnud nende inimeste ehma
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tus ja põlastus kõrbenud Kaanani üle mitte wähem fui 
Määrmanni rahwa oma. Aga weel hoopis erilised hirrnu- 
tused, rnls waremtulijaile nägemata jäänud, astusid nendele 
uuel kodumaal wastu, hirmutuseö, mis neile sellest kodu
maast otse hingewapuötawa esimese mulje peale sundisid.

Woor lähenes õhtu eel Kara-Kijati külale, rändajate 
tulewasele asupaigale, õhk oli selge, ainult hõre põua- 
uöu lehwis imekerge, läbipaistwa loorina üte lagendiku, kuna 
Päike pikkamisi leigenema palamusega sinawa wõlwi alumiselt 
poolelt alla säras. Kõik maa ujus weel eredalt sätenöawas 
walguseS, mis sisaldas Waid nõrgalt algawat kullakuma.

Korraga ajas kirdest pilwerüngas üles, mis, ruttu kas- 
waöes, suure kiirusega lähenes. Warsti lõi taewas, mis 
Praegu meel selgelt ning sügamalt sinanud, tuhmiks, isemärki 
tõmmuhall hämarik heitus üle maa. Kõik tõstsid silmad üles, 
ka haiged ja wäsinud wankritel, et kahinal tulewat pilme, 
mis mististi kandis kosutamat äikesewihma põues, tänulikult 
teretada. Janunes ju maapind ja kõik, mis tema peal inimese, 
looma ja taime kujul elutses, jahutawa, karastawa joogi 
järele. Tule, wihmuke, tule ometi kord ja anna sellele kõr- 
weks neetud maale mähegi haljam nägu!

Olga must pilm ei toonud mihma. Ta jõudis tumedal 
mühinal Kara-Kijati küla ja eestlaste woori kohale, ta muutis 
taewalaotuse pilkaseks, tõmmates päikese ette paksu katte, nii 
et walitses kõikjal sünge öö. Kuid piiska wett, ei ka terakest 
rahet ei kukkunud alla.

2a ometi hakkas sadama! Tihedalt... rängalt... upu- 
taroatt... lämmatawalt...

Sadama hakkas Paksu, mustja rahena midagi, mis ajas 
põhjamaa rahwal ihukarwaö ilgel hirmul püsti. Saöcyna 
hakkas elusaid loomakest. Naheterad, mis langesid — nad 
elasid, nad roomasid, hüppasid, lendasid!... Ja nagu warsti 
nähti: nad olid ahned sööma, õgima, häwitama! Mitte ko
sutust ei kallanud päratu pilw kolletanud körwepinnale maha, 
Waid weel suuremat kadu, aina rüüstamist ja laastamist.

655



Mis külas ja küla ümber weel wähegi rohulible wõi Puu- 
lehe kahwatanuö nime kandma sünnis oli, see kadus silma
pilgul, nagu tulega häwltatuna. 2a kus enam midagi polnud, 
kus maapind lõi mustama, puuke ja puhmake jäi raagu, 
sealt tõusid jäledad söödikud üles ja lendasid kihisewal par- 
wel sinna, kust paistis weel midagi wähegi rohekat ja haljakat. 
Kõik kohad olid neid täis — majade katused, tänawaö ja 
aiad, ränöajatewoori wankrikatuseö, inimeste pead ja riided...

Mitte piima ja meega ning kalli marjawiinaga ei wõt- 
nuö tõotatud maa jumala ärawalitud rahwast wastu, Waid 
egiptuse nuhtlusega!

Rohutirtsude õudset häwitusetööö, millest nad senini ai
nult piiblist olid lugenud, pidid nad siin nüüd oma silmaga 
näha saama — juba esimesel päewal uues kodus!

2a nad pidid kuulma, et see nuhtlus käis tänawu su- 
wel juba mitmendat korda üle maa, et juba mõni nädal 
wareminl olid samasugused rööwikutepilweö idast üles aja
nud ning põuast järgi jäänud poolkõrbenud rohule teiskoröse 
ning täielikuma kadu toonud. Nad kuulsid, kuidas tirtsud, 
kui nad wäljadelt enam miöugi ei leidnud, jõgede ääres 
olewate wiljapuu- ja keeöuwilja-aedaöe peale lennanud ja 
need lühikese ajaga purulagedaks teinud, kuis nad isegi tu- 
bakapõlluö paljaks söönud, hoolimata selle taime wihast mai
gust, mis hoiab muidu kõik teised loomad temast eemale...

Rahwa ahastus küündis meeleheiteni.
Seisti ristis kätel söööikutesaju sees ja wahiti pärani 

silmil ringi.
El jätkunud hingejõudu ega meelemärku, wäljenöaöa oma 

tundmusi sõnadega, kuulöuwa häälega.
Wõl see ärapõlenud kõrwelagenöik, kus taewast sajab 

wihma asemel rõöwikuiö ja söödikuid, oli see kiidetud maa, 
mille olid prohwet ja tema abilised walinuö ustlikkuöe asu
kohaks!

Kas olid need mehed hullud peast, wõi aga ühteheitnuö 
kelmid, kellel rahwaga omal isiMkul tulul mingi kuri nõu?
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Aga enne weel fui wiha Maltsweti ja teiste maa- 
fuulajate wastu ehmawsekohmetuseö olewa rahwa südameis 
õieti põlema sai süttida, juhtus midagi, mis keerutas hirmu 
ja ärewuse uuele hoole. Waewalt olid inimesed, kui hobused 
rakkest wõetuö ja wankrite külge seotud, külas öömajale jää
nud, wäsinud liikmed istmetele toetanud wõi asemetel wälja 
sirutanud, kui koötis wäljast korraga luust ja üdist läbilõikaw 
röökimine. Keegi ei teadnud, missuguse looma kõrist küli 
selline kohutaw-kole ja ärarääkimata inetu kisa wõib tungida, 
— säherdune loom oli kõigile tundmatu.

Hirmsale röökimisele järgnes sedamaid suur müra ja tü- 
min: hobuste trampimine ja Puristamine, nende jooksumüöin, 
ümberfukkuwate wankrite ragin ja kolin...

Igaühe lähem mõte oli: mõni lõunamaa kiskja on tik
kunud hobuste kallale ja murrab neid!

Osmikutest wälja tormawail inimesil seisis, niipalju kui 
Pimedus lubas näha, pilt täis hirmusegadust silma ees. Wank
rite fülge seotud hobused olid lõhkumas,- ühed olid endid 
lahti kiskunud ja sööstsid ringi, teised rebisid wankriö kaasa, 
kuni need ümber kukkusid — üks upakile siia, teine sinna. 
Hobuste ja wankrite rägas aga jooksis kodumaa karu suurune 
murdja ringi ja röökis mis jaksas, röökis häälega, mis kihu
tas inimestelegi põgenemishimu jalgadesse.

pimeduse pärast wõis metsalise nägu ja tegu sama wähe 
näha kui mahamurtuö hobuste arwu kohta selgusele jõuda. 
Alles pikkamööda hakkas tõde tõusma, mõistatuslik sündmus 
ilmsiks saama, ahastuse alt naerataw nali pead pistma.

Koledast wõõramaa murdjast sai nüüd naabermõisa süütu 
eesel, noor eeslitäkk, keS tuti wäikestele eest! märadele kosja!

Muidugi ajas ta asja oma liiga julge ja wäga ülbe 
kosjakõnega, mille sarnast karsked eesti märakeseö enne pol
nud kuulnud, ise haledasti nurja. Selle asemel, et temale 
häbelikul armul õrnalt wastu tulla, pistsid kohkunud kauni
kesed kõik putku, kaasa kiskudes oma ruunatud wenöi ja 
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lellepoeg!, kellele oli säärane röökiw pikk-kõrw samuti enne 
nägemata...

Nimetamiswäärt kahju polnud hobuste ja wankrite oma
nikkudele õnneks sündinud.

Aga sündmuse heal lõpul ning naljal polnud rõhutud 
inimeste kohta mingit meeltlahutawat mõju. Qköki suu ei 
weninuö naerule, ükski silm ei hakanud rõõmsamalt ringi 
waatama. Oli ju kõigil alles rusuwa tundmusena meeles see 
ärarääkimata kurb waaöe, mida pakkus asumaa kõrwepind, ja 
need õgiwad rööwikuö, mis neile natukese aja eest nii kohu- 
tawa etenduse oli annud. Valju enam hakkas mure wajutise 
alt wiha wõimsalt üles keema, kibe wiha nende wastu, kellest 
rahwas enda petetud arwas olewat.

Sel meeleolul leidis Kustaw Malts seltskonna eest, kui 
ta saabus öösi Kara-Kijatisse sugurahwa juure. Kaks noor
meest, kellel oli teada, et Kustaw teenib ühes ligidal olewas 
mõisas, olid kohe õhtul läinud temale sõna wiima, et rändajad 
pärale on jõudnud, nende seas ka Kustawi kaks alaealist õde, 
üks kuueteistkümne-, teine neljateistkümne-aastane, kes igat
sesid wenöa, oma tulewast tuge näha. Veremehelt leiba ja 
muud toidukraami kaasa saades — mõisas oli juba tuttato, 
et sisserändajad kannatawaö walusat puudust — läks Kus
taw oma külalistega sedamaid mõni Werst eemal asetsewa 
küla poole teele. Tema sammu kiirendas teade, et ta noorem 
õde teel külmetamise tagajärjel haigestunud.

Nii rõõmus kui jällenägemine omaste ja lähemate sõp
rade ning tuttawatega ka oli, ei jäänud noormehe süda õnnetu 
seisukorra ja ahastusliku meeleolu tõttu, milles ta rohiva 
eest leidis, mitte wopustomata. 2a warsti pidi ta ka ette
heidete- ja süüdistuste-rahe, mis talle rohutirtsude tihedusel 
kaela sadas, kannatlikult wastu tootma. Seltskonna tuju oli 
nii meeleheitlik, et tõsiselt nõu peeti — toähemalt jõukamate 
ringides — mõni päeto puhata ja siis kodumaa poole tagasi 
pöördida. Wannuti ja neeti maa põhja tertoe ettetoõte ja 
tema algatajad.
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Malts kaitses ennast muidugi, nii hästi ja nii wisalt 
kui suutis. Tal oli hea sellele näidata, et ta jätnud rahwa 
möödunud aastal Krimmi üles kirjutamata ja annuö kodumaale 
kõik kirjalikult teada, mis temale siinseist oludest silma paist
nud wõi jutustatud,- seega oli otsustamine saanud igaühe 
enese asjaks, pealegi olid rahwa poolt hiljemini kaks teist 
saadikut Krimmis käinud, kelle sõna jäi ometi peale.

Nüüd pööröis haiglane meelepaha nende mõlemale kui 
patuoinaste peale. Walelikuö ja petised, kes rahwa suisa 
hätta tassinud, olid nüüd Määrmann ja Walkmann! Leiti, et 
nad oma juttudele Krimmi oludest palju warjawat wärwi 
ja sama palju kaunistawat wõõpa peale wõiönuö. Kuigi 
nad puudest ja põõsastest õigusega suu olid pidanud, aga 
miks ka hirmsaist söööikuist? Nad kõnelnud palju rohust ja 
wiljast, haljast lagendikust, rammusast põllumaast, aga miks 
nii wähe häwitawast põuast, mis teeb rammusa mulla kõwakS 
kiwiks, heina ja toitja põlenud kuluks?

Wähe rahustatoat mõju oli sedapuhku Kustatoi tröös- 
ümispüüetel, kes katsus seletada, et ju mitte iga aasta pole 
põuöne ega sigi rohutirtsusiö. Sisserändajate õnnetuseks olla 
tänatoune sutoi üks toiletsamaist pikema aja kohta, nagu siin
sed elanikud tõenöatoat. SelletoaStu olnud läinud aasta toaga 
hea ning ikalöuse-aastale järgneda harilikult ikka jälle saagi- 
rikkaö kastouaaStaö ilma põua ja söödikuteta. Wiimaseö ilmu- 
toat ainult harukordadel.

Täna jooksis selline lohutus suuremal osal toeel kõrtoast 
sisse, teisest toälja, ja põueöes urgitfeto toiha, näritoa mure- 
ussi sünnitis, otsis toisa hoolega ikka uuesti süüdlasi, et nende 
peale end toälja kallata. Nõnda jõudis järg ka jälle toana 
prohtoeti enese kätte, keda teel, kui sisserändajate silmade 
ees atoaneS Krimmi kõrb, juba Killalt kurjal mõttel meele 
oli tuletatud.

Nagu samal puhul esimeses toooris, oli ka siin sündi
nud: oma koguduse enamuse silmis kärises Maltstoeti proh- 
toetlif ja usuisalik pühadus katki.
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prohwet alanes korraga, sest et ta usklikkude ihulisi nõu
deid ei suutnud täita, et tema wõimuseS ei seisnud imet 
teha oma jüngrite kõhu tulus, — ta alanes nende silmis 
lihtsaks patuseks, ekslikuks inimseks, kuiwas kokku õige pisu
keseks igapäewaseks elukaks,- weel enam — ta wajuö paljude 
meelest süüdlasena, kergemeelse tool koguni pahatahtliku petjana, 
oma koguduse ees tolmu ja põrmu sisse.

Llsk näitas jäNe kord, kui lähedalt ta kõhuga ühenduses 
seisab, kui toaga ta pärit on sestsinatsest kurjast ainelisest 
ilmast.

Tema süü kinnitusena tõukas rahtoale toeel fee lugu 
toastu pead, et ufuifa ja Kaanonisse rändamise peaeesttoõtja 
polnud oma järelkäijaid uuel isamaal toastugi toõtmas. Malts- 
toet hoidus, nagu fee ka esimese tooori päralejõudmise puhul 
ilmsiks oli saanud, rahtoast hoolega eemale. Settest ei toõiöuö 
muud järeldada, kui et ta südametunnistus pole puhas, fui 
et ta kartis oma petetud kogudust. Maltstoet tunnistas enese 
nähtatoasti ka ise pankrotiks. Ta mõistis enese koguöusepea 
ning omausulise rahtoa saatusejuhtija ametist ara reöusolemi- 
fega lahti.

Ja tõepoolest — fee artoamine ei läinud märgist mööda.
Maltstoet kartis rahtoa meelepaha,- sellepärast ei tõta

nud ta oma karjakest Kaunani pinnal õnnistades toastu 
tootma ega teretama. See oli seesama inimlik-toäiklane kartus, 
mis oli prohtoeti koguduse tipust peitu ajanud, enne fui suur 
põgenemine Egiptusest, mis ju ustlikkuöe artoamife järgi tema 
juhtimisel pidi sündima, teoffile oli toõetuö. Maltstoet toõis 
endale selgestt kujutetta, missuguseid tundeid kõrtoeks põlenud 
Kannan rahtoa rinnas äratab, ja ta toõis enesele kindlasti 
öelda, keda kõige pealt tehtaks nii armetult petetud lootoste 
eest toastutatoaks. Olga tal ei olnud julgust rahtoa ette astuda 
ja tunnistada: Mina pole mitte targem ega püham kui iga 
teine teie seast! Mis mina teile omal ajal kodumaal Kaunani 
piimast ning meest ja jumala imedest kuulutasin, ei tulnud mitte 
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jumala, waiö minu enese suust. Näen, et olen eksinud, pidage 
mind ekslikuks inimeseks, nagu teie isegi olete!

Sa eksliku, teadmata inimese seisupaigalt oleks Maltöwet 
ennast sama mõjusalt suutnud kaitsta, nagu tema wennapoeg 
ja DItäärmann ning Walkmanngi. Ta oleks rõhutud rahwast 
niisama hästi ja oma kõneosawuse tõttu weel pareminigi 
wõlnuö trööstida, et praegune kõrb ei jää ju kõriveks, waiö 
wõib juba kewaöel jälle muutuda haljendamaks, wiljarikkaks 
maaks.

Kuid prohwet arwas enda rahule paremaks hoiduda 
koguduse wihapilwe alt kõrwale ja alles siis nähtawale ilmuda, 
kui sadu möödas.

Ta elas sel ajal linna ligidal, Gewastoopoli maantee 
ääres olewas pushkina mõisas, teenides seal ööwahina. Qlab- 
raml külast, oma sõbra Norti juurest, kus ta läinud taime 
ja suwe elas, oli ta natuke aega enne kodumaa rahwa pärale
jõudmist ettewaatlikult siia asunud. Oma öise teenistuse eest 
sai ta prii söögi kõrwal kaheksa rubla kuus palka — raha, 
mis tema kasinate tarwiduste jaoks täiesti küündis.

Siin elas Juhan Leinberg wagusat, üksikut elu, wältideS 
iga awalikku wäljapaistmist. Öösi mõisa hoonete wahel pikka
misi ringi sammudes oli sel langenud suurusel mahti Krimmi 
tähtedele, mis tõmmusinisest taewast räigel sädelusel ta peale 
maha wahtisiö, siitilma kaöuwikku kurta — kaöuwikku, mis ei 
peatu ka teisest, kõrgemast ilmast pärit olewate wõimuöe ees. 
Qlinult oma lähemate sõprade ja tuttatoatega kodumaa rahwa 
seast, nendega, kes teda pigemini kahetsesid kui sõitlesid, as
tus ta mõne aja pärast läbikäimisse, mida sündis aga ka 
kaunis harwasti. Nende kodustes, perekondlikes ringides wõt- 
tis ta soowi peale wahel sõna ka lühikeseks palwetegemiseks, 
aga üksnes säheröustes pisukestes ringides ja siingi mitte sageli. 
Nahwa suuremate hulkade sekka, kelle waenlik meeleolu häöa- 
rikka taime tõttu tema wastu muutumata püsis, ei astunud 
ta kordagi.

Oma täielist üksindust, mis talle pikapeale ometi näis
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rõhuwaks mlnewat, püüdis ta seeläbi kergendawalt muuta, 
et ta kutsus naist ja mõlemaid poegi Krimmi enda juure. 
Kuld need ei täitnud tema kutset. Nad kartsid pikka teed 
ja kehwemat elukorda, kul neil kodumaal oli. Leinbergi wanem 
poeg hakkas paides tislermeistriks ja wõttis ema ning noorema 
wenna enda majja, pakkudes neile muretut elu.

Maltswetll oli ka pisut muud Põhjust kui sugurahwa 
toaen, mis teda sundis elama pooleldi peidus, nagu kadunult, 
ja mis talle nõu andis iga awalikku wäljaastumist wältida, 
kuigi see tal nõuks oleks tulnudki.

Balti saksad polnud teda kui wäljärandamisele kihutajat 
unustanud.

Tallinnamaa mõisnikud ihusiö kahju pärast, mis orjade 
põgenemine neile toonud ja weel tõotas tuua, tema peale 
kibedasti hammast. Nende tasuwiha ulatus kauge Krimmini. 
Selsamal 1862. aastal jõudis Balti kinöralkubernerilt Niiast 
Tauria kubermangu ametikohtadesse nõue, passita „kurjategija" 
Juhan Leinberg kinni toõtta ja Eestimaale saata.

Maltsweti õnneks käisid aga mõlemate kubermangude 
majanduslikud huwiö tol ajal ivastamisi: Tauria mõisnikkudel 
kui ka kroonul oli tööjõuöe hädasti maja — Eestimaa orja- 
peremeheö ei tahtnud omi kaotada. Mine nüüd toota töö
jõudude Tauriasse toiija kinni nende käest, kellele sest kasu 
tuli! Krimmi ülemus teadis möga hästi, mis süü pärast 
Tallinnamaa parunid pushkina mõisa ausat ööwahti taga 
nõudsid,- seepärast sai politsei, kes ju wormitäitmise pärast 
ikkagi otsimisele saadeti, näpunäite, kuidas seda toimetada. 
Otsiti meest, aga ei leitud. Tuttaw asi. Ja Riiga laks mõne 
aja pärast — ning see mõni aeg oli õieti pikk — ametlik- 
kuiw ja ametlik-tõsine wastus: Juhan Leinbergi nimelist kur
jategijat Tauria kubermangus ei ole!

Krimmi härrased kaitsesid Eestist saadud töö- ja maksu- 
jõuöusiö Balti härraste tasuwiha wastu aga weelgi süöimalt, 
mis loo täienduseks ei wõi mainimata jääda.
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Koiga mõisa omanik mõtles oma Krimmi läinud töö- 
orjaöele seega kätte maksta, et ta tahtis nendest üheksa noor
meest soldatimundrisse toppida. Kaks aastal järgemisi nõuti 
mehi, kes 1862. a. Krimmi tulnud, siit taga,- nad pidid 
Kolga Walla eest — et krahwi-härra tööjõud mitte weel 
rohkem ei kahaneks — wäeteenistusse minema. Aga et Krim
mis tugewatest töökätest sama suurt lugu peeti kui Kolgas, 
siis otsitt mehi suure hoolega sealt, kus neid ei olnud. Nõnda 
jäid nad esimesel kui ka teisel sügisel kinni wõtmata. Et 
tagasinõudmise alt pääseda, pööröisiö mehed kohaliku üle
muse nõuandel paüvega ministri poole, et nad kui asunikud 
wäeteenistusest wabastatakö, mis oli ju ka asumistingimustes 
tõotatud.

ßaüve täideti. Kolga Wald pidi enese eest ise mehed 
andma.

Krimmi ikalöuse-aasta annetas eesti sisseränöajaile talwe, 
mis ületas kõiksugu puuduste ja hädade poolest kodumaa 
kehwimaö aastad. Kumbki mõisnik, keNega asumiölepinguö 
tehtud, ei suutnud oma kohustusi rahwa wastu täita. Esiteks ei 
olnud elumajad, nagu kontrahttöeö määratud, senistest elanik
kudest tühjad,- teiseks jäi leiwawili — setwert nisu wõi rukkeiö 
perekonnapeale — samutt taliwilja seeme neilt saamata. Kuigi 
neil arusaaöawalt wõimatu oli ikalduse pärast wiletsust kan- 
natawalö tatarlasi wastu talwe hurtsikuist wälja ajada, siis 
wäitsiö mõlemad naismõisnikuö pisut wähem mõistetawalt ka 
weel, et neil ei olla jõudu muretseda uutele asujatele wilja. 
Neil endil tarwilist jagu wilja küll ei olnud, aga ka tarwilise 
rahasumma, mille eest wilja oleks wõinuö osta, ütlesid nad 
endil puuöuwat.

Sel lool ei jäänud asujatel kui ka maaomanikkudel muud 
nõu, kui lepingust kriips läbi tõmmata. Taganeti kontrahist 
wabal kokkuleppel. Kohtulikul teel oleksid saanud kahjustatud 
asujad wastaselt poolelt wahest sugu tasu, aga kes mõtles 
kõiksugu hädadest pehmeks pitsitatuö eestlasist kohtuskäimise 
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Peale! Tull weel õnneks lugeda, et Kara-Kijati omanik, proua 
Dalajew, oma sisseränöajaile wõimalikukö tegi jääda sinna
samasse talwekorterisse, milleks tatarlased neile oma hurtsi
kutes ruumi pidid andma. Et elu neis kitsikuis ja maöalais 
sawionnikesis, mis nüüd elanikke kahekordselt täis tuubitud, 
lõbus ei olnud, on kergesti mõista.

Teised eesti asujad lõid, kui nad sügise põdedes solda
tite kasarmus wõi haigemajades ära elanud, Gimferoopoli 
linnas wõi selle ümbruses — kus aga keegi sai — hädise 
talwekorteri üles.

Wiletsus oli kõikjal suur. Mitte ainult toidust, Waid 
ka ahjuküttest oli kõige pigiötawam puudus. Küll andis kroonu 
sügisel iga täiskaswanuö hinge peale pisut rukkeiö, aga seda 
ei piisanud kuigi kauaks. Jõudis mõni omale lehmamullika 
osta, siis tikkus talle sedamaid põhupuuöuö kallale. Heinad 
olid kõrges hinnas — nelikümmend kuni wiiökümmenö kopi
kat puud. AhjukütteikS polnud ühte ega teist puuwaeses Krim
mis tarwitatawat ainet wõtta: ei õlgi ega sõnnikut, põllud 
olid liiga wähe fort kaswatanuö, kui et seda, nagu muidu 
tawaline, ahju oleks wõiöuö loopida, ning loomade arw kütte- 
sõnniku sünnitamiseks samal põhjusel liiga wäheseks jäänud. 
Külm tuba ja tühi kõht olid haiguste kõrwal nüüd eestlaste 
alalised piinawaö kaasalised uuel kodumaal. Õnneks polnud 
talw sel aastal küll kuigi pikk ega kare. Enne jõulu oli 
mõni nädal külma ja lund, siis algasid pehmed ilmad, kodu
maa mihklipäewa-aegsete sarnased, mis kestsid kewaöeni.

Hädaliste saatust püüdis kergendada ka kodanlik era- 
heategewus armuandide näol. Gimferoopoli saksa koguduse 
kirikuõpetaja Keuchel, kes tuti õnnetuile osawõtliku lahkusega 
wastu ja kette kiriklikkude ametitalituste atta eesti asujad 
hiljemini heitsid, wõttiS abimuretsemise enda peale. Ta kor
jas linna kodanikelt, eriti oma koguduse liikmeilt, nälgijaile 
ja põöejaile raha-anöisiö. Häda kuStutuseks oli aga „heldeid 
käsi" nähtawaStl liiga kasinasti, sest pastor Keuchel oli sun
nitud ka laenu teel abilaeka sisu eest hoolitsema. Sel puhul 
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käis üks juudi kodanik nii mõnestki oma kristlikust klassiwennast 
heategelise meele poolest üle, millest mälestasid weel elus 
olewaö esimesed eesti wäljaränöajaö autori Krimmis käi
mise ajal wäikest iseloomulikku lookest.

Kord laenas kirikuõpetaja Keuchel ühelt juudi rahwusest 
apteekrilt, kelle majas ta elas, wiiskümmenö rubla raha, 
et seda hädalistele jaotada. Et ta aga laenu määratud ajaks 
ära ei jõudnud maksta, siis palus ta wõlauskujat weel mõni 
aeg kannatada. Juut küsis, milleks waimulik isand raha laena
nud, ja kui ta kuulis, et see läinud puudust fannatatoate eesti 
asujate heaks, tähendas ta ilma pikema arupidamiseta, et ta 
ei lugewat antud summat siis enam laenuks, Waid kinkiwat 
selle eestlastele. Iisraeli mehe annetis oli märksa suurem fui 
paljude ristiusuliöte kodanikkude omad, ehk need temast küll 
olid rikkamad.

Ka eestlaste kodumaalt mõtles heasüöameline kirikuõpetaja 
abi nõutada. Seks otstarbeks kirjutas ta sinna waeöte asujate 
wiletsusest liigutawa kirja. Wististi ei aimanud aus mees, 
keda Krimmis natuke teisemad olud ümbritsesid ja kellel oma 
ametist aatelisemad arwamiseö olid kui tema ametiwenöaöel 
pühal Maarjamaal, mil wiisil tema kirjast Ballis kapitali löö
daks. Ta ei aimanud, et tema kirja tarwitatakse kõige pealt 
abinõuks, et sellega teha mõisnikkude orjadele wäljaränöamise 
eest kolli, püüdes neid sundida raske ikke alla paigale jääma, 
kuna abimuretfemine seejuures muutus jälgiks wariserlikuks 
kometiks.

Äuubelöawal kahjurõõmul kuulutas Äärwa-Maöise papike 
ühel pühapäewal kantslist oma kogudusele, kuidas need waeseö, 
eksinud hinged, kes Waleprohweti ja pahareti kihutusel oma kalli 
kodumaa maha jätsid, nüüd wõõrsil suures hädas ning wilet- 
suses elada ja kuidas nad iga päew siia tagasi tuleksid, kui 
neil waestel weel niipalju jõudu oleks. Küll nad kahetsewat 
nüüd, et nad oma endisele priskele elule siinsete leiwawanemate 
ja ülemate warju ning kaitse all kergemeelselt selja pööranud! 
Küll nad nutwat oma korrapäraseid eluhooneid, oma wilja- 
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kandjaid põldusid laga! Aga see kõik olewat nüüd liiga 
hilja. Seepärast wõtku talurahwas õpetust nende petetud hin
gede õnnetusest, ärgu uskugu wõrgutajate petlikke meeliwsi 
ja hoidku igaüks kinni oma kallist kodust, mille peal hingata 
jumala õnnistus...

Oma hästituse- ja hoiatusekõnele lisas waga hingekarjane 
mahemagusa palwe juure, et kogudus teeks oma helded käed 
lahti ja ohweröaks Krimmi õnnetute heaks andisid, milleks 
kiriku ukse juures „pekid" wälja olewat pandud.

Kalmet täideti muidugi. Llmbes wiiskümmenö rubla tuli 
Madise koguduse poolt kokku, mis läkitati Krimmi õpetaja 
Keuchell kätte, kes raha hädalistele ära jaotas. Aga et 
rõõmusõnum wäljarändajate wiletsusest lewiks wõimalikult üle 
maa ja ajaks talupoegadele ka mujal kananaha selga, juhiti 
pastor Keucheli kirja sisu ka ajalehtedesse, fieale saksa leh
tede kõneles sellest hõiökawal parastamisel iseäranis Äann- 
seni „ßerno postimees". Jälle kord tõrwati „ahwiprohwet" 
kui kuradi teenistuses olew rahwaeksitaja ja awalik petis 
süsimustaks, aga ka rumalale ja sõgedale rahwale, kes wale
likku enam oli uskunud kui oma ausaid mõisawanemaid ja 
hingekarjaseiö, pilluti etteheiteid ja süüdistusi kaela. Et ka 
teiste kihelkondade jutlustajad ajalehtede kaudu laialikantuö 
asja kirikus samal sihil kõnesse wõtsiö, on küll enesestmõiötetaw. 
paremat wett oma weskile ei wõinuö ju waimulikuö ega 
ilmlikud saksad enam soowiöagi...

Muidugi ei elatanud sellised armuanni-korjanöused 
Krimmi eestlasi üle talwe. Dtaõ olid ainult piisad kuumale 
kiwile ja said osaks kõige pealt põöejaile ja päris nälgijaile. 
Kes wähegi käsi ja jalgu jõudis liigutada, pidi otsima tööd 
ja teenistust. Seda oli Krimmis õnneks teatawal määral 
saada. Et aga tööjõuöe korraga rohkesti pakuti, siis tegid 
Krimmi tööandjad, nagu tööandjad säärasel puhul kõikjal tee- 
waö: nad tarwitasiö tööotsijate õnnetut seisukorda ja kruwisid 
tööpalgaö maha. Seda sündis eestlastele nii linnas kui maal 
ja meestele nii kui naistele.
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Nooremad mehed, kellel oll terwist, rändasid poolsaare 
lõunaranöa, eriti Laita linna ja selle ümbrusse, kus wiina- 
mäeö annawaö talwe läbi tööd. Oli siin päewapalk enne 
kuuskümmend kuni kaheksaMmmenö kopikat olnud, siis pidid 
eestlased ainult kahekümne wiie kuni kolmekümne kopikaga 
leppima. Sellestki palgast püüdis igaüks weel, kas wõi wöö- 
rihma pingutades, hoiukopikaiö koguda, et minna kewaöel 
paarikümne rublagagi omaste juure tagasi.

Tüdrukud, kellel wähegi termist, olgu peretütar wõi en
dine ümmardaja, hakkasid enamasti kõik linnas teenima — 
ükspuhas mis palga eest. Teadagi, et palk määrati pigemini 
wähem kui rohkem, milleks ohtra tööpakkumise kõrwal ka weel 
see, et tüdrukud kohalist keelt ei mõistnud, palkajaile heaks 
põhjuseks oli.

Aga ka linna ümbruses elawaö eesti pereisad olid, wa- 
naöuse peale waatamata, sunnitud endile tööga rahalist sisse
tulekut nõutama, et pealekippuwale näljale wastu wõiöelöa, 
iseäranis pereisad, kellel rohkesti „peenikest peret". Eesti ta
lupojad, kes tulid Krimmi põlluharijateks, pidid nüüd Simfe- 
roopoli linnas talwe otsa nurgameeöteks ja puuraiujateks käima. 
Wara hommikul mindi, õhtul pimedas tuldi — nagu kodumaa 
teomehed mõisaorjuses. Ka käiöaw tee — wüs kuni seitse 
wersta — oli umbes selletaoline.

Simferoopoll turul ei müüdud mitte, nagu põhjamaa 
linnades, lühikesi, raiutud halgpuiö, Waid kahe sülla pikkusi 
ja weelgi pikemaid lõhkumata rahnusid. Ja et linn, millel 
oma wiisMmmenö tuhat elanikku, ka ainult puudega küttis 
ja keetis, siis jätkus eestlastele puuraiumistööö küllalt. Mui
dugi tuupisid nad tatarlased, kes muidu seda tööd tegid, 
sel talwel kõrwale. Nad olid ka oöawamaö wõi neid palgati 
sellepärast ennemini, et nad olid haruldased häöallseö. Kaup
les koöaniku-härra wõi -proua turul koorma puid — kohe 
ilmus eesti taat, kirwes wöö wahel, ja pakkus ennast puu- 
lõhkujaks. Nii mõnigi neist sai keelepuuöusel palkajalt wahel 
tüssata, aga eks hädaline pea kõik kotti pistma.
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paljudel puuraiujatel käisid naised abiks kaasas — ena
masti nooremad ja need, kellel wäiksemaiö lapsi ei olnud, aga 
ka mitmed, kellel olid kodus lapsed, kes siis kogu päewaks 
naabrinaise hoolele jäeti. Naised aitasid meestel saagida, 
kandsid saetud ja raiutud puid kuuri ja ladusid wirna, tee
nides sel kombel mehe kõrwal endile wähemalt igapäewast 
palukest. Enamasti anti puuraiujaile, kui töö wähegi kest
wam, palga kõrwal ka lõunasöök — kui mitte enam, siis 
ometi kausitäis sooja leent leiwaga. Nõnda wõisiö taat ja 
eit teenitud raha õhtul suuremalt jaolt perekonna toitmiseks 
ja katmiseks koju toita.

Eestlaste tööusinus ja tööausus leidsid Krimmis toarsti 
elatoat kiitust. Juba proua Bjelotooöski Burlukis, kes puutus 
eesti sisseränöajatega ainult kahe nädala jooksul kokku, oli 
mainitud omaduste üle oma päetoaraamatusse imestatoaiö 
märkmeid kirjutanud, mis ta palju aega hiljemini ühele eesti 
naisterahtoale, kes teda leenis, ette oli lugenud. Kord annud 
ta hädalistele nende paltoel mõisa-aias kaetoamistööö. Ta 
artoanuö, et sellest tööst jagub neile paariks päetoaks. Aga 
toeel samal päetoal peale lõunat olnud töö toalmis ja ini
mesed palunud uut! proua Bjelotoodskile kui toene tööandjale 
oli see toirkus suureks uudiseks. Balti tööandjad selletoastu, 
kes selle toirkuse toitja nii kaua maitsnud, ei jõudnud küllalt 
eestlaste laiskust alati siunata... Nagu teisedki eesti pal
galised maal ja linnas, nii seisid ka eesti neitsikud Simfe- 
roopolis toarsti heas lugupidamises, mis hiljemini nende 
palkade kohta ilma kergitatoa mõjuta ei jäänud.

Lllöiselt olid teenitoate inimeste palgaoluö Krimmis kodu
maa omadest mitu ja mitu korda paremad. Seda said ise
äranis need nooremad inimesed maitsta, kellel läks tootem 
tool hiljem õnneks leida mõisaöes kesttoat teenistust, nagu 
Kustato Malts ja mõned teised. Neist teenijaist said mehed 
kohe esimesel aastal seitse rubla, tüdrukud neli rubla kuus 
taltoift palka, kuna ketoaöel meestele kaks rubla ja tüdrukutele 
rubla sutoist lisa juure pandi. Seejuures oli toit rohke ja 
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hea. puhas rukkileib, wärske lihaga rammus leem, nael 
seda head liha inimese kohta olid lõunaks iga päew laual. 
Hommikuti ja õhtuti anti teed walge saiaga ja muu kõrwa- 
sega. Missugune peaaegu muinasjutuline wahe siinsete ning 
kodumaa palga- ning söögioluöe wahel! Wiimastega wõr- 
reldes olid eesti teenijad tõepoolest sattunud (Lgiptuse nälja- 
orjusest Kaananimaa mee ja piima juure! Nad said siin, 
ülalpidamisest hoopis rääkimata, ühekuuse teenistuse eest roh
kem palka kui Eestis sai kõige tublim töömees aastas, waa- 
tamata sellele, et neil wene keele puudusel mõnigi töö ja tegu 
halwasti läks.

Kuidas oli siis tol ajal lugu kodumaa teenistusetingi- 
mustega? Aastasulane, kes käis wiis kuni kuus päewa näda
las mõisas teol ja pidi seal kupja kepi all päikese tõusust loodeni 
raskesti orjama, sai aastapalgaks neli Tallinna wakka ruk- 
keiö ja neli wakka otti. See tegi tolleaegse hinna järele 
wälja umbes seitse rubla! Aga kes siis sulase wähese wilja- 
natukese eest sedagi hinda andis. See läks enamasti poole 
hinna eest kohaliste kõrtsipapaöe müügisalwe. palga kõrwal 
sal sulane küll ka teatawa jao riiet: willase kuue, kaks paari 
pükse, kaks särki, kaks paari sukki ning jalanõudeks raag- 
nahast pastlad, mille eluiga ta sageda hoolsa lappimisega 
pidi pikendama. Kõigi nende ihukatete wäärtus wõis olla 
neli kuni wiis rubla. Kuid oma pisukesest palgast pidi sulane, 
kes ju pühapäewal ka natuke nägusam ja siledam tahtis olla, 
omale ise muretsema saapad, westi, mütsi ja mõned muud 
asjad. Ime oli, et säherduse palgaga üldse wälja saadi — 
raha tallelepanemisest ei wõinuö muidugi juttugi olla. Weel 
waewalisem oli lugu lemmata sulustega, wiieteistkürnne- kuni 
seltsmeteistkürnne-aastastega. Need ei saanud peremehelt Peale 
puuduliku riide mingisugust palka. Nad orjasid peremeest ai
nult kõige wiimasemal inimlikult-wõimalikult tasutingimusel: et 
mitte nälja wõi külma kätte surra.

Niisamuti tüdrukud. Nende palk raske töö eest kodus 
ja mõisas oli: kahe aasta kohta üks kuub, kahe särgi ja 
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kahe takuse feelifu tarwis riiet, kaks naela witlu ja Paar 
pastlaid kahe kuu peale! Naha mitte kopikat. Saadud rii
dest ja willaöest Pidid nad endile ihukatted walmis tegema 
„oma ajaga", fee on pühapaewaöel, nii et nad isegi tarwi- 
lisest puhkeajast, mida nautisid mehed, ilma pidid jaama.

2a nende tööorjaöe toit? Mida pandi teomehele ja wai
mule leiwakotti ja lähkrisse, kui algas jüripäewal mõisatöö, 
mis jättis nad terweks nädalaks igast soojast suupistest ilma? 
Mida muud kui must aganane leiwapäts ja sool! Lisati küll 
wahel paar naela tulisoolast silku juure, aga enamasti üksnes 
„suure töö" ajal. Suur asi оП, kui lasti päewa kohta toop 
jahuköröisegast piimaweöelikku lähkrisse.

Oli sulasel talwelgi wähe kergem pölw, siis ei pääsenud 
tüdruk kunagi alalise pitsitawa tööikke alt. Suurem möisa- 
vrjus wältas mardipäewani,- siis jäi „foaim" koju. Iga kolme 
nädala takka oli aga üks nädal käia mõisas „korral", see 
on, söötmas mõisniku kariloomi, peatöö oli tüdrukul aga 
nüüd kodus. Ta pidi perenaisega ühes, peale talu oma 
koduse töö, ketrama mõisaprouale hulga linu ja takku peeneks 
lõngaks. Et ketrus kõige hiljemini küünlopäewaks walmis 
pidi olema, kuna oma töö kah järge ootas, siis toõeti lühi
kesele päewale ööst lisa, ööst, mida walgustati wiletsa peeru
tulega. Juhtus proua lõngast roea leidma — kogemata wõis 
olla ka ainult halwas tujus —, kohe oli perenaisel hea noos 
trahwketrust kraes, mille ta tüdrukutega kewaöekö waratselt 
walmis pidi wuriötama.

Niisuguse ilma palgata, waheta ja otsata orjatöö alt 
oli eesti teenija Krimmis saanud wähemasti palgatööliseks, 
kellel oli midagi kõhus ja kukrus ja kelle seljal ei tantsinud 
kupjakepp. See oli edusamm, mis pani kindlasse teenistusse 
hakkawad wallalised inimesed wäljarändamiswiletsuse warsti 
unustama.
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33.

Kaöuwaö kaed ja puöenewaö pühadused.

Haigus ja surm olid talwe esimesel poolel ka Kugli 
inimeste seas wirgasti tegewuses.

Kole elu Simferoopoli kasarmus, kõhutõwega ühenda
tud, murdis maha kõige pealt Kiisa werewaese Tiina ja 
kõwera kuklaga, punapealise Jüri. Nad Pugesid kauase waew- 
lemise järgi isa manu mätta alla, kuigi selle teaöwusega, 
et nad „tõotatud maad", mida Mihkel nii toaga oli näha 
igatsenud, olid näinud — oma elu hinna eest.

Nädal hiljemini pani Msauna Wiiu haigemajas oma 
petetud silmad kinni. Ta oli kauase ttuu paltoeorjuse eest 
taetoaisalt Kaanani toünamägeöel kindlasti tasu lootnud — 
toaleks läks kõik! Nii toaleks, et prohtoetki oma usulastele 
nägu ei julgenud näidata, neid sõnaöegagi trööstima ei tõ
tanud! Wiiu läks ja jättis Tõnise, selle kõige ilma toõlglase, 
enda igatoese toõlglasena maha. Ehk olgu siis, et Tõnis 
oma toõlga feega püüdis kahandada, et laste eest hästi hoolt 
kandis, laste eest, keda Tiial ainult toeel kolm maha jäid, 
sest paar tundi enne teda tardus toeel üks eide kallimaist 
tõtoe Münte toahele.

Kugli usMkkudest artoas ka Pärtli Willem paremaks, 
nii kurtoast Kaanonist sedamaid edasi rännata — maale, 
Ms kõht süüa ei taha ega ihu riiet, Mcchle, kus ei ole 
toastaseiö naisi ega sõnaMulmata teenijaid, kelle tigeduse käes 
ta senini nii palju toiriseöa ja toinguöa saanud. Waga Wil-
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lern suri Kara-Kijati küla tatari hurtsikus, „keset paganaid", 
keda ta usklik hing põlgas, kellest ta aga oma üllatuseks 
piöi nägema, et nad tema ja ta haigete laste wastu olid 
üpris helded ja awitajaö — just kui oleksid nad olnud Malts- 
weti usku ristiinimesed! Tatari wanamees kappis Willemile 
wanaöest laua-otsaöest puusärgigi kokku ega wõtnuö selle eest 
waese lese käest, kes nelja alaealise lapsega leinama jäi, 
punast kopikatki.

Need olid Kugli surnud. Haiged olid esimesel ajal ena
masti kõik, üks kergemalt, teine raskemalt. Olga kuna teised 
jäiö Krimmis haigeks, sai Wikerpuuri Aadu, imelik mehike, 
siin just terweks. Ta kosus ruttu ja oli juba Burlukist linna 
kolides üsna wäleöasti jalul. Nõnda wõis ta „proua" ja 
„preilikese" eest, kes kasarmus üldisest saatusest ei pääsenud, 
seda paremini hoolt kanda, mis sündis ka päris naisterahwa- 
lise ofatoufega. Pealegi tuli talle hea uid, mis päästis tva- 
hest mõlemate elu. Ta wiis haiged linnast wälja, Aabrami 
külasse, kus ta leidis kellegi lasteta eestlase majas korteri ja 
korteriga ühes ka mõneks ajaks tööd küla jõukamalt fugu- 
rahwalt. Oma ulualla wõttis ta hiljemini, fui Tiina ja Jüri 
linnas surnud, ka oma põdura ämma ja selle wigase tütre, 
nõnda et tal sedapuhku peale iseenda jäi toeel kolm täiskas- 
wanut toita, kuni Mari mõne nädala pärast linnas lapse
hoidjana teenistust leidis.

Eltse noor, tugete keha teõitis haiguse tearsti. Wäike 
Mai siputas kauemini palateiku käes, terteenes aga teiimaks 
fa. Seeüle tealitses Wikerpuuri majas suur rõõm, millest Aadu 
Peale mitte kõige teähem osa ei langenud. Oli ju Eltse rõõm 
ka Aadu rõõm. Tagura parunite tütar aga oli leidnud isa, 
kellega ta toote rahul olla...

Kasarmuelanlkkude seas, kelle tõbi kõige toiimaks maha 
rabas, oli Lõhmuse Taatoet.

Tema mees oli teel ja tüki aega ka hädakorteris igale 
nõrkemisele toahtoalt toastu pannud. Tüdimata oli ta teistele, 
keda haigus tabanud, kaua aega atoitajaks olnud, oli teel 
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haigeid lapsi kannud ja kasarmust raskeid tõbiseid haigema
jadesse toimetanud, kuni ta ühel heal hommikul ise wõimetult 
asemele jäi. Kõhuhaiguse juure, mis talle liiasti waewa ei 
teinud, seltsis korraga neeruhaiguö, mis laskis pikemat ja 
raskemat põdemist karta.

Kui Taawet haigemajja oli wiiöuö, ei teadnud õnnetu 
Olnu, kellele omaste surm juba küllalt uimaötawaiö hoope 
oli annuö, enda ahastuses, kuhu oma pead panna, kuhu wiia 
oma põdur laps ähwaröawa surma eest warjule. Sest kaue
mini kõhutõbistega täidetud kasarmusse jääda oli wõimatu. 
See oleks tähendanud wäikese Juku, wahest ka ema enese 
elu ohweröamist. Llhtlasi lähenes neile toidupuudus, sest kaa- 
sawõetuö raha oli lõpukorral ning lootus, et Taawet hakkab 
teenima, äkitselt nurja läinud. Mõttest, õemehelt Aabrami 
külas peawarju otsida, pidi Olnu ka taganema: oli Tlaöul ju 
küllalt sööjaid kaelas ja tema kitsas korter ei wõtnuö rohkem 
elanikke wastugi. Llhtlasi ei raatsinud Anu põöewast mehest 
nii kaugele eemale minna. Kuigi ta iga päew haige juure ei 
Pääsenud, siis kuulis ta ometi haigemaja talitajatelt igal ajal, 
kas Taawet on weel elus.

Ses seisukorras wõttis noor naine tänulikult wastu käe, 
mis talle abi pakkudes wastu sirutati. Tema sõber ja usu- 
wenö Tõnu-fieetri Madis, kes oma naise ja mõlema wen- 
naga seniajani ka kasarmus elanud, üüris omale, kui elu läks 
wäljakannatamawks, linna serwalt oöawa korteri, kuhu ta 
kutsus ka Lõhmuse perenaist ta haige pojakesega. Nagu Anul 
korterit, nii oli Madisel perenaist waja, sest Madis tahtis 
Siiri ja Neinuga — nad kõik olid terwisel — tööl hakata 
käima. Kaup sobis siis kõige paremini ja Anu wõttis söögi- 
keetja ja toakasija ameti Madise juures, kuhu juure tuli ka 
weel hoolekanne pimeda Maie eest, rõõmuga enda peale.

Uues peljupalgas sai ärakannatatuö hädadest wintsu- 
tatud naine oma lapsega wähemast korralikult süüa ja ma
gada, olgugi et kahe pisikese kambriga madal korter — ühe 
tatari puöukaupmehe wäikeses wanaS majah.urtsikus — oli 
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kuue inimese jaoks kitsik küNalt. Madisel, sel püüdlikul ja 
hoiölikul mehel, oli weel kaunisti raha, kuna nad kolmekesi 
ka puuraiumisega niipalju teenisid, et majas toidu lõppemist 
juba sellepärast karta ei olnud. Madis ise ei tarwitsenuö 
päew päewa kõrwal oma konti waewamas käiagi, ta taotses 
jääda kahe-kolme tööpäewa takka päewaks wõi paariks koju, 
et kõhu kõrwal hoolt kanda ka oma hingekese eest, nagu ta 
Olnute seletas. Mõne aja pärast sai ka korter awaramaks, 
sest Ilein ja Jüri läksid wanema wenna nõuandel teiste 
noormeestega poolsaare lõunaranöa paremini tasutud alalist 
.tööd otsima, mida nad Ollupkas warst! ka leidsid.

Madis oli oma palwewaimu ja usulise õhina, hoolimata 
kõigist wälispiöistest wapustustest, alal hoidnud. Näis koguni, 
kui tahaks ta kahtlema löönud usu-õe hinge tulul oma palwe- 
kerisele ohtramalt leili wisata kui kunagi enne. Maltswetti 
ta iseäranis kaitsma ei hakanud,- ta möönis selles, et proh- 
wet Kaanoni suhtes eksinud, et ta inimlikus nõrkuses rah- 
wale enam püüdnud ilmutada ja tõotada, kui jumal talle 
ülesandeks oli teinud. Olga Äehoowa tahtmine jäi Madise 
õpetuse järgi ilmuurimatuks, nagu kunagi, ja jumala teed, 
mis ei ole inimese teed, imelikkudeks, nagu ennegi. Tema, 
Tõnu-pieetrl Madis, tunöwat wiimasel ajal sagedasti Kõige- 
wägewama lähedust ja tema hing kuulwat Issanda häält, 
mis hüüöwat: „Sina, minu ustaw sulane, aita hoolt kanda, et 
minu rahwas mitte meelt ei heidaks ja umbusu sisse tagasi 
el langeks! Kuuluta kõigile, kes jääwad hädas ja kiusatuses 
kõikumatuks, et mina neile wõiöukrooni tahan anda!"

Skeptiliseks saanud Olnu wõttis kuulutuse, et jumal Madis 
Kirsipuu nüüd ametlikult apostliks nimetanud, kaunis ette- 
waatlikult wastu, nii kõöitawana kui Madise lohutuse- ja 
lootuse-ewangeelium talle ka kõrwu kostis. Et ta oli aga 
tõe järele janunew õppija ja otsija, siis kuulas ta wagusi 
ja wastu rääkimata pealt, mis kuulöawasti „ustawaks tunnis
tatud" jumalasulasel temale oli rääkida, wõttis tema seltsis 
ja tema juhil ka pühakirja-uurimisest jälle osa ja pidas temaga 
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koos koduseid palwetunöe. Selleks tundis Anu end seda enam 
kohustatud olewat, et see sündis ju kõige pealt tema eksi- 
radaöele sattunud hinge pärast, mille päästmiseks Madis suu
rimat püüöeagarust üles näitas.

Nõnda kordus neile Krimmis, Simferoopoli tatarlase 
katuse all, weel kord see põlw, mille nad Kuglil, Tõnu-^Zeetri 
talus, kahekesi olid läbi elanud, iseäranis sel ajal, kui Lõhmus 
oli wangis. Nagu siis, nii istusid nad nüüdki õhtuti ja püha- 
Päewiti teineteise kõrwal laua taga, piibel ja lauluraamat ees. 
Kumbki luges lühema wõi pikema lõigu ette, mille üle siis 
seletawaiö mõtteid wahetati, kuni tunnike lõppes palwe ja 
laulmisega. Madise pime naine aga istus kogu aja ahju kõr
wal nurgas, elutud silmad aineti sinnapoole pööratud, kust 
kostis mehe pühalik-maguö hääl, ja kõrwaö terasel hardunud 
kuulatamisel. Ta ei lausunud peaaegu sõnagi wahele,- ainus 
awaldus, millega ta enesest märku andis, oli sage fügato 
ohkamine ning pool-lämbunuö „ja, ja" ning „00, 00", mille 
wahele ta enamasti paigutas keele ja ülemiste igemetega 
sünnitatud „sõtsutamise". . . Anu wigase käega pojuke — 
see mängis toagufa pailapsena põrandal wõi ilmus wahel 
ema kõrwale ja surus end nagu kassike tema külje wastu.

Kõik, nagu ennegi, ja ometi teisiti!
Nimelt Anu meelest.
Anu oli ainult poole hingega asja juures.
Ta tahtis täiega olla, aga see ei läinud tal korda. Sellest 

järgnes ainult wastik sunöusetunne, mis piinawalt rõhus talle 
südame peale.

Anu tegi iga õpetuse ja seletuse taha, mis tuli Madise 
suust pühakirja mitmemõtteliste, sagedasti tumedate paikade 
kohta, nüüd punkti asemel küsimismärgi. See wõib ju olla 
nõnda, aga sama hästi ka teisiti — mõtles ta, ja ta meel 
kaldus wastupanematult ikka selle poole, et see on pigemini 
teisiti. Ta ei kahelnud pühakirja sõnas, seks puudus tal julgus 
ja toaimne jõuö; aga ta kahtles selle sõna inimlikus fele- 

675



tuses, settest õieti arusaamises, milleks ta enesel selgeid, kind
laid Põhjusi küllalt teadis olewat.

Kas see ei olnud pikk rida haledaid waleksminemisi, arme
tuid läbikukkumisi, käpuga katsutawaiö eksimusi, mitte peale 
MattSweti usk ja kõik temast wäljakaswanuö ilmutised ja 
kuulutiseö tagasi waatasiö! Kas polnud kõik need õpetused 
ja seletused, mis Maltswet, tema abilised ja Anuke ise püha
kirjast mitme aasta jooksul annuö, wiletsa enese- ja teiste 
Pettena awalikuks saanud!

Nad olid ennustanud wiimset päewa, aga wiimne päew 
ei tulnud.

Nad olid ennustanud sõda, aga sõda ei tulnud.
Nad olid ennustanud imetegusiö, aga imeteod ei sündinud.
Nad olid enestele ennustanud Kaananit, aga sattusid 

kõrbe.
Nad olid patust pööröimata ilmalastele ennustanud egip

tuse nuhtlusi, aga need nuhtlused tulid neile enestele kaela.
Nad olid wiina, tubaka, sealiha needmisega, palmitsetud 

juuste ja wärwiliöte ihukatete põlgamisega otsekohe wana- 
jumala sülle tahtnud ronida. Wanajumal oli nad enesest maha 
raputanud.

Seda oli peaprohwet isegi sunnitud tunnistama, sest ta 
ei tulnud oma rahwale mitte seletama, miks sündis kõik teisiti 
kui kuulutatud ja pühakirjast wälja loetud. Tal ei olnud 
säärast seletust. Ta suu oli kinni, sest et Wale oli wälja 
tulnud. . .

Kõik need tunnetused olid Olnute tõekama rõhuga, usu- 
tawama selgusega peale tikkunud Krimmis, siin, kus malts- 
wetlaöte suur usuline luuleloss, nimega Kaanan, lõplikult kokku 
langes, mattes ülempreestri ja kõigi tema abiliste prohwet- 
likku ja kirjatunölikku ustawust oma rusude alla. Ärapõlenud 
Krimmi nähes, inimeste nälgimist, põdemist, suremist pealt 
waaöates, oli Olnule, nagu pähe piStetult, meele tulnud, 
mida rahwale omal ajal piibli ja jumalikkude ilmutiste najal 
oli tõotatud — iseäranis siis, kui Krimmi üle ilmlikud teated 
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alles puudusid! Missuguse maapealse eedeni olid ennustajad 
ja ilmutajad pühakirja sõnadest wälja moondanud ning usklik
kudele silma ette seadnud ja missuguste jumalikkude imede 
ttlwul pidi rõhutud rahwas lendama Egiptusest tõotatud maale, 
kõrgelt ja pehmelt üle kõigest raskustest ja puudustest!

Olnu ajule sai nüüd ka märgatawaks, kui uhked nad 
selle oma usu peale olid olnud, mis nii palju lubas, aga nii 
wähe pidas,- kuidas nad „ilmalaste" peale põlglikult, wen- 
nastekoguöuse „wariseriusuliste" peale waenulikult maha waa- 
öanuö,- kuidas nad oma usku enda mõju all seiswaile ini
mestele, oma lastele ja perele, peale sundinud, sagedasti wä- 
gisi. Anul seisis korraga silma ees, mis sündis Kiisa talus 
Eltse, Miku ja teiste lastega, talle kerkis mälestusse joobnud 
Taaweti mõru sõna wanematest, kes teinud poja joodikuks, 
tütre litsiks, teised lapsed lollideks, neile oma usku nagu 
pulgaga kurku ajades. 2a Anu jõudis küsimuse ette, mis 
wahe on siis nüüd maltöweti-usulisie ja herrnhuudi „palwe- 
rahwa" wahel, keda esimesed just usulises kõrkuses ja salli
matuses, teiseusuliöte wihkamises ja põlgamises olid süüdis
tanud? „Mingit wahel ei ole leida!" hüüdis õigusetunde hääl 
Anu toibuwas hinges. „Kumbki usk ei täida ewangeeliumi 
põhilauset, mis käsib ligimest armastada nagu iseennast ning 
keelab teise üle kohut mõistmast!"

Seda tunnetades ei olnud Anul enam raske üles tun
nistada, et niihästi maltswett-usuliseö kui herrnhuutlaseö tegid 
ülekohut inimestele, keda nad kutsusid ilmalasteks, ärkamata 
ja armu saamata hingedeks. Nagu neil õigust ei olnud oma 
usku nende omast paremaks ja õigemaks, nõnda polnud neil 
ka õigust iseendid nendest paremaks ja õigemaks kiita.

Sest mida olid siis maltswetiö oma tegude poolest ligi
mese wastu ilusamat ja üllamat korda saatnud, kui näiteks 
Seenepalu Andres Lõhmuse ja tema perekonna wastu? Mees, 
kes sellepärast talttaja-ametist lahti lasti, et ta kaasinimeste 
wastu küllalt südameta ei olnud. Wõi kel oli õigust Aadu
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Wlkerpuurl Peale üle õla waaöata, inims-se Peale, kes tegi 
hukkaläinuö tüdruku oma naiseks, et feile eksimust Marjata, 
tema head nime päästa, kes jooksis lõõtsutades külast külla, 
et kahele maltSwetile, keda ähwaröas haagikohtuniku nuhtlus, 
koguda awitajaiö, kes raskel Krimmi teel oma kitsast Mankrit 
nendega jagas, kel ei olnud hobust Mõi sõiduriista!

2a lõppeks Lõhmuse Taawet! Waatamata kõigi tema 
pattude, tema usutuimuse peale — kas ta ei olnud Õnnis
tegija õpetuse peanõuet, tema ligimesearmastuse käsku, sage
dasti paremini täitnud kui nii mõnigi usu- ja palweagar 
maltSMet? Kas ta polnud oma Mastastegi Mastu, kes temale 
Maenuhambaid näidanud, kaastundlikku meelt ja abianölikku 
südant ilmutanud ning seega käinud Kristuse raskema õpetuse 
järele, armastades ka oma Maenlast? Eks see olnud Lõhmuse 
TaaMet, see „patuunest ärkamata hing", kes päästis Malts- 
Meti, oma noomija ja hukkamõistja, Mangiwõtjate eest, nagu 
ta kord ennemalt sepitses Mangistatud prohweti käerauad lahe
damaks? Eks fee olnud Lõhmuse Taawet, kes WMas Kiisa 
Mihkli põldudele wilja maha, kui Mihkel ise Lasnamäel 
ootas petlikku imelaewa ja oma perekonnale näljahäda oli 
kaela tõmbamas? Eks aidanud ja toetanud Taawet teda 
pärastki toeel laenudega, mille tagasisaamiseks tal lootustki 
et olnud? 2a seesama Mihkel oma naisega oli Lõhmuse Taa- 
wetile ust näidanud, kui fee nende juurest wäsinuö rända
jana pimedal, wihmafel õhtul öömaja tuli otsima! Nad olid 
tafle oma toaenu ja põlgust igal parajal puhul näkku faltoa- 
nuö — tema aga tegi neile head, kui nad olid hädas... 2a 
mõnda muud fellefamaft tuli Olnule oma mehest meele, 
kuni ta wiimaks jõudis Krimmi teekonna juure ja toeel kord 
enda silma eest laskis mööduda, kuidas Taatoet toerStaöe 
kaupa kätel kandis popside põöetoaid lapsi, kes toanfri põru- 
tamist ei kannatanud, kuidas ta nõrkenud inimesi kasarmust 
toälja „oma asjale" talutas, põdejaid haigemajasse, surnuid 
matufeaiale aitas toita — ise haige haigete seas.

Kes tihkas keelata sellele inimesele lugupidamist? Olga 
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usu-uhkeö, palwekõrglö maltswetiö tegid seda, ja Olnu ise 
oli nende killas olnud.

Nagu iseenesest sigines Anu pähe nüüd küsimus: Kust 
wõtsiö need inimesed ilma põlewa usuta, ilma leegitsema 
palwewaimuta niisuguse inimese- ja ligimesearmastuse, kuna 
nii mitmed Magaöe ja pühade kirjas seiswaö maltswetiö 
olid seklest ilma? Kui see usutulest ei tulnud, milleks siis usu- 
tuld tarwiö? Kui palweorjus inimest paremaks ei teinud, 
milleks siis palweorjust pidada? Wõimatu oli Olnul ennast 
nüüd weel sundida arwama, et need, kes kangesti usuwad 
ja palju palwetawaö, aga oma tegudes maha jääwaö jumala 
nõuetest, ennemini taetoariigi päriwaö kui need, kes täidawad 
pühakirja käskusid ilma säärase palweagaruseta.

Et Olnul nüüd seesugused mõtted peas keerlesid, siis ei 
wõinuö Madisega peetud lugemisõhtuö talle enam endist hinge- 
lõbu, seda magusat waimulikku mannal pakkuda, nagu kord 
kodumaal. Kui ta neist õhtuist siiski osa wõttis, siis ei tulnud 
see warst! enam sellest, et ta enda südames kokkulangewale 
Maltswet! liialöuse-usule pühakirjast uusi tugesid otsis, Waid 
sellest, et ta oma muutunud arwamistele ikka kindlamat alust 
püüdis ehitada, ja seks andis talle sisult nii mitmekesise püha
kirja kõrwal äge maltswetlane Madis oma auklikkude seletustega 
kõige paremaid ehitusepuiö. Olnu ei tarwitsenuö teda waiö- 
luötekS wälja kutsuöagi — Madis kandis oma tarkuse juba 
pisukese külgetiksamise tõttu täie koormaga turule. Senise 
usuga nii tugewasti lüüa saanud Olnu oli nüüd üldse ja 
meelega ettewaatlik oma awaldustes,- ta ei astunud Madise 
ees lausa wastasena wälja, ta hoidis oma ketserlikud mõtted 
peamiselt enesele, et jõuda „otsides ja õppides" seda selge
male ja lõplikule walgusele. —

Olga weel ühe asja poolest ei olnud need piiblitunnid 
Madise majas endiste sarnased. Nagu õpetus, mida Madis 
esitas, oli Anu meelest ka selle mehe isik teise paika nihkunud 
— eemale ja madalamale. Sumalametje kuma oli ka tema, 
nagu MaltSwetigi, pea ümbert kustunud — Olnu kõrwal 
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istus lihtne igapäewane inimene, kelle kohta waimustusega 
segatud aukartus endise ,,usu-õe" südames enam maad ei 
leidnud. Aateline ühistunne oli kadunud ja sellega koos tea- 
.tatoa õrnuseni ulatuw waimline sõprus. Sest ainult säärast 
sõprust oli Anu selle mehe wastu tundnud, ainult säher
dune side oli neid ühendanud.

Sel lool hakkas Anu mõnda, mis tal enne hoopis näge
mata jäänud wõi mida ta kui tühist asja meelega tähele ei 
pannud, nüüd wastikult tundumaks tootma, tusaga märkama 
tool toähemalt tajuma.

Madisel oti toiisiks, kui nad istusid piibliga teineteise 
kõrtoal laua taga, Olnule rääkimiseõhinas ligidale nihkuda, 
nii ligidale, et nende liikmed puutusid üksteise külge, et nende 
põsed — toõi toähemalt toiimaste soojus — endid toahel 
riitoasid. Madise käsi heitus sageli usu-õe õlale, käsitoarre, 
isegi reie toõi põltoe peale, hakkas mõnikord hetkeks ka Anu 
piha ümbert „toennalikult" kinni.

See kordus nüüdseil koosistumisil. Ent mis Olnute enne 
pootteadmatukS, meetetoõtmatuks jäänud, torkas talle nüüd 
pähe ja ühtlasi südamesse. Talle tehti midagi, mida ta ei 
sallinud, mis teda pahandas. Ta uskus ju, et fee ei sündi
nud meelega, et see oli Madise harjunud komme — ta 
püüdis seda toähemalt uskuda. Aga et fee talle ei meel
dinud, siis hakkas ta sellest märku andma, end puutumise 
toastu kaitsma. Ta toabastas enese Madise käe alt, kui 
see heitus ta peale, ta nihkus temast eemale, kui Madis tuli 
temale liiga lähedale. Ja kui asi paraneda ei tahtnud — 
Madisele näis fee tumm toastupanek tähelepanematuks jää- 
toat, — hakkas Olnu ühiseid lugemisõhtuid feega toäfjen- 
dama, et jäi neist ühel toõi teisel põhjusel ära.

Mis enne toennalif ja feega loomulik olnud, oli nüüd 
korraga Olnu meelest korratoastane ja ebaloomulik.

Seesama Olnu, kes toona oli lasknud ufutoenõa ennast 
paltoetuhinas suuöeldagi, nagu seda maltstoetlaste seas liiku
mise palatouse ajal ette tuli, pani nüüd juba pahaks, kui 
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sama inimese põlw tema põlwe külge, ta käsi wõi jalg tema 
käe wõi jala wastu puuws.

Aga meel enam. Seesama Anu oli waikiöes ja pea
aegu uskudes kuulda wõtnuö Madise salapärased, usulise 
jutu sekka pillatud ja pühakirjalise mõistutumeöuse sisse war- 
jatud tähendused, mis sihtisid sinnapoole, et nemad mõlemad 
õiguse pärast jumala poolt määratud paar olewat, et jumalal 
on nendega weel mingi sellekohane kawatsus, millest ta temale. 
Madisele, unenägudes märku annuö. Need unenäod, mida 
usuwend ei jätnud usu-õele muidugi pikalt ja laiali jutusta
mata, olid küll kaunis mõistatuslik-keeruliseö, aga niipalju 
selgus neist Madise walgustawate tähenduste abil ometi, et 
neil mõlemail, temal ja Olnul, olewat midagi ühist, neid 
siöuwat, kokkutõmbawat, millele taewa-isa targu nende tähele
panekut püüdis juhtida. Säherdusi unenägusid oli Madisel 
iseäranis siis olnud, kui Lõhmus wangis istus ja Tõnu-peetri 
perenaine oli pimedaks jäänud. . .

Madise ja Anu piiblitunöiöele aga tuli mõne aja pä
rast muil Põhjusil täieline seisak.

Madise naine jäi haigeks. Soetõbi wõttis ta maha, 
pime Mai, kes reisuraskustest ja kõhutõwest õnnelikult üle 
saanud, nagu Lõhmuse Taawetki, sattus nüüd, paar nädalat 
enne jõulusid, karöetawa haiguse küüsi. Nõnda pidi Anu pere- 
naise-ameti kõrwal täitma ka weel haigepõetaja-kohuseiö. See 
koormas teda seda enam talitusetööga, et Madis, kes kopi
kaid ruttu nägi kahanewat, jälle sagedamini tööl hakkas 
käima.

Aga weel midagi tuli juure. Laaweti pikaline haigus 
wõttis samal ajal raskema pöörde. Oli mees juba korra üsna 
kõbusaks saamas, et suurem hädaoht näis olewat selja taga 
— tuli järsku kuri muude. Nüüd pidi Anu koduse haige 
ja majatalituse juurest käima ka weel kauges haigemajas mehe 
järgi kuulamas, kellest ta päewagi ilma teateta ei raatsinud 
jääda. Kui Maiegi olukord warsti läks karöetawamaks, jäi 
Madis küll sagedamini koju, sest Olnut oli wõimatu üksi läbi 
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saada, kuid piibli- ja palwetunöiöeks ei jätkunud kummalgi 
enam aega.

Madis ilmutas mõlema haige pärast suurt muret ning 
wäga rõhutud olekut, põnewusega astus ta Olnute iga kord 
wastu, kui see tuli hospidalist, et pärida Lõhmuse käekäigu 
järele. Hoolakalt istus ta oma haige naise sängi ees, et 
selle soowiöe ja tarwiöuste eest muretseda, kui Olnu oli muus 
tegewuses. Ja kui häröaöti mõistis ta mõlemate eest palwe- 
taöa, kui liigutawalt neile taewa-isalt ellujäämist paluda! Täis 
enesesalgu unustas ta ses kristlikus armaStuseõhinas hoopis, 
et ju mõlemate suremisega sai kõige lihtsamalt wõimalikuks 
see, millest jumal temale unenägudes kui oma nõust ja tahtest 
oli märku annuö. . .

Näis tõepoolest, nagu tüüriks saatusekäsi säärase sihi poole. 
Ikka mustemaid sõnumeid hakkas Olnu haigemajast tooma. 
Kord oli ta mehe meelemõistuseta eest leidnud, teine kord ei 
lastud teda seaduslikul tunnil tema juuregi, kuna haigetali- 
tajad ja welskeriö nuuksuwa naise järelepärimiste peale 
ikka kahtlasemalt hakkasid õlgu kehitama.

Kodune halge jälle hõõgus wiimaks ööd ja päewad 
niisuguses palawikus, et ta enam selget silmapilku ei näinud. 
Kohutawaö, raputawaö unenäod Waewasiö ta waest aju, pa
nid ta muidu nii tumma suu metsikult sonima, sundisid ta liik
meid rahutult wisklema ja heitlema.

Qhel päewal, kui Olnu oli Jukuga jälle hospidalisse 
läinud ja Madis majakese eeö lõhkus keeöupuiö, tegi waene 
haige oma jampsimissõgeöuses midagi ootamatut.

Lüües silmad töö pealt korraks üles, nägi Madis oma 
haiget naist särgiwäel üle õue kõnöiwat — ruttu ja kindlal 
sammul, nagu oleks ta korraga saanud nägijaks.

Nähtus oli Madisele nii pähekopsataw, et ta jäi, kir- 
wes pihus, ammuli fuuga wahtima. Korraks tegi küll nõk- 
fatufe, nagu tahaks ta õnnetule järgi joosta, aga sealtsamast 
peatas sammu. Tõmbas jala tagasi. Tõmbas kutsuwa käe 
tagasi. Laskis silmad wälgukiirusel ringi käia. Surus pea 
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lidusse. Wajus nagu endasse kokku. Seisis nagu inimene, 
kes ootab lähemal hetkel hoopi, mille eest pääsemine hiljaks 
jäänud, wõi äkilist kohutawat sündmust, mille ärapööre wõi- 
matuks saanud...

Ma! jooksis Wehklewail käsil ja lehwiwail juukseil, walges 
särgis päikesepaistel kumendades, otsekohe Salgiri poole, mille 
kõrge kallas oli üksikule majakesele üsna ligidal. Näis, nagu 
wnnekö waene tõbine palawikuwiirastuses end tagaaetuna, 
sest ta suust tungisid arusaamata sõnade seas lühikesed ehmuse- 
kiljatuseö, kuna ta wäntsuw pea lendas kord ühele, kord 
teisele õlale, nagu püüaks ta oma kustunud silmadega tagasi 
wahtida enda kannul olema waenlase poole. . .

Wiimaste päewade sula ja soe wihm olid mäestikus 
hulga lund Weeks muutnud, mis nüüd kaunis kõrgelt jõge 
täitis ja ägedal jooksul mühisedes allapoole woolas. Kallas 
aga langes sealt kohalt, kuhu palawikus märatsew haige 
pimesi tõttas, järsult alla, nii et õnnetu otsekohe Salgiri sogas
tesse woogudesse pidi sadama, kui ta tõstis jala üle kuristiku...

Sülda kümme — sülda wiis — sülda kolm oli haige 
kalda weerelt weel eemal, ja ikka weel seisis Madis halwatuna 
paigal, hoides kätt silmade üle, pidades keha hüppel, hinga
mist peatawal põnewusel wahtiöes . . . oodates . . .

Ta oli näost kahwatu. . . mürises igast liikmest. . . silma
munad ttkkusid peast wälja... JäNe tuksatas ta kord edasi- 
poole, aga jalad näisid tat olemat maa külge kinni kosmanud..,

Kuid ei.
Nüüd äkitselt pani Madis jooksu.
Nüüd miimaks pääsis ta halmatusest. . . liigutas wäle- 

dalt seni tardunud liikmeid . . . tundis selgesti ja kindlasti, 
mis tal oli teha. . . paar inimesekogu, kes lähenesid eemalt 
naaberhurtsikute poolt jõele, olid äratanud ta meelemärkusele, 
kiskunud ta jalad maa küljest lahti... ajanud ta hädalise 
päästmisele.

Aga Madis jäi hiljaks.
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Waewalt oli ta suu tõuganud walzu karjatuse wälja, 
waewalt olid ta jalad mõne sammu joosnuö, kui haige naine 
juba kõrge kaldaweeru taha kadus — wäljalaotatuö kätel, 
lehwlwail juukseil, rõõmuhüüö arwatawa pääsemise üle 
huultel...

Kuid Madise ja mõlemate juuretõtanuö tatarlaste silmad 
otsisid asjata õnnetu walenöawat keha Salgiri sopakarwa 
wooguöest. Kõik kolm jooksid piki kallast alla jõge, arwates, 
et wee walus wool kandis ta kukkumispaigast kiiresti edasi. 
Ent mühawaö lained ei tõstnud teda kuskilt silmapilgukski 
nähtawale.

Nad olid tuhinaga temast mööda joosnuö. Ta polnudki 
wette kukkunud. Nad leidsid ta, tagasi pööröiöes, kõrge ja 
järsu, aga alt astmelise kalöarünka madalamalt serwalt, mis 
oli kitsa siiluna weel weest wäljas. Ta lamas seal werise 
suuga elutult klwiöel, ainult jalad põlwist saadik wees.

Lõhmuse perenaine oli parajasti koju jõudnud, kui nad ta 
tuppa kandsid. Madis andis Olnute, kes keeletul pärimisel 
õnnetu pealt meeste peale wahtis, sündmusest mõne lühi
kese, kogelewa sõnaga seletust, ilma et lai arusaawatus Olnu 
näolt oleks lahkunud.

Kui wanem tatarlane, kel natuke arstilist teadmist, kind
laks oli teinud, et õnnetu süda tuksub, kuigi nõrgalt, ja et 
ta pahem käeluu kahest kohast on murtud, otsustati, iseäranis 
Olnu pakilisel nõuandel, toimetada haige sedamaid haigemajja 
tohtri abile. Kuna Olnu pani talle mõned hädalisemad hilbud 
ümber, nõutas noorem tatarlane wanema käsul kuskilt naab
rusest ruttu kanderaami ja wõttis waewaks minna Madisele 
teise kandjana appi.

Madis jõudis paari tunni pärast tagasi.
Mida arst Maie oleku kohta arwanuö, sellest ei tead

nud ta midagi selgemat rääkida, sest et tohter oli wenelane,- 
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wiimase näost aga paistnud midagi, mis head loota paraku 
ei lubawat.

Madis oli kurb ja rõhutud, nagu kord ja kohus. Ta istus 
mõne aja lummalt teises toas, kus Anu teda paar korda 
raskesti kuulis ohkawat. Siis tundis ta tarwidust Olnute lähe
malt seletada, kuidas hale sündmus juhtunud. Ta tuli ja 
hakkas madalal, paiguti wärisewal häälel jutustama.

Tema winnanud maja linnapoolses otsas olewast kae- 
touft wett. Ilma midagi paha aimamata, sest haige jäänud 
pikema sonimise järgi waikselt ja nähtawasti uinudes sängi. 
Millal õnnetu majauksest wälja astunud ja üle õue joos- 
nuö, seda ei olla Madis kaewu juure näha wõinuö, sest 
maja nurk seisnud warjamisi ees. Alles siis, kui ta ämbriga 
jõudnud ukse juure, silmanud ta eemal kalöakõrgustikul walges 
riides inimest, kes joosnuö jõe poole. Et see Mai wõiks 
olla wõi üldse keegi jõkkehüppaja, seda ei olewat tal silmapil
gukski pähe tulnud. Ämbrit sisse wiies näinud ta aga jahma
tuseks haige aseme tühjana. Muidugi pistnud ta nüüd walgele 
kujule tulise jalu järgs, olnud aga alles poolel teel, kui Mai 
kadunud üle kalöaweere sügawusse.

Teisi nägijaid ja appiminejaiö majas ei olnud, sest lesk 
majaperemees, kes elas ühekordse sawihoonekese teises otsas, 
oli oma kahe Pojaga sel ajal, enne lõunat, iga päew turul 
kauplemas.

Nõnda oli neil siis mõlemail, niihästi Olnul kui Madisel, 
armas haige hospidalis, kelle elu pärast neil asja oli wäri- 
seöa ja kelle hea käekäigu järele nad püsimata käisid kuu
lamas. paluti palju ka Jumalat nende eest, ja liialdatud 
usuorjusest taganema löönud Olnu näis kartuse ning mure 
pitsitusel sedapuhku jälle endise õhina ning tuhina sisse tagasi 
wajuwat, nõnda et palwewenö Madis tundis tast tõsist meele
head. Madis ise näis, ehk ta seda küll püüdis nagu war- 
jata, suures rahutuses olewat, sest Anu kuulis teda öösiti asemel 
uneta kõhwitsewat, kuna ta päewal kohkunud näol toas wõi 
maja ümbruses ringi kebis„ kuni tuli tund, kus nad oma hai
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gete järgi läksid kuulama. Terwe nädala jooksul ei läinud 
waene mees kordagi wälja tööle.

Anu hingehirmule mehe pärast tuli warsti lõpp.
Taawet sai haiguse hädaohtlikust lipust õnnelikult üle 

— üsna tohtti ootamise wastu. Küll oli ta nõrkus suur ja 
kõik kartused seepärast weel mitte täiesti asjatuks saanud, 
aga mida heledamalt ja soojemalt hakkas lõunamaa päike 
pärast pöörlpäewa paistma, mida pikemaks läksid päewaö, 
seda toekamaks toibus haige, seda terwema läike said ta sil
mad, seda wärskema wärwi ta kõhnaks kuiwanuö nägu. Elu 
pöördus ta kurnatud kehasse pikkamisi tagasi — seda tundis 
ta ise, seda märkas Anu kogu ta olekust.

Suur õnnetundmus lõi noore naise põues pakutama. Ta 
sattus iga päewaga ikka elawamasse rõõmutujusse, mis ta 
südame nagu soojaöq, kaisutawate wooguöena üle uputas. 
Ta sai tänulikuks, sai õrnaks, sai soojaks ja heldeks igaühe 
wastu, kellega ta kokku puutus, nagu tunneks ta enese olewat 
teiste wõlglase.

Iseäranis Madis sai noil õnnepäewil seda soojust ja 
õrnust maitsta. Tema kahekordselt, sest et kaastundmus tema 
kui sügawasti rõhutud kannataja wastu tuli Anu muile tun
deile lisaks.

Mida rõõmsamaks aga läks Anu mehe paranemisest, 
seda raskema wajutise alla näis sattuwat Madise süda. Anu 
nägi, kuidas talle enam söök ei maitsnud, kuidas ta palweta- 
misestki tüdines, ja missugune tuhm mõruöus paistis tal näost, 
kui ta enda arwas tähele panemata olewat.

Sest Maie käsi käis halwasti.
Küll ei olnud ta kukkumisest elukaröetawalt toiga saanud 

— ta sisemised organid leiti tertoeö oletoat, nii et murtud 
käeluu oli õnnetuse ainus pahem tagajärg —, aga soetõbi 
ise pures toaest naist edasi, kord osutades pööret paremuse 
poole, siis aga uuesti hoogu toõttes.

Anu, keS kirjutas Madise kurbuse muidugi Maie raske 
haiguse artoesse, pani liigutatud südamega imeks, kui toaga 

686



tema senise usuwenna süda selle pimeda naise külge oli kas- 
wanud. Waremalt poleks ta seda hästi uskunud. Nad olid 
küll tööga foagufi, toaga toiisipäraselt, täiesti kristlikku „ko
hust ja korda" mööda teineteise kõrtoal elanud, ent ka ilma 
nähtatoa soojatundelise sõpruseta ja silmapaisttoa õrnuseta. 
Mnöa toõib inimene, otsustades teiste üle, toahel eksida!

Anu süda tooolas kahetsetoal kaastundel üle, kui ta Ma
dist nõnda ta kurbusekoorma all nägi kannatatoat. Ta tõttas 
teda trööstima, julgustama, püüdis tema meelt lahutada lahke 
jutuajamisega^ ta mõtteid ühel ja teisel toiisil mujale juhtida. 
Selikult pani ta käe talle õlale ja toirgutas teda toahtoale 
lootmisele.

Tema püüetel näis aegamööda ja ajuti tagajärge ole- 
toat. Madis hakkas talle terasemalt ja loottoamalt silma toaä- 
tama, ta näos lõi helkjam paiste elama, ja kord toõttis ta 
Anu õeliku käe, mis jälle tema õlale heitunud, ja suudles 
seda liigutatult, palatoalt... Ta lükkas ka toeel Anu käise 
tagasi ja suudles tema toalget, ümmargust käsitoartki.

Llhtlasi leidis ta asja sel Puhul Anu artoamist Maie ja 
tema toahekorra kohta pisut õiendada. Ta andis pikema, 
Olnute paiguti liiga fügatoa seletuse, mille lühike sisu oli, et 
fee oletoat ainult elato, sügato kristlik ligimesearmastus, mida 
ta süda toaefe pimeda kannataja toastu tema raske haiguse 
pärast tunõtoat, mitte aga mehe armastus naise toastu. Augu 
jumal temale ammugi märku annuö, oletoat ta selle inimese 
naisekskosimisega eksinud, sest et ta taetoaifatt küllalt hool
sasti nõu polnud küsinud. Nende paariminek ei oletoat mitte 
taetoas ette katoatsetuö olnud. Seda olla Issand temale mitu 
korda ilmutanud, ühtlasi temale ära tähendades, missugune 
teine naisesoost isik oleks taetoafe paaritaja määrusel temale 
sünnis olnud ja — toeelgi oletoat. . .

Anu mõistis, et Madis sihtis oma endiste salapäraste 
unenägude Poole, mispärast ta tema seletuse toaikides toastu 
toõttis.
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Taewalsal aga näis kristliku ligimesearmastuse all nii 
rängasti kannatawast mehest niisama hale meel olewat nagu 
Anulgi. Seepärast kinkis ta waesele pimedale, kelle haigus 
Madist nii wäga rõhus, elu.

Mai tegi Taawetile järgi. Ta ohweröas haigusele oma 
pikad wallaliseö juuksed, millega ta senini oma puhastatud 
usku oli tunnistlenuö, aga oma elu wõttis ta ära tema küüsist. 
Soetõbi hakkas temast lahkuma, ta kipsi sees lahas olew käsi
wars paranema.

Madis ütles, tuues hospidalist terwisesõnumeiö, tema 
palwe olewat aidanud.

Ta oli Anu wastu wäga rõõmus. Aga kui Anu teda 
nägi, ilma et ta seda teadis, siis leidis ta tema hoopis wä- 
hem rõõmsama olewat. Madis näis nagu raskeil, keerulisi! mõtteil 
salaja hauöuwat, sest sagedasti pidi Anu teda teisest toast 
paar korda hüüdma, enne kui fee teda kuulis ja sööma läks. 
Ta oli hajane, unustas palju ning wajus wahel ke§et e(a- 
wat juttu äkitselt waikimisse. . .

Llhel ööl juhtus Madis Kirsipuule midagi wäga 
imelikku.

Midagi nii imelikku, et ta ruttas suure ärewusega teise 
tuppa ja äratas Anu üles.

Istudes Anu sängi äärele, hakkas ta sosinal jutustama, 
iga sõna täis pühalik-salaöuölikku aukartust ja imetlust.

peaingel Gaabriel käinud praegu tema juures!
Mitte unes, Waid ilmsi!
Tema lebanud lahtisi silmi wooöis, kui tuba löönud kor

raga walgeks ja ingel särawal näol ning hiilgawate tiibadega 
seisnud sängi ees. Mälgus olnud nii räige, et Madis pidanud 
silmi käega warjama.

Madis peatus, nagu oodates, et Anu midagi küsib. 
Aga kui wiimane oli wait nagu keeletu, sosistas ta õnne- 
wärinatel edasi.

Ingel kuulutanud temale midagi.
Ja annuö tafle Ühe käsu.
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Taewase kuninga nimel, kes ta läkitanud.
Imelik kuulutus! Meel imelikum käsk?
Aga ingli sõnad olnud nii selged ja kindlad, et mingit 

kaksipiöi-mõtlemist ei wõiwat olla.
„Mis keelt ta siis reakis?" küsis Anu wäga rahulikult.
„puhast maakeelt!" wäitis Madis.
Ja nüüd hoowas ta nagu hinge Põhjast pea-ingli kaaluwa 

kuulutuse ning käsu kuulöawale.
„Mudis, sinu Poeg peab armu soanuö rahwale õiget 

teed juhatama, ja ta soab suur olema Issanda ja kõige 
rahwa ees!" kõnelnud ingel armsa häälega.

„Aga minul ei ole ju poega," wastanuö Madis, „sest 
Äehoowa on minu abielu jätnud ihusugutu!"

„Sinule soad poeg sündima, kui sa selle ärawalitud 
naise juure heidad, keda Kõigewägewam sulle on juhatanud!"

„Aga sel naisel on mees ja minul on naine!" kostnud 
Mudis hinge põhjuni ehmudes.

„Argu tundku sinu egu teinu hing häbi Kõigewäge- 
wumu puhu käsku täites!" hüüdnud ingel. „Mis jumul tuhud, 
on õige, ehk fee küll putusele inimesele puistub kõwerunu. 
Mine ruhugu. Mudis Kirsipuu, ju täiöu ulunölikult, mis 
Kõigewägewum sulle kohuseks on teinud!"

Tõstnud toeel käskiwult säruwut sõrme ju kudunud. . , 
Mudis wuikis, kõigest kehust wõbiseöes.
Nüüd Pidi Anu rääkimu.
Agu Anu wuikis ku.
Seepeule sigines Muöise käsi — hõõguw-kuum — Anu 

puljule rinnule.
Anu lükkus käe äru ju ütles õelikult:
„Mine иди mugumu, Mudis, su oled wist huige. Mis 

su mulle reukisid, oli jumps."
„Su ei usu siis — ?"
„Ei," naeris Anu, „mitte sutsugi."
„Agu mu wõin wunöuöu —" -
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„Aä Wannu ühtlgi. Ootame parem ära, milta ingel 
minu juure koa tuleb. Ega jumal M mullegi nii tähtsat asja 
jäta teada andmata."

Selle wastu ei olnud nuud Madisel tõepoolest midagi 
vewa. Mähemalt ei tulnud talle midagi mõistlikku meelde. 
Ta istus weel weiöike paigal. Anu tundis ta kätt waiba 
serwa Mjes näppiwat, siis tõusis mees sugawa ohkega AeS 
ja läks oma tuppa.

Madis ilmutas järgmistel päewadel tõesti haiglast olekut. 
Ta oli näost kolletu, käis longus peal, rääkis wähe ja maha 
wahtiöes, paastus nagu wenelane, luges kinnise ukse taga 
palju pühakirja ja magas öösitt rahuwlt.

Olnul oli teisest päris hale meel. Niikaua kui uus öine 
sündmus ta meelt muutis.

Ängel Gaabrieli asemel ilmus Madis ise weel kord ust
matule Olnule.

Olga seekord ei olnud tal enam midagi jumalikku ilmu
tada, Waid midagi toaga ilmlikku ja lihalikku.

Madis tuli ja heitis Olnu kõrtoale sängi. Ta asus oma 
tugetoate fafitoartega ehmunud naise ümbert kinni ja surus 
ta sooja, pehme keha toägitoalõfelt enese toastu. Ise aga 
hakkas paluma — tungitoalt, palatoalt, toabisedes iharuse 
krampide käes. . .

Olinult üks öö!
Olinult üks tund!... QkS ainus kordki!
Kas tal siis südant ei oletoat!
Kas ta ei oletoat märganud, kui kaua ta tema hinges 

juba elab ja toalitfeb! Kas ta ei oletoat tähele pannud, 
kui raskesti ta palju aastaid juba kannatanud! Kas ta ei 
aimatoat, missuguse parandamata haatoa toaene mees rinda 
saanud, jäädes temast omal ajal ilma! Kas ta ei mõifttoat 
kõige selle eest temale pisutki tasu! Miks piinata ta nii armu- 
heitmatult inimest, keS ainult tema pärast elada. . .
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Tema paliveö jo etteheited uppusiö kuuma sosinasse. Ta 
janunew suu leidis Anu huuled ja imes enda werekaani ah
nusel nende fülge kinni.

Aga see kestis ainult silmapilgu. Siis läks Anul korda 
ennast waNall rabelda — kõike jõudu kokku Mõttes.

,,2õle inimene!... Silmateener!... Kasi minust!"
„Mitte enne, kui sa mu palwe täidad!"
Ja uuesti lõi ta oma pitsitawaö käsiwarreö tema ümber 

kokku. Ja et Anu kisendada ei saaks, mattis ta tema suu teist 
korda oma tiiraste huultega.

Kuid korraga äratati märatsew mees meelemärkusele.
Anule tull abi, kust seda ei mõistnud oodatagi.
Wäike Juku CReinu koikus oli ärganud, kuulis rüselemist 

ja ägamist ema sängist ning pistis suure häälega karjuma. 
Silmapilk oli Madis jalul.
TaNe tOTQQti nagu tikuga pähe, et ta kombeline au ning 

lugupeetud nimi, ta usumeheline Magaöus on hädaohus.
Jumala pärast — mitte nägijaid, mitte tunnistajaid! Mitte 

seda pisukest lastki nägijaks ja tunnistajaks!
Ja Madis kadus nagu Mari. .
Wigase käega, aga terMe kõriga Mäike Juku oli peletanud 

suure mehe pakku. . .
Teisel hommikul seisis Anu ees Maene patune, kes oma 

eksimust pisarsilmil kahetses ja andeks palus.
Kurat saanud MalMamata minutil tema üle Mõimuse, 

uimasianuö ta meele ja mõistuse, matnud Jumala hääle 
ta südames, pannud ta komistama ja kukkuma.

Iseäranis häröaöti palus ta seda, et Anu asjast ühelegi 
ei hingaks, ei TaaMettle, ei kellelegi muule, kes õnnetut Mä- 
hegl teab ja tunneb. Sõnad, millega ta seda palus, tulid 
südamest — õiglasest, kartuses ja ahastuses MäriseMast süda
mest. Nad ütlesid, et Madis kõike muud ilmas suudaks kan
natada, kuid mitte seda, et temast halba räägitakse...
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Nii haleöaile palweile ei suutnud Anu hea süda muidugi 
wastu seista. Mitte ainult ei leppinud ta saadana paeltesse 
sattunud õnnetuga ära, Waid ta andis talle ka ustawa kinni
tuse, et ilm sellest pahast Määratusest midagi ei pidanud 
teada saama. Ta wõttis Madiselt aga tõotuse waStu, et ta 
järgmistel öödel, niikaua kui Anu weel tema katuse all wiidib, 
wanakawala kiusatusele mehisemalt wastu paneb.

Anu oli tahtnud nimelt kohe, samal hommikul, tema juurest 
minema panna. Madis leidis, fui ta teise tuppa astus, tema 
kompsud juba kokku panduna. Aga mis wõis olla kahtlust- 
äratawam, kui niisugune äkiline põgenemine! Seepärast ruttas 
paluja wanöesõnaga kinnitama, et Anul ei ole enam midagi 
karta — teist korda ei pistwat Tõnu-sZeetri Madis pead mitte 
pahareti silmusesse!

Anu waatas kurwalt selle inimese otsa.
Tal oli temast kahju, sügawaSti kahju.
Siin kukkus jälle miski kildudeks, mida Anu nii kõrvaks 

ja kindlaks oli pidanud.
Ta oli selle mehe inimlikust aususest, kombelisest puhtusest, 

sügawast jumalakartusest nii suurt lugu pidanud. Ainult aus
tamistundega oli ta tema poole üles Maadanuö. Ta oli temas 
näinud korraliku, õiglase, mustust ja alatust põlgama mehe 
eeskuju, ta oli enam kui üks kord kõigest hingest jumalat 
palunud, et tema TaaMet saaks ometi niisuguseks meheks!

3a nüüd seisis tema ees inimene, kes neist patukottiöest, 
neist himuöeorjaöest, keda ta ise nii sagedasti hukka mõistnud, 
mitte parem ei olnud, Maid pahem!

Sest kuna need põlatud hinged aMalikult pattu tegid, 
oma eluMiisisiö ja oma arMarnisi kellegi eest ei Marjanuö, 
püüdis see inimene patustada salaja, silmakirjalise aususe, 
puhtuse ja Magaöuse katte all.

Ja Meel enam: ta Mõttis usu, oma kalliks ja kõrgeks 
peetud usu, appi, et selle Marjul toime panna madalate liha
likkude himude kustutuseks alatut pettust!
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Sa fee inimene oli tegero olnud, et teisi patuporist üles 
tSSta^ et neid upitada oma põlewama ja kangema palweufu 
najal uuele, paremale elule! See mees oli alati näpuga 
näidanud Lõhmuse Taaweti peale ja tema waese hinge pärast 
nii suures mures olnud!

Tõepoolest — kui Anu hingesse weel toiimafeid riiSme- 
uatukesi järele oli jäänud sellest õigemast, puhtamast ja kange
mast usust, mida õpetasid MaltSwet ja Madis, millel pidi 
olema jumalik wõim inimest paremaks teha, siis oli ta neist 
MStest wümasest ööst saadik toabanenud.

Heledamalt ei toõinud walgus talle enam pähe paista!
Sa seejuures ei teadnud ta weel mitte kõike...
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34.

Asumas ja kosumas.

Kul Lõhmus haigemajast terwe mehena wälja tuli, pak
kus Madis Kirsipuu ka temale enda juures wennaliku lahku
sega peawarju.

Madise olekus ei olnud midagi, mis oleks poolegi aimata 
lasknud, et majas midagi oli sündinud, et tema ja Anu 
süütut-sõbralikku wahekoröa mingi tuuleke oli puutunud. Lõh
mus leidis Madise eest, nagu ta Madist ikka oli tunnuö: korra
lik, mõistlik, pühalik, Palwelik. Ta kõneles pikkamisi, rahulikult, 
õpetlikult, poolmagusa, poolsulawa palwemehehäälega. Julgelt 
ja otsekoheselt waatas ta Anule ja Anu mehele silma, iga 
tema liigutus awalöas südamerahu ja hingelist tasakaalu.

„Ela niikaua siin, kui aga ise tahad — üüri teeb Anu 
koka-ametiga tasa," ütles ta Taawetile.

Aga tema peawarjust ei tunnuö Taawet ega Anu suure
mat lõbu. Seepärast lugesid nad enestele kahekordseks õnneks, 
kui Lõhmusel juba mõne päewa pärast korda läks ühe tõene 
tõllasepa juurest tööd leida, mis neile wõimalikukS tegi linna 
sees enestele pisukese korteri üürida.

Koht, mille Taawet omale kellegi tõene keelt tönkawa 
eestlase wahelträäkimisel kauples, kujunes palga poolest warsti 
kaunis heaks, kui umbkeelne meister ära nägi, et uus „sell", 
kelle ta endale ainult abitööliseks oli palganud, mitte üksnes 
tööarmastaja ei olnud, Waid ka tööoskaja, wähemalt, mis 
puutus weiöi lihtsamaisse töödesse. Asjaomastest „ameti- 
sõnaöest" ja „ärilausetest" hakkas ta peatselt ka aru saama 
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ning küsimuste peale wümaks juba „da, da" ja „nemaa" 
wastama, mis lubas tema tulewiku kohta ka keelelisest küljest 
kõige paremat loota.

pisukese perekonna eest oli siis sedapuhku hoolitsetud, 
Kewaöine linnurõõm walitseö nende tillukeses üürikamb- 

rls, kus nad neljakesi pesitsesid — nemad kolmekesi ja õnn 
neljandana.

Midagi uut, noort, pruutlikku heljus kosutawa õhuna, 
eluötawa lõhnana nende ümber, pani nende silmad läikima 
ja suud naeratama.

Lõhmusel oli midagi imeks panna.
paar esimest päewa läksid mööda, ilma et ta suuremat 

oleks märganud. Aga siis hakkas ta meelest olema, nagu... 
nagu puuduks midagi... Nagu poleks majas mitte kõik endi
ses korras.

„Kuradi päralt, Anu, miks sa siis enam jumalat ei 
palu?" tuli talle äkitselt meele.

„Eks ma täna teda nüüd," naeratas Anu.
„No seda põle ma koa kuuld!"
„Ma palun ja tänan nüüd tasahiljukesi."
„Miks siis?"
„Olen aru soanö, et kisendamisest põle kasu kedagi." 
„Soo?"
„Sa ühtepuhkusest kisendamisest ammugi mitte."
„Anu, sa oled wist amst ära!"
„Ei, aru on mul nüüd just peas!"
Taawet wahtis nagu tundmatule inimesele otsa. Mõõ

tis teist ülalt ja alt, pahemalt ja paremalt poolt, ilma targe
maks saamata.

Anu hakkas naerma.
See oli see pehmelt ja puhtalt helisew kellukesehääl, 

mille rõõmsast kõlast Taawet nii kaua oli ilma olnud, mida 
ta oma abielu paaril esimesel aastal wiimaks kuulnud ja 
mis tal nüüd südamest läbi lõikas armsa ärganud mäles
tisena.
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„Kas sa üleannetu siis enam ,armu soanö hing' ei ole?" 
hüüdis ta kõigest kõrist.

„Ei," helistas Anu kellukest edasi, „ma olen nüüd ilma- 
laps nagu sinagi."

.„Äumal hoidku! Kes su siis hukka ajas?"
„Eks ikke need prohwetiö!"
Lõhmusele ei tulnud seepeale muud midagi meele, kui 

tegi talle pai nagu lapsukesele.
Näis^ kui õnnistaks ta teda patuteele astumise eest...
Mõni hea nädal möödus, siis hakkas Anu meelest olema, 

nagu poleks majas kõik endises korras.
„Kas sa's enam kõrtsis ei käigi?" küsis ta ühel päewal 

mehelt, kui asi juba liiale kippus minema.
,,Gi. Ma hakkasin jälle natuke mallswetiks."
„Kui kauaks siis?"
„Niikauaks, kui wõlaö tasa. Wõib-olla ka kauemaks." 
„No, wahel wõiksiö ju ikke lonksu wõtta, on sulle ju 

nii armas."
„Naine weel armsam..."
Nüüd silitas Anu Taaweti pead.
Nende elujärg kosus kewaöe poole nõnda, et nad Wiker- 

puuri koormat ühe sööja toona toõisiö kergendada. Nad 
kutsusid ema eneste juure. Warst! sai Aadu perekond ka 
Marist lahti, kes läks ühe Samruki eestlase majja tüdrukuks.

Kiisa eit oti murtud inimene. Mehe ja kolme lapse 
surm mõne toähese kuu jooksul, kõik tema usuliste lootuste 
nurjaminek Kaunani asjus olid ta toaimliselt ja kehaliselt 
ära murinud, temale korraga haua mitme aasta toõrra ligemale 
Mkanuö. Tema muidu nii liikutoa suu ees rippus nüüd 
enamasti tuff; ta armastas llfsi olla oma surnutega ja oma 
jumalaga, fes oti heafs artoanud tema toastu nii fare olla, 
ja fui ta toahet juttu tegi, siis atoaidas ta täis toäsimust 
ning tüdimust sagedasti sootoi, Mihftile ja Mifule, Tiinale ja 
Jürile peatselt järgi minna.
1 Nõõmlif, lootuslif õhffond, mis teda ühe fui teise toäi- 
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mehe majas ümbritses, ei näidanud temale meelöiwat. Ta 
raputas oma wanema tütre muutunud oleku üle arusaamawlt 
ja mitte ilma laituseta pead, kuigi ta teda tõsisemalt noomima 
el tikkunud, milleks tal nähtawasti puudus sisemine ramm. 
Linnas elades hakkas ta warsti ühe inimesega seltsima, kellel 
olid umbes needsamad tüöimusetunöeö ja pääsemissoowiö kui 
temalgi. Ta käis sagedasti Mlas Madis Kirsipuu pimeda 
naise pool, kes nüüd jälle istus terwe ihuga, aga tühja, 
haiglase hingega nurgas ja kudus sukka.

See waeneke pidi sedapuhku päewaö otsa jumala-ük- 
sinöa olema, sest Madis, tema ainus kaasaline, käis wahet 
pidamata wiryasti tööl, et oma punga tühimust täita, pi
meda inimese wiimne ajawiitlik meelelahutus, teiste inimeste 
kuulöaw selts, oli Maielt seega wõetuö. peaaegu terwe päewa 
oli ta kõrwal-elawatest tatari naabritest, nende häälekõlast 
ja kõnöimiökõbinast ilma. Seejuures kannatas ta sagedasti 
tühja kõhtu, puuduliku toitluse nõrgestawat mõju. Tema hai
guse käest pääsenud kurnatud keha nõudis tungi toalt rohket 
ning rammusat rooga,- selle asemel pidi ta leppima tertoe 
päetoa kuitoa leitoa ja toähese külma kõrtoasega, mis Madis 
talle hommikul lauale jättis. Madis kaebas suurt rahakulu, 
mis nõuötoat neilt kõige kitsamat kokkuhoidu, ning teiseks 
polnud ju ka keöags, kes sooja sööki oleks keetnud toõi küp- 
setanuö.

Tuli Kiisa eit Maie toaatama, siis istusid mõlemad, 
sukatoaröaö näppude toahel, tunöiöekaupa teineteise toastaö, 
kurtsid endi igatoust ja tüdimust, toalasiö rohkesti pisaraid 
ja rääkisid palju surmast. See kurbuse jagamine oli nendele 
lohutuseks. Teineteisest lahkumisel oli mõlemale süda kergem 
ja meel lahedam. See kestis nõnda kuni ketoaöeni. Siis asus 
Madis naisega maale elama. Sest nüüd algas eestlastel kibe 
kohaotsimine, millest Kirsipuu kõrtoale ei tahtnud jääda. —

Ketoaö tuli ja tilgutas õnnetute eesti asujate haigetele 
süöametele ja mõrumatele meeltele Paranöatoat, lepitatoat pal
samit. Sest sügisene kõrb, mis neile oma trööstitu tühjusega 
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jälestuse peale ajanud, arenes nüüd nende silmade all haljen- 
öawaks lagendikuks. Nad nägid rohtu kaswawak, oraseid 
wõrsuwat, wiljapuiö aedades lehte ning õilmesse minewat, 
ja see tähendas leiba! Krimmi pind soetas ometi midagi, 
mis andis inimesele ja loomale elamislootust.

Mõisnikkudega kalja kahasse tehes oli eestlastel käsi hal- 
wasti käinud, seepärast pööröisiö nad kewaöel jälle kroonu 
poole ja palusid endile sellelt maad. Antigi meestele saa- 
öawal-olewate kroonumaade kirjad jälle kätte, mispeale algas 
nobe otsimine ning walimine. Kohtade waatamaskäimine, ise
äranis kaugemal, kergenes nüüd selle tõttu, et paljudel olid 
hobused ja wankriö oma käest ja kõigil aega küllalt.

Maakuulajate poolt läinud aastal waadatuö paikadest 
olid paar sündsamat waheajal juba teiste asujate kätte läinud. 
Nõnda Tokultshaki ja Dshurtshi külad. Esimeses elaski juba 
salk sugurahwast — Liiwimaa eestlased Kodawere kihelkonnast, 
AlatSkiwi wallast.

Kuidas olid nad siia saanud? Lugu oli järgmine.
Kui esimene Tallinnamaa wäljaränöajate seltskond Hinö- 

rek Selbachi ja Kustaw Maltsiga 1861. a. suwel Peterburis 
3egor Antonowttshilt ja Gawril 3'wanowitshilt ränöamiötar- 
kust oli õppimas, käis nende juures üks Hinöreku nimeline 
Kodawere mees, üks neist Liiwimaa saadikutest, kes talwel 
enne seda ühes Tallinnamaa meestega keisrile asumaa suhtes 
palwekirja ära oli annuö. Teatawasti tahtsid nad tol ajal 
Samaraöse rännata,- nende palwekiri lükati aga tagasi, sest 
et see sisaldas kaebusi mõisnikkude peale, ning saadikud ise 
läkitati peterburi linnapealiku käsul wangitapiga kodumaale.

Nimetatud Hinörek, keö Peterburis wist jälle wäljarän- 
öamis-asju oli ajamas, leidis sealt nüüd Tallinnamaa sugu- 
rahwa üles ja sai Kustaw Maltsilt teateid Krimmi asumise 
tingimustest, ühtlasi kuuldes, et nemad, Nanna Walla seltskond, 
juba ongi teel Krimmi poole.

Kohe läks Hinörek koju tagasi ja korjas wäljaränöamiS- 
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himulises kokku,- juba samal sügisel mindi Krimmi poole teete. 
Mooris oli umbes paarMmmenö perekonda.

Mitmesugustel põhjustel ei saadud aga sel aastal enam 
pärale^ Wald jäädi talweks Odessa linna. Llks põhjus oli 
muidugi waesus.

Odessas käis nende käsi üsna hästi^ paremini kui Tal
linnamaa eestlastel aasta hiljemini Gimferoopolis. Mitte ai
nult ei annud linnawalitsus neile maksuta talwekorterit, Waid 
Odessa rikas kodanlik seltskond laskis ka erawiisil oma armu- 
päikest waeste eesti talupoegade peale paista. Korjati nende 
heaks toitu4 riideid ja raha, mida rohkesti kokku tuli, nti et 
neile toodi söögikraami ja ihukatteid iga nädal koormakaupa. 
Mitu sada rubla kogunes peale fetle kolmest kontserdist, mis 
pandi hädaliste heaks linnateatris toime.

Nagu Tallinnamaa eestlased Gimferoopolis, äratasid 
alatskiwilaseö Odessas oma wälimusega elanikkude uudishimu. 
Habemikud wene laadi mehed kandsid pükste peal alla põlwe 
ulatuwaiö jämedast riidest pikki särke, mis köidikutega keskelt 
kinni seotud. Särgi peale tõmmati maani ulatuw hall jäme 
kuub^ kuna pastlapaelad säärt ristamisi kuni põlwini ümbrit
sesid. NaiSterahwaste riided lähenesid kaunisti wene rahwa- 
riietele. Oleks wõinuö arwata, et need inimesed on pärit 
kuskilt Wenemaa serwast, kui nende keelekõla wenelasele mitte 
nii wõõras poleks olnud.

Qsna priskel järjel asus fee peipsiäärne rahwas 1862. a. 
kewaöel siit Krimmi ja Walis omale Tokultshaki küla elu
paigaks. Kroonu andis pere peale sada rubla asumiöraha, 
kaewuöe peale kah summakese ning aastaleiwa. Nõnda hakati 
wõrölemisi jõukalt elama, ja et weekaewuöe kõrwal ka wiina- 
allikas ei puuduks, pandi kõrts külas käima.

Ent Liiwimaa eestlase silmale ei tahtnud Krimmi lage sööt 
paremini meeldida kui Tallinnamaa sugurahwale. Juba samal 
kewaöel lõi alatskiwilaste peades mõte kihelema, otsida pa
remat asukohta ja jätta senine maha, olgu küll, et kroonuga 
kaup oli tehtud. Wili jäeti kas maha tegemata wõi pandi 
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silmakirjaks et kroonu tähelepanekut mitte äratada, ainult 
wälke osa põllumaad seemne alla.

Julguse- ja wlsaöusepuuöust asjaajamises ei wõinud CRim- 
maa meestele keegi ette heita. Kurtes, et nende koht elamiseks 
ei kõlbawal, nõudsid nad maaöewalilsuselt omale maid, mis 
kütt enne kroonu päralt olnud, nüüd aga juba ära olid antud, 
wõl kroonuametnikele ja muile ülemuse soosikuile ära olid 
kingitud,, nagu näiteks üks maatükk Feoöossia linna juures, 
mis annetati kuulsale maalijale Aiwasowskile. Mehed olid 
oma huwiöe eest nii agarasti järelejätmatult tegewuses, et 
ametikohad warsti tüdimust tundsid ja neid juba wangiswsego 
ähwaröasiö. Nende nõuded uue asukoha suhtes jäett muidugi 
täitmata. Sette eest aga jätsid mehed kroonule maamaksud 
wõla nime all ilusti maksmata.

Et looke saaks täieline^ olgu lisandada, kuidas asi 1864. 
aastal lõppes.

Nõu, Tokultshakist kõigi wõlgadega minema panna, kui 
paremal asupaika heaga ei saa, oli meestel ammugi juba 
Malmis, kuid teostus Miibis kuni mainitud aastani. Juba oli 
ärarändamiseks kõik ette Malmiötatuö ja reisuwankritel kibitkaö 
peal, kui korraga ilmusid Simferoopoli abikuberner ja pere- 
kopi isprawnik mõnekümne ratsasanöarmiga Mlasse. Sest juba 
oli kroonumaaöe-Malitsus asunikkude kawatsusest haisu ninna 
saanud.

Mehed aett kõik kula Mahele kokku, sandarmid seati ringi 
nende ümber ja ähwaröati neid nuhelda. Oodati Mist Mastu- 
hakkamlst, mis Meriseks karistamiseks otsekohest Põhjust oleks 
annuö. Aga mehed ei hakanud MaStu. Nad istusid kõik 
Magus! maha ja käskisid endile hobustega peale ajada, kui 
kõrge ülemus sooMib...

Kolm päeMa olid ametnikud külas, et rahMast igal Miisil, 
ähMaröuste, noomituste ja nõuanölikkuöe seletustega, sundida 
paigale jääma. Kui lugu protokolli oli pandud, raiusid san
darmid reisuMankrite pealt kummid maha ja läksid oma käski
jatega minema.
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Olga wilmaseö eksisid, fui arwasiö, et Tofultshafi mehed 
paigalejäämisefs nüüd füUalt tümaks on tehtud. Waewalt 
oli Politsei silmaringilt kadunud, kui wahwad pikasärgimeheö 
oma kibitkaö ära parandasid ja ometi minema panid.

Nad rändasid Kaukasusse, kus nad Kubani jõe ääres 
asupaiga wõtsiö. Kas kroonu neilt Wolga nõudis ja kas ta selle 
kätte sai, on teadmata.

Oma uleaeöseile TokultshakiS, nii mõisnikkudele kui ka 
teistele asujatele, ei jätnud nad endist just mitte kõige paremat 
mälesttst. Naubriö kurtsid, et nad tihti nende omandusse 
puutunud, mispärast nendega nii mõnigi kord olnud kohtus
käimist. Kohalikule mõisnikule pidanud nad trahwi maksma, 
sest et nad Mla tühjaksjäänud hurtsikute küljest puud ja muud 
materjali „wõõranöanuö". Juhtunud mõnikord wõõraö lam
bakarjad küla ligidal stepis olema wõi koguni nende maa peale 
sattuma, siis aetud kari ööseks külasse ja wõetuö mõne ,,ras- 
watse woonakese" näol, mis „kasukasiilu" all warjule wiidud, 
omawolilist tasu. 2a muud sellesarnast.

Tokultshaki mahajätmisega ei ilmutanud wahwad alats- 
kiwilased aga suuremat tarkust. Mennoniidi usku sakslased 
ostsid pärast neid koha ära ja elasid seal hiljemini koguni 
jõukalt, sest maa oli hea ja kandis wähegi korrapärasel hari
misel parimat toitja. Aegamööda makstato ostuhind oli ka 
toõrdlemisi odato — kümme rubla tiin. Mennoniitide hoolel 
ja usinusel sai Tokultshak üheks kõige ilusamaks ning õitse- 
toamaks asunduseks Krimmi lagendikul. Toredaid hooneid ümb
ritseb imekena toiljopuude-mets, millest iga pere pool tiinu- 
maad ja enam omaks nimetab. —

Dshurtshi küla perekopi maakonnas olid toene asujad 
1861, aasta enne 2ärtoamaa eestlaste päralejõudmist, ära 
toõtnuö. Kroonu poolt ehitati neile külla sedamaid kirik, mis 
tull peale toile tuhande rubla maksma, ja puhastati nende 
kaetoud. Aga ka toenelased ei saanud Krimmi stepis, mis 
neile kuidagi meeldima ei hakanud, asumisega toime, ja panid 
juba aasta pärast minema. Nõnda sai koht priiks ja järtoakad 
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— enamast! need, kes Walkmanni wooriga sügisel Kara-Kija- 
tisse tulnuö — panid temale käe peale.

Maad oli 1451 tiinu, mis jaotati 80 meeshingele, nii 
et umbes 18 tiinu tuli hinge kohta. Aastaleib ja 100 rubla 
raha pere peale hoonete ehitamiseks lisati kroonu toetusena 
juure. WarSti peale kauba kinnelöust asusid uued elanikud 
Masse elama, wõttes korterit wiletsates tatari hurtsikutes.

Gamruki asujate kõrwal oli siis ka see osakond eestlasi 
jääöawa asukoha kroonu pinnal kätte saanud. Nende ees
märgi järele tegid WarSti mõned teised salgad, keö leidsid 
tarwilise maa-ala niisamuti perekopi maakonnast.

Nõnda pakkus Kontshi-Ghawwa küla, mille päralt oli 
1349 tiinu maapinda^ 47 mehele hingemaad, millest järelikult 
28V2 tiinu isiku peale jagunes. Ka need asujad olid suuremalt 
osalt Äärwamaa inimesed.

Llmbes 80 hinge ehk 16 perekonda Harjumaa sisserända
jaid, kõik Kolga wallast pärit, nõutasiö omale natuke hiljemalt, 
1864. a. kewadel, asukohaks Sõrt-Karaktshora küla, kus maad 
jätkus 30 tiinu meeshinge peale. Need inimesed waatasid 
esmalt, 1863. q. kewadel, Sarabusis kroonu aladel paar 
nädalat ringi; kiwine sööt ja neljakümne sülla sügawusel olew 
wesl peletasid nad aga minema, mispeale nad läksid Iapantshi 
külla mõisniku maa peale kümnikkuöeks, kuni seepeale Ka- 
raktshora asundus neile silma hakkas.

Weel ühes tatari külas, Kijat-Orkas, leidus eesti asujaile 
warjupaik, kus tõusis iga rewisjonihinge maajagu koguni 33 
tiinule.

Kroonu ei olnud maa andmisega nimelt mitte ihne. Seda 
oli ju ka Mlalt ja ta oli nii oöaw. Ilma sellekohasest mää
rusest asumiöseaöustes kinni pidamata — seal räägiti ainult 
12 kuni 15 tiinust hinge kohta — jagati maa nõnda wälja, 
kuidas teda Ma päralt just oli ja kui palju wõi wähe juhtus 
hingesid olema. Oli maad rohkem ja saajaid wähem, siis 
mindi esialgsest määrusest kaugelt üle. Nõnda kõikus maaosade 
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orto 18 ja 33 tiinu wahel, kusjuures ka maa wäärtusewahesid 
liiga täpsalt silmas ei peetud.

Dshurtshi asundusele, kus jagunes kõige wähem maad 
hinge peale, juhtus ses suhtes aasta hiljemini hale äpardus, 
milles süüdi olid wanemate külataatiöe kitsas silmaring ja 
asujate märgist mööda Wiiw ahnitsemine. Küla kaotas see
läbi järgmisel wiisil ligi 900 tiinu maad.

1864. aastal palusid kaheksa eesti perekonda, kes kat
seks Simferoopoli ligidale mõisniku maa-alale olid jäänud, 
kroonu käest maad. Neile anti luba asuda mõnda kroonu 
külasse, mis juba eestlaste käes ja kus maad on rohkesti, 
näiteks Dshurtshi asunöuöse, sest seal Pidi olema peale 1000 
tiinu weel jõuöemaaö.

Aga Dshurtshi mehed wastu! Neil enesielgi oüa maad 
wähe — kuidas wõiöa nad siis rahwast weel juure wõtta!

Seepeale saadeti kroonu maamõõtjad paigale asunduse 
maad üle mõõtma. 2a mis tuli wälja? Mitte ainult ei leitud 
maad küllalt olewat juuretulewate perekondade jaoks, Wald 
ligi 900 tiinu oli weel üle! See maalahmakas lõigati nüüd 
küla krundi küljest ära...

Küll oli weel wõimalik seda maad küla külge tagast 
saada, nimelt pisukese ostumaksu eest. Sest kroonu andis asu
jatele ka müügiwiisil maad, kümme kuni wiisteistkümmenö ko
pikat tiin, pikaaegse tasumisega^). Aga Dshurtshi mehed lük
kasid selle hea kauba külmalt tagasi ja lisasid seega esimesele 
ebatarkusele teise juure — samm, mida nad hiljemini kibedasti 
said kahetseda.

Sest räägitaw waba maa anti järgmisel aastal enam
pakkumise teel rendile ja mehed pidid ärapõlatud krundi eest, 
mida neil ju ometi tarwis oli, nüüd ligi — 400 rbl. aastas 
renti maksma! pealegi tõusis rent aegamööda, sest iga kolme 
aasta takka oli uus wäljapakkumine. Kolm aastakümmet hilje-

*) Näiteks maksis Karaktfhora asundus oma maa eest, ostes selle 
34 aasta pärast wälja, 14V» kop. tiinust. Ostuaeg oli terwenisti 
40 aasta peale määratud!
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mini oli rent juba üle tuhande rubla tõusnud! Nõnda olid 
DsurtM mehed selle maa eest mitte toaga pika aja jooksul 
kaugelt rohkem rendiraha pidanud maksma, kui oli tema ostu
hind, nimelt umbes 6 rbl. tiin, ning maa oti ja jäi kroonu 
omaks.

Küll sootoisid Dshurtshi asunikud seda maad hiljemini osta 
— siis, kui nad juba kõrtoatagust märkasid sügada, aga seda 
nüüd enam ei müüdud. 1864. a. tuli nimelt ministeeriumilt 
määrus, asujaid mitte enam endistel tingimustel kroonumaaöele 
toõtta, toaid neid üksnes enampakkumise teel renöikaubaga ära 
anda, milleft oli kroonule rohkem tulu loota.

Teiste eesti külade asunikud olid ses suhtes terasemad: nad 
toõtsid ülejäätoaö maad kohe eneste kätte, mis said toäljaostu 
teel pärastpoole nende pärisomanduseks.

Ministeeriumi määruse tõttu jäid kroonu maast ilma ka 
need eestlased, kes esimesel ketoadel Simferoopoli linna ligi- 
konda, mõisnikkude maadele kümnikkuöena ja rentnikkudena 
katseks elama olid asunud. Nähes, et kroonumaaöe omandajad 
õlge lühikese ajaga kosuma hakkasid ja elujõule tõusid, palusid 
nemadki hiljemini endile kroonult asupaika. Aga seda ei antud 
enam. Juba oli kroonumaa saamine otsas. Nad pidid kümnik- 
kudeks ja rentnikkudeks edasi jääma tool eraomanikkudelt maad 
ostma, milleks neil aga esiotsa raha puudus.

Sääraseid kümnikke elas umbes kümme perekonda Aktatshi- 
Kijati ehk Aabrami külas, kuhu tuttato Aabram Nort, see 
rikkaim eesti asunikkudest, omale teatatoasti toäikese päriskoha 
oli ostnud. Need kümme perekonda tegid omale söödis oletoa 
mõisamaa peale põldu, mille toiljafaagift nad mõisale kümnist 
maksid. Loomade pealt, keda iga asunik 15 tükki toõis pidada, 
tehti Kimme jalapäetoa futoel heina- ja toiljakorjamis-ajal. 
Lamba pealt toõttis mõisnik 8 kopikat aastas. Wäljas stepis 
tehtatoast heinast sai mõisale kaks saadu kümnest, madalmaa 
luhaheinast, mida aga kaheksa kuni kümme saadu päetoas toõis 
maha niita, kolm kuni neli saadu. See oli kõik, mis kümnikul 
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Krimmls mõisnikule oli maksta ja teha — see oli Krimmi 
teo-orjus.

Teine wäiksem seltskond eestlasi, seitse kuni kaheksa pere
konda, asus neilsamul tingimusil linnast lõuna pool, ühe karaiimi 
maa peal, ßutfe külas. Need perekonnad, olles teistest asuja
test wähe jõukamad, põlgasid kroonu maid, nagu paljut muudki, 
iseäranis seNepärast, et need asetsesid linnadest kaugel — 50 kuni 
80 weröta.

Wõrrelöes tingimusi, millel sai talupoeg Krimmis maad — 
olgu kroonult, olgu mõisnikult — nendega, mis kodumaa suur- 
krunöiomanik talupojale peale sundis, pidi eesti asunik enesele 
juba esimesel aastal ütlema, et ta Egiptuse orjusest küll mitte 
Kaanani piima- ja meejõgeöele polnud pääsenud, küll aga 
pärisorjusest märksa wabamale põlwele. Lks tal olnud ju nüüd 
selja taga need mitmed kurnawaö teo-, abiteo- ja korrapäewaö, 
mis ta mõisnikule läbi aasta, hobusega ja jala, kõigi oma töö
jõududega pidi tegema — maalapikese eest, mis hoidis temal 
ja ta perel waewalt hinge sees ja mida talle aega ei antud 
õieti hariöagi. Eks tal olnud selja taga kõik need mitmesugused 
krööniwaö maksud, mis mõisnik talle töö kõrwal weel peale 
weeretas, kõik need „kümnisewiljaö", need „kohtuloomaö", need 
heinad, õled, puud ja lõngad, kõik need jaama-, kirikuopetaja- 
ja köstrimaksuö ja kõik see talwine kodutöö, mis riisus tema 
naiselt, tütardelt ja tüdrukutelt öögi. 2a eks tal olnud lõpuks 
selja taga kepid ja witsaö ja kogu fee inimsusewastane ivägi- 
walö, mis nii toorel näol ei julgenud kuskil nähtawale tulla 
kui selles saksa junkrute wõimuwallas.

Raske küll oli neil wäljaimetuö ja ärakurnatud inimestel, 
kellelt määratu teekond ja hädarikas talw weel wiimase jõu 
wõMuö, uuel asumaal elama hakata, hoolimata kroonu toetusest. 
Krimmi neitsilik stepipinö, millest aörasahk wist kunagi läbi 
polnud lõiganud, nõudis palju loomajõuöu ja häid tööriistu, 
mille muretsemiseks aga eesti põllumeestel puudusid hakatuses 
rahalised abinõud. Küll ei olnud tööloomad tol ajal kallid — 
hea paar härgi maksis 40 kuni 50 rubla, tööhobune 25 kuni 
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40 rubla — aga kes wähegl põldu tahtis teha, sel pidi neid 
neljajalgseid töölisi rohkesti olema, ja siin ei kuulanud kukkur 
sõna. Oli ju ka weel piimaloomi tooja, ja lehm maksis ikkagi 
oma 15 kuni 20 rubla.

Sel lool ei olnud ime, et esimestel aastatel ainult niipalju 
põldu harida jõuti, kui päetoast päetoa ja pihust suhu elamiseks 
just tartois läks. Wähemalt toite paari härgi ja hobuseid 
tuli rakendada suure pöörusaöra ette, kes tahtis kõtoa ja tihket 
stepisööti künda, ja selgi toiisil jõuti päetoas ainult kolmtoeeranö 
tiinu ära künda. Ei jäänud siis asunikkudel, kel tartoiline loo
made arto puudus, muud nõu üle, kui kahe-kolme perega 
ühte heita ja loomad kokku ühe adra ette rakendada. Nõnda 
tehti töö maikuu jooksul järjekaupa ära. Settega oli aga põllu
maa toalmis. Sügisel kültoati seeme — 1/2 fettoerti tiinu kohta 
— peale ja äestati rauöäketega maha,-kordamist ei olnud tartois.

Muidugi puudusid asujatel ka kõik need paremad töö
riistad, mis neile hiljemail ajul toõimalikuks tegid sadasid tänusid 
lühikese ajaga toitja alla panna ja toitjast koristada. Wili 
niideti kõik toikatiga ja riisuti kokku käsirehaga. Nii jõuetu ja 
tüütu kui säherdune toitjafortetamine ka oti — kodumaa kohta, 
kus moodustas aina sirp tõikuse tööriista, tähendas see ometi 
edusammu. Ka sette pootest, et ära jäi toaetoatine fetja- 
kõtoerdamine.

Wäheset määral haritud toiljamaa pärast oti asunikkude 
sissetutek esiatgu toeet nii kasin, et noored inimesed pidid taltoel 
toätjaft tisateenistust nõutama. Mehed käisid tööl Äaltas ja 
mujal lõunarannaö, kus maksti hiljemini jätte head palka, kuna 
tüdrukud toõtsid linnas toöi mõisaöes teenistust. Sutoet aga olid 
kõik jätte kodus põllutööl.

^õttutegemise ja põlluharimise kõrtoal käis hoonete paran
damine. Kohendati ja korraldati toonu pool-togunenud tatari 
onnikest, niipalju kui jõuti, sest uute majade ehitamise peole 
polnud esimestel aastatel toeet mõtelda. Õnneks ei lasknud 
pehme kuito kliima paremate ulualuste puudust liiga toäga 
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tunöuwaks saada. Ühtlasi puhastati ilmatu sügawaö kaewuö 
kohe hakatusel ära wõi ehitati uued.

Et wallaliStele meestele kroonu maa peal küll hingemaa 
ära määrati, aga mitte kroonu asumisraha ega leiba ja seemet 
kätte ei antud, siis pidi iga noormees, kes tahtis omal maa-alal 
elama hakata, tingimata kaasakest otsima.

Neid polnud õnneks raske leida. Oli ju kodumaalt iga 
wooriga hea hulgake neiusid kaasa tulnud, äraränöajate tütreid 
kul ka teenijaid tüdrukuid. Neil oli linnas küll palgaliselt kaunis 
hea teenistus ja palju parem põlw kui kodumaal talutöös, aga 
elu umbkeelsete hulgas ja keelepuuöusest tekkiwaö teeniötuse- 
taklStuseö tegid neiudele siiski enam kui soowitawaks saada 
tanu alla ja oma inimeste sekka tagasi. Nõnda oli iga tüdruk 
rõõmus, kul kuSkllt külast eesti Jüri wõi Jaan talle kosja tuli.

KiriNiku talituse poolest ei olnud paarihettmisel takistusi 
ees. Õpetaja Keuchel, kes eestlased oma karja külge wõttis, 
ei mõistnud kui Krimmi sakslane küll mitte sõnagi eesti keelt, 
kuigi ta Tartu ülikoolis jumalatarkust oli õppinud, Waid ainult 
sugu läti keelt. Kuid waimulik mees saab säärastest raskustest 
üle. Läbikäimises eestlastega tarwitaö ta wene keelt, aga et 
wiimaseö seda üldsuses ka ei mõistnud, siis ajas ta tõlgiga läbi. 
Selleks oli enamasti KuStaw Malts, kes elas nüüd linna 
ligidal, Aabrami külas, ja oli aasta jooksul teenistuses hoolega 
wene keelt õppinud, nii et ta sellega warsti kaunis lahedasti 
asju wõis ajada. Kirikuõpetaja ise aga harjutas enesele eesti 
keeli lugemise kätte,- peagi oskas osaw mees kirikuagenöast ja 
muudest eestikeelseist waimulikest raamatuist selgel sõnal ja 
sündsal rõhul imestawale kogudusele jumalasõna kuulutada — 
otse nõnda, nagu oleks ta ise mõistnud, mida kõneles.

paaride laulatamist toimetati lühidalt ja lihtsalt, pruut 
ja peigmees läksid ristimiStähteöega, mis kõigil kodumaalt kaasa 
wõetuö, ja paari lunnismehega kirikuõpetaja juure ning palusid 
endid laulatada. See sündis sedamaid, ilma kantslist maha- 
kuulutamise ja muude hariliste wormitäitmisteta. Nagu nägu
sad mõrsjaehted enamasti puudusid, nii puudusid kehwaöel 
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paaridel sagedasti sõrmuseöki, mida laulataja oma talituse 
juures teatawasii wajab. Kord juhtus ühel pruudil Mll olema 
wana kulunud hõbesõrmus, kadunud ema pärandus, aga peig
mehel polnud niisugustki. Õpetaja Keuchel, hea mees, kes 
sõrmuse pärast paari laulatamata ei tahtnud jätta, läks kirikust 
oma korterisse ja tõi sealt mõne oma perekonnaliikme käest wäi- 
kese kuldsõrmuse, mille ta peigmehele sõrme pistis. Sõrmus sai 
wahetuse teel muidugi pruudile ning — jäigi sellele, kingituseks 
laulataja poolt...

Eestlaste kiriklikke tarwiöusi täitis kirikuõpetaja Keuchel 
tawaliselt pühapäewiti pärast saksakeelset jumalateenistust. Siis 
käidi armulaual, laulatusel, lapsi ristimas ja ka harilikku „hinge- 
rooga" wõtmas. Nii takistaw kui oli kirikhärra keeleoskamatus 
ka muiöuses asjaajamises — lugeda oskas ta ometi paremini 
kui nii paljudki kodumaa papid eesti keeli jutlustada, wähemalt 
tulid sõnad tal sorawalt suust, ilma selle kangutamise ning 
kugistamiseta ja ilma nende lauseweiöruSteta, miNega waimu- 
likud isandad Eestis koguduse kõrwu haawasiö.

Kiriklikkude toimingute juures oli pastor Keuchelil sageli 
abiks seesama noormees, keda ta ka wahelträäkijakö tarwitas — 
Kustaw Malts. See täitis kirikus köstri aset, eriti mis puutus 
lauarahwa waötulaulmiöse ja laulmisse üldse. Asjaomase 
oskuse oli Kustaw kodumaalt kaasa toonud, kus ta noorematel 
aastatel Madise toana! köstril koorilauljaks oli olnud. Kiriku 
käsiraamatust pidi noor Malts õpetaja Keucheli sootoil, seistes 
altari kõrtoal, lauarahtoale toahel ka pihi-manitsusekõne ette 
lugema, kuna pastor tähtsamad kohad ise luges.

Nõnda oli senistele lahkusuliStele maltstoetlastele 
toalitsetoa kiriku süles jälle pesake tekkinud, mille nad rahuldu
sega omaks toõtsiö. Maha maetud olid igasugused protestid 
ja demonstratsioonid tuttatoast riide- ja juukseseaöusest peale 
kuni kirikus paltoe ajal püstiseismiseni ja suusõnalise toaStu- 
toaiölemiseni.

Krimm sai MaltStoeti usule hauaks, ja mitte üksnes 
senini nähtud põhjusil, fietetuö aineliStele lootustele, mis 
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andsid temale esimese lammutawa paugu, järgnesid põhjen
datud ainelised lootused, mis tegid häwituse täieliseks.

Eesti asunik hakkas warsti märkama, et Krimmi muNapinö 
kasivatab ilusat nisu. Mitte igal suwel ei põletanud põuapäike 
lagendikku surnud kõrwekS, mitte igal suwel ei käinud rohu- 
ttttsuöe pilweö nurme ja aeda laastamas, mitte igal suwel ei 
olnud wesi maapinnalt tilgatumaks kadunud. See paisutas 
südant rõõmsate aimduste ja ootustega. See istutas asujaile 
wõimsaö huwid põue ja pähe. 2a neil ootustel ja huwiöel ei 
olnud enam midagi tegemist usuga. Need olid puhtasti teisest 
ilmast pärit — siitsamast maisest ilmast, ilma mingi wõõra 
seguta.

Maad oll küllalt. 2a maa oli oöaw. Mida rohkem maad 
harid, seda rohkem nisu saad. 2lusat kollast nisu, mida nii 
kerge kullaks muuta. Mis muud, kui püüa wõimalikult palju 
maad harida, et saaksid wõimalikult palju nisu, püüa nii 
palju nisu saada, et oled ise söönud ja jääb kaupmehele kulla 
wastu wahetamiseks ka midagi. Mida rohkem, seda parem. 
Niisugustest huwiöest aga hakkas wälja kaswama uus uff — 
usk, mida keegi kirikuõpetaja mõni aastakümme hiljemini, seda 
oma seisukohalt hukka mõistes, nisu-usuks olla nimetanud...

Kui needsamad inimesed kodumaal olid meeleheitlikul 
majanduslikul seisukorral, siis heitsid nad lahkusule, mis neile 
kangema palweorjuse ja mõnede wäliste kommete hinna eest 
jumala awitawa sõpruse pidi muretsema, õhinaga kaenlasse. 
Nüüd aga, kus nad ilma mingisuguse jumaliku imeabita, mil
lesse nad uskunud, päris omil jalul ja mööda harilikke inimeste 
tehtud maanteid suurte wiletsuste järgi teise, üsna kainesse 
ja loomulikku ilmanurka jõudnud, kus heal aastal ainult parem 
wili kaswas kui endises kodus ja kus oli maad rohkem ning 
maksusid wähem — nüüd ei olnud sel palawal palweusul, 
sel meeleheitlikul imeöe-lootmisel nende ajudes enam maad. 
Wõib olla, et lugu oleks teisiti olnud, kui nad Krimmis kohe 
külla otsa oleksid sattunud — ilma suurema töö ning waewata. 
Wõib oNa, et nad seda siis jumala iseäraliseks ning otsekohe

47 Prohwet MaltSwet. 709



seks armuanniks oma ärawalituö lastele oleksid pidanud. Aga 
neid ootas Krimmis sama raske kui kaine töö. Nad pidid 
esimesel ajal ka siin mitmesuguste puudustega wõitlema, miNest 
neil ainult aegamööda wõimalik oli pääseda ja kosumisele 
jõuda. See mõjus kalnenöawalt, wõõrutawalt, uinutawalt 
nende usulisse meelsusse, just nii, nagu silma paistma hakkaiv 
lootus, tõusta usina töö läbi haljale oksale, mõjus ergutawalt, 
togasunöiwalt nende ainelisteöse instinktidesse, palwewaimu 
asemel puges nüüd äriwaim seniste maliswetlaste sisse. Ja 
see kaSwas sel määral, kuidas nende ainelised lootused täide 
hakkasid minema.

Sellest ärlwaimust ei jäänud MaltSweti koguduse senised 
juhtiwaöki Maimud puutumata, nende seaS prohwet ise.

Aabram Dtort, MaltSweti tähtsam ja agaram jünger 
Kolga rannas, oli kodumaal, uut usku waötu wõttes, hobuse- 
wahetamise maha jätnud, sest et see jõle pidi olema Issanda 
ees. Aga seesama Aabram Nort hakkas Krimmis warSti 
jälle hobuseid wahetama. Nüüd ei olnud see enam patt.

Ka teised hingeäratajaö ja abiprohwetiö riputasid usulise 
klhutusetõö enam-wähem Warna, ükski neist ei rännanud enam 
sihilikult piibli ja lauluraamatuga, awalikke palwetunde pidades, 
ringi. Selle asemel hakkasid nad wirgaSti saakitõotawat põldu 
harima wõl heal palgal teenima. AntS Kõrge, see hoiölik 
mees, jõudis enesele pikema teenistuse järgi maja osta Simfe- 
roopollsse, kus ta wanas eas weel naise wõttis ning mureta 
kodanikuna surmani rahulikult elas. Silejew ja Madis Kirsi
puu heitsid linna ümbruses põllumeesteks ja kogusid endile 
kaunisti waranöust, kuni wiimane hiljemini Kaukasusse edasi 
rändas. Tlsire neitsi Miina leenis esmalt Samrukis oma 
sugulaste juures mõne aasta, mispeale ta sealsamas mehele 
läks ja tubli perenaisena weel kaua Kaarel Torbeki kodust 
majapidamist juhtis. Awalikust usutegewusest taganes samuti 
Mari KusnetS, kes elas Krimmis oma wenna ja õemehe 
juures, kuni neeb 1883. aastal asusid Kaukasusse,- mõni aeg 
peale seda suri endine „lugija Mari" neiupõlwes.
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Aineline jo äriline waim ei jätnud, nagu tähendatud, ka 
Maltswetti ennast rliwamata. Wõib olla, et rahwa muutunud 
meeleolu awalöas temasse kui ka ta endistesse abilisteöse ses 
suhtes eöenöawat kaasmõju, sest kurtidele kõrwaöele ei maksa 
ju kõnet pidada.

Kui Maltswet ligi aasta pushkina mõisas ööwahiks oli 
olnud, läks ta ühe Eestimaalt tooremalt Krimmi asunud arsti, 
dr. Fischeri, juure, kes elas seitse toersta Simferoopolist eemal. 
Jalta maantee ääres, sama ameti peale. Siit hakkas Maltstoet 
sugurahtoaga, fette meelepaha lõi tema toastu juba jahenema, 
iseäranis Aktatshi kula inimestega, natuke sagedamini kokku 
puutuma. Seda kasutas ta muu seas, et ärilisel teel oma sisse
tulekut pisut kohendada. Endine matitoõtja tõstis temas jätte 
Pead. Mitte ainult ei müünud ta asunikkudele hea toahekasuga 
lehmi ja üht ning teist muud, toaiö oli ka ühes majaostus 
ohtta tulu eest toaheltsobitajaks.

Maja ostja oli Jaan Mõnutoere, seesama endine Albu 
peremees, kette must härg omal ajal küpsetati maltStoettide 
peksjaile Albus piduroaks, kuna ta ise ühes teistega toere- 
faunaft pidi läbi käima. Kui Mõnutoere omale Krimmis pesa
paika otsis, sootoitas Maltstoet, kes teatatoasti aasta toaremini 
siia tuli kui rahtoatooorid, talle ühe sakslase maja osta, mis 
oli Aktatshi külasse mõisniku maa peale ehitatud. Mõnutoere 
ei olla esiti nõus olnud, sest ta tahtnud linnast krunti maja
kestega osta, onnud aga toitmaks järele, fui Maltstoet talle 
Peale käinud, et ta fui põllumees jäägu parem ikka külasse. 
Maltstoet, kes sai toene keelega juba sugu toime, lubanud 
kauba müüjaga tasuta toalrnts teha, milles keelepuudus ostjat 
ennast oleks takistanud. Nõnda saanud sakslase maja 350 rubla 
eest Mõnutoere omaks. Llmbes aasta pärast puutunud toiimane 
ja mõned teised eestlased, kes juba natuke toene feelt tönfasid, 
safsiasega foffu ning fuulnuõ toiimafelt, et tema müünud maja 
250 rubla eest MaltStoetlle fui Mõnutoere toolimehele, mitte 
aga 350 eest, ning toiimafelt saanud ta fa ainult sette summa. 
Oma toäiöet finnitanuö safslane ustatoa fõtoaöusega.
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See oll äriline tehing, nagu on ärilised tehingud ikka. 
Maltöwet oli waheltkaupleja ja tahtis oma kasu saada. Et ta 
seejuures natuke walet tarwitas — missugune meie ärimees 
el tarfoita äri tehes mitte walet? Kui Maliswetile ta tegu 
moraalselt pahaks pandi, siis muidugi sellepärast, et ta seisis 
weel waimuliku mehe lõhnas, pahakspanijaö olid ka kõige 
eel need, kes matiwõtjale matti maksnud — Jaan Mõnuwere 
ja nell-wiiö teist meest, kes Juhan Leinbergiga äriliselt kokku 
puutunud.

Need pahased mehed pidanud kurja nõu endise prohweti 
ja usuisa käest nendelt wõetuö kasu wägisi tagasi pitsitada. 
Kuid sellest saanud MaltSweti lähemad sõbrad Mlas haisu 
ninna ja tõtanud teda hoiatama. Kui mehed jõudnud MaltS
weti elupaika, olnud ta sealt juba ära ning hoidunud hiljemini 
Simferoopoli ligikonnast eemale.

Järgmisel ajal elas Maltswet, teenistusest waba, kord 
siin, kord seal sugurahwa juures, kõige wiimaks Dshurtshi 
asunduses, kus temal, nagu Aabraml külaski, olid mitmed 
wanad head sõbrad. Rahwa laiemate hulkade poolt ei olnud 
tal enam otsekoheseid waenuawaldusi karta, sest mida paremale 
järjele kosus asujate majanduslik seisukord, seda enam ununesid 
süüdistused prohweti waötu, kes tõotuste ja ilmutistega äpar
dunud, ja seda leplikumalt hakati tema kui eksliku inimese peale 
waatama.

Ta elas ainult neli aastat Krimmis, siis pöördis kodu
maale tagasi — aastal 1865. Otsekohest põhjust andis talle 
seks lugu, et tema perekond, nagu teada, temale siia järgi ei 
tahtnud tulla, kuna ta passi puudusel Krimmis pealegi ise- 
seiswaks maapidajaks ei wõinud hakata. Olga ka waimulikul 
põllul ei olnud tat siin enam midagi teha, kui ta seda ehk weel 
oleks tahtnudki, prohwet oli oma uskujad, apostel oma kogu
duse kaotanud. Küll walmlstas temale fee pisuke ringkond 
ligemaid sõpru, kes talle weel uötawaks jäänud — enamasti 
wanemad naiöterahwaö —, üsna liigutawa jumalagajätmise 
ja täitsid ta reisuwankrit wirgasti kõiksugu witsikute ja lännifu- 

712



tega. Rahwa enamus aga nägi teda jahedal ükskõiksusel 
Krimmist lahkuwat — maalt, mille ta oma kogudusele ja ise
endale oli wallnuö.

Et seniste usumäratsejate hulka jäi jampsiriismeiö maha, 
et üksikud isikud kauemal aega weel alalöasid endisi unistusi, 
kuigi enam endamisi, see oli erandlik nähis, mis muutunud 
meeleolu üldsust ei teisendanud. Mitte ainult, et neitsi Muna 
Samrukis kõneles weel mõnda aega maailma otsast ja wiimsest 
kohtust ning usulises ekstaasis ka wahel jäi hingetuks,- mitte 
ainult, et paide Ants pisukeses sõõris endist imeöeusku teatawa 
ajani püüdis säilitada, Waid aasia wõi paar peale Maltsweti 
lahkumist tõusis Aktatshi külas koguni uus prohwetike üles, kes 
leidis pihutäie nõörukeste poolt möööuwalt ka uskumist.

See prohwetlik äbarik oli keegi hoopis põrunud peaga 
inimene, nimega Jaak Siberg. Ta põdes raske soetõwe läbi, 
ja kui ta ihuliselt terwenenuö, leidus, et ta waimselt haigeks 
oll jäänud. Ta pidas ennast prohwetiks ja Moosese sarnaseks 
imetegijaks, lubas rahwa kuiwal jalal läbi Musta mere Jeruu
salemma wiia, peksiski kord AluMa all oma prohwetikuuega 
merd, et see tõuseks kahele poole ja soetaks tema „kogudusele" 
kuiwa kõnnitee, kriipsutas oma toa seinad mõistatuslikke 
waresejalgu täls ning tegi ja kõneles kõiksugu muid waimu- 
haige inimese tottusi, mida tema wäheseö uskujad muidugi 
pidasid jumala salapäraseikS ilmutusiks, mida nad eneste kasina 
tarkusega püüdsid seletada.

Kui waesekese nõörameelsus ikka selgemini hakkas esile 
tulema, toimetati ta küla mõistlikumate elanikkude poolt hullu
majja, kuhu ta jäi poolteiseks aastaks. Siis aga wõtsiö tema 
poolehoidjad ta sealt enda wastutusel toälja ning toitsid teda 
ja ta perekonda niikaua, kui Jaak 1880. aastal suri. See 
toitmine sündis lahtisel käel, nii et „prohwet" oma perega elas 
päris opmanielu, ja täiesti usutaw oli, kui üks tema jünger. 
Mart KirSpuu, pärast küttis, tema üksi olewat Jaagukesele 
peale tuhande rubla ohweröanuö. Niisugune ohwrirneelsus 
oli seda tähelepandawarn, et Matt ja tema naine ise olid 
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kehivaö teenijad inimesed, paide Antsul, kes pidas sõgedal 
sonijat samul! jumala tõlgiks, kulunud tema peale ka mõned 
head sajad. Igal reedel wõttis „Prohwei" oma koguduselt 
kõiksugu ande wastu, mille seas, sest et jumalamees oli maias, 
tähtsal osa elenöaslö mesi, suhkrusaiaö ja muud magusad asjad.

Jaagu jüngrile mõistuslikku tasapinda kujutab kõige pare
mini lugu, kuidas nad oma prohwetit matsid. Nad panid ta 
puusärkl walges ohwitserimunöris, mõõk wööl, „tärniga" müts 
peas, ning ünna surnuaial olewale hauale lasksid PüSülaöa 
riöü, mille peale kolmes keeles, wene, saksa ja eeSti keeles, 
oli kirjutatud: „Siin hingab jumala rahus Taaweti kuningas".

Hiljemini wüksatas mõnede peas küll helgike üles, et nad 
saanud tüssata, ja siis kahetses üks oma meepotikesi, teine oma 
suhkrusaiakesi. Aga nüüd polnud enam midagi parata — proh- 
wet oli kõhu täis söönud ja jätnud arwe jumala maksta.

Need olid wiimseö kramplikud tuksatuseö, mis endisest 
wõimsamast usuliikumisest weel järgi jäänud. Krimmi eestlaste 
seas leidus Mll hiljemgi weel, iseäranis wanemate inimeste 
hulgas, wagatsejaid, aga need olid seda laadi, nagu wagat- 
sejaö kõikjal meie talurahwa seas — inimesed, kes hariduslikust 
walgusest sootuks ilma jäänud. Märatsewaö liialdused aga 
olid „Taaweti kuningaga" lõplikult maetud, rahwa enamikust 
aga juba ammu enne — siis, kui hakkas salweöesse kogunema 
kuldset nisu.

714



35.

Jõuproowid.

Wäljaränöamine Krimmi jäi peale seda, fui 1861. ja 
1862. aastal tulnud rahwawooriö pärale jõudnud, seisma. 
Maad oleks Taurla poolsaarel jätkunud enam kui kümnele 
tuhandele perekonnale, aga seda ei tuldud saama.

Muude põhjuste kõrwal, nagu wiletsaö passioluö, pikk 
tee, ettewõtlikkuse puudus ning naeruwäärne paiste, mis oli 
sel maltswettiöe ettewõttel „ilmalikkude" silmis, mõjus rah- 
wasse tagasiholöwalt, iseäranis weel see, et Krimmist oli esiotsa 
aiwa halba kuulda. Mitte ainult ei löödud kodumaal esimeste 
wäljaränöajate häöatalwest ajalehtedes ja kantslites lärmi, 
Waid üksikud inimesed ja perekonnad, kes wõõra maa tundmata 
oludes midagi ei märganud peale hakata, pööröisiö kodumaale 
tagasi ning laitsid seal Krimmi sootuks ära. Et need, kes- rahwa 
kahanemisest kahju said, ei jätnud niisuguste tagasipööröijate 
laiöusõnumeiö ka kaugemale wälja helistamata, on arusaaöaw.

Llks säheröusist tagasiminejaist oli keegi Kaarel Sollenbach, 
kes oll kutsarina eluaeg saksu teeninud ning kõige wiimaks 
Ahula mõisniku von Grünewalöi juures teenistuses olnud. 
See mees, kelle Krimmi kurb nägu ära kohutas, keeras, jõud
nud 1862. a. sügisel siia, kohe otsa ümber ja jõudis juba 
nowembrikuul Ahulaöse tagasi. Seal läks ta sedamaid endise 
leiwaisa juure, kelle lahkes wastuwõttes ta julge wõis olla, ja 
rõõmustas teda tumedate lookestega Krimmi koledusest ning 
WMjaränöajate hädast.

Oi, need olid lõbusad sõnumid sakstele! Härra von 
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Grünewald teatas neid rlngkirjalisett wübimata oma naabritele, 
need jälle omadele, kuni terwe maakond teadis, et Krimmi 
rännanud talupojad ei ole uue asumaaga sugugi rahul, nii et 
tulewaö warsti robinal tagasi. Mõisade sundijad aga kandsid 
selle eest hoolt, et rõõmusõnumid ulatusid ka küladesse ja seal 
sünnitasid tarwilist õudu.

Et saksad krimlaste tagasitulekut uskusid, näitab wäike 
looke, mis sündis Seiöla paruni ja tema rentniku Mart Jalaka 
wahel peale kutsari-Kaarli kojujõuömist. Jalakas, kellel nõu 
olnud 1863. aastal Krimmi rännata, oli eelaaSta jaagupi- 
päewal mõisas oma kohta käinud üles ütlemas, parun keela
nud ja hoiatanud teda elawalt. Lubanud wiimaks Mardi renti 
ligi poole wõrra alandada, kui ta aga paigale jääks ega annaks 
teistele hawa eeskuju... Kui nüüd SoNenbach Krimmist halbu 
sõnumeid kaasa tõi, jättis Jalakas wäljarändamis-mõtte katki 
ning läks mõisa oma kohta paruni poolt tõotatud oöawama 
rendiga endale tagasi kauplema. Aga toota näpust — parun 
Vletinghoffil olid nüüd koguni teised jutud ja tingimused! Ta 
tähendas Mardile külmalt ja kuitoalt, et rahtoas tulla Krimmist 
tagasi, mispärast ta panna kohtadele hea osa renti — juure!

perekondade seas, kes järgmistel aastatel, peale kutsari- 
Kaarli, kodumaale tagasi rändasid, olid mõned lugupeetud 
isikud, mis koduse rahtoa kohta Eestis mõjuta ei toõinuö jääda 
— kõige pealt Maltstoet ise. Temaga ühel aastal lahkus 
Wisusti Juhan, liignimega pelikan — seesama Wäinjärtoe 
toaNa peremees, kes Albu mõisa tallis, pärast teiste malts- 
toettiöe nuhtlemist, mõisa peksumeistrilt nii rängasti sai toit- 
sutaöa, et ta põdes pikka aega haigetoooöis haatou. Ka see 
haiglaselt erutatud hädaldaja ei saanud Krimmis kuidagi hak
kama. Ka kaotas ta siin surmale oma üheksa-aaStase tütre, 
mis mõjus temasse toaga rõhutoalt. Naise toastuseismisest 
hoolimata kolis ta peksurikkale toägitoallamaale, mille mäles
tusi ta oma ihul kandis, jälle tagasi, kus ta hlljemini Ambla 
kihelkonnas elas ja „pranku toanamehe" nime all laiemalt 
tuttato oli.

716



Aga ka tähtsaim ja rikkaim isik Krimmi läinud maltsweti- 
usuliStest, mees, kes andis siin külale nime — Lõpeiveski Aab- 
Tam — ei suutnud uue kodumaa pinna Mlge kinni kaswaöa. 
Temal oll teistest Krimmi suguwenöaöest enam kui Mmme 
korda rohkem kapitali, aga ta ei raatsinud, kartes ärilisi kahju
sid, sellega midagi peale hakata. Aralt hoidis ta raha kodus, 
ilma seda intressile toõi muul wiisil kasu peale panemata, ning 
laskis enesest kõik wõimaluseö, wõileiwa eest maad osta wõi 
rentida, tarvitamata mööda minna. Näiteks pakuti Kara-Kijati 
mõisa, millel oli 2200 tiinu maad, suur wiljapuuaeö, kolme 
paar! kiwiöega wesiweski ja füta 25 kümnikuga, tol ajal rendile. 
Ja missuguse hinna eest? Ainult 900 rubla eest aastas! Aab- 
ramil oleks nalja-asi olnud mõis rentida, aga ettevõte käis 
eesti külataaöil, kelle pilk kodumaa talukoha piiridest eemale ei 
ulatunud, uimastavalt üle silmaringi. Ta pigistas rahakoti 
tugevasti Münte Vahele ja jäi käpuga katsutavast kasust ilma. 
Paar aastat hiljemini rentis üks Venelane mõisa, mille eest 
ta rahuga nüüd juba 1400 rbl. renti maksis. Kaheksa aastaga 
pani see mees tuhandeid kokku ja sai rikkaks.

Nort ei saanud oma Väikesest, kümne tiinu suurusest päris- 
kohast niigi palju, kui tema suure perekonna ülespidamiseks 
tarVis läks. Ehk küll tööjõuliste laste poolest — kolm poega 
ja tütar — rikas, haris ta siiski ainult Vähe põldu ning pidi 
sel kombel oma seisukapitalist iga aasta majapidamisele juure 
lisama — kahju, mida ta hobuseparistamisega poolegi tasa 
ei jõudnud teha.

Weel üks asi tegi Aabramile ta elukoha Vastikuks. See 
oli Mlmtõbi, mis Valitses selles jõemaöalikus ning VaeVas 
teda, ta perekonda ja kõiki muid Aktatshi Kila elanikke kuude-, 
isegi aastatekaupa. Nii terVe ja kosutav, fui on Krimmi 
lagendiku stepi-õhk muidu — kopsuhaigusi tuleb siin näiteks 
koguni harVa ette —, sai jõe-äärne kliima eesti elanikkudele 
ometi enam kui piinavaks, sest kes põdesid kaua külmtõbe, jäid 
pärast Veetõppe, mille tagajärjeks oli enamasti surm.

Aabram kiratses kuus aastat oma kohakesel elada, siis.

717



1867. а., oli ta himu Krimmist otsani täis. Ta müüs oma talu 
600 rubla eest Kustaw Maltslle ja rändas kodumaale tagasi. 
Et tal oll weel paar tuhat rubla endisest waranöusest järel, 
siis ostis ta omale Harjumaale päriskoha, kus ta käsi hiljemini 
jälle paremini hakkas käima.

Tema talukese omandaja Malts, kes waheajal oli abi
ellunud ja mõlsateenistusest aasia pärast Aabrami külasse 
rentnikuks asunud, oli mõne aastaga juba niipalju noöikest 
kogunud, et tal koha ostuhinnaks säästus 400 rubla oma raha, 
kuna ta puuduwa osa laenas. Küll oli Kuölawil Samrukis 
ligi 30 tiinu pärismaad, aga nõu, hakata seal elama, oli ta 
rahapuuduse pärast omal ajal katki jätnud. —

Krimmist tagasirändamine jäi nüüd küll seisma, aga seisus 
oli ühtlasi kodumaalt Krimmi rändamine. Alles 1869- aastal 
tuli jälle uus woor eesti wäljaränöajaiö, paarkümmend pere
konda, Tauria poolsaarele asumaad otsima.

Nende tulekut oli soodustamas juba suurendatud liikumis- 
wabaöus, mis Vallimaal seaöuseanölikul teel maksma pandi. 
1856. aastal antud talurahwa-seaöuse kõige jämedamaid 
ülekohtu-kühmusiö weidi maha wiiliöes oli muu seas 1863. a. 
passimäärusi seöawõrt muudetud, et passid, nagu siseriigiSki, 
anti nüüd aasta ja poole aasta peale wälja, mitte enam kahe 
kuu peale, kuna mõisnikud õiguse kaotasid talupoega wallast 
wälja minemast keelata wõi takistada. Talurahwa seast tõus
nud alalised kaebused niisuguste orjapõliste kitsenduste üle, 
mis talupojale oma kubermangust wäljapääsu nii häöti kui 
wõimatuks tegid, olid Peterburis aegamööda ometi mõjunud. 
Llueö Tallinnamaa wäljaränöajaö tulid juba aastapassiöega 
Krimmi, nii et neil seal aega jäi asukohtade järgi ümber 
waaöata. Muidugi kergendas nende asumist märksa ka see 
lugu, et nad hulga sugurahwast juba eest leidsid, kes neile 
nõuandmise ja teejuhatamisega abiks wõis olla.

Lestt talupojad oleksid Krimmis wõinuö lühikese ajaga 
saada jõukale majanduslikule järjele, kui neil wähegi rohkem 
rahalist jõudu ning selle kõrwal sugu enam ettewõttewaimu 
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ja ärilist meelt oleks olnud, ilma milleta ju kapitalistlikus ilmas 
redelist üles ei saa. Kaks teed olid nende ees lahti, peale seda, 
kui kroonumaaö muidu enam päriseks ei antud: maad kas 
rentida wõi osta. Renöihinö seisis palju aastaid 30 kuni 50 
kopika peal tiinu eest, ostuhind 5 kuni 8, kõige rohkem 10 rubla 
Peal. Maapinna hind oli sellepärast nii madal, et suurkrunöi- 
omanikkuöel puudusid töötati)aõ käed, mis nende omandusele 
wäärtuse oleksid annud. Neil ei olnud endi kapitalistliku meele- 
walla all kullalt tu arata rahwast, kelle kätte nad oma maa 
kasu kandma oleksid wõinuö anda, kelle loomulikku wajaöust, 
elada, nad oma kasuks oleksid wõinuö tarwitaöa, nagu seda 
tegid eestlaste endised peremehed ja muud mõisnikud perekates 
riigiosaöes. Krimmi maad, mis olid kroonu kõrwal wene ja 
tatari aadlikkude ning kaupmeeste päralt, ei toonud neile puht- 
agraarlikus mõttes talupoegade ja põllutööliste puudusel pea
aegu mingit kasu. Nende raha-allikaks olid ainult lamba- ja 
loomakarjad ning hobukaswatused,- aga ka neid ei olnud 
ammugi kõigil suurkrunöiomanikel, Waid ainult harwa mõnedel. 
Nõnda seisis Krimmi lai lagendik ühest äärest teise pika rohu 
all söödis ja mõisaomanik ootas kündwaid ja külwawaid prole
taarlast, et omandada nende tööst seda tulu, mida teised maa
omanikud paremates paikates nii rohkesti kaukasse toppisid.

Nahapuudus tegi eestlastele wöimatuks panna Krimmi 
neitstlist pinda kohe laiemalt toitja alla, sest kui palju sa mõne 
paari härgadega, harksaha, puuäkke ja mitmete muude isa
isade tööriistadega põldu jõuad soetada ning harida, kuna 
paremate ja rohkemate abinõude muretsemine aasta-aaötalt 
edasi pidi lüfatama! Lihtlast oldi esiotsa kliima ning siinsete 
põlluharimistoiisidega harjumata ja toilumata. Olga kõigest 
hoolimata oli juba esimese aastakümne toältel märgata edu 
ja kosumist ning mitte üksnes froonumaaöel oletoates asundus
tes, toaid ka mõisnikkude rendi- ja kümnisekülaöes. Appi tuli 
Palgehigis rübeletoatele asunikkudele tolleaegne sündsam kliima, 
mis ei olnud toeel nii põuöne kui praegune. Kõrge rohi, mis 
kattis lagendiku suuremat osa, hoidis toeel niiskust alal, toihma 
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tull sagedamini ja lund rohkem, mis jäi pika rahumetsa alla 
kauemini peatuma, kuna nüüd tuuled lume madalalt pügatud 
wiljawäljaöelt meröe puhuwaö wõi orgudesse koguwaö, kust 
ta sulaga jõgesid ja ojasid mööda liiga ruttu ja kasu saatmata 
meröe woolab.

Tähelepanöaw kosumistunnus mõisnikkude maadel ela- 
wate eestlaste kohta oti, et paar wäiksemat seltskonda 1870. 
aastal juba kaks mõisa rendile wõisid wõtta. Mõisad aset
sesid ligistikku, 18 kuni 20 weröta Simferoopolist ida pool, 
Aasowi mere poole wiiwa suurtee ääres. Wähema mõisa 
— 700 tiinu suur, ilusa uibu-aiaga ja wäikese wesiweskiga — 
rentisid seitse sZutke küla perekonda 7O0-rublase aaötarenöi 
eest, teise suurema aga, millel oli 1700 tiinu krunti, ka wesiweski 
ning kõrts, kuusteistkümmenö perekonda Aktatshist ja mujalt 
1000 rubla eest.

Wiimane mõis, nimega Kaöiköi, oligi juba rendil armeenia 
kaupmehe käes, kes tema eest ise ainult 500 rubla maksis,- 
nõnda lõi see mees enesele, rentides mõisa edasi, eestlastelt 
terwenisti 500 rbl. aastas kasu wälja. Aga weel enam. 
Eestlased, kellel julgus ja selle kõrwal ka kõwem rahaline jõud 
puudusid, jätsid mõisa hooned, weSki ja kõrtsi ning 100 tiinu 
maad armeenlasele, sest et neil muidu oleks olnud 400 rubla 
renti rohkem maksta! Ja sealjuures tõi kõrts üksi 150 rbl. 
renti sisse! Nõnda kerkis waheltrentija kasu kõige wähemalt 
900 rubla peale, millise summa eest ta terwe mõisa eestlaste 
kätte oleks annuö.

Et wiimastest ainult kolme! peremehel küllalt jõudu oli 
sajatiinulist maatükki harimisele wõtta, siis kutsusid teised kolm- 
teistkümmenö perekonda, kellele fee liiaks läks, endile igaüks 
ühe abirentniku lisaks.

Kui jämelabasel näol tulid ilmlikud kasupüüöeö endiste 
„jumalariigi taganõuöjate" meelsuses nähtawale, seda näitab 
selle mõisarenttmisloo järg ja lõpp.

Juba esimesel suwel mindi wahelttenmikuga aineliste 
tulude pärast käredasti tülli. See ei sündinud mitte üksnes 
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fel äriliselt loomulikul põhjusel, et kummagi partei küüned olid 
omaplöi, waiö eestlased etendasid Minorimist meelega, sest 
et neli selle taga warjul oli tüse taskupolitilme plnan. Nad 
püüdsid armeenlase elu wõimalikult hapuks teha, lootes, et 
mees ühel heal päewal jagelemisest tüdineb, maad ning majad 
maha jätab ja linna kolib, kus tal suured majad hea sisse
tulekuga. pahemal puhul aga wõis korda minna, et ta annab 
oma osa mõisast hästi oöawasti mahajääjate kätte.

Lugu läks aga teisiti. Armeenlane laskis enese Mll wälja 
kangutada, aga mõisa, meskit, kõrtsi ja oma käes olewat maad 
ei annuö ta mitte kaagutajate kätte, maid rentis nad Kustaw 
Maltsile 400 rubla eest. Wiimane oli nimelt külmtõwe pärast 
sunnitud oma ostukohast, mida ta aastat neli pidanud, lah
kuma, andes wlimase saja rubla eest rendile. Muidugi sattus 
nüüd Malts, kelle läbi Kaöiköi meeste nõu nurjunud, wiimaste 
wlha aNa. Kõiksugu hõõrumised ja kadestamises olid mõisa- 
rentniku ja Mlarentnikkude wahel igapäewaseö asjad. See 
kestts nõnda kolm aastat, siis tuli lõpp. Kaöiköi meestel ei 
läinud mitte üksnes korda oma waraliseks tuluks Maltsist lahti 
saada, Waid ka kolmeteistMmnest abirentnikust, kes neil neli 
aastat renöikontrahti aidanud pidada, keda neil aga nüüd 
enam tarwis polnud, sest et nad leidsid endi seljast juba rohkem 
toina.

Nelja-aaStane renöl-aeg oli 1875 lõpule jõudnud, ühes 
settega ka armeenlase renötteping mõisa omanikuga. Wiimane 
tull Klietolst, kuö ta elas, SimferoopoliSse, et anda mõisa 
uuesti rendile. Eestlased olid kontrahi üles ütelnud, sest et 
mõisnik sootois mõisamaja ühes rohuaiaga enda katte jätta, 
kuna rent, 1400 rbl., endiseks pidi jääma. Aga kui paremat 
kohta ei leitud, otsustasid Kaöiköi mehed pakutud lepingu toastu 
toõtta.

Seda tehti nüüd õieti omapärasel kombel. Abirentnikku- 
öele sõna lausumata sõideti ühel ilusal ööl kokkuräägitud nõu 
järele linna ja tehti mõisaomanikuga leping nõnda, et senised 
abirentnikuö, nende seas ka Malts, jäid kaubast toalja. Nelja 
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aa-öta eest oli õnnelik olöuö, et teiste abil mõisa wõiöi wõtta,- 
nüüd aga, kus jõuti omast jõust aastarenti juba ära maksta, 
heideti abimehed ukse taha. Minge, kuhu tahate! Wõi fee 
meie asi on, kas uut asukohta leiate wõi mitte! Kustaw Malts 
aga oli see olnud, kes meestele nelja aasta eest seda mõisa 
soowitas, kes nad ühele nõule sobitas ning asja pärast rohkesti 
aega ja waewa kulutas. Sama tänu, mis teistele, sai nüüd 
ka temale osaks...

Wäljatõugatuö perekonnad otsisid enestele jälle kümnise- 
kohaö — siit ja sealt, kust keegi juhtus saama. Qhist renöikohta 
ei jõutud wõtta, sest selts oli wähene ja kohad suured. Malts 
aga kutsuti naabermoisa rentnikkude hulka, kelle seast üks osa
line oli surnud, teine pahategude pärast wälja heidetud.

Eesti asunikkude majanduslik kosumine, esimesel aasta
kümnel toeel wõrölemisi wisa, wõttis järgmisel aastakümnel 
juba suuremat hoogu. Noorem sugu, lõunamaa kliima ja 
wõõraste oludega juba harjunud, nihkus juhtiwamale paigale, 
pani uue eluõhu lehwima, hakkas soetama suuremat terasust, 
agarust, nobedust orja-aegsete wanaöe sekka, elustades nende 
kängujäänud waimseid jõude, neid enestega kaasa kiskudes. 
3uba hakati paremaid põNutööriiStu nõutama, põlluharimist 
laiemal määral ja põhjalikumal meetodil arendama ja päris
maadel uusi ruumikamaid ning nägusamaid eluhooneid ehitama 
— nii seniste tatari hurtsikute kui ka esimesel aastakümnel 
wähese jõuga ehitatud wäikeste majakeste asemele. Qhtlasi 
tehti hakatust koolide asutamisega, kõige esmalt Kaöiköi külas 
,1872. aastal, sest sealsete elanikkude seas leidus mees, kes oli 
kooliõpetajakohuste täitmiseks kõlblik — Tallinnas algkoolist 
läbi käinud 3üri Thomson, selle wana soldati poeg, kes oli 
maakuulajatel Krimmis tõlgiks olnud. See mees hakkas esi
otsa oma ainsas kitsas elutoas asunikkude lapsi õpetama, sest 
et külas sündsat ruumi kooli tarwiö ei olnud,- hiljemini seati 
mõisa pereköök koolipiöamisekö korrale, nii hästi kui fee wõima- 
lik oli.

Teise aastakümne lõpul tärkas ka nende asunikkude seas. 
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feö asusid rentnikkude ja kümnikkuöena mõisamaadel, mõte oötu- 
teel omandada pärismaad, hakata iseseiswaiks krunöioma- 
nikeks. SeNe mõtte algatajaid oli esiotsa ainult kakS-kolm meest. 
Teised kõik panid niisugust ostunõu naeruks,- neile ei tahtnud 
pahe mahtuda, miks talupoeg peab maad hakkama ostma, kui 
seda tühise hinna eest küllalt sai rentida. Endisele põlisele 
renöitalupojale oli ostetud maa, päriskoht, wõõras mõiste, 
ta ei suutnud ennast maa omanikuna kujutella. Ka ei tulnud 
tafle meele karta, et maahinö, seega siis ka renöihinö, wõiks 
tõusta, sest kuni Türgi sõjani seisid maade hinnad Krimmis 
muutumatud.

Niipea aga kui sõda möödas ja kartus kadunud, et türk
lane wõiöab ja wahest Krimmi poolsaare ära kahmab, algas Sau
na kubermangus elata maaostmine, mida sooritasid iseäranis 
saksa asunikud niisuguse tuhinaga, et maapinna hind korraga 
kahinal hakkas tõusma. See nähtus ergutaski mõned terasemad 
eestlased üles ja lükkas neile ostunõu nii-öelöa nina alla. 
Kulus aga taeel aega ja toaetoa, enne kui neil korda läks 
tartoiflfe rahajõuga taarastatud seltskonda kokku meelitada, 
sest kohad olid suured,- alla tuhande tiinu polnud neid saada, 
seda rohkem aga tuhande kuni kümne tuhande tiinu suurusi. 
Küll oli nii mõnelgi eesti rentnikul tuhat rubla ja rohkem kapi
tali kogutud, aga seda ei raatsitud nii tumeda äri peale, nagu 
ofl maaostmine nende meelest, käest anda. Esiotsa, 1878. a. 
alul, ei heitnud keegi KuStata Maltsi, Otto Kure ega Ants 
Krügerl nõusse, kes olid ostuplaani ülestaõtjaö. Alles aaöta 
lõpul, kui maade rutuline ostmine ja nende hindade kerkimine 
tõukas igale taastu pead, kastaas ostuhimulisie selts juba 
kümne mehe suuruseks.

Kuld seegi selts hakkas nii aral ning fitfafoaatelifel kõhe- 
lusel ja nii taähese üksmeelega asjast kinni, et mitu head 
kohta, mis olid kõige kasulikumail tingimusil saada, meestel 
nina eest ära toõeti. Nõnda möödus enam kui aasta, ilma 
et ühegi kaubaga lõpule oleks jõutud. Siis taümaks, küünla
kuul 1879, hakati ühe kauba otsast kindlamalt kinni.
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Lltshkuju-Tarhanl mõis, 2460 tiinu suur, 23 toetata Sim- 
fetoopolist lääne pool, 15 toetata Dltuata mere rannast, oli 
42 000 rubla eest müüa. Hinnast nõuti 12 000 rubla kohe 
kätte ja 10 000 rbl. kolme aaata pärast kuueprotsendine in- 
treafiga; puuöuto summa, 20 000 rbl., jäi Hersoni põllu- 
pangale endise panöitoõlana tasuda. Selle mõisa oatia eeft- 
laate felta, fea toaheajal ometi kahekümne nelja mehe artou- 
liseka kaatoanud. Maa jagati kahekümneka osaka, iga osa 
125 tiinu suur,- fea täit osa ei jõudnud toõtta, pidi poolega 
leppima. Suurem jagu, kuuateistkümmenö meest, omandasid 
täied osad, kaheksa peremeest aga pooled, 62V2-tlinuseö. Ostjate 
seaa olid mitmed, fea allea 1869. aaatat Krimmi rännanud. 
KüN ei olnud Tarhani frunt faugeltfi nii hea toitja- ja heina
maa fui perefopi maafonnaa mitmed fohaö, millest ostjad 
toiitoitamife ja fokfuleppimatuse pärast ilma jäänud, aga pare
mat ei olnud enam saada.

Maa peal asusid ühea fülaa fafafümmenö toiia peret 
tatarlasi, teifea fümme peret toenelafi; ehmatusega fuulsiö 
nii esimesed, fea seal juba mitu põltoe elanud, fui fa toene 
asunifuö, fea fa juba fümmefonõ aaataib Tarhani pinda ha
rinud, et nad pealetulijate eest peatoad taganema ja endile 
uut paifa otsima, fua oma pead toita. Eestlaate fapital fangu- 
taa siin maa päriaelanifud, tatarlased, toittoa mullapinna 
küljest lahti, nagu tegi seda sakalaate, toenelaate ja teiate 
muulaate kapital muia Krimmi kohtaöea toeel suuremal määral. 
Mnöa läksid tuhanded ja kümned tuhanded tiinud mõningate 
inimeate toõi koguni üksikute kapitaliatiöe kätte, fea aladel, 
mia andsid enne suurtele rahtoahulfaöele peatoidust, elutoad 
nüüd üffinöa oma perefonnaga, kuna ajutised palgatöölised 
teetoafr nende töö ära. Nahtoaa aga, fea siin sündinud, põli
selt elanud ja samaase mullapõrmu lootis puhfama saada, 
kuhu ta esitoanemad sängitatud — see rahtoas tõugati hul
kuma, lisaks „odatoate tööjõudude" maata ning koduta taga- 
toaratoäele.

Tarhani ostjad olid maa eest, mille tiinu-hind paar aasta
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kest tagasi alles 5 kuni 8 rubla olnud, juba 17 rubla maksnud. 
Järgmistel aastatel weörutasiö aga krunöihinnaö toed järse
malt kõrgele, nii et 1882. aastal, mille peale langes eesti 
asunikkude suur maaost, nõuti juba 44 rubla tiinust, kuna 
mainitud eestlaste poolt 42 rubla taheti maksta.

See oli halekuulsaks saanud Kuntaugani mõisa ostmine.
Kaöiköi ja ühe naaberküla eesti rentnikud himustasid seda 

6500 tiinu suurust maalahmakat, mis asetses kolmkümmend 
toersta Simferoopolist lääne pool, kümne toerata pikkuselt 
Musta mere ääres, meeleldi omandada, sest maa oli hea ja 
mõisal palju hooneid ning päratumad toiljapuu- ja toiina- 
marja-aiaö, kuigi toiimaseö ühes hoonetega seisid omaniku 
hooletuse pärast korratuses. Aga jõukamaid ostuhimulisi kogu
nes nii suure kmnöi kohta liiga toähe — mõlematest küladest 
Paarkümmend meest ning üksikuid siit ja sealt toeel mõned. 
Korraga ilmus neile tuttato maalikunstnik professor Köler 
Peterburist, kellest oli kuulda, et ta Krimmi maad sootoitoat 
osta ja kellel pidi rohkesti raha olema, meeste kutsel ostuosa- 
llsena appi. Kaup tehti lehekuul 1882 raskeil, osalt meeletult 
tingimusil, milles süüdi oli Köleri kui juhtitoa ostja asjatund
matus. Maa hinnast — 213 000 rubla, mille seas 90 000 rbl. 
Hersoni põllupanga laenu — pidid ostjad kohe 24 000 rubla 
ning juba kaheksa kuu pärast 50 000 rubla ära maksma, 
kuna 109 000 rubla jäi 6 protsendiga kaheksa aasta peale 
tasuda. Kaelamuröeto oli aga eriti see punkt lepingus, mille 
järele ostjad kaubast taganemise toõi selle murdmise puhul pä
rast eelkontrahi lõppu müüjatele 48 000 rubla kahjutasu pidid 
maksma. Mitte müüjate poolt ei tulnud see määratu karis- 
tusemäär — need oleksid käsirahaga üksi leppinud — toaid 
pea-ostja Köleri poolt, kes näilikult artoas, et kõrge karistuse- 
määr kihutab ostjaid taga tartoilift rahasummat innuga kokku 
kraapima, mis hoiaks selle eest, et tema meelest nii kasulik 
kaup nurja ei lähe.

Õnnetus ei jäänud tulemata. Selgus toarsti, et Köle- 
rit, kes oli suurema osa maast, 3700 tiinu, oma nimele lasknud
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kirjutada ja keda peeti rikkaks meheks, rohkem raha ei olnud kui ai
nult paari tuhande rubla ümber. Ta oli kaupa tehes lootnud 
kergemeelselt laenude peale, muu seas ühe wäga uduse laenu 
peale. Tehes üksikute isikute ärilist era-asja tolleaegse mõtte- 
wiisi järele rahwuslikuks ettewõtteks, poordis Köler kodumaal 
Aleksandri kooli asutamise peatoimkonna poole soowiga, et 
temale laenataks selle kooli heaks ülemaaliselt korjatud kapi
talist Kuntaugani mõisa peale 30 000 rubla. Kirikuõpetaja 
Hurt, peatoimkonna esimees, oli esiotsa laenu poolt, lõi aga, 
kui kuulis, kuidas oli lugu wäljaostmise tingimustega, laenu 
waStaseks, mille tagajärjel Aleksandri kooli asutamiskomiteeöes 
ning eesti ajakirjanduses pääsis lahti äge suu- ja sulesõöa 
laenu eest ja laenu wastu, kuni Köler sunnitud oli laenusoowist 
taganema.

Kui saabus 19. jaanuaril 1883 eelkontrahis äramääratud 
maksutähtaeg, oli küll wähemail ostjail, igaühe maaosa suurust 
mööda, tarwiline raha koos, mitte aga peaostjal Köleril. Huka
tus oli seega kõigil käes. Meel pääseti settest üürikeseks see
läbi, et müüjad maksutärmini paari nädala tvõrra edasi lük
kasid, kuid rajades ostulepingu nüüd weel raskemaile tingi
musile. Sette aja sees läks õnnetutel korda saada Tarhani 
asunikkudelt nende maa pantimise kaudu 20 000 rubla wõlgu, 
kuna Köler laenas sõprade käest ka 10 000 rubla. Aga mõne 
aasta pärast tuli asjale ometi hale ots. Ostjad ei jõudnud 
müüjate wastu oma kohuseid täita ja kaotasid mõisa. Häöa- 
waewalt olid Tarhani mehed waheajal suurema osagi oma 
laenust tagasi saanud.

Aasta enne Kuntaugani ostmist, 1881, oleksid needsamad 
inimesed enam oma jõu kohase, 2200 tiinu suuruse mõisa 
märksa kergemast maksutingimusil ja 29-rublase tiinuhinnaga 
kätte saanud, kui nad mitte „oodata" — ikka weel 
„oodata" — poleks tahtnud! Aõnöa läks neil see tulus koht — 
Sawtshereki mõis Tarhani asunduse lähedal — hakkamatusel 
ja üksmeele puudusel wett weöama.
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Nõndanimetatud „Kuntaugani kurbmäng" jäi Krimmi eest
laste wiimseks suureks ning ühiseks maaomanöamis-katseks. 
Mis arwukamaö rahwaseltsiö siiamaani kroonult wõi mõisnik
kudelt pärismaaks saanud kaubelda, see oli kaubeldud. Juure 
tekkis aja jooksul ainult meel eesti renöikülasiö, iseäranis ßere- 
kopl maakonda, terwe rida. Nenöikülaöes ei asunud mitte 
üksnes need, kes pärismaad enam ei leidnud, Waid neisse 
hakkas siirduma ka rohkesti pärisasunöuste üleliigseid elanikke, 
asunikkude poegi ja wäimehi, kes tahtsid endile iseseiswat 
majapidamist soetada. Ostmiseks oli Krimmi pind paljudele 
warsti liiga kaüiks läinud ning sündsamad kohad ostupala- 
wikul ka juba ära wõetuö. Ostuhindadega ühes kerkisid 
muidugi ka rendihinnad. —

Moodsad wälismaa põllutööriistad ja -masinad aitasid 
eesti asunikkude majanduse nende siia-asumise kolmandal aasta
kümnel õitsele. Nende wahenöite waral oli neil wõimalik söödis 
seiswat maad ikka rohkem wilja alla panna — oma pärismaad 
kui ka sellele lisaks wõetuö rendimaad. Olid nad jõudnud esi- 
misest senini peremehe kohta ainult kolm kuni wiis tiinu 
põlluks harida ja ära seemenöaöa, siis külwas peremees nüüd 
juba kolmkümmend kuni wiiskllmmend tiinu wilja täis — ta 
asjandus oli kümne wõrra kaswanuö. Nõnda oli pärismaa 
warsti terwelt põlluks saanud ning naabruse suurkrunöi- 
omanikkuöelt mitmed tuhanded tiinud juure renditud wõi küm
nisele wõetuö. polnuö ka ime: neli paari weoloomi wõisiö 
uue kolmeteralise aöraga juba kaks kuni kolm tiinu päewaö üles 
künöa ning Ameerika niiöumasin, kaks wõi kolm hobust ees, 
wõttis päewas kuus kuni kaheksa tiinu wilja maha. sZaremaö 
mehaaniliseö abinõuö tegiö ka wiljapeksmise, mis Krimmis 
kuiwatusrehte ei tarwitse, ning tuulamise kergeks ja rutuliseks.

Krimmi peremeeste pungaö paisusid. See tõi kaasa kõr
gendatud nõudeid elumugawuste suhtes. Hakati uusi, paremaid 
eluhooneid ehitama. Llued alewisarnaseö külad, korraliku 
plaani järele ehitatud, tekkisid wanaöe asemele wõi kõr- 
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Wale, kahele Poole lala, sirget peatänawat. Endiste tatari hurt
sikute ning ajutiste wäikeöte talutarede aset hakkasid täitma 
nägusad, awarate ruumidega kiwiehitiseö, milleks Krimmi kol
lane kiwi, endiste merepõhja karploomakeste sünnitis, head 
materjali pakkus, kuna katused tehti sagedasti üsna kallitest 
wäliömaa kiwiöest. Walguse ja puhtuse kõrwal hakati ka elu
ruumide ehtelise ilu eest hoolt kandma. Lluemaö Krimmi eest
laste elumajad ei rõõmustanud silma mitte ainult helewalgeks 
lubjatud sisemiste ja wälimiste seinte, wõõbatuö põrandate ja 
kõrgete akendega, Waid ka mitmesuguste ilunõuet ilmutawate 
krohw- ja wärwkauniStistega, karniisidega ja lae- ning põ- 
ranöamaalitiStega. Mida jättis kolmas aastakümme selle poo
lest weel tegemata, seda täiendasid järgnewaö paar aasta
kümmet. Muidugi seisis elamute sisustis, mööblid ja muud 
tarbeasjad, kauninenuö ruumidega kooskõlal, ja nii mõnigi 
endine eesti suitsutare- ja sawipõranöa-elanik istus nüüd peh
mel sohwal, sirutas jalad kaunile põranöawaibale ning käskis 
poega wõi tütart ajawiiteks harmooniumi wõi klawerit mängida, 
kuna talle ta waStaS seiswast suurest püstpeeglist waötu 
waatas isanöamehe priske ja lõbus nägu, kes müüs sügisel 
kolme kuni nelja tuhande rubla eest nisu...

Elumajade ümber istutati suuremad ja wähemaö wiljapuu- 
aiad, mis andsid lagenöikukülaöele, kuigi kasinal määral, halja 
näo ning majadele rohelise raami. Eestlane, kes tundis kodu
maal peaaegu ainult õuna kui tawalist küla puuwilja paari 
marjatõu kõrwal, noppis siin nüüd aprikoose, mureleid, mand
leid, persikuid, kreeka pähkleid ja aiwaasiö oma aiapuuöelt 
ja -põõsastelt.

Äõu kaSwamise arengul ei unustatud muidugi ka korra
likke awalikke hooneid muretsemata. Noorsoo harimiseks ehitati 
koolimajad, jumala palumiseks, et ta wiljawoot wõtaks õnnis
tada, palwemajaö — kõik enam-wähem otstarbekohased kiwi- 
hooneö. Köster-kooliõpetajateks palgati kodumaalt Parema eel
haridusega jõud.
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Endistest Eestimaa teorentnikkuöest, wabaöikkuöest, sulas- 
test, eriti nende järeletulewast põiwest, said Krimmis kapitalist
liku arenemise teel iseseiswaö põllupidajad ja krunöiomanikud, 
kes arwutasiö oma aastasi sissetulekuid tuhandetega. Endistest 
pekstud, piinatud, wäljaimetuö tööorjaöest ja nende lastest 
kujunesid tööandjad, kes nüüd proletaarlikkude tööjõudude najal 
ise rikastusid. Nende suure ja raske töö tegid wäheste koduste 
teenijale kõrwal ära ränöawaö ukraina põllutöölised, need 
maawaesed wäike-wene talupojad, kellele kuulsa „priiusega" 
hingemaa nime all osaks anti põline nälg. Need inimesed, kellel 
elamiseks wähe, suremiseks palju, ilmusid kewaöel nagu kihu- 
lasteparweö Tauria lagendikku, et oma ainust toora, endi töö- 
jõulisi liikmeid, toähese leitoa ja palga eest neile müüa, kellel 
olnud toõimalus kõigi tõõtatoate käte päralt oletoast emalikust 
maapinnast teatatoat osa endale „päriseks" omandada.

Muidugi ei käinud kõigi eesti asunikkude käsi nii hästi, 
nagu neil, kes taipasid parajal ajal kroonu maad toõtta toõi 
eramaiö ööta, pärast Türgi sõda alatasa kerkitoaö rendihinnad 
ja Mmnisetingimuseö ei lubanud nii mõndagi neist jõudu koguda, 
nõnda et ühed 1872. aastal, mil kodumaal Kaukasusse rända
mine liiktoele tõusis, kui ka hiljemini sinna asusid, kuna teisi, 
nende seas ka pärismaa-omanikke, hiljemini Ameerikasse toälja 
rändas.

Nende toäheste eesti sisserändajate hulgas, kes Krimmis 
põlluharijateks ei hakanudki, olid mõnede toallaliste inimeste 
kõrtoal, kes linna teenima jäid, ka Taatoet Lõhmus ja Aadu 
Wikerpuur.

Esimene tõotas aastat kolm toene meistri juures, siis oli ta 
ameti ja selle kõrtoal toene keele niitoõrt ära õppinud, et toote 
„oma käe peale" hakata. Äseseistoa tõlösepana, toäikeselt alates, 
ehitas ta paari õpipoisi ja ühe selli abil mõne aasta Simferoo- 
polis Krimmi lineikasid, britshkasid ja tatshankasid, siis asus 
SetoaStoopolisse, kus tal õnneks läks tulusa kaubaga omandada 
toana, hea nimega töö-äri, mille senine jõukas omanik rahu- 
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põlwele asus. Sest Taawet Lõhmus oli töö-anöjana saanud 
warstl wäikeseks rahameheks. Kuna ta sellipõlwes, kõige 
usinuse ja osawuse peale waatamata, ainult niipalju oli teeni
nud, et wõis ennast ja oma perekonda lihtsal ulatusel toita ja 
katta ning ükshaawal mõnda tööriista tulewiku tarwiö muret
seda, säästus talle meistripõlwes juba esimese paari äri-aastaga 
niipalju kaukasse, et Seenepalu Andrese wõlg sai tasa ja talle 
esimene hoiusumma wäärtpaberina kappi sigines. Kolm-neli 
järgmist aastat tegid talle aga juba wõimalikukS omandada 
mainitud tõlösepa-töökoöa Krimmi elawaS sadamalinnas.

Ja seejuures oli Lõhmuse perekond wiimase seitsme aasta 
jooksul kolme toidu- ja riiöenõuöja poolest kaswanuö, kuigi 
nende nõuded esiotsa weel suured ei olnud. Nagu oleks lõuna
maa pehme, päikeseküllane kliima Taaweti ja Anu abielu 
sigiöust annetades mõjustanud, lõppes korraga pikk waheaeg, 
mis järgnenud wigase käega Juku sünnile, ja Anu hakkas 
mehele walmistama iga paari aasta takka warruöe-rõõmu. 
poisi järele tuli tüdruk, tüdruku järele jälle poiss, ja kõik 
terweö nagu purikad, ning kõigil käe küljes oma kümme seadus
likku sõrme ja jala otsas kümme korrapärast warwast. See 
oli rikkus, mis tasus ohtrasti Juku paar puuöuwat näpukest. 
Nagu näis, oli taewataaöi meelepaha isa Lõhmuse pikkade 
näppude üle haihtunud, kui kapitalistiks arenenul enam tarwis 
ei olnud neid keelatud kombel wälja sirutada...

Joomakiusatusega sai meister Lõhmus seda kergemini 
toime, mida jõukamaks ta läks, mida täiem oli ta ümmarguseks 
kosunud kõht. Ta käis trahteris, nagu teisedki meistrid, napsüas 
ja weinitas ka kodus, nagu muudki ausad linnapapaö, aga ta ei 
sattunud enam ööde ja päewade kaupa järgemööda mülkasse — 
ka seda polnud tal enam tarwis...

Suur oli Anu ema imetlus, et jumal jagas inimestele, 
kes temast wäljagi ei teinud, õnne ja toora. Mida enam toõttis 
toäimees selle ja õpipoisse töösse, seda suuremaks kasivas ta 
sissetulek, ja kõik ilma paltoeta, ilma sageda kirikus- ja laual- 
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käimiseta! See polnud ju enam kellegi õigus! Isegi Anu, 
kelle jumalakartusest ja palwewaimust eit enne nii suurt rõõmu 
oli tunnuö, elas nüüd „nagu põrsas laudas": mida priskemaks 
ja paksemaks emandaks ta läks, mida uhkemaid riideid mees 
talle ostis, mida paremad road ta lauale kandis, seda ilmliku- 
maks läks ta meel. Kuid ivara — see kasivas neil! Kaöwas 
ilma jumala õnnistuseta!

Liisu sai sellest ebaloomulikust imest weel mitu aastal 
imetleda, siis tuli Liiwa-Annus talle järgi. Aga tal oli imetluse- 
wine Meelgi suu ümber, kui nad ta kirstule kaane peale 
panid...

Tõnu-^Zeetri Madisega puutusid Lõhmused ainult ühe 
korra Meel kokku — siis kui Madis Kaukasusse rändamise eel 
neid Simferoopolis käis jumalaga jätmas. Ta oli mõnus ja 
magus, nagu kunagi, ja tegi lahkumise nii pehmeks ja sulaks, 
nagu oleks tal Menö ja õde maha jätta. Tema pärastisest 
käekäigust ei kuulnud TaaMet ja Anu enam midagi.

Ka Wikerpuuri Aadu Mahetas küla linna Mastu MarSti 
ümber. Ta elas esiti mitu aastat Simferoopolis, kus ta kodus 
tööd tegi suuremaile meistreile ja Malmisriiete-kauplustele. Siis 
asus ta, natuke korjandust taskus, Feoöossiasse, kus ta enda, 
nagu sõber Lõhmus eel, omale jalale seadis. Ta käsi ei käinud 
Mll mitte nii hästi kui TaaMetil, siiski kuuldi teda — ta kirjutas 
Mahel Lõhmustele SeMastoopolisse — rahulolöaMalt elaMat.

Suur rõõm oli talle juba Simferoopolis seeläbi osaks 
saanud, et „proua" Elts nõutas teatud „preilikesele" pisukese 
noorhärra seltsiliseks — Mäikese Wikerpuurikese, kellest õnnelik 
papa kindlasti teadis, et ta kannab seda liignime õigusega. 
Aadu rõõm oli nii suur, et ta sedamaid Moorimehega, kaks 
pudelit Krimmi punast taskus. Lõhmuste juure sõitis wõrratut 
sündmust teatama. Äa rõõmuga wõistles uhkus. Mitu kuud 
nähti teda wäga püstaka ninaga käiwat ja kui tuti talle keegi 
tuttaw uulitsal wastu — olgu eestlane wõi wenelane, juut wõi 
tatarlane — pidas ta tema kinni ja juhtis jutu kohe oma abi
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kaasa peale, kes olewat nüüö nii wäga kodu külge seotud, sest 
et tal titt rinna otsas rippuwat. 2a missugune weel------- sün
dides üksteistkümmend naela, üksteistkümmend margapuu naela 
raske! 2a siis ta laskis ennast kui isa imestada, kellel üheteist- 
Mmne-naelane poeg kodus — sündides üheteistkümne- 
naelane!

Küll oli endine prärtli perenainegi toonud raskeid lapsi 
ilmale, millest Kuglil omal ajal palju räägiti, aga temagi 
kõige rängem poiss oli kaalunud ainult kümme naela. Kahju, 
tõesti kahju, et kõik Kugli inimesed nüüd teada ei wõinuö 
saada, et Wikerpuuri poiss oli weel terwe naela toona ras
kem !...

Mis puutus Pärtli 2uulasse, siis kestis tema toiljakus 
Krimmiski edasi, pärast WMemi surma läks ta toarsti teisele 
mehele — ja kellele? Ei kellelegi muule kui Altsauna Tõnisele, 
kes ju samal ajal oma Wüust ilma oli jäänud. Mõlemad 
lesed, kelle lasterikkust surm küll märksa oli kahandanud, heit
sid teineteisega lausa kaastunde sunnil ühendusse: üks ei saa
nud meheta, teine naiseta edasi, sest kummagi lapsed ei täitnud 
majapidamises toeel iseseistoa abilise aset, ehk neist toanemaö 
olid küll juba töötoõimulised. Nõnda ühendasid nad iseenes
tega ka oma kodused tööjõud, ja nüüö oli asi korras. Tõnis 
pidas tol ajal Simferoopoli ligidal kümnisekohta, kust ta hilje
mini asus ühte Eupatooria lähedal oletoasse rendiMlasse. 
Tema oli neid asujaid, kellel korda ei läinud kroonu- ega 
mõisnikumaad päriseks omandada, millest osalt ka tuli, et ta 
kunagi iseäranis jõukale järjele ei kerkinud. Selle nähtuse 
põhjuste seas polnud toist see kõige toiimane, et 2uula, tema 
muidu nii tragi teine perenaine, palju oma tertoisest, ajast ja 
tööjõust nurgatoooöisse pidi jätma. Õleliigsest lasteõnnistusest ei 
pääsenud paraku Tõnis ega 2uula ka uue abielu kaudu. —

Krimmi rändamise juhtitoaist tegelasist pööras üks, Kustato 
Malts, hilisemal ajajärgul põllutööle selja ja heitus Gimferoopo- 
lis jõuka majaomanikuna linnakodanikuks. See sündis 1889. ja 
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1897. aasta wahel, mli kahjustas wiljasääsk Krimmi põllumehi 
kaheksa aastal järgemööda wiljaikalöusega. Kui Malts äpar
duse aN mõne aasta oli kannatanud, kaotas ta julguse, müüs 
oma koha Tarhanis ära ja asus linna, kuna tema Samruki 
maaosa endiselt rendile jäi. Hiljemini, kui häöa-aeg möödas 
ja põllupind jälle rohket saaki andis, sai Malts seda müüki 
kahetseda, aga nüüd polnud enam midagi parata. Kustaw 
Malts oli neid nooremaid sisserändajaid, kes elas weel pris
kel terwisel maailmasõja ja foene rewolutsiooniöe ajad läbi, asu
des Krimmist alles 1924. aastal Toonelasse, kuhu ta kaasa 
wiis tasuwa teaöwuse, et emake Eesti wabaks saanud wiimas- 
test feodalismi jäänustest.
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36.

Juhan Weinberg.

Kui Maltswel saabus aastal 1865 Krimmist Eestimaale 
tagasi, oli mõisnikkude wiha tema wastu raugenud, sest et 
wäljaränöamine soiku oli jäänud. Ilma sakste ja nende üle
muse poolt kimbutamist leidmata wõis endine „rahwahässi- 
taja" nüüd jälle wabalt igal pool elada ja liikuda, seda waba- 
malt, et ta enesest awaliku wäljaastumisega enam märku ei 
annuö.

Ta asus esiotsa naise ja noorema pojaga koos pikemat 
aega oma wanema poja, tislermeister Gustaw Lembergi juu
res paides. Ses linnas oli ka tema kõige wanem laps, 
tütar Juuli, tõlösepal plink'il mehel. Siit käis ta küll wahel 
kauemaks ajaks ära, peatudes ühes ja teises kohas oma en
diste, kodumaale paigale jäänud tuttatoate pool külalisena. 
Endisesse püsimata ränöamis-elusse, millest ta nähtawasti ei 
suutnud wõõröuöa, sattus ta alles hiljemini, siis, kui ta naine 
Mari 80. aastatel suri ja ta noorem poeg Johannes, kes õppis 
ka tisleriks, täisealiseks oli saanud, kuna ta tütrest, kes oli 
mehega peterburi kubermangu, Luuga linna elama läinud, juba 
mõni aasta enne abikaasat surma läbi ilma oli jäänud.

ITüüö algas wanale Maltswetile ajajärk täis sagedat 
kolimist ja ümberasumist. Kuhugi ei läbenud ta kauemaks 
jääda. Kord elutses ta Kolga rannas, kord mõnes Äärwamaa 
kihelkonnas, ja mitte ainult ei wahetanuö ta siin kui seal ühte
puhku walöa wallaga ja küla külaga, Wald ka peret perega. 
Kui jõukas mees, kes oma hoiurahast lahedasti wõis elada, 
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ei langenud ta kellelegi koormaks,- palju enam sai ta oma mõ
nusa jutu, hea nalja ja alalise rõõmsa meelega, mille alusteks 
oli ta muretu elukord ja hea terwis, igale koöakonnale meelöi- 
waks seltsiliseks.

Kuigi ta oma prohwetlikku minewikku aus ja ustawuses 
püüdis pidada ja oma usumehelist meelsust alati armastas 
wälja pöörata, ei teinud ta hingede pööramisega endises propa- 
ganöamõttes enam tegemist. Ta luges peres, kus ta mana
lasena juhtus elama. Ml korrakinölalt hommiku-, õhtu- ja söö- 
gipalwet, wahetas ühe ja teisega sagedasti mõtteid usuasjade 
ja pühakirja üle ja waiöles, kui waja, taas oma arwamiste 
ja seletuste eest. Aga fee oli ka kõik, ja see sündis ikka wäikeses 
koduses ringis wõi mõne üksiku tuttawaga. ÄsiMkult jäi Malts- 
ivet walitsewast kirikust niiwõrt lahku, et ta armulaual ega ka 
pühapäewsel jumalateenistusel ei käinud,- ta andis enesele ise 
„jumala-armu" ja oli ka muidu iseenese „hingekarjane". Kuid 
teisi inimesi ei keelanud ta kirikus ega laual käimast, nagu ta 
ka neid, kes uskusid tema jumalamehelise wäättuse sisse — 
säherdusi üksikuid leidus siin ja seal ometi weel —, ei keelanud 
tema jagatud „sakramendist" osa wõtmast, mida ta aga kelle
legi pakkumisi peale ei sundinud. Maltsweti waen ja põlgus 
kirikuõpetajate wastu jäi endiseks.

Tema algatusel ja kaasjuhil teostunud Krimmi rändamist 
ei pidanud ta sugugi äpardunud ettewõttekö, olgugi et ta wali- 
tuö asumaad enam prohweti keeli eedenitaoliseks Kaanoniks ei 
kiitnud, polnudki tal ju õieti asja nurjaminekust rääkida, sest 
rahwas jäi uuele kodumaale paigale ning endistele hädasõnu
mitele järgnesid aja jooksul rahulolemisteated.

Oma wümseö kolm eluaastat, 1884 kuni 1886, weetis 
hallpea Ambla kihelkonnas, eriti nõndanimetatud „piruuna 
kõrwes". Esiotsa elas ta Halliruuna talus, siis lühikeste jär
kude kaupa Hunöikõrtsi, Kongi ja Pärtli peres. Tema siinsest 
elust teab keegi kohalik elanik Freimann, kes oli tol ajal laps, 
oma isa ja teiste wanemate inimeste jutu järgi, kes käisid 
Maltswetiga läbi, mõnegi iseloomustawa lookese westa.
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Ants Freimann oli Apliku-Mäepere poole kohta ostnud. 
Hoonete ehitamiseks nappis tal raha ära. Kahtekümmend 
foiit rublal oleks kibedasti toaja olnud. Aga et üleaedsed 
kõik ise olid kohaostsad, siis polnud laenu kuskilt saada. Wii- 
makö juhatati Antsu Hunöikõrtsi „toabaöiku" Maltstoeti juure. 
SeNel pidada raha olema — ehk laenab. Ants läheb, ehk 
küll Maltstoet temale ja tema Maltstoetile toõhitoõõras. Ja 
ennäe, ilma pikema jututa laenab Maltstoet Antsule kaks
kümmend toite rubla — palja sõna peale, ei käemeest, ei 
toõlatähte!

Sest saadik said mõlemad headeks tuttatoateks, kes hilje
mini teineteisega sagedasti ilmlikkude ja toaimulikkuöe asjade 
üle artoamisi käisid toahetamas.

Maltstoeti elurõõm sööstis toahel nii tüsedal ja looöuse- 
toärskel kujul esile, et ta niihästi toaimuliku mehe kui ka toana 
inimese tatoalise tõsiduse üsna kõrtoale heitis,- säärasel puhul 
ei lukutanuö ta oma suud tugetoama ja nilbemagi naljakese 
eest.

Llhel sutoisel laupäetoa-õhtul oli toa hallpea käinud 
Nõmme peres teistega toihtlemas. pärast sauna kogunesid 
mehed — neid oli ka naabrusest — talu kambrisse, kus Nõmme 
priiöik neil hakkas juukseid lõikama ja habet ajama. Ka 
Maltstoet istus, toalge särk seljas, toalgeö püksid jalas, kamb
ris ja ootas järge, pärast juukselõikamist silmitseb toanamees 
ennast Peeglist, paitab juukseid, silitab oma suurt, halli habet 
ja naeratab nii rõõmsalt ja magusalt. Korraga pööröib teiste 
poole ja ütleb:

„Eks ma ole nüüd jälle ilus noor mees? Wõiksin kas 
toõi kaheksateistkümneaastasele kosja minna. Ei see tee midagi, 
et hall olen. Waaöake, noored mehed, mis mu jalad toeel 
teetoad!"

Kahmas kõige ligemal seisja kaenlasse ja laskis niisugust 
taaöeratast üle põranda, et tolm aitoa taga! Ise toilistas, 
laksutas keelt, põrutas jalga toastu maad ja laulis lõpuks 
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ühe õieti wabasisulise laulukese loomailma sugulistest kewaöe- 
rõomuöest, mida tema suust juba enneminigi oli kuuldud.

Kui talle naljatades tähendati, et kas need nüüd ka mõned 
prohweti ning palwemehe teod ja laulud on, wastas ta heal 
tujul, „waim olewat temast wälja läinud". Aga ta ei jätnud 
ka piiblist näiteid toomata, kuidas pühad mehed wanalgi ajal 
rõõmsad olnud, nalja heitnud ja tantsinud, pealegi jumala 
auks ja mitte üksnes omaks lõbuks...

Wahel naljatas ta naisewõtmisest. Tellis omale mõnda 
hästl ilusat ja noort juhatada — wanemaid teadwat ta isegi. 
Mõnikord kiitis pruudi juba leidnud olewat — ega muud kui 
pulmad tulekul! Aga nali jäi naljaks.

Toiduks tarwitas MaltSwet ka nüüd aina tera- ja juur- 
wilja ning pümtoitusid ja joogiks puhast wett wõi piima. 
Lihatoitusid ta ei söönud, sealiha aga põlgas nagu juut; seda
sama waenu awaldas ta wiina, õlle ja tubaka wastu edasi 
ja andis ka teistele külas nõu neist halbadest asjadest loobuda. 
Nõnda jäi ta oma usule selle poolest surmani truuks. Omal 
wiisil oli ta siis esimene täieline kainuslane ja awalik kainuse- 
edendaja rahwa seas.

paaril puhul wõttis Maltswet kutsutud sõprade juures- 
olemisel enese armulauale, misläbi sai siis ka teatawaks, 
kuidas ta seda toimetas, kuna see muidu sündis teistele näge
matult.

Esimene kord walmistas ta enesele ühel laupäewa-õhtul 
püha õhtusöömaaja Kongi saunas, pesuküna otsal, teine kord, 
pühapäewal. Kongi sepapajas, alasipaku otsas. Nagu tema 
arwamine oli, et usklik wõib igas Paigas, mitte üksi kirikus, 
jumalat paluda, nõnda ei pidanud ta ka kohast lugu, kus ta 
omale armulaua-sakramenti jagas, ega abinõudest ja ainetest, 
mida ta seejuures tarwitas. Wõttis tüki igapäewast rukki
leiba, kapaga puhast külma wett, õnnistas neid kirikuõpetaja 
tawaliSte sõnadega ning hammustas siis leiba ja rüüpas wett 
peale. Enne ja pärast pühalikku toimingut pidas palwet ning 
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luges piiblist, ja lõpul pööröis ta umbes järgmiste sõnadega 
oma sõprade poole:

„Nii tõesti, kui teie mind siin enese ees näete ning näinud 
olete mind Kristuse ihust ja werest osa saawat, tunnistan 
ma jumala ja teie ees, et mina, jumalast läkitatud prohwet 
Johannes teine, nüüd kõigest patust puhas ja lahti olen ning 
Issandale tema teiseks ilmumiseks teed wõin walmiötaöa. 
Tõesti, mina ütlen teile: Wiimne päew on ligi; mina saan 
oma suremata silmaga Kristuse teist au-ilmumist näha, pa
randage meelt ja käige minu järel — kohtupäew on ukse ees!"

Oma paari lähema sõbra ees püüdis siis wanake proh- 
weüosa weel nagu ajawiiteks wahel edasi mängida. Ei sest 
tulnud palju enam wälja. Ta ise pidi tunnistama, et tema 
kogudus ja jüngrid on „kõik mööda ilma laiali". Aga — lisas 
ta enesele trööstiks juure — aeg tulewat warsti, kus ta nad 
jälle kogub ja Issanda palge ette wiib.

Siiski leidus tema ümbruses weel üksikuid, kellesse tema 
kinölatooniliseö ennustused wiimsest päewast ja tema enese 
surematusest mõjuta ei jäänud. Need ebausklikud said alles 
pärast wanamehe surma endi lapsikusest aru.

Oma endisist prohwetlikest ennustusist wäüis Maltswet 
kahtlejate ja waiölejate wastu, et need olewat kõik karwapealt 
täide läinud. Näiteks kuulutanud ta omal ajal suuremat priiust 
ette — suurem priius tulnud; peksuõigus wõetuö mõisniku 
käest ära. — Ta kuulutanud ette, et tõuswat prohwet, kes wiib 
uskliku rahwa Egiptusest wälja. prohwet — muidugi Malts- 
wet ise — ilmunud ja wiinuö usMuö Kaanonisse. — Ta 
kuulutanud ette suurt werewalamist ja paljusid silmapisaraiö 
— Türgi sõda tulnud ja teinud tema sõna tõeks. — Isegi 
selle Tallinna panga langemist, kus tema raha kord intressil 
olnud, teadnud ta ette, nii et ta toonud oma kapitali sealt 
õigel ajal ära.

Wahel lekkis wanakesele põue igatsus oma pesakese järele. 
Kord waremalt palus ta Mäepere Antsu ehitada temale oma 
uue maja külge kamber, mis aga tegemata jäi; pärastpoole 
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Piöas ta tõsiselt nõu endale kõrbe hakata maja ehitama. Juba 
kuulas ta palgagi Waigita pere maa peale walmis. Aga 
korraga tuli surm ja määras taadile hoopis teise asupaiga.

Hallpea oli jõudnud Kolga rannast, kus ta jälle kord oma 
sõpru käinud toaatamas, 1886. aasta suwe lõpul parajasti 
koöumaile tagasi. ^Saar päewa peale seda, kui ta — teelt 
tulles — Waigita taadiga, oma hea tuttatoaga, ja selle wäi- 
mehega wäljal majaplatsi pärast kaupa sobitanud, ilmub Pärtli 
peremees Toomas Wikat lõõtsutades Waigitale ja teatab wa- 
nataadile:

„Maltswet palub sind meile tulla. On teine juba teist 
päewa reiall wankris, kust ta ennast põle liigutanud. Wist 
hakkab surema."

Jõudes pärale leiab Waigitas toana Maltstoeti käsipõse- 
kil toankris pikutatoat, nähtatoasti kärsitult teda oodates.

„Tooge mu kuub lakast maha," sootoib haige.
See sünnib.
„Haruta toooder siit kohast lahti!"
Waigitas harutab. Woodri toahelt tuletoad paberrahad 

toalja.
„Mis sa leidsid?" füfib Maltstoet.
„Naha."
„Kui palju seda on?"
Waigitas loeb rahad haige nina ette kotile. Pärtli pere

kond toaatab pealt. Naha on kuus sajarublast ja ligemale 
sada rubla toähemaid paberrahasid.

„õige," ütleb haige nõrga häälega. „Wõta see raha nüüd 
oma kätte, sest ma hakkan surema, pärast surma toii mind 
paidesse poja juure ja anna need kuus sajarublast temale ära. 
peenema raha eest aga osta mulle puusärk ja palka 
hobused..."

Ta püüab toeel midagi lisada, mis kuuldub kui poleks see 
tema ainuke raha, aga köhahoog matab ta jõuetu hääle. Kui 
fee möödas, ägab ja oletab ta toeel katketoail sõnul:
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„Minu tee — on — käidud! Jumala-oh — oh — 
oh —!"

Meel kaks-kolm nõrka hingetõmbu, ja toana prohtoetit ei 
ole enam.

Maltstoet ja Juhan Leinberg — mõlemad on kokku touri
senud oma muldse majaga...

sZeagi oli ümbruses teada, mis sündinud. Mõned eba
usklikud läksid nii hirmu täis, et ei julgenud pimedas toast 
minna. Kardeti prohtoeti suremata hinge, mis ehk kõrtoeperede 
toahel ringi luusib.

paar päetoa hiljemini läks toana Waigitas kahe teise 
mehega surnut paidesse toiirna, kuna kodus enne toäike matufe- 
piöu oli peetud, millest lahkunu sõbrad, tuttatoaõ ja muud 
ümberkaudsed inimesed Waigita kuisel osa toõtsiö. Wiimane oli 
nimelt lahkunu taskust toeel kakskümmend toiiS rubla raha 
leidnud, millega kaeti leinapeo kulud, sest et omanik rahale 
muud otstartoet polnud määranud. Mitmed leinalised läksid 
surnutoankrit järgmisel päetoal tüki teed saatma, paide ligidale, 
Sillaotsa kõrtsi juure jäid kaks meest surnuga peatuma, kuna 
Waigitas linna läks isa surma ja surnukeha tulekut pojale 
teatama. Warst! olid sealgi matuse-ettetoalmistused joones. 
Kirikukellad pandi helisema ja mehed hakkasid surnukehaga 
Sillaotsalt minema. Kui kohalik õpetaja matuseteenistuse kiri
kus ära pidanud, sängitati usuteatri toäsinuö näitleja paide 
surnuaial igatoesele rahule.

Wana Liitoa-Annus toõttiö seal mehe oma külma kaissu, 
kes rahtoa peal rusutoa toägitoalla toaötu omal kombel ja 
oma tarkust mööda protesti oli katsunud tõsta. Teisiti, kui 
ta tegi, ei mõistnud tema mees seda teha...

Lõpp.
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