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üiufatusfe keerus.
Morses Mramowirsch oli mai kese äri pidaja^ kuid- ta tegi head 

„geschesti", sest ta ei leppinud mitte ainult oma kauplusalaga, 
waid tegi 5a n-eel muid otse. Teiste suutidega ta komipuniis ei 
olnud, maid töötas euamisre omul käel, ulates nõela-nii di müü- 
misegiL ja lõpetades kokaiini sisseweo wahelttalituse ning muu 
kahtlase kaubaga. Sea'hjuures otgu nimetatud, et ta oli ärili
ses läbi käimises ka Bendereffi j»a Linkiga.

Ne-ed olid ka ainult isikud, kelle wastu Abramomitsch — olid 
asjad nii’ tumedad, kui tahes — oli „aumees", see on, ei tar- 
witanud kurjasti nende usaldust. Teised aga, kes ükskõik, mis 
asjas Abramowitschiga käsikäes mingi asja peale wälja läksid, 
lootes, et ega juut midagi ette ei wõta, mis ei õnnesta, ja kui 
saab juut, saamad ka nemad, said alati nii, kui n-eel mähe andis, 
pügada. Leppisid mõned ka ainult juudi nõuandmisega, pidid 
nad ka sellega leppima, et juut hea nõu eest ise kõik hea omale 
sai, nõuiaajatele aga meel lagedam nõutus jäi.

Abramomitsch näis pealt küll kaunis labase loomuga, kuid 
selle ükskõikse wälimuse marjul peitus remas ka igat wäiksemat 
asja kaaluw tähelepanelikkus. Preili Jlmi Woog oli töötanud 
tema juures kõigest kaks nädalat ja selle aja jooksul oli ta otiu- 
sele tulnud, et teda kindlasti usaldada wõib.

Iga teine ärimees oleks sarnasele meendumusele jõudes oma 
teenija kohta teda igapidi hinnanud ja püsiwalt koha peal pida
nud, kuid Abramowitschil ei olnud see mõõduandem.

Lööb teenija temal midagi üle wõi mirte, üe on täpe, mis 
ei tähenda. Ainuke nõue, mis Abramowitschil oma teenijate 
kohta, oli see, et nad pidid olema ilusad. Ja seda Jlmi oli.

Tööpäew lõppes. Jooksnpoiss pani luugid kinni.
„Tei je-ep meidi see kauemp!" pööras Äbrammvit'ch Jlmi 

poole. „Minul olep teid meel see meidi karmis."
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,/Hba M-ll," sõnas Jl-rni.
Teised 'teenisad Frieda sa Elga pil-gntasid silma.
,/Sooiwin õnne!" sõnasid nad Ilm iga sama laga jättes.
„MilleW?" küsis Jlm'i, sest da ei aimanud, mida tahtsid nad 

ütelda.
„Külbap kuulete!" naeris Frieda.
Ja Elga rahustas:
„Ega meie kadedaks saa. Abramotoitschit on raha, et jät

kub i£n 'kalmie saoks nagu seni kahe saoks."
_ See ütelus pani juba Jlmi kahtlema. Ta aleks meel edasi 

küsinud, kuid kaas teen ijaniead' pöörasid' kanna pealt ringi ja 
läksid.

Jlmi istus tagasi omale kohale.
Ja wägisi hakkasid ajud ennustama kahtlast ettepanekut.
— Ei wõi olla! — katsus ta peletada eemale painawaid 

mõtteid. Sest Abramowitsch oli kogu selle kahe nädala jooksul 
olnud tema wastu ilma wähemagi kahtlase awalduseta wiisakas, 
ja kuidas siis nüüd äkki...? Seda ei olnud aimata ka ei tema 
toonis ega Mähemaski enesemäljenduses, kui ta teda oli käski
nud kauemaks jääda.

Abramow!itsch oli läinud oma kabinetti ja üks wahepeal 
oli kinni.

Jlmi ootas.
Juba olid kõik käinud, ainult jooksupoiss seisis ukse juures, 

et oodata, mil tuleb Mälja lasta Jlmit.
Seal tuligi Abramowitsch, wäljamineküks riides.
„!Sinu weip minna!" sõnas ta jooksupoisile. „Minu panep 

ise see uks kinni."
Jooksupoiss kümmaüdas ja kadus.
Talle näis ka see asi imelikuna, sest need poolteist nädalat, 

mis ta koha peal, oli ta igal õhtul uksed kinni pannud ja siis 
wõtmed Abramowitschi kätte annud, kes siis isiklikult toeef enne 
järele katsus, kas uks kinni, — ja alles siis minema läks, täna 
aga keerab ta iseoma käega uksed lukku.

Abramowütsch wõttis warnast Jlmi palitu ja ligines talle.
„Olep heed, preilid!" sõnas ta.
„Wabandage!" kohmetas Jlmi. „,Ma jäin ootama, teie 

lubasite mulle tööd anda?"
„Ai, mai! Mis teed niid Meel?! Olep ju juba ehtu," nae- 
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raitas Abramoav-itsch. „Preili tuleb minuga fee restoraan ja me 
seeb iks ehtusiik."

^Wabandage! Restonaani ma küll ei tule!" wastas II mi 
kind'lall.

„Ai wai, las tele siis teeste mulle wastu neegig?" sõnas 
Abuamowltsch elteheitwalt. „Mina olep ju tei grinlsipaal... 
Mis siis olep, fui minu teid see lahti lasep? Kust tvebap tei see 
uus kolht?"

Jlmi waükis.
„Nöh, siis lehep mei see labinett!"
„Mina ei ole mitte niisugune, kes käib mööda kabinette!"
„<8aiat, sieida minu just tahap, et tei ei .olep nisek!" rõõmustas 

Abvamowitsch.
Jlmi waatas juudile näkku ja talle tundus, nagu oleks 

tahtnud fee .proowida tema ausust.
Abramowitsch naeratas.
„T'oebe, mis?" j-atkas ta. „Tei saap keik, mis tei so-owip, 

kui tei oleh minu tvastu see lahke. Tei meistap — olep lahke...! 
Minu wetap teil see korter, iks mebliirit tuba... ja sieeil keib 
mina waatamas see teid."

Jlmi silmad läksid suureks.
„Eks olep nii? Tei olep neus?" meelitas juut.
„Mis te minust avwate?!" põlastas Jlmi. „Kas avivate, 

et mõni muüdaw naisterahwas?"
„Ai, mai!" lõi Abramowitsch käsa kokku. „Kus selleg? Kas 

tei metleb siis, et minu armastap see müüdaM naisterahmas?! 
Oi, gemalt! ... Gott der Gerechter! Mina armastap' fee 
me istlik naisterahmas ... Nagu olep see tei... Mina wetap 
teil see 'korter, annap teil see vaga..."

Jlmi nägu läks lurjust ennustamalt tõsiseks.
,/Laske mind mälja!"
„Oi! Olep nii hee!" laotas Abramowitsch juudiliselt 'käsu. 

„Tei weip ju minna — mina ei wetap teid see wegisi, mina olep 
iks aumees, iks dshentelmeen... Aga metlep järele ... Tei 
olep ju iks lehm inimene, tei mammi olep mana, teil olep maja 
see vaga ja minu keest weip te saada see raga. .. Mis teil fee 
tegep?!"

Jlmi oli ärritatud.
„Laske wälja!"
„No, lasep see jalg!" pahandas juut ja amas ukse. „Aga
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P'ii>ap bei see iiweles — minu olep iks he-e mees, -ja s-omobp reile 
see hee, sest bei cLep nii iles, n-qa fui bei ei soomip, ms ter 
kahebsep."

„3Jbct tänan!" lõikas Jlmi. „Ma loodan, -et ma ei kahetse!" 
Ja !bahti's wübja astu.
,,No, mfinu ibkep, rneblep toed!" astus Abram-otoirsch talle 

risti -ette, kes siiski nagu näis, neidu heaga ära minna ei taht
nud lasta.

Jkmi> tn kasbas ja waatas fnrjakuu luba iralt juud i le otja; 
näis nagu oleks tõusnud ta käsi ja löönud kiusajal toastu nägur 
kuid Jlmi talb sabas end ja püsis p-aigal.

Sellest toaatest oli aga juudile küllalt, et toeenduda oma 
kawatsuse tagajärjetuses.

„Kas teie lasebe mind> heaga toäLja wõi mitte?" küsis Jlmi. 
end toäAist vahulikuna näidates.

„Oo! Kes olep teid siis feelanud?!" astus Abrammvitsch 
kelnevliku fmnurdusega ukselt kõrtoale ja lasi Jlmi toälju.

„Head ööd, härra!" sõnas Jlmi toeel pealtnäha wiiiakalt,. 
aga südamest äärmise põlgtuse tundega ja täks.

„Heed eed!" sõnas balle juut nagu masinlikult järele ja hak
kas siis südame täiega järisu liigutustega oma äri uksi bukusrama, 

Jlmi bdttas foju'.nagu tuubil. Tal oli nagu selge, et teda 
homme lahti 'lastakse.

Kuid midagi sellesarnast ei olnud mõttes Abramotoitschil.
— Gi dlep sinu neus see te na, olep sinu neus see homme! — 

mõtles ta endamisi nagu loomusunniliselt toeel eesti keeles.
— Kuhu minna? — Frieda poole... ? Elga poole... ? — 

need mõtted toilksatasid korraks juudi peas ...
^lbramotoitsch artoas taipatoat, et nii rumalad nad ei olnud, 

et seda ei märganud, et tal katoatsus on toeeta ööd Jlmiga. Ei 
olnud tal ju mingit põhjust seda katoatsetatoat asjaolu nende 
silme ees maskeerida — juut 'pidas neid üle toal, nad pidid 
olema tänulikud ilma toähemagi kadestamise tundeta kellegi 
wastu.

Kuid nüüd — seda neile näidata, et mingisugune närune 
Jlmi, kes mitte omast heast tahtmisest ilus, tema, ALramotoitschi, 
joomi tagasi lükanud, toõttis juut kätte ja läks südame täiega 
koju.

Tema naine, kes oma mehe nii toarajast koju tulekut roeel 
ei lootnud, kussu tas alles toed magama last, kiigutades, ise 
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lautld-es — NQAU see juuti em-adel wiisrks — lapsele käega 
selja ipeaibe tagaibš:

„Gewen a mool a kolige, 
a 'ta lige, a tatige;
-eo hot a schah Kinöaleh.
Eine gewen Abromke, 
andere gewen Meiske. .. 
GeVummen greife Berale, 
nsgegeslfen alle Kindaleh, 
Kindaleh, Kindaleh!..." *)

*) Tõlkes nii, et oli kord isa ja sellel olid lapsed Abromke ja Meiske; 
tuli suur karu ja Pistis kõik lapsed nahka.

Ta waailas' ikorväks sissetulewa abikaasa otsa; et see lvaade 
mingit rseävMst rõõmu oleks awatdanud, oi olnud märgada; 
Riwa oli sellega suba harjunud, et tema mees ristiinimeste 
tütreid narrib.

Koguni teisem wastuwõtt oli aga Ilm il. Ema oli juba seda 
märganud, et tütar minutit seitse kauemaks jäänud, kui üldse 
jääda oleks wõinud.

Ta ei kahtlustanud aga oma itütart millegis ja sõnas kui 
see tuppa astunud, juba ise tvabandawakt:

„Aul oti täna wist 'liiati palju togomist, et hiljaks jäid?" 
„Jah, oli tegemist," sõnas tütar üliriideid warna riputades. 
„Perenaine käis üäri küsimas," rääkis Jlmi ema edasi. „Ma 

palusin teda' kannatada ja ütlesin, et sa homme palka saad, et 
sa igal !§aheksaNdamal ja kaheRlmn>e kolmandamal palka saad."

— Wõib olla, on see w-iimane kaksknmnes kolmas? — 
mõtles ta ja süda läks ärdaks. Et ema ees aga marjata pisa
raid, läks ta esikotta.

Järgmisel päowal, kui Jlmi töösse läks ja Frieda küsis, 
kuidas ta juudiga kaubale saanud ning kui siis tema wastanud, 
et ta juudi ettepaneku tagasi lükanud, naeris Elga:

„No, nii loll sa ikka ei olnud'; meiesugustel juba raha üle 
warwaste ei sNlise."

„Sulis>egU wõi mitte, aga niisuguse antuse peale unna ei 
lähe!" kinnitas Jlmi. „Ennem kaotan wõi koha ja närin 
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ennem oma warbad alt ära, tui nendega niyngnse kullasoone 
peale astun."

„Ara meite ikka puru silma puista!" naeris Frieda. „Meie 
oleme asja -kursis."

„Noh, eks te näe, kuidas härra ülespidamine tänasest minu 
wa-stu muutunud on!" lausus- Jlmi trotsitult. „Wa-at, -laseb 
mind toeet täna lahti."

„Wäjga wõimalik, et teie seda saawutada suutsite," sõnas 
Elga, -kellele see ka juba enam hinge mahtuda et tahtnud, et 
Jlmi end nii puhtaks peab, kuna ta temast sedasama uskus, mis 
enesest ja Friedaft. „Ja kuigi te wast lahti saate, sits, nii 
ütelda, ,/pensioni" peale määramisega."

Wiimane lause oti nii uskumapanewatt ja kihwtiselt öeldud, 
et Frieda juba, sattudes taded-usse, ette heitis:

„Ja mis -poolest oled- sa meist parem?!"
Jlmi süda pidi purtskama nutust, kuid seal tuli juba Abra- 

mojwitsch.
Kõigi Jlmi arwamiste was-tu ei olnud ta J lm iga rääkides 

sugugi tusasem, kui kunagi ennem, õieti oli ta tema roastu weel 
mestseM.

Abramowitsch -andis Jlmi kätte kinnise ümbriku ja sõnas:
„Tei leep see aadress jerele, -annap see kiri era, saap seelt 

iks suur summa r-aga ja too!p see minu kette."
Selles lauses peegeldus nii suur usaldus Jlmi wastu, et 

Frieda ja Elga kõrwad kikki- ajasid ja nende näod omasid nagu 
millegi-ft kaw-älast -arusaaw-a ilme.

„Ndh, kas meie aru ei saanud?" uuristas Frieda, kui 2!bra- 
mowitsch oma kabinetti oli täinud. „See juudi poolehoid on 
ju selgesti näha."

Jlmi, kes A-bramowitschi poolt oli oodanud oma wastu, 
kui mitte päris Pahast, siis wähematt tusast olekut, -oli selle 
lahke ümberkäi-misega ja usaldusega nagu paigalt löödud. Tal 
näis, et ta enam mingi asjaga oma süütust käasteenisate ees 
marjata ei saa ja waikis haaw-atuna.

„Kas aadressi peal ei ole mitte sinu -enese nimi?!" naeris 
Elga pilkawatt, kui Jlmi üliriideid- selga pannud.

„Noh, waadäke siis!" näitas Jlmi neile ünrb-rikku, -pööras 
siis ümber ja täks wälja.

Minnes kogu tee, tõttas la nagu põgenedes mingist katku 
pesast.
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Warsti -oli ümbrik üle antud, raha w-astu saabud ja Jlmi 
Pööras, tagasi.

Se»e Lee Äi j,uba raskem. Ees ootasid teda Frieda ja Elga 
kahtlusbawad näeb. Ja nende hirwitused.

Oli küll waikne itm ja jahe, aga Jlmi liikus nagu nastu 
tagasitõukawiat tuult, nagu põuase nõrkusega kehas. '

„ Ilma et tähelegi oleks pannud, sigines Jlmi kõrwale keegi 
lühike paks härra ümarguse käikrwa näoga.

«Preili, kas kohin teid saata?" küsis ta pehme mõnusa 
baritoniga.

Jlmi nagu «jahmatas weibi ja waatas siis tagasiliikkawalr 
mõõnale otsa.

Kurb see er wähenbanud põrmugi oma lahket naeratust näol.
„Teile tuleb see küll imelik ette, ja wõib olla teie ei lähegi 

kuigi kaugele, aga mul on nii igaw ja ma oleks tänulik, kui ma 
weidi aegagi kellegiga mõne sõna rääkiba wõin," rääkis wõõras 
härra sa sõnas siis uskuma panemalt. „Ja ma olen teid wist 
juba kusagil näinub, kas teie ei teeni mitte, noh ... noh... 
kuidas see nimi oli... Wabandage, tunnen teda küll, aga 
mitte ei tule meelde?"

„Abramowitschi juures."
„AH, jah, Abramomikschi juures," rõõmustas ivõõras nagu 

oleks see tal ka sust praegusel silmapilgul meelde tulnub.
Wõõras waatas Jlmile terasemalt otsa; teda ta Abramo- 

witschi juures küll warem näinud ei olnud.
„Teenite tema juures juba ammu?"
„Teist kuub."
See ütelus pani elawamalt mõtleb liikuma wõõra juukstest 

lagedas peas.
„Noh, mis teil siis Miga!" sõnas ta mäljauuriwalt. „Siis 

on teil ju kuldne põli. Abramowitsch ^peab teil ilusa korteris 
ostab riideib..."

-See oli Jlmile juba walus.
„Kuidas?! Kust te selle peale tulete?! Mitte midagi selle

sarnast! Wõi kelleks te minb peate?!"
„Andke andeiks!" mabandas wõõras wiisakalt. „Sellest nüüd 

muidugi küll kõwasti ei räägita, aga ma tunnen kahte tema 
teenijannat, keda ta ülemal peab nagu oma armukesi... Ja 
feba on ta teinub nigg teeb iga oma teenijannaga, kes mähegi 
ilus. Teie olete nagu pilt!"
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,Mu härra! Ärge rääkige häbematusi!" lõikas Ilmi.
„Dei-e olete tõeste ilus!" seletas wõõras. „Ja kui ma teie 

ilu kiid-au, ei ole see mingi häbematus. Wõib olla, arwasite 
set>u häbematuseks, et ma teie intiim ellu tungisin."

,,Häbematus on teil minust seda arwata!" pahandas Ilmi. 
„Minul ei -ole Abramawitschiga mingit intiim elu."

„Noh, siis see tuleb meel."
„Jiulgi!"
„Noh, ma ei usu, et Abramomitsch nüüd korraga nii tui

maks jäänud sa teile sellekohast ettepanekut ei tee. See tuleb, 
kui mitte täna, siis homme."

„Ta tegigi seda juba!" lausus Ilmi hääles tuntama põlas
tusega.

„Ja teie lükkasite tagasi?"
,Ma ei ule mitte mõni lita, maid ausate manemate laps."
„Lükkasite tagasi?!" rõõmustas wõõvas nagu kaasatundli- 

knlt heakskiitmalt. „>See on tubli! See on tubli! .. . See on 
igatahes teile Mõimalik selle tõttu, et teie manemad on rikkad?"

„Sugugji mitte. Mina o-len..."
„Waesest aga ausast perekonnast?"
„Jah. Kahjuks. Wõib olla wõiksin ma muidu kogu selle 

asja peale käega lüüa. Niiüd pean ma aga toitma ema, sest 
isa on surnud."

„Oo! Siis läheb teil marsti raskeks, kui teie Abramo- 
witschi ettepaneku tagasi lükkasite. Siis laseb ta teid- tingimata 
ametist 'lahti ja kuhu teie siis lähete?"

„Wast leidub mõni koht..."
„Nüübsel ajal?! Nüüd kus igalpool koosseise mähendadakse, 

kus loodetakse näljast sellega üle saada, et ikka enam ja enam 
inimesi nälgima määratakse."

„Noh, siis nälgime emaga. Meiesugused on sellega har- 
jrmud."

Wõõras kõndis paar sammu nggu mõttes ja sõnas siis:
„Teie jutust selgub, et teie olete praeguse aja kohta harul

daselt puhta hingega naisterahmas. Ja tõesti kahju oleks, kui 
Abramomitsch teid uulitsale ajaks wõi et teie tema soowidele 
alistusite. Juut imeb- niisama hästi kui meie higi, ka meie 
merd!"

„Ta wõib ära osta meie eesti -ärimehi, aga mitte mind?" 
kinnitas Ilmi. '
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„Mirm olen ka Lrinrees," lausus wõõvas. „Aga mina ei 
lase end mitte ära osta ega osta ifa oma t-cernsannasi. Teie 
peaksite selles weenduma."

„Ma ei ütelnud seda snguW teie kohta," sõnas Jkmi waban- 
dawatt.

„Teate mis," 'räalis wõõras nagu alles hea mõtte geale 
salktndes hooga. „Kui Abramowitsch teid lahti laseb . .. Ma 
räägin oma abikaasaga läbi, ta on minu äris ju halaja nna — 
ta .Leiab teile meie juures koha ... Minu nimi on Link ja siin 
minu aadress — pöörake tingimata meie poole."

wõõras härra ulatas oma nimekaardi.
Jlmi tänas.
Nad täksid inyeet weidi ja siis pidi Link — nii oli wõõra 

härra nimi — ära pöörama.
Jlmi täks ja mõtiskelles.
Ta otsustas juba täna proua Linki jutule minna ja kui koha 

saab, Abramowitschi juurest lahkuda.
Hirm tulewiku eest hakkas nagu waibuma. 'Kui hästi läheb, 

ei pruugi tal juba homme enam näha Frieda ja Etga hirwita- 
waid nägusi.

Tee läks palju rutem ja warsti oligi ta Abramowitschi lä- 
we ees.

Seal märkas ta aga, et ümbrikus tuua antud raha enam te
ma juures ei ole, et see kadunud.

Ta otlsib ja otsib, kuid — ei ja ei!
— Kas ei olnud see wõõras härra wast nrõni kelm? — käib 

tal peast läbi.
Ta waatab nimekaarti.
Ei, wõõras pidi aus inimene olema. Raha wist kaotas ära, 

puistas teele maha.
Ja nagu tulest põ-letvtud tõttab Jlmi tagasi raha otsima.
___Helde taewas! Mis saab küll siis, kui korraga üles ei 

leia?!"
Jlmi tõttas.
Peaaegu jooksis.
Kuni selle kohani, kust raha sai ja tagasi...
Aga ei midagi!
— ? ! ! <
Ahastades hingetult rääkis ta Abramowitschüe, et ta raha 

ära kaotanud.
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,Mas teie arwap., et minu usup?" hirwitas juut saatanliku 
ilrnega.

„Nii tõesti kui Püha Jumal taemas!"
Ja Jlmi rääkis ära kõik loo, näidates ka Linkilt saadud 

kaarti; wõlb olla, et langes ta koguni kelmi ohwriks.
„Ai, wai! Herr Link ei olep mitte iks kelw!" laotas juut 

käsa. „Nisek jutt jätap tei see omale! Kui teil ei olep aga enam 
see ruga, siis minu kutsup see politsei!"

See oli meeleheite silmapilk! — Hukkudu wõi . . . alanduda?!
Ja nagu uppuja haarab kinni lõlekõrrest, oli Jlmi hädaohus 

walmis end ennem andmu juudi käte wahele, kui et sattuda 
wangla.

— Mis teeb siis õnnetu ema?! ..
„Andke andeks! Ma olen nõus teie ettepanekuga!" tuli Jl-- 

mil nagu surijal rinnust wiimane hääl. „Ärge kutsuge polit
seid!"

Ja nagu niidetult langes ta armu paludes juudi ette põlwili.
See läks aga telefoni juure ja kõlistas.

12



ftammasratfa alt
On jää kord pragunema hakkanud, siis ei ole tal enam pea

tust. Ikka laiemale haruneb praguwõrk, ikka laiemaks lähemad 
pvaowahed.

^'^Lnct9u hargnesid ka praod Jaani perekondlifes
elus. Nagn allameerew lumepall muutub ikka suuremaks ja suu
remaks, nii mässud ka male kuhjudes ikka enam ja enam nmder 
kord maletama hakkanud inimese, kuni see kord kukkud.

Ja Malesse mässunes ka Jaan.
Ta rääkis kodus, et on pidanud- olema erakorraliselt -ööwal- 

wel ja et meel palka ei saanud.
„Hea küll!" trööstis naine, uskudes mehe juttu ja armates, 

et mees tusane sellepärast. „Eks homme saa. Wõi ülehomme."
Seal tuli nende tütar. Palja j-alu. Seisatas kesk tub-a.
paanil tuli meelde öine unenägu kesk sed-a pöörast sündmus

tikku. Ahastus mattis ta hinge.
„Sul on ikka Meel midagi muud südamel?" küsis naine. „Sa 

oled nii rõhutud ja mures?"
Ei tulnud Jaanile pähe muud malet:
„Minu wend on surnud-!"
„Millal?"
„Läinud nädalal... Hirmust surma... Gaas ... püroksi- 

liin... Tal olnud püroffiliini... See plahwatanud... Ainult 
lihatombud jäänud järele..." .

Jaan kohkus isegi rääkides seda õudset malet.
,Miks ei rääkinud sa seda mulle warem?"
„Ei tahtnud sind- kurwastada!"
Ja siis pidi rääkima ta üksikasju — male male peale. Higi 

oli tal otsa ees ja hirm südames, kas naine siiski ei märganud, 
et ta maletab.
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Jaan tundis enese —> ta ei ole enam inimene, on ivaid meel 
nagu wari, mille mõib ära pühkida wähem kui tõsisõna.

Oo... Ta oli annud kuradile sõrme.. . Ulatanud kaela ja 
nüüd we-dis silmus koomale.

Järgmisel päewal wõttis ta kassast salamahti raha, wiis koju 
ja ütles naisele, et see on osa palgast. Mik ei olla mälja mak
setud.

Naine ohkas ja trööstis meest. Käskis kannatada — ehk 
saab lapsele midagi odawamat jalga osta.

Seal tuli kiri Jaani wennalt.
Naine ei osanud seda kuidagi ära seletada, kuidas sellast km- 

gest aru saada, kuid ta oli õnnelik, et mehe Dend elas.
Kui ta Jaanilt selle kohta seletust Päris, ei osanud see mi

dagi ütelda. Lausus aina:
„Mina ei saa ka aru. Minu teada pidi ta olema surnud."
Naise lootus, et mees nüüd muutub elurõõmsaks, ei läinud 

aga siiski mitte täide.
Jaan oli weel enam rõhutum.
Naine ei saanud oma mehest enam aru. Kuid Pärida põh

jusi, ta ka ei tihkanud. Ta nägi, kuidas iga ettepantaw Msimus 
nagu halwas ta meest. Ja armastusest mehe wastu, ei pärinud 
ta tema kurwastuse põhjusi. Ainult kannatas waikides kaasa.

Mehe ja naise tvahele oli aga kerkinud midagi. See oli kar
tus. Hirnr üksteisest kaugele jääda.

Aga mida enam nad seda pelgasid, seda suuremaks lõhenes 
wahe nende wahel.

Ka ametwennad muutusid suhetes Jaaniga. Ka nemad 
waatasid kahtlaselt talle otsa.

Wiimaks küsis keegi neist:
„Kas saite ka pahahalguse?"
Jaan kahwatas. — Kust seda teati?!
Kuid küsija rääkis edasi:
,,-Eduard armas nii. .. Kui teil aga mast juba enne ei ol

nud. .. Ta kaebas oma häda ja jutustas teist. Naersime, mis 
seal ikka! .."

Jaani silmis läks kõik mustaks. Tal tundus, et teda ku
nagi nii Meel ei oldud haamatud.

Ent mitte üksi Jaan ei olnud tõsine oma kaasteenijate naeru 
all, maid ka Peet Palu. Kuid ta püüdis siiski naeratada, kui 
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tema poole pöördusid teiste silmad otsides temas k-aasnaerjat. 
Temas ei olnud ugo mitte seda sodwat wiha, mis paisu-s Jaanis. 

^Seat astus sisse Eduard, kes käinud wäkjas asjatalitusel.
?Enne kui keegi jcvhm-atadugi sui, haaras Jaan tooli ja lõi 

Eduardile pähe.
Eduard taarus ja kukkus Põrandale purustatud peaga.
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ftäroifaro abu
„Obeks teadnud warem seda sissemurdmist ette wõtta, oleks 

olnud meie rahadega!" sõnas Arno „Mustale Kuttile", kui nad 
läkisid hommikul just seda sama teed, mida mööda läinud Jlmi. 
„Kähju ainult, et Toni seda liiga hilja teada sai, et seal kappis 
suurem summa raha peitus."

„Aga on ka ametnikud!" pahandas „Muft Kutt." „Seda 
nad oskawud rääkida, et kapis raha on, aga seda mitte, et see 
kohe jälle 'panka wiiakse, et ei maksagi midagi ette wõtta."

„Sa unustad ära", naeris Arno, „et ametnikud ei ole mitte 
meie kaastegelased. Ja wäga wõimalik, see Jaan, wõi mis ta 
nimi oti, ei teadnud seda isegi, et raha ära wiidi. Jgusuguses- 
tesse peensustesse ei pühendada ju terwet teeniwat personaali."

„M>a sain kõigepealt wihaseks Toni veale", rääkis ,Must 
Kutt."

„Ja asjata..
„Aga nüüd, kus tänases lehes seisab, et raha tõesti kapis oli 

sa alles päewal enne meie sissemurdmist ära wiidi, tunnen ma, 
nagu Peaksin ma end Toni ees Vabandama."

„Jlus. Tee seda."
„No?!" imestas ,Must Kutt" nii, et koguni seisatas. „Nais- 

terahwa ees end Vabandada? — Kus sa sellega?! .. Olgu tal 
tuhat korda õigus, kuid mees ei Pea end naisterahwa ees alan
dama!"

Ja „Must Kutt" seisis paigal nii kindla sambana, nagu ta
haks ta toestada kogu meessoo au.

„Geda ei ole ju ka waja!" naeratas Arno. „Toni saab sel
lest wäga hästi aru, mispärast sa Vabandada ei taha."

„See on Haawaw!"
„Wõib olla. Aga siis ära tee wälja, et see tõesti sind haawab. 

Ole kõigest sellest üle!"
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„Musr Kmt" fi lausunud selle peale sõnagi ja n>ad läksid 
waikides edasi.

„No, mis see siis on?" sõnas Arno ja tõstis maast üles 
mingisuguse paki.

Iärelwaatamisel selgus, et selles suurem summa raha.
„No, küll on nali!" naeris „Muft Kutt." „Õösel murra sisse 

ja leiad eest tühja rahakapi, nüüd aga saad raha otse tünaioalt 
ilma mingi waewata."

„Saatus armastab ju naljatada inimesega!" naeris Arno.
«Sellest rahast lähme teeme nüüd üks tubli peotäis kaotaja 

auks!" pani „Must Katt" ette.
„Ei!" wastas Arno. «Enne dii maja teada, millistel oludel 

on kaotatud see raha."
„Ja kust saad sa seda teada?"
«See summa on küllalt suur selleks, et sattuda ajalehe weer- 

gudele."

Ja tõeste seisis järgmisel püewal lehes, et juut Abramo- 
witsch on laskiMd^ wangistada oma äriteenijanna Jlmi Woogi, 
kes löönnd üle suurema sumnia raha.

Lehes seisis pikalt ja laialt, kuhu Abramowitsch oli teda raha 
järele saatnud, ja nii see tee, mida mööda oli läinud siüüdista- 
taw Jlmi, kui ka summa, mis oli nimetatatud ajalehes, sobisid 
wäga, et seda summat, mis leidnud Arno Jlmi poolt kaotatuW 
pidada.

Sõnum raha kõrvale toimetamisest Jlmi Woogi Poolt oli 
ajalehes kõmuliselt ülespuhutud. Sõnumi kirjutaja oli püüdnud 
wõimalikukt Palju ridu teha. Ja selleks oli ta awalikkuse ette 
toonud mitte ainult Jlmi Woogi enese eluloo, wai>d> ka tirjeldcv- 
mtifr tema ema oma, sealjuures muidugi õõlblusjüngriliselt oha
tes, et maadake, kui aus on ema ja kui langenud wõib olla tütar.

Arnole oti hõlbustuseks see sõnum ainult ses suhtes, et ta 
nüüd teada sai, kus elab selle süütu kannataja Jlmi ema.

Ta ei kahelnud enam põrmugi, pani palitu selga ja läks 
summat ära wiima Jlmi ema kätte.

See oli maike ja milets korter, kuhu ta lehes seisnud aadressi 
järele sisse astus.

Murest murtud ja ka tõsisena märgade silmadega elatanud 
naisterahwas wõttis teda wastu.
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__ Ärno ära jutustanud oma tuleku eesmärgi, sai ma nake 
rõõmsaks ja uskus:

„Nüüd saab mu Ilmike priiks>! Ma miin raha ära ja ta sacrb 
kohe mabaks! Oleme südamest tänulikud, et Jlmi tõendadu jaob 
oma ausust." .

Arno istus ja waikis. Lausus siis:
„Mina kiill ei soowitaks teile ära wiia ra>ha."
„Kuidas?l" imestas emake. „Teie tahate siis, et minu tütar 

peaks minema süütana wangla?"
„Wanglast teie teda ei päästa!" rõhutas Arno. ,,'Raha tagasi- 

wiimises nähtakse aittult kahetsust tehtud kuritöö pärast. Näh- 
takse, et teie oma tegu kahetsete ja raha tagasi wiite. See mõiks 
oll-a küll pehmendaw asjaolu, kuid et margusasjus leppida ei 
saa, siis ei jäe karistus ikkagi tulemata."

„Aga teie wõite ju tunnistada, et teie raha leidsite, et see 
ära kaotatud oü?!"

Arno laotas käsa.
„Kahjuks ei wõi ma seda teha!"
„Kuidas nii?" kohkus emake. „Ei ole see siis tõsi, et teie selle 

raha leidsite?"
„Tõsi see kiill on, et leidsin, kuid ma ei tohi end segada as

jasse. Minust ei ole teile tunnistajat. See teeks osja meel hul
lemaks. Armataks nagu töötaks meie käsikäes.

„Kuidas Mõiwad nad seda arwata, kui teie Abramowitschi 
juures ei teeni?!"

„See ei tähendaks midagi", lausus Arno, „küi ma omas 
eraelus oleksin tunnustud^ ka nii ausana, kui teie tütar. Kuid 
mina oheit kelm. Minu tunnistajaks tulek Miiks nad ainult nr- 
wamisele, nagu oleks teie tütar kahtlases läbikäimises minuga."

Jlmi ema, mana eideke jäi sahma Ennult seisma. Selle amal- 
duse kohta ei tulnud tal sõnagi suust.

„M'ina räägin seda teie heaks", sõnas Arno Meidi aja pärast.
„Mis pean ma siis tegema?" küsis eideke hääles tuntama 

ahastusega.
„Pidage see raha omale — see kulub teile ära."
„Aga see oleks ju wargus!"
„Mitte nii jämedalt!" rahustas Arno. „See wargus oleks 

nagu peale sunnitud... Teie tütart peetakse margaks, ja et mitte 
ilmaaegu, siis..."

18



,,Ei' Mina miin raha tagnsi!" puhastas eideke südant. „Ja 
kui teie ei taha, et teid tunnistajaks palun, ütlen, et ise leidsin."

,/Sellest ei oleks mingit kasu teie tütrele. Ainult juudile. 
See saaks oma raha kätte, teie tütar aga langeks kohtu alla ik
kagi, fui waras."

,,Kas siis tõeste enam olemas ei ole õigust?!" ohkas eideke.
„Iah, seda küsiwud uii paljud", sõnas Arno fui toalt. „Aga 

ei iaa ega saa otsale."

Nii kui usk usud imetegüsid, nii usub ausus usaldust. Kuid 
nagu saatuse pilge — nad pettu toad mõlemad.

Jlmi ema läks oma lihtsameelsuses sa toiis kaotatud raha 
ära ja palus oma süüta tütre eest.

Kuid mis toastas Abramowitsch?
— „Ai wai! Niid toob tei see raga era, mis tei titar see toa- 

rastllb. Arrvub, et minu olep iks loll sa usup see tet sutt. Wa
ras tema olep sa ivargaks tema seep, ainult minu palup temale 
iks toeiksemp furestus. Raga oli ju see tei kees — see olev ju 
selge tunriestus, et ta warastas..."
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eiuff roäljaroifafud,;
„KAuLed f;a, Toni!" hüüdis Arno njnlehe psatlit silmi üles 

lõst-es jti waheriide poole wnndotes just na-gu wõiks ta läbi selle 
teisele poole hüütawnle näkku näha. „See Jaan, kellega sa 
hiljuti pumnveldaisld' ja kes sulle rääkis, et selles raudkapis Pidi 
olema raha, mille meie ka siis tohe müdina peale lahti murd
sime, on inimese ära tapnud»!"

„No?!" kuuldus teiselt Poolt waheriiet Toni imestaw hääl.
„Jah!" — Ja Arno luges oma üteluse kinnituseks ette aja

lehe sõnumi:
„ Surmalt) hoop tooliga pähe!

Julm roim Jakob K ä r m e l i kontoris! 
Äriteenija Jaan A g e r oma a m e t w e n n a 
Eduard» Sile äkki ära t a p n u d»!

Saladusline kuritöö põhjus!
Eila, kui Jakob Kärmeli ju»ures teeniw Eduard Sile 

wälsast asjata li tuskäigutt tagasi tulles kontori astus, kar
gas talle samas kontoris teeniw- Jaan Ager äkki wastu, 
haaras tooli ja1 lõi ametivennale pähe. Eduiard Sile 
kukkus maha ja suri..."

„Aga, tonait, kuidas sõnumisaatja kirjutab, et aga enam ridu 
teha!" naeris Arno katkestawalt wahele ja luges:

„Õnnetu suri meelemärkusele tul-emata, sest tema surm 
oli silmapilkne..."

„See oleks niisama", naeris Arno edasi, „kui keegi kirjanik 
näiteks kirjutaks: „kuud ei olnud näha, sest päike paistis" 
ha»-ha-ha!"

,,'Ja sina saad siin naerda?!" sõnas Pau»l etteheitwalr, kes 
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rmimxMe Möwwde jooksud jiutia1 weidi> julgemaks oli läinud^ oma 
ümbruse su ümberolijate g»u ko^euenud.

„Aga miks siis mitte?" imestas Aruo. ,/Wõi artoad' sa, 
et ma peuksin nutm>L? .. Ei tea mis sugulased wõi kälimehed 
nad mülle on — niihästi see tapetu, kui tapsui! .

„Panlil on j,u õrn süda!" lausus'Toni rahulikult, lepitu iv alt, 
talle nagu lapsele midagi andeks uudwuK.

Arno uga luges edasi:
— „Tapetu Eduard^ 'Sile oli poissmees..." —

„No, wuata'!" hüüdis 'Toni. „Õnnelik inimene! — Ei jää
nud Pere kõndu järele ega ..."

— „Dapjal Jaan Ageril on aga- naine ju maike 
laps..." —

„Kuiuled nüüd?!" heitis Puul Tonile ette. „Ju sinu dhwri 
saatus ei liiguta sind põrmugi?"

„Minu ohwer?" tusanes Toni. ,/Drt ta siis sinu meelest 
minu ohwer?! Mille tõttu?! Et me koos pummeldasime?.. 
Aga igaüks wõib ju oma rahuga tehu, mis ta tahud."

— „Nii tapju kui tapetu on mõlemad' wuranduseta 
inimesed..." — luges Arno.

„Kas kuulsid?" wõttis Paul sellest kinni. „Oleks olnud ta 
rikas, ugu tuleb wälju, et ta laristas muhu wõõrast raha ja ..." 

„Tuppis enese ära?" Hirwitas Arno wuhele.
Puul wuikis. Nii ullalööw oli olnud Arnu toon.
„Oleks ta ära tapnud' iseenese, siis oleks mõinud seda nar

mata, uga ta tormas ju hoopis teisele inimesele kullale."
„Wõib olla, sellepärast, et see teda sisse wedus."
„Auh!" lõi Arno käega ju luges edasi:

«Tapetu Eduard Sile oli eraelus wäga lõbus ju lus- 
tiline noormees, Jaan Agerit tunti agu kui maikset tõsist 
inimest, kelle aususe juures ei kaheldud ju redu usaldada 
mõidi.

Saladustise roima põhjus on meel selgitumatu."
„Noh, kuuled nüüd?!" hõiskas Toni nagu wõidurõõmsalt.

„Pole ainust sõnagi rahu raiskamisest."
Paul märkis.
Arno ei teinud tü kogu sellest asjast enam mäljugi ja asus 

lugema teist uut tükki.
Warsti ilmus Toni mäljaminekuts riides.
„Kuhu su lähed?" küsis Arno.
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-Arsti juure“, iv^astas küsttaiw.
«Ah, järeiw-aatulele... A^a täna ei oie jn konibluswniiveA 

wastuwõtte päem^d"
., nra sinna lähegi", na-eratas Toni. „Kui MLI nüüd 
sinna oma nägu näitaks, pa-ntaks miniD' kohe Meere nui."

„A!H, o led haige ? "
Kelmlik järelkiitew muige libises üle Toni näo just kui oleks 

see asi, millega edwistada.
„Noh, siis on ju selge!" pahivatas Panil.
"Mis sul jälle sel^e on?" tusanes Toni.
„Kas teie ei kuulnud, et Jaanil on perekonda Eduard wedas 

ta aga teie juure ja teie andsite hukatuse ta perekonda!"
„AH, siis see tühine asi on kohe hukatus?" naeris Toni.
Paul muutus meel tõsisemaks.
,Kellele hukatus, kellele mitte. Kaabakale on wangla mu- 

gawals koduks, ausa inimese määrib päew mangistust ära eluks 
ajaks, öömaja elanik j oot1 mõnuvundega dena tuuri, teise ini
mese ajab see aga kohe oksele. Sina maaibad gahahaiguse nagu 
nohu peale ega mõtlegi, millist ahastust sünnitab see ausas 
abielus!"

„Mis?!" läks Toni näost punajeks. „Mõi sina hakkad mind 
wõrdlemi kaabakate ja öömajia elanikkudega!"

Ka Arnole ei meeldinud^ see.
„Pea suul" sõnas ta käskimalt. „Sina ei ole wõetud siia 

mitte mõneks tõutermenduse instruktoriks, sa 'pead olema mait 
ja kuulama mind ja Tonit."

Ja^ Pauli iseseiswusele kerkiw mõttelend oli uuesti läbi 
lõigaitud.

Toni läks.

Süngest hoonest, mille amans neelab eksinud- inimesi ühte 
lühenüaks, teist pikemaks ajaks, mõnda koguni elule tagasiand- 
malalt, astus wälja kehmalt riides noor naisterahwas wäikse 
lapsega käekörwal, kelle saapakesed' narmendasid.

Õn-netU' ema kuimetu nägu olii kahmatu, silmad tühja-ks jooks
nud pisaraist ja maatasid tumm-tuhmilt, abitult; silmalaud olid 
rohkest kui maks' pühkimisest ära hõõrutud, näis nagu oleks ühes 
pisaratega silma imbunud laugudesse ka naija a-lla meri.

Lapsuke kõndis nuuksudes ja pisarad weeresid madal:.
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Ta> nuttis, et nuttis ta emu ja nutnud' ta isa, kes nüüd sel
lesse õudusesse hoonesse vtdi mahu jääma.

Miks?!...
Hingekesele oli nii mulus.
Nuteti. Ju ta nuttis.
Südurnest.
Ä^jukesete oli a-ga see kõik urusunmata.

„Ma ütlesin, ilmaaegu wiis Jlmi ema raha Aürammvitschile 
ara!“ sõnas Arno lõpetades lugemast sõnumit, mis teda näi
liselt erutanud^ ju lehte lauate pannes.

Puul waikis.
Arno lõi peopesaga kohet olema lehe lauale kortsudes kokku, 

tõusis üles ju sõnus:
„Lüheme „Musta Kutti" poo'le!"
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Kallaletung juudi preilile.
On tuntud lugu, et Pealinna esimesteks moepääsukesteks on 

ikka juudid. Ja kuna teised mõne wiimase moe karje üle alles 
pead wangutawad, astuwad juudi preilid ja daamid juba sellega 
julgelt lagedale.

Moeilmas esimese koha omamist wõimaldab aga neil ka see 
asjaolu, et raha keerleb enamasti kõik juutide käes. Eestlane oma 
ausa tööga ei saa ilmaski nii kaugele, kui juut oma kawala 
kaubaga.

Läheb aga eesti ärimees ka mõnda trikki tegema, siis on 
ta küll, wõib olla, mõneks ajaks miljonäär, aga siis seisab warsti 
sulus, nagu Peru jäär.

Juut aga laseb nagu weealune paat.
Ja kui kellegi omainimese naine wõi tütar on omanud uued 

ilusad kallid riided wõi moodsa mantli, siis murtakse kohe>pead, et 
kellega ta nüüd on ümber ajanud? Et mees oma naisele wõi isa 
tütrele meie olude juures midagi sarnast lubada wõiks, seda ei 
usuta.

Juudi naistega on aga teine asi. Ilmugu juudi preili täna- 
wale nii wärwitult kui tahes ja nii moodsais riideis, kui üldse see 
kõige uuem mood on, keegi ei arwa tema üle midagi kahtlast.

Teatakse, juut on juudiga ja meie mehed omale sarnast lõbu 
lubada ei saa, et juudi armukesi pidada, sest üks juudi armuke 
läheks palju kulukamaks ülewal pidada, kui kümMe ristirahwa 
tütarlast kokkrr.

Ja nii jalutas ka Rachel Llbramowitsch oma kawaleriga Kadri
orus wäljaspool igasugust kahtlust.

Rachel oli ilus sirge mustajuukseline juudi neiu. Et ta weidi 
füÜTU hoidis, see tuli moodsast käimisest — käed üksteise peal ees 
kohal, mida nimetada ei tohi, ja käes wäike nahk käekott, mis meidi 
ülespoole põlwi kõlkus.
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DeiAteZ ja waikse ilmaga ulatas undruk kuni p õüoedeni, ka ms 
ja tuule käes lehwides näitas ta uudishimu listele noortemeeste, 
wanahänrade ja Poisikeste Pilkudele wabalt kõiki põlmetoorme 
kenasusi.

Kleit ise oli õre ja läbipaistew. Aga ainult mastu päikest.
Nägu oli Rachelil paberwalge ja silmad iimbertringi joonista

tud nagu pupel. Wäike suuke oli nii teraw-Mnane, kui neitsilik 
haaw.

Ka kawaler ise oli mvodne poiss.
Rääkisid nad saksa keelt.
Saksa ja wene keelt räägiwad awalikes tohtis need juudid, kes 

nii mäga oma päritolu alla kriipsutada ei taha.
Ja harwa kuuleb mõnd juudi neidu uulitsal rääkiwat juudi 

keelt, sest kui kergesti ei jää inimesed kuulatama ja mõni nalja
hammas hirnutav:

„Ai waii!' ..."
Nii siis läksid nad jutledes — Rachel ja tema kawaler, ega 

pannud tähelegi, kui korraga nende ette kerkisid nagu maa alt 
kolm meest.

Need olid Arno, Paul ja „Must Kutt."
„Pidage!" sõnas Arno neile ette astudes.
Juudi paarike jahmatas. Siis sõnas juudi noorhärra paha

selt, peaaegu^ kurjalt:
„Was?l"
„Mis? Passi tahad?" hirwitas „Must Kutt". „Oota, kohe 

saad hundipassi . . . Keera kanna pealt ringi ja tee et sa kaod!"
See oli nii kurjasti öeldtid, et paarike aralt ämber pooris ja 

tagasi minema hakkas.
„Ei! Preili jääb kohale."
Mõlemad peaktisid.
„Mis see Peeb teheudama?" protesteeris juudi noorhärra.
„AH, wõi Meel tehendama?! Küll ma sul teen tehendama! 

Kas punud Petkem ma poole wõi mitte?"
Seda ei lasknud juudt noorhärra omale enam teist korda ütelda. 

Nagu udu Pani ta linna poole.
„Seisa!" hüüdis talle Arno järele.
Juut peatas ja et kallaletungijaid ära hirmutada, tegi nagu 

otsiks ta tagumisest Püksitaskust remolwrit.
See ärritas Arnot. Ta Mõttis kepi löögiioalmis pihku ja läks 

juudi poole.
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„MiA sa otsid j eal? Ütle, mis sa otsid?"
kohkus nii ära, et mõlemad käed iibes tõstis. „

„Ai, mai! Mette medagi ei otsip, hei Gott, mette medagi!" 
„Käed maha!"
Juut kasi käed tangeda.
„Aga seda sa tea!" hirmutas teda Arno. „Kut sina peatsid 

kutsumia kordniku toõi meie peale kaebama, siis tehtakse julle nii
sugust kõriortbat, et enam häälekutsugi ei tule. Kas said aru?!"

„Oi maegade, waegade sain aru!" lõdises jnut.
„Noh, siis siia nüüd!"
Ja Arno pööras tagasi.
„Must Kütt" tahtis parajasti Rachelile rätikut silma ette köita.
„Hikfe! Hilfe!" karjus Eachel. „ApPi! Wegistap!"
„Ei wügista sind keegi, pea aga mokk maas!" rahustas „Must 

Ktrtt" jämedalt.
Arno naeris ja sõnas siis:
„Ära seo tal ühtigi kotti pähe — minnaks sa tõesti ei pane 

tähele, et ta juut."
„Appi! Lasep lahti! Riiwlid! Mõrtsukad!" rabeles Rachel.
Arno waatas kamaberi poote. See punus linna suunas.
„Waja ruttu teha!" kiirustas Arno. „See miimaks toobki 

meile kordniku kallale."
„O-lgu!" lausus „Must Kutt ja sõnas siis Rachelile ährnar- 

dawalt. „See nali ei tee teile midagi, aga peaksite teie meie näod 
meeles pidama ja meie peale kaebama, siis alles hoidke oma nahk, 
et see mitte Sibkadulla kätte müügile ei satuks."

„Rebi riided!" käskis Arno Pauli.
Kui see aga niipea hakkama ei saanud, kähmatas „Akust 

Kutt" talle:
„Oled sa küll üks käperdis!"
Ja rips-raps rebenes juudi preili ilus moodne kleit «Musta 

Kutti" karu käppade all.
Poisi taganes. See, olgugi ettekawaisetud plaan, oli korda

saatmisel liiatigi üllataw.
„Noh, sina? Häbened toõi?" naeris Arno Pauli poole ja 

rebis siis Rachelil ka sukad pikuti lõhki.
Juudi preili seisis meeleheite ahastuses paigal naera püsti- 

löödu.
Ja kuita kallaletungijate käed rebisid ta riideid, nii et hilbud 

pudenesid fiti lehed puust, marjas ta kätega oma pühadusi.
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«Aitab!" kamandas wiimaks Arno. «Lähme."
Med lahkasid rebimast lviimaseid riidehilpe ihult ja- kallale

tungijad- kadusid niisama kiiresti, kui nad- ilmusidki, jättes w-aese 
Racheli peaaegu alasti seisma kesk pargi kõnniteed.

See juhmunud seisak wälitas silmapilgu^ siis püüdes end 
katta mõningate järelejäänud ribadega, haarates maast lisaks 
hilpe, hakkas ta pagema Põõsaste kaudu ligema autoseisukoh-a poole.

Äraputkanub kawaler Mõis imestada, et ära ei röömitud tal 
kaasas olewat raha ja Nachel mõis imestada, et rebiti kiill puruks 
ta riided, aga ei rümetatud ta au.

Weidi aja pärast läks Arno ühte restoraani ja kõlistas 
Abramowitschile.

Juut oligi telefoni juures.
«Ütelge," küsis Arno, „kas ka juudi usu järele wanemate pa

tud nuheldakse laste kätte?"
„Ms siis olep?" küsis AbraMowitsch.
«Teie wastake, kas nuheldakse wõi mitte?"
„Ai, mai!"
«Kui nii, siis trööstige oma tütart — ta kannatas teie süda- 

metuse pärast!"
„Kuid-as-?!" kohkus juut.
„Mll te ise näete!"
Ja Arn-o pani telefonitoru marna.
Samal ajal aga tõstis Abramowitschi korteris ta küljeluu 

Rima kisa — sulgedest lagedaks katkutud Rachel oli parajasti au
tos koju jõudnud.
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Rui elu on kui kut?i uni- - -
Kogu öö ei saanud Liina magada. Ja kui uinuski silma

pilguks, siis elas edasi uninäos sellele kummalisele juhtumisele 
järgneMaid juhtumusi. Kogu öö wintsles ta painama jubeduse 
kaisutuses.

Kuid ka töusew päike ei toonud midagi eredat.
Tunnete pingutused olid halwanud kogu olemise, nii et ta ka 

ilmsi liikus nagu unes.
Wahel näiski talle, nagu oleks see kõik olnud maid unes, kuid 

sealsamas pidi ta wirguma sest mõttest — see kõik oli olnud ilmsi.
Nii selgesti, kui olid tindi jäljed' ta riietel, oli ta kokku põr

ganud' õppuriga, kellel käes kaks lahtist tindipotti, siis oli teda 
kutsutud autosse, kus istusid Bendereff ja Link prouaga ning seal 
oli pidanud ta jääma nõusse, et ta abiellub Benderefsiga kolme 
kuu peale.

— Wist tegid nad nalja? — katsus ta mõtelda, kuid sealsamas 
tulid meelde need ähwardused, millega ta nõusse sunniti.

Ja kuidas kaitseda end Bedereffi kahtlustuste wastu, kuna 
ta mitte enam neitsi. Olgugi et mitte haige, jäetaks ta ikkagi 
kombluswalwe alla, ta peab seal end korralikult näitamas käima, 
nagu iga teine märgitud- lita.

Ja kas kosib tema Harry siis teda meel?!
Oo, miks ei hoidnud ta oma süütust?! Nüüd» oleks möinud ta 

kahtlustajaile uhkelt otsa waadata, näkku naerda . . . Ausa 
neitsi peale ei saaks keegi näpuga näid>ata.

Kuid Harry- oli nii hea. Ja Pott nii .magus.
— Kui õige minna Bendereffi juure, teda Paluda? — arutas 

Liina endamisi. — Paluda, et ta oma nöudiuisest loobuks. Nei- 
dusi on ju nii palju, kuid.. .

Jah, temale oli ainult üks — Harry!
Küll oli ta wastu seisnud, kaua wastu pannud Harry kirg-
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liÄele soo-oidele, puhtast südamest kinnitanud, et ta kellegist teisest 
puutumata, et ta end ainult Harryle hoiab, et pärast pulmi, siis ...

Kutd H-arry oli ikka ja ikka kinnitanud, et ta seda ei usu, et 
Liina kui nüüdse aja inimene toed nii kaua — Liina oli toese» 
toalt üheksate stkümmend aastat toana — toed neitsi on.

Ei aidanud^ ei ausõna ega toanded ! ...
Siin oti Harry tõesti olnud häbematu — ta ei uskunud oma 

pruudi sõnu.
Liinale oli aga Harry usaldus kõik — ja ta toääratas.
Nüüd pidi Harry olema toeendunud ja miski asi ei keelanud 

neid enam ühinemast... Seal äkki see toõimatu juhus!
Ei oleks ju ka midagi sarnast sündinud, poleks ta pidanud juba 

peaaegu aasta Harry järele ootama. Sest sellel -ei olnud toed 
parajat wõ im alust abiellumiseks, toeel oti selleks liig toäike ta palk, 
aga igal ligemal ajal oti oodata selleks soodus ametikõrgendus.

Ja palju, palju kurba pidi ta koM selle aja jooksul toor jama 
omia toanemate eest, kes uskusid oma head tütart, teda süütuks, 
kombelikuks pidasid.

Nüüd siis korraga, kus peigmehe ametikõrgendus iga minut 
saabumisel, pidi juhtuma sarnane kõike toodetatoat tutetoikku ära- 
sopastato ootamatus.

Ja Liina hdtles kõiksugu mõtetega. Kirrrs saatust, et see hal- 
wanud ta õnne just punga puhkemisel.

Ja kui ta toäsinud kurtmisest, tuMmast kaeblemisest iseenesega 
— sest kellegile ei tohtinud ta ju rääkida oma häda — langes ta 
ahastusse ja nuttis.

„Röömusta armsam!" hõiskas Harry sisse tormates, elurõõm
sam, kui kunagi enne. „Ma sain ametikõrgenduse! Ja nüüd siis, 
kõige hiljem^ kolme nädala pärast oleme mees ja naine."

Liina tuksatas kesk tuba. Ta tundis, kuidas näost kadus iga 
toähem kui toeretilk, kuidas jalad kippusid nötkuma.

Harry läks tema juure ja toõttis tal ümbert kinni.
„Aga sa... sa d sootoi mulle õnnegi?! Sa d lausu ühtegi 

sõna?!"
„OH, see tuleb liig suurest õnnest!" rääkis Liina toaetoalt kuul- 

datoalt. .
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«Oled sa siis nüüd nii õnnelik?!" küsis Harry õrnusega hää
les ja hellasti silitades oma kallinm pead.

Liina tahtis mastata, kuid nutt lämbutas ta hääle.

Kuidas pidi waene Liina küll kõigest sellest üle im ma? Kelle 
Poole pidi pöörama ta nõu küsimisega?

Oleks olnud tal ometi truu sõbraunagi!
Mida enam ta mõtles ja mõtles, seda segasemaks läks ta pea.
— Nii lähen ma meel toi imati hulluks! — hakkas ta juba 

kurtma.
Ja imelik — kuna naisterühma pea leiab kõiksugu toõima- 

likke ja toõimatuid toäljapääseteid igasugusis seisu kardis — oli 
Liina paris nõutu. Ei olnud omaabiks mingit nai sekist ka- 
to alust.

Wõib olla tuli see sellest, et Liina ei olnud harjunud pet- 
mietega, et ta oli liigagi aus.

Ja see ausameelsus toiis ta mõttele — minna ikkagi Bende- 
reffi juure temalu kõik atoasüdamliselt ära rääkida ja teda pa
luda — ehk jätab oma ettepaneku, õigem Pealesunni niisama 
naljaks.

Ja kui see ei peäks aitama, siis ...
Siis tunnistab ta Harryle kõik üles ja tulgu siis mis tuleb!
— Saatuse hammaste mahelt ei pääse ükski!

Liina liikus nagu mingisuguses nõiutud poolunes ilmcv selge 
toaateta, selge sõnata.

Ja kõige enam hämmastunud oli tema ületoalpidamisest ta 
ärawalitu, ta peigmees Harry.

Sest igakord kui hakkas ta eietama nüüd juba saabumisel 
olemaid tuletoiku glaane, lootes äratada sära oma pruudi sil
mis, jäi see, mida ilusama toäljatoaate maalis Harry, seda 
melankoolsemaks.

1 —Kas ei taha ta enam mind toõi?! — ebales Harry.
Ei jäänud tütre kurivameelsus marjule ka ema silma eest 

ja toana hea eideke murdis pead, kas siis tõesti tema silmatera 
ka on teinud salaja midagi, mille päraist on tal toalus, mida 
peab ta eluaeg salgama oma ema ja oma mehe eest?!

Ta armas aimawat tütre mure põhjust, kuid ei tahtnud 
küsida. Ei tahtnud puudutada haatoa.
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Ja mõttes ning mõtles, et kes wõis küll Ma see noormees, 
kellega pidi eksima Liina, kes jõndis ära wõogutada tema ausa 
tütre ta armastatud peigmehe silma akt.

Ja heal emakesel tukid silma pisarad kujutelles oma tütre 
häbi, ta truuduse murdu.

„Ei kokkulepe jäeb kokkuleppeks!" kinnitas Bendereff kare
dusega hääles, kui Liina tema juure oli läinud paluma, et ta 
oma kalratsusest loobuks. „Kolm kuud- ei ole igawtk — siis ou 
teil aega küll oma Harryle naiseks minna. Ta lasi teid oodata, 
oodaku nüüd rema. Ja ärge kartke, et teie minust lahti ei saa. 
Kohe registreerimise päemal kirjutame uotaariuse suures alla, 
et meie wabatahtlikult lahku lähme, et meie üksteisega läbi 
ei saa..."

„Kuidas seda wõtta — meie alles registreerime ja juba 
sealsamas ei saa läbi ja lähkue lahtu," hakkas juba Liina ka 
asjaliselt arutama. „See tuleb ju nii loll wätja!"

„Noh, kui teil usaldust on, siis on ju igatahes ilusam, kui 
meie selle paberi teeme nii umbes kuu aja pärast."

„Ja arwate, et minu Harry mind- siis meel kosib?!" lõi 
Liina uuesti nukraks.

„Pruugib tal siis seda teada. Meie Mõime endid registree
rida mujal, elada need kolm kuud mujal. Wõite talle ütelda, et 
wiibite kusagil mõne oma onu mõi tädi juures."

„Ja ma pean teda petma!" wangutas Liina abituses pead.
„Noh, siis ärge Petke!" sai juba Benderess tusaseks. „Ütelge 

talle näkku, et asi on nii ja nii. Teie ei ole ju enam mingi 
süütus!"

„Aga ma olen tema süütus."
„Noh, olge siis, kuradi pihta — mina teid ei puutu!"
„Aga kas tema usub?"
„Saate ju minu käest summa, mis ta uskuma paneb. Tenm 

oma kehwa palga juures usub sarnase summa tõttu kõik teie 
musbad tvalgeks."

Liina nägi, et Benderess siiski oma plaanist ei tagane.
— Kas siis tõesti ei wõiks nõusse jääda. Teised naised lu- 

bawad omale kõiksugu kõrwalteenistused, miks ei wõi siis wastu 
wõtta summat jäädes sealjuures täiesti ausaks.

„Kui teie nõus ei ole, siis teate küll, mis teiega sünnib ja 
fiis ei kosi teid enam ükski kurat!"' ähwardas Bendereff.
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„Ia kui suure summa leie annate?" küsis Liina aralt nagu 
häbenedes oma küsimust.

„Sada tuhat!" lausus Bendereff ükskõikselt. .
Seda ütles ta nii hoolimatalt nagu ei loeks talle sada luyai 

wälja wisata mitte kui midagi.
Liina oli üllatatud.
Siis lõi aga roeel nagu wäike kahtlus hinge.
„Aga kui teie minust wiimaks ei loobu?" _
Bendereff waatas Liinale otsa ja sellest Pilgust wõis lugeda 

nagu oleks talle ta kooselu temaga otse mastik.
„Ei ma mõtlen .. . nii... wormiliselt,"^ õiendas ^nna- 

„Lasete mu minna niisama ja ei anna lahutust."
Mul ei tee mingit lõbu pärast kolme kuud wormüikulr teie 

mees olla. Ka siis kui teie seda paluksite!" ,
„Aga... aga miks tahate siis nüüd abielluda minuga?
„Kihlweo pärast!" „
Sealjuures tõusis Bendereff üles, mis Liinale märguks olif 

et ta minna wõib.
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Mbielu haik.
Ants Ubak astus maha Tallinnast tuitewalt rongilt. Ta oli 

wagunis werdi tuKuma jäänud^ — sõit kitsar ööpali sel teeb ju fcr 
kõige erksama inimese roidunuks, uniseks — sa sellepärast ui
mane.

Tema naine Tal me, kes waksaki wastu tulnud, waatas rongi 
peatamisel forb' ühe forb1 teise waguni p>oole, et kust ilmub nähta- 
wale mees; juba kiigutas ta peas mõte, kas mees Mast jälle ka selle 
rongiga ei tulnub, sest Ants oli muibu alati kärme ja üks esimes
test wagunist wäljatulijaist, seal märkaski ta Antsu juba maha- 
astununa ühest tagunnsest wagunist waksali esisele.

Kiirel samniul tõttas Salme mehele wastu, hoides enb teiste 
tulijate Marju, et Mees teba mitte liiga wara ei näeks. Ja Ants 
ei märganudki, kuna ta tuli oMa -ette maha wahtibes.

Ta oki tusane.
Puhta wabaõhulisele maapinnale astudes tundis oma peal 

lasuwat nagu wäljamagamata une kiimalises linna õhkkonnas 
kaasa tehtud patu.

„Tere, meheke!" kuuldus mahe hääl õige ligidal ja kui Ants 
silmad üles tõstis, nägi ta Salnret peaaegu enese ees.

„Dere!" wastas mees nagu tabatukt möödahiilimise pealt.
„Ma tulin sulle wastu!" naeratas naisuke.
See oli öeldud nii peh!mesti, nii õrnalt, et oleks pidanud isegi 

sulatama jää mehe rinnus, kui see oleks^ olnud wihane. Kuid 
olgugi, -et Ants tusane mitte naise Peale, lausus ta siiski nagu 
laitwal toonil:

„Tulid mulle wastu-? ... Aga mis siis, kui ma selle rongiga 
Meel poleks tulnud?"

„Ms ikka?!" naeratas naisuke. „Siis oleks jälle tagasi koju 
läinud ja järgmise rongi wastu tulnud. Ma käisin ka eilaõhtase 
rongi wastas-."
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ArrtA pidi ju koju jõudma juba eilaõhtus-e rongiga, kuid... see 
kabaree!...

See öö jes kabarees! ...
Sellest oli ta nüüd wälja tulnud nagu ämblikir märgust, mil

lesse mässunud ta kui miõnel meelisegamal naokattepidui om«a tven- 
nanaise õega — Proua Luise Kärmel iga.

Ja ta oli pahane enese peale. Pahane, et kaotanuid pea ja 
lasknud kirel, kiri hiigla nägemata nahkhiirel oma üle lüüa tiiwad.

On aga inimesel tusatuju, siis nagu pakitseb see tal sees ja ajab 
kellegi peale wäljawalama tuska.

„MH, wõtaks tont kõike seda Pealinna elu!" kirus ta nagu, nori- 
inise alguks.

See ei ütelnud aga Meel midagi ära naisele ja see küsis:
„Ei saanud oma asju meel nii ruttu ära ajada?!"
Ants Matkis.
Pidi ta hakkama kiruma asjaajamist? — Sellepärast oleks wõi- 

nud ta wabalt juba eila õhtu!l kodus olla.
Ei. Asjaajamise manamine oleks olnud wäiklane kõrwale- 

põiklemine, mis ikkagi südant ei oleks lahjendanud: see kipitas edasi 
ja tegi tuju Meel jõhkramaks.

„Ma ju tean, et pealinnaZj asjaajamine nii kiiresti ei lähe!" 
häälitses naisuke rahustawalt.

Oleks asi tõesti as jaa j amismiiw ituies seisnud, mees oleks nai
sukesi ta suuremeelsuse eest suudelnud, kuid nüüd ajas see oma
meelne andestamine hinge meel enam sappi.

Ja waikides läksid nad läbi maksali korridori.
Käsipuu külge kinniseotult ootas neid hobune kerge kaheistnre- 

lise wedrumankri ees.
See jandis jälle põhjust Antsu tusasele hingÄe jamamiseks.
„Sa oled ka naljakas!" sõnas ta naisele etteheitwalt. «Kibe

dal tööajal Mõtad sa hobuse töö juurest ära!"
Jälle libises lepitaw mahe naeratus» iile naise näo.
„Ära pahanda meheke! Aga ei olnud ju hobuse jaoks mingit 

tööd!"
Ja see oli öeldud jälle nii õrnalt, nii paitawalt, et Antsu 

tusatuju nagu sameti alla mattis.
Sõideti maikides.
Dee oli kallak ja istujad^ kaldusid »wastu üksteist.
Ja igakord kui mees naise peale kaldus, naeratas» soe kelmi- 

liselt talle. Mees aga oli tõsine.
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Ta pidi jubcr keelama naisukest naeratlemast, kuid suutis end 
weel taltsutada.

— Ja ei ole sui ometi tema MillegiA süüdi! — sai mees enesest 
toõitu. — Ta on mu wastu hea, usus, et ka irtnia tema mustu olen 
olnud... hea...

Teda oli Mälus niötelda. Ja jälle kerkis hinge Miha, jälle 
tung seda wälja malada.

Hobrme komistas millegi üle.
See katkestas Antsu hinge paisu. Ta haaras piitsa ja lõi 

hobust.
Lõi julmilt, kuna silmis wilkus tigedus.
„Ants, miks sa lööd?!" haaras Salme ta käest kinni ja takis

tas teist hoopi.
„Miks ei Maata ta siis ette?!" wihastas Ants' ja tahtis wa- 

bastada kätt uueks löögiks.
„Jäta'nd järele!" rahustas naine. „Jga elaw olemus komis

tab ju!"
See ütelus wöttis jõu Antsu käest.
Ta ^vaatas naisele otsa. — Teab siis ta juba aimata, et ka^ ta 

mees.. . komistanud?!
.Kuid naise pilk oli selge, aivameelne, ilma tagamõtteta.
«Teine kord tulen ma sinuga kaasa — ma ei lase sul linnas 

nii pahasse tujju sattuda!" naeratas naisuke nagu wäikse ette
heitega hääles.

See tegi Antsu meele ärdaks. — Jah, oleks Salme kaasas ol
nud, siis ei oleks seda nurjatust juhtunud.

«Jah, tule jah!"
Ja nagu' oleks Miha jäämägi hinges korraga sulanud, mõttis ta 

naisel imrbert kinni ja suudles teda.
Silmadesse tungisid pisarad.
Et neid Marjata, Mõttis ta ninarätiku ja et saada möimalust 

silmi pühkida, katsus ta tehtult mewastada.
See ei trrlnud küll kuigi hästi wälja, ei kuigi loomulikult, kuid 

oli siiski põhjuseks silmi pühkida.
«Miks?! Minu suudlus ajab' sind' aewastama?!" tegi Sailme 

end' tigedaks ja noomis siis naljaka etteheitwusega: «Wististi oled 
sa juba linnas peenemate daainide musust saanud, et minu matsi- 
naise musu enam ei maitse!"

See oli jälle nagu torge maikiwasse haawa.
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AÄA 'ei teabnuib1 esialgu, m«is teha, siis tuli ette, et peab -oiema 
wihmre.

„Mis?! Kelle mususid ma olen saanud?!" torises ta. -
„£>o, ära pahanda meheke!" patsutas Salme talle lepitawalt 

põse peale. „Ma niisamuti... nalja pärast. Ma ju tean, et sa 
oled mulle truu!"

„Tore nali..." pomises Ants meel ja waikis siis.
„Sa oled Pahema jalaga Moodist wälja astunud, pead uuesti 

moodi minema, oma tusatuju maha magama ja uuesti rõõmsana 
ärkama. Nagu alati. Parema jalaga!"

Seda rääkis Salme rahustades meest nagu suurt last.
Kuid siis kartes, mast wõib ta meest kogemata haawata, waa- 

tas ta mehele kelm tikult otsa ja naeratas:
„Ma tean, sa ei saanud üksi hästi magada, ilma minuta. Meie 

oleme woodis nii kokku harjunud."
Ja kui ka nüüd- mees ikka meel tõsisena püsis, mõtles Salme, 

et ta saawutab Antsu naeratuse sellega, kui ütleb:
„Kas sa siis linna!st mõnda ei leidnud, kes minu aset oleks 

täitnud?!"
Kuid heatahtlise naeratuse asemel muutus mees meel tusase

maks.
„No, ma tänan!" wastas ta sapikalt.
Ja Antsu waimusilma dte kerkis proua Luise kui ta naise 

„ asetäitja."
Liham nagu hülge. Kelle külge Ants ei uskunud, et ta puu

tub, kuid kes siiM kabaree kiimialüse keerus> ta Peruks tegi ja pärast 
kabinetti meel oma juure koju wiis.

„No, ma tänan!"

NaisterahttVle on teinekord ka kõige pisemast asjakesest kM, 
et pikka uurimist ette wötta. Ja kui naine kord midagi uurib, 

* siis uuristab ta nii nagu mõni proMokaator.
Esialgu ei annud Salme sellele kuigi suurt tähelepanu, et mees 

linnast tulles oli tusane, mõtles, et see halwa une süü, aga kui 
Ants enese wälja maganud järgmisel ööl — päewasest magamisest 
ei tulnud midagi wälja, sest tusk oli kangem, kui uni —■' ja tema 
olek ikkagi salapäraseks jäi, nimelt oma tagasihoidlikkuse poolest 
naise wastu, hakkas- naine oma meest juba huwitusega- jälgima.

Ja päewal m!ärkas Salme teraw silm kohe, et Ants enam rüh-
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fiwaT lööd teeb kui kunagi enne ja tema naiselik sakakawailus ütles 
kohe: '

— Sellepärast, et sinu jaoks wähem aega üle jääks!...
Ja mida enam mees tööga naisest kaugemale hoida püüdis, 

seda enam kippus see talle nagu kiuste ligi. Ja iseäranis oht
rate kallistustega.

Da tahtis näha, kas need mehele juba' ei ole loastumeeksed.
Mees oli naise wastu wiimse wõimaluseni õrn, püüdis aga 

siiski naise pilgu alt wälja, mis nüüd iseäranis läbi puurin) .tun
dus, kuna mehe hingel abielus keelatud eksimine.

„Kallis naisuke!" ütles mees talle wiimaks, olles nii tahke, 
nii õrn kui wähegi wõis. „See kõik on sinust nii maga armas, 
aga mul on paraku kibe töö. Ma ei kähe ju sinu juurest kuhugi, 
et sa mind nagu enne lahkumist õrnustega üle kallad. Ma hak
kan^ juba kartma, et see head- ei tähenda! .."

Ja mii maste sõnade juures wabistas Antsu ka päris tõesti 
hirm.

„Oo, ära pahanda!" lepitas naisuke. „Ma ei tülita sind töö 
juures enam. Aga kui töö läbi on, kui meie kahekesi oleme..."

„Siis tahan ma rahus magada!" oleks Ants ütelnud, aga 
naise vallatu naeratus hoiatas teda haamamast.

Naine suudles teda sa läks siis nagu hüpeldes mant, ise ed- 
wistades:

„Pärast! Pärast!"
Niisugune lustilikkus tuletas Antsule meelde mitte harilitku 

öö täis und. Ants tundis, et tulemas öö ... täis armu.
Need ööd olid ilusamateks hetketeks tema abielus, kuid- ... 

kuid täna ta nagu kartis. Oki arg tung eemale hoid-a öisest ar
matsemisest. >

Nagu määrituna tundis ta enese nüüd naise wastu,.
Oki walus. Kuid maha, selle walu suruma pidi.
— Aga ma käisin ju enne abiellumist ka teiste naisterahmas- 

tcga läbi — arutas ta endamisi. — Mis on see siis nüüd teise
mat? Ei saa ju ta sellest aru, kui ma talle ise seda ei ütle... Ja 
mähe, mis inimene ei Mõi etsida, ja kui seda eksimist surnuks 
waikida, ära unustada süüta, siis poleks teda nagu olnudki...

Nii ütles tüll mõistus, aga tunnetes painles ikkagi nagu 
mingi tahtlus'.

— Ega proua Luise ometi haige olnudki — tõi see kahtlus 
hirmu Antsule pähe.
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Änts wõp-a^tas. — T«e'e oibeEä miibugd' fofeblflit — iiiitb® moa= 
sele puhta truuduse 100*5 tu roostet, mäda... , ,

— Ei wõi olla! — trööstis ta enb. — Lutse ju) abie^ku.araine. 
Mis ütleks sms ta mees?! ..

Kuid olgugi, et Auts selle omale oahustuseks wöttis, ei ra
hustanud see teda ikkagi.

_\_ __ _  __ __ _  _____

. .. Rauuh, vauuh... — käisid ivikatid sa kastest häbene rohi 
langes kaari märja tumerohelise heinaua.

Ants sa ta pere niitsid.
Ka T a lme.
Niites Antsu kannul kiskuisid nagu wägisi ta silmad kaari 

pealt mehe peale.
Oli midagi, mioa ära seletada ei suutnud, millest Salme 

aru ei salanud^.
Juba mi i s aastat olid> nab koos etauud, kui d nii sugusena 

polnud ta tveel näinud Antsu.
Tõsi, küll oli läinud ööl Ants talle armas olnud, 'kuid selles 

armastuses oli olnud paljugi nii tchtut — näis nagu oleks Änts 
'.viibinud oma mõtetes mujal, mitte oma naisukese kaisus.

— Kas ei ole ta linnas mitte mõne teise peale silma wi- 
sanud'? Kas ei ole teda mõni teine ära wõrgutanud'? ..

Ja jtebtü just nüüd, kus on oodata^ järeltulijat, kus warsti 
käes on aeg, kus ta mehele kuudeti keelduana peab...

Kui siis see teine...
— Lo! Mas lööks tal wõi pea otsast maha!__ wihastas Oal- 

nve sa hakkas nagu häwitawa õhinaga heina maha lööma.
Kuid ka Ants ei olnud mõtteist waba.
Kahtlustus proua, Luise suhtes piinas ikka enam ja enam.
— Aga kui ta m,ehega enam kokku ei elagi'? Magaw-ad 

kumbki ise woodis.. . Liis ei õle ime.. . Ja käib läbi, kellega 
juhtub...

See mõte oli nii halwaw, et Ants seisatas.
Salme wikat neelas aga ikka ahn-emalt sa ahnemalt rohtu 

ja ligines Antsule.
... Rauuh, rauuh ... kostis juba Antsu seljataga.
Ants wõpastas mõtteist sa pööras peaga.
Salme niitis wikati suhu wahtides.
„Pea! Ara kanda löö!"
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DaLme peaitias ja wEidas üles. Tema pilik oli wiha-ne.
Ants waatas aruMmat-nseiga ta poote.
„K-as oled juiba wäisimtd?" küsis Solüie lõikawlalt.
„Gi!" wastas Ants. „Jäin pisut seisatama..."
„AH? Mõtlema om>a kallikese pente?" tufi Salmel juba nagu 

läbi hammaste. _
Ants jahmatas. — Teadis siis Salme jub«a juhtumisest prouo 

Luise Aa?!
See pani jub>a VM tarretama.
„Aga..." hakkas ta kogeltma ilmg^ et isegi oleks teadnuld, 

m ida ütelda.
„Niiida ruttu eh-k ma raiun sul kanda!" kartis- Salme. Ja 

see OiIH. tema esimene wihaft jülmi h-äal kogu selle wiie aasta 
kestel. .

Naigu Dööbnub' ori Pööras Ants ümber ja hakkas niitma kõi
gest jõust.

Ta tundis, kuidas kartsi-b- kannab, sest 'iweiwli jammu vau- 
gsusel raius Salme Vikat rohinal lopsakat rohtu.

Kaste oli kadunud-.
Lõuna päike kerkis i-kka kõrgemate ja kõrgemale ja leegitses 

ikka enam ja enam.
-Heinaliste käes Vaheldusid Vikatid- rehadega.
Päe-m w-arem rõut-u kogutud hein laotati weet maha- kuiVa

ma, kus- see päiikese käes kiskus krõdeda-k-s.
Hommikut malhia niidetud' -heina- pealt oti kadunud- kaste, 

kaar pea-lt elutuks! luitunud- ja ku-i ümber p-ö-örati, siisinagu 
awaues itumeroheli-ne märg süd!a — loo alla langenud' kastest.

Sailme oti läinud koju lõunat tegema. ,
Ants hingas kergemalt na-gu- oleks kadunud- ta kannUlt kuri 

Lhwardus. Kulid- kahtlus pures endiselt hinge. ~
Ja juba armas ta tundmat mi-dag-i kummalist.
Niidu ääres o-li pats männik.
Ants lõi. reha -püsti ja läks sinu-a. _
Staa sammuiga ligemale nie-ts-atu-kale tuksus kiiremini ta süda.
__ Kas siis tõeste ta- menna naise õ-be, auVäärt abielu naine 

oli haige?!.

On hädaohte, mille sa-abu-misel tundub eelaimdus, kahtlus...
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Inimene just nngu ootaks õnnetust.
Oüed aga tabatud, siis kaotad pea.

Ja Ants istus nõutult kännule. Nagu juhmitt w-aatasid tema 
klaupstauud- silmad' tumednsse metsutüHjusse.

Kohtlust ei olnud.
— Kui ma nüüd' selle ediasi ondsin Salmele! — inabistas 

deda äkki ohastam mõte. — Sts on katk Masas! ..
Ja mis saab siis?! ..
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Put?iisfafud siu juuVes-
Äohlus^a-l oli rahwast täis, sest 'arutamisele M tulemas kõ- 

mutine asi — Jakob Kärmelt kontoriteenija Edriiard Si!te tap
mine kaiasteeniisa Jaan Ageri poolt.

See tammine ei olnud enesest küll mingit kõmuline sündmus 
— lihtsalt hoop tooliga pähe ja walmts — palju enam hnwi 
äratawamaid roima kirjeldusi on ajalehed täis tgapäew — sar
nane lihtne tapmine oleks muidu olnud päris tähelepanematu 
äsi, oleks lehed aga ka aMaldada teadnud põhjust, mispärast see 
roim sündis.

Teati seda, et Jaan Ager o!li korralik ^teeuijla ja heas läbi
käimises tapetu Eduard Silega, niisama kui teiste amettoeu- 
dega, tiigid mis asi sundis tedia tõstma tooli ja teisele pähe, -lööma, 
jäi saladuseks.

Ja kus midagi salapärast, seal ka hulka uUdishimulisi.
Nii siis ei olnud' ime, -et kohtusaail kuulajatega täitus.
Kuid' mainitud asi eii olnud ka mitte üksi, maid kohus õli Pa

rajasti eelmise asja üle otsust tegemas.
Süüpingis walwe all istus meel alles noor uaiisterahmas, 

ilus õrn-pruunijuulseline neiu kahwatu näo j-a äranutetud sil
madega. Tema näos -ei olnud -ainustki kurihingelist joont, näis 
nagu nutaks ta leinas oma s-urnud ema, isa w-õi wenna, õe 
järske.

Aga ometi rippus ta peakohal suur süüd — lapsetapmine.
See oli tema- saatuskin-e eksisamm, et ta oli- andunud onra 

peigurehele enne -abi-elu sõlmimist. Kui ta siis talle oma emaks- 
saam-isest rääkis, sundis peigmees ted!a loodet kõrwaldama.

Hämmastaw oli see nõue olnud neiule. — Miks pidi- ta hä- 
mitama idu, kelle pärast üldse abiellutakse? Mis mõtleb siis ta 
peigmees üldse -abielust, kui ta ei salli lapsi? ..
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Ja kuidas -astub t-a pette Kolgata teete, kui ta s-eda, miv kan
nab südame all, juba nii wäga armastab.

Ta palus ja palus. Palus oma tulew«ase lapse pävast.
'' Ja peigmees halastaski wtii-maks. Kuid mitte täitsa.

«Hea- küll!" oli ta ütelnud-. „Kui sünnib poeg, siis -abiellume, 
kui tütar, siis jäe l-apseaa tüdrukuks!"

„Miks?"
„Litasr on isegi ilmas küll ja tüll, juure ei ote neid enam 

wajfi.!"
„Aga see oleneb ju meist endist, wanemaist, millise kasma- 

tuipe me talle aun-ame — temast wõib saa-da kõige eeskujutisem 
inimene! .."

Küll oli -rveiu püüdnud rääkida, kuid — asjata.
Noormees oli jäänud- oma sõna juure kindtäks ja kinnitanud 

seda mändega.
Jgata!h-es lootis ta sellega oma Pruudi Peale mõjuda, et see 

loobuks loodest.
Kuid ema -armastus wõttis iile. Ja- neiu pällus Jumalat, et 

sünniks Poeg.
— Peaks ometi Jumalast poeg sündima!" — mõtles ta 

alati. Mõtles kuni ise uskuma hakkas, -et nii sünnibki, et Ju- 
mall tema pailwet kuuleb ja saatus ha-lastab.

Alatasa mõtles- ta sell-e timmi peale, mii ta oma- rinnale wõib 
suruda oma poega.

Muutunud oli -aga peigmees. Lelles, et pruut Wõrsuwat idu 
kõrma-ld-ada -ei tahtnud-, nägi ta sõn-atuu-lm-a-tust, armu puudust 
pruudi poolt. Ja jäi ta w-astu- külmaks.

Tõotas aga siiski oma lubadust täita — kosida, kui sünnib 
poeg.

Pruud-i iva nemad märkasid peigmehe j-a-h-enem'ift j-a andsid 
tütrele mõista, et fu-i ta neile seda häbi teeb, -et peigmeh-eft ma-ha- 
jäetult lapsega tüdrukuks saab siis nemad teda- enam tütreks ei 
tunnista.

Tütar aga oli kindel oina Jumala pe-a-l-e, -et sünnib poeg.
Aeg läks. Ja sai täis.
'Kuid n-agu saatuse pilge, nõgu oleks Jumal- mah-a- järnud 

õrna- eksinud lapse — sündis tütar.
Küll lootis Pruiut, et pei-gmees muud-ab oma otsust, kui w-aa- 

lab ma-imu sinisilmadesse, kuid mitte nÜha-gi ei- tahtnud- se-e oma 
wõsu.
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Ja ütles äva!
— Oleks ma talle nxrüe sõna saar nad, et on poeg, mast oleks 

ta ftrski ta^se stlmi -all end pehmendanud sa lepplnud! — mõt
les neiu. Kuid oli juba hrlsa.

Ja nüüd tuli torm wanemate stoõlt.
M-ahasäetud! Aoatõugatnd! Wäikse lapsukesega, kÄ alles elu 

ees!..
Ja mis elu ivõlü olla äoatõugotul wõi tema lapsel?!
Ahastus! Meeleheide! — Nagu silmus pigistas silmad pi- 

nredaks.
Ja siis sündis see.
Meelemõistusetalt saabus roim, mille pärast ta süüpingit sa 

ootab oma teenituid karistust.
Wahel rvaatab ta rahwa poole. Ta otsib kedagi.
Kuid seda ei ole.
Aiuült inimesed, wõõrad inimesed sosistawad-, et kus Miibib 

küll lapse isa? Miks ei karistata teda' kui õnnetu kuriteole tõu
kajat.

Küll on ilmunud^ maaemad ja maatawjad kurblilült tütre 
poole, nagu tahaks nad paluda andeks oma julmust.

Kuid tütrel ei ole nende saoks troosti; ta on ise kohutamata 
leinas oma maimukese järele, teda ta rtii wäga armastanud ja 
kelle ta siiski tapnud.

Kohtusaali tuletoad Toni sa Paul. Kuna enaM' ei õle madu 
kohti, jäemad nad seisma ukse suure.

,/Lee seal ongi wist Jaani naine!" sõuad Paul näidates To
llile ühe noore naisterahiwa' peale esimeses reas, kellel wäike lap
suke kõrwal.

„Lähme maatame!"'
„Aga Toni, kuidas meie läheme heast peast tMe näkku mah

ti ma?"
„Noh, teeme, nagu otsiks meie maba kohta."
„No, lähme."
Nad läksid. Kuid Toni Uudishimu ei saanudki wäga rahus

tatud.
Silmapilgul kui na!d> sinna jõudsid, küsis lapsuke:
„Mamma, kas papa tuleb täna koju?!"
Ja kui parajasti ema trööstides last kummardas, kõlas kell.
„Kohus tuleb, palun püsti tõusta!" hüüdis kohtuteener.
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Pauil ja Toni pöörasid, tagiafi iwbifelie kohale, ilma et ruab 
süüaluse Jaani naist nii näost oleks näinud', kui soowilsid.

„Eks pärast näe!" rahustas Panil.
Kohus tuli.
Olid kohtunikud laua taga istet wõtnud, luges eesistuja ot- 

Mse. .....
Neiu mõisteti ka!he toi st kümneks -aastaks! sunnitööle.
Wanenrad- puhkeisid nutma-. _
„Hilja nutamad!" sõnas keegi kuulajate hulgast. „ Oleks pi

danud nutma siis, kui kuritegu weel tegemata oti."
Kuristatu tõusis tuikuöes, waatas korraks nagu hullumeelse 

ilmetusega wanemate poole, täisi siis pea norgu ja läks ühe käega 
Mastu seina tugenedes walwe wahel ära.

WuMmaid nuut susid, mitmed ohkasid, kah-etsesid nii, et kohtu
teener pidi meele tuletama rahu.

Arulusele^ tuli Jaan Ageri süüdistusasi 'Eduard Sile^ tap
mises.

Sunnitööle saadetawia neiu asemele toodi Jaan.
„PaPa, tule siia!" hüüdis lapse hääl.
Õnnetu ema kummardas maigisdades 'lapse manu. Seal 

tuti ka kohtuteener ja tuiletas meelde, et raihurikkumrse pärast saa
list toal ja ka w i-iakse.

Nii mõnelegi ärdatie inimesele tõi see süüta lapse hääl pi
sara silma, aga kes hoopis murdus, oli ta isa, Jaan ise.

Pilk oma trööstimata omakste poole, ja ahastuses langes 
Ja-an süüpin-gile.

Kui ta käest seletust päriti, keeldus ta seda andmast.
„Mis jaoks seda meel?!" küsis ta lootusetült ja istus.
Kuid kohus oti teisel -arwiamisel ja -algas tunnistajate üle

kuulamist.
Kõige esimesena andis tunnistust Peet Paiku.
Tema meelest oli surmama hoobi põhjuseks see asjaolu, et 

tapetu^ süüaluse elu kuristikku wiinuö. Nimelt, taivetu enese ju
tustuse järele meelitanud- ta süüaluse kabareesse, kus nad- koos 
ühe lõbuuaisterahw-aga pummeldanud. Seal lasknud nad kõik 
süüalusel maksta. Et ta a-gai toaga joobnud olnud, siis teinud 
seda tema loal ta rahakotiga see lõbunaisterahmas. Ja kui see 
omale käsu saawntanud, siis pannud ta taks tuhandelist sajamarga- 
Vise sisse ja küsinud siis tukkuwalt süüaluseVt, k-as. ta seda omale 
toõtta wõib. Teine muidugi nägi, et ainrtlt sada- m-arka ja lu-- 

44



öas. Et süüatune nii oma wjcvewaga t-eeniiub Mögast Lahti s,ai, 
oli raske ho^op tema perekomtai e luite, kuiiü roopast roal ja roiis 
tebia ig-atahes see, et ta ka roeel sellelt lõbunaisterahw>alt, kelle 
juurde teda roedas tapetu, paha, haiguse sai. Ja siis kuni seni
ajani olnud ta weel roaikne ehk küll, pealt näha, kannatanud', 
aga tui ta näinud, et ta häbistaw häda teistele ametrueiibefie 
teada, et teda naerdakse, wõtnudi toitja tema Me roõimust ja et 
tapetu just meel stlrniapi-lgul juhtunudj uksest sisse asturnia, saanud 
see talle saatnsliseks.

Edasi iseloomustas tunnistaja süüalust, fui korralikku töö
meest, keda tema ametis usaldati. Ta oti karskliane selle sõna 
ausamas mõtoes, aga et ta tootvad kapareesse kukkus, roõis, tun
nistaja arwaites, roast tulla sellest, et tapetu teba mingi toiguriga 
oma mõju alla sai ja enesega kaasatule ma sundis.

Umibes samasuguseid' seletusi andisid^ ta teised kaasteenijad, 
ainnlt nii palju selgus juurde, et süüalune ka roõõrast raha, ni
melt Jakob Kärmeli kontori omU1, kus ta teenis, kõrtoüldanud.

Muidu iseloomustasid' tõik tunnistajad süüalust niisugusena, 
et nad temast igatahes' seda' ei oodanud.

Aga> kuna Peet Patu kuritöö põhjuse suhtes omate weet 'mõ
ningaid' oletusi lubas, läksid teised' sellest mitteteadliku õlakehi- 
tami sega mööda.

Kõige roi im ajena esines tunnistusega äri omanik Jakob' Kär
mel ise.

Mis tapmisesse puutub, siis uskus ta, et kui niisugune kor
ralik mees nagu seda Jaan Ager, kellegi tappis, siis pidi see ta
petu' ise ta selles süüdi olema.

„Süüalune oti õiglane inimene!" kinnitas Kärmet. „Ja ma 
ei usu, et ta kellegi toastu oleks tõstnud' kätt ilma' tõsisema põh
juseta."

Küsimuse peale, kas tunnisitaja ei aima mingi sugust põbiust, 
roastas' Kärmel, et ta ilma kindla aluseta midagi artoama ega 
aimama ei hakka ja nii siis siin ei tea*  ta muud uskuda, kui et 
faatum, pidi see põhjus igatahes olema.

„Kas täitis süüalune teie wastu oma ülesannet korralikult?" 
küsis eesistuja.

„Täitsa kui aumees!"
„Teie raha ta iialgi ei kõrroaldanud?"
„Ei!"
Siin hakkas asi huroikama prakriratunri esitajat prokuröri abi.
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„Nn ‘iiis, veie üfCebe, et ta teve ra^a1 -ei kõrw^-td-anud — m>a 
tuletan meelde tere ivannet — tuna siin ter-w-e rida tmrmstaicrid 
tcatijib rääkida, et ta kassast teie räha kõrw^taanud."

Kärmel määircrs nägu. Näis, et see asi talle ei meeldiimÄ-.
„Ma ei juflge sed«a> kinnitada, et ta oleks ktataaldanud", hak

kas ta arendama. „Jah, ta wõttis küll, nii iiMba. weidi, taid 
mäga wõimalik, masi weel. minu humides. Wõill olla oleks ta 
paari päewcv pärast tagasi pannud ja siis poleks üldse sellest juttu 
olnud. Ja üldse, kui ta ka poleks" seda> raha- tagasi parrnud, see 
snnrma oleks m-inu- kohta selleks liig waike, et sellest j utta, teha."

„Aga tai -tun-nista-jg" olete amrud mände kõike a-maldad-a, mit
te midagi salata!"

Kürmel wäänas jälle nägu.
„Ma mõtlesin, et wiasa aroaldada -ainult sed-a, mis ühendu

ses tapmisega. Kui ta aga minu raha- kõrwaldas, siis -oleks ta 
Pidanud tapma mind ehk ennast, aga mitte Eduard Silet. Ja 
siis, siin ei süüd!istata teda mitte raha -kõrwatdam-ises, maid ini
mese tapmises. Hutvitab see raha kõrwalda-m-ine aga härraid 
kohtunikke, siis ütlen, et see ei sündinuid küll minu kasul, aga kui 
süüalune seda raha- wõttis, siis, usun, täiesti- minu- Harrides, 
sest ta oli ustaw töömees.

„Aga teie oma teenijaist on, kes tunnistasid, et t-a kõrtaalda- 
nud raha miittc teie huwides?"

„MH", rnümises Kärmel, ja näis, et see -asi h-akkab lesa^ tüü
tama. „Ma -ei saa aru, kellel toota minu raha- kohta enam ar- 
w-amist olla, kas minul enesel wõ-i kelle-gil teisel. Surnutest ei 
tohi rääkida paha, -aga ma ütlen, süüalune ei- olnud mitte su
gugi niiiugu-ne, kui tapetu, kes mi-rta tihti peale pe-ttis. Ah, mul 
-ei ole enam- midagi muud- ütelda! .."

Ja oli näha, -et Kärmel -ei tahtnud enam midagi ütelda.
Küll esitasid talle nii prokuröri abi kui abto-oifaat küsimusi, 

kuid- Kärmel and-is -toõimalikult Pöi-klewad w-astrrsed.
Kuulajate hulgas- tekkis juba Kärm-eli-le hea Po-olehoid.
„Waat', kus peremees, kes oma teenijat maha ei tee!"
„Püüab koguni toeel ta -eest seista seal, kus teine tallaks!"
„Ja ütleb, et las' w-arastagu peale — see näite summa ei 

tähenda talle midagi!"
Kuid kesk seda kiitust kõlas ka waikne, kuid kõike seda kiitust 

ärasööw toastaw-aidleto hääl:
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„Mrks ei maksa ta siis paremaid^ palEe, fui tal iga summa ei 
tähenda?!"

Tunnistajate ülekuulamine oli läbi. Prokuröri abi, alles 
toed noor mees, algas süüdistuskõnet.

Niipea kui ta suu lahti tegi, langesid^ rasked^ süüdistused nagu, 
toasarahoobid süüdlase pea pihta.

Ta nõudis süüdlasele wõimaliknlt raskeniat karistust, sest 
inimene, kes nii toastutusrikkäl kohal, kus tooli tegemist teha ra 
haga, nagu olnud seda süüalusel härra Kärmelt juures, peab ka 
oma samnrude suunas olema ettenägelik. Ühestki- kõrtoalisest mõ
just ei tohiks olla juttugi.

Kuid niihästi, fui tegi süüdistaja süüaluse omas kõnes iseseis- 
ivaks inimeseks, kel -otnal pidid olema omad silmad, onta mõis
tus, nii tegi kaitsja ta teistest kaasteenijaist, peaasjalikult tapetust 
ävarippimuks.

Pidi olema tõesti mingi alus surwele, et täiesti muidu ini
mene atoaldas nõusolekut minna pummeldama. Kuid ka see alus 
pidi olema kuritahtline, sest tema perem!ees Jakob Kärmel ise ise
loomustas teda 'fui usaldatawat trrmd teenijat, kes wäljaspool 
igat kahtlust.

Selle üleko-htu läbi pidi siis süüalune kannatama mitte ära
teenitud piina, mis igatahes osutus nii rängana, -et otse hulluks 
ajas. Sest kuidas' oleks muidu mö-eld-ato olnud see niisuguse kan
natliku, rahuarmastaja inimese p'oolt, nagu s-ed-a süüalune.

Palus -oma kaitsealusele toõ-imalikult pehmemat karistust.
Süüalusele anti lõpusõn-a.
See tõusis nõrgalt, näost kahto-atu.
„Härrad kohtunikud-!" algas ta. „Ma tunnistasin enese süüdi 

ja uskusin, et sellest aitab, aga küna mina nüüd nende tunnistuste 
waral nagu alasti kistud- olen, siis -ei taha ma ka -enam waiki-da. 
Mind neelatoad raud-sed wäraw-ad, kust -ei pääse ilma kö-rtou enam 
ükski hääl ja mul oleks täiesti ükskõik, mid-a mõteldakse, mida 
räägitakse minust wäljaspool neid seinu, aga siiski walus on kui 
otsitakse sinu kohta tõde oletusis. Ma w-arjasin sed-a, ma toarjasin 
seda oma truu naise eest, kes istub- nüüd- lapsega siin kuulaj-ate 
seas, kellele oli minu samm suureks õnnetuseks ja kellel ei ole 
Varsti, kuhu oma pead Panna..."

Nende abikaasa sõnade Peale puhkes nutma Jaani naine. Nut
sid ro e ei mõned teised .

Ka Toni nuttis.
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Ja parajasti, kui ta silmi pühkis, peatab Jaoni maade ta 
peal.

„Dka tean", rääkis Jaan edasi, „et õnnetu on ühes minuga ka 
j ee lõkmnaister ahmas, kes minult raha nälja meelitas. Oleks ta 
teadnud, kes olen mina — ta ei oleks seda mitte teinud."

Jaani hääl, mis oli alguses ahastaM, nagu appihüüd, muu
tus nüüd waikseks kirrbuseks, ja oma ette waadates jätkas ta edasi:

„Minu ametiwend, kelle ma tapnud, tuli härra Kärmeli juure 
alles hiljuti. Ta oli maga laiameelne ja hooletustujuline noor
mees. Ja see ei oilnud ka ime, sest tal Polnud perekonda. Ta 
Mõis kogu oma palga mabalt kas maha juua Mõi läbi lõbutseda, 
kuna mina ei teadnud, kust saada raha lisaks, et katta oma häda- 
tarwilisi wäljaminekuid.

Seal ühel palgapäewat kutsus see, kelle ma tapnud, mind ka
bareesse. Ütles, et see ei tähendamat midagi, et ma perekonna ini
mene, et seal käia mehed naistega ja emad tütardega. Ja et mul 
ei pruukida maksta, tema katwat arme.

Ma ajasin wastu, et mis mõte on sellel, kui mina tema, kes ta 
niisama wäikese palgaline, kui minagi, kulul hakkan kulutama. Ta 
mastas, et mis mõte sellel elul üldse olla, ja kas mina arwawat, 
et ta elaro-at ainult omast palgast?! Tema õpetaMat ka mind, 
kuidas Mõida teenida raha kõrwalt.

©ee näis küll kõik toaga meelitan), kuid kõrtsi õpetustesse us
kusin ma mähe.

Tema aga ajas peale kui uni.
Ja siis Pidin ma just ütlema lause, mis sai mulle saatusliseks, 

et naine ootab mind koju.
Tema kohe: „Ahaa! Teie kardate naist? Kas ütelda ei 

oska, et töö oli kauem?!" Ja siis seletas, et Mõida teha ka kas 
Mõi mingi sellesamane tunnistus — toõi naine aru saada . .

„OH, sa Petis!" kuuldus ütletoat kedagi naisterahtoast tapetu 
kohta.

Kohtuteener ajas kõrtoad kikki ja maatas kuulajate poofe, et 
kuhu minna korrale manitsema sosistajat.

Jaan aga rääkis edasi:
„Ma ütlesin, et naist petta ikka ei toõi. Ja see osutuski trum

biks tema käes. Juhtusin ma toeel toastu puiklema, pani ta hõis
kama, et ma naise käpa all, et ma tossike, et ma üldse mees ei olla.
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Kui. iiToi ütlesin, et fee ei tule käpa all olemisest, lvaid et südame- 
lmuststus ise käseb seda, siis naeris ta, et minu südametuuuistüsel 
olla seljas' seölik.

. Ma uAkusin, mu naine saab aru, ta andestab niind, ma lähen 
ainult weidikeseks kaasa, ainult seks, et näidata, et olen mees, et 
ma mitte pole naise käpa all, kuid selle järelandlikkusega sattusingi 
ma otse hammasratta alla, nns mind ikka sügawamale ja sügawa- 
rnale kiskus.

Ma jõin. Poleks ma mitte joonud, ma oleks ikkagi ta meelest 
olnud naise käpa all, olgugi, et läksin kaasa.

Jõin ja joobusin. Ja mmstasin end tibu kaisutusis.
Kas mõtlete, et oleks teinud- seda kaine peaga?!
(kt ma raha kõrwaldasin, on õigus, sest miu raha kadus sinna 

labaree-mülkasse, ag>a mu naine ja lapsuke nälgisid."
„Homme päew> saadan ta naisele need kakstuhat ükssada marka 

ära!" Pomises Doni. „Oleks ma teadnud, et maene, ma poleks 
leinaga jannanudki."

„Ja arwad sa, et see tood tagasi ta perekonnale kaotatud õnne?" 
küsis Paul. '

Jaani hääl oli juba hoopis nõrkenud.
„Ma tahtsin näidata, et ma pole naise käpa all, kuid ... kuid 

sattusin walwe käpa alla!" nuuksus ta ja langes istmele.
Tema wiimast sõna peeti lõppenuks. Kohus tõusis üles ja 

läks otsust tegema.
„Lähme!" ütles Toni Paulile rusutud häälel, ,,9'frme ootame 

otsust! Ma ei roõi näha seda südantlõhendust!..."
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Juudi pigistamine*
Abramoavitschil oli kohtus adwokaat, Jlmi ei saanut) selgeks 

teha muu süütaust ja osawa pealekäija tõttu sai ta süüdi mõiste
tud ning algas teekond- wangla.

Küll tormas weel ta emake üles pingilt kohtunikku Paluum, et 
Jumala eest tema laps on süüta, seda mõida kinnitada ka keegi 
härra, kes praegu' kohtus.

Ja seal tahtis eideke näidata Arno peale.
„Kes?" küsis kohtunik nutmalt eidekeselt, olgugi, et otsus 

tehtud.
„See seal..ja eideke tahtis näidata, kuid seda, keda ta näi

data tahtis, polnud enam saalis.
Arno oli juba ära.
„Ära läinud!" kaebas õnnetu -ema. Ja langes süs PÄmili M 

tulaua ette:
„Halastage niisamutigi!"

„Noh, see nummer ei olnud ilus!" sõnas Arno endamisi, kui ta 
kohtid uksest ivälja astunud. „Selle eest Peab- Mana Abranrowitsch 
weel maksma, et nahk susiseb... Mis häda oli tal kimbutada 
õnnetlrt tütarlast, kuna ta oma rah-a auga kätte sai... Oota sa 
põrgu koogi küpsetaja, küll meie siud- pigistame, nii et su raswa- 
kõht sulle küüruks inuutub."

Arno oli tõsine. Wihane. Mõis oll-a kindel, et ta oma ka- 
watsusest ei loobu.

Ta seadis sammud „Musta Kutti" poole.
„Noh, et sa õnnetu süüta neiu, ema toitja, wangla saatsid, siis 

w-õta aga hürr von Moses ema toitmine om-a kanda!" otsustas ta.
Aga kui Arno kord- midagi otsustas, siis selle juure ka jäi.

50



„JluH on juudile kirjutada krill, et ja adu firma wöi sinna vahu", 
seletas „Must Kutt", „aga mine vaha järele, leiad eest politsei!"

„Oo! Ole mureta! Ei juut lühe abi otsiirra politseist!" nae
ris Arno. „Nagu tuvat risti, nii kardab juut politseid."

„Noh, kui sa seda arwad, siis misjaoks nõuda, et ta torme taks 
raha sinna wöi sinna, pnhkmekasti wöi puuõönsusse — las' toob 
isiklikult kohe kätte."

Arno mõtles.
„Jah, ega laita ale... Ütleme, Kadriorgu. Seat on kohe 

näha, kui kui'agilt liginemas politsei!"
„Igatahes. Ja kui meie märkame Politseid, aga juudile ei 

ligine, ei saa politsei ka meile midagi teha."
„Tösi ta nürid küll", arutas Arno. „Aga on ka olemas sala

politsei ja sel sa juba igat agenti ei tunne. Ma arwan, kõige pa
rem oleks, kui meie saadaksime Pauli. Kukub sisse, kukub sisse — 
ega's meie nahk wastuka!"

„Aga kas ka wahest meid w-älja ei anna?!"
„AH, seda kardad^? ... Ta ei tohiks küll seda, aga ega uskuda 

ka ole. Tead, kõige parem oleks, kui meie laseksime selle ähwardus- 
kirja kirjutada temal."

„No, temal ikka. Mingu siis seletama, et weel teised kampas. 
Ise kirjutad, ise läinud, ise püütud."

„Siis läheme meile, paneme ta kirjutama!" sõnas Arno.
„Mistavwis?! Ei kuula ta sinu sõna mõi?!... Ütle, et kir

jutagu ja peab kirjutama. Muidu on tal minuga tegemist!"
See „Musta Kutti" ähwardus tundus Arnole Pauli kohta 

liigsena ja ta naeratas:
„AH, arwad, et ta mulle ei alis'tu wõi?!"
„Aga ma saan siiski oma lubatud tasu?" küsis „MusL Kutt" 

silmi pilgutades. „Kaasteadmise eest?"
„Saad, saadi" rahustas teda Arno. „Meie kirjutame sinu 

osa mõrd rohkem."
„No, siis on tops! Ja kui juut raha ei saada, wõtan mina 

tema pehmeks tegemise oma peale."
Sealjuures näitas „Must Kutt" oma jõumehelrkka rusikaid 

just kui poleks Arno neid toorem näinud.
Siiski tundus Arnole, nagu oleks „Must Kutt" aram kui 
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kunagi enne ja talle nais ülekohtusena, et „Must Kutt" nõuab osa, 
kuna risk jäeb ikkagi Pauli kaela.

Aga 11'0$), nagu kelmide wahel kunagi. ..

„Mis otsus küll tabab seda õnnetut!" ohkas eoni teel koju 
Jaani protsessilt.

„Seda on raske ette aimata", ivastas Paul. «Igatahes peh- 
mendawaid asjaolusid arwesse loõetakse nii, et temaga seda kõige 
julmimat ei sünni — teda ikka ära ei hukata."

„Ja arwad?"
«Mõistetakse sunnitööle."
«Sunnitööle?!... Ja kauaks?"
«Muidugi pikemaks ajaks. Näed lapsetapja, samuti pehmen- 

dawate asjaolude juures igatahes, sest see ema ei näinud nii 
wäljagi, et temas oleks peitunud tapja instinkt, sai kaksteist- 
kümniend aastat — tema saab siis, suure inimese tapmise eest, 
muidugi rohkem."

«Sunnitööd enam kui kaksteistkümmend aastat! See on ju 
julmim kui surm. Mõtle, see waemlemine!"

«Aga ta saab siiski, wõib olla, rmha oma: perekonda . .
«Sunnitöölisena... On see lohutaw talle wõi ta perele?!... 

Mõtle see hingepiin nende kanade aastate wältel oma naise ja 
lapse pärast — surnu ei tunneks seda enam! Ja leiab naine 
seniks uue toe, uue mehe, aga seal ilmub tema... sunnitööline!... 
Tõesti, sunnitöö on meie aastasaja inkwisitsioon."

Paul waikis silmapilgu ja mustas siis:
«Kui waadata karistatu' pooldusseisukohalt, siis küll. Ma ei 

taha kedagi haawata, aga igale kelniile on ju kohus ta inkwisit
sioon ... Sa räägid, er parenr ta ära hukata... Aga inimkond 
peab ju igast oma liikmest kasu saama, ka siis, kui see on mõrtsukas. 
Pikema aegne sunnitöö on ju niisamuti kui ära tapmine. Ilma
likule elule on see inimene kadunud. Otsekui ära hukatud. Maha
lastuna wõi ülespooduna oleks ta kadunud kasuta, aga sunni
töölisena peab ta toimima riigile kasulikke töid. Et ta kannatab, 
mis sellest? Temaga ei tohi kaastundmus enam arwestada. 
Mõnel surijal on ka hingeheitmine walus ja waewaline, aga ta 
pääseb sellest ja sellepärast peab ta kannatama surmaeelset Piina. 
Sunnitööline samuti. Ta on niisama hästi kui surmanwistetu, 
ja kas tunneb surija siit ilmast lahkunusel Piina enam wõi wähem, 
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see ju lunas takse kõik surmaga. On. hing läinud, ei kaeba ta enam 
walu iile, ja seistes tema laiba juures oleme meie wabad, nagu 
Poleks teina seda walu üldse tumurdki. Sest kõik, mis möödunud, 
et mitte just ütelda, nagu poleks seda olnudki, on waid mälestus... 
Mida raskem kanrlatrrs, seda, kuidas ütelda, auwäärsem mälestus. 
Ka sunnitöölisel."

Toni raputas waikselt Pead. Siis sõnas:
„Sa ei mõtle selle peale, et inimkond ei ivaata sunnitöölise 

minewtku, 'fui mingi kangelase, eneseohwerdaja saatuse Peale. 
Sunnitöölisest eemaldub igaüks. Ja ma usun, ta naisel on walu- 
sam trmda, et ta mees -on sunnitööl, kui et ta mees on ärahukatu."

„Aga hukkamõistmine tähendaks tema täielist roimariks tun
nustamist. Sunnitöö — see on kergendus. Kõik näewab, et ta 
mitte nii suur süüdlane ei ole, kui arwati, kuid wabaks ei m-õi ju 
lasta ühtegi tapjat, ka siis, kui roim kõige kogematum."

„AH'." lõi Toni käega. „Jnimeseb trmgiwab sul nüüd- peen
sustesse küll!... Otsus on otsus. Ainult seda wõiwad nad 
iinestada — kas siis inimtapmise pärast tõesti rohkem ei saa?! 
Et olid pehmendawad asjaolud, see eemalseisjate südameteni ei 
ulata."

Paul kehitas õrnalt õlgu.
„Jah, see on nii... Aga tead sa, paljud ei kanna sunni

tööd üldse wälja ja surewad sinna. Wäga wõimalik, et ka tema. 
Wõta teda juba nüüd surejana, kel ees küll pikk hingeheitmine, 
kuid kes siiski sureb. Wõta teda juba nüüd elust lahkununa. .."

Toni waatas Pauli otsa ja ta silmis wilkusid pisarad.
„Hea on ütelda, pea teda surnuks, kui hinges tõesti tunne on, 

et oled^ tema hukatuse kaassüüdlane."
„Ma saan aru ja ütlesin seda sulle kohe. Kuid sureja juures 

ei aita kahetsemine!"
„Aga mis pean ma siis tegema, et lunastada osatki süüd?! 

ahastas Toni.
„Tuleb tema eest tasuda heaga neile, kes elawad."
Toni waikis.
Ta mõtles, ta annab osa saadvwast rahast õnnetu perekonnale, 

kuid, nad on arrsad, kas wõtawad nad wastir raha, mis saab Toni 
peatusel teel.. .

— Ja kui äkki mõnes summas on jällegi teise inimese hukaMs 
nagu nüüdki! — käis Tonil peast läbi.

Soe mõte ajas teda ahastama. *
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Körwu.s «ga nagu kumises:
„Pööra ümber! Pööra ümber!"
Kuid Toni ei mõistnud, milles seisaks see õige iimberpööra- 

mine.
Kui nnd kosu jõudsid, ootas neid Arno- juba.
Oli talle kolhtukäik ära räägitud^ katkendliselt Toui ju asjali- 

semalt Pauli poolt, wõttis ta wastu selle nagu igapäemase asja.
'Dee oli Mälus Tonile ja ta läks oma poole.

„Sa kirjutad ühe kirja!" sõnas Arno, kui nad Pauliga kahe- 
Vesi jäid.

„Mina? Mis kirju?"
„Ähwarduskirja juut Abramomitschile."
„Ähwarduskirja?" kohkus Paul. „Aga kui ta selle politsei 

kätte annab?!"
„9M)/ siis seisame mina ja „Must Kutt" selle eest head, et tu 

selle eest hea karistuse saab."
Paul ebales, wiiwitas.
Olgugi, et otse Mustu rääkida ei julenud.
„Jstu!" käskis Arno. „Mulle meeldib, et kuuldakse sõna!" 
Ja alandlikult nagrr ori, usus Paul laua juurde.
«Kirjuta!"
Paul wõttis puberi ja sule.
„Wäga austatud^ härra Moses Abramowitschl" ütles Arno 

ette ja Paul kirjutas. «Karistatud teie juba olete, nagu teate, 
omn tiitre kaudu. Nüüd tuleb teil aga maksta ka kahjutasu. 
Selleks ilmuge homme kell 11 hommikul Kadrioru lossi ette sa 
wõtke wõimalikult suurem summa raha kaasa. Keegi meist astub 
teile ligi ja nii, kui ta seda teilt küsib, annate teie talle raha
summa iile. Hoidke aga selle eest, >et teie ei teata asjast politseile. 
Kui teie seda teete, et ligineda teile seekord üldse, sest kas politsei 
asjasse segatud Mõi mitte, on meile kohe selge: teie ei pääse aga 
meie käest järgmisel soodsal silmapilgul mitte nii kergesti, kui 
teie tütar. Seda pidage meeles. Teie ei kauple küll mitte nahka
dega, aga oma naha hinda peaksite ikka teadma."

Paul kirjutas ja käsi Mürises nõrgalt. Tal oli aimdus, nagu 
kukuks ta selle kirja läbi sisse, sattuks wangla.

— Aga mis sest! — mõtles ta endamisi. — Pääseb Mast rveel 
mõnest suuremast kuriteost, mida muidu pärast Meel kaasa tegema 
peab.

Arno seisatas. Mõtles meidi ja sõnas siis:
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„Sooh! Aitab. Allkirja pole tarwis. Ehk, tead mis. Tee 
oma näpu jälg!"

Paul ehmatas.
„Aga siis wöidakse mind tabada!"
„Tühja kah. Käekirja järele wöidakse nnsamuti tabada. On 

aga all sõrme jälg, siis hirmutab see juudi niiwõrd ära, et, näe, 
meie ei karda midagi, olge head, kui saowite — näpu jälg!"

Paul wairis.
„Wõi -on sinu näpu jälg juba kriminaalis olemas?" küsis 

Arno, kui nägi, et seda wiimast Paulil raske täita oli.
„Seda küll mitte!"
„N-oh, mis sa siis kardad?! Kust teatakse, et selle nägu wasi:- 

taja just oled sina? Ilmas on ju nii palju näppe. Siis vea- 
wad nad kõik näpud korrast läbi wõtma. .. Ole ikka mees ja 
lira karda raudtee masinat!"

Ei aidanud — Paul tegi sõrme õrnalt tindiga ja wajutas alla.
„Niiwiisi, niiwiisi!" kiitis Arno. „Jkka ametlikult, ikka 

ametliku.lt... Ja nüüd kiri iimbrikusse, aadress peale ja wiid 
postile..."

Kui Abramowitsch selle kirja sai, ehmatas ta wäga.
Hea weel, et ta lõunat söömata oli, muidu oleks hirinuga weel 

kõht lahti läinud ja...
„Ai wai! Ai torn!" hädaldas ta.
Ja kui keegi wõöras, kel tema juure asja, sisse astus ja 

teretas, wastas Abramowitsch nagu ära kiipsetud:
„Ai wai!"
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ZWrVSZuü ihu, puhas hing.
Noorus andestab.
Za peab seda soosats inimlikkuseks — kannatada ja siis andes

tada.
Nii oli ka Peet Paluga.
Tla oli saanud külge Tonilt hübirväärse märgi, paha tz-aiguse, 

tuid siiski tundus Toni talle nii omane, et ta talle, kui oma ligi
dasele kõik andestas.

Üldse on mehi kahte laadi. Ühed waatawad nagu ülewalt 
alla naisterahwa peale, kui see neile andunud, teised hakkawad 
pidama teda selle tõttu just nii ligidaseks.

Wiimaste hulka kuulus Peet.
Ta oli käinud^ järjekindlalt arsti juures- end rawitsernas, kan

natanud nii ihulist kui ka ainelist piina, kuid see soe südamlik 
tundmus, mis- oli tal kohe alguses Toni mastu, oli jäänud pü
sima-. - .

Ta armastas Tonit.
Ta teadis, et Toni käinud läbi sajand-ete teiste meestega, sai 

aru, et see on uhkuseks mehele, kui keegi ei toõi näidata näpuga ta 
naise peale, et toaat’, see on mulle andunud, kuid armastus oli 
siiski nii tugew, et ta Toni suhtes sellest eelarwamisest wabanes.

Mtn-e tea, milline oli olnud Toni elu, mis oli tõuganud teda 
sellele teele. Wõib -olla, oli see kõik tõsi, mis jutustanud talle 
Toni „Moskwa" möõrastemajas, et teda langetud, mitte et ta lan
genud ise.

Ta mõtles, mõib- olla, sest et ta mahe peal oli kurllnud, et lõbu- 
naisterahload mõtlewad wälja -oma minewikke selleks, et neid, 
kellele nad jutustawad, kes nende minewiku üle huwitatud, ärras- 
tada. .

— Ja kui see poleks nii, — mõtles Peet. — Iga inimene on 
oma saatuse ohmer. Ja on siis Toni süüdi selles, et saatus istu- 
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tanud temoSje nii wõintsa tire, mis wiinud roälja teda häriliste 
inimeste roopast...

Peet oli Malmis andestama köit, kui ainult Toni armastaks 
teda.

— Armastaks südamest. Mitte raha eest.
— Ja kuigi esmalt raha eest... — juurdles ta. — Wrimaks 

ikka harjuks ta temaga ja nad oleksid ligidased.
Kiud ka mõistus ei lahku kaugele südamest. Ja nimelt uskus 

nüüd Peet, et kõige moloruslikum naine, see õlleks see, kes juba 
maha jooksnud oma kiili aja, kes on tüdinenud^ huwist meeste kire 
iseävalduste järele ja näeb õnne Maid maitses koduse

— Toni peaks, igatahes, juba olema tüdinud sest ümberaja- 
misest! — mõtles ta. — Ta ei loobu ainult sellest sellepärast, et 
maja elada. Ja kui keegi kindlustaks talle kodu, ta heidaks igat 
õhtul rahulikult oma waiksesse moodi, kui et läheks tänamale wöi 
lokaali meelitanra omale ööseltsilist, kelle wälimus ajab mahel 
talle peale okse, kuid.keda on Maja selleks, et elada. —

Ja Peet, kes kunagi õhtuti ei liikunud Wirus, ei käinud öö
lokaalides, hulkus ringi nüüd, kui kuutõbine, et ainult leida 
Tonit. .

— Kas ei ole mitte teda keegi juba ära Mõtimd^ — liikus tal 
mõttes, tui ta õhtul hilja uulitsale astus, kus wilkusid laternate 
tuled.

Ja ta teadis, et see wõtja on ainult tänaseks, et ta walab mälja 
emia kire, nagu, joodik mäljakäigukohta okse, ja läheb siis edasi 
ilma, et ta küsib, mis ütleks sees rüwetatud naisterahwa hing, kas 
tunneb ta ka end inimesena wõi on ta kohe loodud himujabutuse 
abinõuks.

Niiwiisi otsis ta kaua õega asjata uitades tänawal ja läbi 
täies öölokaale, sest Toni töötas pea enamiste koduste tünnidega.

Piinawaks läks see juba Peetil, sest mite kusagil ei kohtanud 
ta otsitawat.

— Wist juba Weevennis, — mõtles ta ühel õhtul.
Ja seal tabas ta end juhmina. Miks ei tulnud ta warenr selle 

mõtte peale. Ta oli saanud Tonilt haiguse, tähendab, Toni oli 
hmge. Ja kuna nad iga nädal korraliku.lt kaks korda endid pea-- 
mad käima näitamas^, siis aeusaadaw, et Toni kui haige, prosti- 
tntsiooni wabaturult kõrmaldati.

— Imelik, et ei tirlnud ma selle mõtte peale marem! — noo
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mis ■en.b Peel ja oli tusane o>ma lolluse petile, et ta otsinud asjula 
inimest, kes niipea haigemajast wälja ei saa.

Ta otsustas katkestada otsimist nädalaks paariks — sest nii 
Saua wältas ka tema enese terivise kordaseadmine. Ja ta liikus 
ainult Moel unistades Toni järele tänawail, olles -w-eendumuses, 
et ta teda nii pea ei kohta.

Seal aga ühel õhtupoolikul jalutades julia ilma mingi eesmär
gita Wirus, tuksatas ta korraga — wastu tuli Toni kellegi teise 
naisterahwaga, kel wärwitud nägu nagu kompweki pilt.

Ka Toni tuksatas. Weel meeles oli tal Jaan Ageri protsess, ' * * ‘ 
kus ta mänginud telgitagust osa.

Kohtus oli näinud ta ka Peet Palut kui tunnistajat, ja samale 
Peet Palule, kahtles ta, kas mitte ei annud> ta edasi haigust sa
muti, kui Jaanilegi.

Oleks Toni mitte märganud Peeti, temast mööda läinud, see 
oleks ehk hakanud käima ta kannul, otsima juhust, mil hakata rää
kima, kuid et ta ise tukastus, see andis üle waimlise ühenduse ja 
Peet peatas teda:

„Wabandage, preili, mul on teile paar sõna ütelda."
Toni peatas, hoidis kuid- siiski kõwasti kinni oma naabrinnast, 

sest ta teadis, et haiguse edasiandmised karistatakse tawaliselt ru- 
sikahoopidega, on aga kõrwal pealtnägija, siis taltsuneb ka kõige 
wihasem kallaletungija.

„Olge head!" wastas Toni õrna wabinaga hääles.
„Aga ma palun", rääkis Peet edasi. „Nelja silma all...

nagu tookord..."
Sõna „too kord" andis Tonile wäga 'selgelt mõista, et Peet 

mäletab ööd „Moskwas" ja kui ta siis neljasilma all saawutas 
haiguse, siis tahab ta seda neljasilma all tasuda.

Olgugi, et hirm löögi eest, kuid siiski ei tahtnud ta end näi
data arana ja sõnas:

„Olge head, kas siin samas? Minu sõbranna eemaldub silma
pilguks."

„Ei!" wastas Peet. „Mtte siin uulitsal."
„2äheme „Mõskwa"?" küsis Toni näha soowides, kas selle 

öö meeldetuletamine ei ärata mitte noormehes wiha. „Wõi 
„Koitu"? — Seal on odawam."

Kuid Peedi näos ei peegeldunud sugugi meeldetuletust tost 
ööst.

„Ei!" wastas ta. „Mitte nii nelja silma all, maid ma ta- 
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hQks rääkida nelja silma all krrsagil kõrtsis, kus ümberringi suur 
müra, kuid^ meie kah-ekesi waiksed ..."

Toni nägi, et Peedi näos ei peegeldunud midagi tigedat. — 
Wõib olla, — -armas Toni — ei saanudki ka minult haigust... 
oli see saatuse halastus tema wastu.

Ja kuna Peet soowis wiibida kõrtsis nelja silma all, sõnas 
Toni oma kaaslannale märku andes, et nad lahkum-ada

„Nii siis, homme jälle samuti kui täna. Nägemiseni!"
„Nägemiseni!" wastas kaaslanna.
Ja nagu nõudis wiisakus, kumard-as ka Pe^et tem-a ees, kuid 

sõnas sealsamas Tonile, kui selle kaaslanna eemale läinud :
„Wõib olla, et homme mitte niisamuti, kui täna."
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luige tütar*
Kui Moses Abraiuowitsch rccha wüljapressinrise Sirjct kätte sai, 

sattus ta nii paha tujju, et oli isegi malmis kas wõi sealiha sööma 
ehk risti ette lööma, et aga mitte raha meil ja anda. Kirja politseile 
näidata, seda ei tulnud talle ettegi, sest praegu kinibutas teda po
litsei ühenduses kuritattvitusega tolliwalitsNses. Juut ott küll jäl
jed ära kalmud, teirmd nii ilusa juudiliku libedusega, et keegi talle 
pihta hakata ei saanud, kuid see politsei majas käik, juha soe röö- 
wis temalt rahu. Ja juba ettekawatsetud soe öö Frieda pool kuk- 
krrs plaanist tootja.

Juut luges ja luges ttrja. 2elles oli kaks asja, mis sundisid 
niurdma Pead, mis panid kohkuma.

Estteks see, et ta pidi toitma raha isiklikutt, ja teine, et wõi- 
mattkutt palju . . .

Kui suur nn see wõimalikult palju? Ei wõi ju uriin Moses 
Abramotottsch kõike oma raha tagatoara ähtoardajate hamba.

Ja ise minna? .. .
Juut teadis, et kui keegi mõne juudi lverstu eksib, juuti teotab 

wõi kiusab, siis ühinewad kõik juudid, nii suur kui nende kamp 
on ja annatoad kiusajale salaja toalu. . . Ja kas nüüd ei ka- 
lratse siis need läbi peksta teda, autoäärt Moses Abramowikschi, 
kes oma sissetulekut riigi ees kõigest poole maha salgab?!

Et ähwardaja seljataga seisis mõni salk, selles ott juut kin- 
det. Ei rebinud ju puruks riided ta tütrel ka mitte üks isik, maid 

"neid oli olnud kolm.
Kellele kaebada?
Politseile?
See ott kirjas ära keelatud ja selle eest toote mine tea, mis 

Jerrmsalemma mantli saada.
Kaasa tatsuda teisi juute?
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Kuid olgu nii suur ühistunne tui tahkes juute! ise kestis, seile 
sammu peale nad ei riskeeriks.

Ja Mas es Abrama-witsch oli tinebus.
„Ai mai! Aai Mai!" hädaldas ta ise.
Katsus siis isegi palmet lugeda, tirid rihmaotsad- ei sobinud .. .

Arno, „Must Kutt" ja Paul jalutasid Kadriorus ja ootasiÄ 
juuti tulema rahaga ja kelle tulekusse nad' ei kahelnud.

Kadriorg oli erakorraliselt tühi inimestest ja linnud lõõritasiZ 
rõõmsa hooga nagu Mõiks nad nüüd wabalt seda awaldada üks
teisele, mis inimeste liikmel olekul Möimata.

Kõik kolm ootasid^ üksteisest lahus.
„Niipea kui sa näed mõnda juudi nägu,, siis kohe lähened!" 

hüüdis „Muft Kutt" Paulile.
„Jah!" kinnitas Arno. „Ja tui pole see mitte see, siis kut

sume meie su ära."
Jõudis määratud tund. Kuid keda meel polrrud näha, see oti 

Mases Abramowitsch.
„Ei tule, kurinahk!" hüüdis „Must Kutt" üle põõsaste. „La

seb wist ennast mujal üles passida."
„Aga politseid ei ole ta ka nähtawasti saatnud, sest ei ole näha 

kusagil hinge ei wormis, ei erariideis."
Ja kuna teised manasid, oli Paul selle mitteilmumisega wägs 

rahul.
— Kas ta siiski ei annud seda kirja politsei kätte?! — kartis 

ta mõttes.
Läks Meel mõni minut, siis hüüdis Arno:
«Sõbrad! See on ju tema tütar, kes sealt tuleb!"
„Kust?" huwitus „Must Kutt." -
„Näed!" noogutas tuleja poole peaga Arno.
«Seesama, kellel meie riided hilpudeks rebisime."
«Must Kutt" maatas ja naeruwine libises üle tema näo.
«Tahab wist, et meie selle ka puruks rebiksime... Wist on 

trikoo alla pannud?"
«Noh, seda meie igatahes ei tee", otsustas Arno. «Aga teate, 

mis... Kõnnime kõik kordamööda lahus talle wastu. Paul 
läheb kõige ees, siis Ku!tt, mine sina ja kõige Miimasena lähen 
mina ise temast mööda. Aga hoidke, et teie tema poole d pööra.
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Ei tee ta teiega tegemist, ärge tehte ka teie temiast wätzagi. See 
on kindel, et ta saadetud isa Poolt, kutd> siin peitub mingi konks."

„Noh, miA sa arwad, et löön talle külge wõi?!" naeris „Must 
Kutt." „Ära karda. Räägitakse, et juudi naisterahwa meri olla 
niisugune, et kui kristlik meesterahmas puutub, siis kohe haige."

„AH, kuula nüüd rahwaiutte!" naeris omakorda Arno. „LüLi 
neidude kohta rägitakse ka nii mõndagi, mis tuletab meelde hobuse 
kaela, aga mina oma kogemuste järele — ma elasin kaks aastat 
Riias — toom kinnitada, et see on lori. Peale hobuse ei kaswata 
keegi takka."

Rahel, Abramoivitschi tiitar oli juba kaunis Ligi.
„Noh, Paul, mis sa waatad?! kähtoatas Arno. „Mine temast 

mööda." *
Paul läks. .
Juudi neiu kohale jõudes, teretas ta teda aupaklikult, just kui 

oleks nad toanad tuttatoad.
Kuid juudineiu ei teinud^ sellest toäljagi.
„Ha-ha-ha!" naeris „Must Kutt." „Paul artoas, et see oli 

toist küll noobel tuttoussobitamine, kui meie tal riideid rebisime."
„Noh, Paul hoidus ju delikaatselt tagasi!" naeris ka Arno 

kaasa ja käskis siis „Musta Kutti."
„Must Kutt" läks. Kõndis mööda kiinduma pilguga, kuid ta 

temast ei teinud juudineiu wälja.
„See on igatahes mingi püiinis!" artoas Arno ja hakkas lii

kuma toastu õige tasa.
Ta tegi nagu ei näeks ta üldse Mastutulejat.
„Wabandage!" peatas^ korraga juudineiu tema ees. „Mnul 

olep teile iks sena!"
„Palun toaga!" kumardas Arno.
„Olep nii hee, kas tei sadap minu papale see kiri, milles neuap 

see raga?"
„Jah, mina", noogutas Arno peaga.
Rachel Abramowitsch mõttis käekotist wälja mingi ümbriku, 

Üllatas Arnole ja sõnas:
„Noh, olep siis nii hee."
Arno toaatas ringi ja mõttis siis toostil ümbriku. Krorsutas 

näpu toah el j a selles krabi ses paberraha .
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„Tänan!" kumardaA ta ja tahtis edasi minna.
" „Aga wissen sii woos!" peatas teda jundinetu. „Mtnu tahap 

reekida teiega see nelja silma all..
«Palun wäga!"
"Kuid mette siin..."
Oli näha, et juudineiu millegis kõhkles.
Arno tammus ka jalgel, et sealjuures mahti saada maad-ata 

ringi.
„Must Kutt" ja. teinast tükk maad eemal, Paul seisid paigal 

ja pidasid silmas Arnot ning juudineidu.
„Nad wõiks parem hooksamini silmitseda ümbrusr!" mõtles 

Arno. .
Kas oli tema näos tundunud^ mingi kindkusetus roõi juudi- 

neiu tähele pannud^ ta silmapaistwaid ringiwaateid^, kuid juudinein 
naeratas ja küsis:

,,Minu meistap, tei kardad see poletfei? Eks olep?"
„Kuidas nii?" juhmunes Arno.
„Noh, tei luuata^ see ring, kardap, et mei teid see sesse weap>? 

Oo, nain!"
Ja ta naeratas.
Arnol oli piinlik.
„Aga kus meie siis räägime?" küsis ta. „Kas jalutame 

edasi?"
„Oi, nain!" naeratas juudineiu. „Mulle meeldip see parem, 

kui mei kehme ja istume see casee!"
— Oo! — mõtles Arno. — See on lvist üks trikk. Meie 

läheme ja istume ning siis tuleb politsei... Juudipreilil on 
kaasas ähwarduskiri ja minu käes saadud raha ... Aga lori! S-ee 
ähwarduskiri ei ole ju teps kirjutatud minu käega ja mulle ei tee 
nad midagi.. .

Jrmdineta nägi, ell Arno -wiiwitas ja sõnas siis lahkesti, wõi- 
nialikult südamliku tooniga:

"Wabandap ! Weib olla, tei ei olep mette «kaasas see raga... 
Olep see mureta, minu maksap."

„Mis te nüüd, preili!" naeratas Arno. „Seda ei wõi ma 
omale lubada, et keegi mõõrasnaisterahwas minu eest arwed> mak
sab. Ja siis teeb mulle suurt meelehead olla nii ilusa preili ka- 
waler, kui teie."

„AH, nii?" naeratas Rachel. „AH, siis sellepärast rebisitegi
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mul riided seljast puruks, et ura olen ilus. Tahtsite Ivist näi-dara 
minu keha ilu terwele ilmale?!"

Lause lõpp -oli öeldud nagu wäljakutsuwalt.
Arno waatas Racheli otsa.
Selle poos oli uhke. Näos hõõgas erutuspuna.
Pilk oli, mis nagit lõi Arnol: iga ikiirg nagu piits, piitsa- 

hoodina.
Arno tundis, et paraku oli see juudi neiu temast Üle. Ta waa- 

tas mujale ja tegi siis teist juttu.
«Wadaudage, kas meie ei laheks mitte siiasamasse kontsert- 

aeda?"
„Co, nain!" naeratas Rachel. „Seidal> mei see linn... see 

kabe n ett!"
Arno liigutas külmi, kehitas õrnalt õlgu ja sõnas siis naera

tades:
„Flus! Läheme!"
Nad pöörasid linna poole.
Enne „Musta Kutini" jõudmist tuli Arnole meelde, et maja 

õige oma kaaslastele nalja teha.
„Wabandage, preili, kas tohin teile pakkuda oma käsuvart?" 

pööras ta toitjata kumardusega Racheli poole.
„Qi, minu tenab toaga!" naeratas iuudineiu ja toõttis Arnol 

käe ailt finni. •
Nii „Must Kutt" kui Paul seisid paigal nagu tulbad, nagu 

autoahid ja lasksid imestatoatc nägudega paarikese mööda minna.
Olgugi, et Arno nende poole ei toaadanud, aimas ta juba, 

nägi Maimus, milliste nägudega teda saadatoad seltsilised. Ja ta 
süda sees naeris.

Iuudineiu kõndis sirgesti, pea püsti uhke ilmega.
Oli paarike möödulmd, läks „Must Kutt" Pauli juure, mük

sas teda, kuna see minejaile toeel üksisilmi järele toaatas, ja sõnas:
„Liignme järele! Näeme, kuhu see patsiirung mälja toeab."
Paul wangutas pead ja nad jälgisid samm-sammult.
Kuid mitte kauaks. Autode seisukohal astusid jälgitaw^ad au

tosse ja sõit läks linna poole.
,/Dooh! Söidamad toist registreerima!" naeris „Must Kutt". 

„Närs, mis sest „armuloost" lvi imaks saab?! . .."
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Juudineiu kiwikaroal piasn-
pearaL' resdoraani ees. Arno hüppas seest wälja ja aüaS 

lnaha tulla Rachelil.
E>ee 'kästiH autojuhilt oodata.
Arno lasutis juudiueiul minna ees ja see küsis kohe katüneri.
Nad juhatati teisele korrale.
Kui kelner tellimist ootama jäi, sõnas^ Rachel Arnole:
„Qlep nii hee, tellip, mis tei- soow-ib .. . Minu peab iks roeife 

minut see era keima..."
„MH", pomises Arno ja lausus sns: „Palun roaga, olge nii 

head!"
Ei passinud ju küsida, kuhu tahab ta minna, sest kus mujal 

naisterohroas restoraani kohas ikka käib.
— Wöi läks omale abiroäge tooma! — mõtles Arno. — Toov 

mulle siia mõne trobikonna kaeta, ja ma üksi.. .
Lõi aga sns mõttes käega:
— Ah, toogu!...
Kelner nägi, et Arno teda tähelegi ei pane, kumardas mees 

kord ja tegi häält:
„Sooroite ehk söõgikaarti?"
„Söögikaarti?" roabanes Arno mõtteist ja tõstis pea. „Lu

bage!"
Kelner roõttis põuetaskust söögikaardi ja ulatas :
„Olge head!"
„Ehk mis!" lõi Arno kärsituks. „Mis ma sest kaardist uurin?... 

Kaks seapraadi, suurem karahro rotina ja neli õlut!"
„Kaks seapraadi?" imestas kelner, sest kaaslanna oli ju juur.
„Jah! ... Kaks seapradi... Ma ütlesin ju roist küllalt sel

gesti ... Ja siis rotina, õlut!"
Ja sealjuures tagus Arno roiimaste sõnade juures nagu rõhu

tades kaks korda roastu lauda.

65



„Kuulen!" tumardas kelner jn lahkus.
Endamisi' mõtles ta aga:
— No, fee teine praad saadetakse nüüd küll wurhwiga tagasü... 

Las' fee preili aga näeb enne, mis talle ette pannakse. Waat', 
kähwatab Meel, et wiidagu mõlemad tagaist.. .

Kütd, mts sest temal, kelneril?? Tellitud on, inaiksma ikkagi 
peawad. Lased sooja hoida ja annab mõnele teisele ette — oma 
poolteistsada- marka puhast.

Kui Rachel ülemalt kabinetist alla tuti, lüksj ta saali ja Maa- 
tas ringi.

OtsitaMat mitte leides, mõis märgata tema näol märkest erutus 
pilwitusl.

Seal märkas ta, et üks uks wiib tagumisse saali. Ta läks ja 
nägu lahenes kohe.

Seal i'stus ühe laua taga keegi teine juudineiu, nägu tundma 
kuseni nooreks wärwitud ja jõi kohmi.

„Aa! Niina!" rõõmustas Naä)el ja tõttas tema juure.
Rachel istus lauda ja hakkas Niinale andma mingisuguseid 

juhatusi, ise sealjuures nänniga shestikuleerides. Niina kuulas 
ja lubas' peanoogutamisega.

Ülemal ootas Arno. Ja osalt kärsitusest, näis talle, et Nachel 
kanaks ära jääb.

Kelner tõi õlle, wiina ja nõud.
Arnol oli küll piinlik, kuid küsis siiski:
„Kas preili sõitis?"
„Ei. Auto seisab alles."
„Räägib telefoniga?"
„Ei."
„MH."
Kelner seisatas nagu ootes', et tema käest küsitakse Meel.
„Wõite minna!"
„Kuulen!"
Kui kelner kabinetist lohkunud, walas Ariro õlleklaasi miin*  

täis ja jõi selle ära. Sülitas siis wastu seinatapeeti, mötkis pu
delist lonku õlut peale, pühkis klaasi laudlina äärega kuimaks ja 
jäi uuesti ootama.

Rachel tuligi.
„No, küll lasksite aga urul oodata!!" sõnas' Arno fergenitiiv 

ohkega südant lahendades.

66



„Di, miim wabaiii>ab waegcide!" nQercrtas! juiibineiir, tiüi ja 
istus lcma taga olemata fohmale.

Arno maiad olud".
„Lerwifeks!" tõstis tg klaasi.
„Prosrt!" lõi juudi nei u klaasi takku ja jõi.
Oli märkeue m-aiiita, mida ei rikkunud Nacheli malje naerate, 

ieit Ätrivo ei maadauud tania poole.
„Teie pidite mulle midagi rääkima?" tuletas Arno talle meelde, 

ise ikaasipõhjaga nmöda laudlina ringi rnedades.
„Di, kannatab see rneiüi!" naeratas Rachel. „Miim ei saab 

nii koche! ... Kas md ci joob enne iks miin?"
pa Rachel maleta pitsidesse rotina.
,,'ŽCga meil ci ole meel suupistet..."
„Ei olev miga! Minut oLepi pee bonbonks... Shokolaad- 

Lonbonks."
Ja Rachek otsis oma käekotis.
Arnol näid, nagu matiks ta eriti tema jaoks, mida anda.
— Teo, nii nadim ma ei ole! — mäng utad Arno pead. — Et ma 

seda kohe söön. . .
Rachel rnõttis rnälja kaks suurt paberis fompmeffi, pani uhe 

Arno ja tdse oma ette.
„Prosit!" tõsti j nudi neiu klaasi.
„Prosit!" w-astas Arno, nad lõid kokku ja jõid.
Rachel hakkas komvmekki lahti tegema, kuna Arno klaasi sisse 

õlut matad, et seda peale juua.
„Kas tei d armastab- see boubonks?" küsis Rachel oma torn;' 

wekr koorimisel peatudes.
„Ma mõtan parem õlut peata!" — Ja jõi.
Juudineiu pistis kompmeki suhu ja naeris:
,Xa, mai! Kas tei kardab, et mina teid see era tihmtitab? 

Ai, man, (3) ott der Gerechter!... Kui tei see kardab, siis miimt. 
matab tagasi see boubonks ja annab tdle iks teene."

Ja Rachel rnõttis käekotist uue kompmeki ja Pani Arno ette.
„ Sekta aga seeb mi nn ise!"
Arnol oli me tai piinlik.
„Aga näita mõiksite juba rääkida, miks teie mind siia kutsu 

site?" sõnas ta.
„Oi, olep nii hee ja kannatab Meel meidi!" palus juudineiu 

naeratades. „Minu d saab meel... Ei olep, noh see'. .. nastro- 
ieenta ... noch kain Stimmung!"
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millal tuleb fee „stimmung" ?"
„Kut met Meel weid-i joome!"
„Jlus!" noogutas Aruo ja walas toi ima.
„Ot, kill oleg tei iks heliline!" naeratas Rachol. „Kas teil ei 

olep see aeg toeni?"
„Noh, aega on ..." wastus Arno ja imestus isegi, miks ta nii 

närtoiline.
„Tertoiseks!"
„Prosit!"
— Kihtot see ikka ei toõi olla ju kui sim sees on mõni uuiu 

lvahenda siis saan ma kohe selle algmöjust aru... — arutas- Arno 
endamisi, kooris antud konepetoeki lahti ja pistis^ srchu. Ei toaata- 
nud pealegi, et kas on jälge, kust „midagi sisse toillitud" toõi 
mitte.

„Kas tiüiibi toeel kahtlete, et ma teid ei usalda?" küsis Arno 
õlut sisse toalades.

„Qo, nain!" naeratas Rachel. „Mina ei kahtleb ka see enne, 
mina tegeb see nale."

Seda- üteldes wõ-ttis ta toälja kollase klaaspurgikese, milles oli 
inalge pultoer.

See oli toiiegrammiline kokaiini purgike. Sildist klindis Arno 
ära, et see oli „Merck."

„Siis .oled enam lebns!" naeratas Rachel Arno otsa. „Soo- 
toib tei ka?"

„Tänun toäga! Olge head!" — Ja Arno toöttis paberossi ja 
lnu-rdis nuusutamiseks selle „stumli."

Rachel aga toöttis käekotist toäikese noakese, mille küljes küüne- 
puhastuse abinõud-, tõstis toäikese nikketlusikaga, millega aetakse 
lahti küüne toahesi, pulbrit omale otse nina alla ja nuuskas-. Ühe 
täie ühte ja teise täi-e teisse sõ-õrm-esse.

„Noh, ulatab kest!" pööras ta Arno poole.
Arno u-latas- käe ja Rachel tõstis^ kaks> tub-lit portsu.
Olgu-gi', et Arno näinud, et Rachel nuusutas, katsus ta, Pisut 

keeileotsale Pannes, enne järele, kas ikka õige kokaiin. Juudineiu 
mõis ju teinu seltsis end tulla ära kihtotita-ma.

Kuid kokaiin oli puhas.
Oli to-õetud-, siis istusid nad to-eidi aega mönu-ledes mõju 

ootusest.
Ja see mõju ei lasknud oodata kana.
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„Tsete, mis?" pööras korraga jim-bineiit ettepanekuga Arno 
poole. „Tuleb istub tei fee minu kerivale, siis otep inkiiimim."

Arno, kelles ka juba kadunud eelarwamised, oli nõus.
„Noh, kas teie nüüd ütlete mulle, miks kutsusite mind siia?" 

küsrS ta.
„Jaa! Sellepärast, et tei mulle meeldib..."
See konrpliment tegi Arrm- koihmetuks.
.Qitib juudineiu keelepaelad olid walla.
„Tei tegep kill mulle paelu paha, aga mina . . . mina siiski .. . 

annastab teid!..."
Ja nchkus Arnole ligemale.
Arno peas ajasid cikki kõiksugu mõtted suure kiirusega üksteist 

taga.
Juudineiu mõis rääkida õigust. Sest tihtigi hakkab naisterah- 

male ka tinrukas midagi meeldima, ja kui naisterahwcrle nieeldib 
rneesterahlvas onra kanguse wõi toorusega, siis ta fui januneb selle 
mehe järele, uskudes ka tema kire wõimusesse ja sovwides alistud>a 
sellele.

Seda teadis ka Arno ja tinti? otsusele, -et miks ei peaks ta mitte 
wõtma, kui see seda- wäärt ja end> ise pakub.

Kelner tõi praed.
Pani lmrale aeglaselt nagu ootaks, et öeldakse: ,/iviige teine 

tagasi!"
Kuid kumbki lauas istujai-st ei rva-atanud- prae peale ja kelner 

lahkus toast, toodudst mitte midagi tagasi wiies.
„Kas joome?" küsis Arno, kes enesepingutusest ivabarienud, 

sest nüüd armas ta sest 'kummalisest -olukorrast aru scvrwat — et 
Rachel tahtis ju Maid teda ja enam mingid^ muid tagamõtteid.

Ta walas klaasid täis. Tõstis: ,
,„Termiseks! Prosit"
Nüüd alles Maatas Rachct lauale ja nägi seal oma ees sea

praadi.
„Ai!" chmatas ta. „Siga!"
„Kes?" küsis Arno, kuna käsi, mis hoidis klaasi, wajus.

„Neete!" — Ja Rachel näitas prae peale põlgama ilmega nagu 
oleks see midagi mastikut, jälki .

soolane suutäis!" käh-endas Arno. „Wenna ihu."
„Dga mina ei seeb see mette!"
„Mina jälle söön. Ja kui teie armastate sealiha sööjat, siis 

lööte kaasa temaga- ka ta toitu-!" .
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„£i, minu tencdi nxvegad-e, tuid mina ei tahab kahe see leeh.
Ktri Htntu nuusutab, siis inina ei soeb..." .

„Noh. fnt nii, siis nii", kehitas Arne õlge. „Ka mina et taha 
surra. Soe kokaiin wiib wist ka näljaset söögiisu äru/'_ _

„Kas akep tei siis neljane ?" küsis jun di neiu osatvõrlrtuit.
„Tei seeb ja minu waatab niisanmti..." _ _

„Mis te mõtlete?!" tusanes Ärita piinlikkusest, ct Rachel te- 
iitast seda aniKito wöis. „Ma lasen kohe ära miia!"

Ja Anra tõusis püsti. ..........
— Rüüd on inament! — käis juudi neiul peast läbi. '-Veo 

ineirt täita oma mõeldud plaani. , .
„Ai ! Äärteu Sie!" peatas Rachel. „T.ellima juba rks kon

jak. Iks „Martell." Mit see tee." .
„Haa küll!" sõnas Arno ja läks kellanupu juure, mis oli sei

nas ukse karmal.
Seda oli küllalt selleks, et Rachel jõudis mätta oma käekotist 

iväikese pudelikese ja sellest lasta hea sortsu tumekallast medelikku 
Arno klaasi.

Kui Arno jälle ümber pööras, oli jimbmeiul seniks jirba pu
delikene peidetud; naeratama! näol tõstis ta õllepudeli ja maia?' 
täis klaasid.

,^Joonte seni iks elu!" sõnas ta ise ivaadates otsa Arnole nii 
naiiwilt, nagu oleks temas määras iga kamalus.

Joodi.
.Kelner tuli. Rachel andis tellimise — „Martell" ja tee-. . .
Kelner kumardcrs ja läks.
Rachel teadis, et maja on enne hakata liginema Arnole, ärn- 

õrnalt teda enne õnge mätta, kiri awaidad mõju sissejoodetud wa- 
hend, sest äkiline tivepuhang mõiks äratad>a ikkagi kahtlust.

Ja ta nuusutas, ct sattu enam tujju.
„Nirusutab, Schab!" ulatas ta siis ka Arnole, ja litsus end 

talle wecl enam ligi. Armujanusena, ähutawalt.
Ei läinudki kaua — ju lõõmas ka Arn^o kirg.

Ta haaras metsikult, nagu inimahm käte wahele Racheli.
Seal tuli kelner ja tõi konjaki ja tee.
Arno hoidus tagasi. Ta tundis, et see talle raske.
Kuid ka Rachel mõitles enesega. Ta teadis, millise sihiga ta 

oli siia kutsunud Arno — selleks, et teda häwitada — 'kuid nüüd... 
nüüd oli Arno hakanud talle meeldima, tema kirg kiskus nagu mv 
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HMurtu ämblrkUi mõrf juuMneibar. iffci enam ja enam oma W-ÕI-. 
rnrrsesse.

— Ta on fan-geilanc! — kees Racheli mõtteiA segi funhnui^ 
tc<a. —- Ei peais ma siis mitte ise nautima enne seda silmapilku?...

Ta teadis, et on ülim aeg lahkuda kabinetist, kuni meel kelner 
iees. Lahkub see, siis ei pääse ka tema enam Arno lõwistest katsu- 
kirsist.

.Kuid... oli nagu mingi möimas iha, mis hoidis finni 
Racheli.

Kelner oli lauale pannud konjaki ja tee ning tahtis minna.
— Ei! Ma ei andu! — käis Racheki peast läbi. — Ma tahkun 

toast!.. .
Ja ta hüüdis kelneri:
„Pidage!"
See pööras ümber.
"Teie soowite?"
„Wiige need ära. Meie ei söö!" — ja Rachel näitas praede 

peale.
— Ma arwasiu seda kahe! — naeratas kelner endamisi.
Ja' hakkas koitu tagasi kandikule panema.
Iga käetõstega ligines see silmapilk, lühines aeg järelmõtelda. 

'Hmhel tundis, et ka kiiresti otsustama peab. Aga kuidas?! — 
Sellest ei saanud- ta jagu.

Mõistus käskis nii, aga tundnrused painasid- teisiti.
Ja tihtigi on tundmused w-ägemamad, fui mõistus.
Mi ka nimd...
Kui kelner nõudega toast wälja läks, ei hüüdnud Rachel teda 

enam tagasi.

All tagumises saalis- ootas aga Niina.
Ta oli all-es äsja Riiast sõitnud. Elades seal „ lõbusa- daa

mina", oli ta saawutanud prostitutsiooni julmima karistuse — 
siisilise.

Et sellega oli riskantne elada Riias, kus selle „pärliga" sisse 
lukkuda mõis, siis sõitis ta Tallinna oma kooliõe Racheli juurde, 
et ennast rahus ramitseda.

Kuid, mis ootas teda selle igatsetird rahu asemel?
Oli ta -oma häda ära rääkinud- Rachelile, tuli see kohe oma 

sim-di praktili-kkuses mõttele, kuis sõbrainnot kasutada.
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— L-ais' annab edali tõw«e Arnole ! ... Las' annab see teistele 
eestlastele!... '

See oli Põrgulik nõu.
Kurgi tilli mitte uus, sest sellega mindi wälsa juba Napoleon 

vstinese häwitainisebs.
Ja nuiid ootas ja ootas Niina all, mil tuleb Rachel ja kutsub 

«edu üles, korbai saatma tihwtist plaani, mil seal juba ettewalmis- 
xtb Pind, himule ülesärritatud isatõwi.

Kuhu läks aga kelner lahkudes kabinetist?
Mitte ^kaugele, sest ta terane pilk oli märganud^, mis sees 

oodata.
Ta oli kandiku ukse kõrwale maha pannud ja ivaatas ukse sees 

olewasse salaauku.
Ja nagu pea igal inimesel on sees see kuradlik tahe teist 

eksitada, nii oli see ka kelneris, ja parajal silmapilgul, enne — 
koputas ta uksele:

„ KombluZwaltve tuleb-!"
Nagu> Mälgust rabatud, oli Rachel Arno kätest wäljas ja läivel.
,/OleP nii hee!" lõõtsutas ta kelnerile. „Leheb see all, mina 

maksab see arMe. Ja kutsub see sebranna, kes istub- see tagumeses 
saalis."

„Palun mäga!" kumardas kelner, wöttis uksekõrMalt maast 
kandiku ja tuli tõttama juudineiu järel alla.

Kui Arno alla tuli, sõitis trepi eest minema auto, milles istusid 
Uacke! ja tema sõbranna Niina.

Arno astus uulitsale ja sülitas ärasõitjale suunas.



Kaldatud elu»
Ants seisis tujul) aitoatoa tõsioAja juures — ta oti huige. J» 

sai aru, et mida hiljemaks jäeti arstiabi, seda roiema kuju örroa^ 
tõbi.

.Qixib kus inõtab sa maal arsti?!
Ja kui teabki ise rohtu, ei wõi minna tooma külaaipteegist, siis 

teatvad warsti naerda kõik ümberkaudsed.
Maarahwas januneb ju nii roaga selle järele, mida üksteisele 

rääkida.
Salme pani tähele mehe tuju muutu jt ja uskus, et mehega 

midagi linnas on juhtunud. Ta ei teadnud aga aimata, mida, 
ja sellepärast oli ta armumine mehe suhtes palju süütum, tiri oli 
asi tõepoolest.

Naine mõtles oma naiirvsuses, et mees roasr proua Luise pool 
mõnda linna preilit näinud ja sellesse armunud.

Ja tundis südame piina, et, igatahes, ronib' kerged kombed ja 
pildiks ioärroitnd nägu olid, mis roörgutasid ta lihtsameelse 
mehe.

— Ja kui seal roast soodi ka.. . — arutas ta endamisi. — 
tikm a Kärmel on napsuroötja mees . ..

Tema kahtlust kriipsutas roeel alla see, et mees sellest kuidagi 
rääkida ei tahtirud, kuidas weetnud ta aja Kärin olite juures.

Kui nitüb aga moes meel ütlema juhtus, et ta ühe hädalise 
toimingu linnas tmustanud, et ta kibedasti meel linna peab 
sõitma, oiti naisel salatuli takus.

— Tingimata kallikest maatama! — uskus ta. Ja roihastas 
endamisi: — Muid ott linnas kallike, mis nüüd Meel hoolida 
talust!...

Ta meeleolu oli haawatud, ta tuju tuscme.
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Nöehega ei rääkinud tcr nruiib fui mõned sõnad fõige hadnir- 
semcrte asjadü iile.

Ja mehele oli see kergenduseks. Kui kergeski oleks pärimised 
i.al kviilnrd alt jalgealuse.

Öösel magasid seljad wastamisi.
— Akuidugi! — mõtles naine. — Miüd on tal linnas südame- 

täht ja nutid olen ma talle ükskõik!. ..
Ja kui mees uinus, nuttis naine kibedasti. Nuttis oma ka

duma õnne pärast.
Sest mis wäärtus on kõigel sel takul ja rikkusel, fui puudub 

kesk seda elu ühiselt mastutuksum truu süda?!
.Kui koitis hommik ja Ants tõusis, küsis Salme löikamalt:
„Noh, sõidad kiuna?"
„Jah, ma pean!" mabandas Ants argtusega hääles. „Asja- 

toimetamisi."
Salme oli ka asemelt ülemal, awas kummuti ja miskas Antsule 

puhta särgi ja aluspüksid.
„Need asjatoimetamised nõuawad mast puhast pesu!"
Ants jahmatas. — Teab siis ta naine juba. - 
„Mistarmis?!" kogeles ta. „Gri ole tarwis!" 
„Ma ei taha seda, et sa oma uue ärawalitu, mõne linnapreili 

juurde lähed tööst higise pesuga!" rääkis naine sööma sapiga. 
„Ma ei taha, et niisugune arwama hakkaks, nagu oleks sul lasik 
naine, nagu ei suudaks see hoolitseda isegi selle eest, et mehel 
puhas Pesu oleks!..."

Ants rahunes weidi. Naine kahtles, kuid mitte seda, inrda 
kartis kähtlemat teda tema. Seda hullemat. Ja see rahustas.

Kahtlus truudusemurdmises ci hirmutanud teda nii, sest seda 
)oõis ta ju tagasi jõudes linnast smrrendatud armu ja tähelepane- 
likkrlsega warsti jälle heaks teha.

— Wõiks kiruda end ja oma pettumust ja kinnitada, et oma 
naisest ei ole ikka Paremat.

Ja ses rahustamas mõttes hakkas Ants wahetama pesu. Selja 
naise poole pöördes, sest Salme ei lahkunud toast.

Oli Ants mahetanud Pesu, haaras Salme selle ja äraminnes 
miskas meel toaukse pealt:
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„Ma ei taha, et iga lita miim mehe eest hoolitsemises kahtleb!" 
3c§ hädas tundus raskesti ha-awatu walu ja ülekohtuselt haa- 

ivattt wiha.

Linnas oli Antsu esimene teekond tohtri juurde.
«Juniala pärast! Tehke mind kohe teriveks!" palus Ants.

,/Andke mingit niisugust kanget rohtu."
Arst naeratas:
„5Kui ma seda wõiksin, siis oleks ma ju imetegija! Sus 

ivõiksm >rna teenida miljonist, sest mis loeb mõnel kapitalistC 
imljon, kui aga silmapilk tennis tagasi ja sekeldused ära."

Ja Ants kuulis omaks suureks^ ehmatuseks, et rawitsemim 
lüõtab -aega terinelt kaks nädalat. Ja sealjuures ei tohi teb» 
keharaputawat tööd.

Kuidas wõib ta talu peal loobuda tööst?!
Kus on lagedas talus see salakoht, kus käia arstima?!
Ja kuidas marjata naise eest, kuna see ropp tõbi roojastcck 

pesu?!
Siis kohkus^ Ants.
— Ms siis, kui nüüd naine juba märkaski?! .. .

Lige wiha maldab Antsu.
Ta läheb proua Luise juurde.. . Sõimab! Sõimab! ... J*  

peksab kõik Pihuks ja puruks...
Nii nagu pudeneb nüüd tenra alnelu õnn.
Ja ta läks.
Kuid on, mille ees kahmatab meesterahma miha. See on nais-- 

tercchwa naeratus. -
Ja naeratcnval näol Mõttis mastu teda proua Luise.
„Oo, tere tulemast!" hõiskas ta. „Jälle linnas?!. . . Kuidas 

käsi käib?"
„Mis ta täib! ..." pomises Ants tusaselt sumbntud mihaga.
„Jah, ajad on halinad!" lidi'stas Proua Luise. „Olge head, 

istuge!"
Ants istus tänamata.
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„Wõr cm termis pahrv?" uuris proua Luise edasi.
See oli nagu ässitus.
„Mis teie nrulle andsite?!" kahmatas Ants proua Luise peale.
„Millal?" küsis see, nagu ei teaks ta midagi.
„Teie andsite mulle paha haiguse!" karjus Ants Piisti tõustes.
„Tss!" keelas proua Luise näpuga.
Sel liigutusel oli niiwõrd mõju, et Ants istus.
„AH, teil on nohu? Ha-ha-ha!" naeris Proua heledasti. 

„Kuid teate, mis? Mitte minu peale ärge karjuge! Teie ise tegite 
sea tüki. Mitte mina ei annud teile. Maid teie mulle. Pidage 
Myeeles, ma olen aus abielu naine!"

„Ja kirst Mõtsin selle mina?!" laotas Ants käsa.
„Deie juures pole see ime!" sädistas proua Luise. „Teie olete 

«reesterahwas, elate maal..."
,,Waat, sellepärast, et elan maal, mitte linnas!"
„Maatüdrukrrd >on aga rumalad — omal haigus küljes ja 

«õtlewad, et see nii peab olemagi, et see tuleb raskest tööst, ära- 
venitamisest..."

„Aga ma ei ole ühegi talutüdrukuga läbi käinud!"
Siür tundis' proua Luise, et on Maja Mõtta kõrgemat tooni.
„Ja mis teie mõtlete, et mina käin läbi igaiihega?! wihastas 

Za. „Kui mitte kiila tüdrukus lt, sus saite oma naiselt!"
„Ja tema? Sai pühast maimust wöi?"
„Noh," naeratas proua Luise riiwaMalt. „See püha maini 

võis olla ka mõni tõistrepere Juss mõi Akt. Ega külapoisid talu- 
südrukirist targemad ole."

See oli haawamine, mis keema ajas. — Oleks teotatud meel 
Aü)a, Antsu, fitib tema armastatud, truud naist! — Ja miha tegi 
sttmedaks...

„Appi, c^>pi!" karjus proua Luise Antsu hoopide all.
.Kisa peale jooksis sisse tecnrija.
Ants hoidus tagasi.

«Kutsuge politsei! See härra tungis mulle kallale ja tahtis 
mind ära mägistada!" hädaldas proua Luise ja teenija tõttas 
välja.

Ants seisatas kesk tuba. Ja rääkis sns hirwitaMa ilmega:
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„Ära wägistaiÄa? ... Saj’ tuleb politsei! Los' tuleb! Ütlen, 
et ajate meestega ümber, wöõraste meestega — las' wõetakse teutz 
ivalwe alla, kui libu!"

„Kuibas wõite teie seda rääkida?" kuulis Ants korraga selja
taga tugewa meesterahwa hääle.

Ta pööras ümber. Sissetulija oli Jakob Kärmel ise.
„AH, teie olete, härra Kärmel", leegitses Ants wihast weel mitte 

jahtudes. „Hmvitab see teid'? Siis teadke, et teie naine andis' 
mulle paha haiguse!"

Kärmel ajas käed püksitaskutesse ja waatas Antsu otsa nagu 
küsiwalt, et mis sellega siis ütelda.

„Paha haiguse andis mulle!" karjus Ants.
„Kuulen küll .. Noormees, ma olen hea kuulmisega!"
„Ja kust sai. ta selle, kui mitte..."
^Minalt!" katkestas Kärmel.
„Ma ei ütle seda..."
„Aga mina ütlen, et minult!" Ja sealjuures tähenda? 

Kärmel näpuga omale rinna peale: „Vcinult!"
Ants oli hämmastunud.
„Ja see on meie perekonna asi!" rääkis Kärmel rahulikult 

edasi. „Kes käskis aga teid nina wahe-ie pista? Meie abielu 
taara riisuma..."

Wiimane laule oli öeldud nii sapiselt, et Ants pea long-v 
lasi.

Proua Luise pea oligi longus.
„Ja nüüd tehke, et minema saate!" käskis Kärmel.
Sõna lausurrata pööras Ants ümber ja lahkus toast.
Kärmelid jäid kahekesi.

On käes hädaoht, siis muutub inimene hoolimatuks, tuimaks. 
Ja' selle asemel, et tõtata koju,, puhtsüdamlikult ära rääkida 

ja hädast ära hoida naist, weetis Ants linnas päewi, vamitses 
end roht rohu peale ja uskus, et wast Jumal halastas Salme 
peale ja hoidis teda.

Kuid kodus...
Ahastus mehe kaduwa armastuse pärast waheldus weel õud

sema ahastusega.
Mees oli jätnud pesu ...
Naise silmad tõrkusid nägemast!
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Oo! Ta ei õieks lousnud sõimgi, oleks onü-estanud kõik, 
oobeks mees mitte edasi lannub talle.

Ehk ka seda oleks to kanna la rmd, kui. oleks see suhtunud 
enne... enne seda . . .

Aga nüüd.. J
Kai sünnib lapsuke roostega silmis!
Kai sööb rooste silmad .. Ja need enam ei näe! ...

— Oo, mul ei ole enam midagi siin ilmas! — murdus Satun 
ahastuses.
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Cootusfgs petetud,
Õhtul, fui faobub pimebif, muudab l ii lumine Wi rn tänalüa; 

ka oma ilme; päewane kard iohmaies rüfelew, kord nagu peata 
aeleb) rahwahulk muutub pea ühtlaseks läbi iseenese edasi tagasi 
söelumaks inimaheliku-ks, kes harma kohati katkestab, parma 
kusagil kahjaneb. Eee on tawalik huwideta seltskond, koos- 
seisew peaasja li ktllt päewatö õliste st, kelle palk ei luba laiemaid 
meele lahutusi ning kes harrasta ma d jalutamist Wirn tänate u 
kui ajawiidet, tui tujurahustateat sporti. Olles eemal kõmuliste 
päemasündmuste waatepiirist, eraldatud mabriku kiteiseiutega 
wöi ladude plankaedadega, otsitead nad lohutust kiremas inim
karjas, kohates tuttawaid, waates teastutuleteate uägusi, püü
des kinni möödaminewate kõnedest kõmu kat kendisi ja tundes 
monn oma iseenese teada kodaniku isikust, hetkeks mitte majades 
muda oma ülemust, mitte kedagi^ pooldada wöi karta, teaid 
uauti seda suurt üskõiksuse tunnet, mida lubab inimesele ra 
ilmetus. Wahuna selles inimteoos liigumad Ea seltskonna segi- 
nemisel siginenud mullikesed, elukutselised uitajad ja ööliblikad. 
Esimesi ara tuuba ses paeluteas inimhulgas wõid aga ainult 
see, kes juba mõnda aega öist liikumist Wiru täna teal tähele 
pannud, teiste kontuurid on aga kohe silma toekamad. Öölibli
kad käitead enam iste kahe-, kolmekesi kampas ja eemal selja taga, 
tähe lepane ma talt wõ äraste ma hele kadudes, jälgimad neid nende 
hooldepoisid, nõnda nimetatud „kassid", olles iga, silmapilk 
malmis oma hoolealuste kaitseks ka Lelusse astuma.

Tihti täitub tänate lõbulejaist nii maldawal määral, et 
harilik kodanik, kes sel ajal meel asja pärast ruttab, inimpaisu 
läbipääsematuse tõttu tesktänamat astuma peab ja seal nobe 
dasti libisemia, et mitte sattuda teo ori meeste hobuste mõi auto 
alla.

Mida hilisemaks läheb aeg, seda lihetoonilisemaN muutub 
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liitumine; lcchtmvad p^uhtjaludushuwilased ja jäämai pakkujad 
ning ostjad s>es autoinaatsett kostmas inimjahis. Poolpim-e 
kõwar tänaw on nagu mingi hiigla kaubahoone esikoda, kus 
püütakse enne turgu üksteisest ette jõuda. Kino passaashid-e üll, 
ja neid on te rloelt kolm, kus ma atekasti de tuled sajuna malgust 
tänamale kallmoad, seijatawad need- öiseid lübielamusi otsimad 
meesterahioad, kellel ei puudu teatud ilutunne, et maad ata möö
da minema ike naisterähmastele näkku ja ära märkida neist, ked>a 
jälgida, sest eemal täna ma pimeduses ei küüni seletama silm 
wärwitud nägude soowit>awat tasapinda.

Hilisel toiimul, tui järeljäänud toeel elukutselised ja asja
armastajad, kuuldub kohati lõbus naer ja kõnelagin; seal kusagil 
märama all on omad poisid ja plikad koos ning ladistawad 
Pildudes igale poole lendsõnu ja hüüdeid urgaste shargoonis; 
sealt põiktänawast tuleb juba joobununa mõni Tibu-Liisu wõi 
Põrgu-Roosi (neil kõigil on isekeskis oma sõimunimed), wae- 
tates tänatoPubliku naeru all m-ügisõnadega oma kaastundliku 
tntmuskonna pilkamate toäljahüüete peale; seal on „plangu- 
aluste" (registreeritud atoalikkude naisterahmaste) järelluuraja 
pikk kojamehe wälimusega „kubjas" mõne arstilisest järelmaa- 
tusest ee ma lehvid ja tabanud ja linnawaht miib selle politsei sü 
kinni...

Wahek kestab inimturu börse tänamal kuni hommikuni. 
Kuigi mõned linnud lahkumad, leides omale ööks „mehi", tuleb 
tänamail tillumaile liia kinnipantamatest kabareedest, kus tar- 
wilisi mäljamaateid mitte kõigi jaoks polnud. Tagasi tule toad 
ka need, kes läinud ainult „aja" peale. .. Ainult siis, kui lvä- 
lislaetoad sadamas, kui inglased linnas, on tänawad toarsii 
tühjad ja ainult himuunised otsijad, tummad nagu marjud, 
uitatoad lootusetalt ringi. Neil päemil mängib siis ka Wiru 
türraMal sterlingrrael kuningat ja omalinnalane on löbnneiu siil 
mis niisama märke ja määrtuseta, kui see päeMal ümberpöördult.

Hoolimata sellest et inimturg nii pealetikkutoalt rikas enese- 
pakkumisega, ei rahulda ta siiski paljuid naistekütte. Ja see 
on p-aratamatu, sest on liik meesterahwaid, kes leiatoad, et läbi
käimine awalikkude naisterahtoastega ja, pealegi meel raha eest, 
ei sünni kokku nende eluoskusega, et on kullalt harilisi kiimaluse- 
ilmetuid naisterahwaid, keda' ei ole tou ja osta, maid püüda kui 
selle ala sportlane saaki. Ning need kirgisased, uikades ringi 
sessamas lõbujanuliste parwes, hiilimad ainult naisterahmaio, 
kes ei kuulu Antute hulka.
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Äirib kui jätaks rahule nad neid tunruidki! — Dc, ei!...
Olles uhke oma ausa kodaniku tunde peale ei jäta nad rvinxv 

mara neid õdesi, kes on langenud saatuse tigedat soowil ja lev 
nüüd liigmvad meel kui elaw kaup end iie pakkudes, et saatmrtada 
mõnisada marka päervair eluülespidamise raha.

Ja olles ise sealjuures kõlbluse kaitsest linnupriid.
Sest kuna ausal naisterühmal öisel wiimul läbiminek Wirusr 

ükünda, ilma saatjata on tülikas, on see lõbunaistercchwal ieda 
enam pahaohtlik. Teda mõidakse loopida nagu oramat, kui ei ole 
kaitsemas „oma poissi", nõnda nimetatud „kassi", kes oleks kohe 
platsis oma rusikatega, kui kallale kiputakie ta boolealusele iõnaga 
wõi reoga. Peetakse ju lõüunaisterahwait selleks ussikeseks, keda 
ornxrtafic mõida tallata.

Ja nii siis — ei liikunud Virus üksi ka Toni. Tema saatjaks, 
tema „kassiks", kes nagu kannupoiss mõned sammud eemal tema 
järel liikus, oli Paul.

Kuid tal polnud põrrrrugi „kasn" wälimusr. Ta jälgis nii 
aralt, nii pelglikult, nagu kardaks ta häbi wõi kellegi nwnitamar 
sõna.

Za ei olnud sugugi jõuetu poiss, kuid selles harjumata kohuse- 
täitmises mndis ta enese halmatuna. Ja nagu pageda tahtis ta 
selle mõtte eeir, et temal peaks maja tulema tarwitada rusikaid.

3ee tuli sellest, et teda oli sellele ülesandele Arno poolt sun
nitud. — Teda, õrna hingega inimest sellele julmile luirramisele.

..Varjuta end ka kord mõistlikuks kamaleriks!" oli aga Arno 
ift*  poolpilkawalt ütelnud.

Toni sammus tasa ükskõikselt, näkku lvaadares keikpärastele 
m(esterähmastele ja soojemal pilku heites neile, kelle mälimus 
peegeldas taskus olewat warandust.

„Ha! Preili!" peatas korraga tema ees keegi paksukõhuline 
isand.

Toni miskas kiire pilgu ule tema, ruudis ta ära ja teatas. 
sPakiukõhulisega seltsines meel keegi teine isand.
„Kas sõidame?" küsis esimene. „Teeme üks punrmelung!"

• Toni naeratas.
„Härradel on tuju laristada? Vist homniikuni?"
..Ha-ha-ha! Kas peate hoimnikul turule minenia?" naeris 

teine härra.
»Li, ei. Leda mitte."
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„ Kuidas fee teid siis nii hmvitab, kas just h omanikuni? Wõid 
olla, läheb üle hldmimiku ja teine öö meel takka järele/'

„No, feei oin siis tore!" sõnas Toni lepitawalt. „A>ga siis 
peame ju teise preili weel kutsuma?"

„Kutsuge jah!" oli esimene isand nõus. „Aga ikka niisugune, 
kellest midagi kibedat külge ei jäe."

See ütelus riiwas Tonit. Da teadis, et ta ise meel mitte 
päris terme ei ole.

„Shenni, pea kinni!" peatas ta korraga ühte möödamineivat 
Pikka brünett preilit.

See lasi ühe teise preilikese käe alüt lahti ja tuli Toni jm ude.
„Kas laristada tahad?" küsis Toni pöörates Sh^enni poole, 

kes waikselt tumma ilmega waadatei- li^gemtale tuli ilma, et oleks 
teretanudki.

„L-äheb w-alla!" sõnas see siis kuiwalt nagid ükskõikselt.
„Siis sõidame!" pööras Toni härrade Poole.
„Lähme!" oldi nõus.
„Qodake, ma räägin Paar sõna!" peatas Shenni, tõttas selle 

preilikese juure, kellega nad kõndinud, rääkis sellele paar sõna ja 
tuli siis tagasi.

„Ütle Arturile!" sõnas ta weel üle õla tagasi.
Preilike, kellega ta koos kõndinud, tammus nüüd ütsnüa 

edasi, kuna lõbutsema sõitew seltskond^ auto järele ringi waatas.
Paul seisis ja waatas>. — Mis teha nüüd>, kui see seltskond 

kuhugi läheb, kas kõndida järele? — Ja kui astub kuhugi kõrtsi, 
üksikusse kabinetti, weedab seal terwe öö, kas siis ikka matti 
pidada?

Paul oli ju omas uues ^kutses nii saamatu.
Ta waatles tähelepanuga isandaid ja jõudis siis otsusele:
— Nende Vanahärrade poolt ikka nndagi^ karta ei ole.
Seltskond ei näinud> ühtegi w!aba autot mööda minewat ja 

hakkas autode seisukoha poole sammuma.
Paul kõndis pisitasa järele.
ToNi hoidis paksuköhuga isandal käealt kinni ja naid läksid 

lõbusasti juttu' ladistades ees. Teine Paarike kõnts järel.
„Kas sõidame Liiwale?" küsis Paksukõhuga isand.
„Sõidame!" oli Doni nõus, Pööras siis üle õla järgneiva 

paari poole ja küsis heledalt:
„Lapsed, kas läheme Liiwale!"
Kuna järelkäijad sõda ükskõikselt jaatasid, oli Toni hüüd nagu 
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malga hoop ühele noormehele, tes> peiifis ivalguMnü kino lvaate- 
koski juures. Ainsast pilgust oli tulbalt, et hüüdjas ära tu7Ü)a 
Tonit. ■

See noormees, kes hämmastunult tuuril siliuil mnhtimu jäi, 
oli Peet Palu.

— Kuidas?! Toni sõidab Liiwabe? . . . Ja niisuguste himu- 
lihunikkude ning teise lõbunaisterahwu seltsis?!... Ja Toni ise 
kutsub meel!...

Paarid täksid^ edasi.
Nagu mingi jõud kistus Peedi jalad' maast üles ja wedas teda 

minema nende järele.
Peet tundis, kuidas se^es kees, kuidas' südames tagus, lüid-as 

toeri kuumendas ja a-jas pingule sooni nagu poodawal, kel kae
las silmus.

Oli rUsumalk walus> et teda petetud, petetuä kui lapselikku 
kergeusklikku poisstest.

Lõbuõõle sõitjad jöudsD autodeni.
Juba awas autojuhi käsi tõlla ukse.
— Weel wiimane silmapilk! — käis Peedil peast läbi. — 

Astuda Tonile risti >ette ja karjuda talle näkku: „Tuleta niee-tüle, 
mis sa lubasid! Kas nii pead sa oma sõna?!" —

Kuid jalad ei kuulanud. Wist kartsid nad, et need sõnad ei 
tule üle petetud noormehe huulte.

Oeltskond kadus autosse ja sõit läks.
Peet jäi maha nagu soolasammas.
Tal oli häbi. — Toni oma teguwiisiga oli talle näkku hirwi- 

tanud! ...
-Paul, kes teda tähelegi ei pannud, mai j) nägi, et Toni ühes 

teistega autosse istus ja Liitvale sõitis, lõi käega ja läks koju.
Peet uitas ikka tänawal weel kaua, kaua. Tal oli nii tvalus, 

nii -ivatus, et naisterahtvas, kellesse ta -armunud, ted-a pettis . . .
— Wõi ei ole tõesti enam! neil ühelgi, ka Tonil enam mingi

sugust sõnapidamist, mingit autunnet?!
Ta ei lähe enanr Toni juurde. Ta kirjutab pika ärita., südam

liku kirja, et kuldnas wõis Toni, kes ta talle annud- lub-aduse alata 
uut -ausat elu, -murda oma1 sõna.

Ta oli haawatud teadmisest, et kellegi roputujutise paksunaha 
häbemata himu rüivetab täna öösel Tonit, keda ta hakanud- armas
tama-, just kui oleks see olnud weel seni kõigist puutumata neiu.
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Jfehakhanud risfiifad,
JärgmisÄ päewal pärast wahejrthtumist jmidtneiuga läks Arno 

«Musta Kutti" poote.
„Noh, kutsud kihlrrsele?" küsis „Must Kutt" naeratades. „Wõi 

on need juba läbi?"
„Näen ma siis nii mõne armunud poisinalgi moodi wälkja?" 

küsis Arno wastu.
. „Must Kutt" jättis selle sönawahetuse niisama ja küsis uuesti:

„Läks sul eile see autosõit kaua?"
„Oo, ei."
«Seda ma arwasin, et see, mis niisuguse hurraaga algab Ma 

kaua kesta ei wöi. Aga.. . kas sõitsite ainult autos wõi 
mujal ka?"

Arno jutustas ära kogu loo, nii 'kui see temale näinud. Et 
tema haopis Niina ohwriks pidi lanpema, sellest d olnud tal mui
dugi aimu.

«Jaa! See >on kummaline lugu!" lausus «Must Kutt" tõsist 
nägu tehes. «See jrmdiplika on sus ikka sind tõsiselt armastama 
hakanud."

«Mine saa aru!" kehitas Arno õlgu. «Aga «Joosepiks" tah
tis ikka mind wõtta küll see preili «Potiwar."

«Ajalugu' kordub!" naeris «Must Kutt". «Aga sina? Oleks 
oma kuue talle jätnud ja ise sääred teinud?"

«Seda mitte... Aga wõtaks tont! Äkki' hüüti ukse tagant, et 
konrbluswatme tuleb! .. . Preilike muud kui alla ja autosse. 
Aga kui ta ära sõitis, oli tal meeli keegi teine mustapeaga, wististe 
ka juudi prdli kaasas. .. Kust ta selle leidis, ei tea."

«Mast oli see minu jaoks sinna ette tellitud'", naeris «Mrsit 
Kutt". „Ja teie, kuradid, d mõtnud mind kaasa!"
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„Ära kahetse!" rahustas Arno teda. „Ainult suureni müdin 
oleks põgenemisel olnud."

„Noh, ja mii®?" huwitas „Musta Kutti" kohtamise peaees
märk. „R>aha ikk,a tõi?"

„Raha tõi. Ja kaunis hea pataka."
„Noh, ja sits? Kas jagame ka?"
Arno waatas «Mustale Kutile" otsa. Ja sai aru-, et sel ini

mesel on rahasaanrise himu ligemal hingel, kui kaastundmuse
„Wõib ka!" sõnas' ta siis kergelt õlgasi kehitades. „Sa ivöid 

omla osa saada. Mina oma osa küll ei wõta."
„Miks?"
„Noh, meie Pidime ju selle rahaga minema Jlmi emale tegema 

jculuwanakest."
„Mis jõulud sul nüüd's on?"
„Noh, ütleme, et meie jõulud. Meie ei pea ju üldse seadusest 

kinni ja on's siis kalender midagi^ kangemat?"
„Seda küll", lausus „Akust Kult" aeglaselt ja, et wMjata oma 

rah^asaagi sooiwi, rääkis edasi: „Jlmi ema saab oma osa ja meie 
wõtame oma osad. Ega sina pole ju ka kõrbes rahwasöötja."

Arno sai aru, et «Mustal- Kuttil" piinlik on üksi rahast osa 
saada, et ka tema wõtma peaks — lõwiosa jäeks muidu kannataja 
emale.

„Noh, hea küll", sõnas ta. „Olen nõus. Iga töö määrib 
Palka. Olgu see wõi heategu. Ja mina mõtan oma osa."

«Tubli!" rõõmustas «Must Kutt", lohutud sellest teadmisest, 
et ta nüüd rahumeelega osa lväljapressitnud summast taskri panna 
wõib.

«Millal meie sns läheme?"
«Kohe täna."
„Ja kuidlas meie seda teeme, astume rapsti uksest sisse ja säh 

— wanamutt, mieie tõime sulle raha!?"
«Iga asi annab ju emnast ära seletada."
«Aga tead mis?!" hõiskas «Akust Kutt". Fa ta silmist oli 

näha, et ligemise aitamine teda juba meelitab. «Ütleme, et meie 
oleme selle preili ristiisad."

«Ristiisad?"
„No, jah."
«Aga meie ei ole ju!"
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„No, katsugu ma-namutt sed«> wastu- ajada! Seda ta ci julge!" 
Arno naeratas. Soe „Mu!sta Kutti" nii lapsik jutt tuli talle 

iimelif ette.
„Ja sits wiime tütrele endale „padajänni"!" rääkis „Must 

Kutt" õhinal! edasi.
„A'H, Jlmile enesele ta midagi wita?" — Ila nii tundis Arno 

nagu kõhmetuit, miks ci tulnud^ ta warem selle mõtte Peale, kuna 
Ilmi oli ju nii kena tütarlaps.

„SiJse!" hüüdis elatanud naisterahwa' hääl, kui Arnõ oli 
kaputauud.

Arno ja „Must Kutt" astusid tuppa.
Nähes oma ees seda inimest, kes oleks w'öinud- päästa tema 

tütre wanglast, kui d- seda mitte ei teinuid, maldas man ai nimest 
mingi Välk tunne.

„Mis te soowite?" küsis ta sissetulijailt.
„Rähustuge!" sõnas Arno. «Teile mitte midagi Paha."
«Tänan wäga!" wastas eideke irooniliselt. «Aga miim tütre 

lasksite minna rahum!oelega süütalt mangla^, kuna teie seda ära- 
hoida oleks' saanud."

Arno Muutus tõsiseks.
«Kuulge!" sõnas ta. «Teie ronite praegu minu peale iviha 

roälja roaläda, kuna ma nii loll olin sa teile ütlem.a tulin, et mina 
selle raha leidsin, et mina selle teie tütrest Laotatuõ> raha teile Peo 
peale andsin. Oleks ma seda mitte teinud^, teie ei ^kiruks mind 
praegu. Teie ei teaks mind' kiruda... Ja ütelge, kas< keegi kuri- 
tegija häkkab> koh>e kisama oma Pololt kordlasaadletalroläst kuiretoiÜ? — 
Kuild mina tulin oma ausa aroläsüdlalmega ja teatasin, et ma selle 
raha leidsin."

Eideke maatas kiroikinniselt.
«Ikkagi teie südametunnistus 'seda sundis!" sõnas ta.
See oli Arno h eatahtmisele 'liig.
«Ära aja, roanake, tigedat juttu!" ütles^ ta. «Meie ei ole mitte 

ilma sündinud 'selleks, et tei'd aidata^. Ja kui meie seda siiski 
teeme ja teie seda meist kohustatuks peate, siis ramme meie näi
data, et meie seda just kohustatuid ei ole."

Seal stiures pööras Arno ümlber roälja>mineku'ks.
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MrüÄ tundis cibeJe, et ta oli oma heategijat haawairud^ ja 
pööras! palnd-es Arno Poole:

„Ärge Pange pahaks!... Mina ivana inimene, murega ru
malaks läinud..."

Arno peatas. Ja rääkis siis:
„Mure on nurre, aga ka ruures Peab inimene tegema waheN, 

kes tema w^astu ja kes tema poolt. Wöib olla, ehk armote kogrmi, 
et mina ise teie tütrelt raha selleks ära warastasin, et teda wongla 
saata?"

„OH, ei, mitte seda!"
Ja kui teie mind süüdistate, et ma ükskõikne olin teie tütre 

saatuse wastu, siis ütelge omleti, mis asi ajas mind ära tooma 
feihrb- raha teile?"

„Jah, kas ta ei oleks osanud^ seda maha juua?" aitas „Must 
Mrtt" omalt poolt kaasa.

Jlmi ema waikis.
«Oletame, et oleks leidnud selle raha keegi teine", rääkis Arno 

edasi. „See oleksi selle raha omal Pidanud^. Teie tütar oleks aga 
ikkagi istuma läinud."

„Nii, et istumine oleks ikkagi olnud", rääkis „Musi Kutt" 
kaasa. .

«Mispärast ma wahele ei seganud, selleks^ on mul omad- põh
jused nagu ka sel, kes rah-a üldse Poleks ära toonud^ — tal oleks 
raha omal maja läinud. Et teie aga mitte ilmasüüta ei kannataks, 
siis tõin ma selle kaotatud raha teile."

«Aga kas ei pidanud ma seda, kui ma tahan olla aus> ini
mene, mitte wiima selle kätte, kelle oma see raha oli?"

«Must Kutt" naeris:
«Jah, teie olite aus. Aga kas see, kelle oma see raha, oli ka 

aus?" x
Kuna Arno ja eideke markisid, naeris «Must Kutt" edasi:
„Ja nüüd pidime meie tema käest selle ärawiidud raha asemel 

teile uue tooma, et teie mitte nälga ei jääks, kuni teie tütar 
istub."

«Kuidas?!" ei saanud^ eideke aru.
«Siin ta on!" ulatas Arno» talle raha. „Sedo on nüüd 

enamgi, kui olu leitud raha."
"Oi, siis Pean ma härra Aüramowitschi tänama minema!" 

õhetas eideke.
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„Must KuÄ" h^ükkaH tog.in'Ofl naerma:
„No seda ärge fiiK tehke!"
„MÄs?"
„Sest et meie selle raha temalt rusikaga walja pressisime teie 

kasuks." ............ .
„HelÄe kaemas! Aga mis ütleb härra Abrainaw-rksch W nunn 

tütrele."
Naeruwme lkbises ülle Arno näo.
„Kas teie asute, et Abramawitsch nüüd teda meel oma juure 

töösse toõtab?"
Eideke waatas kohkunult Arno otsa.

„Mitte üle oma kontori Tärne ei lase tal Mant tulla!" rääkis see 
edasi. ,

„Aga. . . aga. . ." ahastas eideke. „Ta kannatad ju ilm
süüta."

„Tösi küll. Aga pole midagi parata. Ainult selle kurbuse 
Tdhutuseks h>oidke omale see raha."

„Jah", rääkis Va „Must Kutt" omalt Poolt. „Meie oleme preili 
Jkmi ristiisad^ ja peame teda aitama."

Eideke jäi suuril „Musta Kutti" otsa maatama.
Kuid- nii „Musta Kutti" kui ka Arno näod olid kohe nii tõsised-, 

et eideke -ei julgenud^ jätta w-astu wõtinata raha — mine tea. mis 
jälle sunnib.

Mitte wähem üllatatud- ei olnud ka mängis istuto Jlmi. kui 
talle «ristiisade" poolt toitu- järele wiid-i-.

Ilma teadmise järele ei pidanud tal ükski ris-tiisa enam elus 
olema.
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Tundmata iludus,
Peet Palu ott iiri alla löödud, nagu ära kohitsÄud.
Doni, kellesse ta armunud, VeZ> ott tõotanud^ alata uut ausat 

elu, oli oma sõna murdnud^ ja jälle läinud' ümb>er ajama elu
nautijatega.

Mitu pär-wa lonkis Peet ringi kui uimane. Nagu inimene, 
kellelt mõetud ära ta hingeõnnistus.

Ainult wii-masil päemil hakkas' ta toibuma^.
Kuid ime, nüüd waheldus temas' otsimine temast armastatud 

Toni järele üldse otsimisega naisterahwa järele.
Ja nii naise janus köndis ta juba mitmed^ õhtud Wiru 

uulitsal.

Peet jiidi parajasti sisse astuma „Ernesti" kohwiku, kui ta 
nägi tulema ühte daami, kes oma walimusega teda, nii ütelda, 
lõi. Wõlus.

Peet tukastas'. Kõik mõtted olid' korraga peast uhutud, kõik 
tunded ära lõigatud — Maldas' teda maid umb joobunud naise- 
ahnus.

Daam' jõudis Peedi kohale.
Peet pidi nagu looniusunniliselt kergitama kübarat, seal mär

kas ta daami kõrwal meesterah>wai't wäljamaa ohwitseri wormis.
Daam kandis paremas' käes pikka peent kollast keppi ja Peedi 

pilk põrkas wastu paksu kuld' laulatussõrmust.
See halmas Peett. Nagu kallast ületam laine lükkas teda 

tagasi.
Ja maatas neile järele, kuni nad ära kadusid nurga taha ia 

astus siis kohmiku.
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Ta tahtis juua, juua ahastusest, et kõik meeldiwad naised on 
iaüe kättesaamatud.

— Niisuguse naisega wõiks ikka elada fogu elu aja! — Mõtles 
ka endamisi, kuni kelner täitis tellimise. — Ei leiaks wist mõõnast 
ilusamat, et omia naisest ära wõõrduda . ..

Peet jõi, wõttis taskust wälja bloknooti ja hakkas sellele joo
nistama kõiksugu snrnuriste ja seapäid.

Niiwiisi ei pannud ta tähelegi, kui see daam, kes iillatannd 
teda oma iluga kohwikit ees, oli sisse tulnud^ ja, kaksi latrda mähet, 
tema Mastn aset wõtnud^.

Daam tellis suhkrusäätist ja Maatas üksisilmi Peedi paole.
Dtaam waatles Peeti.
Peet oli siuge ja tiheda kaswuga noormees. Kiips^ meri ja 

julged silmad — need ju naiste igatsellvd ilu.
Ja lühikesed^ ärapõetud Murrulapid nagu nina alla kinni lii

mitud^ laiali kiimadega tolmuliblik — need> kõditasid eemalt.
Peet tõstis Pea ja märkas daami.
Kohmetas.
Ka daam nagu kohmetas. Ja wõttis miisaknsest suurema täie 

jäällst suhu.
— Kes on see daam? — hüppas Peedile orawana pähe ja 

parmuna merre.
Ta jõi lahutuseks klaasi õlut, wõttis siis elumeheliku tõsise ilme 

ja hakkas maatama näkku daamile, toetades sörmenuKega lõuga.
Laul akus s ö rmus daami käes sundis teda olema tõsisena, et 

mitte haamata ja katki lõigata lootustotsiwat näotutwust.
— Kui ta naerataks! — mõtles Peet. — Kui muigakski! . ..
Kuid^ daam püsis tõsisena.
Kohwiku' tuli keegi musta-hallikirja riides meesterahwas, rat- 

sapiits- käes, wiskas pilgu Peedi peale j-a ligines^ siis daami lauale.
»Good morning! How do you do?*)  pööras ta koduse 

ükskõiksusega daami poole.
See waatas iiles, tegi wastiku grimassi, lasi siis pea maha ja 

wastas waewall liikuwail huulil midagi, millest Peet aru ei 
saanud.

Juurdetulija meesterahwas muigas ja läks jälle edasi.

") „Hommikust! Kuidas läheb?"
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Poet, keA ing Eisifeett ö loljiccnitb1 j ai Äaami pahmast nägu nägi , 
arw-as, et toiõõrafeele mees' daamile häbematusega ligines; niine 
tea, mis täh^enbes see „hudujudu" niisugune? Ja ta oli malmis, 
palets Mõõnas mitte edasi läinud, wahele segama.

Daam, sai mru, et Peet nende tahekõnesi pealrwantajana osa 
wõtnud ning, wististe, miõnda erilisse nnwamisse sattunud, urgit
ses niiiib' nagu haamatuna edasi suhkrusäätist, mis' juba, nagrr 
näha, enam ei maitsenud.

Wrimaks tõusis ta üles, jättis kelnerite raha' lauale j>a lahkus.
— Sellest naisest ma nii ühe mrskega ei loobu! — otsustas 

Peet, ootas kelneri ära ja lahkus ka.
Kui ta aga uulitsale astus, ei olnud daami enam kusagil näha.

Terme päema oli Peet uitanud ringi linna mõõda — ära Meet
med oma waba päema, mida ta küsinud oma isirliste asjade aja
miseks.

Kuid need isiklised asjad' ei tahtnud' lasta endid' ajada.. Waade 
ootas küll ilmuma iga nuka tagant meeli Mallanud' daami, mõte 
kujutas' ette igakohasi juhust temaga^ tutwunemiseks, kuid ... daam 
ei ilmunud'!...

Peet läks üles Wiruwäraiva mäele, leidis seal laste liiw!a- 
mängu stlatsi ääres waba aseme iihe sõduri ja wanaeide >oahel ning 
hakkas! sealt alla uulitsale wahtima.

Oli juba õhtupoolik ja inimesed liiküsid enam sirgemalt.
— Wast istub kohwikus! — käis Peedil tuuleke läbi pea, 

tiihistades', lollistades kõike ta iimberjobksu mööda linna.
Da tuli mäelt alla.
Nüüd alles tundis ta, et paljusest käinrifest jalad päris higised, 

et sokid jalgu nagu ilastades imewad.
Ta waatas ja!lgad'e peale — saapad üleni tolmused.
Sealsamas' seisma saapawiksija toolil Mkitas aga ees Leegi 

mustaMerd meesterahMas hamb-ad' hirewil.
Peet läks üle uulitsa; märawa torni juures kohe esimese pärna 

all oli waba saapapuhaistaja.
Peet istus.
Waewalt oli aga üle inääritud esimesena antud' jala saabas, 

fui ilmus südalinna poolt wõlwi alla daam, keda näinud Peet 
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kohwrkuj seA ja teda jichmirnia otsinud ta möö-bo linna n-agu raha- 
auVu, Tittgii sõnajala õit...

Kni daam PeM tohale jõudiA, kippus küsi jälle fergilama 
kübarat, tõusiski juba, tuid weel wiimäsol silürapitgul taltsutas 
Peet end — ei ole ju tuttaw. ,

Dacnn läks mööda. Peet õlleks! jälginud-, aga — üks saabas 
pooleli puhastamata ja teine weel koguni tolmune! ,

Mõned sammüd edasi, tuli daanii-le toiotstui keegi teine daam. 
Nad ei teretanud' üksteist, rääkisid wastamiisi mõn'vd' üksikud sõnad 
ja tahkusid' jälle jumalaga jätmata.

Daam teine oli Peedi kohal.
Paksult ülemärwituö- nägu tundus alt kangesti nagu üra- 

tö-mmatuna.
— Liblikas! — käis kobades Peedi mõtteis.
Kui saapad. puhastatud', kaälus Peet Meel -siliniapilgu, kas 

mi raia huupi tuult järele sellele, keda otsinud' ta kogu päava, kes 
end näitanud siltnapilguks ja jälle kadunud', wöi pöörata siida- 
linna, minna sööma õhtust.

Sel silinlapilgul jalutas' tagasi see teine daam.
Mad'rus, kes talle wastu' täks ühes Paari' poisikese oh-ru noor

mehega, müksas! teda Minarnukiga. Wärwitud daam maatas 
madruse atsa, siis p'ettunud trotsitu!l Pilgul tema kaaslasi ja liikus 
siis ükskõikselt edasi.

— Liblikas! — oli nüüd Peedi kindel otsus. — Tähendab, siis 
see daam ka... .

Ja ta ohkas.

Järgnrise Pä-M!a midemiiiul istus Peet jälle kohwitus akna 
juures ja waatles läbi akna uülitsal käijaid'.

Mid!a enam halliks läks widewik, seda enanr tih'enes uulitsal 
inimeste girland'.

Peet jõi ja maatas.
Korraga tormas aknast nrööda auto, mille sireen oli nagu 

koerataks kahekorra kellegi kõri, ja selles autos istus daam, keda 
Peet seni jäljetult jälginud, ja temaga kaks härrat.

Nagu kohtuotsus oli ära -loetud Peedil. Ta kõlistas kelneri, 
närmitses oodates' teda ja katsus ruttu!, -et uulitsale sai.

Seat leidis ta- eest pa-raj-asti- tühja!!t minewa w'0orim'ehe.
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„Ed<ksi!" hüüdD Peet hüpates troskasse.
Nap sõitsid- kuni Wen-e turuni, kus seisawud autod. Peedi 

Ma, mis pakitsenud aeglusest woortmepe sõidust uiüitsal, kus nii 
kitsas, nii paisu üle tee minejaid, wastuürlejaid, et Peet neile 
jalaga oleks annud, ei kannatanud seda sörk enam wülja. Ta 
hüppas maha, Ulatas woorimehele sada marka ju jooksis esimese 
ettejnhtuwa auto juure.

„Kas sõitis siit mööda hall auto ühe daami ja kahe härraga 
mõne minuti1 eest?" küsis Peet nävwitsedes autojuhilt, tehes 
teadmatult liigutust Kadrioru suunast

Autojuht, kes muidugi midagi tähele ci pannud, tuid nägi, et 
Md imalus teenida, sõnas kamata- mastrltu l e likkn-s ega:

„Jah, sõitis."
„Kuhu poole?"
„Kadrioru poole."
Autojuht oleks mõinud ütelda ka ükskõik, kuhu poole.
„Järgi sellele!" käskis Peet ja hüppas autosse.
Airto nuuskas- ja kihutas.
Autojuht muigas. — Wõib olla, sõitis jälgitaw auto koguni 

Suure Tartu maantee suunas. Aga toõii mis sest on temal!? — 
Ei leia nad- jälgitawat autot Kadrio-rus-, ei leia — pole tema 
sünd — mine tea, kuhu poole see seniks sealt kihutanud.

Nad jõudsid Kadriorgu.
Ja seal seistM Ko-ntsertaia ees tühjana- hall auto, milles- sõit

nud jälgitaw daam ja tema kaaslased.
Peet laskis auto wadaks ja läks aeda.

. Mäkerü-ades näppe mah-el piletit, läks ta aegamööda pawi-ljoni 
poole otsides kedagi fflm-adega.

Aias ei leidnud ta.
Ta> pidi juba- trepist üles astuma pawiljoni, kui korraga sealt 

ilmus just seesama d-aam, pead ülestõstmata trepilt -alla tuli ja 
aeda nende kah-e härra juure istus, kes Pealtnäha, joabnud- ja 
keda Peet ära -ei tunnud.

„Kes on see daam?" kiheles Peedis. „Ja- mis seltskond- see 
temaga on?"

Ja Peet asus nende lähedusse lauda puu marju, -et Maist midagi 
nende kõnest kuulda...

Tuli kelner. Ja kui see tellitud portsjoni tooma läks ning
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Peet üles maajas, märEaA ta lv'astcvs>la!ua> po^o-le põigati pilku 
heÄes^ et Lacmt jätte tcvdunuä>.

Peet ToaatoS ringi. Knsagil et näinnd ta tedrr. — L-äts ivijt 
pcÄvttjoni, — mõttes' Peet. — Küll tüteb tagasi.

Seat nägi ta korraga da!amii pnnÄ'e wahel aiast wätja mineivat.
Peet w'aatas> -daami kaastaste pnote". Need ajasid isekeskis 

jutini ja leppisid^ miiltegiA käsi pigistades kokku.
Daami jõudis wiärawa ette, seal seisew- auito -haikkäs müdisema 

ja kaduis.
Daami kaastased' waidtesid' edasi.
Peet otsustas oodata, wast tuleb daam tagasi — järelsõit- 

misieks piotnud' wäraw>a ees enam ühtegi autot.
Läks paat tundi. Härrad^ täksid rahutuks.
Wiimaks täks teine härra pawitjoni järele.
L-äks weel Paarkümimend^ minutit. Üksi jäänud härra nrttus 

laual ja ajas> käega sirutades ümber weinipudeti. Tuimeprunn 
märjuke wulises üte laua. ,

Tukkuija häigas weel kord käega — nüüd oli see koos tordi- 
wahuga.

Otsija härra tuti tagasi. Ta ei olnud sugugi üllatatud oma 
naabri ülewalpidamisest, waid^ ärritatudxkoguni muul põhjusel.

„Kadunud!" pahandas ta.
„Ääh?" jõllitas uinakust toibuja.
„Ära läinud!"
„Kühn?"
„Wöi mina tean.. . Jalga lasknud lvist."
„KNidas> ta seda tohtis?" protesteeris unimüts.
„Aga, näe, ärata on!" laotas tagaotsija käsi.
Edasi Peet enam ei kuuluude sest sel silmapilgul istusid härrad 

lauas jälle peadpidi koos ja so'sistasid^ salaja.
Peet ei saanud^ iiffa- ei aru ega otsate.
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Ule aare...
Ants Ubcck i-stns lüdigiuniSi nagu kunstunes. P-ecvle mitme- 

püewust linnasiviibtmtst ja rawitsemtst sõitis ta uüüb koju.
Ja eteks ometigi haigus^ w^aibunudt Aga see on niisugune 

sõge tõbi, et kut kord .külge hakkanud, siis pead^ läbi põdema, fui 
lapsed rõuged ja sarlad.

Wõib olla, ei oleks Ants weet mitte koju sõitnud, hub kaasa- 
wõetird raha oli otsas.

Ja nüüd?!
Oma tinnaswiibimijega oti lüfcmir.b ta, asja, w,aid hullemaks.
Wõib- olla, ei olnud' ta Salmele eda.si annub' oma nuhtlust 

ja see ei oleks sõnagi lausunud. Niiüd mitmepäewase äraotemise 
järele kahtlustab' ta aga ted'a truuduse murdmises, sest juba eel
mine kord waitas ta, nagu õleks Antsul linnas armuke, kellele peate 
ta mõtleb ...

Oo, õleks olnud armuke, mitte see! . . . — Armukese õleks 
wõinud maha jätta, jalapealt, aga see sööm haigus Murib ja 
puurib!...

— Wast on siiski Jumal hoiMud, et Salme hädast riiwamata! 
— mõtles Ants'.

Ja siis annab ta tõotuse, et ta kunagi ei lähe linna üksi ilma 
naiseta, et see näeks', et tal ä ole läbikäimist ühegi linna naiste- 
rahwaga.

Hea meel 'see, <ct naine ei ole kunagi nuusinud ta taskute kallal 
nii, et ta wõid julgesti^ tasku jätta pritsi ja, rohud'.

— Kuid Ivast nüüd, kus ta kahtleb mehe truuduse juures, otsib 
läbi tasikud, et leida' mehe armukese kirje?!

Ants leidis, d siiM julgem on, kui' tarmitada' ettemaatus- 
abinõud. Neil maja taga, rarridtee poolt minnes kohe tee ääres, 
on wäike kuusik, äärest ümbert ringi kaswanud' lepawõsuga, nii et 
näha ei ole, kas on keegi metsaitukakeses mõi mitte. — Sinna läheb
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Arrts ja peidab mõae puu juure ■ottcu pritsi ja rohud. Ou koduA 
aga iõeštt waikne, siis taob ta ueed sealt ära ja peab rahunreelega 
taskus', sest Salme ou ju -ausameelne -ega lähe ta-skirte kallale.

Ja Ants, kes kunagi ei olnud eriti jumalakartlik, patus hinges 
kõige soojemalt Jumalat, et s-oe teda aitaks j>a lllseGs niinn-a mööda 
Meel selle piksepilwe.

Nong peatas paariks minutiks.
Ants oligi päral.
Ta mõtles: — Wiibin magunis kuni wiimse wöimaluseni; 

mast -on waksalis tuttaw-aid, kellega tuleb- kaas koju minna-! ...
Ants ei1 tahtnud näha ühtegi wõorast nägu, kui ta- ei olnud 

teadmis-el, mis iitl-eb ta truu armastatud naine.
Ants miimikas. Ja kui rong juba uuesti jälle lii-kunra hakkas, 

astus- ta w-aksali -esisele mah-a.
Kuid tukastas koh-e. — W-aksali esisel nägi ta -oma naist.
Et olnud -enam ühtegi kõrwalist teed minna koju — naine oli 

teda juba näinud- ja tuli talle masAn
Ja -ellne, kui Ants- teretada saigi — mis küll kaunis kahtlaire 

oleks olnud, sest w-aewialt oleks Antsul mõni sõna üle huiüte tulnud 
— kirsis Salme kihwtiga hääl-es':

„Sa nägid, et ma siin ja et tahtrmd wist enaru maha tu-llagi?!"
„O>o, mtks mitte!" m-astas kohmetanud' Ants, püüdes' teha nae

ratama näo. „Sa tulid nrulle mastri'? Wist käisid juba mitu 
päewa, sa wa-eseke?!"

Ants lootis, et naine kas- tepin-eb- wbi hakkab uuesti etteheitma 
linna armukest, kuid Salme jäi tõsiseks ja ütles mehele Maid:

„Tule wankrisse — sõidame!"
Ants tundis, et tuleb mahejuhtumine, mis on hirinus- kui 

kohtumõistmine. Mõtles, -et naine hakkab pinnima juba- teel. . . 
" Kuid Salme ei lausunud sõna.

Kogu toe sõitsid nad w-ai-kidös.
Ja- -alles p-oole tee Peal märkas' ta, et hobust juhtis! Salme, 

kuna ta ise istus tema kõrm-al n-agul eksinud- koolijtits. — Kus olid 
olnud ta käöd, et ta ei teinud käsipuude küljest lahti h-obuist, maid 
oli seisnud juh!mina, kohmetu-na, kuna seda tegi ta naine.

Ta piilus salaja näkku- naisele. — Naise nägu- oli tõsine. Raske 
aru saada, kas m-eÄeheitlik möi ükskõi-kn-e, sest ka- meeleheitlikuses 
on ükskõiksus.
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Nad jõudsid kodu ligi, sõitsid mõõda tuusiEtukasi. Ants ivaa- 
tas — kui hea MM oluud> fui- oleks tulnud jala ja peitnud siuna 
pritsi ja rohud-...

Nüüd aga...
Kas tõesti Salme oli tailt- wastas käinud iga rongil?!
Ta armas- ainraüu-at, et naine süsti puutumata haigusest, et 

naine toata südamewalus sellepärast, et arwad ted-a airmastawiat 
wõõraid- naisterahwaid', et ta tunneb- enese aüatallatuna-, et mee»- on 
leidnud temast panema... Kuid- naiselikuses> uhkuses roaifib ta, 
teeb südame külmaks, et mitte näidata end alandatun-a ja — nagu 
kiuste — näidata nagu oleks talle mõördu-w inees ükskõikne.

Ei teadnud- ju Ants,-et Salme oli tulnud m aksa li saatma oma 
loenda, kes oli teda külastanud.

„Wöta hobu rakkest lahti!" sõnas Salme- Antsule kalgil too
nil, kui nad- õue jõuldnud-, ronis wankri-lt maha ja läks tuppa.

Sal-me läfö' tagatuppa ja kukkus kummuli moodi.
dkuttis kibedast. Hoageti.
Tal oli niisugune -elust äralõi-gatu! tunne, kui sunnitöölisel. 

Hingesi ei olnud- -enam wiha, oli maid ääretu abitus. Kui tuli 
nutt, sii-s kiskus see otse südame seest, ja siis romfus — käis -tirntma 
ah-astust, hingelist warjusurma.

Salme ei olnud- n-end-e moodsate naiste hulgast, kes naera-wad 
tripperi kui nohu üle. Salme mieel-est oli see w-erre põletud kuli- 
märk, samiane eluhäwitaw^ rooste, kui tiisikus.

Sal-me hingete oli mõõras üh-ep-äem-a elu, ta unistas tulemikku 
— kuidas näeb ta õnneliku -emana om-a> last!

Ja mitte enese pärast ei nutnud- ta nüüd — oo, ta oleks an
nad p-arem wälja lõigata en-ese ihust tüki liha! — ta oli meele- 
ärah-eitel oma; lapse pärast, kellele sündides sattub silma- rooste, 
mis sööb ta nägemise, -et kunagi ei saa näha oma ema nägu!

Ants oli peaaegu kindel, et Sal-me irih-ane tema peale, arm-ates, 
et tal on linnas Pruut.

— Oleks ta külge saanud- minult haiguse — arutas ta. — Ei 
oleks ta siis nii kül-rnarahuline.

Ei teadnud ju Ants, -et inimene just haua äärel o-mab kõige 
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külmema were. H^arwa, kes ahastab laotuletases. Pea tõtf, Ves 
h-aua äärele jõuimttb, iomi oma lootuised matnud.

Nähtes, et naine ei räägi temaga, haudus Ants endamisi loo
tust, et see on waid naise wiha, kes tunneb enese petetuna ja kui 
selgub, 'et ta seda ei ole, siis läheb mööda.

Päew> Wks.
Küll oleks p-rdanud^ Ants ka lõunal ennast rohitsema, kuib> ta 

oli kõik see aeg naise silme all ja ta püüdis end näidata wõiina- 
likult füütana.

Tuli õhtu.
Naine oli ametis köögis, et sööki teha perele. Tüdruk pidi 

aitama muil töödel.
Nürid leidis! Ants' paraja aja, et ennast rohitseda.
Nagu mitte midagi poleks olnud, nagu läheks ta oma asjale, 

läks ta töö juurest kuusikusse.
Kuid äkki, kui Ants parajasti oma rohitsemist toimis, seisis 

tema ees Salme.
Ants ei pannud' tähele, kui oli tulnud' ta läbr põõsaste.
„AH nii!" wirgutas Antsu korraga lõikam hääl.
Ants ehmatas,, prits kukkus, rohi puristas ja nagu' koolistits 

seisis ta oma naise ees .
„Siis fee on sinu tänu minu truuidUse eest!" ahastas Salme 

Meel. Tema silmis wilkus Meel kord meeleheitlik läik ja sus pöö
ras ta1 ringi ja kadus.

Ants seisis' juhmina.
Oleks tulnut»' naine ja löönud' teda, tal oleks olnud kergem. 

Ta oleks' tunnita', ta kannab karistust. Aga nüüd'...
Ants tundis, et ta saatus hoomab iile ääre... Kuhu poo-le, 

seda ta ei mõistnud...
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Jnimilu kafufaia.
Peet oli lööd-ud. Ta tundis enese nagu armastaja, kes maha 

jäetud.
Ta oli armunud^ Tonisse... iP-ettunud. .. Armunud tetle- 

gisse tundmata naisterahmass e... Wõib> olla aw a li tusse lõbu- 
naisterahwasse — Peedile >oli see iikskõik, kui ainult armastada ja 
armastatud' saad>a — ja ka seda ta ä leidnud.

Ta eksis uulitsail, kui igatsema keha, kes otsib hinge.
Niiwiisi uitades sattus ta Kinga uulitsale. Tahtis peatuda 

magasini akna ees, kus müüdi kunstitöid^ — aastate eest oli seal 
niisugune magasin — Maadelda waljapandud maale, sest ta mä
letab, kuidas istus meel ta meeles siigaw^ate tundmustega seal 
akna! olem Aiwasomski pildi koopia, mis kujutas mahukamat 
merd.

Oo, palju, palju kunstipilte oli seal ja noor Peet ma>atas sa 
waatas neid hilistel õhtatel, kui oli ju tänamatel pime ja walged 
weel ainult kaupluste aknad, maatles huwiga ja ei pannud tähele, 
et temasr mööda käisid, tema, poole pilku wiskasid „elumaalid", kes 
on andunud sam.uti nautimiseks raha eest, kui mõni müüdaM maal, 
mõni müüdam maiusroog wõi mõni märgilaskmise kuul, mis kui 
õnnestab, wõib tuua mõne tühise lõbustuse, kui ei lähe niärki, 
wiib sinult weidi raha.

Nüüd aastate järel jalutas ta jälle samal Kinga uulitsal. Ei 
olnud enam kunstireproduktsioonide magasini ja fn uita Matest 
naisterahwastest oli tünaw tühi.

Nagu lukustub kasarmu esikoda.
Peet sammus ja ivaatles' magasinide aknaid, tuletades meelde, 

mis sest ajast saadik niuutunnd.
„Poiss, kas läheme meile?" kuulis ta korraga selja taga kel

legi kõrisemat, kuid siiski meel õrna häält.
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Peet pööras ringi ja nägi oma e-e:s peenikest pikka naiisterah- 
wast, kss oma wälimiuipga tuletas^ meelde gümnaasiumi wiimaste 
kkasiside õppijannat. Ka raamatuä^ loitb tal käes.

„Kas Lä^emie?" küsis neiu uuesti. J,a nüüd nägi !Peet, kuidas 
ta näo ilu oli tuslisti kaasa aidatud- toärtoigia.

„Ei. Mul pole -aega!" lausus Peet ois-aw-õtmatult, ehk tal aja 
poolest puüdu küll -ei olnud-. „Ma pean siin k-edagi ootama."

Preili pööras minema. Ei lausunud sõnagi. Just fui kana, 
kes tera pah-e noka w-a-h-ele w-õknud- tüvi ja nüüd selle maha jätab.

Peet w-aatais tall-e järele.
Tal olid- paened- sä-üred ja wäikesed- jalad. Näis, nagu oleks 

ta ainult puudutanud- maad, mitte astunud. Undruk oli nii leh- 
roito, nii tuuline, -et näis just, kui oleks see ted-a kannud.

„Oleks w-õinUd minna", kahtles Peet, tund-es kuid-as talle 
merre paisub mid-agi truuma, pakitsewat... Jo-o-wastaw- k-anget 
nagu piiritus.

Kuid preili oli jub-a eemal ja kadus Küllasepa uülitsa nurga 
taga.

Peet köndis tall-e järele. Kõndis kuni „Kuld Lõ-wini", lootes, 
et see preilike pöörab ümber ja tuleb talle -M-astu. Kuid seda ei 
juhtunud.

Peet läks Wiru uulitsale.
Seal kees- ja kihises uulits inimestest. Tihedalt kahe-kblme- 

kesi külg-külje wastu käisid inimesed ed-asi-tagasi. Üksikud käijad, 
et pääsed-a mööda, kui ei olnud' aega wenimaks j-alutlemiseks, pidid 
astuma trottuaarilt uulitsale. Kõik nagu tõttasid, nagu läksid 
kuhugi le, kuid näo-st näh-a ei olnud neil mingit eesmärki.

Peet köndis ed-asi-tagasi.
Ja fui ta oli kõndinud korda- paar üle Wiru, pani tähele, et 

enam osa tänampublikust teeb sedasama.
Iseäranis- silm-a torkas noorte wärmitud nägud-ega' naisterah- 

waste roh-ku-s, kes rääkisid isekeskis kalgi häälega, ladistades nagu 
haned.

Nii mõnelgi korral näis Peedile imelik, kuidas lvöiwa-d neiud 
nii ilusate nägudega rääkida nii -lamedal häälel.

Nagu see paarike seal. Nii ilusad- näod-, nii ilusad jalad, nii 
amatlew kõnnak, kuid nagu näkku sülita-m tähisem- naer...

See isa-hanelik ha-ha-ha!
„Kaks wuntsi
läksid mööda Kadruntsi..."
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Ja see cm nende jutt!
Peet kõndis! uimane naigu pähe löödud-. — Kas siis ilmas 

tõesti ei ole midagi, mis nn nii ilus> nagu ta wälja näeb?! . ..
„Deve! Keda ma näen?! astus koeraga Peedile teele -ette 

keegi meesterahwas hallis! palitus ja laiaäärtega küberas.
Peet ei tunnud teda kohe ja katsus meelde tulletade', kus ta 

tedu näinud.
Wõõras sai aru Peedi kohmetus-est ja naeratas' lahkelt.
„Kas sa siis Hugot ei tunne? Ma olen ju Hugo."
„Miks ei tunne!" punastas Peet weel enam kohnietades, kuid 

meelde ikkagi ei tulnud.
Õnneks rääkis Hugo ise edasi:
„Kas sa ei mäleta, kui meie kooliõpetaja tahwli peale üles 

maalisime — oi, oi, lohakas mees! — püksid ripakil, maha kuk
kumas, nagu- ta käis..."

Nüüd tuli Peedile Hugo- meelde.
Hugo oli üks wallatumatest õpilastest. Aga ta oli wäga, Mäga 

aus poiss ja sellepärast olid nad- Peediga sõbrad-, sest ühesugused 
hinged' — noortest meestest mõeldud- — leiawad ikka üksteist.

Hn!gol oli h-ead -and' jo-onistamises ja kõik ennustasid-, et tema-st 
aj-ajooksul tüleb igatahes silm'ap'aistew- kunstnik. Ja et ta- oli rmis- 
taja kõrgemaist ideaalest, siis oli -ta nii tihtigi! teiste neeru a!lune, 
kuid süski tunti temas mingisulgust moraalset ülejöudu, mis tõstis 
teda kõrgemale teistest.

„Noh, kuidas?" kiisis Peet. „Jäid oma andele truuks?"
„Jäin,"
,/Oled kunstnik?"
Hugo naeratas. Naeratas möi muidu wäänas mokki, ei wõi- 

nud näha Peet, sest nad- läksid läbi paksust walgusj-oast, inis ho-o- 
tvas iihe kino sissekäigu tuledest, ja sattusid silmimatwasse pime
duste, sest tänam-aid- Tallinnas ju' nii ohtrasti- ei walgustata.

„Pr,aegusel ajal -on kasulikum müüa puhast lõuendit, kui täis- 
maalitud", sõnas ta.

„Tähendab?" ei saanud Peet aru-.
„Jätsin selle töö kus see ja teine!"
„Ei maali enam?"
„Ei."
„LugUigi mitte? Jäädamalt?"
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„Er, ainult ajuti. Kuid sriEi toimin mtbagi, millel siiski 
palju tihist kujutama kunstiga." .

„Ja nimelt?"
„Mõtlen ajamiiteks toälja mõne naiste moe."
„Mae äridele?"
„Ei. Mae äriõ saamad^ oma mioed matjamaalt. Ja ncitõe 

moed on, nii ütelda, müsakate prouade ja preilide jaoks, ehk wä- 
hemalt, kui nad seda ei oie, siis kes endid sellastena näidata 
tahamad. Mina aga teen moed nende jaoks, keA just allakriipsu- 
toda tahalvad, et nad wiisakad ei ale."

„Sa teed nalja?" naeris Peet, aimates seda sellest, et Hugo 
jutt õli nii üleiwolawalt lõbus. „Misuguseid moode ei ostaks jui 
teegi — kes tahaks ilmale näidata, et ta kõImatu?!...

„MH", tegi Hugo. „Kas armab, et läheb tõesti see mood, mis 
ilus? ... Ei! Läheb see, mis kollis. Jo ime Meel, et teegi ei 
ole tulnüd mõttele õmmelda õallikostüümi otsekohe meie paber
rahadest."

Nad läksid meidi mattides, siis küsis Peet:
„Aga siiski, sa ei ütelnud, kellele lood sa omad moed — kas 

naisele?"
„Noh, ütleme, et naisele", oli Hugo nõus.
Qol Soowin õnne!"
Ja Peet kahmas Hugo käe järele.
„Pea, pea!" tõrkus see kätt andmast. „Näed, laulatussõrmust 

ju ei ole."
„Oo, see on liigne roo-rmitättmine!" lõi Peet käega. „Leie 

olete ju inimene ideaalidega. Ja siis ei ole ju mobaarmastus 
sugugi hullem seädusilikust ^abielust, fui aga inimestel on oma- 
waheline truudus..."

„No, jaa", nagu haigutas Hugo, ja oli tunda, et ta selle aine 
peale enam juttu ajada ei taha.

Ka Peet mattis.
Nad kõndisid meidi ja peatasid ühe kino sissekäigu juures. Ja 

niisuguse tardumusega just fui tahaksid nad teineteisest lahti saada, 
et üks täh-eb kinno ja teine tänamat mõõda edasi — kumb kumbagi 
poole — ükskõik... .

Nad hakkasid roaatama pilte kino waatekostis. Kõrmuti. Tum
malt na‘gu mõõnad.
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„Käisin kord", Lrvukis P>eet korraga naiskrwahw-a hääle. „Tead 
sea! BrokuMnäel, selle wa kin^gsepa leiduris..."

Peet waatas. Ja tundis ära rääkisas selle naisterahwa, keda 
kohtarrud ta Kinga imlitsal.

„Minu naine", tntwnZtas Hngo.
Peet snudtes kätt. See oli niisama sõrmuseta. Ja Peedil 

tundns- nii piinlik.
— See Hngo naine! ...
Kuid kui waatas otsa naisterahwa-le, pehmendaA teda palju 

selle ilu. See ei olnud- mitte ainult roörto, maid meidi kaasa- 
aidatud loomEkkus.

„Jaluta raied", sõnas Hugo.
^Muidugi jalutan."
„Ja pärast kella ühtetei-Mimmend muidugi koju..."
„Jah", wastas naine ja hakkas' -mõõda Wiru riulitsat edasi 

minema ilma, et Peediga jumalaga jätnud oleks.
Peedile tuli see imelik ette, kuidas raõis Hugo, peene arusaa

misega meesterahra-as, raõtta niisuguse, ka kõige raähemaist selts
konna nõuetest mitte a^rusaaja naise.

„Kas läheme kinno?" küsis Peet uuesti jutuga -liginedes-, sest 
see naine oli neid üksteisega nagu raõõrastanud.

„Ei ole just aega", raastas Hugo.
„Sa tõttad- kuhugi ja ma pean sind- kinnis"
„Qo, ei. Jalutamise jaoks mul aega on."
„Aga kinno minna mitte?"
„Ei."
„Kuidas sest aru saada?"
„Kuidas soowid..."
Ja Peet märkas Hugo tusast ilrnet.
„Sa ära pane pahaks", sõnas Peet sooraides raiia juttu jälle 

endisse lahkusesse. „Sa ootad kedagi?"
„Jah."
„Ked-a?" — Kuid kui küsimus juba suust tulnud-, sai P-e-et aru, 

et ta seda küsima ei oleks pidanud — mis see tema -asi....
«Naist!" raastas Hugo.
«Naist.. ." — kordas Peet pisitasa. See tuli tal nii imelik 

ette, et ta nüiid juda muidu ei saanud, kui küsis edasi:
«Kuhu ta siis nüüd läks?"
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„Tun'di. Ta wõtab raaniatuipid^crmise hntbe."
„Ahcch!" oli Peet rõõmus, et mariti vimlikkuie pilwed laheue- 

tvab. Ja ilme, et isegi oleks teaduuõ, milleks seda roa ja, küsis 
ta ed asi:

„Aga seal Bro-öuismäel kingsepa juures, kas käib seal töös?"
„Ei. Seal wõtab ingliskeele tunde."
See oli öeldud niisuguse lihtsusega, rahulise otsekohesusega, et 

Peet kohe' oleks Pidanud uskuma jääma. Kuid Peet arroas sellest 
„ingliskeesest" isemoodi aru saaTOat.

— Ta lvististe ei teagi! — mõtles ta endamisi.
Ja nüüd, kus' pea kõik naised petaroad mehi, mis imet on seal, 

kui teeb seda ka Hugo oma — läheb tundide asemel tänaroale ja 
küsib igalt wastutulejaü, nagu Peediltki:

„Poiss, kas läheme?"
— Wõib olla, on mehe naistel ses suhtes julgem — arroas 

Peet. — Plika ehk nabitaks ja pantaks nummer sappa.
Seal märkas Peet, d Hugo naine läheb teiselpael uulitsat ühes 

kellegi Paksu mehega, kellel hoiab ta käe alt kinni, südalinna poole.
Naine noogutas peaga, nähtawasti Hugole.
Peet roaatas' Hugo otsa. Kuid juba oli Hugo roastu noogu- 

tanud ja tegi nagu waataks ta mujale.
„Lähme's nüüd- peale kinno", sõnas ta Peedile rahulise iikskõikse 

häälega. „Mul nüüd on juba aega..."
Peet oli nagu weidi juhmunud — ütelda talle seda wöi 

mitte? ... — Wiimaks siiski sõnas:
„Sinu naine läks linna poole."
Et kellegi paksu härraga, seda Peet muidugi juure ei lisanud, 

sest mistarrois ... Wõib olla, noogutas Hugo naine temale peaga, 
et ole wakka.

- „Jäh, ma nägin", wastas Hugo.
Ja see wastuls oli nii rahulik, et Peet kohe hämmastas.
— Ta nägi naist rnööra härraga ja ei teinud sellelt roäl- 

jagi?!... —
„Aga kes oli see paks isand?" .
Peet tundis, et ta selle küsimisega oli astuinud liigse sammu, 

kuid see oli nagu iseenesest tulnud iile hirulte. Ja alles hiljem 
hakkas ebalema, roast Hugo pahandab, et mispärast segab ta roõõ- 
rastesse perekondkistesse asjadesse.
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Krud Hugo nimetas täiesti nahuimeelega ühe tuntuid riidekaup
mehe nime.

—Aga sel on ju naine! — käis Peedil peast läbi. — Ja ise 
käib mõõra naisega! ...

Kuid sealsamas ajas taga teine mõte:
— Hugo on ju mees, kena moes, wõib olla tubli meos> aga 

naine otsib mehi tänamalt...
Peedile näis see ilmaolu olewat keerulisem, kui kunagi ar- 

wauud.
„Lähme, lähme."
Hugo läks ees, Peet kannul.
Kassa ees ostis Hugo kaks piletit.
Kui Peet oma pileti eest talle raha ära anduia läks, lausus 

Hugo waid :
„Ära mängi moonakest!"
Ja ei wötnud raha was'tu.
Peet tänas. Tal oli piinlik, et teda kostitati niisuguse tühise 

asjaga, kui on seda kinopilet — see tundus nagu armuand.
Kinos istusid- nad waikides.
Peet murdis enam- pead Hugo jä ta naise suhete üle, kui et 

waatas pilti.
Löpp-is eeskawa.
Waikus oli asun-ud nede Mahele ja waikides tuli-d- nad- ivälja.
Wälja tulles nägi äkki Peet jälle minewat Hugo naist, kuid 

nüüd juba siitpoolt uulitsat ja tagasitulemise suunas
Ka Hugo märkas.
„Tead, mis!" sõnas korraga Hugo elawaks saades. . „Lähme 

meile!"
Peet ei saanud esialgu sõnagi suust. Siis lausus:
„Ma nägin, su naine tuli tagasi!"
„Jah, ma nägin", sõnas Hugo. „Ta läheb nüüd koju."
Ja nagu pakitsed-es sõnas ta weol:
„Lähme ruttu-, muidu läheb ta mujale!"
«.Kuidas mujale?" ei saanud Peet aru.
Ja imelik — ometi ta kahtlustas Hugo naist, aga kui talle 

Hugo mid-agi ütles, mis seda kahtlustust alla kriipsutas, siis ei 
sacmrtd ta sellest aru. Wõib olla, tilli soe sellest, et Peet tundis 
waid ühte abielu, nimelt — püha abielu.
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Hugo ivaataA Peedile otse-. Ja sõnas siis: ,
„ Sõber, ma arm cm, ma toom sind asjasse biihenbada. Ä^uibu 

tobiad sa meie abielu kui pühadust, oled meil nii tagasihoidlik 
toõib olla, teed mieile küll nalja, oga1 ise ei saawnta mingit lõbu, 
sest ei julge peale hakata..."

Peet peaaegu seisatas. — Tahendab, ikkagi on midagi. ..
„Lähme, lähme!" ergutas1 teda Hugo ja siis rääkis edasi:
„Mina ei ale mitte nii naisemees, fui ärimees. Ja olen iveidi 

kunstnik fa... Ms sa ütled mu, ütleme, naise riietuse kohta? ... 
See kostüüm on minu toäljamõeldus! — Kas ei tõsta esile just 
neid mlagneete, mis meesteraE)mait naist«'rahma: järele just nagu 
kisuwad? ..."

Hugo nagu ootas kinnitust onta küsimusele, kuid Peedist ei ol
nud toastajat.

Ja Hugo rääkis edasi:
„Ja siis olen ma ärimees ... Ah, kaswataja ka. Pedagoog!... 

Ma tõin selle plika külast, ei osanud nuga-kahmelt tarw itada... 
Aga maadake nüüd — see riidekaupmiees, kes temaga läks, ei 
häbene temaga terme kõrtsi publiku ees lauas istumast... Ehk 
mis riidekaupmees! Palju suuremaid „ninu" ei leidnud pr osta 
oletoat temaga aega lviita. — Ma olen teda nii roal ja koolitanud, 
et ta toiisakuse poolest ei ole nagu mõni katitsälei preili ... Ja siis, 
kas ses asjas, kuidas olla meestega... noh, ma ei tea, kas sa 
otsekohesust kannatad, aga ütleme nii, kahekesi... ka selleks on 
kunsti karmis. Ja mis peletab mõne naisterahlva juurest mehed 
ära? — Et ta on fui mõni maa neiu, nagu lammas... Ei ole 
ju, tont teab, mis trikke, aga roastu olla peab oskama..."

Peet kõndis waikides1. Niisuguse sissejuhatuse kohta ei manab 
ta midagi lausuda.

„Wöib olla, ei saa sa minust meel aru?" küsis Hugo silmates 
Peedi tra^git abiotsiwat nägu. Ja toastaS' ise sealjuures:

„Mdagi ei saa sa aru. Sa ci usu minust seda. Kuid nii see 
on. Mina olen ärimees ja, ütleme, sahkerdan sellega, mis on 
ilmas ilusat, roeetletoat, õnnest tomat, jootoasttovat. See on nais
tega ja mis on itende juures. Mina! toon kusagilt maalt mõne 
toaese plika, kellel elu meel roaid nii hea, et roota nöör ja pane 
kaela, teen tast kultuuri inimese, praeguse aja daami, kes oskab 
õnnestada mehi — muidugi silmapilguks, naisterühma õnnesta- 
ronis kauemaks ei ole kunagi hea — ja toõtta neilt raha. Mina 
õpetan wälja. Ja talutüdruk, kes püksagi jalga ei ole iaanud, 
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wõib fiiia tõige moodsamais riides. Talle annmoad raha kd need 
mehed, kes oma enese naise Peole nii wüga napilt kulntawad. .

„AH, siis sa. .tegi Peet enese arusaamaks, sättes lauset pal- 
juütlewalt pooleli.

„Kultiiveerin naisi elnturn sooks", -aitas Hugo ja küsis siis:
„Wõib olla, mõistad sa mind hukka?"
Peet kiheles, kiheles, kuid m-astata ei osanud midagi.
„Aga ütle, kellele teen ma Paha? — Meestele? — Just neile 

w-allmistabki minustt treneeritud naine lohutusi, lõbu, mis, roõid 
olla, on neil Miuutunud- tüütu>seM^ oma naise juures... Nende 
naistele? — Aga tead, minu naised- on ilusad-! Wolitud!... Ja 
ühelgi õigel mehenaisÄ ei wõiks häbi olla, kui ta mees käib nii
suguse kena oilewasie juures-, aga mitte kus juhtud, et pane roõi talle 
pähe kott sa omale -gaasimask!.. . Aga et mehed küiwad, iee on 
paratamatus, sest meh-e!d ja kuked on poligaamilised olewused. — 
Wõi arwad- sa, et ma neid hukutan, keda ma ku-ltiw-eerin, nii 
ütelda, maailma meeste saoks? — Aga tead sa, igas noores ini- 
mes-es on kirg ... Kuid kunrüal juhusel on ta õnnelikum, kas siis 
kui ta wõib saada lapsega tüdrukuks ehk süüta olemuse hukkamise 
eest sattuda w-angla — mis oskab- maaneium armastuses?! — wõi 
lõbutseda ja -ei mid-agi kand-a... Ja kui ütled-, et see lõbutsemine 
tüütab, wõib läilaks minna, siis, kuradi pihta, igal inimesel peab 
ju oma töö olema. Ja see -on ka töö ..."

„Aga kui see", leidis Peet wastu rääkida, „mis -on ülimaks 
elun-audinguks, muuta tööks, milline ülim elulõbu jääb talle siis 
weel särele?"

„Aga mood!" sühw-as Hugo. „Aga Mõimalus kanda ilusaid 
riideid!... Wõi kas ei näe sa seda >abielunaistegi juures? .. . See 
«nauding" lastakse nii tihtigi abinõuna, et saawutada muud ees'- 
märki."

Waidlew kõnetoon teeb- ärrituks sa mida enam ärritub ini
mene M-es, seda tasasemaks jäeb tema samm. Ja nii säi ka Hugo 
j-a Peedi ed-asiminek ikka -enam sa en-am aeglasemaks.

Mimaks peatas Peet.
„Ma lähen siiski kosu", sõnas ta sa ulatas Hugole käe. «Nä

gemiseni!"
„Ära aja lollust!" keelas „Hug-o. „Tule käi ära. Maata, kui

das sulle meeldib. Ega sinu käest raha küsita."
Peet waikis. Nagu- tumm-aks halwatud.
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„Ära pahanda, nagu pakuks ma sulle armuandi!" lepitas 
Hugo. „Ei! Seda ei ole. Wõta wastu niisamuti nagu mõni 
teine Pakud sulle naps wiina wöi paberossi. Mina pakun sulle 
Me..."

„Aga Mast ei läinud ta meel kosu?" rääkis Peet wahele. „Meie 
tulime tasa ja kaotasime ta silmist."

„Ei läinud, ei läinud!" rahustas Hugo. „Ehk kui läkski — 
ta ei ole ju mul ainuke!"

Ja sealjuures naeratas Hugo nagu Mefistofel, kes inimese 
hinge wälja kaupleb.

„Noh, olgu!" oli Peet nöus> ja mõtles endamisi:
— No, wäga närune ei taha ma ka olla. ..
Jah, kas wöi kõik raha paneb ta wälja, et mitte sõbra ees 

wäetina paista.
„See on tubli!" patsutas Hugo Peedile õla peale.

Nad kiirendasid samme.
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Elama kauba ot/atL
„Sa lubasid anda mulle ühe noore plika?" küsis Benberefs, 

kui ta Arnole istet >oli pakkunud. „On ta päris mürske?"
„Ei seda mitte. Kuid noor on ta küll."
„Nihukestest, kes shokolaadi ja hea õhtusöögi eest end 

unustab?"
„Just."
„Aga niisugused ei ole pahatihti terwed, sest need waesekesed, 

ütleme, omas süütauses lollikesed sattuwad just nende löbukarude 
küüsi, kel oma enese termistine seisukord on ükskõik, naisterahma 
pärast hoidumisest rääkimata."

Arno murdis näppe.
«Õigust ütelda", sõnast ta aeglaselt. „O1i ta ka üks nenstsinas

test. Ma püüdsin ta kinni juhuslikult, kui ta pagedes käis tohtri 
juures. Tõin oma poole ja Toni rawitses ta termeks. Keegi ei 
ütle praegu, et ta haige olnud, muidugi, kui just täpne arstline 
järÄwaatus. .. Aga seda ju wist teie talus ei praktiseerita — kui 
terwe ja asigi seal!"

„Sa oled nii otsekohene!" naeratas Benderesf. „Teed oma 
kauba maha, ja ei mõtle sugugi selle peale, et sellega Palju kaotad."

Arno naeratas. Ja sõnas:
„Jah, kui ma just selle töö juut oleksin, siis muidugi ma ei 

lausuks sellest sõna. Aga ma nii muu- seas. Juhtus ette — ja 
miks mitte kasutada?"

Benderessi nägu läks tõsiseks. Oli tunne, et muutub asja
likuks.

„Mina muidugi teen sellest oma järeldused", rääkis ta. „Ja 
nii kallist ma tema eest anda ei wõi, ku ma oleks andnud^.. . Üldse 
on see naisterahmaste müük juba niisugune äri, mis enam ei 
toida. Igal äril on oma hooaeg, olgu see kuulutuste kontorite 
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cüvaminc wõi hydra süsteem. Nii ka etawa kaubaga. Wanasti 
roõiibi teenida sellega miljonid, aga mitte enam nüüd. Mispärast? 
Sest et pakkumine ületad nõndmise. Ja ei küüni ju sellega Aust
raaliani, kuis küll naist wähem kui mehi. Ühe naise sinnatoime- 
tamirle maksab enam, kui naine üldse praegusel ajal wäärt. Tsaari 
ajal oli meilgi naisi, keda peeti sunniwiistl lõbumajades. Kes idioot 
riskeerib nüüd enam weel sellega, küna ajalehe kuulutuste kaudu 
wõid leida müüdawaid naisi nii palju kui tahad. Ja kui tahmad 
olla eriliselt soliidne, siis kuuluta „Päew-alehes." Ka seal wõe- 
takse wastu, kui kuulutus just nii läbi ei paista, kui moodne nais- 
terahwa kleit suwel Kadriorus..."

„Noh, olgu peale", lõi Arno käega. „Midagi ma ikka saan. 
Wähemalt kulud tagasi ja Toni waewatasu?"

„Aga inis kunstiga saan ma ta märku?" küsis Lenderess.
„Oo, tuleb Madatahtlikult!" naeratas Arno. „Ma olen teda 

selleks ette ivalmistanud."
„Küidas?" imestas Benderesf. „Noor plika ja tuleb wada- 

tahtlikult. . . läheb madatahtlikult teades kuhu. Siis^ on ta juba 
üdini rikutud'?"

„Üdini rikutu mitte," miimikas Arna. „Aga ikka nagu pal
jud meie noartsugu. Oleks see aastat kümme-miisteikümmend 
tagasi alnüd', siis oleks see neiu muidugi alles puutumata olnud 
ja teda oleks saanud wedada Märku, nagu maid kunagi lap- 
supest, kompwekkide ja maiustustega."

„Aga nüüd?"
„Nüüd... ütlesin, et kui sa sellele teele kaldumusi omad, siis 

wõid sa uhkesti ära elada, saawutada toredaid riideid ja juua 
nii, et jalad- lähemad nii pehmeks, et mässi wäi ümber pea."

„Siis on ta juba, nii ütelda, selle töö juut."
„Ei, seda küll mitte. See tähendaks kutselist. Tema on maid 

asjaarmastaja."
„Wäi mis mahe neil üldse on. Kutseline hoiad iväl^nralt 

esialgu oma termist, asjaarmastajal pole otsa ega aru. No, nns sa 
ta eest tahad?.... Aga pane tähele, et hinnad ei ole need, mis Va
nasti ... Nüüd ületab waba pakkumine nõudmiste turu..."

„Ma tean," lausus.Arno. „See on nieil kodumaal. Aga 
sinna, kuhu sina neid toimetab', seal ei ole pakkumine suurem - 
sinna ei minda juba Madatahtlikult. Meil on lõbunaiAterahwas 
siin Meel wäliselt chic daam, elab paremini kui mõne riigiametniku 
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toõi töölise naine, aga seal on ta juba ori. Seal on ta juris 
perenaise kapa all, kes nagu warnpiir imeb wülja temast, õieti 
laseb imeda, wiimase fui elumahla."

„Ta peabfi seda tegema," mastas Benderesf. „Kuidas saab 
ta tagasi muidu selle raha, mi# maksnud tüdrrrku eest. Ja tee
nida tahab ta ometi ka. Sada protsenti sarnase riskant asja 
juures oleks suuremeelsus."

Arno matkis.
„Ja mispärast," rääkis Benderess edasi. «Mispärast elawad 

lõbunaisterahwad meil nii chieilt? Sellepärast, et nad pistawad 
taskir ise need protsendid, mis saab wõõral maal nende pida- 
janna. Nad on wabakauplejannad. Ja siis — needsamad 
chicid, mis seal kohe pannakse orjama rahmast, nagu manal tsaari 
ajal, rubla ee jt, need on meil kõrguste faMoriidid. Waata wahel, 
mUiste suurte ninade autod peatrimad ööseti „Wanemrüse" ees."

„Ma mõistan," sõnas Arno. „Ja sellepärast tulekski roal ja 
saata need toredad-, jätta järele roaid töörahw-a omad, sest kui palju 
on meil ausaid- töölisi, kes ei jõua asutada perekondi ja soetada 
lapsi. Ja nad- on ka inimesed, inimliste kalduro-ust-ega. Kui palju 
riigiroargusi sünnib just nende peenete ro-uhro-ade pärast. Need 
kooriwad neid «ninasid" ja need nühi road riiki..."

Benderesf naeris.
«Aga ro-aest-e inimeste jaoks ei peaks üldse olema niisuguseid 

naisterhroaid, arro-aroab meie aroaiifu elu tooniandjad", sõnas ta 
siis. „Ega's roaene inimene jõua minna kabinetti, kuhu ei küüni 
toa-atarna selle silm, kellel seda tarro-is- näh-a ei ole, see lõbu on ri 
kaste pärast. Waeue inimene läheb urkasse ja urgas — see on ju 
roppus — seal peab teda tabama politsei. Nad ei hooli sellest 
sugugi, kuidas on selle ro-aese inimese seiskord, roõib olla, on see 
urgas, mida need elu aMalduste hindajad mustaks pearoad, sellele 
tvaesele inimesele w-õrdlemisi palju puhtam, kui nendele suurtele 
ninadele mõne linnaäärse kõrtsi kabinett."

„Jah", kinnitas Arno. «Tuleb roälja, et ainult Tolstoi massi 
tarroidusest aru sai. Ta kirjutas, et lõbumajad on rah-roale nagu 
igapäeroane leib — ei toõi ju kehMad- perekonnad soetada pisikest 
Peret. Ja kuhu peab minema siis m-ees, see Pongaamiline kukk?"

Benderesf lõi käega.
«Kuidas sa seda kõlblust ka ei fääna — rähma maitse läheb 

oma rada. Näe, oli aeg, kus elama kaubaga kauplemine õitses, 
kus müüdi ro-algeid orje, see on sunniti naisterahMaid Prostituee
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rima, nüüd aga, waat, saan ma toeel suure Ma emaga teha mõned 
otsad. NaisterahwaÄe wäljaweost en groA ei ole enam juttugi."

»Jah, ja kunst on sellega ikka teha äri küll", ori Arno mõtet 
oma moodi arendades nõus. «Kuidas saad sa seda müüa, kes 
juba wäga hästi iseennast müüa oskab."

„See'p see on. Ja sellepärast ei Mõi ma ta selle, olgugi, noo
rukese, mis wanasti oleks! olnud otsitaw kui maasikmari, eest pa
raku kuigi palju lubada."

Arno murdis jälle näppe.
„Aga siiski ikka ära wõtad?"
„Ära wõtaks ja edasi toimetaks ma ta küll."
„No, siis ehk saame kaupa ka ... Kuid ütle, saadad la teda 

kuhugi teise linna?"
„Mi.s teise linna. .. Otsekohe Väljamaale!"
Arno naeratas.
„Ma tean, et sa neid Väljamaale oled saatnud ja Võib olla 

Veelgi saadad, aga kuidas teda nüüd kohe nii otsekohe? . .. Ta 
pole ikka mitte nagu kiri, et pista ümbrikku, mark peale ja küllalt 
käib!"

„Aga kes seda ütleb, et tema on mul eksporteerimiseks toaid 
üksi?"

„On Veel teisi?"
«Muidugi on."
«Palju?"

■ „Ei just mitte Palju. Aga siiski — mõned."
„Ja mis Viguriga Vead sa selle kanapere Välja?"
«Üsna lihtsalt — ühe Viin hea koha peale, teise mõneks tule

Vaseks kinotäheks. Ühega pean ma koguni abielluma."
«Abiellud ja müüd ära?"
Bendereff naeris:
«Naist on ju kõige julgem müüa."
Ka Arno naeris.
„Mis ta nüüd julgem..." sõnas ta ja 'küsis>: «Aga kas tasub 

see siis end nii ära, et sellepärast maksab enese Vallalist põlwe oh- 
werdada?"

„Ma ei ohwerda midagi, ma jään ka pärast Vallaliseks", kin
nitas^ Bendereff.

«Seda küll. Aga kui tahad uuesti kellegiga abielluda, seda 
teie ei saa!"

«Miks ei saa?"
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„Noh, ielbeW, et loiteštt Mellud-a, peab teirve naime jiiriuifc' toõi 
teie tast jeainišlituilt lahutatud olema, aga kuidas saad sa ennast 
teha wabaks seadnsliselt, kui naise märjamaa arnalikku miajjo 
mmid... See fakt, tvennas, ei kanna seaduslikku^ walgust."

„Oo! Kannab küll, kui kandma panna!"
„Aga kuidas?"
Bendeveff naeratas kawalalti
„Aga kui mul paber taskus, meie rnölemi poolt seaduslikult 

«La kirjutud, et meie rnabatohtlikult lahku läheme? ... Aa!"
„Siis küll", jäi Arno mõteldes nõusse.
„B>õi arwad sa, et seda paberit ei usta ja minnakse uru mecha- 

müüdud naist -mööda maailma kolkaid taga otsima? ... QolJgas 
«sjas on amä konks!..."

„Jah, siis Peab küll titt ema, on konks sees, kuid kuidas said 
sa selle konksu sinna sisse? Ma ei mõista, kuidas w-õib naiste 
rahwas, tui ta alles! abiellub, lahutuse peale walnris olla. On 
tal nii nxi-ga waja> omada proua nime? On tal midagi niisugust, 
rMise juures preili nimi just enam hästi et tahaks sobida?"

„Oo, just wastuoksa... Ta ci- tahaks sugugi loobuda preilr 
minest, ta lahBub- sellest just kõige mastutahtliku-malt."

Arno wangutas Pead.
„No, snn ei saa ma aru", sõnas ta. „Tähendab, tal olüks 

kasulikum' olla preili!"
„Just kasulikum!!" oli Bendereff nõus-.
„Aga armastab teid nii, et abiellub teiega?"
„Wavt, just eii armasta. Ta armastab kedagi teist, abielluW 

fdkga abielluks preilina, aga..."
„Aga?"
„Waab, siin just seo Lonks ongi! Ja see konks on niisugune, 

mis ta kmdlästi minu kate wahele kisub..."
„Nii, et neiu end mägist tagant lükkab?"
„W-aat just miil — Ben-dercfsi käest ta ei. Pääse! ..."
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Pruudist ilma!
„Ho-nrme hommrkul ütlen ma sna ja siis lichenn? regDtrecrnm- 

Ws sisse kirjutama", rääkis Harry ähinaza. „Dirteh Miimaks on 
BSe§ see hmb, kus ma- sind mõni nimetada omaks!"

Liina wõpastas.
Ta oli tcchütud kõike Harry eest marjata, irra sõita nii, et palet- 

midagi lausunud, ja kui Harry siis oids- tulnud, õlaks leidnu- 
tema kodu tühjana, ilma temata. OlÄs ütelnud, et ta kuhugi sõit
nud. Wõid olla, Harry oleks kirunud, kuid ikkagi ootama jäamch. 
Ta oleks rnõrnud ju talle kirjirtada. Ja kui siis tagasi tulla lahu
tud naisena, sadanrhar marka taskus, — see oleks küllalt lepitatn 
olnud ka truu Harryle.

Kuid nüüd...
«Kallis sõber!" sõnas Liina. «Kahjrtks ei saa ma irnnnra? 

sinuga registreerima minna..."
,Miks?"
„Ma pean weidi ära sõitma."
,^Kuhu?"
5ee õli küsimus, millele Liina polnud ette malmistam!- 

Arastnsi.
Ktchu pidi ta ütlema?
Harry ootas rnasuisr. Nägi, et Liina wrSvitab, anvas, loast 

ta et kuulnud ja küsis uitesti:
„Kuhu?"
«Maale sugulaste poole."
«Sugulaste poole. Milliste sugulaste poole ja kuhu?"
Liinal tüli järsku meelde, et Harry pärit Wtrtnnaatt ja 

uskudes, et kui boopis teiste k-cmti öelda, siis Harrnl sealsest 
ümbriLskonnast ainut ei ole, iõnas:

«Pärnumaale."
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„<Pürrmnm«le?" kordas Harry. „Waat, ei teadnud, et sul seal 
sugulasi on... Kes> ja kus?"

Liina tundis, et ta sattub ikka enam ja enam ummikrr.
„Just ligidased^ sugulased mitte", rääkis ta põigeldes, „aga rmd 

kutsumad nii kangesti."
„Hm", ünrises Harry, kes sellega mitte just rahul polnud.
Liina arwas, et nüüd sellega jäeb ja katsus teha uut juttu, 

kuid Harry küsis uuesti:
„Ja kus see on, kuhu sa nende juurde sõidad? . .. Mul näib 

nagu tahaksid sa minu eest pageda?"
Wiimased sõnad ütles Harry naljatades, naeratades, kuid 

Liinäte oli see nagu piits mööda keha.
Ja nagu' iga naisterahwas, kes mõnda eksituist püüab' heaks 

teha, ligines ta Harryle kallistustega:
«Kallike! Kuhugi ei taha ma sinu eest pageda!... Sa näed, 

ma olen ju sind oodanud, ja kui nüüd see silnmpilk saabunud, 
kuidas tahaksin siis> ma nüüd> korraga sinu eest pageda? ..."

Nii rääkis küll suu, kuid süda tundis teisiti. Ja see tõi Liinale 
pisarad silma.

Harry tundis, nagu oleks ta teda oma etteheitega haawanud, 
püüdis lepitada ja sõnas:

«Musikene! Ma tegin nalja. Sõida, sõida, sa ei sõida ju 
igameseks... Sa oled ruinu särele nii kau>a oodanud, ei ole patt, 
kui nlincr ootan nüüd weidikese sinu järeke."

Need sõnad tulid nii puhtast hingest, süütu südamest, et Liinal 
wälus hakkas. — Harry usaldab' teda, kui oma äratvalitut ja ta 
peab teda petma! ...

Kuid ei aita — kas wõi walutama südamega, kuid peab kasu
tama seda usaldust.

Ja nagu tänutäheks suudles ta Harryt.
Harry Pani tal käe Piha ümber ja tõmbas ta onia PÄtvele 

istun ia.
«Millal sa siis sõidad?" küsis ta Paitama lahkusega. «Kas täna 

õhtul wõi homme hommikul."
«Ülehomme", sõnas Liina- omal lihtsal meelel, sest just üle

homme Pidi olema tema ärasõit Bendereffiga.
«Ülehomme?" naeratas' Harry. «Siis- on ju sul aega küll ja 

küll homnre selleks, et meie endid abiellujaiks üles anname. Re- 
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gytreerimme tuleb maid kcche nädala parast ja seniks aled sa juba 
ikka suMlaste paolt tagasi..."

Mis teha? Kas ütelda, et palju toorem meel tagasi ja siis 
leidub meel ilusam aeg endid abiellusaiks üles andma minemi
seks mõi et üldse mi ruttu tagasi ei saa, sest Bendereff oli rehken- 
danüd kuudega.

„Aga Harrykene!" sõnas Liina. „Kui meie täna endid abiellu- 
jaiks üles anname, siis peab meid registreerimia kahe nädala 
pärast, aga nii ruttu ei saa ma tagasi, mul läheb toeidi kauem."

„(5i tee toiga!" naeratas Harry. „Meie anname inim-estele 
rohkeni kui kaks nädalat — meie toorme ju endid registreerida 
kas kälme tobi koguni nelja, roiie nädala pärast — meie anname 
rohkem kui kaks nädalat selleks, et keegi toõiks tulla ja takistada 
meid Mellunrast, et tal on sinu tobi minu mastu mingisugused 
nõuded, sest meie teame, et ci leidu ainustki hinge, kes leiaks Põhjust 
meie abielu takistäda!"

See oli toalus kuulata Liinal.
— Kui ta teaks! Kui ta teaks! — liikus tal inõteis, ja teda 

hakkas piinanra südametunnistus, miks weab ta seda, kes talle 
lõige kallim ilma Peal, ninapidi.

— Atoaldada! Kõik arnaldada! — kees ta südames. — Ta ar
mastab teda, ta saab aru, mõistab, et see on kõik nende tulewiku 
pärast.

Sadatuhto marka on ju> suur ivarandus sellele, kes pidanud 
elama peost suhu.

„Eks ole nii?" küsis Harry teda pölrnel kiigutades.
Mis pidi ta rnastama? — Et see ei ole nii?... Mispärast?... 

Wbi et see on nii? ... Ja kui see nii >on, mispärast tõrgub ta siis 
perekonnaseisu ametisse minenrast homme?"

Liina tundis enese ‘fui takkudesse mässituna.
Ta aimas, et fee nii ei lõpe. Kõik see saladus^ oli nagu silmus 

ümber kaela. — Kas katkestada ehk sellesse rippunra jääda?
Harry pani tähele tema ebalemist. Ja katsus naljatada :
„Sa oled täna nii iseäraline. Ddul on tunne, nagu ei arnras- 

taks sa ntind enam. Nagu oleks sa rnahepeal leidaud kellegi teise, 
kes rikkam... Ja rikkuses on õnn!"

WiiTnase lause ütles Harry ohates ja see tungis Liina rinda kui 
kuum aur — seal jäi kitsaks ürndmustele.
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— Harrykene kahtleb juba.. . Kiuid millega saab- ta Läni= 
matada seda kahtlust? — Ei uMegagi! ... Ja fee kahtlus wärb 
Ma nende armastust iiogru rooste...

Luna oll wasllr pidanud iile oma jõu ja lauges lumtsudes 
Haury õla najale.

„Mis sul on?" Wsis Harry teda Paitabas.
„Oh, ei, mitte midagi!" hingeldas Liina, ja juba sai Haray 

aru, et ta hingel on midagi.
Ta teadis, et õrnus teeb naiste rahmad- ligidateks, ist ald aj aleks 

ja suudeldes Liinat sõnas' ta:
„Räägi ometi... Ma näen, et sind miski piinab... Usu, 

igast asjast saadakse üle..."
See „saadakse üle" andis Liinale laotust. — Kas mitte kohe 

kõik ära rääkida? — pakitses temas.
Kuid siiski — hirm oli.
Harry sai aru, et Liinal on midagi hinge taga, mida ta kardab 

aivaldamasr. inuutus meel enam õrn-õr:iakeseks — kuigi ta tundis, 
et ta sellega alandab end nuuskuriks^ — ja silitas teda:

„Rüägi Liinake! Armastus saab kõigist aru! Armastus 
mõistab kõik!"

Ja kui ta nägi, et Liina meel kahtlewaik silmil tema südant ei 
usu, kinnitas ta juba salakamata tooniga :

«Armastus and-estab kõik!.. . Wõi ei usu sa minu ar
mastusse?"

See oli löök, mis murdis Liina.
Nrlltes langes ta Harry rinnale.
„Mis on? Mis on?" imestas see.
«Harrykene! Andesta!" nagu lõötsutus Liina. Ja Latte- 

liselt hinge longates jutustas ta ära loo Benderesfiga, lootes, et 
aru saab temast Harry, mõistab, et see on nende tuilewiku heaks 
käekäiguks. — Ta -armastab ju ainuit teda, Harryt, kuid on sun
nituid ...

Kuid see oli eksitus, suur eksitus amada seda saladust. ..
Harry muutus. Korraga oli kadunud- temas wähem kui öraus, 

tema silmis wilkus Miha. Wiha, mis oti armastus igatsetud' nais- 
terähMa järele.

Noor õrnatundeline Harry oli korraga lnuutrnuld talgiks, 
julnuks. See oli -haamatu lõwi miha. Kuid- ainult selle loahega, 
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d see wrha oleVs sulanud, tiri lumi päikse käes, kui aknul-l rema 
armsam oleks andunud kundmuskele.

Ku-rd Liina seisis kui metsa Peletata.
Ta aimas, et on tulemas midagi hirmsat, kuid mida — seda 

kartis ette näha ta aimdus.
Ent ei leegitse kaua armuroiha. 'See waheldub warsti rneele- 

heitega.
Ja warsti kanges kokku Harry. Nuttis kui tondi, laps.
Ta oli pruudist ilma!
Liina tõttas teda rahustama. Kuid tema hellad, arideks- 

palutoad paitused tundusid Harryle uacpi meriste käte kriimustused.
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Mürgitub !iIL
LÜlelv oli MttiiliMd marrfi ja ta närtsis. Närtsis aogrunrölÄa, 

fnd piGcmWöÄa.
ScvÜmet sõi, nmäirdvA ta ihu ja hiilge jõle haMl-s.
Ants mõistis juiba sedu. Kutd^ ta ei Mõinud nrinna aitcmm — 

liin oli! tõkkeks moel iviimne häbelikkusse kate.
Ants murdus mures.
Kuid ScÄMe kandis nagu äraseletatud näoga. — Ta nagu 

mirijiw M, tundis, et need on ta mi imased päemad.
Ta sar aru oima mehest — ininiene on ekslik. Ja mis ardad 

siin en-am miha. Eksis, eksis — peab siis elu muutunM, põrguks, 
täis tilli oöema meel need mõningad päewad, mis mõrb elada.

Nii mõnigi kord tahtis öelda Salme:
„Waata, mehekene, kuhu sa mind Miinnd oled. Sa- oled murus 

tapnud minu enese! Ma ei ole enam inimene, maid toori, miH 
wairsti kustud!..."

Ehk:
„Waata, ruchekene, nii armastan ma sind, et suren sind needp 

mata! Ma te-an, sa ei ole! tahtnud mulle -anda seda õnnetust, näe», 
sa õled ise õnnetu ja mõistan, sinu piin ou raskem, mis jäeb sulle 
mis, kui ma ei tunne enanr üldse piina!..."

.Kuid' ta. ei lausunud sõnagi.
Mnnatas'. Ja nägi, et kannatad ta mees.
Mi mõnigi kord sundis süda toe.et teda langema, mehele rinnale, 

hüüdnia:
„Miks tegid sa nii?! — Meik ei ole enam elu! Ei ole enam 

õnne!"
Kuid oli mci äi südames kalkust ja see sundis hoiduma, külmaW 

jftäiita.
Nagu haua lehk hõljus nende wahel.
Ka Ants liikus na^i unes.
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TaE oli roeel arnittt mõte — elada, woel elada. Näha oma 
Kaist... Ja moeleheiteA lõpetada^ elu. oma süütu lapsel, oma Palsu- 
Bcmnatajal naisel ja iseenesel.

Surra koos ilma lootuseta endid teises ilmas koos näha.

Läksid päeivad.
Hädaohuga harjuneti. Näis, nagu oleks kõik nagu enne.
Harilise igapäewsnsega rääkisid nii Salme kui Ants.
Päewal oli kõik nagu ikka, kuid ööseti piinasid hirmsad 

rttõtted.
Ja kõigil torkas' silma, et jäemad näost alla nii Salme kui 

Ants.
Juba waibusid rnoTutb mõtted Antsul. Ta hakkas nagu us

kuma imet, et ei sünni midagi halba.
Salme oli lustilik.
— Elu ei ole mulle midagi anirud! — mõtles ta. — Ei ole 

siis ka midagi kaotada, millegi järele luuda kurmastust! —

Hommikul mindi tööle. NaM igapäew.
Kuid õhtul ei tulnud koju Salmet.
Nagu nuga lõikas Antsu rinda.

„Ma tapsin oma naise! Ma tapsin oina naise!" karjus ta nagu 
>mreleheitja.

Kõik waatasid küsiwalt üksteise otsa, kirid siis sidusid kinni 
Antsu, kui inimtapja.

Ja weel kinniseotult karjus ta:
„Jnimesed, kas saate -erru, ma tapsin oma naise!"

Paari päeiva pärast leiti uppunu salme laip.
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--Linnukeste" pesas-
Se-e oli ükA tõrumliseinatest rmlits-atest, kuhu nad pöörasid, kuid 

maja, millesse laksid, M nuA, kahekordne.
Ilus lai trepp toiis teisele korrale.
Hugo kõlistas.
Oli krmlda, kui esikojas siseimne uks ketist lahti mõeti, siis 

kuuldusid esikojas ligi nemad sammud ja keegi Manaeideke aw-as ukse.
Hugo läks mööda temast sõna lausumata sa tema järel Peet.
Nad astusid läbi pimeda esikoj-a suurde saali, kus oli kesk 

tuba suur iimargune laud toolidega ümber, klawer ja seinte ääres 
sahmad.

Saalist wiisid körmnti kaks ust kõrwaltübadesse.
Hugo aMals parempoolse ukse, Maa tas üle läme sisse ja küsis:
„Gerda, oled kodus?"
„Jah!" wastas seest pch-me naisterahwa hääl.
„Sulle tuli kiilaline!" sõnas Hugo.
Naisterähtoa hääl wastas^ midagi, kuid mida, seda Peet ei 

kuulnud.
Hugo astus iile läme tuppa, tõmbas ukse oma järel kinni ja 

sõnas Gerdale:
„See on nunn koolipõlwe sõber. O'le tema wastu õrn, nagu 

oleks ta sinu Peigmees. Kuid ära larista — ta. saawutab kõik 
muidu."

„Hea küll!" sõnas Gerda, Maadates Hugo otsa, et ei tea mil
line suur isand see siis õige on.

„Siis tea," lausus Hugo tagasi Pöörates. „Wõib olla, on ta 
Mast liig tagasihoidlik — ei taha oma sõbra kodus enese tiirasust 
näidata, — siis on sinu kohus toda ergiritada."
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„Püiran," ivEaA Gerdv junnihtti. „Kui ta aga hilb 
rvõtab..

„Tu!d lvötab..kordas Hugo. „On iimjcr jiiiiitota füH sits 
tuild wõtab."

J-a Hugo astus Ivnlja toakesest Peedt ette.
„Wast dl-ed nri hea ja astud firma sisse," sõnas ta peremehe

liku laWrsega. „ Seal on mul kaunis fena tibukene — mast see suu
dab sind- huwitada."

Peedil oli piinlik. Teda juhatati Fui jõmpsikat. Kuid siiski 
ta tänas ja astus tuppa.

„Tere preilid!" kumardas ta.
„Tere, tere!" Mastas Gerda.
Peedil oli nagu katieuud- juNtlöng, ukse peolt pööras ka ta

gasi ja hüüdis:
„Hugo, kuhu siis sitta jääd? Tule ka, toast hakkab meil siin 

kahekesi igaw..."
„Nkiuuga igaw?!" näitab (perda end ha arvatuna.
IPeet waatas wabandawa maakega tema poole. Hugo aga 

sõnas:
„Pole toiga, ma sadav teile midagi joogipoolist — siis ei lähe 

igawaks: Gerda ja konjak on nagu magneet ja elekter!"
Ja kadus kööki.
Peet istus akna juurde laua manu.
Gerda sohtoal toiskas> ühe jala teisele nii, et uudruku äär ker

kis nagu naeratatoalt üle põltoe, ja riisis kussutawa õrnusega:
„Teil on toist õige paha kustu?"
„Ei ole just," putNes Peet. Talle tuli nii mõõras ette, kin

das hüppab ta äkitselt selle neiu kaela, olgugi ta kütkestatoalt ilus, 
pikantne, keda ta esimest korda näeb.

«Siiski, süski!" naeratas Gerda ja rahustas: „Warsti on teie 
tusatuju ununenud. Mna ei Peaks mitte olema mitra, kui meie 
teiega ei' sobi!"

Eideke, kes arvas ukse, tõi konjaki ja tee. Peet imestas, kui
das see just nagu tooma otsast toõtta oli, kiirem, Meel, kui kõrtsis.

Oli eideke tagasi läinud ja ukse oma järel kinni tõm>manud. 
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tõusis' Geuda soihwoLt, mli rstus! Peedile sülle, sust fui' oleks fee 
olmrd ta kauane ornmfe, sa pani käe ümber taela.

Peedi põllvedel oli kuune, nagu kahvaks nad Mest maha tõsta 
neidu, oli nii w>õõras>, nii kebew.

«Joome nooruse kertvis-eks ja kõige selle kerwiseks, mis annab 
meile noorus!" hüüdis Gerda täites' klaase.

„Joome!" sõnas Peet, kuid ka sõnad tunidustd nii tuimadena, 
nii kurwadena.

„OH, sa mu kallikene!" läks Gerda tveel kodusemaks, silus 
Peedi põski ja küsis:

«Mispärast nii saamatu? Nii kurb?"
Peet ei psanud selle peale midagi Maskata, maid kehitas õlg asid.
«Millega mõiksin ma teid lohutada?" küsis Gerda ja tema 

hääles tundus tõsiselt krmdelik h^ooliksew' koon.
Peedile kimdus see hääl korraga nii kordune, nii lookustalrdew, 

et selle neiuga möib weeka aega, sooja tundega, jäädes eemale 
ülbusest.

«Laulge midagi!" sõnas ta.
«Laulda?" elawnes Gerda. «Oodake, ma toon gitarri."
Hüppas sülest maha ja kadus saali.
Peet jäi nagu jõmpsikas, nagu koolijüts, kes seisab lahenda- 

nmka ülesande ees.
— Ntillega see lõpeb? — arukas ta aju. See neiuke näis kalle 

nii õrn, nii armas — ta teadis küll, et ta just selleks — et kuidagi 
ei suutnud uskuda seda enesest, et ka tema seltsis saaks anduda 
nirasele himu nautimisele. Gerdas' õli nii palju õrnust, pehmust, 
peaaegu õelikkust.

Gerda hiili tagasi gitarriga.
Peet seadis end istuma ligi lauda, lootes et Gerda istub soh- 

male — kus teda hea oleks Maadelda. Jah, maadelda tahtis Peet 
teda kui pilti — nii armas näis ka kema silmale.

Kuid Gerda kuli ikkagi ja istus Peedile sülle.
«Teie tahake Misk midagi kurba — teie kuju on niisugune me- 

lankoolne?" küsis ka.
«Jah, kurba!" waskas Peet.
„Esmlgu>..." rääkis Gerda. «Pärast muidugi lõbusamat nii. 
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kmdcvs kaob kmrjak ja tõuiseb tuju... Aga joome enne — see teeb 
keelepaelad lahti."

Nad jõid.
Siirs wõttts Gerda paar akkordr ja algas tnntiib1 muplaste 

romanssi:
„Sinu silmade hetk — 
oo, üksainuski Pilk! — 
meele rõõmsaks mul teeb, 
mure eemal nru'st wiib! ... 
Sinu mahe, õrn hääl 
minu südames seal 
ajab mahul' kui merd 
kuuma Merd!
Halasta, . 
kallike, 
minu Peale! 
Qle täheks mul Pimedal öõl! 
Eks sa näe, mina nuttes ju palun sind! 
Sa ei taha?!
Ei kuulegi mind!..." 

Wiimane lauluhääl ja hääl gitarrrl surid koos. 
Tuli wäike Markus.
„Joome!" sõnas Gerda. „Derwiseks!" 
„Terwiseks!"

Nad jõid, kuid fee turtdus kurb, nagu matuse jook.
„Noh, mis see on?" küsis Gerda patsutades Peedi õlale ette- 

heitmalt. „Mis see on?"
,,Mis asi?" küsis Peet, nagrr juhmilt kohmetult ümbert kinni 

hoides sülesistumat Gerdat.
"Lõbu on maja" lõi Gerda hõisates mastu Peedi õla ja hiip- 

pas sülest.
Ja, gitarr käes, tantsis ta laulu ühel sori mi isik: 

„Tuju rrüüd loo, 
pärast üle§' Mõi Poo, 
mis seal ikka siis on — 
miina joo! »
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Jlrmvs ju ftrn 
olgu mure wõi piin, 
uinus lõbustus miin! 
Ikka miin! '
Õnne, mis läinni), 
ei tagasi tao, 
lahutust otsid — 
siis jao! 
Noorus fee kaob, 
ajahanmras meid taob, 
kuni elust sa kaod, 
hauda maad!... 
Selge kui miis 
olgu ükskõik, mis kriis, 
üks ta kõik, mis kapriis — 
jao maid siis!
Pigistab king 
mõi on rõhutud hing, 
udune silmring, 
peas rning... — 
ä'ä lase maha, 
ä'ä üles end pao, ।
edasi ela ja jao!
Kiirest kui maad, 

mööda lähemad lood, 
hingel lahutust toad, 
kui sa jood!..." 

Gerda miskas> ringi ja hüppas PeedÄe sülle. 
Peet nmistis, et ta peab neiu käest ära mõtma gitarri, selle 

ära panema ja siis... Kiud ta ei saanud seda! Nii lapselik ar
mas oli talle see neiuke, et kiin mlns nagu põgenes tunnetest.

Uksele koputati.
,,Sisse!" hüüdis Gerda.
Hugo tõmbas ukse lahti ja astus sisse.
«Kuidas elate?" küsis ta.
See küsimus tirudus Peedile walus. Ta tundis, et ta selles 

õhkkonnas hakkama ei saa ja tõusis üles.
„Ma hakkan minema!" sõnas ta.
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„Irrba?!" MEstaA Gerda, enne fui Hugo sõna lousud-a M, 
sest tnt oli Piinlik, et ta ei suutnud rahuldada oma peremehe sõpra.

„LLhed ära?" imestaA ka Hugo. „Miks?"
„Tuile, ma räägin!" sõnas Peet Hugot wälja kutsuides.
Oleksite näinud neid ahastawaid silmi, millistega jäi rsärma 

Gerda. Dal oli walus, et temas puudus' see weetlewus, m-Uega 
ära mõrgutada meestercchwast, ära ^võrgutada Peeti.

„Mikis ei taha sa siia jääda?" küsis Hugo, fui nad olid kahe
kesi saalis ja uks tuppa, kuhu> jäi Gerda, wahelt finni. „Ei ole 
minu Gerdäkene küllalt weetlew? Ei ärata ta sinus seda loo
mulikku tungi mida ta äratama peaks?"

„Ei!" wastas Peet. „Waid just sellepärast, et ta mulle weidi 
parem, toeibi kõrgem tundub selle profcmecritub maise kire jaoks!"

Hugo kehitas õlg asid.
„Waa.t' niisugust idealisti ei ole ma meel näinud!"
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Daam, keda otjitL
„On teile juba maf&titfr?" küsis Lola — nii oli daami nimi, 

keda jälgiinud Pset ja kes» salamahti ära sõitis kontsertaiast.
„Ei!" wastas aatojrcht.
„Mim nmksan teile nüüd kiül nxilja, kuid teie sõidate tagasi 

kontsertaia ette, ei ütle nendele härradele, et mind koju tõite ja 
kasseerite nende käest sõiduraha terwelt!" — õpetas Lola makstes.

„Wäga hea. Tänan!" sõnas autojuht ja sõitis tagasi.
Lola käduts majja.
„Mitte kellegi te ei ole mind- kodus!" -hüüdis ta õhetawalt teeni

jale. „Mõistate, mitte kellegile! Ei täna, ei homme, ei üle
homme! ..."

«Mõistan, preili!" imestas teenija.
Lola tormas tus>pa ja langes dii Mani nurka. Pööras enese 

ümber, nagu tahaks sealt kellegile kallale hüpata tiigrina.
„Kas ta nägi mind?" tulises peas. „Sai ta aru? ... Ja 

need 'kuradi kroonuraha raiskajad olid ka joobnud, muidu, oleks 
ju nende 'seltsis wöinud wiibida — tuttawao."

Lolat närisid hiugehambad.
-Oli nüüd seda maja! Oli temal tingimata maja täna minna 

nende sahkerdajatega Kadriorgu! .. . Õige maja oli temal nende 
rccha! Raha, mida andes loeti, mida ka temale, daamile nii anti, 
et kleepima pidi... Ja kuna ei puudust rahas — sterling naelad, 
dollarid seisid pakitestena, ka Soome marke oli järele jäetud äri- 
rneestest, kellele ta müünud ja müüs wäliswaluutat.. . Oli seda 
toaja-v -et ennast mehe ees, !keda nii ihkas, — et ennast kohe ama- 
lrknlt libuks tunnistada — tema, kellel nii kõrge seltskondlik 
witalnius.

Jah, soe mees, kes kukkunud ta südamesse kui põle)n meteoor, 
oli Peet.

Lola oli tui hõlmatud. Süda närmitses, hing Mandus.
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Läks tun-d enes^wih<r ja hirSteericÄ.
Wäsjas fiuiilbiLs cmäiojpõrM, mis rcmgcs ukse all.
«Tulid järele!" käis läbi Lola pea.
Ta laks akna jiiiurbe ja kuulatas.
«Preili ei ole kodust" teatas teenija.
«Miks ei ole?" lällutas üks sõitjatest. «Schoffer räägib, et 

ta preili koju toonud."
„QH, sa kurat!" puncuvihastas Lola.
«Jah, -oli kodus küll", wastas teenija libedalt. «Aga ta läks 

kohe jälle wälja."
«Kuhu?" noris teine härra kärsitult.
«Waksali. Ta sõidad täna õhtul dkarwa ja ei tule sealt wist 

tagasi enne nädalat."
„On palju aega rongi ärasõiduks?"
Lola oli kehewil.
Teenija waatas uuri käjüoarrel — rongi ärasõiduks oli pool

teist tundi.
«Poole tunni piinast lähed sõit," mustas ta.
«Hästi!" rõõmustas' Lola.
«Läheme järele, toome tagasi!" wihatonises üks härra.
«Jah, kus sa teda seal poole tunniga kupeedest üles leiab!" 

miskas" teine. «Wiiinati wiid rong Narwa kaasal"
«Mis siis jälle?"
„AH, jäta juba. Hei, schoffer, sõitke «Waneinuisse"! Sähke, 

Kati, mäkke ja ärge wihastage.
Teenija wõttis mastu jootraha ja tõnidas omia järel kinni ukse.
Auto pobises 'omale wihaselt habemesse ja kihutas pehmeks- 

jääruuii)' härradega minema.
Lola istus tagasi diiwanile.
«Kati pead miim käest jaama hea waewatasu!" kinnitas ta 

endamisi.
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Suuvendatud etteroõte-
„Olsd' iiffr kodus?" küsis „Must Kutt", tulles Arno Poote.
„Ei mitte just päris üksi," wastas Arno. „Toni nragab, tal 

oli täna öösel wõrdtemisi hea ots. Püüdis^ ühe wabrikandi õnge. 
Kõrtsis karistanud see küll arwe peale, aga Tonile m>aksnu.d> puh° 
tas rahas."

„Noh, siis oli kat ilus!" naeratas „Must Kutt" kaasatunü- 
kikult, tehtutt, sest mis läks talle korda Doni. — „Peaasi, sai raha 
kütte, kõrtsmik tehku selle wabrikandiga siis wõi kondipuru!"

„Seda küll", Mi Arno nõus. „Aga küll see kelner wih-as- 
tmud."

„Mks?"'
„Noh, ta pidi ju kõik puhtas rahas peremeheke wälja maksma. 

Pakkunud wabrikandi poott allakirjutatud^ arwet, poemees tähen
dama: „AH, mis, täna an ta wabrikant, homme pole tal enesel 
enam midagi — puha naise oma. See pesu, mis seljas wast ai
nult, aga see mis' kapis wõi Pesunaise käes, see ka naise oma."

„Aga noh, mis Pidi tegema siis kelner — ega's ta ju teadnud, 
et wabrikant toõTgn joob. Teadis, wabrikant, mõtles, sellel iga
tahes raha on!"

„Jah, aga peremeheke ei koe see, mis mõtleb kelner. Pere
mehe teadmise järele peab- kekner Matise otse tui röntgenikiirtega 
läbi nägema, kas tal on Penni taskus- wõi ei ole."

„Must Kutt" waikis w-eidi aega. Siis sõnas:
„Jah, igas asjas on oma risk!"
Arno pakkus suitsu ja küsis siis:
„Noh, oli sul mida.gi uudist, mida peab rääkima maid nelja 

silma all?"
„Jah, oli."
„Noh, siis lase käia. Meil on siin praegu küll kuus silma, aga 
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kaks silma on teisel pool wccherriet ja nragiawad. Lase aga iva- 
balt kuulda."

„Ma mõtlesin, et kaua ikka uiiwitsi l müks ei -viisil wtreleda", 
tvõttis „Marsi Kutt" asjaliku tooni. „Waja luua iiks weidt lata- 
ulatuisktkum! roimarite selts. Üks kuritegewustine organisatsioon."

„No?"
„No jah. Kut igasugused ametnikud ja suhtimehed^ organi- 

seeruwad, miks ei peaks siis sõda müte meie? Meie ei taha ju 
olla mitte nagu sandid — neil puudub igasugune kutseühendus."

„Noh, ilus!" sõnas Arno. „Aga, luba, kuidas on seda orga
nisatsiooni ette kujutada? ... Sul on ju praegugi mõningad 
käsilased, tarivitab su firma tingimata laiendamist?"

„Must Kutt" kehitas õlgu:
„Noh, läbi saab. Läbi saaks niisamuti, aga tead, mida suu

rena organisatsioon, mida laialdasem ettewõte, seda parem põli 
direktoritel..."

„AH, nii? Sul pole praegune põli küllalt nüüdsel tvaesel ajal 
hea? ... Oo, wennas! Suru tükk ajab suu lõhki! Maata, kui
das mina oma assa nii wäga ei laienda!. Mu,l on maid ainult 
Doni. Ma wõiks siin pidada mitu nmhwat, kuid siis oleks ka 
palju ohtlikum Po!litsei silm. Ühe linnukesega saad weÄ hakkama, 
aga kui neid Palju, siis too neile mitu karjast ja karjakoera. „Libu- 
tibukesed" on üld!se niisugused olewused, kes palju millegist ei 
hooli. Käsi laua peal tantsida — tantsib, õlgu laual wõi kõige 
maitsewam karbonaad, — hüppab otsa, jalgadega sisse; käsi pal
jastuda, wiskab seljast wiimase riidehilpu, olgu keha wõi sada 
korda wäänikum, kui Shukowi karrikaturistlised woolitööd ..."

„Must Kutt" lõi paberossi otsast küünega nraha tuha.
„Hea niiüd küll, mis hea...", sõnas ta aegläselt. „Aga ol

gugi inimesel kord' hea, ta tah-aü ikka paremat."
„Noh, kui- sa näed selles mingit paremust," sõnas Arno, „siis 

lase käia!"
«Muidugi näen, kuid m>a ei tah>aks maitseda, seda, Parenrust 

ainult üksi."
„Tah>ad' sellest Paremusest o!sa saada lasta ka oma >vähematele 

wendadele, ühingu osalistele?"
„Ei. Seda mitte. Sellega hellitaks ma nad' ära ja hellitatud 

inimene ei ole enam mingi töötegija."
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. • • •" wangu-tas Arno Pead. „Oma kaaÄastele ei taha
lo oia laada lasta ühti, -aga kellele sits?"

«Teisele direktorile."
«Ja kes see aleks?"
«Tahtsin sind Paluda."
«Ahaa!" naeratas Arno. «Selle taga seisab siis midagi. Ilma

aegu ju keegi teisele nii jumala muidu head ei paku."
«Arnjaadaw!" naeratas ka «Musi Kutt" silmi pilgutades. 

«Muidu aleks mul j ee au üksi kuriteigijate kuningat mängida."
Arno tundis enese sellest meelitatud olewat, et niisugune 

mees^ nagu seda «Must Kutt", tema kaasabi majas.
«Noh, siis seleta!" ütles ta.

, «Maata", algas „Musi Kutt", «et seista niisuguse bande ees
otsas, peab olema palju julgust, 'hoolimatust ja kawalat pead. 
Kuritegijate juht peab ka omast kohast olema hea Mussolini. On 
ta aga Pussulini, siis on asi soss! .. No, maata siis nüüd. Seda 
julgust, seda hoolimatust on minus Mll ja 'küll — ma wõiks kas 
wõi Hiina sõtta minna, mina piinaks niisama kui hiinlased, ei 
pilgutaks ise silmagi, maid milistaks wabalt läbi katkise hamba 
augu. Aga waat, mis mull puudub... Ma et taha ütelda, et 
ma päris nudi -oleksin, aga niisugune wikerpuuri nupp nagu 
sinul, see mul puudiub. Julgusega tormad- küll keerdtailu sisse, 
aga kawalusega tuleb sealt wälja tulla! .."'

"Ah, siis meie peame koos sisse tormama ja koos jälle wälja 
tulema — meie ees ja need- alamroimarid meie kannul?"

„Oo, ei! Mitte nii. Ma ütlesin seda maid piltliselt. Ma 
tahtsin sellega seda üteld-a, et mina saad-an kõik -asjad korda, 
aga sina annad- niisugustes asjades nõu, kus on maja kamalust, 
ku-s migu-ritega mõib- imet teh-a-. Waat, seda ma nttõtlesin ja 
tahtsin üteld-a."

«Noh, siis ära niisuguseid asju ette wõta, kus kuradi likku ka
malust Maja — tööta seal, kus- wõid rõhuda rinnaga!"

«Seda ma- tänini ka tegin", -o!li «Must Kutt" nõus. «Kuid 
kas sa arwad, et meil, see tä-hend-ab, minul ja mu käsilistel, on 
ühine rind... Ei! .. Ja neid rindasid >on Maja pingul ho-ida, 
niidi otsas na-gu marionette. Ja kurja sõnaga ainult ei tee siin 
midagi, siin on Maja kamalust, oskust, tust tõmmata, kust järele 
lasta."

„J-a armud sa, et minu seda oskan."
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seda. Suil on nuppu, ja inimene, kel on keevdküftmus- 
urusaamift, sel ei ole muud, kui lstu luua tcugici jun audu wAju 

Plaane, ja ma usun, selles usutud su suureks speEsiialliistiN."
«Tähendab, sina oleks see kindral ja mina operatiiw staabi 

ülem?"
„Ei mitte just nii, sest kindral wõib ju uperiatiiw staabi üle

mat lask ida, eks ole? "
Arno naeratas.
„Sa said minust teisiti aru. Ma tahtsin ütelda, et sina oled 

niisugune kindral, nagu oli seda mõni Türgi sõja aegne kindral, 
kes kihutas walge hobuse seljas ees ja mägi järel."

„AH, soo. Tõid näituse manast ajast. Aga siis ei olnud ju 
operatiim staapi?"

Arno naeoatais:
„Noh, oma 'kohta wõtsin ma wõrdluse nüüdsest ajast."
„Ha-ha-!ha!" naeris «Must Kutt", kellele näis, et Arno ise 

oma hinda mõistab ja iseennast Äes tõstab.
Kuid Arnol ei olnud mingit ene,sehiilgamise mõtet ja ta ei 

saanud aru, mida naerab „Must Kutt." Tõsiselt waatas ta 
„Musta Kutti" otsa.

«Mis sa naerad?"
«Niisamuti", wastas „Must Kutt" oma naeru tühistades; 

tal oli piiirlik, just kui oleks Arno sellest haawatult aru saanud. 
Esi kojas 'kuuldus kobin.
Arno ja „Musta Kuti" silmad^ Pöördusid Ukse poole. 
Sisseastuja oli Paul.
„Sina?" sõnas Arno.
«Tere!" tulli Paul „Musta Kutile" kätt andma. Ta samm 

oli juba kindel ja nägu pelgamata iseteadlik.
«Tere, terel" wastas „Must Kutt", kellele Pauli julgemaks 

minek meeldis. „Tule'b just kui mõni Johannes, kes ust üles ei 
leia!"

„Kuidas nii?"
«Noh, kolistad liiga palju. Just nagu tüle'ksib> läbi otsima." 
Paul naeratas.
Ta oli riides mäga moodsalt. Tema hästi õmmeldud' tume 

pruun ülikond ei olnud just mitte odaw.
„Nagu näha, oled> sa piäris> pursuiks tõusnud?" küsis «Must 

Kutt." „Pidid ikka wist mõne suure kotimehe maha lööma?" 
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ffäfy, mõn-e Htoijöief^nbjiai wõi?" Latslu-A PaiÄ ärritaiba.
„Ei. Ma üiÄejsin, et ^ibib Eka mõne kapitalisti ä>ra tapma, 

egas sa muiibui ennast nii wnnhwi pooleks saanud -lüüa", rääkis 
„Mnst Kutt" tögawnst küsimisest mitte midagr wälja tehes.

,/Eks ma ütelnud', et „liblika kass" en ikka hästi söönud", 
meris Arno. Jn tähendus siis jimwe: „Ta on nüüd Doni ihn- 
kaitsesa, Tont kannupviss."

„Ju tubli poiss!" kuuldus w-aheriide tagant. „Esialgn oti 
küll weid-i mämmel, just kui ei sünniks ilmas sarnast asju ükdse 
teha." , ,

„Oo, Tont ka ülemat!" naeris „Must Kutt." „Noh, kuidas 
selle wnbrikandiga eite öösel täks?"

„Wõi see wabrikantki teisem, kui iga teine inimene, kes 
wälja maksab."

„Aga noh, wabritant wtskäb' ikka suure summa kohe?"
„Kutdas juhtub. Teinekord ajab' mõi äri' selle Ma maise nau

dingu eest pankrotti, teinekord tingib kui juut ja maksab nagu 
mustlane!"

„Must Kutt" nähes, et läbirääkimisest enam -asju ei üle, 
pööras Arno poole j-a küsis:

„Oled nõus?"
«Olen nõust" kinnitas see. ,
«Küsi?" sirutas «Must Kutt" käe.
Llrno patsis kokku.
„Toni, tule siia!" hüüdis «Must Kutt". «Mina pole küll 

wabritant, aga mast sobime siiski. Arno, kas sul wiina on^"
„On!-
«Siis too lau üle! Lase kiita!"
„AH, tahad, et lepingu! 'liigud minu poolt? .. Olgu!"
Ja Arno läks wiina tooma.
„Toni!" hüüdis «Must Kutt."
„AH?" küsis hääl teiselpool waheriiet.
«Sa oled' kiillalt olnud suurte ninadega raha' eest, nüüd oke 

kord ka teist laadi suurte ninadega, see on, meiega ilma rahata!"
„Ei!"^ naeris Toni. «Olgu suur nina mõi mäike nina___ ik

ka raha ja raha!"
«Aga ei saa raha!"
«Siis ei!"
«Aga ma sunnin mägist!"
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„Mul on 'faivtfe, kes minu, eest wäl.ja astuma ste>ab!"
„iKes fee on?"
„Pau'l!"
,Muist Kutt" naeris.
„Kas fuil pisemat poisikest ei1 ole?" küsis ta.
Panlile tunLns „Musta Kntti" üte!lns haiamaw.
„Kas fuit minnsuignse wastu sitsi jõutmi pole?" küsis 'ta wätjn- 

kntsuwatt „Mustatt Kutilt."
„On!" kärgatas „Must Kutt", kargas järsku ütes ju- enne 

kui Pant pilgutadagi sai, käis tugew hoop wastu nägu.
Panil taarus ja 'siis tuli näost meri.
,Mis siin on?" -ehmatas Arno, kes wiinaga sisse tuli.
Panil nagu 'hoobist uimaseks löödn'd' seisis kesk tuba.
„Must Kutt" istus rahulikult, nagu oleks ta teinud oma töö
Waherii-de taga kuuldus riide kahinat?
Arno tuli, pani miina kanale, patsutas ,Musta Kutile" õ-la 

peate j-a sõnas':
„Nii ikka ei tohi!"' ,
Waheriide tagant tuli Toni, üliriides, haaras Pauli palitu 

käe peate, wõttis Paulil käe alt kinni fcr sõnas:
„ Lähme!"'
Paul täks kaasa, hoides kinni merd- j-ookswat nina rätikuga.

„Nägemiseni!" hüüdis Toni täwel. „Ja pidage meeles — 
sigaduse peale wastame ka meie sigadusega!"

Ja paukus uks.
,Mis see tähendab?" küsis dlrno pöörates „Musta Kutti"' 

poote.
See wai kis.
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Mus,,blond**
See on puri nt hmgepööris, M inimetel pginewad himust 

«ehtib naise ja nu ju õrn ilntsem armastus.
Peet otsD naist. Tn hing' ning ühn olid täis wäljawootamas 

tungi, tuid need pidid pakitsema paisul, sest Peet -ei leidnud 
naist, kes ot-eks lvihutannd ta südant ja kirge.

Peet ei otsinüd neidu pnntnmatat, ei -otsinud- „-ausat naist." 
See wõis olla ka müüdum awatik naisterah-was, Mid tal pidi 
olema seda hinge ausnst, heida ära tema, Peedi pärast, see ihn- 
mnüdamns sa anduda ainult talle, hingeliselt ühte sulades.

Kuid Peet ei leidnud.
Seal oli olnud- Toni. -See oli w-i-lrstanud- Peedi ausameet- 

suse pe-ale. Kuulanud' teda küi lollikest, weetnud' aega- n-agu 
poisikesega, kes ei julge peale hakata ja siis läinud- teisega, kes 
küll wastikum, kuid kes paned hinge asemel lauale rah-a.

Toni oli lubanud- talle pöörduda sellest- elust, tulla temaga, 
olla aus, kui nüüd nägi ta, et see o-li w-aid> sügamast unest üles- 
äratatama läbi une häälitsemine „sah, jah, m-a tõusen!"

Ja siis s-ee -teine — neiu kontsertaiast.
See -oli kadunud.
Peedil lo-n kindel usk, et ta lib-likas, Mid» ta uskus, et olgu 

rümetud ihu, hing on tal puhas, sest et kõigil neil meestel, ih-u- 
rüwetasail ei ole hinge, nad ei puutu siis ka neile -end- müüma 
naisterahma hinge ja see jääb puutumata.

'Lõbunaisterahmas mõib- olla hingeliselt sama märske, kui 
inetu naisterühmas ihuliselt, maatamata tema aastate peale.

Peet otsis ja otsis. Kuid- kui talle pakuti, siis läks' ta -ära 
häbenedes nagu jõ-mpsikas.

Oleks olnud Peedis wäi-d üksi kirg, siis oleks ta mastu mõl- 
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nimb pakkumise ja rahustunud 'Qkrba juures, kuid' larmastus 
tahab leiba ise...

Ja tuube ga — ma aleks pidanud seda leidma ise! — lrchkus 
Peet Geud a juurest.

Ta teadis, et Gerda sunnitud oma peremehest, tükkab esii- 
p^laauile ihu — wõta teda kui pakutub paberossi, kutd Peet otsis 
hingetist kokkukõla, mis oleks nii lihe kui meriudu ja kataks õr
nusega ihulist janutlemist.

Ta oleks tahtnub armastaba Gerdat, ta -oli nii õrn, nii 
ilus...

!Kuilo> ta wiskas enese ette otsekoheselt:
—4 Säh, ja nutse! ..
Peet tahtis aga mõnuleda kui juues weini.
Ja nagu L)äbi hakkas Peedil, et Gerba ei hooli ta ^tüünetest, 

andub talle kui toit kaardi järele, sest auduma peab — nii ta
hab Hugo.

Ja ta ei wõtnud wastu nii suhu sülitawat naudingut ja ... 
lahkus.

Lahkus ja otsis naist, kes annab esmalt hinge ja siis...
Siis andub ihu iseenesestki.

Oli mingijuigume paraade
Ilus ilm. Paike edwistas.
Rahwas oli seinana kolmnurga ümber Wabadusplatsi ja 

murruna mustwwalt külmanud enesega üle Harju mäe.
Pea kohal tegi wiimsena püsiw aeroplaan weel wiimase sur

masõlme ja kadus, lennates ära garaashi.
Paraad lõppes.
Köisahel katkes nagu hall amb li küki ud^ ja inimese walgustd 

Kaiali mööda lageplatse ja tinnasoppe nagu hiireerned.
Mööda pealuiseid uulitsäkiwa läksid põrisedes reas wäiksed 

tankid nagu suured randmardikab. Inimesed saatsid neid kuhja- 
wa hulgana ja õieli tungiga, just kui hakkaksid tankid iga silma
pilk midagi jagama, kas piima wõi toimet.

Peet ja Hugo kõndisid keskuulitsal, nõndanimetatud habu- 
teel, nii tanki lähedal, et wõi ulata katsuma käega soomust.

„Waata, kus ilus' blond!" sõnas Hugo tähendades trottuaa- 
ril daami, minetoat mööda handüksluiset maja.

Peet toaatas. Neiu oli täiesti ilus.
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„,Wabge w-eerooS!" lcrwsuis ta siis tahtm-ata^t tmiletisena. 
Seal aga püüdis ta oma „ südame nõrkust" wab anduda ointa 
sõbra, naistega h!angeldasa ees ja ütles tehtud- elunkskõiksusega:

„Mis niisugune preili toäärt õleks? Tuhat? Mirssaida?"
„©o, ei!" wastas sõber. „Ma ei mõtelnud' selle peale. See 

neiu on tõesti walge weeroos. Seda tahaks rinnale, aga ei 
tahaks murda. Ei tahaks, et >ta nlintsiks."

Peet leidis, et nüüd enam pole kohane himumõõdüliselt hin
nata, kuid weeroosi sõbra ees ka oma poolt südameweega kasta, 
see näis talle rumalana.

„Seda hoiaks, tõesti klui weeraosi!" sõnas Hugo. „Walaks 
piimaga! .."

Peet waikis. — Tema teeks sedasama.

Sest pae mast peate armus Peet blond il udusse.
Tuli ta wastu, hammustas Peet silmaga ahnelt tema nägu 

kui magusat õuna.
Ah, hammustada! Hammustada! ..
Ja Peet oli kui nõiut. Nagu wäike laps, kel silmahimu.
Teda, teba tahtis ta nagu tillukest kanapoega. Wõtta kätele, 

ligista huultele ja siis suudelda õrn-õrnakestesse sulgisse.
Kuid õrnusega ei saa lätte kanapoega.
Et suudelda õrnalt kanapoega, on roa ja teha enne kalgiks 

süda, ajada teda taga mööda õue, seinaäüri, hoolimata tema 
lirtsumisest, ja siis -haarata kinni, kas wõi jalgupidi.

— Ja Peet andus plaani, kuidas haarata kinni seda õrna 
blondi neidu, et teda siis joobudes kallistada, uimanedes suu
delda.

Wasa -oli muuturieda kiroiks, et pärast olla puuroillane.
Ja Peet tundis, et temas muutub naise püüdmise wõte, et 

ta saab tõsiseks kütiks, kes 'laseb... Haaroab...
Haaro-a roõib ju pärast parandada.
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JälgiU,
Unistades rahusbawL-ft naisest ja kujutelles nrmuimtirtgit te

maga kõndis Peet uulitsail.
Astuks kahiwiku. ................................ m
Kui leiaks sealt du-amigi, kes Peedile nii suladuÄiselt ära 

kudus Kadriorust kontsertaiast — põhjus, midn Peet enesele ei 
osanud ära setet adu.

Peet istus> ja jäi ootama kelnerit.
Musta-hullikirju riides ratsa piitsaga isand, kes toona saanud 

daamilt kõnekoruiG -grimassi, istus ühe teise meesterahwagu 
laua taga; nad^ olid -ametis millegi wüljurehkendamisega.

Kelner tuli ja Peet tellis õhtusöögi.
Ko-hwiku tuli keegi daam eredus kostüümis, -wu^sge näo ju 

rõnga stud silmuga.
Kui ta kesk saali jõudis, märkas tedu musta-hullikirju riides 

isand ju hüüdis:
„Ah, good day! Where are you going to? Be seated 

please!“*>

*) „AH, tere! Kuhu lähete? Istuge, palun!"
**) „Tänan teid-" ehk „tänan sind."

„Thank you!“**)  naeratas daam ja istus nende juurde.
Musta-hullikirju riides isand kutsus kelneri, laskis weel ühed 

nõud tuua ja kutsus siis ise laulu improwiseeri-da, tarwitades 
oma wähest Inglise keele oskust:

Thank you!
Lu suu
kui kibe lible punust kärbse seent!
Thank you!
Kes muu,
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fui' mina asban sinu lääitsaileent?
Thank you!
What do they amount to?“* **))

*) „Kui patju matsub see?"
**) „Ma mõistan!"

„Ara lora!" k-eelaÄ daam. „MiH sa ajad alati solki ja kelgib
•oma ingliskeÄega? Ma oskan ju palju paremlni, kui sina."

„I understand !"■'*)  ivastas keelatu pooltrotsitult, pool 
ironiiga.

„Meil on kadaksak-sad ja oraswen<la!pd> — sina oled aga 
wihmainglane!" tähendas teine isand, kes seni waikinnd.

Kõik naersid. Ka pilgata ise.
— Wihmainglane... — mõtles Peet. — Milline ilus ajako

hane sõna! .. Jah! .. Elu,, sa oled palju leid li kurn, kui niõne 
sulepea pureja pea! ..

Daam waatas Peedi poole. Tugewustas oma pilku. Siis, 
maadel tagasi mõttes, sosistas tasa:

,/Ei tea, kes on see isand seal?"
„Mine tea!" wastas musta-hallikirjaime. „Ma näen teda 

teist korda: eile wõi üleeile kõlkus ta Ta- siin laua taga."
„Ehk saad haneks?" pööras teine isand daami poole.
„Ei mina teda püüdma halka!" naeris see kiillns>-hooletult.

„Kui ta õige hani on, siis tuleb ise söödale."
Peet istus fhni löödud. Ta kuulis ainult sosinat ja tundis 

nagu nalpsaks teda- need ussilised keeled.
„Lolal on täna Põli!" naeris musta-hallikirja isand. „Sõi» 

tis Kadriorgu, teate nendega .. . noh..."
„Oo!" segas daam wahele. „Tuli sealt juba tagasi."
„No?"
„Jah. Kihutas autoga koju nagu kuninganna."
„Üksi?"
„Üksi."
„Wast läks tagasi?"
„Ei. Tagasi läks auto tühjalt. Eetsi oma. Mina tundsin."
„Tähendab, Lolal juhtus nendega midagi?"
„Peaaegu... Muidu raswased lutsud teised."
„Lolale maja saata kiri, mast on kodus."
„Mida sa talle kirjutad?"
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Ja jätte pistsid- nad kokku pead ja jätte kuklis Peet ainult 
sosinat.

— Lola o>n siis ta nimi... Jah, kahtlemata — see on 
tema! . .

Peedi pea oli täis nagu ämblikwõrke, -milles siple-s kalana 
miniatüürne inge!l, kes- kaugema mõtte waate -all kujunes mar- 
morkiwiks — Lola ku juks. Ja kõik fee wõrk oli täis suitiuwooge 
nagu pilweusse.

Oli ajude udu pilt.
Musta-Hallikirja isaud-al oli kiri wätmis ja ta läks seda ära 

saatma.
— Järele kirjawiijale! — käis l-ädi Peedi pea. —j Siis leian 

ma ta kodu!'
T-a jättis arw-e tasu lauale ja sammus kirjawiija järel wälja.
E-ndamisi kordus- ta end uskumap-anewatt:
— Nüüd leian ma ta! ..
Rahwahulk uulitsail oli jäänud tü kilisemaks. Pigi pimedat 

õhku- tõrjus tagasi laternate märg walgus, pleekides läikima 
märge uulitsakiwa.

Oli sadanud wihma. 'Lühike jäpsk hoog, mis kohe iile läinuid.
Peet tõttas kirjawiijale järele. — Nüüd saab ta teada- -te

makese -asukoha.
Kõnniteede liiwue märg ragises talde -all ja w-astutuilijad 

tõttasid -ahmates ta-gasl wih-maw-a-rjus ärawiidetud -aega.
Peeti täitis mingisugune salapärane tunne: ta on nagu mõni 

nuuskur mõnest uuuskuriromaanist wõi kinofilmist — ja- jälgis.
Kuna ta lugenud- oli, et nuuis-kuirid, nagu SH-erlok-Holmes ja 

-teised suitsetaw-aid- piipu, siis tõusis ka tal isu p-iikbu järele, kuid 
et se-da polnud, süütas põlema P-aberossi.

Eemalt -tüli w-ast-u -auto, pritsides kahest keew-ast tuliääsist 
peeneid walguse kiire, mille wihud- kallaksid üle uulitsa, seinad, 
bulw-aari puud-e kaharad kogud-, nagu piimaga.

Korraga tõmbas -auto- hinge kurku ja jäi sammu kümme 
Peedist eemal pe-atama.

Koh-a-l oli a jaleh-e kiosk.
Teine ha-rra kalduwa-lt wi-ntis, ronis walj-a, ise laulis:

„1lks laew läks Põhja -läksti!
Kuid pärast su-rma maksti 
autasu tal ja palka, 
ning seati siis Russalka! .."

140



^õis Difu^taba, -et see härra ali tartlane, sest seda lanln lau
lis Tartu kalbnreedes üks kõhuli k kupletist, fuitib Peet po!lnud' ku
nagi Tartus käinud ja see laul oma rusikase riimiga suutis tedu 
miwõrd köita, et ta käiku tasandas, peaaegu kuulatama jäi.

Kuid lõbus härra ei laulnud enam.
Ostis ära karbi paberosse ju Vobis tagasi uutosse. Auto kö

his rinnad luheduks ju wuras edasi.
Peet oli auto härru wemmälluulu kuuilates läinud aeglase

malt ju kirjawiijaft nrahu- jäänud hulgu maad. Kui uuto omu 
walguse ära wiiss ei näinud ta kirjuwiijut enam. See oli üm
ber nurga är,a pööranud.

Peet pani jooksma. — Kas ka seda juhust kaotada!! ..
Süda kõpsis rinnus, kuid tu kihutas edasi.
Ta jõudis käänakule. Pööras, kuid^ ees huigutas tühi uulits.
Kirjuwiijut ei olnud enam kusagil näha.
— Ruttu edasi! — käis Peedil läbi pea. Ses uuilitsus ju 

palju aedu ju mitmed majad liinist sügawamul aia sees. — 
Wast jõuab weel trepile järele! ..

Ja Peet kihutas edasi.
Korraga tukastus ta liigtõttamisest: kirjawiiju oli järgmise 

maja trepi juures ja sõlmis kinni luhtiläinud suupunööre.
Peet ei saanud punata, tu pidi kirjawiijast mööda minema.
Kuid kirjawiiju oli wuja ikkagi ette lasta.
Et mitte oma luuramist wälja andu, tõmbus Peet peatudes 

tikust tuld, nagu süütuks ta põlema paberossi. .. Kuid et seda 
suus ei olnud, — ta oli selle läbi närinud^, siis wuatas ta käel, 
uuri.

Kirjawiija läks mööda, ilma et tal midagi nii iseäralik oleks 
paistnud.

Müd wõttis Peet wälja paberossi, süütas selle põlema ju 
kõndis järele. -

Uulits, mis neid nüüd wiis, tegi wäikse pöörde. Nuka peal 
oli kahekordne wulge maja. Alumine kord pime, ülemises tuled.

Kirjawiiju ustus ukse ette ju kõlistas.
Läks weidi uegu, siis uwati uks.

„On preili Lola kodus?" küsis kirjawiija.
— Lola... — mõtles Peet endamisi. — Ta veab siin majas 

kuulus olema, et tedu uinutt esimese rnmega hüütakse.
„Ei õle!" wastas teenija. „Agu mis teil oli siis?"
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Pe-st Märkais, et üh^s ülernrsbs toas, mille -ofeit lahti, kustus 
tuli ju akua le tl-muA ua iste rähmu siluett, kes püüdis alla 
wuaduta.

— Lolu! — tundis ära Peet.
«Preili Lobale saadeti kiri", seletas käskjalg. «Aga kui ma 

wastust ei saa, pean ümina tagasi kirja."
,,'Do, ei!" rääkis teenija wastu. „Mitte tagasi! Andke siia! .. 

Ei, ei, llnra naljata..."
„Aga kui teda kadus ei ole?"
«Küll mina Mte toimetan!"
„Weel täna?"
„Weel täna."
.Ilas!" . .............................................
'See rahuldas kirjatoojat, ta andis kirja teenija katte ja 

lahkus.
Peet kuulis, kuidas Mkati ette uksele riiw.
Ta ootas weidi. Kannatas kuni kadus silmist kirjatooja ja 

astus siis kindlal sammul ukse juurde ning kõlistas.
'Warsti awati ka talle uks.
,,'WabaUdage, mul on asja preili Lola poole", sõnas Peet 

libeõa kodususega.
«Teda pole kahjuks kodus!" wastas teenija.
«Tean, tean", naeratas Peet. „Minu jaoks on ta aga kodus."
Ja hakkas astuma üle tärne.
Teenija nagu segi lööduid sest hoolimatusest, ei söandanud 

ka keelata.
„Aga . .. wabandage! . ." häälitses ta ainult ja astus Peedi 

eest kõrwale.
„Aga teistele kõigile ütelge ikka, et preili Lolat kodus ei ole!" 

manitses Peet.
Uks tema järel lükati riimi.
—. Aga nüüd? ..
Tee Lola juurde oli maba, aga . . . aga kust otsast halata 

peäle?! .. .
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Avmunud faiutSineiu,
Rima Abcamowitsch kiigutas magama oma iuudiwõ'sukest, 

tagus talle magu sundides wastm selga sa laulis! pooleli inisedes:
„Shlow, Kindjen, sh.low!

Der Vater huilt!die Sh os.
Die Mutter shmtelt Baimelein, 
da sult härob a Draemelein. ..
Shlow, Kimdsen, shlow!.*)

*) Tõkkes oleks see: Maga, lapsuke, maga! Isa hoiab lambaid. Ema 
raputab puukest, sellelt kukub maha wilsakest... Maga, lapsuke, maga.

Mosest ei olmmd> meel kodus ja Rima ei loiolmmd^, et la niipea 
tulebki. Ta oli juba sellega harjunuid', et ta mees käib „ kristlaste" 
tüdrukute junres. Need oli>d ka Rima meelest nagu tarbeained 
juutidele, kelle kohta ei maksnud^ alla armukade.

Oleks Moses käinlld mõne juudi naisterahwa juures, siis 
aleks olnud iseasi.

Muret tegi ainult, äratas meelehärma, et wiibis ka laua 
ära Rachel.

Rima ei tahtnud seda' küll uskuda, aga mägist nagu iseendast 
pähe toppis see mõte ja röäwis hingerahu, et kas mitte mõni 
«kristlane" ei löö külge Rachelile ja ei rööwi seda,, mida peab 
ta hoidma oma mehele — juudile.

Rima teadis, et ära ei Mõrguta ta tütart küll rahaga —- 
Äbramowitschidel on endilgi raha — kuid ka Rachelil on süda 
sa see ei küsi mähet ei seisusest, ei rahwusest.

Wõib ju malge inimene armuda kollanahasesse — miks siis 
mitte ei Mõiks Rachel hakata armastama mõnd «kristlast."

Kuidas tuli Rima üldse selle mõtte peale?
See aimdus tüli nagu ettekuulutaw unenägu.
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Ja tõiji — Mcheii oli äoa mii rumbi Arno.
Rach-e^l oli eruitmb, oli wihone.
Ta wihkas Arnot. Kuid wahHl on naisterahwa wiha täis 

wlarjniuid armastust. Ja nii oli ka see Racheli juures.
Ta oli haawatud sellest, et Arno oli tema juurest pidanud 

lahkuma siis, kui ta oli walmis talle anduma. Nüüd aga tahtis 
ta nimelt Miia Arno niikaugele, et see teda juba on wõtmas, kuid 
siis läheb tema, Rachel, eest ära nagu pala suust.

Ja see mõte õhutas teda.
Ta peab leidma Arno, teda weetlema, wõrgutama ja siis 

kui ta just januneb selle järele, millega wõib naisterühmas lohu
tada meesterahwast, siis keelduda wiimasel hetkel, ära wõtta eest 
kui joogijanulisel warastawat mee nõud.

Rima kahtles ja kartis — mast tütar mi imaks tõesti laseb 
end sisse wedada mõnest „kristlasest", kuid trööstis end sellega, 
et kui Rachelil on kord soontes j nudime ri, siis oskab ta ka ajada 
äri, olgu see mõi armastuses.

— Rachel juba igaühega läbi ei lähe.
Nii mõteldes kussutas Rima last, tagus nagu uneks uima

seks pekstes käega wastu selga ja laulis:
• „Schmul Meisse hot a Waib.

Heis sie Jasche, koht sie Kasche. 
G-eit in Waldt, mollene Zitskes, 
kumt a eim kleine Witskes." *)>

*) Tõlkes oleks see: Sh mul Meis sel on naine. Nimi Jasche. Keedab 
putru. Läheb metsa Millaste^ tissidega, tuleb tagasi wäikise sipsikuga.

Kuid Maike juut, wiäike Jtzig mõi Haimke ei taha ega taha 
magama jääda.

Seal tgleb koju Moses.
Tedia Rima ei ootanud. —< Ja üldse tuleb talle see ette nal

jakas, et Moses ei ole enam ära kodust ööseti.
Selle asemel wiibib alati ära kaua Rachel.
Ta ei ole küll kodust ära olnud korraga terwet ööd, kuid Palju 

ei ole ka puudunud.
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Ja nii ka räim. Wana Moses w iigiamene tüibwtuite kütt ja 
mitme naise Pidaja on ko^drils, ngn Racheli ei oie eg,a oie.

_ Moses kameatas ja kan-nachas ning laks wiimaks manaeidett 
füliimid, et mis peogeii fuigu see on, et tütar nii kana ära on, 
ega's -ta poiss o!le, et käib tüdru-knte jahil, aga ende pe-ate jahti 
pidada seda üks sundi neiu ei tohi -lubuda.

PõhM on nihuke. Harwa, kes abiellub siüudineiuga. Sest 
juniit ei taha ju lahkuda oma isaisade usust ja sellele peab juba 
õige hästi maksetarnia, kes ristiinimestest 'läheks naise tühja pärast 
juudi usku.

Ja siis toed. — Juudi neiud on toüga ilusad. Ja inimene, 
kes kosib ilusa neiu, tahab, et ilal oleks ka ilus naine. Ja nii see 
on ka teiste rahmaste juures.

Aga juudi neiu nii pea kui mehele saab, muutub kohe toaisti- 
kuiks juudieideks; te mu ilusad rinnad toe uimad kotti, kogu keha 
kuju muutub.

Sellepärast ei taheta neid kosida, toaid> ainult mätta kui ette® 
juhtuwat ühepäewast õnne.

Öeldakse, et ilus on. Aga seda, et armastatakse, seda ei ole.
Kuid juudineiud ise on armastama toaga .tulised, maga 

kuumad.
Ja sellepärast mõned naljahambad üttema.dki, et ristiinimese 

meri j undi merd wälja ei kannata, et see kõrwetab.
Tuliselt armastas ka Rachel.
Ta oleks üle külmanud Arno niisuguste tuliste suudlustega, 

milliste tõttu unustawad endid nii paljud noormehed juudinei- 
dude kaisus.

Kuid> ta ei leidnud^ Arnot. Ja jõi sellepärast kõrtsis.
Mosese ja Rima mähet kippus nende tütre asi aga juba riiuks 

minema.
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Raudne — otfekohene Sapja»
Aj>al2hes seisiis ma-ailt lühike fõ-numt /eit Ants! Ub>ak on kapimd 

oma naise — noa npntannid. Ja et knritegijn >ise oma süü üles 
tnnnistannd> roiemas eneses mldiagi iseäralist salapürasust ei näh
tuid, siis ei tooidnid seda ka mitte murde rasmasite pealkirjade all.

Aja,leht ei teidnud' selles mida-gi imelist, et mees mõis oma 
naise tappa. See on praegusel ajal üsna harilik. Just kui vileks 
kadunud^ maapealse kohta prestiish, et siis kui maja on saata ini
mest õijgNlsmõistmisele, peab tem-a tingimata ära tapma ja saatma 
pühama piäle ette, kui meie maapealne kohus.

Wõib olla, et selles on ka süüdi see, et maapealne kohus ini
mesi pahlansab — kutsub kella üheksaks, kuna asi wiast arutusele 
tuleb maid kell' üks.

Ja siis ei kanna kohtunikud mingisugust austustuUde ärata- 
wat mormi, mis annaks neile wei.di maiset pühadust, maid' käi- 
toicüb erariides, milles toimiMad ka muis oima haritikinimllikke 
asju.

Kuid nii Mäheste ridadega, kui läks mööda iaj,aileht sellest sünd
ivusest — wöib olla, kirjutas kaastööline sellest küll pika lao, 
kuid toimetaja kärpis, see on, tõmbas punase tindiga maha kõik 
„isillused" — seda enam äratas! kõmu see sündmus maäl, Antsu 
oma ümbruses.

Ja oti tõesti i.mestada, tõesti mille üte keelt peksta. — 
Ants ja Salme otid- elanud, nagu see näinu!d, igaühele harulda
selt õnnelikult, mesimagust, maikest abielu.

Ja nüüd- korragü — Ants Salme tapnud!
Siin pidi tahtmata dletama, et ega's muidu tapnud Ants 

Salmet, kui et see murdis kalle truudust.
Seda mõis arwata.
Aga kellega?
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Setted ei tuiBbiutb- Mingiis-uigusel-e otsusele, sest teati, et Ants 
armastas teati)1 Satme,t .ja Salme Antsn — neil ei afuuib fulm- 
öagil mõnba teist, kellele vileks tnksnnuid snda.

, 3'a õui kusagilt Pale pihta hakata, siis' loob^ kumu juuti ise 
sündmusi ja puistab Puru silma kuulajaile, et maati nii oli.

Ja nii tõusis warsti ka suur kõmusutt Antsust ja Salmest.
^eiti, mis leibma pidi, et Antsul on linnas armuke.
Kuid ega's mees sellepärast lähe tapma a.rmastatu!d> naist, 

ku: la! linnas armuke, kellele pistab pihku mõnisatlu wõi tuhat 
marka ja. kes rahul sellega. Siin pidi ka. naisel midagi olema.

Tingimata mõni armute.
Aga et kedagi ei teatud, siis lunletati külge.
tike- kuulujutu rääkija sidus teda, selle poisiga, teine teisega.. .
Aga selleks wakiti siiski parrmrad Poisid, ümbrusest, sest Salme 

oli olnud naine austa mi steäärt.
Ja kuigi kahtlustawad tõrjusid- tagasi, et irad. ka. mõnd- pilku 

oleks wahetannd' Salmega, siis naeratati neile:
, „Kss siis seda- nürid enam üles tunnistaks. See lastatse 

nüüd rahul jääda hingele. Oga omal- piinlik, aga ilma ees 
ikka ei näidata seda raalija. Iseasi, kui Salme elaks, siis -raast 
eht uhkustaksite sellega, et roaat, mul on läbilöömist niisuguse 
naii-e juures, kui on seda Sa-kme.

Jutud kerkisid, arenesid ja muutusid riksteise raastüläiraaiks.
Leal leidsid ametraõimud Salme kirja, milles seisis, et ta 

läheb surma raabatahtliselt, Palub oma surmas! mitte kedagi, siiü- 
distada. *

Seda paberit .oleks roõidud- pidada mehe poolt raätjapressi- 
tuks, sunnituks, mida oleks naine kirjutanud- surmahirmul, kuid

seisis edasi, et tema, Sallime, surmas on süüdi küll Ants, et 
ta läheb surma tema pärast, kuid, andestad kõik, sest inimene on 
ekslik, ja andestab sellepärast, ' et Ants on olnud talle parem 
mees, kui ta kunagi ootariud.

„... Kuigi lühikest aega...", seisis kirsas. „Aga selle lühi
kese aja jooksul on meie abielu omanud- enam õnne, kui mõne 
teise oma mitmekümnete aastate roiätid. — See, milles tema 
süüdi, .jääb 'lasuma tema südamel, sellega ei ole tegemist kellegil 
M!le minu. Mina aga. tahaks, et see teda nii raskesti ei ru- 
suls, sest ma armastan teda ikkagi nii raaga ja tema mind. Mis 
sünnib, see on paratamatus."
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See kiri, QÜakirjutwkred selge käega Salme poM, Pani nüri
mad mõimnd epaolewasse seisukorda.

Ants oli enese nles> nnnnd tapjana jn ta sellenn ka maagis- 
taknd.

Kui td vileks oilnnd itõljme tupsu j,a see kiri kirjutatuid^ tema 
snrwel, siis oleks ta kohe selle ette toonud, uhkustundega, et maat, 
siin on dokument, teie ^peute sellega uowestamu j>a ei wõi mulle 
mitte mi!dn,gi tehn.

Kuid. .. Antsule enesele tundus selle kirju leidmine ootamatu.
Ja kui temat ette iloeti selle sisu, Puhtes ta nutma su kordus 

ikka muid:
„Mina tapsin ta! Inimesed, kas suute uru, minu tapsin oma 

a.rmustatud' naise! .
Ju sedu kurjus ta niisu.guse rneeteheitega, et mõis kahelda 

tema meelemõistuse juures.

Asi selgines uurimisel.
Liis kui kusiti Antsult üksikusjutisi setetusi, kuidus tappis ta 

oma naise.
Ta ei salanud neid. ♦
Sest tema süü pakitses tema südamel j>a ta awialdlUs selle.
Kohtukätku huwitus uinult küsimus:
„Kas teie tõukusite omu naise mette?"
,/Ei!"
„Kuidas siis? Teie ütlete, et tapsite ta. Kas mõtute tagasi 

oma endise üllestunnistumise?"
„Midugi ei wõtu ma tu.gasi! .. Kui tu tähed surma, minu 

pärust, siis tähendab tapsin ma tema!"
„Wette teie teda ei tõuganud?"
„Ei."
„Kui>das siis teie «leidu tapsite?"
„Mees ju naine on üks. Ja see on ükskõik, kas tõukus ta 

end ise mette, wõi lükkasin teda mina, sest mees su naine ou üks 
ihu sa üks hing."

— Enesetapmine! — tulid otsusele nürimad wõimud, kuid 
kahtlesid Antsu mõistuse juures.
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Haijejanu,
Siuuirif filüntnil jäi Loba wiaachanm Peedi ^tja, kui fee sisse as

tus ja wiisukalt teretas.
Ta oli teda igatsenud, temast unistanud, kuiid nitiib tema 

sisseastumine tundus nagu nükku^ süütamine.
Ta jäi kohe tummaks ega oskanud> midagi mõtelda.
Oleks Peet piamtuib talle sõnaitausumata lauale raha, ta 

oleks käinud niisama sõnalansumata ja heitnudl moodi, nagu 
olnud see paljude, gatjnde raha laua peale panijatega.

Kuid Peet ituLi, andis kätt ja waatas talle silma.
Lõka oli patju nä!inud silmawaateid' pärast teretamist. Nii 

paljud olid tuknud^ samuti kui Peet, .pigistanud^ ta kätt ja waa- 
banub tulle silma. Kuid> nende pikk oli olnud himur-tstiüniline.

„Noh, kas hakkame?" olid nab kõik küsinud sõlmega.
Hukata seda, mis on antud inimesele pühaduseks, fttiiib mida 

ta rojastab, sest et pühaduse mõiste on inimeses kahtlust ärataw.
Nagu kurimatim ajaks teda taga:
— See on pühadus.. . No, oot, ma katsun, kas ma teda tõesti 

rümetada ei jcuai! ..
Kuid Peedi silmis ei olnud seda rüwetamishimu.
Ta maade oli süütu, pühas.
Usakdataw.
Kuid on igas inimeses uss. See on jonn. Ja, see oli ka 

Lõkas.
Ta oli nii igatsenud^ süütut, puhast armastust, kuid nüüd, kus 

seisis tema ees Peet, maadates amameelselt tema südame, nüüd 
wiskas temas kukerpalli kurat ja ta Mõttis tooni nagu elunMne, 
kes naerab Mäksa alles algajat poisikest. .

,Noh, teie soomite?" ütles Lola' nagu peaaegu wäljakut- 
smoalt.
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PeedÄ ei tulnud kohe sõna, üle huulte.
Tn hing uli poeejiiö, kuid siin lendas talle näkku igupäiser 

proosat.
Da kannatas ära. mõned minutid sa küsis siis:
„Preili Loiu! Kas tohin teid armastad>a?"
See oti õrnus hüübes, kuid Lotus ei dlnuid ivaibunud uss.
„Jah!" wastas ta. „Tuhut marka!"
Ei ole olarud Peedil walusamat pisteit, kui see. Da tuikus jat- 

gädel, sest süd-a ähwardus tainetada üle äärte. ..
Ta tõmbus vahutasku, wiskas seutt ^lauale kakstuh-at — oma 

wiimase rohu, sest enam tull ei olnud — sa tormas ukse poote.
Kuid^ enne, kui ta uwuda sui, seisis tema ees Lola. Hoidis 

suma, krumptikult, kui Peetki, kinni ukse käsiwurrest.
Puur sitmupilku muutusid nad. üksteisele silmi.
„Teie ei tähe kuhugite!" sõnus Loiu. „Teie ei tähe kuhugite!" 
Ju temu silmis peegeldas uhustus. Waikne meeteüruheitmine. 
Peet tundis, et see naine on ligidasem, kui olnud keegi tema 

eluajal, kuid temas üsas end uss uude keeru.
Ja ilmu, et teaks, mispärast, huumus ta Lotut edasi.
„AH, sul on kuhja, et ma mast tahan tagasi omid1 rahu?" kü

sis ta puurima ironiigu.
See oti piste! See oti mälus piste!
Kas tahtis Lola tema!lt rahu? Ei! Lola tahtis teda armas

tada, kui inimest, keda armastab tema ju saab temast uru.
Lola sai aau, et ta matesti atgu.nud oti — oo, see uss ini

meses! — kuid enam puruta polnud.
Silmapilkselt oti ta tuna suures, huuras vahu ja kargas 

uuesti karmptikutt Peedi juurde, teda ahastuses kinni pidudes.
„Süh, ära huuwu mind! .. Siin on sinu vahu.. ., kuid ära 

mine ära, ära mine! Ma palun sind..."
See oti ahustaw hüüd.
Peet pehimunes. Andis jävete.
Lola tahtis olla talle meelepärast.
Ta ju armastas teda! Oli malmis ohmerdu^ua end nii ehk 

teisiti. t
Kui ainult saamuta selle, armastust, keda armastad.
Ju Lola wiis ta istuma diiwnile. Punus käed ümber ta 

kaelu.
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Nägi, Pse.t on ärrÄatud.
Tondis — oahustinb tema niirme fee, 5ui ta anbnb.
Ja tõmbas Peedi enesega diimanile.
Naign õieks snnideilnuid Peioti konn. Nii jÄkk tnnd-uis atolle see.
Inimene, ked^a ta armastab, «andud talle kui masin.
Kaastundmusest! .. Rasiat-a! ..
Peet wõpastas.
Lo!ta käed ümber toma kaeta tundusid ussidena. Nad õhotasid 

kuumusest, kuid tnndu!sid' siiski külmad.
Peet oti olnud naise sa uus. Otsinud^ hiüge, kodu suvuida vin

nale, kui oma naist, taita ... nüüd 'tegi talle see neiu, keda ta nii 
armastanud, keda ihatdianud, itagn kaastuindmuisest selle hea
meele, et ei wõta vaha, maid...

Peedi peas keerles. Kees südames.
— Kas siis ei olegi muud, kui müüdiawus. Kas siis naiste- 

rahrnas ei oie enam kui pudet õlut, üks paberossi! “
Tal oii mailus.
Ta oii jununennd Loiu särele, igatsenud tedu, kujulellenud, 

et nad sulamad ühte hingeliselt. . .
Kuid nüüd...
Tal oli olnud naisesanu, kuid talle pakuti maid kirgede 

rahustamist.
Naise, kuii inimese särele oleks jäänud ta ikkagi sanutiema.
Peedist kadus ära iga!sugune tagasihoidlikkus, igasugune enese

piiramine.
„Kas su urwud, et mu tõesti tulin mata selleks sinu juur

de?!" kärgatas ta Loiu peuie. „Anwud, et on ilmas wähe neid, 
kes mind selles rähuld.awUid. . . Kahetuhunde maoga eest ieian ma 
neid wiis, kuus, seitse.. ."

Lola ehmus. Ja tõmbus kleidi süda, midu tu kergitanud 
katma mait üle põlwede.

„Tagur^e!" hüüdis pahaselt Peet ju tahtis üles tõusta.
Kuid Loiu hukkas talle kaela kui takjas.
„Ma ei lase sind minna! Mu arniastan sind!" hädaidas ta 

Põimides end ümber Peedi kaota.
Peet kaotas iseenese. Näis nagu- oleks langenud ta hingelt 

raske koorm, kuid ... ka süda oti segine.
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Lola tõmbas Poeti en-eft-ga dlimcvnÄe.
„@i!" linnibais Peot. iee on minus snrnnb!"
^Armas!"^ lõõtsutas nuttes- Lola. „Mul ei ole sulle pakkttdu 

miuu!d>! Ava põlga mind äva! Ma armastan siud!"
Lola nutt pehmendas Peeti. Dogi sentimentaalseks.
Ta wqatas itemia nutuwlabinas tuksuwat keha.
— Ei! Dii rasule pärast ei wõiks inimene nii nutta ! ..
„'Ei taha sa mindi" nuuksus Lola. „Ütle, ei taha sa mi -id?!..."
„Äga sinu hing-?" küsis Peet. „Sinu süda?"
„Nad' on sinu! Tee nendeaa, mis tahad-.. . Wõta- mind nii, 

nagu oleks ma sinu naine! .."
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märgitud — määritud,
Süngieib1 inamgiia wävawaid ^aw^nesid joi ifccfJfiib toäiLjia Jlmi.
Ta oili ava istunuid^ onm oarisituise >cha.
Wangiba dn murrab, muudab immeM ümber tenna. endise 

olemise.
Waug-la on karÄu-se-ks kuriiegijaile.
Zedia suurimaks murdsaks uga neile, kes ei oiLe kuritegijiad, 

wiaid osutunud nendeks elu paha nuilsa tõttu, oma uususe kiuste.
Nagu o!li sõdu Jlmi.
Temas oli kalduma lööduid usk üldse selle ilma õigusmõist

mise sisse.
Ta sai koju.
Oli jälle mabu inimene.
Kannatanud^ — ei tea isegi, mis eest.
Ja kuna see wangisolek oli talle maid üks eluline arusaama

tus, pidi ta imestama ka jõudes koju ja kuuldes oma ema jw= 
tust ust, et tulnud wõhiwõõrad meesterahwad ja toonud talle 
mh>a.

Üks neist olnus küll see, kes leidnud 'ü!les Jlmi pooli kaotatud 
raha, kuid kes ei tahtnud tulla tunnistajaks kohtu.

Oleks ta tulnud tunnistama, Jlmi Põlleks mitte mangi lan
genud, Jlmi 'Oiu oleks kaitstud olnud, aga nüüd.. .

Ja siis parast tõid nad> raha Jlmi emale, nagu wastutasuks 
selle eest, et Jlmi istuma läks.

— Mis kasu said nemad sellest?
Ka Jlmi mäletas, et kellegi mõõna poolt temale mängima j ja 

»padajänni" tooidi.
südametäiega õlleks ta selle tagasi saatnud, paraskisse mi- 

sannd, kui ta oleks teadnud, kelle poolt see, poleks see mitte hea 
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maitsenud ^mõrtsuka" kõrwet kõhule. Ja> enne weel kui t-a ise 
oteks jõudnud mõteldu, .aitasid^ kat selle käest tai süüa- ta kaas- 
mangid.

— MisPüeaist tehti kõike sedu>? — uur istus' ka Ilani kiisiides, 
kuid ei leidnud^ wiustust.

„Oi, mis oti!" sõnas emake. „Ei muksu emmst ärrituda... 
Selle vuhia tõttu o!len ma sent illusasti tülli sauarud^ jn ka sina 
toiõilb mõne mällu püemu weel kodus rviillidiu pärast sedu ilm
süüta kannntumist. Heitu puhkema, eks hemine päew too 'aru
tust, uusi seletusi..."

Jlmi kuulas jm heitis magama.
Kodustes pehmetes maipades' ununes täbiekatull mure.
Ju Jlmi Mudis seguma!tu õndsust kuni ta wiibis unerlivves.
Kuid seul tuli uus hommik.
Ütesärkamine.
Ju Jlmi seisis sülle tõsiasju ees, et ta peab nrinemu omate 

uut töötohta otsima, sest Eestis ei elu inimene mitte leiwa- 
puu ell.

-'Jlmi otsustas minna tagasi Abramowitschi jutuke.
Sest kuhu muijiule! — Igaüks oleks ütelnud, et see on Abra

mowitschi juurest Marguse pärast tahti 'lastud.
Teenib ta aga uuesti Abramowitschi juures, kõik mäng utak

sid päid, et maat, siiski on ta aus teenija, kui ta pärast wangilar 
uuesti oma leiwawanemu juures tagasi.

Küll rääkis Jlmi ema, et need^ wõõrad awatdanud kahtlust, 
kas Allramomitsch enam üldse J!lmit näha tahab, !temaga sõna 
räägib, kuid> Jlmi jäi oma otsuse juure — minna paluma Abra
mowitschi.

Ka ema ei sõdinud' mastu, ehk ta küll selle õnnestamisse wähe 
uskus.

Ta ei olnud kunagi-Abramowitschi pahaks meheks pidanud, 
kuid siin rääkis enam emalik etteaimdus, kui armamine.

Jlmi läks.
Päike Paistis heledasti ja täitis inimesi elurõõmuga. Ja 

Jlnri mõtles, et päikese soojus tungib ka Abramowitschi sü
damesse.

Täis tootuist ligines ta oma endisele teenistuskohale.
Jõudes wällja põikuulitsast, krist siis läks otsem tee Abramo

witschi äri juurde, kuulis ta juba, eemalt sõnelemist.
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, uügii — äri ees! jeifiib Wvaimoiwiitsch ja meel keegi teine 
juult Sätermiami ja riidlesid nii, et fumibi käisid peas nagn wäik
sid !kapse hiarmooniknd.

„Wos keäss Mi fterum miif mmne Sicksilke!" *)  wihiaiskas 
Abrarnowitsch.

*) „Mis kotad sia ümber minu ptilaga?!" (Sickselke tähendab põig- 
lik-pilkawnlt nimetust ristiinimese plika kohta).

**) „Pane tal saba lukku! Pane talle silt külge, et ta sinu!"
***) „Mine põrgu leiba küpsetama!"

****) "Sinu oled ees, ma ei saa minna!"
*) „Sina oled suur tattnina!"

**) „Sina oled kürnapeu!"

Kuid ka Lasermunn ei jäänud^ w-asitusi wõilgiu.
„Shkis tsui sain shwianits. Leig heruif ia tsetale, .dns sie to Pai

ne is!" **)■
Asi seisis nimelt selles, et Laserrnnnn oli käinuid kabinettis 

Friedaga, ked>a Abivamowiitsch ültetoial pidas.
Jlmi peatas. Silmapilk tiginedia poinnd> kuigi kohane, kuna 

kaks jimti 'fiauja miilitsal kõmasti kaklesid.
„Gei irt Drerd Beigel llakken!" ***)  karsns Abnamomitsch 

hariti se juudi sõimu lause.
Lasirmann kehitas õlgu, naeruwine libises ülte ta näo ja ta 

wiastas:
»Du öist shein too, ich gon niit gieeniJ"' ****)
Jlmi seisis.
Ei. Nüüd kus inuit wihane, kuis ta kakleb teisega, ei ole hea 

Iva hele minna.
Kuid tüli ei kestuüd, kaua.

^„Du bist a greise Schnorh!" kähmatas Abramomitsch, 
Pööras kanna pealt ringi ja läks ornai ärisse.
, ,,Du bist a Barch!" “) wiastas! nagu sülitawalit Lasermann 
ja pööras ka> minema.

Need olid juudi kõige kangemaid sõimusõnade
Abramomitsch leidis aga, et juut sõimu aialt siiski oma „ka- 

pitaaliga" wälja ei tule, nii et ta sisse astudes meel ühe wene- 
keelse „kolmekordse" pobises.

Teenijad naisterahimad maalasid talle kõik imestanult otsa, 
et mis pagana „termitus" see niisugune on.
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Tuli j ui Abrumowlt sch pärust ü vaw i iL etu!d> ö ö'b täna esimest 
fotibia ärisse.

Oli see „emaraputus" huuAM tulnud, märkas >ta küll, et ta 
seda põlleks pi-danud> ütlema, a>ga kui äriperemehel ei passinud tal 
teeni säte ees endi Hiäbeneda- ega nende käest wabandust paluda.

„Moen!" sõnas ta nagu rusikaga.
Teenijad^ toätijtlb terwise wastu.
Abramowitsch wiskas tigeda, sööma pilgu Frieda peale, kes 

oti olnud täinud öõl Lasermanniga ja1 läks oma kabinetti.
Jlmi pidi minema tagasi, et tulla teine kord.
Kuid temas oti seda usku, mis üttes — teelt tagasi minna, 

tähendab — loobuda.
Seda ta aga ei tahtnud.
Ta mõttes parem weidi oodata.
Ta oti waremgi näinud, kus juudid kaklewad' nagu, iveris-- 

peadega kuked, on malmis üksteist ära sööma, aga kui tuleb 
sinna wahete keegi wõõras, siis on nad selle wastu nii lahked, 
nii lahked.

Ja sellepärast otsustas Jtmi wiiwitada, ära oodata, mil 
ununeb Abramowitschi wihatuju, ja ta muutub tagasi juudilik 
lahkeks, ket küll ussisappi hamba taga, kuid kes sest wätjagi ei.tee.

Jtmi seisis.
Mööda läksid inimesed.
„Mis sa arwad? Kena preili, eks ole?“ sõnas keegi noor

mees mööda minnes 'teisele tähendades Jtmi Peale. „£ma kolm
sada marka määri?"

Teine wiskas pilgu Jtmile otsa sa sõnas siis:
„£o, nihukesi saab muidu!
Jtnri tundis, kuidas ta punaseks täks.
See oti wiha.
Wiha mitte sellepärast, et teda teotati, hinna peale artoati, 

waid, et teda peeti nii odawaks, madalaks. Just kui hüppaks ta 
meestele ise kaeta, et — niisuguseid saab muidu...

Ja mispoolest on temast parem Frieda? Wõi Elga^?
Ja neile, mõ'tetda, mis maksab Abnamowitsch ! . .
Meel paar mööda mi newate poiste pilku ja Jtmi wihastas 

— ta ei seisa ju mitte kui juudi kaup waiateatnat — ja astus 
Abramowitschi ärisse.

Teretas.
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Ta termis wõeti ma-stu. Etchemcoa>t!likuibt, magu õlleks ta sõnad 
tõbissd, magu määriks umd. Nagu mõiks nenõest külge hakata 
midagi pahu.

Jlmit wiaadmtl. '
Ja nüüd tundis Jtmi, et nende pilkude keskel ei ale tal 

enam olemist, et teenimine Mramowitschi äris oteks tulle Kol
gata teeks.

Ja see teadmine mõttis juõa jõu jalgadest, kui ta täks Abra- 
mowitschi kabinetti.

„Noh, mis .otiep-V" pööras Abramomiitsch silsseiastnjia paole. 
Nähes Jlmit, läks ta kutm pahaendeliselt kortsu.

Jlmi amaldas oma palme.
Ta tegi seda nii alandtiknl toonil, nii wiisakate sõnadega, 

kuid neis ei olnud hinge.
Ei olnud lootust.
Hinges ütles hääl, et kuigi Abramowitsch teda tagasi wõtab, 

tr juba ise ei jäe, sest piits on küll mälus, a-ga malusamad on 
pilkamad Pilgud. Piits lööb korra, on matus, kuid watu wai- 
bud. Ainult sutt õhetab. Kuid pitkawad pilgud, need söömad 
nagu hanrbaMalu.

Abramowitsch kuulas rahulikult ära Jlmi kõne, nagu oleks 
ta täis lugupidamist tema wastu, kuid siis sõnas:

„Ai mai! Kas tei otep hull? Mis tei metlep, et minu wetap 
tagasi teid roiu niid! .. Niid, kus- tei otep erameerit, kus tei 
otep waras?"

Seda kuuldes tungis Jlmike näkku roeri. See ütelust lõi talle 
tulist rauana südamesse. Ta oli malmis kargama küüntega näk
ku, kuid- taltsutas^ end> roeel.

Juut roõttis ümbriku, pistis sinna sisse mõned rahad ja ula
tas siis Jlmike.

„Säh, metap, et ei tülep keegi mind selle see welja pressima... 
Adjee!"

Jlmi leidis, et edasi rääkida asjatu.
Ta pööras ümber, et tulla Mäksa.
Sl eks Aörauromitsch annud talle raha lahti sett, ta oleks -talle 

selle Misanud näkku, puruks rebinud ja wisanud wastu nägu 
rahatükid, kuid nüüd ... nüüd oti ta nagu loo-musunniliselt 
wastu wõtnud ümbriku ilma, et isegi oleks teadnud, mis seal 
sees.

157



Ku-i ta kabinetist wätsa tuti, p-eatusitz ta endtste fiOiaSitieienijiaite 
Pilgub ta peal.

Jlmi hoidis kaes ümbriku, nagu- mõne j uhu sl ise toiastuitiuitijia 
poolt untud lille.

Sedu märgati.
Ja muigamad näoilmed nagu tahtsid ütelda, et maat Abra- 

mowitsch põlgab küll ära, laseb minna mangla, apa^ kabinetis 
wõtab siiski mustu su unnab raha.

Jlmi ustus uulitsale. Lüks kosu poole.
Nüüd, alles, teel tuti tulle meetde muuduta, mis on ümbrikus.
Selles oli rahu. Ju mitte just wäike summu.
Jlmi silmu tutid pisarud. — Tähendab, Albrumowitsch on 

hea mees, ta uituks heameelega, kuid ei mõi, sest tema, Jlmi, on 
ju nüüd määritud! . . Kui pidulitõbine, kellest peab eemale 
hoidma! . .
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fcaheketi*

*) Tõlkes umbes: „Kes tunneb neid, teab nende nimesid, kes koh

anud siin muga toalt ja ... nii..

Pauil ja Toni wÄsiL toa.
Kahe moodiga.
9taibi dliiibi kumbki isenime-gia: Pou^l Mu!ru ja, Toirvi Lohk, 

neile ei oleks pibatub Midrna ühist tuba, sest ainult mees ja 
naine wõiwad olla öö wõõ oas tema jas ühes numbris, kuid Doni 
o-li üks niisugustest, kellele oti juba jaatusest antud diaba pat
jade meestega j,a seda saadi aru ka wöõoastemaja toa wätja
an dmi sel.

„Kas aja peale?" küsiti ainult.
Ja kui Toni wastas, et wõib olla, koguni mitmeks päewiaks, 

siis kiskus wõõrastemaja omaniku kulm kortsu, sest see oli maid 
ühekordne üür, mis sai ta nüüd toa eest, muidu kus meetis paa
rike sees tunni, maksis ikka oma terme kahekümneneljatunnilise 
P-äerva hinna.

Ja niisuguseid! paarikest küiA öö jooksul täbii palju.
Numbrituba! 'Oifii suur ja kõle.
Kaks woodit, kumbki isemoodi tekiga, akna all iliauib1 ja ühes 

nurgas pesemise riist. Ja enam muud midagi. Just nagu ei 
oleks Peate joomise — selleks laud — magamise ja pesemise 
wõõrastemaja numbris enam- midagi teha.

Tapeet oli mana ja täiMojutatud.
Paul, kes üldse atistunud- Tonile ja tegi maid seda, mida see 

käskis, ke-l ei olnud omal en-am ise seismast, hakkas nagu kooli
jüts tegema muud asja kootiõpetaja selja taga, ilugema^ seinale 
kirjutatud ridu.

Ühe moodi kohal seisis:
„Wer kenut Äie Wõlker, nennt die Namen, 
die gastlich hier zusammen famen."*)
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Paul luge-s kichw peiinail j.a maatas >allu wooõi toiailbia peale.
Km pcnlpu1 intäim suist o li nä i natib1 jieie1 li htn e inatp ?!
Da -oli näinud äärmist miüübiaitouift, MMlickavseni joobmvust^ 

kus inimene nnust-ab ülübpie ära, ku>s> pea, kus. ..
Ta -oli -aga ronib olla näinud ka noori tütar lapsi, §es meeli- 

'toitub' elumeestest, näinud- noorimehi, kes wärisesib' tatinbepM 
han'guft kõige h-oolimatuma lõbuuaisterah-wa juures, kes stisl kui 
noormees ohwerbab oma esimese pühaduse, suiitsetab ja köhib...

— Kui palju sigadusi oled sa näinud-, waip! — mõtles Paul 
endamisi. — Ja kui palju õrnust, mis heidetub sigäbe ette! ..

Ukse ligi-dal seisis mingisugune määrus wõõrastemasa pe
remehe poolt, -eit ilma tarloiduseta mitte põletada, elektrit,, kuid 
toegi oti sellest aru saanud kui mingist tömbilusõpetusest, millele 
ta mitte kaasa tun-da ei tahtnud' ja mill-e -all.a -oli ta firjutanuib 
Aleksei Tolstoi sõnad:

„He BJTb3eilIb CkIJlOM B COB-feCTb HWKOMy
M Hkinoro He BfOHMLlIb B D3M flyÕKHOK*)

Wõi tundus see, et elektrit miE põletada ilma- tarbeta ka 
sellele kirjutajale „paradiisi -ajamisena."

Teises seinas seisis kiri, nähitawast-i kirjutatud' kellegi inglis- 
keele h-aigse eestlase poolt ja nimelt:

,Jt’s a lõng way to Wiru tänatu
Näe, siin on olnud' wist ka üks isand- Pe-lgulinnast!" sõnas 

Paul Tonile, näidates kirjutuse peale.
Toni naeratas.
„Wäga woimalik, et selle jalad on õlge ruttu Wirru wiinud", 

sõnas ta. „Aga siit koju wõis tal wist küll kauge olla, sest et 
„girl" ta puhtaks tegi nii, et -ära wõta moori meest, maid kui 
mõni sõidab, siis jookse kõraMl.

Natuike eemall teise moodi kohal seisis jälle:
„Ku- seda 'teaks mu manemaidl
Ei tea, kas pahaks- panemad-..."
Paul põõnas silmad- ära ja sõnas:
„Seinad täis kritseilda-tud nagu mäljakäigu kohas!"
„Eks tal sellega sarnwduft ole", lausus Toni. „Siin jälle 

läbikäimise koht."

*) „Wägi-si ei tungi sa südamesse Üllegile ja kedagi ei aj-a sa kai
kaga paradiisi."

** ) Kauge tee on Wiru tänawani..
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Doni ütleS seda teatud rõhuga, kuid Paul sai sest aru hoopis 
süütaS mõttes. Ja tõi see ütelus temasse mingisuiguse tulewikku 
simcmuaituse tunde, et kes teab, kuhu siit läheb tee.

— See läbikäigu kõht on ka meile nagu wahejaam — mõtles 
ta, — kust läheb edasi tee ei tea kuhu.

„Tahad sa süüa?" küsis Toni.
See toon oli niisama südamlik, niisama ka lihtne, kui kõneleks 

ta oma mehega.
Kohaiw>ahetu!s M wiinud- Paulilt isu.

„Mina küll mitte!" wastas ta. „Aga kui tahad sina, ura he
listan."

„Jah, mina tahan küll!"
Paul ligines' uksele, kus seisis kellanupp, et kõlistada.
„Ei-, ei mitte siin!" sieatas teda Toni. „Tead> meie sööme see

kord oma fitlu peal sa meil ei ole mitte ükskõik, mis meile ette 
antakse. Siin tuuakse aga sööki ainult ette selleks, -et wõtta raha, 
Oga mitte selleks, et wõõrad söönuks saaksid."

Paul peatas'.
Tonii oli ütelnud» — oma kulu peal... — Tema, Paul, oli 

olnud ju alati Toni kulu peal. Tahab ta siis sellega ütelda, et 
niüld söb'er Paul, hoolitse enese -eest ise.

Ta seisatas. Nagu kindel kcha, kel kuid- löödud otsast maha pea.
„Noh, mis sa mõtled?" küsis Toni palitut selga tõmmates.
Paul tuksatas ja sai aru', et ta Tonit aitama peab.
„On juba seljas'!" sõnas see andeksandwa naeratusega, fui 

Paul talle palitut selga aitama^ tõttas.
Paul jäi jälle seisatama nagu koolipoiss, keda üleannetuselt 

tabatud.
„Noh, mis sa waatad?" küsis Toni imestanult, sest ta märkas 

Pauli silmis nii isesugust selget helki. „Aja ruttu palitu selja ja 
lähme!... Wõi tahad' jälle, et ma su palitu käsiwarrele wõ- 
taksin..."

Paul tundis, et tema kohus oleks olnud' sõna kuu'1'ata, kuid 
Toni ennine ütelus, et nagu oleks nüüd nad oma kulu peal, mil
lest Paul järeldas, et ka tema ise enese eest maksma peab, tõi tema 
rinda wäikese keerlema ussi.

„Ma ei tule!" ütles ta nagu haawatult.
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Tarn ei olnud niisugust wastust iialgi ootarrud.
— Tähendab, Paul ütleb enese temast ära?!...
„MW?" sai ta oma rahutust alla surudes üle huulte.
Paul ei wastanud.
„ÜHe miks?" peaaegu ahastas Tont ja haaras kätega aladest 

Vinni P auli l.
See Toni närwilikkus wiis Paulilt iseseisivuse.
— Wõib olla, ei olnud see nii... ei pidanud ta Ette nõnda 

mõtlema, ütlema...
Toni waatas Pauli silmi ja ainult Paul ei pannud tähele, et 

veis silmis peegeldus ka ahastus, ahastus sõbra järele ...
„Ütle, miks?" küsis Toni weel kord, seekord juba enam nõr- 

Vetval häälel.
Ja see Toni nörkewus andis Paulile hoogu-.
Temas julges keerdu lüüa uss.
„Ütle, miks?" küsis Toni juba päris abitult. Sest ta kartis, 

et jätab maha teda Paul.
See oleks olnud talle walus!
Nad d olnud küll kui pruut ja peigmees. Toni andus kõigile 

ja igaühele ning Pauk pidi teda selles weel aitama, et keegi segama 
ei kipuks — oleks olnud ta tema peigmees, .ta oleks pidanud ist 
keelama, ise wahele tulema ja ütlema!-. „K>gsige Doni juurest, teie 
ttoije ihu rüwetajad, ta on minu!"

Kuid seda ei olnud. Paul pidi kui truu kannupoiss seni pi
dama mahti, kuni Doni oma häbiäriga walmis, et teda siis jälle 
§aata uut otsa tegema.

Ja nüüd oli tal tunne, nagu tahaks Doni temast lahti saada.
Kuid Doni ahastus seisis selles, et kuna ta küll andunud ihuga 

tõigite ja igaühele, oli ta hing kiindunud Pauli külge. Hing ja
nunes tema järele, mitte ihu. See ei osanilid üldse -enam janutada 
armu järele.

„Ütle, miks?"
See tundus Paulile weel wiimase sosinana ja ta sai aru, et 

ta selle peale wastama peab.
„Sa ütlesid ju, et siin oleme meie omal kulul", seletas ta juh

milt, ja ainult nüüd tuli temasse wäike häbi kohmetus—kas ta ei 
lstmnitse mitte lapselikult. „Ja tead, mul ei ole ju midagi!"
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Dii näha, kuidas kadusid pilwed' Toni näolt. Tagäsi tuli 
jälle ta endine elurõõm.

Paul nägi, et wuat, wursti naeratab ta ju fee sõbralik naera
tus teeb naeruwäärfeks tema sõnad!

„Aga oota! Ma olen mees! Ma püüan ja tasun fitille tõik!" 
hüüdis Paul lüües käega wustu rinda.

„Ha-ha-ha! Kes siis sellest räägib?!" naeris Toni. „Kui ma 
ütlesin omal kulul,"' siis mõtlesin mu sind ju ennast!"

„Aga mul tundus, et sa seda tahtsid andu mõista just minu 
kohta!"

«Millest sa seda järeldad? Sa pole ju wist kimagi olnud oma 
ette mees..."

See ütelus oli Paulile walus> kuid^ ta tundis', et Toni silmis 
oli ta seda ära teeninud'. Ja tema endist elu ei wõinud ju Toni 
teada.

„Su ütled, et mu pole olnud mees? ... Jah, su pole sedu meel 
näinud. Agu on inimesi, kes sedu näinud' on, enne minu lunge- 
mist..."

„Pea!" peatas teda Toni. „Kas sa ei tahu sellega, et sa end 
langenuks tunnistad, alla kriipsutada minu langemist?"

„Ei! Selle peale pale ma toeel mõtelnud. Sa oled minu 
silmis olnud alati niisugune ja ma pole millegistki tulnud mõttele, 
et su langenud..."

Need südamest tulnud sõnad rahustusid Donit.
„Aga, et mu mees olla wõin, seda ma sulle näitan!" kinnitas 

Pant enese tulemiku mina sisse uskudes, tõotust andes.
Toni pani käed ümber ta kaela.
„Dle mulle meheks!" palus ta. «Hingeliseks meheks! Nii- 

sn!guseks meheks, kelle südamel peale Jumala on maid. Toni."
„Ma -ei usu Jumalat!" sõnas Paul nagu haawatult.
Kuid Toni ei pannud tähele seda tema silmapilklist tusatuju 

Puh-angut ja rääkis rahustades edasi:
„Siis niisuguseks meheks, kelle hinges on, kelle südamele on 

kõige lahedam Toni. Ihu ei ole mul sulle enam Pakkuda. See 
on rüwetatud'. Ja lajs' rüwe tümad seda -cd>asi teised. Ja kuna ma 
ei saa sulle enam pakkuda puhast ihu, kuumad minu hing sinu 
tvastu kahewõrd seit!"

See liigutas Pauli.
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„Tonilene!"i vahu sitas ta, Mtades Toni pead. „Kes> neidudest 
ei oitie1 andunud teistete, niisamuti vüuetasaile seni, kuni ta ei iem 
omale kallima. Ja kes ei andu naistest edasi wõõrastele, kiri ta 
mehega läbi eitanud, sa see, mis tundunud' enne waimustaw, kui 
kunst, muutunud hingetuks, kui käsitöö. Ma olen õnnelik, et sa 
õlleks minu, aga ma ei suuda sinu eest hoolitseda kui mees!..."

„A,ga sa ütlesid, et sa tahad o-lla meheks, näidata, et oled 
mees!"

!Paul waikis. Nagu löödult. Just kui talle oleks öeldud, et 
näed, su ees on õnn, aga sina seda ei saa, sest sa p>ole nrees.

Toni nägi, et ta riiwanud teda, wõib olla, teinud^ haiget ta 
hingele, sa parandas:

„Paulikene! Ole mulle meheks, nagu olid sa seni. Seni ei 
kuulunud sulle nnnu hing ja sa olid roata minu „kass", nüüd aga 
kuululb^ sulle minu hing ja sa oled minu mees. Ära põlga mind 
ära, et ma! teistäle andunud — pesunaise mees paneb samuti' ama 
naise pestud' pesu selga, olgugi et naine ka teistele peseb ja need 
ta pestud pesu selga paneroad..."

See oli öeldud^ nii lapselik naiiwilt, kuid seda suurema siidam- 
liku ko!mis!miga, et Paul tagasi hoida ei suutnud' naeru.

„Olgu! ... Ma 'ei teadnud, et abielu on niisama labane!"
„Jga asi on labane. Ainult südamlikkus annab talle mõiste. 

Ka palitu selgapanek on labane, ma saan sellega ise roalmis, aga 
see, kui sa aitad, ehk aitan mina sind, see on südamlikkus."

Ja Toni roõttis Pauli palitu.
Paul pidi weel küll nagu mingist südame kärbsest ham'mus- 

tatuna ktisima, et miks ei lubanud' Toni temale roarem ise seda 
südamlikkust, et oleks lasknud' tal selga aidata palitut, kuid suutis 
siiski waikida.

Ja kui Toni talle palüu selga 'aidanud ja siis naerataroalt näkku 
waadanud', sai Paul aru, et nii parem olnud.

Nad laksid restoraani õhtust sööma.

„Mida preilid' käseTOad?" tamardas kelner Toni poole, lootes 
sellelt kaaisasolewa meesterahroa taskut laastataat tellimist. „Koh- 
roi likööriga? Wäljamaa roeini?"

„Lubage wäike karahw rotina, kaks' õhtusööki ja kaks pudelit 
õlut!" sõnas Toni mitte sugugi liigutatud sellest kumardusest. 
„Lubage toidukaart."

164



„Meil E miini schmtzel, lamba rägun..." tahtis, kelner ette 
lugeda, kuid Toni tahwatas uuesti:

«Lubage toidukaart,.meie loeme ise."
Kelner wiskas arusaamatuse pilgu Toni poole sa tõi kaardi.
Ja wiimaks arwas ta taipawat ja ta nägu lõi muigele. — 

Tähendab, Toni kostitab kedagi omal kulul! ... See on wist iga
tahes mõni ligidalt sugulane. Muidu oleks Toni ju kõiksugu 
kallid sööke ja jooke wälja tellinud ja teda laastanud.

Ja kelner oleks olnud' jälle teinekord' tema kasuks, nagu fee 
ikka olnud .

Tahtis keegi rikas isand kabinetti mõnd' lõbunaisterahwast, siis 
saatis kelner ikka Toni järele.

— Möödaminew nähtus! — lõi kelner käega ja wiis neile 
toidu.

Oli õhtusöök lõppenud, lahkusid Toni ja Paul restoraanist.
Kelner saatis neid' suuremeelse kumardusega, just kui oleks 

tahtnud ta ennast trööstida, et homme on ka päew!
Ja Mast homme tuleb Toni -Möõraga, kes on alles wvõras, 

et lainetab kui merihädaline.

Kui nad oma wöõrastemaja numbri tagasi jõudsid, oli wäkjas 
juba Pime.

Ja esimesed ööliblikad' oma söötadega juba numbrites.
Teiselpool kõrw'as toas oli weel waikne, kuid teises kuuldus 

joobnu laul:
„OH, plika, ära karda sa, 
ei ma tule kallal' stllle kirmega! 
Ai, kukkula, kukkula, kullassaa, 
ai, särewere ruudi rallallaa!..."

„Ega nüüd pole terwel ööl rahu!" tähendas Toni.
«Kuidas nii?"
„Noh, kes aja, peale tulnud, need ei larmitse. Toimiwad, mis 

toimimaid ja lähemad jälle. Aga kes terme öö peale tulnud, need 
laknmad' ja lärmitsewad kuni hommikuni."

Körwal aga läks edasi lällutaw laul:
«Siis plika talle wastu jorises 
ja omal kõht tal kori'ses...
Ai, kukkula, kukkula, kullassaa, 
ai, särewere ruudi rallallaa!..."
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„Kuula nüüd!" sõnas Toni nagu atteheitwalt, just kui oleLs 
to-ortiDb' siin tedn Paul, kuna tema, aleks- kaMuud- pauemat, vaikse
mat kohta.

Paul istus laua taha.
„Nüüd! tahuks südametäiega juua!" pahmakas Toni. „Et 

lämmatada kõuwu, et nad- ei kuuleks sed-a- lärmi ja ..."
Toni l-anse jäi po-oläli-.
Paul- w-aatas talle otsa.
Ta nägu oli paljulub-am.
Ja ometi -oli ju tema, Paul, ka ikkagi inimene.
Weres lõi nagu midagi mässama.
„Aga kust saab wiina?" küsis ta nagu janutades.
„Wiina saab siitsamast", tähen-d-as Toni. „Nad miiüw-ad 

a-ltkäe."
Paul, keda joob-nüks teinuid- see äkiline elumuud-atus, see uus 

olukord-, tõusis püsti ja õhetas:
„Jah, juua tahaks küll! Juua j-a ennast unustada!"
Ennast unuskudn»?! — Toni sai -aru, et see tema jaoks.
„Mine ja kõlista!" käskis ta. „Mulle nad- wi-ina ei keela. 

Ära sina oga end- nii wälja lase p!aista. Ei keela kiill, aga ikka 
peab nuruma."

Paul kõlistas j-a istus tagasi oma -kohale.
Warsti tuli teenija ja Toni läks- tern-aiga -esikotta.
Kui ta tagasi tu-li., h-õiskas ta:
„Wiina saab! Saab wiina! Ja siis joome! Unustame 

endid! Sest noorus on ilus aeg! Noorus -ei- tu-le enam tagasi!"
Kuid wist peitis- see laul eneses! niipalju kurbust, et Toni. nmr- 

dus, wajus wood-i äärele, ja tema pilgus^ hüüdis appi, na-gu karjus 
mingi kaduma järele ahastaw lootusetus.

„Kui inimesel oleks kaks -elu!" ohka-s ta.
„Ged-a ka on!" püüdis Paul teda tasa trööstid-a. „Üks ihuline 

ja töine hingeline!"
„Ei!" peaaegu-karjatas Toni nagu oleks teda torgatud walu- 

sasse kohta. „1lks hingel-ine, teine ihuline — kutid- nad- on ikkagi 
üksteise kammitsas. Mcv mõtlen kahte, täiesti ises-ei-sw-at elu!".

„Kuid-as, et sinu -elu oleks kahes -isikus?"
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Er km löbi^eiDainiib -cfen ühe -elu täis 'lollusi, rmnÄlusi^ 
eksimisi, -et siitz! oleks mul o-es weel teine elu, lupsepõlwest pe-üle, 
kus ntid läheks ellu uuesti puhtana — siis ima 'teaksin, kuis enuust 
hoida!"

„Agu kmi sa urrustatsid kõik, na>gu meie oleme unustanud oma 
esimesed lapsepõkwe austad^ Meie ei mäleta enam, millised oliZ> 
meie hälliääredk..."'

„Seda ei- olegi tammis mäletada!"
„Aga kust -asust saadik on w-asa mäletada? Zee piir on im 

tume, nii udune. K-as mäletame kõike seda, mis teinud me la^pse 
oas, mille eest meid karistatud^?"'

„K>a seder ei oleks tarwiski. Kui meie oskaksime ka ainult sell-e 
eest hoiduda, mid>a> tegime meie pahasti suurest peast."'

„Jgaüks on suurena niisugune nagu tal lapsena kaell kasma- 
nud!" sõnas Panil. Ja se-alksamas hakkas tal piinlik. — Kas teda 
uiisuguseks kiaswatati, Las olid tal lapsepõlwes eeldused selleks, 
kelleks! saanud ta nüüd? Temast pidi saama aus, eeskujuline ini
mene, mitte k-urite-gijate käsialune, müüduma n-aisterahwa 
sulane.

„Mind ei kaswatatud mitte liibuks!" sõnus Toni kurwalt sa 
kaks nägematut pisarat weeresiwad' üte tema näo.

„Aga, wõib olla, oteme meie juba ilmas elanud," cääki-s 
edasi Paul. Kuid' ta hääl kõlas nii kajateidmatutt, kaledalt, tüh
jalt. „On ju õpetus, et iinimese hing -e'kab igawesti, rändab ühest 
kehast teisse, lvõib olla on meie hinged^ juba olnud kümnetes ke
hades, kes niis-amuti olnud abitud, niisamuti laebanud kaduw-a 
nooruse järele, aga meie -ei mäleta mitte, nagu endi sündi. Surma 
ja sündimise wahesein on eraldanud kõik. Meie ei mäleta niidagi. 
Ja kuigi meie htng eluks edasi uues kehas, -ei mäletaks ikkagi 
stda, mis elatud, ei tuleks meelde, et kunagi istutud räpasetz 
wõ-õrastemaj-u numbris ja kaeb-atud elu järele, mis niisama 
räpane!"

„Aga on- ju neid, kelle elu hiilg-aw!" -ahastas Toni. „Miks 
ei dle see nõnda meil?!"

„On ju hingesi, kes loodud hobuseks, linnuks, elewarl.-diks, 
kalaks — meie oleme inimesed. Miks ei ole loodud inmieseks 
mõni peni, keda asab> taga k-aerapüüds-a — see on looduse rahe. 
Meil ei jäe muud, kui nukrustada ja oma eluga rahul olla!..."
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„Ja juu.cc ning kõiiVe unnsdadn!" kargws üles oma meeleheitest 
Toni, nagu tahaks ta wõtta klaasi, tühjaks juua ja maha wisatza 
puruks selle elu j-ailge ette, kes teda tallab.

Kulid toiiina ei olnud- meel.
Ja Toul oleks nagu haaranud tühjust.
Seal kuuldusid teenija sammud. .

On kord laskunud ahastus hinge, siis ta sealt ei waibu. Ta 
majutab kui tinane udu, mässib kõri kui toing.

On toote. Nagu oleks hinges haatoad.
Ja kui wõtta toiina, siis uputab, ajab õhetama ja. . . pais

tetama.
Joruta ja! joodik kõrw.a!troas oli jäänud toait. Kuuldus maid 

norskamine ja tema vöseltsilise tähisem hingamine.
Toas oli kui hauatoaikus ja see norin ja hingsldaw kahin tegi 

selle waikuse toed õudsemaks.
Toni ja Paul jõid.
Jõid, et uputada tundeid.
Neil ei olnud sõnu, sest sõnadega oleks tulnud- nutt — kahet

sus kadunud taipsepõÜtoe järele, kust «saadik kõik oleks wõinud 
olla teisiti. Ja nad piigistasib- liuni huüled, et ei tuleks ainustki 
|õna, sest iga wdluga wäljapressitud hääl oleks ähtoardanuo 
murida paisu, mille taga pakitses nutt.

Teispool numbrisse tuldi.
See oli öine paarike. Mees tugetoate salaastumistega ja 

waisterahwa kergett kopsito käik.
Nad tulid tasa. *
Oli kuulda lahti riietumist. See sündis sõnata.
Siis kägises kriiksuto numbri tooodi. Solisbati wett.
Ja paarike tahkus sõnalausumaita.
Just kui «oleks käinud- n-aid taotsil lebama surnu juures.
Ja toõib olla, pidasid ka nemad^ samuti nooruse matuseid, kui 

Toni ja Paul.
Naisterahtoas — tal ei- olnud meest, «ta toaib kujutas mast 

ainult enesele -ette meest, -keb«a ta -armastaks. Ja armastades seda 
ollemata meest, andus ta igaühele, pi-gistades kinni silmad ja 
kujutelles, et see... et see on tema ihaldatu.
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oU temM juibia) purusEuid hing. Ei tfhwifr -enam ihaHd-a- 
tndtiat

Oli ninulit wniM vmha, । eit elmd-a üle Ho mi eit hüewa.
Ja meeAtievcHwws... Wõib olla, oli to meremees, kes eemal 

kodust, eemal nllisest, igaits.es naise jävÄe, sulus silmad- sa wõÄes 
sed-a müüdmvat olemust, tundis enb olew-at kodus, me rebaga 
olema naise juures...

Wõi oli see lihtsalt... kirgede prvkitsemise wäljasülibamine!
Toni ja Paul sõid.
Neil puudus -hingerahu!...

Ainult, kuil tuppa paiftsW -esimesed tõusewa päikese kiired, 
leidsid- nad- be-ise M-ooidi tühjana ja Toni nin-g Pauli magama 
rahulikult üksteiste kaisus.

Ometi oli saabunud^ rahu.
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ftm faaiws tahab tallata,,.
Suureid' on santuse tujud, juhmatawnd ta tahtmised.
Santus on kui hnsa-rt kaumtimäugisa, kellel on ükskõik, mis m 

mängu p«aineb — Ledn ta mängu paneb.
On meesteruhwnid, kedn nähes tlusniid^ nntsteruhwaid, vigu 

süütaiiid neidusi wõi uusaid teise mehe naisi, wuildab tahtmine 
meiit)' tallata.

„Kniõ... santus ei peuts olem>a ju midugi nti matse tundmus
tega, ku-id siiski — ta oli kord jatlge nlla haarnud Jlmi ja tallas 
tedn edasi.

Jtmi otsis kohta. Kusagilt ei leidnud tn sedn. Jgaltpvolt wna- 
tas otsa talle peremees ärnüttewnlt jn selle seljataga hi rivi tas 
saatus.

J!kmi küsis kahtn.
Igat pool ässata.
Tn jõud lõppes.
Tn hakkas paluma kohta...
Nüüd lükätt teda jubn põtgawntt tagasi.

■ Jah, aihastus, mis enne^ tvnnast äratas kaastundmust, kutsus 
igalpool esite pahandatud eemaltõuke. ,

Wist otid need eemattõukajad^ ka otnud> kord samases wiletsas 
seisukorras jn nad... ei tahtnud meeldetületada oma minewAku.

Ikka kindlnminii sa kindlamini asus Jlmi asju, »t aususega 
ei ä raeta ilmas.

Kuid mida' teha!? Mida peale hakata?
Hakata ennast müüma? ...
Jlmi teeks kns> wõi seda, et toita eud> ja oma wana emakest, 

kuid... ta wõib su saada lapse!
Kui ausa i nime sete, o!lid talle wõõrad need „ kunstid," millede 

'abil toimiwnd need naisterühmad, kes müüwad^ rojastamiseks 
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jieba, mis antud inimesed ^buiainÄmiseks, liiq ale ilma lelu li iaic esi
meseks puhuks koduks.

Jlmi murdis Pead.
Kuid Peu ei oie, mille murrad^ kutki ja sured.
Kui kannatad, suurendab peamurdmine sinu kannatust meel 

enam.
Kas minna wargile?
Wavgike?...
— Kui ei! iguta mulle midagi saada mu ausa töö eest, 

siis pean ma ju ometi...
Ja Jlmis paksunes ikka tu>gewamaks mõte — mutta oma 

loaga.
Ja mida ^suuremaks muutus nälg, seda painawamaV muutus 

ka Marguse tung.

Kui inimest piinab häda, siis tutewad talle selga iäid.
Wist sellepärast kutsutaksegi täituruks taaka, kus paljud, pal

jud inimesed silmameega rinnus peawad maha müüma hädaga 
emg wiimäse, et ära eitada homseni, üte homseni...

Seal müüakse asju, mis on mi teksad niisama, kui need, kes 
neid müüw-ad.

Ja sealt, täiturult, tõi ka omale Jlmi räbalad näruriided, 
milles minua märgite, mida siis wisata ahju, ära põletada, kui 
töö korda saadetud^ — mast juhtub keegi nägema — et ei ole^s 
midagi teida, kui tuildakse läbi otsima. Näruriietest ei oleks kahju^

Jlmi riietus end nendesse. — Peegtist waatas ralle wastu. 
tüüpiline suliueiu.

Ta oti selles osas nii loomulik, eit koguni kahtlema hakkas:
— Wist ei olegi ma määratud ausaks naisterahwaks. Waft 

olen ma juba saatuse podlest sülineiuks toodud?!...
Ja mitte kahetsus, maid enesewäärtuse tunne libises üle

ta näo.
— Aga oskus?!... Aga oskus?!...

Juba hallas hommik.
Uulits oti inimestest tühi.
Jlmi peatas Abramowitschi akna all.
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beW äris idoaÄD tcv kõik, kus sersaib.
Kui umuH sisse pääsenul
A§tv uks o-li lukus. Tugew uks ju tugew 'lukk.
Wõi kuvduE hukkaks ka, uaisderuhwus, üldse palja käega 

murdmai kukku, kuil see ka mitte tugew?
Jcv imekiik... Miks tukk ta siis sita akna ülla. Da teadis juba, 

et uks tl uni ju et läbi luku mtbwgi ei wuoasta.
Da teadis seda. Kuid' ta .cvrwcvs, et lööb aknale «augu sisse, 

pistab käe läbi ja aitab sellestki, mis jääb korvaks pihku.
Ta waatas ringi. Uulits oli endiselt tühi.
Aken kaltki Iküüa... Kuid millega?
Ta oli olnud nii hajameelne, et ei wõtnud kaasa- ühtegi löögi- 

viista; ei wasavat ei kiwi. Mi hajameelne...
Ja kes wastutab, et ei jäta ta oma hajameelsusega põgene

des maha pea?! ...
Jlmi läks otsima kiwi.
Seda ei ole kerge 'leida linnauulitsalt, kus iga kiwi oina 

kindlal kohal.
Ta pidi lonkima mitmele poole, põikuulitsaisse, turuäärde, 

enne kui kusagilt kleidis juhuslikult wäikese tüki telliskiwi.
Kuid oma ringkäigul oli ta saanud juba tuttawaks. Joodi

kud, kellel taskus waid pudel denatuuri ja marka wiiskümme.id 
naisterahwa jaoks, wiskasid ahnelt silma ime kaltsu preili peale 
ja wanad mutikesed' Wiruwärawa mäe ümber, kellel wanasti 
wastuwõtte kodudeks olid' turuäärsete putkade wahed' ja kes nüüd 
pugesid läbi traat-aia Wiruwärawa mäe puhmatesse ehk ol^d 
walmis minema ükskõik kuhu wärawa alla, waatasid kadedusega 
uue „wõistlejanna" peäle.

Ja kui paljud neist ei waad-anud seda waluga südames, sest 
nad olid küll seltskonna jätised, kuid siiski... -emad, kellel" kodu 
lapsed, kes ka kord tungiwad> seltskonda... kättetäsuma oma ema 
saatuse eest teistele naistele.

Nagu olles juba ürateinud kuriteo — hiilides hirmunult 
piiludes siia-sinna sa hoides hõlma all telliskiwi tükki nagu röö- 
witud wara — ligines ta Abramowitschi aknale.

Uulits oli endiselt tühi.
Jlmi waatas ringi.
— Üks hoop ja aknas on- auk ning tema wõib läbi pista käe, 

wõtta seda, mis pihku juhtub.
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Jlmi wa-atM toeet korvaks ringi, ci olla> selles kindel, eit -ted-a 
keegi eT näe.

Ja lõi kiwi-ga Masin akeni.
— Kõks! — kobas heledalt ja kajas wastu hommikuM tüh- 

ja-ibt uulitsailt.
Kuid Paks aknaklaasi jäi ierweks. Ei wõknud auku sisse nii

suguse nõrga hoobi all.
Ehmunud enam sest kajast kui kõksakust enesest, waatas Jlmi 

ümberringi.
Oli näha, et uulitsa algul jalutas aegläsebt linnawahi, kord

nik. Ta ei oluud^ kas seda lööki kuulnud' ehk selle peale mitte 
tähelpanu pööranud.

Nagu erutud, nagu oleks sattunud juba ärrikusse, lõi Jlmi 
meel. Kuid ikka weel nõrgalt — just kui oleks kartnud ka lüüa 
kõwem, et klaas puruneb ja on eemale kuulda.

Ja nagu abitult, appikutsuwalt waatas- Jlmi ringi.
Se-al jahmatas ka. — Ühe wastas maja pööningukorra 

aknal kiilusid eesriided.
— Kas sealt märgati teda?!...
Eemalt kuulldus liginema woorimehe sõidu mürin.
Jlmi pillas kiwi maha, mis kukkus keldri korra aknasse, jct 

punus minema.
Läks koju mööda' kõrwalisi uulitsaid- wabisedes hirmust nagu 

lastud lind.
— Ei! Tem-a-ft ei saa, temast ei saa warast!.. .

Kuidagi -ei tulnud uni.
Ja kui' see wiim-aks tuli... Ta sai alles ma-g-ama jääda, kui 

tuldi läbi otsima.
Sel öösel oli toiimepaindud- Abramowitshi juures wargus ja 

ted-a aldi nähtud.
Kui Ilmale seda teatati, kohkus ta lubiw-al-geks.
Ta wandus, -eit ka w-arguseft mid-agi ei tea.
Kuid> kes seda kuulis.
Alustati läbiotsimist.
Leiti too sama näruübikond, mille ostrrud Jlmi täiturult ja 

milles ted-a tähelepandud.
Nüüdi jutustas Jlmi awasüdamliselt ära, et ta häd-aga w-ar-
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>gi'be minna taWnuid, ku>id pole suMnud.sivdw korda saada. Kinni
tas oma sildame weve suures, eit Ha ei waleta.

Kuid s>elle pSdle n>weradaidii ainult.
„Tunneme juba teiesggus»eid!"^ 'lausuti.
'See oli Jlmile liig.
Nagu haamatud italtsutatuid murdja muutus ta metsaliseks 

ja nähes silmis wiaid pimesilawat wiha, idahtisi näkku karata oma 
kimibuidajarle.

„Kas saade aru, ma olen süüta!"' karjus ta.
Selle wa'stuseks oli aga maid' waikne pi-lkaw naeratus.

Ilmi waene emake oli ära kohkunud, hoidis enese hirmunult 
nurka ja da wabisewad huuled kogelesid ainult:

„Pai härrad, andke andeks! Pai härrad, andke andeks!"
Kuid ei seisnud tabajate wõimuses audeks anda, ja Jlini 

wõeti ning wiidi kaasa.
„Ma olen ilmsüüta!" ahastas Ilmi. >
„Juma!la eest, ta on ilmsüüta!" nuuksus ka ta mana emake.
Kuid tabajat, keda juhatud^ jälgile, kes leidnud Ilmi juurest 

äraandwad riided, olgugi, et ei leitud lihtegi asja, sõnasid 
kuiwalt:

„Küll ta politseis' iiles tunnistab, kuhu pani ta märas laiud 
asjad."
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pettunud armastus,,, Tafum kirg,,,
LM o!Ei amlbiimuib' QvmwAuses. Ta ihkas, cha tahtis Peeti.
Kaid kartis, d Peet ei 'lem tema armastas^ küllalt kange, 

källallt kuuma ju... suurendas oma kallistuskuumust meelega. Ta 
M ju harjunud^ mängima -armastust ka n-enb-e wa-stu, keb-a ta 
su>gugi -ei urmaskanub.

Kuid omas hüüdmise õhinas t-egi ta w-ea.
Ka Peet ihaldas, tahtis te-b-a, j-a oleks -anbunub ta t-alle loo

mutruult, okgu-gi kuülmatatt, kuid siiski hingeliselt wabisema 
südamega, Peet ol-eks seda mõistuUb, see tasane hingewürirl õleks 
lainub läbi. mere.

Kuid selle -as-emel — ta tundis kunstlikku kuumust, masiniikkust. 
Mi -tehtud' -arma-stust, et selle att e-i tundunub -enam tõsine ar
mastus, tõsine iha, milles kees Lo!l-a süda.

Lol-a, kartis, et kas wast Peet ei l-eia tema anbumis-es müü- 
bnoa nwisterahwa ükskõiksust j-a püüdis olla wöimatikult wastu- 
tulelik, roõimalikuit tuline.

Ja Peet, kes otsis hinge, teibis eue'se pettununa.
■— Ei! Ei!... — otsustas ta. — Temas ei ote enam hinge? 

Ta wõib mind küll armastada, kui-b ses -ei ole -enam hinge. See 
on .vaid ihnsana ihu järel-e! Elu on teinub^ ta anbuinismasinaks 
ja t-a andub mulle kui masin!...

Peedile oli !s-ee nii äraütlemata walus.
Hommikut l-ahkubes kippus käsi nii wä-gisi rahakotl järel-e, kuid 

pilk Ldla siltnab-esse, ainult, kust Heikis w-astu we-el puhtarmas- 
tust, truudust — pehmeUb-as teda.

Ta läks Lola juure ja surus ta huulile tugema musu. Surus 
hambab mastu hambaid.

Lola nagu jõi musu.
Pe-et tundis, kuidas läb-i tema keha käisid krambib.

175



— Kais fee ei ole waÄ mäng?! — käis läbi t>a pea ja nagu 
külmunM katkestas ta musu.

Lo!ta Pani käe ta kaela ümber ja küsis! waiikse õrnusega:
„Kallim, mil' tuled jälle?"'
Ja kui Peet wiiwitas, Lüla näost nagu seletust otsis, kus 

lõpieb süda ja algab mõistus, tehtgwus, kuu st l itkus, rääkis Lola 
sosinat edu:

„Ehk tulegi äva minu juure!"
See o!li Peedile nagu nüri piste. — Ta ju liblikas... ei 

teagi, mis ametnik Peet... kutsub teda -oma juure... kas tahab 
ta wast teda toita oma häbitegudega?...

Ja Peedile tundus just kui oleks muutunud^ Lola käsi, mida 
ta hoidis ümber Peedi kaela, külmaks, libedats ussiks.

„Wõi tulen ma sinu juure?!" sosistas edasi Lola.
„Näeme!"' sõnas Peet nagu ahastama häälega ja lahkus.
Lola saatis teda ukseni.
Tema hinges! nagu karjus üks hääl: „Pva teda kinni! Pea 

teda> kinni! Ta tahkub sinust!"' Kuid Lolal ei olnud sõnu kinni
pidamiseks. Oli toiaiib' palum pilk — Peet, saa minust aru!

Kuid Peet, kes juba wiidud pettumusele, ei suutnud enam 
aru saada sellest hingeni tungimast pilgust. See tundus talle 
nii'ibb ka niisama kunstilisena, kui mõne hüpnotiseerija oma.

Tasa pani Lola Peedi järele kinni ukse. Kuid Peedile näis 
nagu oleks wajunud see kinni tema järele raskelt, läbi raiudes 
igasuguse läbikäimise Saiaga.

Lola sai aru, et — kaotud see mäng!... Nii puhas kui oli 
tema armastus, ei mõistetud^ seda.

Ja ta langes drimanile ja nuttis.
Peet >astus uulitsale. Jahe õhk tuli talle näkku.
Ja!see karrastas.
— Ah, niisugused otete teie naisedt — nagu ahastas ta, 

nagu wi!haistas — ka teie armastus on kunstlik nagu teie näo- 
ilu! Teie ütlete, et teil on süda, kuid teie arm on niisama teh
tud, kunstlik, masinlik, kui töö tellimise peate... No, oodake! Ma 
tahan teid tellida!... Kui teie minus olete suretanudl minu õr
nema tunde teie 'Masitu, siis tahan ma mõtta teid nagu lihunik 
ostab wasikat!...

Ja nüüü> tõusis temas tung selle ilusa blondi, selle „weeroosi" 
järele, keda näinud ta Hugo seltsis paraadil.
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KaK selleks, suruda leba sübaimele ja- Vast-cv oina südanre- 
mvega?

Ei!
Et hamwusEicvda!
Mii nagu oli Pc-et esimesel silmamisel hammustanud ta nägu 

kui magusait õuna, nii tahtis ta nüüd teda hammustada läbi.
Hcmnmustada läbi nagu kõrwa krõmpsluu ja siis jätta longu.
Sellasteks- olid kujunenuid Peedi silmas naistevahwad. 
Kuid kus leida seda ttuijat blondi, seda „weeroosi"?! ...

Peet otsis teda päewast päewa.
Ta jäi ikka leidmataks.
Ja mida faauem ta teda otsis, mida kauem kiheles ta temu 

järele, seda maldawamaks tõusis temas kirg teda suruda, suruda 
alla...

Et siis mimna- juurest hirwitusega:
—. Ennäe naisterahwast, keda ma põhja saatnud!...
Tallinn ei ole mitte nõnda suur, et mitte leida inimest, ked« 

vtsid ja tunned w-aid näo järele.
Ei näe teda täna, homme — kõrb juhtud- teiba ikkagi nägema.
Pea asi, kui sa siis ei lase teda silmist.
Nii juhtuski-. Peet nägi teiba mineumt.
Kas koju wöi kodust eemale — kuid- kannule! Et mitte d 

kaoks jäljed.
Neiu pööras hoowi, läks majja.
Ja ho-owis wall-a-tawate l-aste käest sai Peet teada ta nime.
Oli ta neilt, küsinud, kas elab siin majas see blonde preili, 

kes mööda läks, noogutasid lapsed- peab-eg-a ja mõni julgem neist 
Ales kinnitam-att „jah."

Nad -maalasid esialgu nagu mõõraskades Peeti, aga kui see 
lahkel näol küsis, kuid-as on selle preili nimi, hõiskasid l-apsed 
Maegu kooris.

„Ha! See on Olga!"
„Olga?"- korbas Peet just kui ei tahaks ta uskuda, et niisugu

sel iludusel wõib uimeks olla Olga. „Aga teine nimi?"
„Waher! .. Olga Waher!.." häälitsesid lapsed-.
Peet tänas ja lahkus.
-Olga Waher... Kui ilus nimi!.. Ja neist jääb ainult esi
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mene, kui ta mehele läheb...Teise wahetab .ta, .võib oll-a, patju 
hullema mastu...

Seu^l tuli Peedil jälle tuhin teda tababa, mõita ja siis 
minna...

Mimna sülitawalt.
— Ja kes kosib weel teda pärast seda?...
— Aga kui paljude neidude juurest au mindud niisama süli- 

tawalt, kuid neid-an siiski kositud-!

Nüüd teadis Peet ta aaidressi.
Kuid> ed»osi?
Kas minna tema korteri mingi ettekäände all?... Ja milline 

Mõiks olla see ettekääne?...
Ja... kui on tema kodu niisugune, et halwab armunaudingu 

ettekujutuse? On seal samane labane igapäewsus, kui mõne king
sepa kodus, kus mees taob hmnmikuft õhtuni kottasi ja naine 
hoiab last ja mõlemad nad tõrelewad Evega, miks hulgub soe 
ringi...

Ja kui näeb t-a seal kodus tema emu!...
Siis teab ta ka, milline on see blond iludus, see „weevoos", 

kui ta saab manaks, sest ema on tütre tulewiku näopilt.
Ei! Ta ei >lähe sinna...
Ta kirjüttalb kirju...
Õrna -armastusest unistama...
Ei! Nii naiiwne ei ole enum nüüdne noorus! Nüüdseaju 

neiu me-eli ei maimusta -enam luule, ei mahakirjutatud^ mõnest 
„Mõistlikust seltsilisest" nagu wan-asti, ei oma luuletatud.

Nüüdse aja neiu ihaldab meest hoolimatut, -ku armastuses 
poksijat.

Nüüdse aja neiu keeldub mehele, kes liisib, palub, kuigi ta 
pärust tänab.

Nüüdse aja neiu sattub hasarti mehest, kes mõtab- -wägisi, 
astub peale nagu kukk kanale, kes- sööb ja salgab...

Rikutud kõlblus karjub kõlbluse rikkumise järele.
Kadunud- on õrnus, armukuuke, harraMotalksle tarzan>l'ikku 

tiir asust, alhmilikkn proosat.
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wõib siis 'Olla erand ka see blond ilndns, see' ,/weeroos", 
kes kaswanud üles samases kihmkises wees, kus arenew-ad kõrk 
praeguse asa PühadustMajad?

Wõib Peed usknda, eb 'tn waimustub tema südamlikkusest?...
Ja... päh... Peedil ei olegi ennm seda südamlikkust. Näine 

on tülgastanud tema südame ja seda tnlgasitust tahab ta wälja 
walada naiste peale.

Peet ei taha enam ilutseda armastusest, ta tahab murda, 
wäänata, mõtta ja jätta. .

Ta ei anna tõotust kosida. Ei, walelikuks ei taha ta jääda!
Ta on aus ja ütleb otse näkku, millise sihiga tahab ta oma 

käteroahele teda, seda „õrna weeroosi"!
Kuid kuidas läheb ta seda ütlema talle suhu-silmi. Läheb 

tema koju.. . ütleb seal ^lasti^ tõde, ja waneimate kuuldes...?!..
—' (Si!
Kuid saama peab ta tema!...

Peet kirjutas.
Mitte lübimõtetdes lauseid, riimides sõnu, maid nii kuidas 

kohe kukkus paberile mõte.
Kirjutas õrnemat ettepanekut, kui ärilikku nõudmiskirja — 

loe ja täida!
Kuid kirjutas hingega, tundest painatud.

„Uustatud Olga!
Andestage, kui olen otsekohene. Ma ei hellita Teie 

ettekujutusi millegagi. Ma ei ^ole petis.
Ma janunn Teie järele.
Wõib olla, see üks moment, ja mul on täis isu Teist. 

Ma ei armasta Teid siis enam, ei ole Teile oma armuga 
toõkujaks kõrwat...

See wõib olla. Sest -ma olen armastanud naisi ja... 
pettunud neist. Ja Teie olete ka waid naine!...

Teile ei tee see midagi. — Teie ei ole mitte pärit 
toonekurgede ajajärgust —• mulle kui tundmata kigemesele 
näitate aga üles inimese armastust, wabastate mind 
piinwrrast ihast.
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Rahuldab teid katstuhat marka, siis tulete homme 
kell 6 „Centraal" wõõrastemajja tuba nr. 7.

See on kõik, mis ma lubada wõin ja usun — vaha ei 
maksa kunagi põlata.

Loodan, et Teie häbi ei tee praegusaja naissoole.
Teid austaw Peet."

Lugemata paari Peet kirja ümbrikku.
„Ta tuleb!sosistas ta ise kindtas usus.
Pani palitu selga jia täks, 'laskis kirjra postkasti.
„Da tuleb!" sositas ta weel kord nagu hüpnotiseerides, nagu 

sundides tulema Olgat.
I
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Stmmitid abielu.
On hakanuid saabus' kedagi nöökima, siis ei anna ta sellele 

armu, ta kiusab teda küll hirmutades, küll hirwitades, -küll kim- 
butades...

Harry oli täinud ja Liina ei näinud teda enam.
Sest ajast saadik, kui ta oli talle awaldanud, et ta sunnitud 

on abielluma Bendereffiga, kuigi lühikeseks ajaks.
Kuid... -olukord lepitab kõik.
Ja nii siis ka Liinat selle mõttega, et, wõib olla, et neist 

Hmryga ei saagi kunagi paari.
See mõttemuutus oti üllatalv just Liina juures.
Selle, hingeliselt truu naisterahma juures.
Otelks- ta otuut» weet mõne «teine...
Mõni teine oleks ütelnud —> on mul sadatuhat marka, ma 

wõin walrda ise -omate m-ehe, sest mehi, kes lähewad- raha järele 
õnge, on nüüdsel ajal enam kui kunagi enne.

Ei wõiks ütelda, et oleks Liina löönud H-arry peale käega, 
kuigi ta ei nutnud, ahastanud.

Sest tema hinges peitus ikka see tulisüsi tuha all, et kord 
wäbadena tohtame jälle, ja kuna mana arm- e-i roosteta, ja kuna 
armastusel ei ole- minewikku, siis...

Bendereff hoidus kiriklisest laulatusest.
Ta rääkis, et see -oleks toonud hi-igla kulud. Jumäla arm 

maheltkauplejate -kaudu ei ollagi nii odaw.
Liina, kes oli hingeliselt usklik, -oleks sellele wastu waiel- 

nud — sest ka pastorid tahaw-ad süüa ja oma maise ihu hümi- 
tamiseks kuidas weel! Ja wanasti taipas rahwa-s anda prohwe- 
tit-ele eluülespidamist wabatahtliselt, nüüd peawad aga pastoriid
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kaasuma wõtta jõu^ga, sest wabcütwhtlise annetusega ei saa nad 
isWi sisse pada dieite^o^apariaati, kuna -taenxist 'kuuleb 'Maid 
iampapauaaldiga.

A^ga...
Li ina ei tomielnuib' waAu, sest ka see abielu ei tulnud tema 

hingest. See oli waib kommetimäng^ kuhu juure ei sündinud 
kutsuda Jumdlat tema maise esituse läbi.

Benderesf ja Liina registreeriti abielurahmaks.
Mingisugust muudatust ei toonud see nende ellu pärast pulma

pidu, ööks Mastu teist päema.
Bendereff lubas Liinal minna magama oma koju.
Milli>ne abielumees aleks toiobunud' Pullmaöäst?!
Asi.oiDi nii kummaline, eit tuki i'se!g.i ette itme!lik Liinal, kös 

küll Benideressiile oleks andunudi sunnichuna.
Nii nagu anduwad paljud naisterahmad mingisuguse sihi 

kättesaamiseks, ise sealjuures mõteldes päewauudiseid.
Siis telhiti uotaari-ust imestama panew- akt — abiellu llahu- 

tuskõkkulleipie pärast kahepaewast läbiesu. Ja Benderesf andis Lii
nale kohustuse, et ta kohustab end maksma talle abielulahutuse 
puhul sadatuhat marka.

Oli läbi asjaajamine notaariuse juures, mindi koju.
Kumbki omale paole.
Kuid nii loll ei alnud Liina, kui mõis arwata temast.
Wõib olla ka, temas ei olnud seda tarkuste teda ajas, kihutas 

Maid üks sisemine hääl ja...
Liina astus sisse teise notaariuse juure ja laskis teha Ben- 

dereffi kohustusest ärakirja.
Milleks — ei teadnud ta isegi enesele ära seletada, kuid ta 

tundis, et ta seda tegema pidi.

Liina ja Bendereff otid> seaduslikus abielus juba neli päema 
ja siis ainult saatis Bendereff Liinale kirja, et ta ümberkoliks 
elama oma mehe juure.

— Sulle on sisseseatud oma ette kaks tuba ja mina sind ei 
tülita!'.— seisis kirjas.

Wõib olla aleks Liina tõrkunud minemast, kuid tema ema, 
wana waateline inimene, sõnas:

„Oled sa kellegiga paari laulatatud, siis pead ka elama tema 
juures. Oled sa teinud seda wastu oma südametahtmist, siis 
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paiiu andestamist IumaLM, et tc*mitt-e  ei karistaks sind petmise 
Pärast."
,, '^u sikmapikke, kns inimene aimab seda, milles ei olegi ta 
iie keaidtik.
_ 3'0 .uu lõuas Liina, lahkndes isamajast ja andes ema kätte 
jeadusliselt finni tui)' ärakirja Bendereffi kostu stusist:

,,Ema, wõib olla juhtub minuga midagi... Siis pööra adwo- 
kaadi poole, näita talle seda dokumenti, seda ärakirja, ja, wõib 
olla, ei ole see pasta sulle."

Ei saanuid sellest aru küll põrmugi Liina ema, kuid et ar
mastas ta tütart, siis wõttis ta seda dokumenti kui ilmal ist sak- 
ramenti.

Liina läks Bendereffi juurde.
Bendereff oli kui aumees, kes wõtuud naise waid seks, et 

temaga olla uhke uulitsail, sest ilus naine -on niisama, kui- ilus 
lill nööpaugus.

Liina elas Benderesfi juures, kuid Benderesf ei käinud tema 
juures.

Mitte sellepärast, et ta ei saanud uru oma mehekohustustest, 
w-aid... ■

See abielu oligi waid komöödia.
Komöödia... Sunnitud komöödia.
Ng-gu näitetawal, kus pe-awlad suudiletua initne>sed, kes on 

riius oma eraetus. Üt'lem>a üksteistile meelitusi rahwä ees, kuna 
nad tsikli selt ei sa lli' üksteist stlmantstrs...

Bendereff awas kirja.
Ja ta nägu läks kubiwalgeks.
Riias otid sisse tuikkunud ta ametwennad-, kelle kaasäbiil toi

metasid nad naisterastwaid Boeuos-Airesi ja Montevideo awa- 
likkudesse majadesst.

Ja o-leks waid ametweunad... Oleks töötanud- Bendereff 
oma>l käel...

Ku-i'd> seisukord^ õli niisugune!, ja- Bendereff tagewus oti. ta 
sellega paraliieeritud, sest ka tema äri läks Riia kaudu, Riia 
seltsimeeste läbi.

Bendereff sülitas.
— Mis peab ta tegema nüüd Liinaga, kellega abiellunud 
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toiiib-' seks, et teda eÄasi müüa Lõana-Ameerika?... Kas jatm« 
omale naiseks?...

Bendereff oli teinub> kõik ettenäilikult.
Ta kirjutas alla dokumeüdi, et maksab Liinale abieln- 

kahutuse puhul sadatuhat marka ja wõttis Liinalt allkirja, et 
uad mõlemad- tasemad endid lahutada wabatahtliselt.

Esimesest dokumeniri oleks muidugi hoidnud Liina enese 
juures ja ühes sellega ka kadunud, teisega oleks aga -tema, Ben
dereff, faawutanud abielulahutuse, wormilise Mädanemise nai- 
hest, kelle ta maha müünud...

Nüüd aga...
Katkestad oli elawakauba waljawedu, sest osalised^ Riias 

tabati.
Mis siis, kas jäädagi elama Eestisse Liinaga kui mees ja 

«aine?!...
See oli, mis ämardas Bendereffi meeleolu.
Ja- ainult pilkama naeratuse tõi see ta huulile, kui ta luges 

ajalehest muidu wäga autoriteetlist otsust, et Eestis üldse elama 
kaubaga kaubitsemist ei alla.

-— Ha-ha-ha! Kes mõlad siis selle peale patendi?!...
uaeris ta.

Kuid seal andus ta jälle -ärimehelikuisse mõtteisse — kuidas 
müüa maha Liinat, et tulla ise jälle mülja puhtana kui 
kala meest.

— Ha! Siin mõid mind aidata Link! — armas ta leidwat 
Pääsetee.
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Ükskõikne ses asjas.
Olga Waheril seifis ligidal see päew, kus ta kaotab waba 

waliku meeste kohta ja muutub ise seismast inimesest teise oman
duseks — Olga pidi saama naiseks.

Olga oli kehmade wanemate laps ja rikas ei olnud ta see, 
kes teda kosis. Arusaadaw, et siis ettewalmistuseid- suurt peamu
rel tegid.

— Kui tuhat markagi kusagilt saaks! — mõtles Olga, aga 
see mõte oli nn lootusetu.

Olid ju need, kellelt wähegi laenata wõis, läbi käidud.
Ja siis kui Olga ning ema mõtlesid, kuidas pääseda üle kitsi

kusest, et kas mitte midagi panti Miia, tuli Peedi kiri.
Olga awas ja luges.
Ta tuubis, kuidas tungis talle näkku weri.
— Nii hübematalt wõib inimene kirjutada. ..
Ema märkas tütre ärewust ja küsis:
„Kellelt on see kiri?"
Mis pidi tütar ütlema?...
Näitama emale seda kirja?...
Ei!
Ta tegi wõimalikukt ükskõikse näo ja rääkis:
„Albert" — nii oli ta tulemase nimi „kirjutab, et tal on 

kõik korras ja loodab, Ä seda oleks ka mul..."
Ema ohkas.
„Ära ohka, emake!" tõttas Ol>gw rahustama eidekest. „On 

siiaajaui läinud ilusti, läheb edasi ka nüüd. Ma loodan siiski, 
et saan laenata, see tuhat marka mõi meidi enam... Ma püüan!... 
Küll Albert Pärast ära tasub."'

„Katsu jah, lapsuke!" sõnas ema. „Eks te siis ise pärast 
läbiräägi, aga praegu on muidu küll nii loll —. just selle miletsa 
raha pärast."
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,/Ma püüan'" silitas Olgw -ema, p-eatb ja toiuju^ siis: „Mul 
on ükskohl ro-eel, kust ma loodan saada..."

„Mis koht' see on?" küsis emake.
Kuid Olga mustas mittemrdagi ütlewalt:
„0n!" '

Juba hommiku wara mõttis Peet ära numbri.
Ta oli meel hirmul, miks ei wõtnuõ ära ta sedu eite, sest 

sinna mõis wahepeal asuda mine tea, kes.
Peet tellis toa ja laskis! panna lauale malmis nõud, et siis 

kui tuleb oodetaw, antakse kohe lauale lõuna, antakse joogid, 
mis joomastawad.

Peet maatas kella. Aeg ligines.
—Kuidas ennast ülemat pidada, ja mis ütelda kui Olga ko

putab ja astub sisse?!...
See oli, mille üle kindlale seisukohale ei tulnud Peet.
Wiimaks mõttes ta — maja on lasta teda tuppa ja siis tulla 

alles ise, siis on tema, Olga nimelt, ise otsija, mitte atsitam.
Ja nii ka nõuks mõeti.
Peet tahkus toast ja käskis teenijal pidada Mahti kovridoorit, 

eit niipea, kui tuleb keegi daam ja loputab numbri seitsmenda 
uksele, siis teda sinna sisse lasta ja paluda weidi oodata.

„Saati tehtud!" kinnitas teenija truilt teenistuswalmis, sest 
Peet oli annud- talle jootraha juba ette, teenija aga lootis, et 
saab meel.

„Ja nii kui tuleb, kohe mulle ütelda!" käskis Peet ja läks 
ise alla saali.

„Teie käsu peale!" a-maldas oma truudust teenija ja Peedil 
polnud alust temai malmisolekusse mitte uskuda.

Kaks minutit enne määratud aega läksid trepist üles kerged 
naisterahwa sammud.

Olga koputas uksele nr. 7.
„Olge head, astuge sisse!" pööras tulija preili poole kumar- 

dades teenija-. „Härra tuleb kohe."
Olga miskas kahtlustama pilgu iile teenija, kas ei aima ta 

midagi m-õi kas ei- ole mast kardetaw, et ta tema külastäiigu sii^a 
räägib ära ta tulemusele mehele.
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Euid teenija- ilme oli nii puine, nii üksluine, ükskõikne, et 
OlW weendus — õe-ma, ei näägii sellest kellegile sõna.

— Ja, wõib olla, on see üsna harilik, et siin käiwad naiste
rühmad meesterahwaste numbrites... Ehk ümberpöördult... — 
mõtles Olga. — Ja on see nii harilik, et mindki, kes ma siin 
esmalt, tähele ei panda... —

Teenija näoilme oli nii lage ja mittemiõagi ütlew! ning 
asjalikult astus Olga numbrisse.

Wõvtis istet pcu jäi ootama.
— Waut, millise wembu Miskab weet saatust — mõtiskelles 

Olga.
Seisukord oli küllalt kummaline, tulla tal kui pruudil an

duma wõhiwõõrale meesterahwale raha eest!...
Olga ei olnud sugugi üks neist pirtsakaist. —
Ta oli wnd-uinud paljudele, paljudele noormeestele. Andunud 

lootuses, et kui üks ei kosi, teisele ikka meeldib ja kosib.
Ja nii oli ta oma andumisega wõlunud ka selle, kellele ta 

nüüd läheb naiseks.
An-dumine oli- dlnud ta-lle seni armu -abinõu, sest ig,a ueiu 

tahab mehele. Raha eest end kellegi tundmata meesterahma käte- 
wahele anda, see oli alles midagi uut.

Oli ta ju kõiki neid tundnud, kellele armus andunud, need 
olid talle meeldinud...

Aga nüüd... ,
— Kuid siiski, mehine p-eab olema see mees, kes kirjutad nii

suguse mehise kirja!...
Kiri oli nimelt küllalt häbematu, kuid just sugulistes suhteis 

meeldib naistele häbematus.
Meeldib küsimatus, sest naisterahwas on selleks liig häbelik, 

et anda küsimuse peale oma nõusolekut.
Ja see oleks liig igapäine.
Wägisi wõtmine on aga midagi romantilist. >
Teenija teatas Peedile, et daam tulnud- ja- Peet tõttas trepist 

üles oma numbrituppa.
Ainult ukse ees tuksatas ta weidi.
— Mis ütelda? Kust allata?...
Kuid et ei pähe tulnud midagi, awas Peet ukse ja astus 

üle läwe, et rääkida, mis toob suhu silmapilk.
Olga istus üleriietes.
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„Tere Preili!" kumardaH Peet wiisakalt ja astus lähemale, 
et aud-a kätt. „Ma olen teile wägn tänulik, et tulite..."

Peet p:-d>i ütlema: „Ma ei oleks uskunud, et tulete!kuid 
taüias end — nvi ,vileks ta näddnniudi, et ta >dli olnud, neiust 
palmus arwamises, kui see tõetikuU, ja see iMks haa!Malnuk) 
neidu...

Siis pidi ta ütlema: „Ma uskusin, et tulete!"^ — kuid sel
lega oleks ta heitnud^ neiu peale weel suuveUva marju., just kui 
jookseks see iga kutse peale —■ ja waikis.

,/Olge head, fui tohin aidata teil maha wõtta üliriided!"
Neiu tõusis ja lubas seda.
Peet oli olnud aemast waimustuses, kujutellend isegi uni- 

nägudes, kuid nüüd, silm silma wastu, ei olnudki ta midagi nii 
iseäralist.

Kuid siiski niiwõrd, et Peedil ei hakkanud kahju kahel uh an
dest margast.

Wabanedes riietest, istus neiu uuesti.
„Wast sööte wõi joote midagi?" pööras tema poole Peet. 

,„Ma tellin kohe."
„Ma tänan!" wastas Olga. „Kuid kui arwate, et ma tulin 

siia sööma ja jooma, siis eksite. Mul on mähe aega."
Olgugi, et pärast ligidalt nägemist, Peet temas midagi ise

äralist ei leidnud, mis kõdistaks, ei tahtnud ta siski lasta teda 
ära minna. — Kahte tuhandet marka wõib saada teine kordki, 
kuid mitte niisugust neidu.

— Kuid kas on ta nõus selle peale? — käis Peedil peast 
läbi. Ja just selles suhtes näis asi kahtlane.

— On mis on! — mõtles Peet. — Sellepärast on endid 
kuningadki alandanud, miks siis ei wõi seda teha mina, kuna 
sedta ei. saa teädla kee-gi., et- seo see mind> millegogi.

Ja Peet langes Olga ette.
„Armuline neiu!" rääkis ta õhetawalt. „Andke mulle rahu! 

Ma olen unistanud teist! Ma ei saa enne rahu, kui olete minu!"
Üks mõistis oma ütelust nii, julgesti wäljaöelduna, kuid 

teine mõistis seda teisiti.
Peet küsis waid silmapilguks, -kuid Olga tegi wälja, just kui 

soowiks Peet teda omale eluks ajaks.
„See on wõimata!" sõnas Olga tasa. „Mul on juba peigmees 

ja meie abiellume neil päewil."
See oli öeldud südamlikkusega.
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^eet seisis toed weidi aega pölwili, siis tõusis üles sa sõnas 
mahwlöädult:

„Wabandage! Ma ei teadnud!"
Ta läks eemale.
Olga istus endiselt edasi.
Nagu juhmilt rääkis Peet.
„Andke andeks! Ma ei teadnud seda... Ma nägin, et teie 

tulite ja siis..."
Olga nägi, et asi tippub waibuma. Kuid kakstuhat on 

ka raha.
„Ma tulin teie kirja peale,sõnas ta. „Teie kirja peale. Kas 

mäletate w-eel selle sisu!"
„Mäletan!" käis nagu elektrijugw läbi Peedi ja täie julgu- 

sega^haaras ta Olga oma käte wahele.
See ei pannud wastu.

Kolmtuhat marka lu,ges lauale Peet.
„Ületasin ma teie ootulse?"^ küsis Olga Mõttes raha.
„Ei!" wastas Peet. „Kuid see on sellepärast, et teie andsite 

mulle tähtsa õpetuse elus. Naine on ja jääb müüdawaks!... Kui 
ma seniajani selle juures tachtlesin, siis olgu see tuhat marka 
teile selle eest, et mind mabastasite sest kahtlusest!^

See ütelus oli haamaw.
Olga pidi rebima puruks rahad sa wiskama talle näkku, 

kuid... kodus oli raha ronija.
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Arno, ,,muft RuU** ’ ja Ro,
Kawaiösus chõeAtus. Arno jc. „Must Kutt" organiseerisid 

ÄstisiPttnicieiritttt» kurrbogsscvte sckl,ga.
Üks pidi ühte, teine teist aitama, kuid seltsimeest mitte wälja- 

Mrdm>a, küll 0!ga wõtmn tema kuritedd oma nabale.
Sattub keegi istuma, siis istugu ta subcv kord sa istugu ka 

teiste seltsimeeste pattude eest.
Organisatsioon oli korda saatnud juba mitmed kuriteod, 

ilma et keegi liikmetest oleks sisse kukkunud.
Ja seda ei tahtnud lootagi.
Seat tuli mahe juhus.
Arno oli lugenuid Jlmi mäng ista mi sest, tema kohtuotsusest.

Ja oli lugenud, et Jlmi käest midagi kätte ei saadud.
Arno pidas Jlmit margaks.

See ei olnud midagi iseäralist, pidada kedagi margaks.
Kuid Arnot oli Jlmi mustu min'gii!sujgu!ne siimpaatia.
See tüdruk oli läinud talle hinge.
Kohe esimetest silmapilgust peale.
Taoti küll Jlmi wahepeal silmast lasknud, puhtutelda, unus

tanud, kuid niipea kui ta. temast midagi kuulis, kerkis ta jälle 
tema silme ette nii kodusena, nii kodusena.

Ta tuli otsusele — Jlmi on maja mabastada manglast.
Arno läks! „Musta Kutti" juure. ,
„On sul oma käsualuste hulgas mõni wiimase järgu jõud, 

keda mõiks asetada mõne teisega?"' küsis ta.
Kutt" ei saanud aru tema küsimisest ja küsis omalt 

poolt:
„AH, et teda siis kasta nelja tuule poole?"

,,Aga kuidas siis?"
,,Maata," hakkas seletama Arno. „Neil Päewil langes kinni 
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feec;:? kes todga hästi kõlbäks meie orgmnisatsio-o-ni, meie liikmeks, 
kellest oleks meil toaga suur aibi. Ta? on küll alles algasu, aga 
toaga osato tooras. 3|Q! mis sWaasi, ka siis kui totavgus täitsa 
^kiuidlaks tehtud, ei autoa ta eab ära ja ramõ1 wastu kui !huilld>."

'Ih, on niisugune?" küsis „Must Kutt" häälega just kui 
oleks^ta kõike seda rääkimist liig wähe tähele pannud.

„Meesterahivas toõi na-isterahtoas?"
„Naisterahtoas."^
„Naisterahmas ei oleks paha. Neid toõib meil olla ka üks 

rohkem, naisterahwas tasub enese igakord ära. Kui ei suuda 
ise midagi sisse teha, siis on tal kohe käepärast äri, millega raha 
teha. NaisterahtoasL ei maksa kunagi ära põlata__ tema kohe 
istub rahahuniku otsas."'

„Ma anvan, et ta nii saamatu ei ole, et peab ennast alan
dama enesemüümiseni,^ tähendas Arno kuitoalt.

,/Seal ei ole midagi alandada," waidles „Must Kutt."' „Alan- 
damine oleks see, kui ta laseks oma naha üle lüüa mõnek poisi- 
nolgil tühipalja armastuse nimel, ainult armastuse eest. Wõtab 
ta iaga räha, siis on Äka toll see, kes maksab."

„Siiski," sõnas Arno. „Ma teda heameelega selle töö peal 
ei näeks."

„Must Kutt" waatas talle otsa esmalt toeidi naeratades, pani 
aga siis laginal naerma.

„Ha-ha-ha! Tuleb wülja, sa oled toist armastama hakanud? 
Kas wõib sulle õnne sootoida?"

Arno, kes paljut kunagi ei kohmetanud, kohmetus nüüd.
Üle näo jooksis õrn nagu palawiku puna. Weidi häbi oli.
„Ja kesta siis on?"1 küsis „Muft Kutt."
„Noh, tead, seesama, kelle emale meie pressisime Abramo- 

ivitschilt müüja raha, kellele toiisime toangimajja padajänni ja 
kes nüüd murdwlarguse pärast Abramowitschi jniures kinni mõis
teti."

„AH, see. No, siis on ta oma lühikese arenemisaja peale 
toautamata juba kunstnik küll. Mõtle, naisterahtoat niisugust 
tolargujt korda saata, selleks peab ikka o'iema nsuppu ja näppe."

„Sellepärast ma räägin!" rõhutas Arno, kes jälle tagasi 
sai oma rahu, kuna kõrtoale kaldus kahtlustus niisugusest senti
mentaalsest asjast kui on seda armastus. „Ja mis peaasi.
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Ta. jõudis kõik ära peita jäljetult, nii et mitte mida»gi ei leitud 
peale selle kaltsu lipaka kostüümi, milles ta korda saatis w arguse. 
WÕib olla, Md tal ka kaaslased, kuid> kõige pinnimiste peate 
kinnitanud ta wuid, et ta ei olla süüdi. No, muidugi, oli 
süüdi... Wahel nutnud koguni... Waat, niisugust oleks meile 
tõesti wasa."

„Hm..." mõlgutas „Must Krtt." „Ega laita pole. Eks kui 
ta lahti sadb wangiast, tõmbame oma laagri."

„Oo, see läheb kaua. Ta kukkus kannis pika aja peale. 
Maja nt eks toorem teda toälja saada ja tema asemele mõni teine 
saata."

„Kuidas?... Kuidas mõtled sa seda teha. Kas sa ei tea, 
•et ei mangi ega ka kroonuteenistusse ei saa enam nüüdsel ajal 
saata, asemikku? Kellel lops käes, peab selle isiklikult läbi 
tegema."

„Aga siiski on meel teine tee — ja toõib toahetada toob alt. 
Jlmi tuleb toälja ja keegi teine läheb istuma."

„Ara oja hullu juttu! Knmb meist siis tunneb paremini 
wanglat, kas sina tobi mina? Mina, Jumal tänatud, olen omal 
eluajal mitu korda finni istunud — sa pole toist so-olaputkassegi 
saanud.

„Ega see ei tähenda,"' toaidles Arno toastu. „Sina kõigi 
oma mängis istumistega ei tulnud selle peale, mina aga taipasin 
seda, ilma et mul ise oleks pruukinud mee-leima peal olla."

„No, lase siis kuulda!"
„See on möga lihtne. Saadame kellegi nõrgema uuesti 

Abramowitschi äri liigutama. Toob ilma kimbulamata midagi 
ära, on hea. Langeb lõksu, tunnistagu, et ka eelmine murd-- 
margus on olnud tema töö."

„Ja kas armad, et see sinu hoolealune siis lahti saab?"'
„Miks mitte. Ma lasen admokaadil asja uuesti üles mõtta, 

ja kui juba on, ütleme tõeline süüdlane, miks siis teda enam 
kinni peetaks?!... Mina ise kannan admokaadi kulud! Ja hea 
admrkaat ajab asja mõi niikaugele, et kohtunik toetaP kätte ja 
mõistab heast peast toaat’ toeel koguni iseenese kongi!"

„Ha! Saan aru!" naeratas „Must Kutt" katoalalt. „Nüüd 
on kindel — see on armastus! See on armastus!"

Arno kohmetas. Just kui oleks 'torgatud teda toalusasse kohta,^ 
ja siis, et oma kohmetust marjata, rääkis ta edasi:
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„See trikk ei ole mitte päris minu mälja mõeldud. See on 
pärit wanast klaari njast. Siis sündis nii pulju kuritegusid mil
ledele jälgile ei saadud, -aga paberkd leisid ja aotaskd käiku. 
Aga mis käilu sa annad, kui -õits alles lahtine. Protokolli teha 
oli kerge, aga tabada — see oli teine tubakas. Ja siis just sun
niti nii, et kuritegija, kes millegi asja pärast sisse katkus, pidi 
oma naha peale Võtma terme rea teisi öuritöid, millest ta 
uitbfi ei olnud näinud, ainult selleks, et wõimud saaksid paberid 
ära lõpetada ja arhiimi panna."

„Aga kui see^ meist Abramowitsch!i äri, puh^asbama saadetu 
kinni eii kukuni jia mabatt noosiga- koju- tuM? Epa's sent 
pärast kõloendatud matwet ikka^ ote, et kord mnodmargus toime 
pandlad» — arwatialkse, kui kord käidud, ega enam tulda."

„Noh, siis wõib ise: politsei jäkgille saata. Muist asju reali- 
sleerimile ja muist laseme tablada. Ja siis tas' tunnistab, et 
need asjad, mis etrnem rööwitud, on ka tõik juba maha 
müüdud."

„Aga mits siis just seda. Ei tabata te^da Abramomitschi juu
res, wõib ta ju musalle sisse muuda. Kuisagii ikka tabatakse. Ja 
mehe süüteod oma kükile mätta, olgugi, et neid ei ole tabatud. 
Aga seks, et neid' iildse kimbutama ei hakataks."

„Seda mõib ka..."
Ja Arno matkis.
„AGa mi.ks sa ei taha, et ta istuks ära oma ajla?" tusis 

„Must Kutt" asjast rohkem hümitades-. „Meiesulgus>telle menda-- 
dslie-õdedeke ei ote' kinniistumine kahjuks. .."

„Ma ei taha, et ta kinni istub," lausus Arno taia häälega, 
milles tundlus osawõklikkus,

„Ha!" naeris „Must Kutt." „Saan aru! Saan aru! Ar
mastus! See on armastus! See on see kõige kuradim asi! .."

Arno tundis- enese tr otsi tuna:
„AH, mine sa oma hullu jutuga! Mina ja armastus... Ara 

aja seinu naerma!"
Kuid „Must Kutt" pilgutas kamakalt silmi ja sõnas: 
„Armastus ja häda ei tule kumbki kellaga!"
Ja kui Arno selle Peale midagi ei lausunud, maid tusaselt 

waikis, laulis ta:
„OH, armastus, sa rikud mere ära!"
„Oo, armastus, sa hinge piinaja!..."
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ftuvitegüate koosolekul.
Oki süda öö.
Kadriorg kohises tumedalt. Ja seda õudsem tundus see nagu 

luuvaw mai kus puude all.
Kasti sarnase madala kimi majakese poole, mille, aknad lnu- 

kidegcv kinni, läksid tumedad inimkogud.
Täna oli istung „Musta Kuti" juures.
Ruumikas toas tundusid need kahtlased! näod nagu juba 

istuwad mängis. Taburette istulda jätkus ainult kahele, teised 
kolm neli istusid naril, „Must Kutr^ iie laua otsas, kuna üle
jäänud püsti seisid.

Oodates mäsis nii mõnigi neist, kes toetas end wastu seina, 
kes istus lihtsalt põrandale, „Musta Kuti" kõrwale lauale 
istuda ei söandanud keegi neist — aukartusest oma juhi wastu.

Rewolwrid, mida „Must Kutt" hoidis marjul aknal lille
poti õõnsuses, peitusid nüüd tema kaenla all, et sealt juhede 
abil karmiduse korral pihku jooksta.

Uuemaks attribuudiks oli seinalle siginenud nahkpiits.
Salkkonna liikmeid kogus ja kogus ning wiimaks olid nad 

kõik koos.
Nende hulgas ka kaks uaisterahmast Walli „Tähniline" ja 

Weera „Uss". Nad istusid kumbki teisel taburetil.
Walli oli osaw naismaras. Julge ja libe. Ka kõige kar- 

detamamatest olukordist oskas ta tabamatuna wälja pääseda.
'Meesterahmaid ei lasknud ta enese peale kunagi mõju awal- 

dada, ja teda oleks wõidud pidada täieliseks meeste põlg ajaks, 
poleks ta mitte sala süd!ames kandnud armastust ,Musta 
Kuti" wastu.

Ta armastas teda, kuid ei amaldanud seda, sest ta tundis
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„Musra Kuti" Tucrafret armastuse peale — see pidas seda 
naeruwäärseks.

Kuid mida •enam salafasema pidais ta armastuse, seda kuu
mem oti pee.

Weera oli aga hoopis uaistevahwas teist laadi. Weera 
meelitas ohwreid enesemüümisega. Meesterahvas, kes himust 
aetud järgnes temale salaurkasse, tehti seal Weera abitiste poolt 
pÄjctks, wastuhakkamise puhul pekseti isegi läbi.

Need kaks naisterahwast olid kaks isesugust tüüpi, kuid 
meel kirjum oli meesseltskond. Neid oli küll suurärimeeste 
laadilist, portsellidega kaenlas nagu ministrid, küll „shimmi 
poiste" wälimusega, kel, näe, muud huwiks ei ole, kui char
leston ja plika kojusaatmine, küll merd tarretama panemata 
nägudega isikuid sügamate kinni ka sm anud haamadega näol, 
kaelal, kätel. ..

Tundus, nagu oleks just kuritegew ilm see, kus ei ole sei- 
susmahesid, kus tõmbawad ühiselt naota nii aristokraatlise 
ilmega isand, kui endine sunnitööline.

„Arnot ei ole meel!" tähendas „Must Kutt". „Ta pidi 
aga täna tingimata tulema."

„On tal mõni hästisissetorim plaan?" küsis keegi, keda kut
suti „R õ ugea rm il i seks ".

.,Jah, tal on neid mõningaid."
„Siis kahju küll, kui ta ära jääb." .
„Muft Kutt" ei lausunud selle peale midagi ja tekkis mai kus.
Kõikide kõrwad terinesid, et kuulda wuljast liginemaid 

samme; waatasid iga wähema krabina juures ukse poole, et 
nüüd astub sisse Arno.. . kuid Arno ei tulnud ega tulnud.

Nii mõned kirusid juba teda salaja hinges. Oli ju see koos- 
wiibimine asi wäga riskantne —> mõis iga silmapilk sisse 
kukkuda.

Kuid arvati kult ei julgenud Arno kohta keegi teha ka õru- 
kibedat märkust — ta oli ikkagi nende, juht.

Sellepärast siis •waigiti ja ainult sosinal trööstiti iiksteist, 
st küll ta ikka tuleb.

Wiimaks katkestas mai kuse ise „Muft Kutt".
„Meie ei pruugi teda ka küll just mitte oodata," sõnas ta. 

„Ta> seletas oma plaanid mulle ära nii, et mai teid malmlt 
walmis korraldada mõin."
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Hea-kskiilsw nõusoleku kahin käis läbi salga. 
Ja „Mu'st Ku>tt" hakkas jagama ülesnnüeid.

Safffonb „Musta Kuti" õudses toas on jäänud öreduks.
Ja õveneb ikka enam ja enam.
Iga liige, kellele -ette räägitud ta ülesanne, lahkub.
Jääwad ainult mõningad. Julgemad, kes ei karda politsei 

„oblaawat".
Jstuwad ka meel mõlemad naisterahwad.
Weerale on „Must Kutt" ta iil es ande teatamaks teinus ja 

We-era on rõõmus, sest ots on niisugune, kust ka omale salaja 
wahelt reha wõib.

„Aga sinul, „Tähniline"," pööras „Must Kutt" Walli 
poote. „^)inul tuleb täita ülesanne, mis mitte ei ole neist 
meeldivamatest. Aga kui on lord juba kohustus, siis vead m 
seda täitma."

Ja Must Kurr"' seletas ära Wallile, et ra peab korda saatma 
sissemurdmise katse Abramowitschi juures ja sissekukkudes tun
nistama oma kordasaadetuks ka selle sissemurdmise, mille eest 
istub kinni Jlmi Woog. Ja siis weel teiste kuriteod, mille 
pärast weel salkkonna liikmeil on kartus sisse kukkuda.

Walli kuulas ja ikka enam ja enam paisus puna ta näole.
Juuresolijad said aru, et tema peale on pandud tõesri 

raske kohustus, kuid nad uskusid, et Walli, kes annud oma 
kaaslaste ees truuduswande, kuigi rõhutult, siiski wasturää- 
kimata oma ülesande täidab.

Kuid nii pea kui „Must Kutt" lõpetas, nägid kõik, kuidas 
tigedalt wälkuma lõid ta silmad!

— Nüüd tuleb midagi! — aimasid nagu kartusega hinges, 
kes tundsid Walli iseloomu.

„Ei!" peaaegu kriiskas Walli. „See nummer ei lähe läbi!"
Nagu hirmunult Pöördusid kõigi pilgud Walli peale.
„Musta Kuti" nägu läks tusaseks, kulm kortsu.
Walli aga rääkis tuliselt, wihast öhetawal näol:
„Ma saan aru, kui ma pean ennast ohwerdama mängiks 

onra seltsimeeste pärast, kes organisatsioonis tähtsamad, kui 
mina, kuid kes sissekukkunud ... Aga meie perest ei ole weel 
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fee-gt sisse kukkunud! ... Ja see mingisugune Jlmi Woog ei 
fuitlu ju meie perre!"

„Aga ta saab kuuluma!" rõhutas „Must Kutt".
„See on meel küsimus!"^
Nüüd pöörUsib kõikide silmad „Musta Kuti"^ Poole, et mis 

ütleb tema selle peale. Ei ole ju keelgi seni julgenud talle w-asitn 
rääkida.

„Musta Kuti" nägu jäi nga muutmatuks.
„Olgu nii wõi teisiti, aga see on minu käsk!" sõnas ta ja 

tuli laualt maha. Kõndis paar sammu eldasi tagasi mööda tuba.
Walli südames kramplesid tunded.
—- Siis temast armastatud „Mustal Kutil" on -armuke! 

Armuke, kelle heaks ta ohwerdab teda, Wallit, teda, kes teda 
nii wäga armastab! . . .

„Ei täida sa minu käsku?" küsis „Must Kutt" rahulikult, 
täis enesewäärtuse tunnet.

„Ei! Ei! Ja meel kord ei!" kargas tema ette Walli, käed 
kramplikult rusikas. „Sinu armukeste heaks ci ohwerda ma 
end mitte!"

Neis sõnades M-i niipalju kihwti, nii palju tigedust, ct kõik 
see soti jad jahmatasid.

„Mis sa räägid?" küsis „Must Kutt", ja näha oli, et ka 
teda maldas miha.

,,'Sa kuulsid juba!" leegitses Walli. „Sinu armukeste eest 
ma end ei alanda!"

Miski ei muutunud „Musta Kuti" näos. Kuid kõigile 
ootamatalt haaras ta seinalt piitsa ja see Plaksus mastu 
Walli selga.

Hoop hoobi järele.
Walli langes põlmili, siis kumnli.
Pilt oli südantlõhestam ja nii mõningad toasolijaist astu

sid ligi „Musta Kutile" paluma ilmega näos, ct „Must Kutt" 
hoiduks, halastaks.

Tiheda ringina piirasid nad peksjat ja peMa iaawnt.
Must Kutt"' tõstis külma ükskõiksusega pea.
„Mis -teie soomite? Ma olen teiega juba rääkinud, ma 

usun, teie wõite minna!"
Salkkond!ased kumardasid alandlikult ja lahkusid.
„Must Kutt" ja Walli „Tähnilinc"' jäid kahekesi.
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Must Shutt" wiskas käest piitsa uurka.
Walli nuuksus edasi kumuiki.
Nüüd, kuH ei olnud nägemas teisi, kus ei pruukinud ,,Nius

tul Kutil" enam näidata oma wõimist, istus ta laua p-oak^ ja 
küsis poalpilkamal ilmel:

„Noh „TLHniliue"'l Ei tahu sa ka nüüd minu 'oomi 
täita?"

Walli tustis pead.
Tuba oli tühi ja nelja silma all tundis ta olema omal 

jõudu tundmuste awaldamiseks.
„Noh ?" kirsis „Must Kutt" teda wastama ergutades.
Walli tõusis aeglaselt püsti. Nagu- läbipdksetu, kel mälu 

tab ihu, kuid kes ei loobu mõttest uuesti kallale karata.
Ta oli püsti ja seisis silm silma wastu „Musta Kuti" ees.
Ja ta maade läks ikka enam ja enam mäljakutsuwamaks.
^Mustale Kutile" hakkas see peaaegu juba nalja tegema.
„Noh, ütle meel kord, ei kuula sa minu sõna?" pööras ta 

püsides tõsisena Walli poole.
See oli nagu rabaw elektrisäde küsitule. Nagu ahastuses 

meeltheitem, kargas ta „Musti Kaela" ja hingetdas:
„Saa aru — ma armastan sind! Ma armastan sindl 

Tapa mind ära! Peksa! Raiu mind tükkideks! Ma armas
tan sind ikka! Kuid ära ohmerda mind oma armukese eest, kes, 
wõib olla, ei wäärigi sind nii kui mina!"

Ja nagu uss põimis ta end ümber „Musta Kuti" kaela.
„Muft Kutt" püsis rahulikuna. Ta ei harutanud lahti 

enese küljest Walli käsa.
— Soo! Armastus! — käis tal peast läbi.
Ja ta naeratas halwakspanemalt, kuid siiski... see nae

ratuses oli ka tsipakene kaastundmust.
-Neratas meel. Ja silus siis nagu! andeksandmn U Walli 

pead. /
„Sa eksid!" sosistas ta tasa.
>See oli niisama, kui oleks ta au und luba, -et — armasta^ 

ma saan sinust aru ja...
Walli pigistas end tugewamini tema ürnber.

Weel ei olnud hommik. Algas alles nõrk agu..
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. „Must Kutt" tõusis Waüi ju uue st üles ja läks esikohta, 
jooma n>e'tt.

Ka Wakli ajas end naril istukile.
— Kas loobub ta nüüd oma kawatsusust? — ebales ta. — 

Kas saab ta nüüd aru, kui roaga tema, Malli, teda armastab....?
„Must Kutt"' tuli tagasi, köhatas ja ligines narile.
„Lebame roeel!" sõnas ta. „Tänane öö on nii kui nii

mokas, oma ülesandele lähed homme öösel!"
See oli kui nõelapiste Malli südame.
— Siis nii äraandlikult oli kasutatud teda?! . . . Nii ego- 

istkiselt oli roõetud tema armastust?! .. . Tema armastas, 
kuid teda oli tallatud! .. . Loomaliku, gulliliku tundega ... 
Ja tema omas tulises armastuses ei saanud sellest aru! . ..

See oli silmapilkne ahastus, siis oli ta narilt ülemal.
„Sina! ... Sina!..." hingeldas ta.
„Noh, mis nüüd?" imestas ükskõiksena „Must Kutt". 

„Tsle tagasi!"
Kuid Malli haaras kinni korra peast nagu ammutats ta 

sealt kätele jõudu ja tormas siis mälja.
„Must Kutt" jäi narile istuma.
Ta mangutas pead:
— Mine, saa sa naisterahimaft aru! ...
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Rathsl ja MVno-
Juhtumisi astus Arno „Lindeni."
Istus lauda.
Seal märkas ta üle paari laua istujat üksi Racheli.
Rachel oli teda Märganud juba enne. Ja imelik hiilgaw sära 

oli ta silmis.
Oli olnud, mis ollnud-, kuid nad olid siiski tuttawad ja Arno 

kumardas.
Rachel wastas kerge naeratusega.
Kuid seda raskemail hoopel hakkas taguma tema süda.
Ta oli sest nurjaläinud juhtumisest saadik, kus ta tahtis sü

dametäiega edasi lasta anda Riinat haigust Arnole, kuid peaaegu 
iseennast unustama Pidi, nii armumld Arnosse, et ta koguni ka
hetses seda silmapilku, miks ei läinud see lõpuni.

Arno mõtles teda kutsuda kerge liigirtusega oma lauda, kuid 
nägi, et Racheli laud kaunis koorinatud tellitud söökest ja j öökest, 
kuna tema kelner Meel maid tellimist täitma tõttas.

Ka Rachel Pidi kutsuma teda, kartes, Mast Arno naeratas ai
nult seks korraks ja fii$ ei tee enam temast Mäljagi. Ja siis on 
suba alandaM minna tema juure.

Kuid juba tõusis Püsti Arno ja ligines Racheli lauale.
„Tere, mu preili!" kumardas ta wiisakalt.
Rachel ulatas Matkides käe.
Arno suudles seda.
Ja märkas, kuidas läbi Racheli käis mingisugune nõksakus.
„Qlep hee ja istup sei!" sõnas Rachel Arnole tooli pakkudes.
Arno tänas ja istus.
Kelner tuli Arno tellimiste täitmisega ja ainult meidikese 

tukastas, leides eest larra tiihjana.
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' Inimene wõib ju. La siin kusagil ära käia... — mõtles ta 
la pibi hakkama laduma kandikult lauale.

„Siia!" hüüdis Arno Racheli kauast.
Kelner kumaröas ja kolis ringi.

„Mida teie joote?" pööras Arno Racheli poole.
„Aga mida teie?" küsis oma poolt Rachel. „Dohin ma teid 

kostitada?"
Arno kuknr läks kortsu.
Ta tõmbas Racheli kõrwa üle laua enese poole ja sosistas:
„See on mulle hawaw. Olgugi teie rikka kaupmehe tütar, ei 

ole ka mina mitte sant. Ja kui ma küsin teilt, ei ole mitte ilus 
teil omapoolse tellimisega mind tagasi lükata. See oleks maid 
siis, kui mina telliks walget roima,, teie ronid joote schampngneri, 
kuid ma ei ole weel midagi tellinud^ ootan roeel teie sooroi — olgu 
see ükskõik, milline!"

„Annap see andeks!" paitas Rachel teda õrnalt põse peale. 
„Mina ei tahab teid see haawata!"

„Ro, mida ma tohin siis tellida?" &
„Jks konjaak — see hakkab ruttu pehe."
„Aga kas ei roaluta teil järgmisel Päeroal pea?"
„Noh, siis minu meletab see ennis aeg, mil sai joobus see 

konjaak."
„Dnpuy ro-õi Martell?" küsis Arno.
„Minu perast mci Cherry Blossom, fui ta aga on konjaak!" 

õhetas neiu.
Tema huuled roabisesid, nagu tahaks uctb midagi rüübata. . .
Rüübata armu ... Hingeni, üdini tungiroat armu...
Arno aga ei roaatanud enam tema otsa, waid andis tellimise. 
Kelner läks.

Oli juba ammu üle südaöö, fui Racheli silmad nägid -neel 
maid Anro silmi, sulasid neisse.

«Sõidame kuhugi hotelli!" sõnas Arno, sest ta märkas, et kirg 
Rachelis hakkas ajama üle ääre.

„Oi, seidab!" -oli Rachel rõõmustades nõus. „Aga meie tuleb 
see perast see siia see tagasi!"

„Oo, jah!" oli Arno nõus.
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„AgQ kui siin fee kinni pankaks?" küsis Rachel, lookes, et Ärno 
Vcvstab, et siis on ka hotellis hea, mis peale ta tonti) heakahklisult 
faatanud oltks, kuid Arno sõnas:

„Oo, siia saab ka pärast kelka nelfagi toeel sisse. Siin on 
ülöse kblrn ust. Pruugib sul just peaukse ees kõlistada. On meel 
laks körtoalust. Keegi kurat ei tea, kuhu sa lähed, aga lähed, 'ka
bareesse, mis kaupleb^ to>abalt üle aja „. . Ei tobi just ütelda, et 
onupoja poliitika, aga toist käitoad seal suured ninad laristamas 
ja et toüiksed kadedaks ei saaks, siis..."

„AH, jetab rahule sina need suured naased!" sõnas Rachel 
wahele. „Jga inimene oleb fee suur, kui temal oleb see raga."

„Autosid on all tühje igatahes kiiü ja krill", armas Arno.
„O-o, jaa, muidugi!" rõõmustas juudineiu ja laulis:

„Wir toollen sparen —
mit Auto fahren! ..."*)

*) Meie hoiame kokku — sõidame autoga! .

Arno kutsus kelneri- ja tasus arme.
„Aga mette fee era kraamida!" tähendas Rachel. „Mei tuleb 

toeel fee tagasi."
«Kuulen!" kumard-as kelner.
Rachel ja Arno läksid trepist alla.
Tasa mügisedes nagu siil sõitis mirrema «Lindeni" ukse eest 

sinnine «Renault" auto-tõld-, mis toiks Paarikese parimasse Tal
linna hotelli.

Oli juba hornimik ja koristati lira kõik lauad, kuid Rackeli ja 
Arno laud seisis ikka puuirrmata.

Kuid...
Wiimaks koristati ära ka see.
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Saasuse jonn,
L-äbi akna -eesriide tungisid tuppa esimesed päikese kiired, 6ui 

Paul unest wirgus.
Ta waatas Toni poole. See magas Meel nnignsasti.
Paul waatas.
Uinunud olid nad kuumaU üksteise kaisus, kuid kas tuli >ee 

sellest, et kumbki nägi omaette uninägu, kuid hommikul Piid uad 
lahus. Toni magas pöördunud suuga wastu seina.

Hea oli lesida.
Pauk pidi tootma uuesti ümlbert kinni Tonil, suud leuta teda 

magawana, kuid seal tuli talle meelde lubadus — Paul oli tõo
tanud errd näidata mehena.

Ja ta läks wälja woodist, numbri lähedusse sooja teki alt.
Nüüd wirgus ka Toni.
„KuhU sa lähed?" küsis ta sirutades kätt Pauli poole. ,,Tule 

maga edasi, on weel wara!"
Nii weetlew kui ka näis Paulile see kaisutuisse ktttsuw käsi, 

kuid h^ontmikime jahedtts oli jahutanud tema asu — ta tahtis 
ella mees.

Ta kurnardas üle magawa Toni, suudles teda ja lõuas hel
lalt nagu> kussutaks last:

„Maga, Tonikene! Maga! Ma lähen, otsin oinale töö ... 
Ma tahan töötada, et sul mitte ei pruugiks..."

Ta hääl tardus kurgus.
Doni iaaatas ta otsa pehmelt, nagu andestawalt, paistas tcnro 

nägu ja lausus siis, ajades huuli torru nagu ihales musu:
„Aga, kallike, kust saad sa siis tööP Praegusel ajal? Kus- on 

soe koht, mis ootab sinu järele? Kus ei ole juba neid kohahäda- 
lisi ootamas ilma sinutagi küllalt?"
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See oli öeldud nii hellalt, kuid Paulile tundus see siiski nii 
walusana, nii walusana...

„Ma pean leidma siiski!" ütles ta ajades end uhkesti sirgeks, 
pidades aga siiski kätt weel Toni poos.

„Eks katsu siis!" lausus Toni pehmelt, raputades õrnalt ta 
kätt, nagu tahtes ütelda: „Jäta juba see asjata jooksmine, tule 
parem siia teki alla."

Ka Pauli hinge näris kahtlus, et wast on see tõesti asjata. 
Kuid ta tahtis siiski, ta tahtis siiski weel püüda näidata, et ini
mesed wõiwad ära elada ka weel ausalt.

Ta wabastas oma käe ja läks ajas palitu! ic-ka.
Toni jälgis tema tegewust awasilmil.
«Nägemiseni!" astus Paul moodi juure ja suudles Tonit.
«Nägemiseni!" patsutas see teda Meel paikades käega.
Toni ajas käe ümber tema kaela. Ja sõnas:
«Õnn kaasa!... Aga kui sul ei wea, tule tagasi oma Toni 

juure. Tea, jüst sinu pärast tulin ma ära Arno juurest... Ja 
ma ei usu, et sa tahkud minu juurest!..."

„Ei!" kinnitas Paul. «Iialgi!"
Toni lasi käe tähti ja Paul läks.
Läks tagasi waatamata, sest ta silmi imibusid pisarad; ta ei 

tahtnud neid näidata Tonile.
Ta läks suurtele lootustele, kuid Mähemagi lootuseta hinges.
Kaasatundtikult waatas Tonile talle järele.
— Aga kui ta ei tulegi tagasi!... On nii mehine, et kui pae- 

nutada ei anna, siis murdub?! ... Ei leia tööd, siis hukkab 
enese?!...

Ja Torril oli korraga hinges Mälus.
Nii Matus...
—• Kuid . .. kui ei tule, ei tule! — püüdis end trööstida Toni.

— Mis kaotan ma õige sellega?!... —
Doni tegi kalgiks südame, kuid see ei tahtnud selleks jääda.
— Ta tuleb tagasi! — usutas ta end! — Tuleb, tingimata 

tuleb!...
Nagu hüpnotiseerida selleks tahtis ta Pauli.
Seal lendas tema silme eest mööda see aeg, kui kaua olnud- 

ta Pmrliga tuttaw — ja see ei rääkinud kuigi kindlast Pauli mi- 
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newrkust. Tuli irtieelbe juhus, kus Paul sattunud homoseksualisti 
ohwriks. Ja. .. s-elkega pidi ta kaotamia oma kindla „mina." 

See tuli Tonile meelde ja see rahustas teda.

Kui d ole usku inimesel ettewöttesse, siis lee ka ei õnnesta.
Pauk oli käinud paljudeis kohtis, kuid asjata.
Wist oli see lootusetus Majutanud tema peale oina märgi, et 

ka seal, kus tõesti koht waõa oli, talle ära üteldi.
Tema wälimuses, wäljaastumises ei olnud seda kindlust, seda 

julgust, mis oleks usutanud tema kätte usaldamast kohta.
Ta ei tundunud koha otsijana, koha nõudjana, maid ... koh-a 

kerjusena.
Ei aidanud mingisugused sõnad. Maid teda tegi kõigile wõõ- 

raks küsimus: — Miks olid sa siis seni kohata?!...
Alguses uhke, iseseisew. Pärast mõningaid äraütlemisi mur- 

dum, oma selgroogu kaotaw, muutus ta lõppude-lõpuks närwi- 
liseks, teenistuse järele ahastajaks.

Töö aga ei tunne kaastundmust ja ükski ametkoht ei ole head- 
tegew asutus.

Toni magas hiljani.
Uni oli tal küll kadunud ühes wäljaläinud Pauliga, kuid ta 

lebas siiski Meel edasi moodis.
Wahel wajusid ka kinni silmad, kuid see ei olnud siiski uni.
Ka Mitte ärkmel olek.
Mdagi selle wahepealist. — Inimene küll ei maga, kuid ta 

meeled hõljumad uninäos.
Jõudis lõuna. Paul ei olnud meel tagasi.
—Kas tõesti leidis ta omale koha?!

Toni ei uskunud seda.
Aga kui Pauli tahe siiski teostus?
Siis... •
Siis peab tema end tundma naisena nagu tuhanded teised, 

ootama koju meest ja tegema talle mugawaks kodu.
Mees teeb tööd ja tema ootab.
Toni oli harjunud ootamisega. Kuid oodates õhtut, oodates 

uusi läbielamusi, mitte ühte ja sedasama nueeit
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Ja juba Pures Tanit hirm, et selle tiüituse all wöib puruneda 
aMrvaslus.

Siiski . . .
Tonil oli nagu tunne, et ei muutu midagi.
Ja ses ümdes ali koos kahju, kahju waikse südamliku elu järele, 

j-c» lohutus — lootus elada sama kirjult, kui senini.
Weri on kui praad, mis lõhnab selle järele, kuidas ta sisse- 

küpienud...

Oli juba õhtu.
Lonit piinas juba hirni — mast ei tulegi tagan Pau!! — 

Wasr ei tulegi ta tagasi!...
Ta oli hirmul, kuid sealsamas häbenedas ta seda.
— Miks pidi ta just tagasi ootama Pauli?! . ..
Tonil oli küllalt raha, et maksta orm.et, ei elada ses Võõras

temajas nädalapäewad.
Kuid Pauliga sidus teda midagi ligidast.
Oma eluajal oli andunud ta sadantele meestele ja ükski ei 

olnud ulatanud talle nii südame ligi, kui Paul.
— Miks lasksin ma teda minna?! ... — noomis ta iseennast.
Tal oli korraga hinges niisugune maldam kahju nagu ahas

tus inimese järele, kelle uhkuses surma saatnud.
— Mul on ju raha, meie oleksime Võinud sellega midagi peale 

hakata! ...
Ja meel enam piinas teda südametunnistus ette nnsates, just 

kui ei oleks ta usaldanud Pauli.
Tonil oli mälus.
Wägisi, mägist kippusid pisarad laugele.
— Ah! — karjatas ta ahastuses ja jooksis kumu li moodi.
Terna nutust tuksuw wabisew keha nagu kaebas meel igatsedes 

millegi järele.
Kuid Paul tuli tagasi.
Tuli. Astus sisse koputamata.
Tonile tuli see ootamata ja tõstis üles padjust oma nutused 

silmad.
„Mis sul on?!" tõttas tema juure Paul.
Nii pälju oli Tonil südamel paisu, nii palju tagasihoidlikkust, 

et enam midagi tagasi hoida ei mahtunud ja ta kaebas:
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',Ea kartsin, et sa ... ei tule enam tagasi!"
Nii alandatuna Eui Äi tulnud Paul koju, tõÄis see südann 

likkus temasse tagasi hinge.
„ L-ul oli siis minust kahju?" küsis ta kõlata häälel.
„Jah!" wastas Toni. „Ma kartsin, sa ei leia midagi ja ei tule 

enam tagasi! . .. Ütle, kallis, sa ei leidnud midagi? Eks?"
Rusutud peanoo!gutus oli Mustuseks.
„Ja tulid siiski tagasi! .. . Oo, kuidas ma fuib armastan!"
Ja Toni hakkas nagu nutuhaost madised es Paulile kaela ning 

külmas üle ta kuumade suudlustega.
Wältas silmapilk südamlust, kramplikke õrnusis
Toni wäsines, Paul kainenes.
„Ma ei leidnud tõesti midagi!" sõnas Paul ja ta hääles tun

dus jällegi proosalik lootirsetus.
„Ma uimasin seda kohe!" sõnas 'asamõtlikult Toni.
See oli küll öeldud nii hingeõrnalt, nii sõbralikult, kuid Pau

lile tundus nagu tahaks Toni talle ette heita tema saamatust.
„Aga ma ei jäta seda mi!" kinnitas ta. Homme hommikul 

lähen ma sadamasse! Ma mõin teha ka kehalist tööd! .. . Mu 
tassin kotte, kimisüsa ..."

Toni tõmbas õrnalt puitawalt üle ta juukste.
«Kallike, kes nõuab siis sinult seda?!"
Paul wiaatas nagu imestades utsa talle suuril silmil.
„Aga meie wahekord?..."
„Meie wahekord... Peab siis sellepärast kõik muutuma, et 

meie hinged^ üksteist leidnud? ... Peab siis pagar korraga hak- 
kanm korstnapühkjaks, kui ta armastab wõi poksija hingekarja
seks? Ehk ömblejanna halastajaks õeks ja uulitsanaisterahmus 
ammeks?"

„Dga..."
„Ei ole siin midagi aga. Kui sa mind armastad, siis armast» 

mind nii nagu ma olen... Sellasena oled sa hakanud mind ar
mastama, siis ära tee oma armastuse nimel minrrst nunna!"

„Aga..."
„Hing on sinu!" peaaegu karjus Toni. „Ja mis mul Pole 

sulle enam puhtana anda, seda ära nõua ka minult!"
Tekkis waikus!. ' .
Paul oli rusutud.
Läks weel mõni minut, siis hakkas end temas ringi fcermno 

uss, seesama uss, mis närib läbi armastuse.
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„Ja tähendab — hing on minu, kuid — ihn eest pean ma 
maksma?"

Waikus -oli annud Tonile mahti enesekogumiseks.
„Ha-ha-haI" naeris ta awameelselt. „Ära ole nii sõge! Ära 

nrängi näitelawa esimest armastajat! Meie ees on elu! . . . Ja 
mis on elu? — .Pettus! ... Ja oled sa kurb, et ma sind ei 
peta?! . .

Paul waikis.
„Oled sa sellest haawatud-, et ma sulle ei türmist anud, et ma 

oten muidu alles rikkumata, et ainult need, need, keda sinagi tead, 
et need ainult olidki minir esimesed?!. . . Siis miine wõta omale 
naine, kes mängib sinu silmi truudust, kuid- teda wõib wõtta iga 
sinu sõber, sest ka sinu aus naine on inimene, ka tema ihkab torn 
heldust, mis puutub meesterähmastesse.. . See, sinu naine, an
dub siis hingega, aga minul on andumine äri. Wõöras meeste- 
rahwas wõib mind ihuliselt suudelda, aga minu hing sülitab ialle 
näkku..."

Need olid tulised sõnad. Wägisi, wägisi pehnrendasid nad 
Pauli südame.

Kuid hakkas kitsaks jääma sel ussil ja ta miskas uue keeru.
„Aga seda ei tea ju keegi!" sõnas Paul oimetuna.
Toni waatas talle otsa suuril silmil rragu tahaks pahwata: 

„Tohoo, sõge, säh!" kuid taltsunes ja sõnas siis salmawatt:
„Muidugi, kui sa niimõrd pime oled, et ei näe oma iöprade 

pilkawaid nägusi... Ei näe, kuidas naeratawad nad sulle näkku: 
„Waat, mina olen sinu rraisega läbi läinud! . . ." Wöi mis tahen
dab hoiduwus weel minu juures? — Kes ei tea, kui ma su naine, 
et sa abiellunud kibuga? Samuti kui sui sõbrad ei lakka naera
tamast kahemõtteliselt sinu aus a naise puhul, et näe, see, kellega 
ta abiellus, sellega olen ma läbi läinud ... Wöi igatsed sa omale 
puutumata neidu? . .. Jäta juba parem see mõte — selleks oled 
sa liiga aus. Kelmide päralt on neidude süütused! Ainult süda
meta inimene wõib murda õit ja sinnasamasse mlaha wisata."

Paul istus. Oli lasknud norgu pea; hoidis käte wahel nagu 
kipuks see Paistetama.

Doni lõpetas^.
Toas wältas kauane waikus.
Rahunesid meeled, rahunesid tunded.
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Siis läfö Toni Pauli juurbc, wöttis, tal kinni ümbert pea j-a 
klisiH turldewaba awalikkusega:

„Ütle, Paul, põlgad sa mind ära?"
Wastuseks tõsiiA Paul p-ea, haaras ümbert kaela Tonil ja 

surus tema huultele tulise musu, kuumema, kirglisema kui ta 
kunagi Tonit suudelnud.

Ja jälle nagu poleks niibagi olnud, nagu poleks mingit waho- 
kordcv, kõndis Toni tänawal ja w-eidi temast eemal «kassina" 
Paul.

Paul tundis, see oli suurim alandus talle, kuid kunagi ei ol
nud ta end nii ohwerdanud kui nüüd, olla kanrrupoisiks Tonil, oma 
naisel, andumisel teistele.

Nii wäga aga kui kribeles Pauli süda, ei teinud aga Toni 
sellest elumuutuseft wäljagi. Nii harilikuna, nii harjununa tundis 
ta enese, et ununes isegi meelest, et nn keegi Paul, kel on te nea 
peale õigust.

Ja mispärast õigust? — sellepärast, et ta temale andunud?
Aga Toni on ju enne teda andunud paljuile meesterahmas- 

tele, mõningaid nendest ka armastanud — kes tohib aga iile seada 
õigusi tema, Toni, kohta?!...

Juba pigistas pimedik uulitsa gaasilaternaid nii, et nende 
walgus ulatas nagu läbi waewa kuigi kaugele.

Oli päew, mil Wirus hulkus lõbunaisterahmaid haruldasel 
hulgal.

Wasiutulewad' meeste näod oli, nagu ^otsustas Toni —- 
odowad.

— Kas^ mitte loobuda täna, niinna tagasi numbri ja tunda 
end Pauli kõrtoal korraliku^ naisena? ...

See oli mõte, mis wilksatas korraks Toni peas.
— Kuid kas ei tunne siis ka jälle Paul ennast kohustatuna 

tema kui naise wastu ja ei kipu jälle sadamasse tõstma kotte ja 
kiwisüsi?...

Niimiist rnõtiskelles seisis korraga tema ees Peet.
„Tere õhtust, preili Toni! kumardas soe.
„Tere, tere!" sõnas Toni. Ja korraga tuti temas nagu tahe 

minna mõõda, lvadaneda Peedist.
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meie ei räägüks jätte weidi?" pööras' Toni po.i>le Peet 
Äwga kaimiA otsekohesega.

„Rüäkid-a? ... Seda ivöib. Aga kuhu sõidame?"
«Kas toõi siuna, kus olime kord."
«Tahate mängida jätte endist poisikest? ... Kutsute nnnd 

«võõrastemaja numbri ja hakkate pidama oma komblusjuttust?"
„Ei!" wastas Peet rõhuga. „Ntiiid oEeir ma meest"
„Siis sõidame!"
Tcmi haaras Peedil käe alk kinni ja sutrdis teda kiirendama 

jfcrmme.
«Me läheme lähema autode seisukohani ja sealt juba sõidanre,

eks?"
«Muidugi!" oli Peet nõus.
Nad> laksid.
Nende järel kõndis Paul. Ja ta tundis, kuidas tungiõ tema 

«täkku weri teadmisest, mis teeb woõras meesterahivas hellega, 
keda ta armastab.

Juba tahtis ta tormata nende wahele, tõugata neid lahku, 
kuid sealsamas küsis ta eneselt:

„Mis õigusega?!"
Ja ahastama hingega jälgis ta neid, abitu, et ta ei toõi omale 

tzo-ida naisterahtoast, keda ta armastab.
Toni ja Peet astusid autosse — neil õli oma siht.
Paul loinkis aga uulitsal sihita Meel kaua, kaua...
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Purustud elu ja murtud elu.
Inimese elu jookseb ta omais roopais. Otse sihis wöi tehes

käärust nii, nagu neid ette joonistanud saatus.
Kuid La inimelu teel on omad katastroofid. Siis tui lendab 

elu wälja voopaist, tendab kraami, kuristikku...
Tõkkeks inimelu sõidul on nii mõningaid asju.
Kõige sagedamini ikka armastus.
On inimene kaotanud südame, on tal Meel alles pea. Kuigi 

see nüüd udune, sest kaotatud südame Meri woolab ka pähe. Aga 
niipea, kui murdub süda, on kadunud ka ajude selgus. Siis lööb 
were ringjooks ajju, ja kui juba Meri ajudes, siis Meri silmis. Ja 
on meri silmis, siis on moonutatud silmanägemine nagu w ih aset 
härjal ja inimene malmis, nagu punasega mihale aetud härgki, 
iga peale.

Harrys murdus süda.
— Tema Liina ja saab malmis sellega! — See oli mõte, mis 

ei ammd talle rahu öil ei päewil.
Küll oli Liina talle ära seletanud asja Põhjused, mandunud oma 

truuduse juures, kuid armastam süda on egoist, talle on Mõõrad 
igasugused teised mõtted, teised mõtted, kus olgugi ka tema hravi
des, saab temast armastatu läbi kasu keegi wõõras.

Rikkalik on armastaja ettekujutuswõime.
Ja Harry Peas järgnesid Pilt pildi järele, kuidas Bendereff 

naudib tema tulemast pruuti. Jgaisse toomulikkuisse, mitteloomm 
likkuisse seisendisse asetas neid kahekesi Harry ettekujutus.

Nii nagu oli ta neid näinud althõlma müüdawatel Piltidel, 
mille tükk kakskümmend marka.
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Ta kujutas seda ette ja tal oli raske, raske, et nii toimib keegi 
Bendereff, kel .cm raha, temast armsast akuga j aja tuha ude marga 
Pärast.

— Wiletsa sajatust ande marga pärast! — kriipsutas Harry 
aju, kuid sadatuhat marka oli ka siiki talle aukartust ärataw 
summa, ja Harry sai aru, et sadatuhat marka on siiski enam, kui 
tema truu armastus.

Nii sai ta aru oma südame järele.
Harilikult ei kaalu süda moiset waraudust, kuid siin sai ta 

kaalujaks. Wäga wõimalik selle tõttu, et olid uim astud Harry 
ajud, et ajude töö langes südamele.

Harry kujutles, ^kujutles — tema armsamast jäi järele maid 
libu, kes selleks, et saada sadatuhat marka, andus Beiiderefsile 
igal tviisil

Sadatuhat marka ... Harry sai arm et see oli suur summa. 
See oleks palju tähendanud nende elus, kuid armastam süda säeb 
juba esimesest Pilgust saadik selle peale monopoli, mida on tarwi- 
tanud nii paljudki teised seni ilma armumata . .. Säeb mono
poli, unustades minewikku, kuid nõudes kõige waljemat truudust 
tulewikust.

Sada tuhat marka.. .
Harry hindas oma armastust hingeliselt, kuid siin wisati tall-» 

wastu maiselt — sadatuhat marka...
Pidi Harry alandama hingega alla selle s ajatust ande?
— Ei!
Harrys oli süda ja ta otsis seda.
Otsis seda, mis kaasas südamega.
Kuid süda ütles, et on Meel tema, kuid see, mis kaasas — 

wälja üüritud. >
See mõis olla wälja üüritud, miht korda müüdud juba wa- 

rem, selle kohta ei Wõinud olla Harryl ütlemist, kuid et lubati tema 
armastuse ajal wõõrale see, mis kuulub kaasa südamega — süda 
hingeliselt ja see ihuliselt — see ajas teda marru.

Ja inimene on ihuline.
Nii ka Harry.
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Ta ei rahuldunud hingest — ta sattuA ahastusse, et oli luba
tud wõõrale see, mis pidi käima SaoA hingega, et oli lubatud mõö- 
rale ihu.

Inimene on maine. Ja tihti tundub hinge äralubannne ker
gemana, 'kui ihu äralubamine.

Kuid- — ihu saad elus nii patsu, kas raha eest wõi muidu. 
Hinge ainult üksikuil kördil. Harwa. A-ga ka kunagi mitte müü- 
dawalt nagu- ihu.

Harry aga ei tahtnud ühtegi wõõrast ihu. Ta oli hingega kiin
dunud Liinaga sa tahtis, et nad ei oleks mitte ainult üks hing, 
waid ka üks ihu. ..

Kuid siin.
Tuli keegi tundmata Bendereff ja miis ihu.
Jäi järele hing teotatud- ihus.
Ja inimene kinnitab, et ta elab südame järele, elab nii, kuidas 

weab teha -hin-g, kuid see nn enesepettus-, see on teiste pettus — 
iga inimene elab oma ihu huivides.

Kui oleks olnud Liinal tuhat hinge ja ta oleks jätnud need 
H-arryle, Harry oleks warisenud samuti kokku, sa nagu saatuse 
Pilge — just hingeliselt, — et antaw teisele Liina ihu.

Nii otsib hing teispoolt w-astu omale nntte hinge, ivaid ihu.
Ja kui ei leia, siis...
Imelik! Kuidas wõib olla süda materialistlik...
Aga on.
Ja mitte ainult imestamiseks.
Nii juhtrls siis ka Harryga, et ta- kaotas ihu mitte omamise 

mõttes hinge igasugused lootrrsed.
Wõib olla, ei olnud tema arm nii suur, et lubada -w-õõras- 

tele kaisutada oma pruuti ja siis talle andestada. Wõib olla, sea
dis ta tõesti üles nõuded, mis rasked praegusele elule.

— Ei wõi siis ka, olgu-gi mehe naisel, wabadust anduda mehele, 
kes talle meeldib?! . . . Nüüdsel ajal, mida nimetatakse wabadus- 
ajajärguks.

— Aga kui see mees talle meeldib, siis mingu temaga, jäägu 
temaga! — lõi Harry käega.

Ta lõi käega.
Krnd tundis, et ta sellega kiskus wälja tükki oma ihust.
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Siis tegi aga Pahatahtlik saatus tõkke. 
Ja Harry lendas wälja roopaist.

Hommikul, kui magas Harry toe ei uuele pae wale karastatoat 
und>, koputati ukse peale ja siis tuldi sisse ilma, et Harry oleks 
unest toirgunudki.

Tuldi sisse. Ja siis toirgus Harry.
Wirgus mitte enam elule, toaid elust äratõukamisele.
Teda süüdistati kuritegetoutses, nnda teinud ta meeleheitel, 

meeleheitel ama muutunud pruudi pärast?!...
Kes aleks saanud temast aru?!...
Ei keegi. Sest nii kuitoad, kui on numbrid üldse, -on ka kroonu 

raamatupidamine. Numbrid ei tunne südant. Kaks korda kaks 
ei ale kolm ega toiis, kui sa armastad, kui sa ka kõigest hingest, 
kõige palatoamalt armastad...

Harry oli ära raisanud kroonu raha meeleheitel. Meeleheitel 
õnnetus armastuses...

Kuid- toastust andma Pidi ta meele-möistuse juures.
—Aga kust toõtab ta toeel meele, mõistuse?
Ja kuigi...

Aga Harryle naeratas lätoelt toastu hirmutis ja selle nimi 
oli häbi.

„Otsige! Mul on kõik alles!" sõnas Harry jõuetult.
Ja kuna see oli öeldud löhestatoas hingepiinas, äratas see 

tabajaks usaldust ja nad asusid läbiotsimisele.
Nad usaldasid Harryt liiga, -et lasksid ta silmist, kuigi küll ai

nult minutiks.
Kuid ka sellest oli küll, et toälja toõtta brolvningi.
Kõlas pauk ja Harry langes.
Surm oli silmapilkne.
Juuresolijad to-aatasid üksteisele näkku, etteheittoalt, miks teegi 

ei märganud, et asi läheb nii kaugele, et takistada.
Kuid see tundus siiski hilisena.
Harryt ei olnud enam.

Harry surm tegi Liina hinges murrangu.
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Kallas, miili' p-oole la piulbiš, oli ara.
Harryt ei olnud enam.
Ja ses meeleärccheites! -oli- ükskõik, millised '.veed teda lodu- 

talvad.
Ta ünskas end saatuse hoolde.
Elada Benderefsiga> siis elada.
Liina arwas Bendeveffist oru saawar.
— Benderesf teadis, et tema, Liina, armastab Harryt sa <*i  

olnud sellepärast pealetikkuw. Nähtawasti lootis ta, et tema, 
Liina, asasoocksul aru saab, fui hea mees on tema, Benderesf, ja 
teina külge kiindub.

Nüüd näis see Liinale, et see ongi see kõige õigem arinu sa 
usalduswõitmise tee — anda enesest aru saada aja jooksul ja siis 
mahti lasta otsustada.

Wöib olla, Harry polnud pooltki nii hea, tema, Liina, waid ei 
näinud, kuna leem arm ajas silma toerc mahu.

— Jah, nüüd saab ta Benderefsift aru! Ta jäeb tema juurel 
See on mees.

Ja imelik, nii kuidas waheldub naisterahwas meeleheide mu
retu naeruga, nii mõiwad wahetuda ka tema südames armastata- 
Mad. Ja Liina tundeid', mis purustatud' Harry surmaga, waldcB 
nüüd Painawalt Benderesf.

Temas oli midagi salapärast!
Ja just see, mis on meesterahtvas meel tundmatu, mis toed 

salapärane, see wõlub naisi.
— Olgu! Tema, Liina, lepib oma saatusega! Kunagi 

pruugi Benderesf wälja maksta sadatuhat .uarka, sest tema, Liina, 
kunnustub tema naisena.

Ei ole enam Harryt, ei ole lahutust.
■— Ja kas oleks siiski enam lahutust, kui Harry meel 

olekski?!...
Niisugune julge mõte wöib tulla pähe wärske haua juured 

ainult naisterühmale. Sest naisterahwa armastus on Maid ühe^ 
PäeMa liblika lend.

Liina! läks Benderessi tuppa.
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See wõttis teda w^astu kui roõõrajt, ise uudishimuline, milline 
asi ivöis küll teda tuua.

„Nah, naisuke?" küsis ta fa mi [jääriett, tehtud lahkusega. 
„Mis on?"

See ott küsitud^ asjalikult.
Liina südames aga rabelesid ttmded. Liina süda oli nagu 

willkraasirnise wabriku „yunt" — masin, mis kisub, rebib . ..
„Ma tulin otsusele", sõnas ta, maha surudes hingelinetust. 

„Et ma jäen siiski sinu juurde."
„SellePärast, et ei ole enam Haanyt?" küsis Bendevesf kihlv- 

tiselt.
«Sellepärast ja..."
Liina ei lõpetanud oma lauset.
Benderefs waataZ talle otsa. Ja ei kaotanud oma rahu

meeli.
Oleks olnud see temasse sissearmunud Liina, wõib olla, oleks 

siis! cttneä see asi temale tülitaw, sest meesterahMas on tunde- 
lik ka nii mõnigi kord süda, aga see oli Liina, meelaraheitew, 
oma saatusele alluw.

Ja sellega, leidis ta, wõib olla, mida waja, ilma mingisuguste 
stseenideta.

«See on armas sinu poolt!" sõnas Benderefs. „Ja ma saan 
sulle olema selle eest surmatunnini tanulik. Ma ei tahtnud mitte, 
et pidi surema sinu Harry, kuid saatus tahtis seda. Wõib olla, 
sinu enese kasu pärast, sest Harryl poleks olnud sulle pakkuda 
ilmaski seda, mis mul... Ma ei rõõmusta aga end sugugi sinu 
kallima surmast. Ei! Ma tunnen sulle kaasa. Ja ivõtan mütsi 
maha alati minnes sinuga tema haua juurde."

Liina silmi imbus mingisugune siiraw helk. — Siis tema, 
Benderefs, ci olegi nii halb!... Ka teiual on süda!.. .

Liina tundmused lainetasid üle, ja nagu kallast otsides astus 
ta ligi Benderesfile, wõttis sellel kinni käsiwartelt ja laskis pea ta 
rinnale.

— Allunud! — käis wõidurõõmus mõte läbi Vend ere ssi pea. 
Ja seal ütles talle kaine mõistus, et waja on taguda rauda kuni 
ta weel soe. ' 1

Ja nüüd hakkas ta naisele rääkima, et ta peab sõitma ära titt 

216



kiks ajaks. Ja et naine ei tunneks mitte igawust, mingit ta Linki 
perekonda.

Küll rääkis Liina, et ta rotiga hästi ka üksi kodus olla wõib, 
kuid Benderesf palus siiski tungiwalt, peaaegu nõudis, et Liina 
teeks tema soowi järele.

„Saa aru," seletas Benderesf. „Siirt majas ci ole midagi 
minu oma, see kõik on üüritud."

See oli Liinale uudis ja ta jäi kuulatama.
Bederefs tundis, et hakkab mõjuma tema Male.
„Ja tahad sa tõesti, et mina pean kulutama nii Palju selle 

korteri peale sinu äraolekul?" rääkis ta edasi. „Ennem raiskan 
ma selle raha sinu tualettide peale."

Siin ei olnud Liinal enam midagi wastu rääkida. Sõnas 
maid ainult:

„Siis wõta minu jaoks mõni Mäike toakene, miks saadad sa 
mind wõõrasse perekonda?"

Benderess kõigutas kulmu. Oli ju. ta ise ka meel Liinale 
wõõras, kuigi tema mees.

„Aga miks ei taha minna sa Linki perekonda?" küsis ta nagu 
haawatult. „Nad >on minu paremad sõbrad ja, kardan, sul oleks 
muidu igam. Iseasi oleks, kui ma saadaks sind ükskõik kuhu, aga 
ma saadan sind aus a abielurahma juure."

Liina matkis. Kinnirüägituna.
Hinges oli kiill mingisugune tume aimdus, aga Liina armas, 

et see sellest, et ta Meel üldse mõöras Bendcrefsiga ja kardab tema 
kawatsusi nagu iga teise Mõõra omi, olles ebausklik nende wastu.

— Ta ci taha ju mulle paha! — püüdis tn trööstida end, kuid 
see troost ci lohutanud.

Nõusoleku, et ta läheb Linkide juurde, ta siiski andis.
Ja see oligi, mida Majas Benderesf.

Mõni tund hiljenk istus Bcndereff Linkide perekonnas. Asi 
oli juba maha räägitud, moel andsid seletada mõned peensused.

„Nii siis", rääkis Benderesf. „Ma sõidan Riiga. Et näha ja 
kuulda, mis saab nende asjast seal. Mul ci ole küll mähe matki 
kartust koos nendega sisse kukkuda, kuid see seltsimehelikkus, j cc 
köidab... Ja siis saabub teile telegramm, et ma surnud. Ehk 
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meel parem, ma saadan telegrammi, et ma sõidan jäädawalt ära, 
Las Brasiilia, Austraalia, Uude-Meremaale wöi iikskõik kuhu, pem 
asi aga tagasitulemata..

„Jah", kinnitas Link. „Ärareis> on igatahes parem, tui surm. 
Pärast surma toõib ta juba üheksa kuu- pärast abielluda, aga eeinal 
elamrise puhul on waja abielulahutuseks kaks aastat. Aga selle 
kahe aasta jooksul on ta mul strba niimõrd taltsas, et ei unista 
enam mingisugusest abielulahutusest. Paberil on ta sinu proua, 
aga tegelikus elus — igaühe."

Bendereffi kulm wajus kortsu.
„Seda ma ei tahtnud!" sõnas ta. „Mul ei ole see sugugi 

huwitaw, et ta sattud sellele teele minu naisena. Minu plaan oli 
kindel. Naisena oleks ta ohmh mulle seni ainult, kuni ura teda 
poleks meel maha müünud. Lõuna-Ameerika lõbumaja ukse sul
gemisega oleks olnud ka lõpp minu abielul.. . Meie abielu mõib 
olla ka praegu üks, kaks, kolnr — lahutatud, sest mul on sellane 
leping taskus. Aga Liina taskus on paber, et ma kohustmi talle 
maksma sadatuhat marka. Seesama paber, mis oleks surnud 
iihes temaga sinna lõunamaa lõbukohta. Liina oleks söönud 
siifilis ja paber purunenud ühes temaga."

Link naeratas.
„Ma saan aru", ütles ta. „Aga see on just see kõige hullem 

asi ilmas, et kõik ei lähe nii, kui ette kawatsetud. Ja nii siis 
tukeb teil ikkagi mängida mehe osa. Kas mõi ära putkates."

„Jah! Ei ole parata!" kehitas Benderefs õlgu.

— Ei ole midagi parata! —kahetses hinges ka Liina, kui ta 
Benderefsi ärasõidul ümber kolis Linki majja.

Benderess ise oli tusane. Ja Liinale näis, nagu oleks see 
sellepärast, et ta ei taha lahikuda oma Mastlvõetud naisest, keda ta 
hakanud armastama.

Wähemalt uskus seda Liina enese kohta.
Ja tema arwamist kinnitas see, et Benderefs oli tema ioastu 

eriliselt õrn, tähelepanelik.
Kuid ka Link ja proua Luik sulasid Liina ees. Sulasid Ben- 

deressi nähes ja ka tema seljataga.
See wastirtulek oli nii ülemäära lahke, nii südamlik, et Liinasse 
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asus kahtlus — nii ci toõi see ikka olla. . . Kas ei ole see nutte*  
silmakirjalikkus?

Siin ei osanud Liina anda mingisugust wastust.
Ja tct siidi wõima wasiu> Linkide libedusi, kui südamest tul

nuid.
Olgugi, et südames kiheles mingisugune aimdus — siin ei wõi 

kõik õige olla! ..
Bendereff sõitis ära.
Kuid enne ärasõitu oli tal meel salajane läbirääkimine 

Linkiga.
Liina juures seisis sel korral proua Link.
Ja kui Bendereff siis lahkirs, jumalaga jättis, arwas Liina 

teiiuo näos leidwat, et seal ei olnud wähcmatki kahetsust nraha-- 
jääwa naise kohta.

Just kui poleks tal seda olnudki.
Küll suudles ta lahkumisel Liinat, aga see oli enam näitelawa-- 

line suudlus,' tehtud, hingetud...
Siiski, Liina ei julenud tol korral toed ristuda, et see — juu

dase suudlus. Kuigi hing toabises.
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koduste abinõudega.
Järgmisel päewal pärast kuritegijate salkkonna koosolekut, 

tuli Arno „Musta Kuti" poole.
„Kus olid sa eile?" küsis see.
«Soojal kohal!" naeratas Arno.
„Soo!" sõnas „Must Kratt" lühidalt. „Ka minul läks siin 

ase soojaks."
Ja siis jutustas ta ära öise lübielamuse Malliga.
„Noh, siis soowin õnne!" ulatas Arno naeratades käe. „2ind 

armastatakse!"
„Mine seenele!" lükkas „Must Kult" tagasi Arno käe. „Mulle 

ei ole maja armastust! Naisterühmas ilma armastuseta rahul
dab mind rohkem, kui see, kes mind armastab."

„No?!"
„No, ütle, mis on naisterahwas>? ... Ainult mehe himu- 

täite abinõu.. . Ja on see himu mööda, siis mõib ta minna... 
Aga, maak, kui ta armastab, siis ta just ei lähe, siis oled talle 
nergu midagi Mõlgu . . . Siis oled sina nagu süüdi selles, et tema 
süda on hakanud armastama! ..."

„Ja Malli tegi rti nd jinö temaga seotuiks?" -
„Jusl> nii. Aga kui n.a ieda ei tunnustanud^ siis tundis ta, 

nagu oleks murdnud ma mingi mände ja jooksis minu juurest 
nagu pankrotti jäänust minema ahastawas meeleheites.. . Maat, 
hukkab Meel enese!" .

Arno wangutas pead.
„Ja mõtle, milline nali!" rääkis „Must Kutt" edasi. „Mi- 

nule ei andunud ta ju esimesena, et oleks wõinud mulle kaela 
ajada ta murdmise süüd. Ta oli ennem andunud.teiselegi, aga 
nende pärast ei läinud meeleheitele..."

„Ei armastanud neid!" tähendas Arno.
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„Ei armastanud.. . No, kurat wõtku, icTcn siis mina selles 
süüdi, et ta mind hakkas armastama?! Ihu on ihu ja naiste- 
rahmas naisterahmas, ja ma ei ole mitte poisike, et ilutseda armu- 
mõtteis. Mul on himu ja muud midagi. Samuti kui janu. On 
janu — joon. Ja siin niisamuti. Ei hakka weckruusi juures 
laulrna, luuletama, ega ka anduiiva naisterühma juures armas
tusest paistetama. . . Silmapilk, ja — mööda. Wõib ininna! . .. 
Ja midagi ci ole tal minu peale kaebada! Kes kased anduda, kui 
ta ei tea, kas ma teda kosin mõi mitte! Aga andub ta, siis on see 
ju talle ükskõik.. . Ja kellele on andumine ükskõik, mingu edasi! 
Ja kes saeb anduirnsega üles kohustusi, mingu ka edasi!... Mina 
end ühegi naisega ei seo! Naisterahmas on mulle maid niisama 
palju, mis ninarätik nohu ajal."

„Sa ei hinda naisterahma südant!" sõnas Arno.
„Jah, see on tõsi!" kinnitas „Must Kutt". „Naisterahwa sü

damest ei ole külm ega soe. Ma hindan naisterahmas midagi 
muud. Ja seda ei tea ette ei näo, ei armastuse kraadide järele. 
See on loodusest. See on Jumala and. Ja selle järele otsustan 
ma, keda jumal armastanud luues teda siia ilma, keda mitte."

„Ja kuidas oli Jumal olnud Malli suhtes?"
See küsimus oli nii otsekohene, et „Must Kutt" jäi mahti ma 

suuril silmil Arno otsa.
„Ei panrmd tähele!" sõnas ta wiimaiks. Ja siis nagu ennast 

vabandada püüdes, seletas edasi: „On inimesel janu, ei Maata ta 
mee Määr tüse peale, maid joob. Ja on janu läinud ja pole niin- 
git erilist halba mekki suus, tähendab, mesi >oli hea."

„Nii. Aga jäi siis sinul suhu eile öösel halb maik?"
„Ei. Seda mitte. Oleks joonud iveel "hommikul, aga ta 

ahastas ja läks!"
«Ahastas? " Mispärast? "
„Noh, sellepärast, et ma talle ütlesin, et tal ikka oma üles

anne täita tuleb."
„AH, nii. Siis mõid teda nüüd rõõmustada — seda üles

annet ci ole tal maja mitte täita."
„Soo?!"
„Jah, s-'t see lahendatakse kodusel teel."
«Kuidas dusel teel?"
«Noh, m >Iin tänase öö niisuguses Mahekorras, millest mitte
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d räägita, waid ainult mõista antakse, Aüramowitschi tütre Ra- 
chetiga..."

„Must Kutt" puristas naerma:
„No, sinul weab selle juudiplikaga! Oskad sa temaga ta mi

dagi rääkida? Ta räägib ju seda toa juudi teelt — schento mo- 
schento... Wõi näitate ainult näpuga? .

„Ega see näpuga näitaminegi Paha iole!" naeris Arno. „Näe, 
üks inglismadrus kosis eesti neiu. Kumbki ci osanud üksteise 
keelt, aga, näe — kaksikud said!"

„Muist Kutt" naeris heasüdamliselt.
„Noh, ja see Rachel siis teeb nüüd minu eest kõik!" rääkis 

Arno edasi. „Räägib roana Abramoroitschile hangu pähe, et see 
ise leiab mõne, kes enese margaks tunnistab... Abrarnotoitsch 
maksab talle muidugi... Ja siis on kõik hea."

„Must Kutt" toaatas roeidi kiiroa Arnot ja küsis siis:
„Oled sina siis naisterahroa jaoks nii hea, et isegi juudineiu 

sinu eest oma isa tolaks tegema hakkab?"
„Ei saa teisiti!" tähendas Arno. „Rachel teab ju, kes meie 

oleme, ja kui ei täideta meie sooroi, siis roõiroad nad roabalt lõdi
sedes ennustada, mis tuleb."

„AH nii!" lausu „Akust Kuti" ohates, nagu oleks ära lasku
nud mingisugune raskus tema hingelt.

Arnol ei olnud enam midagi rääkida. Ta toõtiis roälja Pa- 
berossikarbi ja ulatas „Musta Kutile."

„Köige lollem", rääkis see paberossi roõktes, „oli see, et Walli 
arroas nagu oleks see II mi minu armuke!"

„Oli armukade roõistlejanna peale!"
„Mitte see ei haaroa mind, nagu saaks Walli aru, et on keegi 

teine ja mitte tema, roa id see, et ta üldse seda arroata saab, ei mul 
keegi on!"

«Mõistan, sa tahad tema ees esineda roabana?"
„Jusi nii roabana!"
„Et sellega alla kriipsutada, et tocat — ma olen toaba sulle!"
„AH, mine metsa!" pahandas „Must Kuti" ja Pani paberossi 

põlema.
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Ämbliku mSvgus-
Esimesed Liina piietoab Linkide juures möödusid mõnujcrlt, kui 

kunagi mu^awas kodus.
Liinale anti mõistad et Bendereff on rikas ja omale ning 

naisele kõike lubada Mõib.
Ja milline naine hoiduks tagasi, kui ta saab, mida ihaldab ta 

süda. /
Ja unda ihaldab naise süda? — Uhkust, toredust.
Ja jelle eest häälitses juba proua Link, et Liina enesele teha 

laskis seda, mis ilus, mis tore.
«Küll Bendereff, kui tuteb tagasi, õiendab arroed", seletati 

Liinale. „Tema ise käskis hoolitseda oma naise eest nii, et see 
õleks omas riietes esimene linnas!..."

Liina wõttis seda kui tõtt.
Ja ta rinnas ärkasid tunded — kahju, et ta oma meest selle 

aja jobksul nii mähe armastanud.
See läks ilusasti, Liina tegi kulusid oma mehe nimel, kui 

korraga saabuks Bendereffi kiri, et ta sõidab ära Austraalia ja 
ei taha teada enanr oma naisest Liinast ega kellegist. — Liina ta
sugu ise omad mõlad! — seisis kirja lõpul. — Temal olla see 
kerge, ta olla ju naisterahwas...

Lkui Link Liinale ette luges selle kirja, jahmatas see.
Läks näost walgeks fui lubi. — Ta sai aru haawamiisest kirja 

lõpirl.
Link aga tegi sõbraliku^ näo, amaldas oma kaastlindmilst ja 

sõnas siis:
„Mis teha?! Mina ei ole ka mitte nii rikas, et seda kinkida. 

Tuleb ikka teil kuidagi^ tasa teha."
„Aga 'kuidas?" ahastas Liina.
„Noh, küll minu proua õpetab!" rahustas Link. Ja lisas-
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siis juurde: „Teil on see kerge, teie ei ole mitte mõni nooruke, 
mõni a-llcs ellu mineja. Teil on elus igatahes juba midagi ol
nud. Ma mõtlen, nii meestega..

Link rääkis seda kiill nii sõbralikult, nii tasaselt, kuib see 
mõiste oli nii näkku karjuw.

Ja ilma, et oleks saanud enam sõna suust, jäi Liina häm- 
mastanult talle näkku wahtima.

Läks püew stäewa järele. Liina elas^ Linkide pool tülita
mata elu:

Ainult proua link ei lasknud teda silmast. Käis Liina wäljas, 
siis oli tema tal alati kaasas.

Proua Link oli nii mahe, nii lahke, nii sõbralik, et Liina seda, 
inida ta kuulnud Linki enese käest juba kurjaks naljaks, mitte 
ustawaks hakkas pidama.

Kord rääkis ta sellest ka proua Linkile. See naeratas ja was- 
tas nii südamlikult, et ega see asi nii hull ei olla.

Ühel päewal, kui Liina rääkis, et ta sõidab waatama oma 
ema, sõnas Proua Link kohe:

„Oot', ma tulen ka! Ja siis toome sinu emäkese siia waa
tama, kui hea on sinul!"

Olgugi, et see oli öeldud näilisest südamlikust lahkusest, kuid 
minssisugune õrn aimdus' hinges ütles siiski Liinale, et tema 
järele walwatakse.

Ta ei puigelnud wastu'. Liina ja Proua Link sõitsid Liina 
ema Poole, tõid- selle tütre uude koju, kus> teda kostitati, talle 
rneelitusi räägiti — seletati, et tema tütre Põli on nüüd Parem, 
kui kunagi enne.

Ja kui wanaeideke ikka meelde tuletas Harryt, andes mõista, 
et selle surmasüü lasub waid ikka Liina hingel, seletati talle, et 
seda on ikka nii tahtnud^ saatus. Saatuse kätes olla inimelud, 
mitte Liina käes. Saatus tahta sõda, saatus tahta katku, saatus 
tahta enesetapmist.

Kuid nii mugawana, kui seda Liina kodu ka näidati, nii roosi
line, kui pidi olema tal elu Linkide juures, Liina naerutas küll 
järelekiitwalt, kuid selles naeratuses puudus õnne sära.

Seda ei märganud aga wanaemake, sest õnn tütre õnnest tegi 
ta silmad Märjaks ja see andis sära ka tütre silmile.
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Kaos proua Linki«ga saatis Liina salle tagasi >oma ema.
Liinakese 'ema tänas sa patus Jumala õnnistust Linkide 

perele.
Jätsid sumatagu ukse ees.
Liina suudles ema, kuid selles suudluses ei olnud südamlikkust.
See oli siuidlus, millega suudeldakse warjates midagi paha> 

pigistades kinni hinge rvälsawuolamist.
Proua Linki saatel sõitis Liina jälle tagasi.
Jälle läksid püewiad.
Liina elas Linkide suures ilma, et oleks teda tülitatud.
Kuid ta tundis enese oleivat siiski nagu kuldses Puuris.

Liina märkas süda mõnda aega, et Linkide Pool käiwad Pal
jud külalised, härrased. Ja niipea, kui ilmuwad külla mõned 
härrased, kuulduwad^ ka tubades, kus neid wasirr mõelakse, lõbu>- 
sad naisterahma hääled.

Kas elaiwad nad kohe Linkide korteris? — Liina polnud neid 
ühtegi kunagi näinud^. Wöi oli see Linkide korter nii suur. Wõi 
tulid nad neil suhusit suhtumisi? Kuid Liina nägi tihtigi, d 
tulid härrased üksi, ilma daamideta, ei1 näinud ka üksi tutewat 
daame, aga läbi seina kostsid toast, kus jutlesid härrased, warstr 
peate nende ilmumist naisterahvaste hääled.

Läksid päewad. Ja wiimaks hakkas Liina ikka enam ja enam 
mu saama, et Linkid peawad salatöbumaja.

Kuid kus asuwad need lõbutüdnrkud>?
Liina, kes lugenud mõningaid romaane langenud naisterah

vaste ja watgeiks orjeks ära müiidute elust, hakkas ette kujus
tama, et igatahes Linkide korteri all asub mõni kelder, kus pee
takse kinni neid õnnetuid- . . .

Wõõraste, nende ihu ostjate saabumisel tmmkse neid sealt 
wälja ja sunnitakse lõbustanm wõõraid, sunnitakse naerma . . .

Nii kujutles Liina.
Kuid läbi seina kostis taut mitte sugu-gi sunnituna.

Maldab meesterahmast tiirasus, naises anu õhtul, siis on tal 
neid oma hinne kustrüamiseks leida kõikjalt — uulitsalt, Partest, 
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körsest. Wecrb aga enese meeAterahwas sõlme kimralasass kes'k- 
päewa ajal, sirs peab olema Lindel koht, krchn minna.

Nii paljudel on seda „Wanemnine."
Ööseti^ peatawad seal autod julgesti, ei kustuta seistes isegi 

tulesid. Päewased' autod aga Peataiuad nagu kõheledes ja see, kes 
aStub wälja autost, see härra kaob majja migit wargsi.

Paljud käisid aga Linkide Pool.
Õigem, proua Linki pool. Sest olgugi, et urees enaruasti just 

Kill korraldas, juhtis äri, aga kodus tegi ta seda maid naise 
kaudu nii, d külalistel, kes tulid rahustama oma ajudesse löö- 
wat kirge, tuli tegemist teha ainult proua Linkiga.

Iga proua Linki külaline, kes tuli, wöis saada oma rahus
tuseks soowituid naisterahwa weerand, kõige hiljem poole tunni 
iodksul.

See tuli sellest, et Linkidel ei olnud majas ühtegi neid, waid 
Võik telliti kodust.

Proua Linkil oli album, kus olid sees nende pildid, keda wöis 
ta kätte toimetada oma „kaubatarwitaile."

Akuidugi mõista, pidi olema „kaubatarwitaja" ustaw inimene, 
fest proua Liüki katalogis polnud ainustki „plangualust", see on 
registreeritud arva likku naist, waid kõik „ ausad andujad."

Ja mitte kõik neiud. Ja kuigi neiud, siis mitte tuulepealsed.
Seal oli näiteks kontoripreili P., kellel olid rikkad sugu

lased, wend tähtsal kohal, aga tema näopilt seisis proua Linki 
albumis ja pärast tööaja lõppu oli ta alati saadawal. Waja oli 
talle waid kõlistada sõbrmrna Herta wõi Heüvi niinel.

Seal oli kingsepa M. proua. — Ei wõi ütelda, et mees tee
nis just wähe. Kuid naine oli noor ja tarrvitas ehteid. Oleks 
mees nende jaoks mitte sugugi raha andnud, siis oleks naise 
Patune kõrwalteenistus ammugi awalikuks tulnud, kuid mees 
cmdis naisele ehete raha, uskudes, et peab aitama — mees oli 
nimelt kaunis kidsi, sest raha sai ta raske tööga — kuid sest rahast 
ei aidanud. Ja naine, mitte tahtes kurwastada oma meest, tee
nis kõrwalt.

Ja wöis teha seda rvabalt, sest neil oli juba kaks last ja mees 
tema järele ei walwanud.

Ja ei tulnud kahtlemisele ka sõprade imestusest, kuidas wõib 
käia ta naine nii uhkesti riides.
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„Ma annan jn talle sekA raha!" sõnas kingsepp ilmsirntu-IL.
Söbrap wangntasid- pead ja sõnasid:
„Eks lase omale siis ka teha ilusad riided, muidu Pole teie 

enam paar, ja naine laseb su juurest jalga."
Selle peale naeratas kingsepp ja sõnas:
„Mis nüüd mina... Ma olen meesterahwas, ega's meeste- 

rahwal ole ilu tooja, kui ta muidu mees on. Aga kui naisega 
jalutad, on ikka silmale ilus näha, kui ta kenasti riides on. 
Vaat', ei taha uskudagi kohe, et on sinu naine."

„Wõib olla, et ei ole ka", sussitasid sõbrad. „Sa teed päe- 
wad läbi tööd, kas ta seni saab olla ilma meheta. Mine tea, 
kelle käest saab ta need riided."

See aga juba pahandas kingseppa.
„Ärge teotage mu naist!" wihastas ta nagu ähtoarduseks, et 

ta wöib toihaseks saada. „Minu naine on juba minu kahe lapse 
-ema. Ja mina ise annan talle ta ehete jaoks raha!"

Sõbrad taltsunesid siis.
Oleks aga keegi neist küsinud — kui suure summa? — ja siis 

kmünud kingsepa wastust, siis oleks wist kõik naerma pahtoa- 
tanud ja toaene kingsepa naine, kes oskas olla mehele aus, truu, 
kuid ka ennast ei unustanud, oleks olnud põrmuni kahtlustatud.

Siis käis Proua Linki pool keegi tantsijanna. Oma meelest 
täitsa ilmsüütult. Sest teda oli peremeeste poolt sunnitud an
duma kabaree kabinettes toõörastele, kes tegid peremehele „suuri 
arweid", kuid temale pistsid tasku waetoalt tuhandelise... Temale, 
tema artistlise oskuse juures!

Ja sealjuures ei imetletud tema tollimist, toaid toõeti teda, 
kui sunnitöölist, sest kabaree naisnäitlejannade kohta on artoamine, 
et nad enam andumiseks, kui numbri ettekandmiseks.

Tegi ta aga Proua Linki juures mõne tantsu, kus teda toõeti 
kui igat teist naisterah toast, eelistatud ainult selle poo lest, et 
nägu enam meeldis, seal satuti sellest suurde toaimustusse ja 
fui mitte tantsu eest, siis andumise eest häbeneti anda talle nii 
wähest summat, tui anti igale teisele tema ametiõele proua Linki 
asutuses.

Ka ühe kunstniku proua pilt oli) albumis. Selle soovijatele 
tähendas aga proua Link, et tellimine olla maga kahtlane, sest 
ainult erilisel juhusel.
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Muidugi ei jäänud keegi ootama erilist juhust, maid walis 
m!öne teise, hõlpsamini küttesaadawa, sest lõppude lõpuks ei ole 
naise ja naise wahel, mis puutub himur ah ustusse, just suure
mat wahet, kui Meel täis Mõtta pea. Olid ju proua Linkil kon
jakid kodus.

Wäga wõimalik, et selle kunstniku naise pilt oli jäänud proua 
Linki kätte siis, kui ta weel neiu oli, sest siis oli ta ka wäga 
armastanud ohwitsere. Nüüd aga wast ei wisatud tema Pilti 
wälja sellepärast, et ta oli albumi iluks, sest too naine oli ilus.

Sellest hoolimata, et peale tema oli albumis weel 192 nais- 
terahwa pilti, kes wabalt saadawal.

Oli keskpäewa aeg.
Jakob Kärmelil ei olnud mõneks tunniks mingit asjaajamist. 

Kõndis uulitsal ja waatles naisterahwaste jalasääri, mis nagu 
magneediks olid paljastatud wõimalikult lühikese undrukuga.

On jalasääri mitmesuguseid. On niisuguseid, mis kaotawad 
igasuguse weetlewuse, on ka neid, mis weetlewad.

Juba Ml, küll oli möödu-nud jalasääri, jämedaid, ja Kärinel 
imestas, kui imetu wõib olla naisterahwas alt. Seal läks aga 
mööda keegi daam niiwõrd ilusate säärtega, et Kärmelil kõik kadus 
peast, jäid weel waid ajudes sibawad ilusad sääred.

Kärmel tundis, et wereringjooks sai temas erilise hoo. Mi
dagi nagu Paksunes kusagil.

— Ei! Sed>a naisterahwast ei pea näpust laskma! — käis 
tal läbi kuumendawa pea, ilma et ta oleks seda ette mõtelnud, fuU 
das wõib suhtuda tema wastu nende ilusate säärte ornanik. 
Wast warjab neid tema eest wõi kätega!

Kuid kui lööb weri pähe meesterahwate, siis ei hooli ta 
millestki, siis ei ole tal enam häbi ja ei järgne mitte wabandus, 
waid wiha, 'fui nasterahwas ei alistu tema soowele.

Ja Kärmel tõttas järele naisterahwale, kel nii ilusad sääred. 
„Wabandage!" peatas^ ta daami, kergitades- kübarat.
Jäl-gitu waatas talle otsa.
„Mis te soowite?"
Ei kuulnudki Kärmel tema häält, juba sest näkkuwaatest oli 

küllad, -et Kärmel tuksatas, „m!h" tegi ja ümber pööras, nagu 
mett wa-sür nägu saanud peni.
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Tacm oli niitoõrb inetul
— Oh, sa Looja! Külli teeb sa wahest nalja! — mõtles Kär

mel endamisi, sest see näis talle sula tigeda saatuse pilkena, et 
naisterahwal, kel nii ilusad sääred, on nii hirmus nägu ! . . .

KuÄ on Meri korra löönud pakatama, siis ei rahune ta enne, 
kui ta ei saa õitseda.

Tusastatud tujul hiilis Kärmel weel üht küll teist naiste
rahvast, kuid teadmine ütles, et neil ei ole päisepäewal aega tema 
jaoks^, ja ta läks proua Linki poole.

Proua Link mõttis wastu teda kui ^kunagi soowitud 'ülalist.
Ja pani tema ette albumi.
„Keda soowite?" küsis ta, ise naeratades.
Kärmel pidi Parajasti lehitsema hakkama, kuid siis maldas 

teda juba ennustusena pettumus.
„Ma olen need juba kõik läbi lehitsenud ja kes wähegi meel

dinud . .. Oleks teil ka kedagi uut!"
„On uut!" sõnas Proua Link wõiduröõmsalt ja lõi albunri 

lahti.
„Kas see pole uus?!" uhkeldas ta siis, näidates Miimse pildi 

pease albumis, mis kujutas meel toaga noort neiu. „klus ja 
wärske!"

Kärmel jahmatas. Ja sõnagi ei tulnud ta suust.
Pilt oli tema õeHHre oma. — See oli Ida Õun.
Proua Link, kes seisis seljataga, tema näomoonutust mui

dugi ei märganud ja seletas edasi:
„See on Meel täitsa nooruke. Ainult tuüouse kaudu sain 

ma ta."
— Tuimuse kaudu?! — nagu lõikas Kärmeli. Ja la tahtis 

teada, millise tuttouje kaudu.
Kuid ta ei mõinud küsida järsku, ta hääl oleks ära ehma

tanud proua Linki.
Ta ootas meidi, lasi kõneleda edasi proua Linkil ilma, et ise 

midagi oleks kuulanud, ja 'tui tundis, et juba meidi rahu
likumalt toõib rääkida, küsis:

„Kes teda siis teile soowitas?"
„Oli keegi hea härra!"
Kärmeli pahandas see, et proua Link tema eest Marjata kat

sub. Kuid ta sundis ennast rahule ja küsis örn-örna juudast 
häälega:
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„Ütelge ta niini. Ma tahan seda härrat tänada. Settel här
ral oli õigus — selle neiu tee oleks pidanud juba ammu siia 
olema."

Nii südamlikult kuuldusid üteldud otewat need sõnad, et proua 
Link nende tõsiduse juures sugugi ci kahelnud, jc ta rääkis ära, 
et selle tütarlapse sokutasa olnud Arno, Arno Aur.

— Ha! — nüüd teadis Kärmel.
„Tooge siis muttc siia fee tütarlaps!" käskis ta jubcr lihuniku 

häälega.
„!Peate wabandama!" kumardas proua Link. „Ta saab wa- 

baks maid peale lõunat. Kui soowite seni kannatada, siis olge 
head!"

„Ei soowi!" sõnas Kärmel järsult.
Proua Link kehitas ölasid ja ei teadnud, mis ütelda.
„Tuleb wälja, et ikka ei ole kedagi uut!" urises Kärmel. Tal 

oli küll peaaegu ükskõik — ta oli ennast nii pinninud, et saada 
maid tema juure see, kes waba ja kohe saadaw.

„Olen olnud ma rahaga kidsi?" küsis ta edasi. „Ja ka liitar- 
lapse wastn, kui ta mulle mähegr meeldinud, olen olnud ma 
helde!"

Nüüd torkas proua Linkile meelde, et mast kõige parem ongi, 
saata Liinat Kärmeli juurde. Kärmel ei ole ju rahaga kidsi — 
igaüks tema albumist tahaks teda — ja fui Liina näeb, it selle 
tööga wõib hästi teenida, Mast lepibki oma seisukorraga sa iääb 
talle, proua Linkile, truilt kasutada.

Kasutada seni, kuni ta sisse kukub, amalikkude naisterahmaste 
nimekirja üles wõetakse.

Siis wõib ta wabalt minna, siis on tal pass käes ja mõib 
tegutseda omal käel.

„Vkul on siiski meel uudist!" sõnas proua Link salakamaialt, 
ahmatlcwalt. „Daam, kes Pole meel albumiski."

,,Proua wöi preili?"
Proua Link kahtles weidi, kuid siis riskeeris ütelda õigust 

ja sõnast
,,Proua."
„Noh, siis läheb," rahunes Kärmel.
„Aga kui oleks preili olnud?" küsis proua Link.
,,Preili astub sellele teele maid siis, kui ta juba üdini riku- 
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tui), proua näeb apa ära õrna togenmscst mehega, et see crnbu= 
mine Polegi' nii hull asi, seda wöib ka wäga hästi teha ärits..."

„Aga kas ei wöi mõtelda neiu sedasama?"
„Ta kardab kohe. Ta tahab ju mehele. Ja see äri roõib 

läbi tõmmata ta lootustest pumase kriipsu. Ja juhtub äpardaina, 
mis siis? Naine wbib aga sisstkukkumise ilusti meeretada mehe 
kaela. Ütleb ago — see toonekurg oli sinu tellitud! — ja mis 
talle teed?!"

„Noh, tooinekurega küll, aga kui juhtub midagi innud, tõest» 
midagi Paha, mis arsti järele karjub?"

„Noh, ja mis siis? Wõi pole seda olnud? Jälle saab waene 
mees sõimata. Sest milline mees ei lase altaisa. Ja kus wöib 
tema teada, kellelt sai ta haiguse, kas naiselt wõi mõnelt toabo 
naiselt. Saab -oma naise käest pragada, tähendab see on süüta."

„Wõi nii!" wenitas Proua Link, kel soow olii tagasi wiia juttu 
asja juure. „Siis> teil ei ole midagi selle wastu, kui ma saaksi» 
nii kaugele, et suudaksin teie juurde meelitada selle Proua?"

„Oi, palun wäga!"
„Püüan!" kumardas Proua Link. „Kuib ühe Peale juhi» 

tähelepanu. Ta ei aima seda, milleks tuleb ta teie juure, ta o» 
weel ses äris wõhik. Püüdke olla helde, wast sellega wöidate. Ta 
ei ole ju mul mitte ette walnristatud selleks. Teie ärge waadake 
ta Peale, et ta Peab, kuid nii et..."

„... ta ei pea küll, kuid andub siiski!" lõpetas proua Linki 
lause Kärmel.

„Just nii!" kiitis proua Link.
„Noh, kutsuge ta siia!" sõnas Kärmel uhkesti, kellele waheü 

naisterahwa wõtmine pakkus' sama huwi, kui mõnel Peru hobuse 
taltsutamine. „Kutsuge ta Jakobi ette! Ta on ju ka ainult 
tvaid naisterahwas."

Proua Link kumardas weel ja läks.

Liina istus ja luges Mait Metsanurga „Ennäe inimest!"
Luges sellepärast, et walinüd selle raamatu teiste hulgast, rt 

inimene tahab weenduda kõiges selles isiklikult, mille kohta 
tnd eitaw seisukoht.

Nimelt oli teada-, et Tallinnas keegi keskkooli juhataja, wäg« 
austannswäärt isand, kes Polnud mitte sugugi nii raudkepplik- 
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usklik, ka mitte silmakirjaks, kes mäger suur kirjandusharrastaja, 
kel suur raamatuikogu mitmekeelseid' töid-, oli lasknud ahju wisata 
kooli raamatukogu jaoks ostetud mainitud raamatu, sest see ülis
tada libu.

«Niisuguse raamatu koht ei ole kooliraaiuatrEogus!" 'oli ta 
ütelnud. «Lugegu nad seda kus tahes. Ostku sealt, kust ostawad 
.Nmoreseid'si „Lora Mirandasid" ja «Tallinna saladusi."

Liina luges.
Ja luges ka sihilikult. Lootes õigustatud olla selles olus, kuhu 

tal — nagu annud mõista Link — ähwardas tulla astuda.
Proua Link waatas teda silmapilgulkese lüwel.
Läks siis tasakesi ja istus Liina kõrwale.
Igal inimesel on juba loomusunniliselt rningisugune eelaimdus 

Kgemast silmapilgust. Ja Liina Mõpatas kergelt.
Siis tundis, kuidas silda kiiremini tuksuma hakkas. Weri 

okr ärritatud^ — teda oli nagu alandawalt haMuatud.
Proua Link istus weidi aega rahuliselt.
Liina luges. Kuid tema silmad ei näinud. Ärewusest.
Ärewus pidurdas ta hinge.
Oli waikus. Ka õhk tundus surnuna.
Liina ootas häbistawat, alandawat.
Ootas. Ja ootas innuga, nagu enese karistuseks.
Wiimaks sõnasi proua Link, püüdes olla sõbralik, lahke: 
«Minu mees wist rääkis teile juba?"
Liina pidi üles tõstma jahmatanud silniad, arusaamata näo, 

Pidi küsima: «Mida?" — kuid' hing ütles, et raskem, on alluda 
siüütana, kui ettemalmistatuna, kuigi silda w-astu rabeleb.

«Jah!" sõnas ta waemalt kuüldawalt, pead raamatult illes 
töstmtalt, nagu loeks ta edasi, 'kuid silme ees wabisesid tähed ja 
tantsisid end laamaseks uduks.

Proua Link, kes aga sellest otsekohesest ütelusest mulje sai, et 
Riinal näiliselt selle wastrr inidagi ei olegi, sest ta ei waielnud 
was^tu, tõusis üles ja sõnas juba proosalikult:

„Noh, siis sa juba tead. Ja Praegrr on paras silmapilk?"
Nüüd alles tõstis Liina üles oma silmad' neis Peegeldrrs 

ahastus läbi ilmsüüta naiiwsuse.
«Milleks?!" 'kilsis ta nagu hirmuga tagant aetalv.
Proua Link ei waadanrrd talle näkku, tegi tegemist millegi 

232



muuga, murdu oleks ta ^ahmatauud, nähes neid nagu apprkar- 
juwaid, ahastawaid Liina silmi. Nüüd aga rääkis ta edasi:

„Seal on keegi rikas ärimees. Naisemees — sellepärast wõite 
olla mureta — ta on terwe. Ma rääkisin talle, et teie ei ole 
neist niisugustest, noh, et te olete Peaaegu aus naisterahwas-..."

Nagu noaga lõikas Liinale rindu sõna, et ta — peaaegu 
aus!... Ta pidi karjatama, üles kargama, kuid oli nagu hal- 
watud ümbrusest, ümbritsemast õhust, proua Linki sõnadest.

Proua Link aga rääkis edasi:
„Olge siis nii... pidage endid ii leival, kui aus naisterah

was, ja ainult pikkamisi, pikkamisi . .. Andke ta teadmisele see 
lohutus, et ta ära wõidab mitte müüdcüna naisterahma, maid 
ausa!..."

. — Määdama naisterahma! — kramplesid Liina ajud. — Teda 
õli tehtud juba müüdaMaks naisterahwaks!

— Ei!... Nüüd karjub ta näkku! .. .
Krrid niipea, kui inimene kaotanud iseseisMuse, muutul) ta 

nagu orjaks, araks...
Ja isegi ahastus ei jõudnud temast kuuldaMale tuua seda hin

ges karjuwat haaw akust, wastikustunnet. ..
Ja oleks proua Link lõpetanudki, ehk pööranud tema Poole 

kiisimusega — ta oleks ütelnud näkku talle oma südame, kuid 
Proua Link rääkis edasi, rahulikult, asjalikult, nagu saadaks ta 
turule sisse ostma oma teenijat, mitte teda, Liinat, ennast müüma.

„Niiwiisi teenite meile tagasi oma ülespidamise kukud, ja see 
ärimees ei ole mitte kidsi — ka teile isiklikult annab ta ilusa joot
raha. Krü mitte kleiti, siis Paar kingi saate ikka selle raha eest."

Proua Link lõpetas ja ootas, et Liina tõuseb üles ja läheb.
Kuid Liina jäi istuma.
„Nii siis, palun mäga!" sõnas proua Link käskiwalt, kuid 

mitte käskima tooniga. „Ma saadan." ■
„Ma ei lähe!" lausus Liina hääletult.
„Miks?" imestas Proua Link. „Kas arwate, et ma teid ci 

tea kelle juurde saadan? Ei! Mees on tõesti mehine!"
Liina puhkes nutma.
Proua Link jäi silmapilguks nõuta. Siis astus Liina juurde, 

silitaS ta Pead ja rääkis:
„Näc, Benderffiga ei tahtnud teie ka abielluda, aga elasite 

koos kui midagi!"
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„Meie wcchel ei olnud midagi!" nuulsus Liina.
„Ei olnud, ei olnud", aru-tos proua Link. „Seo rippus ära 

Benderffi heast tahtmisest. QlekA ta nõudnud, teie kui naine ei 
oleks wastu tõrkunud."

Liina rind lainetas.
„Ja kui ma poleks tõrkunud, ta oli ikkagi mu mees, kuid 

hambad oleks ma kokku pigistanud!"
„Eks te pigistage hambad kokku ka nüüd!" naeratas proua 

Link sa juba tõusis temas timukalik tagakiusaniise tuju. ,,Ben- 
dereffile läksite kokkupigistatud hammastega, minge ka siin. Ta
pab ta teid ära? Teie elus ei ole see ju esimene. Ja ei maksa 
mängidagi lapsukest, kui teie enam, laps ei ole."

Liina wiiwitas weel.
Wabises.
Proua Link leidis, et on paras aeg anda wiimast hoopi.
„Wõi ottoote, et kui teie nüüd jonnite, teile jäetakse niisama? .. 

Minu mees juba teab! Hea küll, punnige nüüd wastu, minu 
mees walmistab teile siis niisuguse tulewiku, et teie olete ennast 
malmis pakkuma igaühele, et ainult pääseda, hinge tõmmata. 
Siin aga ei kisu weel keegi kinni teie kõri."

Liina nuuksus. Raske oli tõusta, minna kui tall rojastuse 
altarile.

„Roh?" küsis proua Link weel kord ja tema hääles tundus 
juba wali küskiwus.

Sel silmapilgul astus sisse ka ise härra Link.
„Mis siin on?" küsis ta.
See hääl hirmutas Liinat, ajas teda põgenema. .. põgenema 

hundi suhu, karu käppade wahele! . . .
„Ma lähen!" sõnas ta lootirsetult ja tõusis üles.
Link waatas küsiwalt naise oksa. See pilgutas talle kawal- 

naeratawalt silmi.
Siis wõttis proua Link Liinal käe alt kinni ja wiis ta.
Enne Kärmelt juurde astumist kuiwatati silmad, puuderdati 

nägu, punatati huuled.
Siis mindi, ja Proua Link koputas uksele, just kui ei oleks 

ta onnas koduse waid mõne restoraani kabineti ukse ees, mille taga 
lvöib olla parajasti keelatud' arm.

„Sisse!" kuuldus tugew mehe hääl.
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Proua Link awas Ukse ja astus sisse Liinaga.
Kärmel tõusis püsti ja teretas.
Waelvält kuuldawalt wöktis Liina wastu terwituse.
«Härra Kärmel ja proua Bendereff!" tutwustas proua Link.
Liina ulatas masinlikult käe. Kärmel wõttis ja suudles seda.
«Olge head, prouad, istuge!" sõnas ta siis.
Liina istus.
Ta pilk langes lauale. See oli rikkalikult kaetud. Kon

jak, wein...
„Ma mast segan?" kumardas proua Link ja pööras minema.
Kärmel ei lausunud midagi. Liina oleks kiill tagasi hüüd

nud proua LiUki, nagu merihüdaline karjunud^ kellegi kolmanda 
jlirele, kuid ei julgenud.

Ja tasa, nagu kikiwarwül, kadus proua Link toast.
Käriuel ja Liina jäid kahekesi.
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Mürgi kurul.
Wist Paikku-A Pauli lonkiw wälimuA nii palju usaldust, et talle 

julges Wana-Wiru uulitsas ligineda keegi noor jõmpsikas ja 
küsida:

„Turket otsite?"
Pauk seisatas ja waatas poisile küsiwalt otsa. Waatas selle

pärast küsiwalt, et ta ei saanud aru, mida küsis poiss. See sai 
aga aru, nagu kahtleks määras tema kauba juures ja hakkas 
seletama:

„Eht Merck! Wiiekümne margalised pulbrid ja kahekümne- 
wiiesed!"

Pulbri- nimetusest alles taipas Paul, et poiss pakub kokaiini.
Kunagi ei olnud Paul seda tanvitanud, kuid nüüd, ahas

tuse silmapilgul, tuli temas tung pvoowida. See elustawat 
närwe — oli ta kuulnud. Tegewat erksaks.

Kuid ta oli ka kuulnud, et wäikeste pulbrikeste müiijad sega- 
Mad oma kaupa muude ainetega, bertolett-soolaga, asperiiniga, 
hiniiniga wõi lihtsalt kriidiga.

Ja Paul, kes ^kunagi nuusutanud polnud, tegi end asjatund
jaks ja sõnas:

„Ma ei taha nii wäikseid pulbreid. Tahan suuri."
«Suuremaid ei õle!" seletas poiss. „Wõtke mitu, teeb üks 

wälja."
„Ei!" sõnas Paul. „Siis jääb kaup pooleli."
Tal õli usk, et oli ta kord sattunud kokaiini müüjate uulitsale, 

sns ei ole see poiss ainuke.
Ja tõesti, eemale waadates nägi ta nii mõningaid kahtlaselt 

luurawaid kujusid.
Ei wõinud need olla ju rmuskurid, siis oleks poiss neid 

kartnud.
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Kuid pmis ei loabuuud sehwtist.
„LinnuI" on suuremaid! Grammilisi!" seletus ta. „Ma miin 

teid kohe tema juurde.
Paul oli nõus ja poiss pistis punuma.
Oli krruldu maid, kui ta teiste käest küsis:
„Kas^ „Lindu" nägid? See tahab „Liunu" enese käest."
— Mh. See „Lind" peab igatahes olema ses kokaiiniga 

hangeldajate peres miõni suurem nina! — mõtles Paul. — Ega's 
muidu otsita „Lindu" „ennast."

Ei läinud> kaua aega, kui poiss oli tagasi kellegi pika härraga.
„Kui« palju?" oli selle küsimine.
Ja juba ta ihnfe, nii palju kui wilets Aia uulitsa nurga 

laterna rnalguses seda näha oli, ütles, et siin on tegemist suu
rema «kalaga."

Ja tema käest ostes ei kartnud Paul mitte, et saab segatud 
kraami. -

„Kaks grammi tahaks", sõnas Paul endamisi kaheldes, et kui 
kallis wõiks see minna raha- järele.

„Lind" mõttis wälja tikutoosist kaks pulbrit.
«Palju see tuleb?" küsis Paul.
«Wiissada marka."
„Vkis firma?" — ja seal juures tegi Paul näo, nagu oleks 

ta kogenud^ kokaiini otsija.
«Merck!" wastas Lind silmi pilgutamata olgugi, et tema 

kdkaiin ei olnud- sugugi «Merck", maid- «Boeninger."
Paul maksis raha ja kadus pulbritega sest im-lifiast, kust neid 

müüdi. .
Kui kergesti oleks rnõidud ka teda pidada kokaiini müüjaks ja 

läbiotsimisel oleks leitud ju ka temalt kaks pulbrit kokaiini... 
kaks suurt pulbrit kahesajamiiekümnelist, mis niisama palju, kui 
mõne jältenfiiüja kakskümmend kah-ekümnewiielist ehk kümme rniie- 
kümnelist — terme tikutopsi täis tee neid pisikesi pulbritest kohe!

Nüüd tõttas Paul otse koju.
Kuid... .
Ei saanud ta hoiduda kirest kokaiini juba- proawida teel.
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pot?duelu pahandufed,
Körmel wiskas id eel driwanile lebama jääwale Liinale mõned 

tuh andelised nndruku peale ia astus siis toast wälja.
Astus proua Linki buduaari ukse ette ja koputas.
Proua Link tuli ise awama ust.
„Ma lähen ära!" sõnas Kärmel ja selles hääles tundus ro- 

HUlolenvatus millegagi. „Säh, siin teile!" — Ja pistis proua 
Linkile pihku summakese. „Wahetasuks."

Proua Link sai kohe tusatujust aru ja mõistis, et selles 
"süüdi Liina.

„Noh?" küsis ta. „Ajas oma jonni? Ei andunud?"
Kärmelt nägu läks laiale naerule.
„Proua, keda te lolliks teete?" küsis ta. „Teie rääkisite mulle 

temast nii ja nii, et ta on aus naisterühmas, on proua, mitte 
mõni harilik lõbunmne, kelle eest maksa raha ja Mõta kui topkat... 
Mitte põrmugi sellesamast! ... Lammas!... Täieline lam
mas! . . ."

„No?!" imetas proua Link, ilma et oleks meel nndagi aru 
saanud^.

„Just kui lammas oma niitja ees!"
„J5ka >andus?" küsis proua Link.
„Andus . .." kordas Kärmel, just kui oleks ta malmis mõne 

andumise peale sülitama. „Aga kuidas?... Nagu lammas. 
Elutrüt! Kaasatundmatult!.. .. Wiibi just krm nuõire mines- 
tanu juures!"

„Andke andeks!" wabandas Proua Link. „Ma ei tunne meel 
teda. Ta on alles uus."

„Siis ärge korjake neid uusi uulitsalt, kus meeste masin 
juba tülpinud ollakse!" praalis Kärmel. «Uulitsalt oskan ma 
neid leida isegi.. . Mispärast tulen ma siia? Et leida siin pere-
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kõnd liidust, nurg aw ust, mis aitaks unustada kodu ... Kallis
tusi! . .. Aga mitte, et mind rahuldatakse nii harge lamba moodi. 
Söögimajas antakse söök ka elawamini ette."

„Ma ei teadnud teda!" wabandas weel proua Link. „Ta on 
meil uus."

„J-lus urrs!" riiwas Kärmal. „Sakste mana, pruugitud! .. ." 
Ja niisugune ülbe otsus tehti naisterahw-a iile, kes oli armas

tanud lvatd üht, armastanud südamlikrrlt, kõige hingega, kuid 
saatrrsest lükatud tallata kõigile.

Kärmel jättis jumalaga ja lahkus.
— Ei nii see äri temaga küll ei lähe! — wangutas proua 

Link pead ja läks mehe juurde.

Oli aeg, krrs Liina oli rõõmu tunnud rahast. Kuid nüüd... 
Nüüd trotsis ta neid käte wahel, nagu tahtes neile midagi kätte 
tasuda.

— See on su ausus! — nagu hirwitas keegi Liinale kõvwa. 
Ausus, mida oli mäkerdanud, teotanud keegi loomalik Kärmel... 
See ausus oli nüüd ta oma käte wahel ja wöis seda trotsida... 
Tundkir rahapabergi mälu tema aulanguse eest.

Sisse astus Link.
Tõsise näoga astus ta Liina ligi.
Liina ulatas talle raha ja sõnas lõdisedes:
„See on kõik! Enam ei annud!"
Link wõttis sõna lausumata wastu raha.
„See oli antrrd teile jootrahaks," rääkis ra. „Aga et teie meile 

jrtba palju Mõlgu olete ja teie selle raha kõik mulle annate, sus 
wõtan wastu ja arwari wõlast maha."

Liina waatas Linkile hirmunud silmil, sust kui kardaks ta 
midagi, kardaks, et Link lööb.

Link püsis aga rahulikuna.
Sõnas siis:

„Kuid meesterahmastega ei oska teie weel ümber käia.. 
Mina ise õpetan teid!"

Sellest ei saanud Liina järskrr aru, kuid Link waatles teda 
silmapilgu, siis 'kiindus ta Pilk Liina säärtele ja... ta asus dii- 
wanile ning haaras Liina kaissu.
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Nagu haarab uppunu õlekõrre järele, nn hingeldas ka Liina 
ja svsistasu

„Aga härra Lmk! Mis ütleb teie proua?!"
„Midagi ei ütle!" raius Link. „Mis äri kasuks sünnib, selle 

wastu ei ale tal rääkimist!"
Liina nägi, et ülewõimu wastu midagi teha ei ale ja jäi talt

saks — tehtagu temaga mis tahes.
Kuid sest Meeleheitest äratas teda hele körwalaps.
„Kas nii tohib alla?!" Pragas Link. „Teie peate mehi ärri- 

taina, ergutama, aga mitte nende käte wahele ära surema!"
Ja näitlema elu kõige ropemat silmakirja mängu sundis Link 

Liinat.
„Et see igaühega nii aleks!" kinnitas ta ja lahkus taast.
Nuttes langes Liina diiwanile.
— Mis oli ta nüüd weel? Inimene wõi tooruste lampkast?...

Peale lõunat tuli keegi peenes riides noormees ja palus 
proua Linki jutule.

Proua Link kehitas õlgu, kui talle teatati külalise tulekust — 
ühtegi noorhärrat ei olnud talle tuttawat — ega's ameti 
nuuskur?! ...

Siiski... Laskis paluda noorhärra oma buduaari.
Tulija oli wäga wiisakas. Teretas ja ulatas Jakob Kärmelt 

nimekaardi Mõnerealise saawitusega sellel.
Kuna noormehest esialgul silma paistis proua Linkile mingi

sugune kahtlane ürewus, siis seletas ta nüüd seda sellega, et noor
mees on wist esimest kordu^ niisuguses kohase kui tema, prouia 
Linki, juures.

„Teie soowite siis kedagi?" küsis proua Link juba wabamas 
intiimsuses.

„Fäh!" wastas noormees. Ja kartes, nagu tooks proua 
Link talle ükskõik, millise naisterahwa, sõnas ta: «Härra Kärmel 
rääkis, teil olla mingisugune album, kus nad kõik sees. Ma ise 
waliks omale wälja."

«Jah, jah!" wastas proua Link. «Olge head. Lähme!"
Noormees läks kaasa.
Ja Proua Link pani laulate albumi.

Noormees lehitses, lehitses.
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Weiöi kahttQlno tu-niduS küll proua Linkike j ee, et noormees 
kohitses weiöt kitreAti, kuid rahuAtaA end- mõttega — wast noore 
silm tabab esime'sest pilgust, keA köid-ab, kes> mitte.

Siiski küsis ta:
«Noorhärra ei leiagi omale kedagi?"
„OoI" rahustas teda noormees. „Ma lehitsen korra lab> 

näen nad kõik ära ja siis Malm alles kõige meeldiwama."
— Õigus! — pidi proua Link enesele tunnistama. Olid jit 

need, kes weidi lehitsedes kbhe oma igatsetu peale näpuga näi
tasid, selle albumi juba mitmel kümnel korral läbi lehitsenud.

Mõni ei lehitsenud^ enam., toaib ütles kohe:
«Mulle tooge nr. 73!"
Ja kohe w^aatas proua Link oma eriraamatust särele ja lei

dis, et isand svawib proua- Emalet., tisleri naist, kes ei ela küll 
kaugel, kuid keda kutsudes peab olema ettewaatlik, et mees aru 
ei saaks.

Noormees lehitses albumi kuni lõpuni ja siis tuksatas weidi. 
Wiinmse lehekülje juures.

Oli märgata ärewust. *
— Wist läks südamesse?! — mõtles proua Link.
«Wast kutsute mulle selle Preili?!" küsis> noormees ja näitas 

Pildile, mille all seisis nr. 193.
«Heameelega!" wastas proua Link. „Ja loodetawasti on ta 

ka Praegu wa-ba, saab tulla. Oleks teie tulnud enne lõunat, siis 
ei oleks saanud ma teie tellimist mitte täita!"

Nagu mingisugune sõna pakitses noormeh-e kurgus, kuid 
neelas selle alla.

Proua Link wabandas, jättis noorm-che üksi ja läks.

Noormees istus kaua.
Lehitses albumi.
Waatles ka teisi nägusid peale nr. 193-da.
Ja ta pidi tunnistama. Näo järele tundis ta neid paljuid 

Mõnd ka nimepidi.
Seal näiteks oli ühe ärimehe proua.
— Mis tõi 'küll teda siia albumi? — arutas eneses noor

mees. — Nende äri on ju näiliselt tulutoow. Wõi on mees nii° 
tvõrd kidsi? ...
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Noo-rmeeA lehitses jcr waatas. Waatas ja nwtles.
Hmvitus teistest, kuid süda tuksus haamrina ikkagi albumis 

«tewa nr. 19<3°da pärast.
W ii maks' kuuldusid ligiueumd sammud. Kahed sammud. Ühed 

tugewamad — proua Linki omad ja teistd kergemad — nr. 193!
Ilma et oleks arugi saanud miks, kuid noormees tundis, et 

tzeab end peitma.
Ta waatas ringi.
— Ha! Portjäärid! — Ja ta puges naabrituppa minnasse 

ukseawausse, portjääride warj-u.
Enne ukseni jõudmist peatasid saminud.
Tulijad rääkisid^.
Siis läksid tugemamad sammud' tagasi, kuna kergemad 

tiginesid.
Uks awanes ja läwel seisis noor neiuke.
Ta waatas tuppa, kuid' leides selle tühjcnra, pööras ümber ja 

Hüüdis':
„Aga siin ei ole ju kedagi!"
Proua Link, kellele ta seda oli ütelda tahtnud, oli aga juba 

kadunud teistesse tubadesse ja neiuke seisatas weidi nagu nõutult.
„AH, ei ole kedagi?!" kargas noormees wälja portjääride 

tagant. „Jda!?"
„Rälf!" karjatas neiu. Tarretas silmapilguks, kuid jooksis 

stis wälja toast, 'kui murdja suust.
Ra>lf talle järele.
Nagu õhust kuudis neiu, eit wend ta tabab.
Ahastusohus riiwas ta Pilk lahtist akent, silmapilk oli ta 

-sellel ja hüppas alla.
„Jda!" karjatas wee!l Ralf, kuid' just 'sel isi!lmapi!lgul ikädu-s 

neiuke aknalt.
Ralf 'seijsatas ku'i halwatu, haaras käega dtsaeistft — see oli 

läinud märjaks silmapillksekt.
— Surnudl — oli esimene mõiste kiir, mis wtllksatas Ralfi 

gjus, sest Linkide korter asus teisel korral ja' all ikõwa kiwiuullts, 
paeliwist kõnnitee...

Neiu karjatust dldi aga 'kuuldud'.
Sisse astus ise 'härra Link. Tema änrargune alati roogu 

õlist läikiw nägu tundus seekord' kare klliwana ja tema muidu 
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mi Kaisad iii,g,utu>se>d^ tundusid' jürÄkvdieuu. ÄN teim-cu muhetmtt 
PõrijHwus 'buritonis -oti tüve toon. /

„Mis siin on?" 'küsis ta.
Rolf ei wustanud. '
Nii lühike, hüks, tui ta oti!, weeves Lint tugutuhhai, et tüsidu 

Iidelt, miÜLHa -on tn üvapaheudenud wõõre,, tede lüücv, kui ta 
pe-ksuwüärt, tuid... tuba oli tühi!

„Kus on hveili?!" astus Lint Ralfi ette.
Nagu lloamusunuitisÄt wautas Ralf atkna pooiie.
Sellest ioIi küllalt Lintile avuisaamtseks, et jühtunuld midagi.
Tlllgemal käel haavas ta N!oavmche'l rinnust tinni, raputas 

ja tarjas:
„Kus on preili?!"
See oli hirmus tavjumine. Waikne, nii et seba wast Mae- 

walt kuuldt kõrwaltuppa, tuid südantlõhestaw, südantpucustaw, 
Ddantsööw... Nagu öötulli kisa soos pimedat ööl... Kui!d 
mitte nii tapsetik nuttik... Ennem seisis Ratsi ees hüääne.

Ralf tahtis eemale lüüa Linti kätt — ei uskunud' ta nii 
maitses mehes nii suurt jõudu — seal tõstis Lint ta Po!o!leti 
õhtu ja karjus uuesti:

„Kus on preili?!"
„Ta hüppas aknast alla!" ahastas Ralf.
„Miks?!" karjus Lint. „Mits?!"
Ralf ei wastanud'. Ta püüdis end wabastada Linki tangi- 

'lisest 'käest.
See wihastas Linki, ta tõutas suure hooga Ralfi wastu 

seina ja läks ise aknale.
All uulitsal ei olnud' tedagi-. Ka ainustki weveplekki tiwkiidel.
Mingisugune 'kahtlus lõi läbi Linki ajude.
Wastu seina löödud' Ralf tuli nüüd tattsunUlit akna hoole, 

et uiäha seal oma õde uulitsal mere sees ja siis langeda koikku 
ahastusest.

Kuid ei saanud ta meel ofnnfe, !kui wõltis tal uuesti riu- 
uust 'kinni Link.

„Kes teie olete?! Kuidas on teie nimi?!"
„Ralf Õun."
„Ralf Õun..." kordas Link. „Õun.. . Ja -kes olete teie 

.selle preilile?"
„W°nd."
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Tugew hoiop tonbaS wastu Ralfi pale ja lüü-a^ami kutõus 
põran-date.

Link astus talle liigemale ja wihastas:
„Siya!"
Ning siis rääkis edasi:
„Teie 'tundsite ju ära aWuimis, et ta teie tihane ode? .. 

Miks lasksite kutsud-a ta siia ? .. Kas selleks, et 'lihane õde peaks 
anduma oarta weirinale wõõras kohas?!... Deie narrjatu!"

Rats tahtis tõsta wasturäakiwailir pead-, tuid Link rääkis 
edasi:

„WZi tahtsite te teda kimbutada ? .. Muidugi kimbuta-- 
sire... Sunidisite hüppama läbi akna,..."

Siin tuki küll Linkike kahtlus, kas Ida üldse hüvpas aknast 
wäTja, sest wäl jah lipates Pleks ta laanud tingimata- surma. Ktiid 
ta ei annud aimu oma kahr.ndst. Ja milleks? — Dn Ida 
wäTja hüppanud, on kadunud. On ta aga enese äna peitnud 
tuppa, kuhugile, sits kuuleb ta, et siit majast heaga ei pääseta.

„Miks sundisite teda selleks?!" nõudis Ralfillt wihane Link. 
„Kas iga inimene ei wõi enesega teha, nris ta tahad? Olete 
reie tema rutem:ku määraja? Olete?.. Ilus, tui olete. Da 
peab olema karske. Aga teie ise? Kas ei ole teie käinud nei- 
duide juures, kes oleks pidanud ka olema karsked? Kes oleks 
pidanud ka olema niisugused, nagu teie õde... Ikte-lge., kas 
olete käinud?!" — Ja seal juures pani Link oma rusika Ralfi 
kõri alla.

„Olen!" kogeles Ralf.
„Soo!" sai uut hoogu Link. „Kõik, mis mõõr-as, on mui

dugi jalaga segada, eks ole? Aga mis oma, see on püha... 
Aga kas ei ole teie 'ka mõtelnud selle peale, et need, keda olete 
tallanud teie, et ka neil on omaksed, et ka neile o«n oma sugu
lusti ige püha?!"

Ja ühes selle küsimusega tadas Ralfi hoop nii, et ta lendas 
kägarasse nurka.

„Ära tee teisele seda, mida sa ei t>aha, et see juhtuks sinuga!"
Seda ütles Link, salalõbumoja pidaja. Kuid Ralfile tundus, 

er ta rääkis Õnnistegija sõnadega.
Das-a ajas end Ra'lf püsti.
„Wõib olla, kui sa koju lähed, leiad eest elueana oma õe", 

rääkis Link. „Ava haawa teiba sellepärast, et sa oled meeste- 
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Mhwas ja wõid kõike, kuii> tema kui nuisteoahwas ei wõi 
miid-agi ..
l 'k^ks f'*1  ^^rjus Ralf. — Leida 5-be elujanu, fee

,,'eiis kasi!" wuilas Ralfi peale walja oma wiirnase põkatuse 
Link, jia Ralf lahkus.

Ralf lahkus. Ja olles sulla uulitsal, uäihes puhtaid uUMfa- 
kilwe^ taipas ta, et Idu tõesti pääsenud eluga.

Kuid Linki m!ani!tsus oli jubu u!uuuenud>.
— Küll ma talle kodus näitan! — wihustas Ralf.
Ju läks koju.
Kuid kodus ei oknuld Idul.
Ralf telefoneevis huigemujadesfe — ku neis ei olnud^ wustu- 

Wöetud ühtegi huiget, kelle nimi oli Idu- Õun.
— Pettus ! .. Pettus ! .. — wihustas Ralf. Ja ho>olimuta 

oma õest — nüüd tõukus ta enefest ära — paisus temas tige 
tasumise pluun. — Nüüd ma talle näitan ! .. —

Mis sündis ugu. Iduga?
Kukkudes teiselt kurrult ülla kiwisete kõnnäteete, oleks pi

danud saama ta tingimata surma.
Kuid...
Samul silmupilgul sõitis utt mööda uuto.
Mis oleks lühendunud auto, õlleks Jd!a ennast ^sunmdta taht- 

roullt hüpanud aknast etta ? .. Ta oleks langenud 'kõnniteele.
Kuid, kas >see oli fuu!tuse!st wõi...
Kuid Idu wõttis hüpates 'suuremu hoo, ei ku!kkunud> mitte 

uulitsale, wuid PeUdl pi!di auto- pehmetele putjudele...
Hugol oli nimelt wõetud tol korral suur üüri „Fiut."
Ja nii õnne Aus Põgenemine Idul.
Põgenemine ühest eteift teisse ilma surmata.

Ralf läks koju.
Läksid nädulu päewa-d.
Kunnutadu otid need rusked.
Idu koju ei ilmunud.
Ju siis otsustas Ralf:
— Lõpp sellele mülkale ! .. —
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Rurifegijad ja nuuskur
Noor inimene on ntalüefif.
Ta tah>nb teha head inimkonnale.
Ja niOiDT inimene on wastnwõtilik. Paendlik. Ja iga weet- 

■letoa sihi järele tonnaia.
4 ' — --- — --- --- --- --- --- ---

Liidia <S;ä'be n>(i lrvgennd nnaÄkuarornaane. Sheolok Hol- 
mei)if Nakhns Pinkenkoni, Nick Cadteoi...

Ja oli waimnstnses nende saia politseinikkude trikkidest 'hirv 
tegijate wastu. .

— Aga miks ei wõiks olla salapolitseinik ta naisteoahmas? 
— mõtles ta endomisi ja wõttis nõuks teha katset. — Kui õn
nestab, wõib hakatagi salapolitsei nihkuks.

Mõeldud!, tehtud.
Liidia tellis omale 'Mijee püksid, et oleks keogem jooksmisel, 

ronimistel.

Oli hiline öö..
„Musta Kuti" rööwsalk täks sissemuridmisete.
Kõige ees wäilke jõmhsikas^, haris hoisinott.
'Selle jä'rele täks juba suur togu — rõugeaomilise näoga

„KüüÄauk." ,,
Siis weel tükk maad, ja sammus „Sõrmik", wiisakais rii- 

deis härra.
Ja nii edasi üksteise järele, iga t nr (tegija mähet sülda kümme.

Liidia seadis end „sataholitseinikuks" ja astus uulitsale.
Kõndis siig, 'linna, waatas igale poole, kuid kusagilt ei paist

nud silma midragi kahtlast.
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... kui pM miižxagi kuhÄalft, mr toöja midagi kahMA, 
j.u wiavd-aLa k-ahtkustawa nuuskuri -sikm^M $a fõigc 

iltmhüüduMa asjja
J«a nii 8a Liidia.
Ta kujutles end millegi tähtsa, millegi õudse roima tuni- 

rajana ja hiilis siia, hii.fis sinna.
Kuid tõsiselt jälgida Pvtnud midagi.
Temast läks mööda „Musta Kuti" margad ptk.
Poiss maatas talle terase^lt näkku.
— Ametwendl — käis tollistam- mõte läbi! Liidia pea. — 

P oisikene tugenud niisama nuuskuri jutte, kui teemägi ja nüüd 
praktiseerib.

Nähes seda poisikest, näis talle nagu vteks $a tema ette>- 
möte poistklus, pidi lööma käega ja minema^ kosu.

Pööras juba ümbergi.
Seal nägi tuletdat «Küüslauku."
— See on tingimata roimar! — otsustas Liidia innuga 

ja temas tundus uuesti kange tafye jälgida inimest, -kes Mötb 
olla tarite gi ja.

Ja hinge pidades, wai-ksel kassi sammul jär-gnes- ta «Küüs- 
laugule^ ilma, et dleks selles tunnud midagi p-oisikse-litkust.

Nii jälgis ta uulitsaid. Kuhu pööras jälgitam, sinna Lii-dia 
järele

Wlimaks läks see asi kahtlaseks «Sõrmikule",, -kes kõndis 
nwningad sammud tagapool „Küüslauku."

— Naisnuuskur! — naeratas ta. Hiilis siis tülle ligemate.
Mitte ei hiilinh, maid läks. Nagu aus mees kunagi.

Siibia kuulis oma järeltulemaid samme., maatas tagasi, kuid 
nähes -oma se-lj-a taga tulktoat miisakas riides härrat, ei ennuÄ- 
tanud ta mid-agi paha ja läks edasi endmisi õhetades.

„S'õrmik", tulnud rutuste sammudega., oli Liidia kohal.
See- andis teed, et ta mööda läheks-.

Kuid seal kär-gas «Sõrmik" Liidiad kallale.
Küll oli kargamine osaw, sihitud ohw-ri silmapi-lkse w-aigista- 

misega, Mid Liidial läks siiski kord-a karj-atada, hüüd-a appi.
Ja n-agu tuust läbiKi-kaw röögatus,, -kajas ta -appikarje põr

gates wastu ka-ledaid- magamata masade sei-nu, -helj-udes tüh
jal öisel uulitsail.

Isegi tuti widises late-rn-as' sest hüüd-est.
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„Küüslau'k" pööras ümber ja j va lsi s vabel-ej^be M.uirde.
^Nuuskur!" tähEdas ,/SõrmiE." Mõlemad toctÖbid^b*  ühi- 

jeüt naisterahiwia sa M ei oinad pääsu.
Kohade jooksiH ka wargaõpik.
Liidiale topiti rätik suhu sa pöörati temaga, põikuutitsusse.
Kuid wiargaöpit ei- vtnud> sugugi rumal. Da 'teadis, mis tail 

Leha.
„Appil Appi!" karjus ta kõigest kõrist, istus siis tõnuiteele 

maha sa tegi süljega silmadl märjaks, just tui aleks ta uuitnud.
Kuuldus politsei wile ja warsti -oligi kordnik kahal.
Da tõttas nuitwa jõmpsika juurde.
„Mis au?"
Poisike lõdises, nuttis sa seletas, et ta läinud^ apteeki tooma 

oma haigjele -emale rohtu, 'hiiib seal t-ung-inud- tal -kallale sulid 
ja- rööwiuud ära raha.

„Kuhu poale nad- laksid-?" -küsis tiuuamahlt.
„ S inina poale!" näitas poisike.
„Hea tüll", isõuias linuamaht. „Küll nad- kätte^ saadakse."
Ja l-äks ise mi-nem-a koguni mastupi-di's-es suunas.
— Lõi wist ise La -kartma? — arwas wargajõmpsikas. — 

Tal enesel wist k-a suured- ra-had- kaasas...

Tükk maad- wiidi- Liidiat wägisi.
Põiku-ulits-as oli asa, >kus ei a-lnud- maju, maid ainult 

Pl-an-kaiad-.
PõikuUlits ise oli tühi.
Seial wõttis ,/Sõrmiik" Mäksa rewdlmri, näitas Liidiale 

ia1 sõnas:
„Wa-ad-ake, siin seda ri-ista. See tapa-b kohe. Seepärast 

siis, fui teie ei tahaks, -e-t see kuul teid- tapaks, kõnnite -rahuli-kullt 
meie wiahel. Ei te-e -ainustki h-ä-ält... Ma r-äägiu seda selle- 
pära-st, et ma pean teil ära wõtma Nätiiku suust — ei ol-e ilus, 
ku-i teie nii- ühes meiega kõnnite. Kui-d appiikarh-unriist sa Põgs- 
nemis-e peale ärge mõtelge. Meie oleme jub-a nii suured kuri- 
tegij-ad!, -et tei-e t-apmine meile en-am süüdi juurde lisa-da- ei s-a-a, 
meie -o-keks ilma ise-ll-etagi surm-al-aps-e-d. Sellepärast sii-s -t-ead-ke, et 
meie ei -kohku .sugjugi t-agiasi teid maha 'laskmast. Inime-ue, kes 
elu j-a su-rma pe-al-e mä-lj-as, ei' -kõhkle sUlgugi -selle j-uuresj, -kas teid 
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WW ellu jätta. SuVnuiNL olete mei.be mäheim lkahMta ja 
nir sus wõite ise oru saalla, kui kergesti leud>ab kuut teie teh>ass,e 
ju 'lõpetab teie etu niipea, kui 'teete ainukese wabjema 'häälte. 
Kus saite aru?"

Ja samal sillmapiipnt tõmbas ^Küüslauk" ta'k nätiEu sunst.
Ei olnuid majja enam Liidia'le pikemaid hinmuitamisi; ta dli 

nii kui nii „walmis",, pehme.
„Kas saite aru?" küsis ,/Sõ-rmik" meel kõnd.
„Jah!" wastas Litdia waema.lt 'kuutdamatt.
„Noh,, siis teate. Lähme."
Ja nii nad täksid — Liidia ning „Sõrmik" eel ja „Küns- 

tank" nende kannul.

Rõöwkäik olli täinud nurja ja sellepärast matitses „Musta 
Kuldi" juures suur pahiameek.

„Ainuke saak, mis oti", rääkis „Must Kutt." ,,Qn see nais- 
terahmas. Wähe sellest, .eit on sälapoiliitseinikuidj, tekkimad ta >oma!d 
eranuuskurid. Aga et tall j.ä>ädaw-allt lkaoks isu eldiaspidji tuurata 
meid, nris meie talle teeme?"

„So.otakuppe!" naeris keegi kõrisewak häälel.
„Ei! Se^e joteks naisjterahwa kohtla liijg jlärne", wiaijdlles teine 

ivastu. „Aga mõtelge ta ilusate jallgad^e pe-ale ! .. Mõtelge, 
illljsad mardad ! Ja kui nüüd pannja tükk ilusat puhast walget 
paberit ta warwaste wahele ja süüdata põlema, eeh... mis?!"

„Hä-hä-hä!" naeris „Must Kutt." „Ma näen, et teie olete 
tund>ellikud, fuiib' tundelikkus on etu nõrk küljg. Peab waatama, 
kus on kasu sees. Seltsimehed., teist on palj.u paifsmehed^, ja 
poissmehel naisterahwast saada an kaunis tülikas ja kulukas 
asi... Nüüd aga on korraga meie wõimuses naisterahwas. 
Astuge sappa!"

Rõkkaw naer oti sellele wastuseks ja juba tekkis rüiselemi.- 
Mgi sabastumise puhul.

Seal kõlas 'korralga Arno hläjäll.
Keeigi ei pannud tähele, mil ta sisse tulnud.
„Andke see naisterahwas mulle!"
„Mu.st Kutt" waatas talle tõsiselt otsa — ka Arno oli tõsine 

— ja 'sõnas siis oma >alamiate.le naerdes.
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„Jah! Mis Leha! Ülemusel nn eesõigus! See nmsteiiah- 
wias ei ole enam walbu — saba wõi-b iahLu minua."

Nüüd ustus juba Aruo neuLe keskeLe.
„Arge mõtelge, et mina taimitan teda selleks, milleks ta 

teile lubati", rääkis Arno>. „Ei!.. Selles suhtes ei wõiks meil 
olla naiste puudust. Ja mispärast siis peame meie sundima 
nai'sterähwast, kes selles põrmulgi kaasa ei tunne, mägi>wald!selt 
meile anduma?.. Kui see õlleks karistuseks,, siis ka peate loamu- 
likuks, et isad la oma tütreid hakkaks karistama niimoodi?.. 
Ei!.. Ta nn ära ^teeninud ^karistuse ja peab selle saama ilma,, et 
meie endid tema kombtuse kukul rahustaks. Ta >tegi lapselikud, 
et meid^ tuuras — sai selle idee tvist mõnest nuuskurirrmaanist, 
lapsed knewad ju, nei!d — ja peab siis saama ka lapse karistuse 
— witsu ! .

Lõbus naerulagin käis läbi ruumi.
„Siin ei ole midagi naerda!" hüüdis Arno. „Kes halka

mad, peksma?"
Keegi ei traÄ.anud.
„Nob?"
„Meie häbeneme!" wastas keegi nurgast.
„AH, häbenete?" wõttis Arno sõna sabast kinni. „Kui teie 

hä:benete, siis teie tute!tegi teda Peksma. Rebite tal jalast need 
-kakiseed, ja annate witsu nagu täpsete... Teil ei rtle weel tast? 
Noh, see wõib tulla ja siis nn teil praktika... Kui ,teie neist kali- 
feedest jagu ei s>aa>, rebi,g,e puruks! Küllap juba teidub, mis 
talle kojuminekul undrükuks ümber anda."

Tekkis waikus.
„Nn,h, siis see otsus jääb!" sõnas ,,Must Kutt" kinnitades.
Liisk nti langenud^ ja nüüd' waatasid' kõikide silmad, Liidia 

pnvte, kes seisis nurgas», rätik silme ees, mis vantud Kadrioru 
teel., et to kunagi üles ei ^leiaks „Mu!sta Kuti" asuknhta.

Liidia ihu Wallises.
„Noh, !teised wõiwad lahkuda!" tähendas Arno. „Peks

mine ei nte mitte teatri' etenduis. Ja pealegi', kui, teie peaü 
maakate, siis peksja häbeneb."

Wiimase lause ütles Arno naeratades ja naerdes läksid' kuri- 
tegewustise organis'atsinnni tiikmed' wälja.

„Ma ei jää ,ka sisse", üttes „Must Kutt. „Vda- tulen ka
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ttMvlja. ja i<aai[ räägime edasi. Mulle ka Tiiiipuguire iiuuüSkiikkuK ei 
med'bi. Täiskaswakniuid naisterühmale nag,u topipe'!^ tofiltfw lamiba, 
i®e o-n ju luule, mitte enam miugi-sugune proosa. “

__ s,Häbeneja" ei päasenu>d> oma ülesandest, ta pidr tõrmaldama 
lõige Pealt kaliste<d>. Kuld., et ta end naisterahma rlietüses ei 
rahtnud teha asjatundsa^ks, siis .käristas ta need Khtsa.lt maha..

Liidla seisis .kianiiseotud silmega paigas tui 'Fujm, .Eäeib1 rinna 
peal. Abitult Püüdsib need tüll siiski lo.omusunnlll.selt palsasta- 
misest takistaba, kuld> koorija Eäeib olid karmimab,, hooletumad.

Minge, tooge mälj.ast witsad!" laskis Arno.
„Häbenesa" lä'ks. Ja waljas mõeti te!ba miastu 'suure naeru-- 

laginaga..
„Kas halkas häbi?" -küsiti.
Aga -kui ta tagasi pööras misadega, anti talle nõu:
„Noh„ tui sa häibened, siis tunne mähemakt nialsterahmale 

kaasa, wõta see peks oma nahale!"
Kuid tögataw ei 'lausunud^ sõnagi.
Wahepe-al 'õli aga Liidla langenud Põlmili Arno^ ette ja 

palus.
,,'Ci ole toiga!", trööstis teda Arno. „Wäiksed. lapsetoitsad 

on termlsele kasulikud."
Witsutaja astus toitsabega tuppa.
„N>oh, mu Preili!" palus Arno wrisäkalt. „Kumardugel" 
Liidia toiitoitas.
Wiitoitus muidrigi ei meeldinud, ja „häbeneja" ei h-äbene- 

nud. nüüd enam,, toiaib tõmbas Liidia pingile ja saps saps napsto 
isid wilsad rõõska noo.rt ihu.

Kinniseot silmadega toiiibi Liidia peaaegu 'kuni Russalkani 
ja lasti seal lahti — mingu ükskõik millise nelja tuule poole.

251

Khtsa.lt


kriips läbi!
Rachel oli lubanuid kõik teha jia Arno ootas jub<a ammugi 

samme Abvamowitschi poolt. Kuid isvaA poolt ei otnud meel 
kuulda ei kihku ega kahku.

— W ist isti ei -lein wana Ab r aimo wttsch Jlm ile asemikku? 
— avwas Arno. — Juut ikka juut, tingib ja tahab odaiioasiti 
saada. Ja kes siis nii rumal on, et hal-kab wõileiwa eest kinni 
minema...

Kuid Arno ootas ja ootas ikka.
Juba oli Ilm il ära istutud Pool aega, kuid Racheli lubadu

sest ei olnud midagi kuulda.
— Oleks ikka wõinud saata Malli! — mõtles nüüd Arno, 

kuid oli juba hilja.
Ja Arno kirus Racheli, et see wedanud teda ninapidi.
— Juut ikka juut... Olgu meesterahwas wõi naisterah

vas ...

Kuid ei olnud sugugi nii kergesti pee asi toim im, kui armas 
Rachel.

Nimelt ei jäänud sugugi saladuseks Racheli wiibimine Ar- 
iroga mõõrastemaja numbris.

Oleks nad läinud meel mõnda kõvwalisemasse mõõraste- 
,majasse, aga üfyte paremasse hotelli, ja peategi meel, kus 
restoraan.

Ja eks juhtunud neid seal nägema Lüsermann ning warsti, 
meel ennem, kui Rachel silmapilgu leidis oma plaanist isale rää
kida, toodi see jutt ka Mana Abramowitschi kõrMu, et tema tütar 
olnud öö läbi numbris ühe ,,-kristlasega."

Wõib ette kujutada,, kuidas wihastas Abramomitsch. Ta 
oli malmis isegi maha lööma tiitort, kuid seal tuli talle meelde, 
et >teda wõidakse panna w>angi ja tema mangisoleku ajal Mõib 
minna äri pankrotti.

Seal ^leidis ta radikaalsema abinõu. Da ajas tütart minema.
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Kuid Rachel -ei llangte-nuib MWW tahete *)  ette põ!lw-i-li, Maid 
-seletas, et ta rahumeelega mirm-a wdib. Ktli tema täiele feib-a 
w'õib, et Peab pesale pie-rekonn^ roeef ütetoat pagari 
siis igatahes on ka weel ilmas mõni niisugune, -kes jvniad üte- 
roni gidroda teda, Racheli.

*) Ma
**) Ema.

„Aga -kui see on kristlane?" kägistas Abramowitsch om-a-l 
ifeeleL

„Ia kuigi!" wastas Rachvl. „Ja ma usun, isegi see, W- 
iegia olin ma numbris, ei kohku tagasi mind- ülemal Pidrom>ast."

„See kelm?!" roih-aslas Abarmomitsch.
„Noh, kui see kelm on, sa temia peale näpuga näitad", rää

kis R-ache-l rahu-li-kult. „Siis mõ-in ma jn -ka lasta end- ülem-al 
pid-ad-a mitmeist. Wee-l rohkem-aist, -kui- sul näppe näitamiseks."

Wan!a juut Wks näost punaseks. Nii tiged-aks just Mi -oleks 
-talle -keegi risti kuriku top-pinnd.

Ei mõi ju juudid seda -kannatada, et nende hulgast on naiste- 
r-ahroas, kes -andub risti usulisele. Ja mis Pe>ab siis meel üt
lema selle neiu isa?!...

T-a>gajärg o-li see, et Abram-omitsch tüitre sõimamisest loob-us, 
ta majjia jättis, kuid lõmasti leekas fujagiiL täimast.

-Selle järele p»idi m-altvom-a mammel-e- **)-  Riroo. Kuid -kui
das :pcnab' ema meel waa-dat-a -tä-i-s-kasmanud^ tütre järele? ..

Arno -ajas parajasti hab-et„ ei aimanuldli, et tulija naiste- 
rahwas, avwa-s mõne D-bra okmiat ja hüüdis ükskõikselt:

„Sisse!"
Rach-el -amas ukse, kuid -nähes mesti mäel Ar-not, häbenes 

magu roeidi ja ütles te-retamiije asemel:
„Oi, pardoon!"
Ar-n-o põõnas ümber, ei teinuid Racheli -kohmetusest mlä-bjagi-, 

tõusis püsti ja läks -talle wiastu. Wahuse lõuaga.
Racheli pilk haaras teda üleni. — Nüüd- ei näinud Arno 

talle sugu-gi enam nii meetlem. Koguni ka-htlu-s tõusis, ikuidas 
wõis see o-ll-a, et ta teda armastanud?!...

„Niohi, mis on?" küsis Arno. „Asjad joo-nes?"
Rachel ei teadnud kohe, mis ütelda.
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WriiMLks wõktis südiame rinibu jm sõnas:
„Ei oleõ ja ei saa'b ka!"
See jäask ütelns olt Armaie üllatus:
„Mrks?!" -küsis ta suuril skbmiil.
„Mmu!l ei olell me!d-a,gi- peele Lükata see mit papaa!" 'kae

bas Rachel nüüd jüba küsa laotades nõutult, wist ära hirmutud 
Arno terawast maätest.

„Noth, tahab siis teie harva papaa meiega kangust proo- 
wida?" küsis Arno altkulmu.

Rachel ei wastanud.
„Istuge ometi sa jutustage, -mis siis teie misjanist sai roõi 

ei matnud teie seda ettegi?"
Rachel istus ja jutustas.
Anna tuulas.
„Noh, ja mis meie siis nüüd- teeme teie härra papaaga?" 

küsis ta siis, kui Rachel lõheba-nud.
Rachel ei lausunud midagi, ainult neelatas nagu oleks ta 

neelanud- alla mingisuguse sõna.
Arna maatas talle silmi.
Need näisid nagu niiskena.
„Wõi- ahwerdat-e ennast papaa -eest?" küsis Arne ilma, et 

tal wähematki himu oleks alnud selle juud-ineiu järele..
Rachel lohmetas.
„Oi, wast tei jetab neesama?!" kogeles ta. „Minu ei saab 

enmn alla t-ei w^astu nii warm sa mes huw-i teil siis see tegep?.."
„On siis tei>e armastus s-uba läbi põlenud-?.. Ei wall-anud

-ma teie meeli tol korral küllalt?" !küsis Arno.
Rachel lasi pea alla.
„H>a!" naeris Arno. „Ma saan aru. Teie tundeid haawab 

mu seebine lõug sa kaeluseta lael. Aga mis siis, kui ma jälle 
ilmulsin !teie ette täies elegantsis?!"

Rachel ei -wastanud ega tõstnud- pead.
„N-oh, wastüke!" ja Arne tõstis ta pea lõugapidi üles.
See tundus Rachelile nüüd- nag-u lii-g ja ta ^tõusis p-üsti.
„Noh-, niid tei teeb!" sõnas ta. „Minu -oleb lill teinud- see

'keil, mes -oleb' see menu weimuises^, aber..."
„Po-le wiga, pole wiga!" rahustas Arnu.
Rachel sättis jumalaga sa l-äks.
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Kurifegeroufe „sööt".
Ävno kajasbunÄWkust pibaanist ei tulünuit)- wUj«a midagi-. Jlmi 

istus ätid ouua -aja.
, DlguAl, et w-ang'tas ei ohtuib .mingisuguseid muig-awusi, siiski 

tõi wiabmvediks wHvbcvõhik Jlmi rinnust wübjia sü-g-awa oh-ke.
— Mis teha jiälle?!. Mis peale hakata?!.
O-lr setge, et ausal moel ei ela ära mitte päewagi. — Ei 

toota ju> teda teenistusse teegi.
— Aga -kui ära minna teise Kiima?..
— Ka teistes 'linnades küsitakse tunnistusi, so!owi-tusi?
— Aga maale?
— Ka maal küsitaks, kas ei ole mitte kohtu poolt karistatud?
Jlmi oti toad-odüses. Kuid- ka ses mabiabuses oti tal wangjla.
Nägematud müürid- Piira-sid teda igalt Poolt.
— Mis teha?!
Ta o-leks pid>anud w-abanedes wangilast tohe jooksma^ kosu, 

hõiskama, rõ-õmuga kaela hakkama oma emakesele, kuid mingi
sugune raskus rusus rinnus, pisarad kippusid silma, segastades 
sihti kosu poole.

Siiski ta läks. 'Ko!bades nagu pime.
Läks kosu, et sealt jälle kobada ellu-. Kobada nagu pime.
Sättudja tule peale ja ärapõ-leitad-a tiiwadi.

Ja kui kõik temast ee-male hoidsid nagu Jsraelis pidalitõbis- 
test, oli siiski ü.ks, 'kes teda ei unustanud.

See oti Arno.
Ta tuli Jlmi poole ja.aima®a5 poomi temaga rääkida nelja 

silma a.ll. ,
Emakesel, kes juba tundis Arnol, oli aukartus ja ühtlasi 

ka hirm tema ees.
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— See ei wõi mu Urnile kaasuks Ma! _ mõtles ta ilma 
et 'dM§ teadnuidti', mis asja pärast sõrmis Arno rääkidu- Urniga.

Siiski... Da eemlallduis.
Arno^ sa Jlmi jäid kahekesi.
Arno istus.
Jönri seisis. Da,l M urgu mingisugune hirm.
„Olge heäd-, istuge!" sõnas Arno just kui o!le!ks omn kodus.
Jlmi istus aralt.
„Preili!" algas Arno-. „Ma tean, teie olete >ans inimene^ 

kuid teil ei- lastu eludu uusaÄ. Ausana lan^gesite teie autusse ju 
kui teie läksite mälsa autuse peale, langesite jälle."

Musklid liikusid Jlmi Näos.
„Mu härra", sõnas ta. „Jah, ma läksin wälja autnlse pe-ale, 

märguse peale, -kuid ma ei suutnud seda korda saata. Kuid see 
oli saatuse tahtmine, et leegi teine tegi läbi selle, mida tahtsin 
mina- Ja tui ma 'kandsin karistust, siis ainult selle eest, et ma 
f a w a t s e s i n ..."

„MH", ümises Arno. ^Tähendad, wargnse ei saatnud -korda 
teie? .. Ärge h!ä'benege ütlemast — teie olete ju oma aja kinni 
istunud, teid ei karista enam ükski kohus, kui teie nüüd^ puh
talt üles tunnistate."

„Ka's siis keegi enam> mind ei usu?!" õhkas Urni ahastaiwal 
häälel. „Ma ei marust anud! Mina ei marastanud!"

„Mina usun!" lausus Arno rahulikult, olgugi, et ta siiski 
meel ei uskunud.

„Jah, teie teete nagu teie usuks!" sõnas Jlmi nagu haama- 
tuti. „Kuid teie ei usu siiski!"

Arno-l oli piinlik.
„Ma usun!" ütles da siis kindlailt. „Ja tohin loata, et 

minu- kui mehe sõna loed."
„Ma tänan!" sõnas Jlmi tasa.
„Nii- siis", rääkis Arno edasi. „Nüüd nägite, kui' kaugele 

saite teie aususega. Mitte' kau!gemale, kui mangla, «eks ole? Ja 
sealjuures millist elu, teie elasite? Elasite rasket elu- Ja poleks 
mina mitte sundinud Albramomitschi maksma teie, teie ema ka
suks, mis oleks siis^ jä-änud> teist järele ?"

Jlmi maikis.
„Ma tänan teid!" sõnas ta. Kuid selles üteluses oli roh

kem. hingeõhku, kui häält.
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„Ma tahan teid aidata ka tulemitu^s," jatkas Arno asjalikult, 
üleolewalt. „Teie läksite wälja hädaga kuriteo peale, läksite hir
muga, wastu tahtmist, sest et ei >olnud eneses kindel, ja — ei 
õnnestanud. Mina aga saadan teid kawakindlalt, plaani järele; 
kõik on ette rehkendatud, ja see pead olema tõeAti äraandlik juhuA, 
kui siis sisse tikute."

Arno toon oti nii wakdaw, nii sundiwalt painaw, et Jlmi nagu 
hnpnotiseerituna tundis enese olewat tema wõimUses.

„Aga ma ei taha enam Minna kuriteole!" ahastas Jlmi nagu 
andekspaluwalt. „Ma ei taha enam minna Margile! ... Ma 
tahan töötada, toita ema... Kas ei ole teil minu jaoks midagi 
ausat?"

Arno mõtles, wangutas pead ja sõnas siis jälle ärimeheliku 
asjalikkusega: •

»Well!*)  Wõite olla ka HyTb-nyTb **)  ausamalt. Waadake 
nii. Teie katsute meeldida restoraanis wõi kabarees mõnele rik
kale ärimehele. Küll mõni meie meestest teid informeerib, on sel 
raha Mõi mitte. Nii.siis, pummeldate, lähete kabinetti, siis lasete 
kas end koju saata wõi olete walmisi nnnema tema poole. Wii- 
masel juhusel olge ainult siis nõus, kui lähete jala. Krill meie 
siis enne teie tema koju jõudmist w>ab>as õhus- teame, mis teeme. 
Mängime ühe wabaõhu näidendi. Tuleb ta aga teie koju, siis 
lasku ta kõige kaheteisMmne apostli ja kümne ministri nimel au
toga. Krill meie ta toas seina äärde seame. Teda tõsiselt ja teid 
nii silmakirjaks, et teie mitte sisse ei langeks."

*) Hüwa!
**) Weidi-weidi.

„Aga ma ei joo joowastawaid jooke!" wastas Jlmi tasa, just 
kui lasuks selles tema surmasüü, et ta seda ei tee.

„Noh, siis laske anda omale kerget wäljamaa weini. Hoa 
litsege ainult selle eest, et ta enese täis pumpab. Ja meelitage 
teda sellega, mis on just see naisterahwa magneet. Temal ei ale 
tähtis see, kas teie jo>ote wõi mitte. Peaasi, ta tahab, et teie talle 
anduksite!"

Nagu mingi hädaohu eel läksid Jlmi silmad ahastawalt 
suureks.

„Ei! Seda ei!"
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„Miks?"
„Ma -ei wõi seda! Ennem tapEe mind!"

Arno hääl oli nii pehme, nii wennalik, et Jlmi usaldas:
„Ma olen alles pnntnmatu!"
See ütelus oli Arnole uudiseks. Üksisilmi maatas ta Jlmi 

otsa.
„Ma olen ses assas wõhik!" rääkis Ilm i hädaldades edasi. 

„Ma tean, on neidusid, kellele ei ole see nriskUs, kuid ma ei julge, 
ma ei oska — sellel wõiwad olla ju tagajärjed!"

See tuli Jlmi suust niisuguse hingelMusega, et just kui lapse- 
naeratus pehmendas Arno.

„Teie olete süütu?!" püüdis ta siis teha pilkcüV-naerataivat 
nägu, nagu' ei usuks ta Jlmi sõnu.

«Jumala püha ausõna!" Mandus Jlmi, mälja tuues kogu 
oma hinge.

Nüüd uskus Amo, et tiidruk ei Maleta. Kuid nagu keegi ei 
osta siga kotis, nii küsis ta ka:

„Aga ega teie ei Maleta? Kui teid Miia arstlisele järel- 
waatusele?"

„Wiige!" karjus Jlmi. Ja pigistas hambad kinni selle häbe
matuse eel, et juletakse kahelda tema pühaduse juures, sunnitakse 
teda häbistamalt päkjastama mingisuguse libudega harstmud 
arsti juures.

Arno waatas talle meel kord tõsiselt otsa ja siis lõi tema nägu 
särama. .

«Suurepärane! Jumalik!" hüüdis ta. «Kui teie olete süütu, 
on see teile, Ma ütlen, lausa õnnistuseks!. .. Kes> teid sunnibki 
anduma?!... Mina mitte! Mul on see iiks kama kõik, kas 
mõni rahamees leiab oma ^kirgedele rahustamist 'toor mitte. See 
on niisama, kas Wenemaalt toodud siga saab enne tapanrajasse 
miimist süüa wõi mitte. Parem ärgu saagu. Ja teie ainult nar- 
ritate teda. Lubate ja wiiwitate... Ütlete, et läheme meile, aga 
enne seda juba, kas wõi kodu trepi ees, astuwad tema juurde need 
õiged „meied." Teie muud kui pistate hirmunult minerna. 
Õhake «Issand, Jumal!" wõi «kurat mõtku!" — 'kumb teie kee
lel paremini kõlab ja punuge, iiagit läheks tooma abi. Ehk kar
juge kas wõi appi, eenral. Tuleb kordnik juurde, rääkige, et 
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teile tungiti kallale, aga ei tea just, kus uulitsas, sest teie tulite 
mõtiskelles ja hirmuga ei pannud siis tähele, millistest uulit
satest käbi jooksite."

Kaks ärahirmutatud silma waatasid Arno otsa. Jlmi oli kui 
ärahirmutatud ori, kes ei jul-euud midagi wastu rääkida.

Auno waatas talle näkku ja tahtis teda lootustada:
„Lapjuke, kas teie siis aru ei saa, et teil midagi karta ei 

ole?! Ja teie õnn, et olete süütul.. . Satubki wah«el politsei 
teile kaela, kui teie kellegi meesterahwaga kusagil olete, uaiste- 
rahwa, kes andunud, teeksid nad niisugus'e kahtlase öise olemise 
järele kergesti libuks, aga 'fui on neiu süütu — wõta näpust! 
Teie wõite kas wõi laua peal tantsida, sabad kaela tõsta, aga 
tuni teie puutumata olete, ei kleebi teile ükski wõim piletit sappa!"

„Aga suudan siis mina wastu panna meestele, 'fui nad 
wügisi?!"

„Wägisi?! ... Lapsuke, see on juba wügnoald, see ion w sigis- 
lumine... Ja teate, mis selle lõbu eest saada wõib? ... Waat' 
siin on just see konks, et kohus ei saa inimese kirgedest aru!.. . 
Ja kas tahab rahamees saada karistatud?! — Iialgi!... Ta 
ennem maksab nii, et jätkub teile ja jätkub meile ... Oo, olge 
mureta, lapsuke! Ka meie oleme knihwimehed-.. . Ja teie pa
rem äratundmine ütleb, et on parem jääda nõusse minuga. Teie 
teete, nagu ma käsin!"

Jlmi kogunes Pea.
Ja läks nagu hasarti. — Talle tegi lõbu narrida mehi.
Ta niigi, kui mäestikes eks, kui lollikeseks muutus ka kõige sihi

kindlam ärimees kirgede aurus.
„Läheme meile!" ütles neile Jlmi juba julgelt, sest teadis — 

teel tulewad mehed, kes mabastawad tema sest kiimalusjanulisest 
saatjast.

Ja missiai nendest, see ei liigutanud Jlmit enam sugugi.
Sest esimene ohwer oli kannud käes laulatussõrmust, oli 

Jlmile isegi halmakspanewalt rääkinud oma naisest...
— Paras kalle! — oli mõistnud Jlmi süda. — Omal naine 

kodus. ..

Öölokaali saal.
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On juba Mõningad wõõrad.
Lõbugi aister ahmad isbuwad täheke sh Vobmekesi Innas. Nendel 

pinnaks silmas an Jlmii, kes istub ka üksi.
„Küll me talle näitame!" wihastab üks ööliblikas.
„Jah, kas saab plangu alla mõi mitte!" täiendab teine.
Wööraib kogub kaunis wisalt.
Ilmub noor änimees Murdai ühes sõbra Aleksiga.
Lõbunaisterahwad lööwad ärkwile. Murdaik on raha, cm 

maja teha end sttmapatstwaks.
Ja nad, waadates Murdai poole, püüawad teha wõimalikult 

pakjulubawaib liigutusi, weetlemamat näoilmet.
Aleks satub peagi kütkestawate pilkude wõimusesse ja küsib:
„Kas kutsume ka paar preilit?"
„Kui wastikud on need nmüdawad näod!" sõnab Murdai.

«Niisugused on need naisterahwad kõik!"
Kuid ainult Jlmi ei tee Murdai laua poole silmi. Ta ei tea 

seda Meel, et seal üks suurem „hani."
Nahülikult sööb ta oma õhtueinet, nagu äraeksinu.
Kuid ta on nii ligidal Murdai lauale, et soe juba tähele Pan

nud teda.
— Mis?! — Mõtleb Murdai. — Ta ei tee minust wäljagi?!... 

Tähendab, ta >on mõni uus...
Ja uute heale on Meel Murdai maiast
Seal tuileb Jlmi laua juurde kelner ja annab Jlmile wäi- 

kese kirjakese.
— Ha! Laudäkutse! — saab aru Murdai.
Jlmi awab kirja. Selles seisab, et selles ja selles lauas istub 

suurem rahamees, katsugu> saada tema, Jlmi, ta oma Mõrku.
Jlmi lõpetab kirja lugemise ja tõstab pea, et maadata, kus 

on see laud.
Tema ja Murdai pilgud puutuMad^ mastamisi kokku.
Kuid> Jlmi ei kaota ennast. Rahumeelega waatab ta Mur- 

daile näkku ja rebib siis ise saadud kirja peenikesteks, peenikes- 
teks tükkideks.

Joob siis klaasi, ega mõtlegi lauast lahkuda.
See ärritab Murdaid. — Ha! Kellegi kutse peale ta ei läi

nud, kas lükkab tagasi ta ka minu kube?!
Ja tõuseb üles ning läheb Jlmi laua juurde.
«Preili, kas tohin teid oma lauda paluda?"
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„Miks?" tõstab Jlrni üles oma süütu waate.
„Mul oleks teile midagi rääkida!" sõnab Murd ai, et midagi 

rääkida, ilma et tal oleks, mis rääkida.
„Siis Mast olete nii hea ja istute minu lauda?"
„Kui tohin?!" — Ja Murd ais ütleb sisemine hääl — mitte 

lasta minna silmapilku!
Ta istub.
Kui lauaonranik kunagi. Jlnü säeb end kutsuma kelnerit.
„Oo, ärge maewake end!" sõnab Murdai. „Lubage mul tel

lida ja ka teile pakkuda?"
Jlmi laseb kahtlema waate üle Murdai ja lausub siis, nagu 

suuremeelselt:
„Palun!"
Murdai kutsub kelneri ja annab rikkalikir tellimise.
„Aga nüüd mast ehk wabandate mind, inul on paar sõna 

ütelda minu sõbrale?"
„Olge nii hea!"
Murdai tõuseb ja läheb Metsi juurde.
„Katsu sa «olla täna lõbus üksi, lõbus naistega ja nende 

lnittetutemata lastega!" räägib ta. „Mul on wist täna kaunis 
erakordne ots. . . Säh, siin sulle raha!"

Ja Murdai paneb kauni patsaka summa Metsi ette.
On siis Maja Aleksil lauda Murdeid? .. Siis kui on raha? ..

— Ei ! . .. Murdai mingu Muhumaale — Aleks kutsub preilid!..."
Murdai pöörab Jlmi poote tagasi ja „püüab tungida tema 

hinge."

On juba kaunis hiline.
Arno, „Must Kutt" ja „Sõrmik", kel jalutamine läinud mäl- 

jas igawaks, tutewad lokaali.
Nuuskur Nirk, kes seni istunud ilma mühemagi kahtlustawat 

märkimast, saab nüüd nagu uut erutust.
Arno märkab Jlmit kohe, kuid läheb enne hulk aega, kui 

Jlmi tähele paneb oma „kaardiwäge."
Kohe tõuseb ta üles ja wabandab Murdai ees, et ta Peab 

silmapilguks kuhugi minema.
Murdai ei ole ka sugugi neist mõistmatuist. — Ta saab aru, 

et ka naisterahmas, kes joob, kuhugit ära käima peab.
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Kuid tol minutil, kui tõuseb Jlmi, l-ahkub lauast ka Arno.
Need „asutused" ei >ole ju üksteisest kuigi kaugel.

Arno läheb aeglaselt.
Jlmi jõuab talle järele, ja ilma et keegi aru saaks, sõnab ta 

n-ööda minnes:
„See kutsub mind kabinetti!"
„Mine! Ja siis koju!" saab Arno weel Jlmil-e hüüda ja siis 

kaob see walge ukse taha, millel seisab „0".

Juba palus kelner lahkuda wõõraid, sest et aeg sulgeda 
uksi.

Jlmi ja Murdai olid ikka weel kabinetis.
Küll olid nad kahekesi ja küll meelitas Murdai oma rahaga, 

kuid- Jlmi oli kindel enese juures ja kinnitas maid:
„Kodus! Kodus, seal!..."
Arno, „Must Kutt" ja «Sõrmik" lahkusid.
Nende järel Nirk.
5kllid kas oli Nirk liig algaja wõi Arno ja ta seltsilised liig 

tähelepanelikud, kuid warsti astus „Must Kutt" Nirki juurde.
„Keda sa kuramus lüürad?" küsis ta wäljakutsuwalt. Om- 

wäänas täie jõuga, kuid Nirk sai enese weel eest ära hoida. Ja 
wilistas.

Ligidal kuuldus ka liginema kordniku- mile.
Arno ja ta kaaslased ei tahtnud sekeldusi ja Põgenesid.
Nirk nende kannul.
Kuid see ei meeldinud „Dkusta Kutile", ta Pööras ümber, tegi 

käega liigutuse, mis oli Mrgile niiwõrd Paljuütlew, et ta istus 
uulitsäkiwile.

Kurjategijad kadusid.

Kui Nitk üles tõusis, ei olnud Põgenejaist enam jälge 
kusagil.

Kohale ruttama kordniku- saatis ta neile küll järele, kuid ise 
sülitas.

Seal tulid Jlmi ja Murdai.
Nirk tundis ära Jlmi, sest ta oli teda tähele panuud fui uut. 

Ja Murdaid tundis ta juba ammugi.
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Ning sM, Juigi jäi- see ka tähelepanemvtuts teistele, tuid 
Ntrt oli näinud, tui Arno ja Jlmi olid wuhetanut» mõningad 
laused. — Kuritegeline ühendus! — oli olnud juba siis Nirki 
kindel otsus.

Jlmi ja Murdai lätsid. Käealt kinni. Kõige südamlikumas 
jutuajamises.

Neid jälgis Nirk.
Seni kuni nad> kadusid majja, kus elas Jlmi.
Siis jäi Nirk seisatama, köndis maja ees. edasi-tagasi ja istus 

wiimaks trepile.

Kallaletungimist teel ei olnud'.
Ka oma kodu trepil tootis weel Jlmi.
Kui julla kinni läinud- uks tema ja Murdai järel, tundis 

Jlmi, et teda maha jäetud.
Ta nägi, et rahamehe asemel just tema ise see ohwer.
Jlnn ei olnud enam ema juures ja tema kodu ali kõigi 

mugawustega.
Ainult teenida tuli ise.
Kuid kaua lepid meesterahMas noore naisterahwa kodus 

ainult sellega, mida pakutakse laual. Ta tahab pigemini naiste- 
rahwast ennast.

Ja nii ka sündis, et Jlmi leidis enese Murdai käte wahelt, 
kust ei näinud enam wäljapääsu. Murdai oli oma meelest kül
lalt pingutanud oma kirge ja leidis, et nüüd on kord aeg seda 
paisult lasta.

Nähes, et ei ole enam Pääsu, et peab murduma see, mida 
hoitud hingeõnnistusena, wõttis Jlmi üle wõimust ahastus ja ta 
puhkes nutma na-gu wäike laps.

Sarnane juhus oli esimene Murdai elus.
Ta peaaegu lahmakas sellest, jäi Peatuks ja kirg kadus nagu 

häbenedes kehast.
Nrrttew keha tüksus ta käte wahel.
Murdai waatas ülesse. Waatas neiu peale. Ja wiimaks 

hakkas ta saama nagu aru.
— Wist puutumatu... Kes ihaldad oma põlema hingega läbi- 

elamusi, kuid kardab siiski neid, sest wahetekk on rebenemata! ...
Süütu neiu Murdai käte wahel!
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See oli juhuS, mis tegi ta pehmeks, kui ingli.
Jlmi kuid nuttis edasi.
Ja nagu räästast tikkusid ta pisarad Murdai sildame.
„Sirge nutke!" waigistas Murdai. «Olete kitsikuses, ma aitan 

niisamuti. Inimese juures^ ei ole ma kunagi metsaline."
See rahustas Jlmit. Ja kui Akurdai teda enam waigistanud, 

saawutanud Jlmi kui merehädalise poolehoiu, rääkis see ära oina 
loo.

Murdai oli kuulanud osawõtlikult.
Kuid tema aju, tema süda puresid ühe asja kallal... — Tema 

ees on puutumata neiu. Inimene, millist tema, mana naiste
kütt, weel mitte leidnud neidude hulgast.

Ja kui inimesel on midagi tundmatut, siis tema kui põleb selle 
järele.

«Tulge mulle naiseks!" ütles ta tõsisena.
Jlmi ei us^kunud oma kõrwu. .
Murdai sai sellest aru.
— Usub, et Petap... Kuid mina petair ainult siis sind, kui sa 

petad^ ka mind, kui ei ole sa puutumatu...
„Ma ei saa!" ohkas neiu, sest talle tuli korraga taip ikkagi 

midagi wälja pressida. „Ma olen seotud oma organisatsioonega!"
Murdai mõttis wälja tshekiraamatu ja kirjutas:
«Sähke, siin on kolm korda suurem sunmna, kui see, mis nad 

bleks minu juurest leidnud, kui nad oleks mulle tulnud kallale", 
rääkis Murdai ulatades tshekki Jlmile. «Wõtke see raha Pangast 
wälja, wiige oma juhile ja paluge oma wabastamist!"

See liigutas Jlmit. Tänulikkusest kaotas ta enese.
Murdai hoidis teda rinnal, kui oma pruuti.
Ja siis... siis kaotas Jlmi oma süütuse.
Kui kired rahunenud, nveel kainenenud, Murdai oli jälle as- 

jälik, kinnitas ta endamisi:
— Ta ei petnud mind... Ei Peta ma ka teda! ...
Ja waadates, silitades rammestunud Jlmit, sosistasid ta 

huuled nagu kiisides, nagu iseteadliselt wastates:
— See — minu naine!...
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«Noorhärra! Noorhärra!" ajas tänawat Hähkiw kojamees 
üles Nirki. „Teie olete magama jäänud."

Raputamise peale tegi Nirk silmad lahti.
„Mis?! Kes?! Kus?!" kargas ta üles nagu hädaohus.
„Wast noorhärrad^ lähemad siit oma koju", naeratas kojamees.

„On juba walge, siin nii lollakas magada..."
Nirk wthastas ja kadus.
Kojamees Wilistas talle „kus sa käisid, 'kus sa käisid, sokukene?" 

järele ja pühkis edasi.
Siis aw anes uks ja lahkus Murd ai.
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Juurteta taim.
Nagu oleks kukkunud pomm, ehmatas Hugo, kui kukkus tema 

autosse wäljahüpanud Ida.
Ehmatas. Kuid järgmisel siknmpilgul haaras tn nagu loomus 

sunniliselt kinni Ida ja hakkas teda raputama, wähendades sellega 
kukkumise mõju.

Autojuht maatas üle õla ja tahtis peatuda, kuid Hugo andis 
nagu erutatult käsu:

„Teie sõitke edasi!"
Autojuht andis sõidule uuesti sisse hoo.
Seal peatas autot linnawaht.
„Mida te teete?!" küsis ta seaduse waljusega, näidates rapu

tatama naisterahwa peale, just kui küsiks ta sellelt.
„Mis te segate?!" karjus talle Hugo. „Inimene on suremas-, 

meie sõidame arsti jurrrde abi otsima ja teie peatate! Kas oli kee
latud kiirus wõi?"

„Ei olnud", mühises linnawaht.
„Mis teie siis segate?! Auto on niisama, kui erakorter!"
Linnawaht jahmus. Ütles maid toe ei autojuhile:
„ Sõitke!"
Jälle tõmbas auto hinge rindu ja touhises edasi.
Ida hakkas juba toibuma.
„Kuhu ma sõidan?" küsis autojuht.
See Msimus pah-andas Hugot. Olles, isegi mitte arusaades, 

nmllest, ärritatud, karjus ta autojuhile:
„ Sõitke!"
Autojuht reageeris selle peale nii, et pööras auto põikuulitsasse, 

et sealt toälja sõites teha suurt ringi.
Ida oli toibunrid täiesti ja istus autos liikunmta nagu toaha- 

kuju.
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„Kuhu tohin teid sõidutnda?" küsis Hugo.
Fda et ivastanud. Tal polnud midagi lvastata. Tal ei vi

nud enam ainustki sihti.
„Wabangade, kus on teie kodu? Tohin teid wiia kosu?" küsis 

Hugo olles wöimplkkult õrn.
„Mul ei ole enam kodu!" rääkis Ida liikumatult nagu kunst

unes..
„Tähendab, see oli teie kodu, kust teie hüppasite aknast alla?"
"Ei!"
Hugo kehitas ölasid. Nagu loomusunniliselt — just kui oleks 

õlad kahelnud.
Auto kihutas edasi toeel Mõned sõõmud.
„Kühu tohin siis teid wiia?" küsis Hugo.
„Üksköik!" wastas Ida oimetult. „Ehk laske mind maha 

siinsamas."
Sealjuures istus Ida edasi autos nagu kunstunes. Ainttstki 

liigutust ei teinud ta tõusmiseks.
Hugo waatas Idale näkku.
Ida pikk sihtis kaugusesse. Ida ei pannud tähele teda too ett» 

lewat Hugot.
— Ilus laps! Ja noor! — mõtles Hugo juba ürimehekikukt 

kalkuleeritoalt. Ja heategetouse kõrwale kerkis nüüd lummutatoa 
pilwena omakasu püüd.

„Sõitke meile!" käskis ta autojuhti.
Ja toaatas siis kähku Ida peale, kas see toast midagi ei 

kahtle.
Kuid Ida istus endiselt liikumatuna.
See andis Hugole rahu. Ja ennustades juba õnne oma eel- 

seiswast ärist, mõtles ta:
— Ka ta emas on minu poolt! ... Nagu taetoast kukkus mulle 

see neiu!...
Et see ta möiinusest pääseb, seda ta enam ei uskunud.

Hugo oli küllalt ettetoaatlik.
Ta näitas end Ida silmis roo ii) heategijana, tegi toülja, just 

kui õleks! talle ükskõik, kes on Ida.
Näitas, nagu oleks ta juhitud toaid inimarmastusest.
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Sõnakuulelikult nagu lapsuke, kel pole enam wauemmd, nagu 
linnuke, kel pole enam oksa, nagu talleke, kel pole enam ema, jäi 
Ida Hugo korteri.

Kui talle anti omaette tuba, ei tuunud ta mitte ainult enesel 
alema nagu wõõral uues wõõrastemaja numbris, maid nagu ini
mesel, kes sattunud uute Mõõnasse maailma.

Hugo käis ringi temaga wäga südamlikult. Wennalikult. Ja 
oleks olnud Hugo weidi wanem, oleks Mõinud ütelda — isalikult.

Ida kogenes Pea. Hakkas isegi usaldama.
Sügama peopesi ja neid hõõruma pani Hugot aga see, et Idal 

ei olnud mingit kippumist äraminekuks.
— Sellest lapsest saab asi! — mõtiskelles Hugo endamisi 

omas ärimehelikkuses.

Gerda esines Idale omas õrnuses, õelikuses. Ja 'Eui mitte sel 
päewal, siis päew hiljem, jutustas Ida Gerdale oma loo, oma 
kurblooluse.

Nagu õele, mitte midagi salates.
Gerda pidi seda aga edasi rääkima Hugole.
„See taim on juurteta!" ütles Hugo, kui Gerda oli kõik edasi 

annud. «Selle panen ma nüüd oma Maasi sisse ja karastan teda 
seni mürske meega tai ta närbub..."
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»,TOa\ge faunat".
Mitte asjata ei hüüta kokaiini „walgeks kuradiks." Weetleb 

ära kedagi kurat, siis pakub' ta takte mi palju õnnestawat, nii 
palju waimustawat, et inimene unustab ära Jumala ja usub waid 
kõikwõimse kuradi armulikkusse.

On aga hing wõõrdunud jumalast, läbi küpsetud kuradist, siis 
on ta põrgu kadunud hing, kui ei päästa teda weel wiimasel silma
pilgul risti täht.

Nii ka kokaiiniga.
AlguseA tõstab- ta sind taewani, annab sulle lendliku luule- 

anni. Kuid siis... wargsi koorib sind paljaks. Ja seniks, kui on 
laastatud sinu mict-me wara, oled ka muutunu-d- kaltskaab-akaks, lõ-- 
petab ta ka sinu waimlise lennu, jäeb järele ainult uim astud Pea... 
Pärast seda tuim mõistus, halwatud energia.

Paul nuusutas esmakordselt. Ja talle- näis, nagu oleks suur 
tema w-aim, nagu wõiks ta sünnitada teoseid, mis panemad imes
tama maailma.

Kuid...
Ei kuulanud käsi, ei kuulanud sulg, ei Mõtnud midagi -wastu 

paber.
Ja oli Maid joowastaw enesetunne:
— Ma toom! —
Kuid ei toöinud midagi.

Toni pidas silmas Pauli.
Ta teadis, et Paulil ei ole kuisagilt saada raha, et ta toajab 

raha, kuid kui mees ei küsi.
Sai aga aru ka, et Paul kokaiini ostmiseks '.'aha saama peab. 

Kokainist ei põrka tagasi millegi ees.
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Ja et midagi halba ei juhtuks Pauliga, pani ta tema tasiuisse 
salaja raha. Pani nii, et pidi aitama, et Paulil mitte ei tarwitseks 
riskeerida ainult uimastusilmas wõimalikkude ettewõtetega.

Paul leidis taskuist raha. Ja oli hinges tänulik Tonile.
Ta langes suuremeelsusesse. Oli Malmis ohwerdama end 

Toni eest.
Kuid ei taipanud, et tema ohwer aleks wõinud seista hoopis 

elukardetamatus asjas. Toni palus igas õhtupalwes Jumalat, 
et Mabaneks Paul kokaiini kiusatusest.

Juba hakkas mässima kokaiini kurat teda ämber sõrme. Ja 
ninasõõrmes antud allkiri kohustas Pauli.

Kadus, mis oli temal Meel Mäürtuslikku. Sulas see raha, 
mille puistas salaja ta taskutesse Toni.

Paul langes-
Õigem, Paul Mari ses.
Mitte ainult ihuliselt, wäliselt. Ta leidis omale otewat kaltsud 

wäga loomulikuks katteks. Wahemalt ei tunnustanud ta oma 
langust.

Aga ka hingeliselt.
Rahuline Paul oli muutuuud närwiliseks meelepildujaks. 

Kohati kutsus ta älewalpidamine naabrites üles lootusetust — et 
kord piirab Pauli liikumist hullusärk ja sellest ta ci wabane.

Alguses kõiki wihkaw isemeelsus, närwiline uhkus, wahetns 
warsti tagakiusanrismaaniaga, ja nüüd tundis Paul olema enese 
kõige wiletsama, kõige tagakiusatama, õnnetuma, abituma olemuse.

Uppuja näeb abi õlekõrres ja hukkuja pääsmist sõbralikus nae
ratuses. Ja ei jõudnud, ei osanud olla Paul tänulik Tonile, et see 
teda oma juures pidas.

Ei osanud olla tänulik, kui oli kaine, kuid täisnuusutanuna 
kokaiini ei tahtnudki ta olla tänulik, maid purustaja.. . tasuja — 
ei tea, mis eest...

„Meie sõidame Tartu!" sõnas ühet soodsal silmapilgul Toni.
„Söidame!" oli nõus Paul, kuigi tema enesest arusaamisesse 

kahelda Mõis.
„Jlus!" kiitis Toni.
Ei aetud enam pikemalt juttu, ja järgmisel bäemal algas sõit.
Kokaiini nuusutajad kaotamad energia. Kaotawad enesetunde. 
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enesetahe... — ja Paul lonkis lvöoras linnas Toni tõrival nagu 
tulleke.

Seda oli tahtnudki Toni. .
Paul jälgis teda, nagu taltsutatud metsinimene, nagu elu- 

hoidew ori.
Ja Paul ei pannud tähelegi, kui tee oli wiinud teda prof. Puu

sepa kliiniku.
Lahkudes kliinikust mõtles Toni, kuna Paul rawitseniisele jäi, 

— siit selgub selle inimese elutee! Siit selgub meie saatus! ...
Doni tundis, ta oli hakanud armastama uppunut, kes Majub 

esmakordselt wee alla, kuid kes mõib igatahes kohe jälle tõusta 
pmnäle.

— Kas tõuseb ta?! — kahtles ainult Doni hirmuga mõtteis. 
— Kas on wöimalik tema mustas igapäemsuses surmata „walget 
kuradit?!"

i
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Pöorifejf fadama.
Peet oli igatsenud naisi. Nüüd >oli ta kaotanud nende wastu 

igasugUse lugupidamise.
— Naisterühmas on uss!... Ussi peab materdcmm!... Ei 

wõi jätta ka naisterahwale... Ussilikult peab käima ümber ussi
sooga.

Ja nagu hasarti oli sattunud Peet.
Ta ei saanud^ isegi aru, kuidas Maldas ta naisterahmaid, sun

dis anduma süütuid neidusi mitte paludes. Maid hirwitades nen
de üle.

Seal otsib aus meesterahwas omale naiseks süütut neidu, kuid 
ei leia, sest... neid ei ole.

Tema, Peet, aga tallab murdwargalikult häbitusse noorte pli- 
kakeste hirmul hoitud süütused.

Ja teda armastatakse.
Just kui oleks läbikäimine naistega samuti kui härjaMõitluses. 

Mida enam härgi tapad, seda kuulsam, mida enam naisi sulle an- 
duMad, seda kuulsam sa naiste seas...

Peet ei hoolinud.
— Naisterühmas on müüdum! — tunnustas ta. — Naiste

rühma hinges istub oma enese juut, oma enese ihu müümiseks!...
Ja kui paljuid noori süütuid hingi ei haawanud^ ta sellega, et 

ta jättis neile raha — neile, kes andunud talle Puhtast armastusest 
ehk alistuses heroi ees, kes suutis neid wõtta.

Ühel õhtul sattusid uulitsal wastamisi Peet ja Lola.
Räägitakse, naisterühmad on kõik ühesugu ilusad selja poolt, 

kuid Peet ei eraldanud Lolat teistest ka näo poolt.
Ja pokeks mitte teda peatanud Lola, oleks edasi läinud Peet.
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Peet tundis enese kohmetust. Kuid mis wöiks olla wastu- 
taiuks sarnasele kohmetusele? —Peet, kes sellega harjunud, et 
natsterahwad endid mimwad, tuli otsusele, et waja tal la Lõkale 
teenida lasta ja küsis:

„N>oh, preili, kas läheme?"
Lola waatas talle näkku, et kas ta mitte ei töga, sest niiwiisi: 

„Poiss, kas läheme?" küsis ju tema, Lola.
Kuid Peedi näos oli otsekohelikkus, tähendab, tema küsimus oli 

tõsine.
„Lähme!" sõnas Lola.
Peet oleks ehk õnnelikum olnud, kui Lola oleks äraütelnud, 

sest täna just oli Peedil siht, keda püüda, kuid ta ei tuisanenud 
sugugi ettetulnud juhtumisest.

— Naisterühmal on aega ka teine päew! — mõtles ta selle 
kohta, kellega pidi kohtama.

Peet kutsus «Renault" outo, mille taks kõige odawam ja sõit 
läks.

Oli päikesepaisteline hommik.
Peet tõusis woodist ja keris iiles akna eesriided.
Rõõmus päike sädeles laual pudelitel ja klaasel.
Peet hakkas end kiiriste riietuma.
Lola, kes seni lesis moodis, hüppas ka teki alt wälja, hakkas 

end riietuma.
Midagi pidi wäljenduma Peedist, et ta waatles teda nii hir- 

munuil silmil.
Aeg läks waikides.
Peet oli riides ja hakkas lahkuma.
Näis, et ta ei taha lahLuda seltsis Lolaga, kellega tulnud koos 

numbrisse.
Näis, et ta peab seda loomulikuks, et Lola maha jäeb — libu 

ei pea oma kaasaskäimisega häbistama meest! . .
Oli Peet riides, wõttis wälja rahakoti ja luges lauale summa, 

nulle iile tawalik libu oleks õnelik olnud.
Kuid Lola oli haawatud. Ta astus Peedi ette ja see oli sü- 

damweri, mis karjus ta suust:
„Meie tõotasime olla kui mees ja naine! ... Kuhu jäi selle 

tõotuse pidamine?! ... Sa ei taha mind? ... Hea küll ...
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Kuid nm ei - andunud sulle raha eest! .. . Ma andusin sulle, fui 
mehele... kuigi ainult tänapäewa mehele... kellele on naiste- 
rah-wa murtud süda ükskõik!... Häbi! ..."

>See tuli karjatusena Lola hingest, siis kattis ta kätega silmad, 
wajus toolile ja nuttis.

Peet oli hämmastanud.
Ta dli murdnud nii inõningaid südameid, kuid keegi neist ei 

teinud talle etteheidet. Just nagu oleks pidanud see nii olema. 
Aga see müüdaw naisterahwas, see nuttis, see süüdistas teda 
truudusmurdmises...

— Komöödia! — käis läbi Peedi pea. Ja et mitte näidata 
end naeruwäärsena, tõstis ta pea selga ja naeratas pilka roalt.

Kuid Lola märkas seda. Aga mitte haamatud ei' saanud ta 
sellest, Maid waimustud.

„Sa oled mees!" hõiskas ta. „Sa oled mees!"
Nagu oleks ta tahtnud kinnitada — nii minnakse naisterühma 

juurest, mi peab tema juurest minema.
Lola lapselik-naiiwne Hüüe nagu rööwis Peedilt iseseistvuse. 

Tal oli pentsik tunne, nagu oleks toiminud ta nagu laps ja nagu 
kiidaks see naine teda emalikult.

Ta waatas Lola otsa.
Kuid see maade sai talle saatus! iseks.
Lola waates peegeldus ta hing, ja Peet kaotas enese ning kuk

kus Lola kaela.

„Kui müga ma sind ka ei armastaks!" rääkis Peet. „Kosida 
ei mõi ma sind ikkagi!"

„Miks?"
„Naisterahwal, kes saab naiseks, on hingel maid perekond. 

Ta tahab olla emu!"
„Mina mitte!"
„Ei usu. Igas naisterahwas ärkab toorem ehk hiljem emalik 

instinkt."
„Aga mis oleks sul selle mastu", küsis Lola ettewaatlikult, „kui 

meil oleks laps, keda meie Mabalt üleskaswatada toõiffime?"
Peet tundis, et teda hakkab ära wöitma armastus ja ta tõttas 

katkilõikamata wahekorda.
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»On sul soow saada 'lapsi," rääkis ta. „Siis jääme kohe üks
teisele wõõraks. Ma põen kolmandat korda tripperit."

Peet lootis ärewust Lola näol, kuid see waatas talle otsa just 
kui poleks midagi olnud.

„Ja olen ka praegu haige", täiendas Peet.
Ka selle kohta ei tumestanud ükski pilw Lola nägu.
„Ja mul oli siifilis!" õhkas Lola. „Kuigi rohtudega kinni 

maetud. Ei >ols kardetaw. Ja sinu ohust, mille ka mina nüüd 
kinni püüdsin, saan ma üle."

«Siiski, näed, et niisugusel puhul ei saa olla juttugi me abi
elust. Meie oteme mõlemad haiged, milline wõib olla meie järel- 
tulelv sugu?!"

„Waata!" hüüdis Lola. «Mitte üksi naisterahwal ei ole ema
lik tunne, waid ka meesterahwal isalik.... Kuid nüüdsel ajal on 
Maja wälja katkuda need tunded!... On's meie elu hea? ... 
Sugugi mitte!.. . Oleme sellega kindlustatud, et on parem põli 
meie lastel?! . .. Sugugi mitte! ... Mida enam inimesi maa
peale saab, seda enam wiletsam on nende elu, seda mähemad töö- 
wöimalused... Ärgem saatkem mitte oma Mõsusi ilma nuhtluseks 
enestele ja teistele. Tundkem kaasa neile Poegadele ja tütartele, 
kelle wanemad ei suutnud hoiduda neid loomast, ärgem sünnita- 
gem neile wõistlejaid, kes tapawad neid wõistluses ja üleliigsest pin
gutusest surewad piinasurma ka ise!"

Peedi silmad lõid särama.
Oma haigusest oli ta Lolale ivaletanud, ta oli terme, kuid «oma 

termist oli ta malmis ohwerdama siifilishaigele niisuguste Pöhi- 
nijötete eest.

— Wähem inimesi ilma, seda wähem Pisaraid tuleb silma! ...
«Meie Peame looma järeltulewat sugu, sest mida enam sünnib 

rähmast, seda tugemam on riik... Kuid mis on riik? ... — See 
on seesama rahma kogu, kellel seda paheni elu, mida suurem tenm 
ühiskond, mida enam toomad emad lapsi, uusi kohatahtjaid, ilma... 
Praeguse aja mõistes ei peaks mitte olema austamiswäärt ema, 
kes sünnitab lapsi. Maid kangelane on see ema, kes loobub loo
dest! ..."

Toas oli silmapilkne maikus. Nagu oleks lehmiuud surina 
õhk läbi ruumi.

Peet tundis, et tema rinnus lainetas. Nagu mereline poole
hoid sidus teda korraga selle naisterahmaga.
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„Ma saan aru, meestele meeldib waheldus naisterähmastes", 
sõnas Lola.

„AH, mis!" wastas Peet. ,Fires on naine naine."
„Aga Vaheldusel kaob see järeltuleto su§u. Iga iiksijäänu 

mahajäetu' peab sellest omal nõul ja jõul lahti saama."
Peet rvaatas Lola poole, et naha, kas mõistab ta seda hukka.
Krmd- Lola rääkis edasi:
„See näib ülekohtune. .. Kuld nende elude suhtes, kes peak

sid muidu tulema ilma, rm see õigustub. Au neile naistele, kes 
lumbutannd meestele andumise jäljed!... Kes on meel nnüdse- 
aja meestest, ma ei ütle läbikäimatad, maid haigustest 
läbi imbumatad? Tripper on neile sama harilil nagu 
nohu... Ja mis elu wõib anda niisugune isa, kes kannab ise 
meres roostet? ... Ainult roostest elu, wirelewat elu, kes oma or
ganismiga iseennast sööb. Roostes merega inimesed elawad nagu 
pidalitõbised ainult enesele. Igaüks elagu jälgedeta!..."

Uuesti tekkis Vaikus. Kuid see oli pehme, nagu suine öö.
„Peet! Elame iseendile!" hüüdis Lola. -
„ Elame!"
Ja Peet ning Lola sulasid kokku üksteise kaenlas.
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Loobumine nende hulgaft
Wäljas edwistas naeratelles õrn hommikpäike, kuld „Musta 

Kuti" juures olid kõik pahases tujus. Nii „Must Kutt" ise, kui ka 
igaüks salga liige, kes uksest sisse astus. Sest kes aga tuli, see tea
tas nurjaminekust.

„No, seda wõib ka weel wiimaks karta, et mõni meel politsei 
küüsi ka kukub!" urises „Must Kutt". „Kes pole weel ilniunud? .. . 
„Rõugearmiline", „Wasajalg" ... Need oleks ammu juba siin ol
nud, kui nad kusagil „rebaseraudu" ei oleks sattunud."

„Muidugi oleks siin olnud!" kinnitas „Küüslauk."
„Ja Jlmit ei ole ka, mine tea, mis sellega juhtunud!" lausus 

„Sõrmik."
„Mis temaga siis ikka juhtuda wöis — ta ju naisterahwas", ar

mas Arno. „See on nüüd küll kindel, et tema politsei küüsi ei sat
tunud, kuid tegi mis tegi temaga see ärimees Murdai, see pole 
meie asi. Haawaw on ainult, et meie pidime sellele nolgile noore 
neiu kätte jätma ilma, et meie sellest midagi kasu oleks saanud. Et 
plikal see öö noore Poisiga mitte mokast mööda et jooksnud, wõib 
arwata."

„Wõtaks kurat seda plikat!" kirus „Must Kutt".
„Miks?" küsis Arno.
„Sest ajast saadik, kui sa ta siia tõid, ei õnnesta meil enani 

ükski asi. Näe, ka sinul — sul pole kunagi midagi luhta läinud — 
oli eile tema kannul tühi noot."

„Ega see olnud tema süü, see oli loll juhus."
„Aga miks ei olnud! Kas sa ei mäleta siis enam seda rahakapi 

lahtimurdmise lugu, kus sa selle asemel, et raha kapist wõtta, sinna 
weel koguni juure panid, miljonite asemel leidsid eest waid seitse
sada marka ja sinna kakssada marka südametäiega juurelisasid."
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„Must Kutt" ei lausunud otsekoheselt selle peale mitte midagi, 
kuid rääkis edasi:

„Ma ei ole sugugi ebausklik, kuid kohe, kui see lita meie sekka 
astus, oli mul tunne, et ta midagi head enesega kaasa et too, et 
ta toob meie keskele midagi paha, kisub õnnetusse. Ma ci taha ütel
da, et ta tahaks wõi teeks seda meelega, maid mõni inimene on kohe 
suba niisugune õnnetusekülwaja. Nagu mõnel kurisilm, nii teises 
kuriwaim. Paratamatult toob ta enesega ühes äpardusi sa õn
netusi ..." ,

Siin katkes jutt, sest Jlmi astus sisse.
„Noh, tagasi?..." urises „Must Kutt". „Ega see ka head ci tä

henda. Oleks parem tagasi tulnud tema asemel „Röugearmiline" 
wõi„Wasajalg", ma oleks aru saanud ..."

Ka Arno ei lootnud Jlmift midagi ja küsis ainult seks, et ai
mata waid eilse nurjamineku kahju wäärtust:

„Kas saite umbes teada, palju tal eile üldse raha kaasas oli?"
„Umbkaudu ... Nägin ... Wõin aimata..."
Ja Jlmi nimetas summa, mille peale kõigil suud lahli jäid.
Siis puhkes lahti kirumine.
„No, ütle nüüd, et on sellest tüdrukust miskit kasu!" pahandas 

„Must Kutt." „Tema teab ainult... Arwab umbkaudu ... Oige 
mul hea kaastööline!..."

„Must Kutt" oli rääkinud haawawalt, kuid Jlmile oli tema 
urisemine nagu õnne sissemängu muusikaks. Tal näis, et kuritcgi- 
jad nagu ei tahagi teda eneste hulka, ja see andis talle loodustawat 
julgust awaldada, et ta sest kuritegewuslisest elust hoopis loobub.

„Kas selleks, et nüüd meid üles anda?" küsis „Must Kutt."
„Jialgi!" tõotas Jlmi ja tundus, et see hääl tuli tal südame 

põhjast. „Juba härra Arno pärast — ta on meile, mulle ja mu 
emale, palju head teinud. Kui palju pean ma maksma oma wa- 
baduse eest?"

See küsimine tuli kõigile ootamata. — Jlmil raha? ... Palju 
raha, nii et küsib koguni uhkelt... Kuidas sai ta selle? ... Waras- 
tas? ... Igatahes warastas...

„Sinu raha on meie raha!" rääkis „Musl Kutt" rõhuga. „Mis 
sa ka üksi warastad, pead jagama meiega, õigem, annad raha siia 
ja meie jagame. Meie pole sugugi nii häbematud, et sind ilma 
jätame."
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„Ma ci warastanud ega warasta kunagi!" peaaegu karjus 
Jlmi.

Arno naeratas.
„Noh, andke meile siis pool nii palju, kui sel isandal eile kaasas 

oli ja olete prii!"
See oli öeldud Jlmi nullistamiseks, pilkawalt... Kuid Jlimle 

oli see päästew wälk selgest taewast, mille kiirtest tuli kinni haa
rata. Ja liigutusega nagu sopahaugust walja hüpates wiskas ta 
lauale Murdai tsheki.

„Siin on kolm korda niipalju!"
„Must Kutt" waatas tshekki ja naeratas salakawalalt:
„Tunneme niisuguseid asju!... Mine raha saama ja siis nabi

takse sind kinni!"
Jlmi jäi nagu abituks.
„Ei, seda küll ei ole," seletas Arno. „Mis ettekäändel wõib 

meid kinni nabida? Murdai andis selle tsheki Jlmile. Wabataht- 
likult. Ja Jlmi andis edasi meile. Andis. Kui meie oleks temalt 
warastatud, siis wõiks tema meid süüdistada, mitte Murdai."

„Mine tea ..." pomises „Must Kutt."
„Noh, siis toon ma raha ise pangast wälja ja annan teile kätte!" 

leidis Jlmi wäljapääsetee.
„Aga kui teete rahaga wehkat?" küsis „Küüslauk."
„Noh, tshekiga oleks ta wõinud samuti wehkat teha!" lausus 

Jlmi eest Arno.
„Oleks see rahakott olnud, ma oleks aru saanud, et fee waras

tatud", rääkis „Sõrmik". „Aga tshekk... Selle pidi see pursui 
igatahes andma heast tahtmisest. Ka puutumata neidu ei hinnata 
nii kallilt. Ja kui Jlmi öö eest sarnase summa wälja tõi, siis peab 
küll teda ses mõttes pidama libude kuningannaks!"

Kõik naersid.
„Ei!" ütles Jlmi uhkelt. „Selle summa maksan ma kui tule- 

wane proua Murdai!"
Mõned katsusid weel naerda, kuid märgates Arno tõsist nägu, 

jäid ka tõsisteks. — Siis ikka tõsi?!..."
„Soowin õnne!" sõnas Arno.
Jlmi tänas.
„Noh, kas siis kutsute meid kõiki pulma ka?" küsis „Must Kult."
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See küsimus pani Jlmi jälle kitsikusse seisukorda, kuid warsti 
rõkkas tuba naerust — kurjategijad said isegi aru, et see ei lähe..

Raha toodi ära ja „Musta Kuti" kamp pidas lõbusaid päewi.
„Esimest korda wist meie elus auga saadud raha!" naeris .Must

Kutt." „Ja Pole wäga wigagi!"
„AH, suurt wahet pole ka!" lõi „Küüslauk" käega. ,

Ainult Arno oli kurb. Sestsaadik, kui olid lahkunud Toni ja 
Paul, tundis ta enese üksildasena. Küll oli ta pannud mõningaid 
lootusi Jlmi peale, mitte, et teda armastada — Arno tuudis amult 
naisterahwa tarwitamist — maid, et leida omale wüärilist selt
silist.

„Musta Kuti" kamp ei läinud talle enam korda.
Toniga oli olnud tal nii kodune. Omane oli Paul.
Ja laita ei olnud elu.
Nüüd ...
— Oige eriline au olla röömlipealik! — mõtles ta. - Kui ei ole 

enam mingit kodusust... Just kui kümnik hädaabi töödel...
Kahju oli Tõnist. Piinlikkusega mäletas ta tema lahkumist.
Kahju oli Jlmist. Kuid lohutas see, et Jlnii tegi hea partii.
— Kas õige asutada omale ka „kodu", kosida rikas naine, mõni 

äripidajanna? ... — arutas Arno edasi. „Ja siis hakata ausaks 
marodööriks? ... Mh ... —

Ja mõte arenes, arenes ... otsuseks ...
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Jaht õe järele,
Ralfil ei olnud aimugi, et Ida ära oli proua Linki juurest. 

Mitte leides õde pärast tema tabamist ja aknast alla kargamist ei 
kodust ega ka kusagilt haigemajast, oli Ralfil kindel arwamine, et 
Ida läks tagasi proua Linki juure.

— Lõpp sellele mülkale! — otsustas meel kord Ralf ja asus teos
tama plaani. Selleks leidis ta ka juhtumisi paraja kaasaaitaja, 
kellegi oma noorpõlwe sõbra, kes elab Riias, kuid läbisõidul Tal
linnas. Ralf oli teda kunagi millegis hädas aidanud ja nüüd loo
tis ta, et sõber ka teda aitab. Sõber oli muidugi nõus, aga Ralfi 
lootus seisis selles, et sõber nii mõistlik on ja tema õde ei puutu. 
Teadis ta ju möga hästi küll, et ta õde andunud paljuile -- et 
see oli talle waid niisama, kui ninanuuskamine — kuid tema, kui 
wend usaldas ju teda oma sõbra käte wahele päästmiseks, mitte 
kiimlemiseks.

„Telli preili nr. 193!" õpetas Ralf sõpra. „Enne muidugi lehit
se album hoolega läbi."

„AH, nr. 193?" küsis sõber. „See on hea, et sa tead ära ta 
numbri albumis, sa tead, näo järele ju ma su õde ei tunne, Pole 
kunagi kokku juhtunud, üksteist näinud ..."

Räägitud — tehtud. Sõber läks proua Linki juure ja tellis 
omale preili nr. 193., kuna Ralf jäi ootama parajat aega, mil tulla 
politseiga, tabada õde ning tuua kadu ja karistust Linkide waheta- 
litusurkale.

See sündis ajal, mil Bendereff oli teel tagasi koju. Ja suure 
summa rahaga, mida ta wõitnud Riias kaardimängus. Beudereff 
oli nimelt osaw, peaaegu tabamata omas walskuses, mängides 
kahtekümmend ühte.
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Ralf oli awaldanud arwamist, et preili nr. 193. elab wististi 
Linkide juures, ja nii näis ka olema, sest ei läinud kuigi palju 
aega, kui tellitaw juba kohal oli.

Proua Linki kaudu mõis tellida jooke ja suupisteid, et olengut 
lõbusaks, mugawaks teha, ja Ralfi sõber, aukartusest oma sõbra õe 
wastu, laskis katta rikkaliku laua.

Aeg läks. Paarike jutles.
Tellitu, nähes, et wõõras waatab tema kui oniasuguse inimese 

peale, tundes lõbu ajawiite westlusest ilma alandama tagamõtteta, 
püüdis olla tema wastu tänulikult lahke, katsudes ära hoida oma 
ülespidamisega külastajast kahtlaseid mõtteid.

Ralfi sõber oli suur elumees. Ta oli palju läbi käinud nais
tega. Otsekoheselt müüdawatest rääkimata, oli ta ka kõige ausa
mate juures harjunud nägema, et nende sihiks meeste suhtes oli 
ikka waid püüd neid endid andumiseks wõtmiseks ahrvatleda. Ta 
teadis, et nagu meesterahwas, niisamuti peab ka iga naisterahwas 
„maha jooksma sarwed" ja et sarnasest naisest saab truu abikaasa — 
ta on saanud tunda nii mitmesuguseid, harrastades flirti andumis- 
tega kui sporti, kuni kaotanud huwi meeste kirgiseäralduste wastu; 
andumine ei ole talle enam sport, waid elutarwidus, mida wõib 
tüütamatalt rahustada üksainus mees, ta abikaas.

— Ma abiellun temaga! — otsustas Ralfi sõber endamisi. — 
Päästame ta siit, ja ta on õnnelik, leides rahu waikses abielus.

Ralf oli wälja ootanud omateada paraja aja. Oli juba ammu 
üle südaöö, käes keelatud aeg, mil ei tohi koos wiibida patustami
seks wõõrad inimesed paarikesena.

Politsei tuli sisse.
Paarike istus laua taga kõige wiisakamas jutuajamises.
Ka Ralf kohkus. Daam tema sõbra seltsis ei olnud Ida.
„Mida soowite? Mida soowite?" küsis härra Link, tehes näo, na

gu ei teaks ta, milles seisab asi.
Daamilt nõuti isikutunnistust.
„Lubage tutwustada — proua Bendereff!" tutwustas wõidu- 

rõõmsalt Link. „Ja nüüd tahaks ma teada, miks rikutakse minu 
maja rahu?!"

Ja kuna daam tõesti passi järele oli Liina Bendereff ja sisse- 
kirjutatult elas Linki korteris, mõis kui aus proua igal ajal ausalt 
wastu wõtta külalisi, siis ei jäänud tabajail muud üle kui waban- 
dada.
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Wiisakuse pärast pidi Ralfi sõber, kuigi tabajate kaastegelane, 
^naha jääma. Lahkudes sõnas Ralf talle:

„Ma ütlesin — nr. 193. Wiimane pilt albumis!"
„Just nii — see daam oli nr. 193. ja ta pilt oli wiimane albu

mis."
— Siis on Ida kadunud! — käis Ralfi hingest läbi walus 

juga.

Seal tuli ootamata kojujöudnud Bendereff, ja leides õrna naise 
südaööl kahekesi wööra meesterahwaga, pidi, loomulikult, tegema 
skandaali.

Ralfi sõber pidas end ülemal aumehelikult.
„Ma olen malmis teile rahuldust andma!" sõnas ta. „Ma 

olen malmis teiega wõitlema!"
„Ei! Seda ei ole see naine määrt!" mastas Bendereff tä

hendades halwakspanewalt Liina peale.
„Aga miks elate siis temaga?!"
Bembereff ei wastanud. Ralfi sõbrale näis nagu ootaks ta, 

et tema edasi räägiks. Ja ta rääkis:
„Mulle on see haamaw, et teie oma naisest, keda ma haka

nud tõsiselt austama, nii Põlastusega räägite..." Ja siin tegi 
ta heroilise shesti. — „Wabastage ta, ma abiellun temaga!"

„Seda mõib juba läbirääkida," sõnas Bendereff ärimeheli- 
kult.

Ja — Bendereff oli küllalt kamal aferist — minnaks asi lõp- 
piski sellega, et Bendereff sai lahti naisest ilma, et tal oleks 
pruukinud talle maksta kohustatud sadatuhat luarka. „Aumees" 
loobus sellest „aumehelikult" Bendereffi kui petetud mehe rahul
damiseks.

Nii siis sai Liina tagasi ausasse ellu, ausa mehe ausaks abi
kaasaks.

Kuid kes otsib, see leiab. Ja nii sattuski wiimaks Ralf oma 
õe õigetele jälgile. Ja korraldas tnbamiskallaletungi komblus- 
walwega Hugo juure.

Kuid tagajärg?
Pääsemise asemel täielik hukkamine!...
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Nimelt leiti, et Ida on kroonilises pahas haiguses. Nüüd ei 
saanud enam midagi aidata toeni). Ida registreeriti awalikuks 
naisterahtoaks ja, kui meestele paraku tertoisliselt hädaohtlik, saa-- 
deti toäljaratoitsemiseks Weerenni uulitsa suguhaiguste rawila.

Seal põdes ta kaua. Haigemajas, mis tundus wanglana.
Wiimaks lasti ta sealt toabadusse.
Nüüd oli ta kaitstud oma toenna toastu. Ta oli seaduslikult 

atoalik naisterühmas ja wõis rvabalt oma ihu müüa, kellele 
tahtis.

Müüs end, müüs ja põdes jälle. Jälle rawitseti.
Jälle toabanes ja jälle haaras uuesti haiguse, sest on mehi, kes 

ei pea libu inimeseks ja lähemad tema juuree haigusega. Enam 
ei tahtnud Ida sattuda rawila-wangla ja hoidis end arstlisest 
järelwalwest kõrwale.

Ta tabati ja wiidi wägisi.
— Mis sai tast wiimaks?
— Mis saab neist kõigist, kes majuwad ja kelle käed ei küüni 

enam kinni hoidma lauka äärest?!...

*
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Heg muudab.
Midagi ei ole ilmas püsiwat. Muutlikud on ajad, muutlikud 

inimesed. Muutuwad olude sunnil.
Kas tunneme mähe inimesi, kes ei olnud mitte midagi, kuid 

keda rikastanud juhus, samuti kui langenud otsa üle öö need, 
keda peetud omail kohtil kindlateks.

Nii on saanud hobusewarastest palwewennad ja mõistlikud 
inimesed muutunud julmideks teerööwliteks. — Raspuutinid ja 
Kaupenid korduwad elus alatasa. Nii nagu miljonäär piiritus- 
kuningas wõib mõne sissekukkumise järele kaota oma waranduse 
ja sattuda trellide taha, nii wõib ka inimene muutu sama juhus
likult oma meelsuses. Sõnaga — inimeste muutumises ei ole loo
gikat.

Ja seda ei oleks wõinud arwata ka Arnost. Et tema wõis 
teha naisewõtmisega hea partii, see ei imestanud kedagi, sest mille 
peale ei olnud Arno oma kelmusega mees!... Aga et sai temast 
aus wäikekodanlik kaupmees, seda ei oleks keegi julenud ennus
tada.

Nüüd aga elas ta rahulikult oma kehaka naisega — kuidas 
sobisid nad teine teisega, wõis olla koomilik! — ja tegi kristlikku 
äri. Ja selle asemel, et ostjaid süstemaatiliselt nülgida, leppis 
ta Palju wähema kasuga, kui ta wõistlejad, sest ta oli naise läbi 
nii kui nii jõukas.

„Musta Kutiga" oli ta katkestanud igasuguse läbikäimise ja 
uskus, et tal temaga enam kunagi tegemist teha ei tule. Kuid 
inimene ei wõi millegi peale ette kindel olla.

Ja ühel ööl puutus ta kokku „Musta Kutiga".
Siis kui see oli sissemurdnud tema kauplusse margile.
Ilma et „Must Kutt" oma nuuskimise teol kuulnudki oleks, 

seisis Arno äkki tema ees ja karjus:
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„Seisa! Mitte käsi üles tõsta!" — Sest ta teadis, et niipea 
kui oleks „Must Kutt" üles tõstnud käed, oleks ta kumbagi kätte 
sooksnud kaenla alt juhe abil rewolwer. Oli ju teatawasti kord 
Arno neid rewolwrisi isegi kasutanud siis, kui näljane Paul talle 
kallale tormas.

,,Kas sa ei näe, kuhu sa sisse murrad?" küsis ta „Mustalt 
Kutilt". „Kas sa ei tea, kes ma olen?"

„Kaupmees nagu iga teine, kelle juurde sisse murtakse," wastas 
„Must Kutt" rahulikult.

„Kas sa siis ei mäleta, kes ma olin?"
„Ka kurat oli enne Jumala ingel!"
See wõrdlus tegi Arnole nalja. Ta naeratas.
Sel silmapilgul tuli aga Arno naine, kes kobinat kuulnud, ja, 

nähes warast äris ning oma meest sihtimas tema peale, hüüdis:
„Ma lähen toon kohe politsei!"
Ja tahtis jooksta, kuid „Must Kutt" peatas teda:
"Pidage!"
Arno naine seisatas.
„ütle talle, et sa oma wana kaaslase lased rahus ära minna!" 

käskis „Must Kutt" Arnot. „Meie ju manad seltsimehed!"
Arno naine waatas arusaamatalt oma mehe otsa.
— Manad seltsimehed? ... Siis tema mees Arno olnud ka 

waras?!...
„Noh, siis mine!" käskis Arno „Musta Kutti". See kumar- 

das, soowis Arnole lveel seltsimehe poolest head abielu õnne ja 
lahkus.

Arnol oli palju tegemist, et seda kuidagi naisele ära seletada, 
mida ta seni tema eest warjanud.

Oli mingi pilwitus, kuid siis oli Arno majas jälle rahu.
Ja käes aeg, kus omal ajal „laineid löönud" Arno enam mil

legagi wälja ei paistnud.

„Must Kutt" ei pääsenud aga tema juurest siiski heaga.
Teina kannul oli olnud Nirk, kes ta nüüd Politsei abiga kinni 

nabis. Oli ju „Must Kutt" tvahepeal saanud tagnotsitawaks isi
kuks. Tema turjal lasusid mitu rasket kuritööd.

On ju kuritegewusel wäga' palju sarnasust lumepalliga — 
mida enam weereb, seda suuremaks kasmab. Ja „Must Kutt" ei 
olnud enam lihtne kuritegija, maid julm röömel.
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Juba mitut aega otsiti teda, kaua, kaua ei saanud teda kätte, 
kuna „Sõrmik", „Küüslauk", „Rõugearmiline", „Wasajalg", 
Walli „Tähniline" ja mitmed teised istusid juba anuiiu muga- 
walt wanglas. Weera „Uss" aga, kes siifilisse jäi, kadus ära 
Tallinnast, et mööda teisi linne ringisõita ja oma tõwele ohwreid 
leida. Wäga wõimalik, et ta ka kusagil tabati ja sunniwiisil 
rawitsemisele pandi, kuigi see enam ei tasuks ära waewa — 
Weera oli selleks juba liig mäda, et temast meel inimest saada. 
Nagu muud jätised, peaks ärahukatama ka seltskonna, inimkonna 
jätised.

Päewal, mil olid arutamisel „Musta Kuti" rohkearwulised 
kuriteod, oli kohtusaal rahwast täis. Seal istusid kõrwuti Paul 
ja Toni. Nüüd mees ja naine. Paul oli tulnud rawitsuselt 
tagasi täiesti ümberloodud inimesena; ta oli saanud tagasi oma 
endise tahe ja energia. Paranenud oli ka Toni. Oma ihu- 
müümisest saadud raha oli ta tagasi pöörnud oma ihu rawitse
misele. Ja kuna Toni ei olnud niisugune, kes „kergelt saadud 
raha" jälle kergesti läbi laskis, siis oli tal enesemüümisest ikka 
niipalju raha järele jäänud, et mõis midagi muud müüma hakata.

Seal istus Jlmi. Tema kõrwal Murdai. See oli olnud 
wiimane Toni ühe öö mees. Kas oli talle juba nii ruttu ta süüta 
naisuke, kelle ta saanud puutumatuna, ära tüütanud?!... Oo, 
mehed, mehed!

Toni ja Murdai waated puutusid kokku. Toni ei mõtelnud 
midagi, kuid Murdail tuli meelde, et kui oli läinud ta järgmisel 
päewal kellegi teise ööliblikaga samasse salaurkasse, kus üüriti paari
kestele aja peale woodid, siis nägi nende autojuht laterna wal- 
guses tänawal maaslamawat inimkogu. Juure niinnes leiti see 
olema naisterahwas meesterahwa riietes. Ja kohale kutsutud 
politsei tegi awalikuks, et ärakägistatu oli keegi naisnuuskur. Ar- 
watawasti tahtis ta wäljendudes niehena paljastada salaurgast, 
kuid langes ise ohwriks salaurka kuritegewale käele.

Kes aga oma endise löögiwenna kohtupäewal puudus, see oli 
Arno.

Lõpp.
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Kivilombi Ints
Uued

Tallinna saladused
Romaan.

Ilmub annete kaupa igal kesknädalal ja laupäeval.
Üksik anne 10 marka.

Saada kõigilt ajalehtede müüjailt ja raudtee raamatu- 
kappidest ilmumise päeval. Kes 15 ande hinna Mk. 150.— 
pealadule ära saadab, saab anded posti kaudu kätte.

P e a 1 a d u :
Tallinn, Agentuur „APOLLO“, Raekoja plats 17, 3.
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