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L u g e j a l e .

'esolew jutt , ,Mda" tahab auusat lugejat ühe
suure sündmusega Eesti ajaloost tutwustada, mis siia-
maale meie rahwale wisM weel tundmata oli. Aastal
1870 leidis Bremeni ülikooli raamatukogu hoidja Dr. Kohl
oma raamatukogust ühe wana käsikirja, mis hoopis unus-
tusesse ja kõigist tähelepanemata oli jäänud. See seanaha
sisse poogitud ja hoolega kirjutatud laba-saksakeelne käsi-
kiri kandis nime: ,,Nenneri Liiwimaa ajaraamat." Johann
Rcnner oli Sakslane, elas mitu aastat meie maal ordu-
teenistuscs ja kirjutas Eesti wanemast ja oma ajast ajaloo
raamatu, mis mitmed toguni uued hallikad meie ajaloo
teadusele awab. Kõhe wöttis noor Saksa õpetlane Kon-
stantin Höhlbaum selle kirja trükkipanemise oma kätte ning
teenis enesele sellega Doktori auunime. Nenneri Liiwi-
maa ajaraamat leidis iseäranis meie maal suurt tähele-
panemist, sest temas oliwad mitmed siiamaale aimamata
asjad warjul, mida Nenner oma silmanägemise järele tirja
pannud. Üks tema ajaraamatus kirjeldatud tähtsamatest
sündmustest on Eesti rahwa mässamine aastal 1343, mis
eesolewa jutu põhjuseks on wöetud. See mässamine käib
nagu suur werine nöör Eesti rahwa ajaloost läbi ning



täidab meid weel wiie ja poole aastasaja järele wärinaga.
Ligi poolteist sada aastat oli endine waba Eestlane, kes
weel wöera walitsust tundma ei olnud õppinud, orjuses
elanud, ning oma kurnatud jõudu kosutanud, siis ärkas
ta igatsus isaisade wabadufe järele niisuguse jõuga, et ta
kauem enam oma orjapölwe ära ei jõudnud kannatada,
waid oma wäega enesele wabadust tatsus wöita. Sellest
suurewiisilisest wabaduse wöitlusest, mis kui häwitaja mere-
laine laastates üle maa käis, ei ole Eesti keeles minu
teades weel mujal kirjutatud kui Vornhöhe jutus ,,Tasuja",
milles kuulust mässamist Iüripäewa ööl 1343 nimetatakse.
Sellepärast olen ma julgenud ,,Hildat" oma armsate fugu-
wendade ja õdede sekka saata, et neile ühest pimedamast
Eesti ajaloo osast weikest pilt i anda.

Kui selles jutus siis mSned osad teiseti löpewad, tui ^
wahest lahke lugeja jutust foowib, siis palun selle peale
mõtelda, et aeg, millest lugu räägib, seda teiseti ei luba-
nud. Kus terwe rahwas nutab, seal ei wöi üksik inimene
hõisata.

T a r t u s ,
augusti kuul 1890.



1.

Gonöiloss.

wihma ja lumerätsakat sadas segamine
maha, nii et kaks metsarändajat läbi märjad
oliwad ja kangeste külmetasiwad, ehk küll

kiirelt oma teed oliwad käinud, et weel enne kott-
pimedat sügise ööd wälja jõuda. Aga öö oli am-
mugi juba oma pimeduse kätte üle maa ja metsa
lautanud, ning ikka weel uitasiwad mehed mööda
metsa, ilma et teadsiwad, kust wälja saada. Naha
ei olnud weel midagi muud kui pimedust, ja peale
wihma padina, mis ülewelt puude okstelt taunis
walju tuule käes maha kukkudes sündis, ei kuulnud
nad mingit muud healt.

— Püha Maarja, meie oleme hirmsaste ara
eksinud, et enam paigastki ära ei saa, ütles teine
lühem mehike wärisewal healel, mis rohkem kartu-
sest kui külmast näis tulewat.

— Kuidas nii, Maarja kummardaja, küsis teine
kindla, wähe pöruwa healega, nagu ei puuduks halb
ilm ega äraeksimine temasse sugugi. — Meie as-
tume ometi ühtepuhku edasi, kuidas wöid sa siis
ütelda, et me paigastki ära ei saa?
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— Waata, Wiboane, meie oleme selle köha peal
täna juba kaks korda olnud. Siin on jälle see suur
tamm — see manitseja märgilaud, mis tagasi käfeb

Seda üteldes jäi ta seisma ja näitas käega edasi.
— Sul on ju päris kassi silmad, et nn kott-

pimedal ööl puid näed lugeda. Mina ei märka
muud kui nagu oleks ilm wähe selgemaks jäänud.
Wistist on pimeduse kott lõhki rebenenud.

— Ei, Wiboane, meie oleme ühe lagendiku ette
jõudnud, wastas weiksem mees, keda ta feltsilane
Maarja kummardajaks kutsus. Waata, kas sa ei
näe ka seal üle lageda Üht suurt musta kogu, kõ-
neles mees natukese aja terawama wahtimisc järele
edasi. — Püha Maarja, kui see wiimati see hir-
mus tondiloss" on! Ma olen kuulnud, et selle
ees üks weike lagendik suure tammega olla. Ja
häda sellele, kcs selle ligi julgeb minna. Häda ka
meile, kui meie ruttu ümber ei pööra. Armas Wi-
boane, läheme ruttu siit hirmsast köhast ära, muidu
oleme meie kadunud. Ma märkan, et üks iseära-
line kuri wöim meie ümber oma wörkusid koktu weab
ja meid hukatuse sisse tahab saata, sest mõtle, Wi-
boane, juba kolmat korda oleme ilma tahtmata siia
tagasi pidanud tulema. Ma ei tahtnud enne sulle
sellest midagi ütelda, waid siit nii kaugele ära minna
kui aga wöimalik — ja nüüd oleme ometigi jälle
siin. Meie käime ratasringi. Nõia paelad, ära
seletamata kuri salawoim on meid oma küüsi saanud
— ma aiman õnnetust — hädaohtu — hukatust —
Wiboane, Wiboane, kuidas peaseme siit weel hingega?



- 7 —

Wiboane naeris lühidelt.
— Mis loomad need tondid sinu Maarja usu

järele on? küsis ta üksluiselt. Nii palju tui mina
ristiusku tunnen, ei ole sel usul ühtegi niisugust
abijumalat, teda tondiks hüütakse. Ja sina auus-
tad seda usku, pead ta kombeid, hüiad Maarjat õnnes
ja õnnetuses appi — mis on tondid — mis on see
kuri falawöim, kes meid siin pimedas metsas ringi
weawad?

— Ära räägi nõnda, meie oleme hädas, ma ei
tea muud kui seda, et inimene kõiki peab kartma,
ägas mehike suures hirmus. Oh kui me täna siia
metsa ei oleks tulnud!

— Waene tondiuskja, sõnas teine osanMliku
healega. Ara weel meelt heida. Kui sa seda kohta
tunned, siis on meil ikka weel lootust wälja peaseda.
Meie peame õnne tänama, et teame, kus me oleme.
Astume aga ikka edasi.

— Tondiloss ei ole enam kaugel, hüüdis selt-
simees kahisewal healel.

— Ara ole narrike, looda oma Maarja peale,
manitses Wiboane pool pahaselt, kui nägi et mehike
tagasi hakkas minema. Sel wiisil wöime hommiku
walgeni mööda pimedat metsaalust külma lvihma
käes ümber tampida. Kus sa siis weel teed tahad
leida, kus pimeduse pärast sõrmegi ei näe suhu pista?
Läheme ometigi kurja ilma eest tuule warju, kui
maja nii ligidal on,

— Aga seal ei ela ju ühtegi inimest.
— Seda parem, siis on ta terwelt meie päralt.



— Seal elawad tondid — kaelamurdjad, ägas
kartlik mehike.

— Nendega saame walmis, kostis Wiboane nae-
ratades. Meie wöime kord ka tontidele tonti teha.
Lähme! Mul ci ole siin külma tuule ja wihma käes
lusti kauem külmetada. Peame wähe puhkama ja
liikmeid soojendama, enne kui edasi wöime minna.
Noh, tule ühes!

Ta wöttis seltsimehe käest kinni ja tõmbas ta
enese järele. Keha poolest nõrk mehike oli ka kül-
mast ja kartusest nii kohmetu, et ta wastapanemise
peale ei wöinud mõteldagi.

— Sealt ei tule teegi eluga tagasi, ümises ta
wärisedes. Kas "sa ei ole kuulnud, mis tondilossist
räägitakse? Oh, meie oleme elusalt kadunud!

Aga seltsimees ei pannud ta hädaldamist tähele,
waid astus otse teed tähendatud suure musta togu
poole, mis kardetud tondiloss oligi. Wihma rabi-
nast, mis kange tuulega wasta müüri langes, wöis
kuulda, et nad lossi müüri ees seisiwad. Pimedus
ei lasknud aga üht ainust ust ega akent näha. Wi-
boane latsus käega, kas kuskilt august wihma warju
ei peaseks, aga ei tunnud muud, kui külma jääta-
nud müüri enese ees. Kauase asjata otsimise järele
jäi ta wiimaks ühte lagunenud müüri auku seisma,
kuhu wihm enam peale ei sadanud ning tõmbas oma
seltsimehe ka järele, kes külma ja kartuse pärast lõ-
disedes ta kuue hõlmast kinni hoides sammugi tast
maha ei jäänud.

— Soo, paremat warju meie täna wistist enne
walget enam ei leia, ütles Wiboane ennast müüri
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najale toetades. Parem pool muna kui tühi koor.
Jääme nii kauaks siia, kui ilm paraneb. Et aga
aeg igawaks ei läheks, siis kõnele nüüd, mispärast
sa neid lagunenud müürisid nii wäga kardetawaks
pead?

Kaua aega pidi Wiboane oma kartlikku seltsimeest
julgustama ja trööstima, enne kui ta nii Palju jul-
gust sai ja tasakest: rääkima hakkas.

— Tondiloss on päris tontide elupaik, algas ta
lviimaks tasakesti, nagu kardaks ta, et kaelamurdjad
waljumat kõnet kuuleksiwad. Oma lapsepölwes juba
kuulsin ma ema käest, et suures Kannewere laanes üks
hirmus maja olla, kus wanaste wäga kurjad saksad
elanud, kes waestele inimestele ütlemata ülekohut
teinud. Kui need ära surnud, siis ei ole keegi enam
sinna lossi elama läinud. Kadunud sakste wanem
poeg ehitanud enesele uue lossi, praeguse Kannewere
mõisa, ning sellest aiast saadik jäänud loss Kanne-
were laanes üksi tontide eluasemeks. Päewal olid
uksed ja aknad ikka kinni, enamiste päris kinni müü-
ritud, aga öösel läksid nad iseenesest lahti, ja kui
teegi üle läwe sisse astus, siis wajusiwad uksed ise-
enesest ta taga kinni ning keegi inimene ei näinud
ialgi enam julget sisseastujat — ta oli tontide
roog. Mina ise tundsin ühte julget meest, meie
kuulsa wanema Lembitu sugust, kes tondilossi tahtis
näha. Ta wöttis ühe waga mungakefe ühes, et see
tontide wastu püha ristikest ette heidaks ja nende
wüge wangistaks, aga ei tulnud enam tagasi. Teda
on mitmed sõbrad otsimas käinud ja kes neist lossi
uksest sisse julgenud minna, on ikka kaduma jäänud.
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ä ajal on imelisi healesi kuuldud, nagu ohkamisi
ja appihüüdmisi — üleüldse on kõik see lugu nii
kohutaw ja hirmus, et nüüd enam keegi eluarmas-
taja meelega tondilossi ligidale ei lähe. Seal walit-
seb üks ära seletamata kuri salajõud, üks igalvcne
wcmne lasub ta peal — — — Niboane, kas sa
ei kuulnud midagi? küsis ta natukese aja kuulamise
järele, kõigest tehast wabisedes.

Wiboane kuulas ka, aga tema körwu ei puutunud
peale tuulewingumise ja wihma käbina midagi ise-
äralist.

— Sobrake, sa oled liig kartlik, waigistas ta siis
seltsimeest. Need pole muud kui ennemuistsed jutud.
Ma olen ka palju sarnaseid lugusi kuulnud, aga ei
pea neist mingit lugu. Sa wöid ju isegi arwata,
kuidas siis munk wälja peasis, kui ta seltsimees
sisse jä i .

— Räägitakse, et see munk ise just tondipealik
olnud, kcs ininiesi sinna hukatuse Paika meelitanud.
Tema elawat praegugi weel — mitu immest on teda
pimedal ajal siin metsas näinud ümber uitma.

Häkiste jäi rääkija jälle wait, tõukas küünar-
nukiga Wiboane külge ja sirutas oma wärisewa käe
wülja, ilma et hirmu pärast sõnagi suust oleks saa-
nud. Wiboane märkas kõhe, et sõbral midagi näi-
data oli. Ta WSis pimeduse päras/ waewalt aru
saada, kuhu poole mehike käega wälja oli sirutanud.
Siiski jäi ta pimeduse sisse wahtima, nagu wöiks
silm tast läbi tungida. Kõik waatamise waew oli
aga asjata, sest peale musta müüri ja pimeda taewa
ei puutunud talle midagi silma. Ta tahtis praegu
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küsima hakata, mis tal näidata olnnd, kui häkiste
pöösad lossi ees walgeks läksiwad. Teisel silmapil-
gul oli sec salgus jälle kadunud, ning paar laterna
tulekiirt tungisiwad weel müüri peale, mis ühe l i i -
kuwa kogu poolt näisiwad tulema. Imestusega waa-
tos Wiboane seda nähtust. S i i n oli tõeste üks in i -
mene liikumas, kellel latr i tu l i hõlma all seisis ning
kes siin ettewaatlikult oma teed walgustas. Ü tW lm i
sinna poole wahtidcs nägi ta jälle korraga walgust
müüri peale langejat. Ühtlasi kadus ka kogn sel-
samal silmapilgul müüri sisse ära. Tuule wingu-
mise wahel ol i ka nagu wähe wana roostetanud ukse-
hingede ragisemist wulda, siis jäi kõik jälle wait.

Seda ol i ka Wiboane seltsimees kõik pealt näi-
nud. Ta hoidis kätega kui tangidega Wiboane käe-
warrest kinni ja sai waewaga weel paar korda hüüda:
— Tondid, tondid!

S i i s oli ta ka juba kadunud.
Wiboane ei pannud seda mitte kõhe tähele, sest

see ootamata nähtus oli ka teda imestuse ja pöne-
wusega täitnud ning ta meeli wangistanud.

M is imelik nähtus see oli? Kes oli fee mõista-
tuslik inimese- wöi tondikogu siin sügawas metsas
wana lagunenud lossi juures, keda igalpool kardeti?
Kas elas kcegi siin, WSi oli tal siia muud tegemist?

Need küsimused ootasiwad ta peas asjata was-
tust. Nagu näha, ol i neil tondilugudel. ka ckka oma
põhjus, millest seltsimees talle praegu kõnelenud.

— Toomas! hüüdis ta sõpra. Nüüd alles mär-
kas ta, et ta üksi ol i . Ta imestlemine kaswis seda
leides weel suuremaks. Ta pidi juba peaaegu uskuma



— 12 —

hakkama, mis talle tondilossist jutustatud. Kas ei
olnud ta seltsimees ka wahcst tontide kätte sattunud
ja selle nägemata ja ara seletamata salawöimu läbi
ara kautatud, kelle sisse ta ni i kindlaste ise uskus?

Wiboane ei olnud ebausklik ega tahtluste sõber.
Ta tahtis selgust saada ning sammus pikema järele-
mõtlemiseta selle köha poole, kus ta tonti müüri
sisse ära kaduma ol i näinud. Pimedas ei wöinud
ta ometi midagi iseäralist leida. Ühesugune külm
müür oli ta l igal pool ees. Ust ei leidnud ta kusa-
gi l t , nagu lootnud oli. N i i pidi ta wiimaks uskuma
jääma, et see nähtus kas silmawürastus ehk tont
o l i , kes peaga läbi müüri jooksnud.

Otsimisest ja mõtlemisest wäsinud, hakkas ta üksi
üht weikest teerada mööda edasi kõndima, et para-
jaks ajaks weel koju saada.

Toomas ol i kadunud ja jä i ka ladunuks.

2.

'Peastrnine.

Wihma padises weel ikka puude otsast maha ja
weike koiduke ei jõudnud oma noorte kiirtega ka weel
otsatumat pimedust ära ajada ega Wiboanele teed
näidata. Ta oli juba tükk aega ära käinud, aga
ikka weel metsast mitte wälja jõudnud. I l m a
tormi ja maru sees ära harjunud Wiboane ei pan-
nud seda tähelegi, ta mõtted wiibisiwad tondilossi
juures, mille üle ta asjata seletust otsis.



Korraga kuulis ta enese ligidal tumedat müür-
gamist ja selle järele kõhe heledat kiljatamist. Ta
jäi kuulma. Mõlemad healed oliwad kordamööda
jclle selgeste kuulda.

— Käru, käru — ja üks inimene, ümises Wibo-
am iseeneses ja hakkas märga metsaalust sinnapoole
ruttama, kust healed tuliwad. Wistist oli kcegi õn-
neta inimene käru küüsis.

Mõne silmapilgu järele oli ta ühe weikese lagen-
diku peale jõudnud, kuhu noore koidu nõrgad kiired
wähe walgust saatsiwad. Wiboane teraw pimedu-
sega harjunud silm nägi peagi üht musta liikuwat
kogu. kes praegu ühe teise, eest ära pögenewa kogu
peale targas. Silmapilguks jäi liikuw wari seisma
ja hele naisterahwa hädakisa kajas waljuste metsa.
Sellest nähtusest oli Niboanele arusaamiseks küllalt.
Ta teadis, mis siin oli sündinud ja mis tal tarwis
teha.

Ruttu kargas ta jahinoaga metsalise peale, kes
oma ohwri sülle oli wötnud ja praegu hammastega
teda lõhki tahtis kiskuda. Wälgu kiirusel tungis ta
teraw nuga kärule külje luude wahele, nii et see
röökides maha langes. Aga teisel silmapilgul oli
ta jälle kähe jala peal ülewel, et ootamata peale-
tungijale nwjuwalt kätte maksa. Tugewa mehe
kange käsi aga käis ruttu ringi ja iga hoop töi
metsalisele uue raske haawa keha sisse. Wiimase
jöuu ja hirmsa wihaga tormas ta mehe kallale ja
pigistas ta oma tugewate käppade wahele, nii et Wi-
boanel hing rindu kinni jäi. Ta meeled kippusiwao
juba segaseks minema ja wiimane peasemise lootus
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laduma. Meeleäraheitmisega sai ta weel oma noil
elukale sügawasse rinda majutada, nii et ta wöimc-
tult ühes wöitjaga maha langes. Waenlane oli ktU
WSidetud, aga wöitja oli ise nii raskeste pigistada
saanud, et ta ennast surnud metsalise käppade la -
helt lahti ei jõudnud teha. Talle oli niisugune ra-
mestus peale tulnud, et ta üsna minestanud olekusse
langes. See aga ei tuurinud kaua. Ta süda jun-
dis teda järele waatama, mis sellega on sündinud,
teda tema metsalise käest peastis.

Natukese aja ümbertvaatamise järel silmas ta
ka wahe ajal suuremaks läinud toidu walguscl ühe
inimese kogu lähemal puu najal seiswat. Ta astus
ligidamale ja nägi enese ees pika mantli sees üht
imeilust kahwatanud naisterahwast seisma. Weikc
käekorw ja latter oliwad ta körwal rohu sees.
Wiboane juurde tulek näis talle jälle elu tagasi
tooma. Ruttu tõmbas ta maha langenud asjad
kätte, nagu ei tahaks ta neid näidata.

— I lus Piiga, kas see metsaline sulle suurt
haiget on teinud? küsis Wiboane osawötlikult.

Nöidlik koidupuna tõusis neiu näusse. Ta nae-
ratas wähe ja sõnas siis tasase, pehme healega,
wähe wärisedes-.

— Ei ole mul mingit wiga — .na tänan sind
mu elu peastmifc eest. I lma sinuta ei oleks ma
enam elawate seas. Kuidas sa ise peasid? Mul oli
nii suur hirm, kui sind käru küünte wahel nägin, et
kui kiwiftost kangeks jäin, ja mitte appi ei wöinud
tulla. Ni i on naisterahwad! Nüüd olen ma wäga
rSSmus, et terlvelt oled ära peasenud.
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Tänuliku Pilguga andis ta oma weikse pehme
'äe Wiboane suure tugewa peu sisse. See pigistas
s»da soojalt ja waatas imestusega neiu nöidlitu näu
Pale. Seal käis korraga imelik wärin tal läbi
sibame. See oli seesama nägu, mis ta öösi tondi-
lossi nägi ära kaduma. Mis oli sel kenal neiul
kmdetawas lossis tegemist?

— Kuidas oled sa siia paksu metsa sisse sattu-
nud, kus murdjad metsaloomad iga silmapilk su
ilusale elule otsa wöiwad teha? küsis Wiboane.

— Tulin, ja käru juhtus mulle siin wasta, oli
neiu lühike wastus.

— Aga niisugusel ajal ei lähe keegi noor piiga
majast wälja.

— Eksid, mu elusisast ja, lellel tarwis minna,
see läheb küll.

— Mis tarwiws wöis sul siis olla?
— Seda ei woi ma ütelda, wastas piiga. Ma

tahan oma tamilist meelt igal wiisil oma elupeastja
wasta üles näidata, ehk kui see mul muidu wöima-
lik ci ole, siis on mul südames üks paigake, kuhu
waikne tänu oma heategija wastu jäädawat aset
leiab. Lase wälimiseks täheks weel kord oma kätt
pigistada ja mind rutata, et weel oigeks ajaks koju
saan. Mina oma elust ei hooliks, aga selle kustu-
misega peab ka üks teine elu hirmsa piina sees kadu-
ma. Taewas maksku sulle su head tegu kätte!

Nende sõnadega tõmbas ta oma käe Wiboaue
tööga tugewaks kaswanud sõrmede wahelt ära ja
tahtis minema hakata. Mees aga pidas ta kinni.

— Kosta mulle weel üks küsimine, ütles Wiboane.



— 16 —

Tüdruk jäi oodates seisma.
— Kas sa tondilossi tunned? küsis Wiboaw

pönewalt.
Seda küsimist ei olnud piiga lvististe mitte ootniö.

Ta kohmetas ära, aga ometi walitses ta enmst
wäga hästi. Natukese aja pärast sõnas ta ruttu:

— Miks sa seda küsid?
— See peab wäga kardetaw kõht olema.
— Jah, paljudele maksab ta elu. Waadaku iga

mees ette, et sinna ci sattu, see on haud elawatele,
kostis piiga ja hakkas jälle minema.

— Oota weel wähe ja lase ennast saatma tulla,
ütles mees ja lootis sel wiisil mahti leida, selle
mõistatuse seletust kätte saada, mis ta ise asjata
otsis.

— Minu tee ei ole pikk, ja selle peale ei tar-
wita ma iialgi saatjat, oli ta wastus. Aeg on
otsas, ma pean minema, taewa önn olgu sinuga!

Mõne silmapilgu pärast oli ta juba Wiboane
silmist kadunud. Tänase öö juhtumised paniwad ta
pea huugama. Tema terawat mõistust auustasiwad
muidu kõik tuttawad ja ta isegi wois enesega ikka
rahul olla, aga täna ei aidanud liidetud pea teda
mitte sammugi edasi. Kuidas wöis ta sellest kõigist
aru saada: Noor koidukaunis neiu öösi pimedas
tondilossis, mida ta ise aga nii wäga kardetawaks
peab, et teegi inimene sinna ei julge minna. Siis
ripub tema elu küljes weel ühe teise inimese elu, kes
tema surma läbi surma wöida saada! Kes wöib
sellest mõistatusest aru saada ja teda ara seletada?
On ta niisama ebausklik kui mu seltsimees Toomas?
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Ei see ei wöi kuidagi wiisi olla. Siis ci hulguks ta
mitte öösi siin pimedas metsas ega poleks tondilossi
ligidalegi julgenud minna. Aga seda ei woi ma ka
ometi uskuda, et tema seal oli. Tema nagu oli
ta küll, seesama mantel, seesama latter — hm,
minge, rumalad mõtted — tema ei wöinud ta ome-
tigi mitte olla! Aga ta läks ometi rahutuks, kui ma
tondilossist kõnelesin — — see wois aga sellest
tulla, et ta teda kartis. — Kuidas wois ta ometi
sinna mii ma, keda ta ise elawate hauaks nimetab?

Mnda arutas mees oma mõtteid, ilma et midagi
selgemat kätte oleks saanud.

Rahutumalt sammus ta sellepärast kõdu poole.
Ta tundis, et ta südamesse midagi sellest juhtu-
misest järele oli jäänud, mis sugugi seda moodi ei
olnud, et sinna endist rahu tagasi wois loota.
Praegu ei tunnud ta seda küll weel wäga selgelt,
aga juba rääkis aimamine ta sees oma tumedat kcelt.

Ikka rohkem ja rohkem hakkas ta seda kahetsema,
et ta mitte järele ei olnud küsinud, kes ta oli?

— Jah, kes ta on, ja kust W0in ma teda jälle
leida? ohkas ta iseeneses ja astus mööda metsateed
edasi, mida esimesed päikese kured juba puude lat-
wade pealt nöiduwa paistega walgustasiwad.

3.

t u n n i s t u s .

? Wihm oli päewa poole üle jäänud ja loune päike
paistis kaunis soojaste metsa ja maa peale, aga ei
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jdudnud ometigi enam maad kuiwatada. Ainus ini-
mene, kes sel ajal metsas köndis, oli üks munk oma
suure koeraga. Tal näis õige tarwilik asi ajada
olema, sest muidu ei oleks ta nii ruttu läbi sopa
ja weeloikude edasi tõtanud, mis pikaline sadu mada-
lamatesse kohtadesse tekitanud. Seljas kandis ta
pikka munga kuube ja käe otsas kaums suurt kimpu,
mis aga nii hoolcga kinni oli pakitud, et mitte ära
ei wöinud arwata, mis tal seal. sees oli.

Korraga jääb ta koer urisedes seisma.
— Neero, mis sul seal on, wait!
Ta astus lähemale ja näeb seal ühe inimese maas.
— Inimene, mis sa siin teed? küsis ta oma

käreda passi-hcalega.
Munka nähes kargas maasoleja ehmatades ülesse.
— Püha Maarja, ole mulle armuline, nüüd on

mu elupäewad wistist loetud, ägas mehike meele
ära heitmises.

— Inimese laps, mis sul on? rääkis munk imes-
tawa tõsidusega.

— Anna armu, ära wii mind hukatuse sisse, mul
on naine ja lapsed kõdus ilma toitjata, palus mchi-
kene haledaste.

— Ole rahul, ma ütlen sind su pattudest lahti,
ja nüüd tee, et sa koju saad. Siin metsas wöib su
käsi halwaste käia. Wöi ei tunne sa tondilossi?

— Siis ei ole sina, waga munk, mitte nöialos-
sist? ütles mehike rõõmuga, kes muud ei ole, kui
meie tuttaw Wiboane seltsimees Toomas, kes hirmu
pärast sealt ära jooksis ja siia hingetult maha kuk-
kus ning nüüd wecl toibuma hakkas.
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— Mis sa jampsid, ma ei saa sust mitte aru?
küsis munk kuiwalt.

— Inimesed räägiwad, et üks munk inimesi nöia-
lossi wedawat, kus tondid nad ära kägista wat, ja
mina mõtlesin, et sina see oledgi. Anna andeks,
püha isake, et nii rüngaste eksisin.

— Eksimine on inimlik, ma annan sulle seda an-
deks, rääkis munk armulikult. Aga nüüd ütle mulle,
kust sa siia said?

Toomas nägi, et see munk mitte tondilossi munk
ci wöinud olla, ning ta arg süda sai julgust.

— Ma olin öösi metsa ära eksinud ja õnnetuse
kombel tondilossi ette wälja lub.ud, kus meie wihma
warju jäime, kuni üks hinnus tondikuju nähtawale
tul i . Lossis oli hirmsaid kacbamise heal: kuulda,
ühe sõnaga, Mk oli nii hirmus, et ma jalgadele
walu andsin ja ennast sel ttel ara peasta tahtsin.
Ma jooksin nii kaua, kuni hing rindu kinni jäi ja
ma surnuks wäsinud siia maha kukkusin. Kui ma
üles ärkasin, oli juba päike Mcwel kõrgel ja ilm
ilus, aga ma ei jõudnud suure ramestuse pärast
paigastki minna. Taewas teub, mis tcmaga sai.

— Missuguse temaga? .
— Wivoanega.
— Wiboanega? kordas munk iseäralise rõhuga.

Kas Wiboane ka seal oli?
— Jah, meie kahekesi olime ära eksinud.
— Kas tema ka ära ei jooksnud?
— Ei, Wiboane ütles, et see tühi ebausk olla,

inimeste hirmutuseks ei tea kust poolt wälja tehtud
tühi lori, mis midagi ei pidada tähendama. Tema
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tahtis sisse minna ja oleks selle tüki ka ära teinud,
kui ta aga kuskilt ust ehk auku oleks leidnud. Seal
aga tuli üks tont nahtawale, ja mu süda wäriseb
praegugi selle peale mõteldes. Ma usun, et ta wist
enam eluga ei peascnud. Kahju sellest julgest mehest!

— Mida nägu oli sinu tont? küsis munk ja pöö-
ris oma parema kdrwa mehe poole, et ükski sõna
ära ei kauks, sest pahema körwaga ei kuulnud ta
mitte hästi,

— Minu arwates oli tal naisterahwa nägu, was-
tas Toomas. Tal oli latriga tuli käes ja kadus
kui waim müüri sisse ära. Natuke kõlinat kuulsin
ma weel, siis panin ma jooksu. Mis peale selle
sündis, seda ei tea ma.

— Naisterahwa nägu — latri tulega, ümises munk
.iseeneses. Hm, see on imelik. Eila öösi ei olnud
kedagit wahi peal.

— Ja muud ei tea sa enam midagi? küsis ta
waljult.

— Ei midagi.
— Seda ka mitte, kus Wiboane on? Päris

munk edasi.
— Ei ka mitte.
— Mikspärast teie sinna metsa läksite?
— Mind saadeti Wiboane järele, et teda

Toomas jäi häkiste wait.
— Kes saatis sind tema järele ja kuhu pidid sa

ta wiima? küsis munk elawalt.
— Ah, seda ei tohi ma rääkida, see on saladus,

wastas Toomas kimbatuses ja kahetses iseeneses süda-
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mest, et ta nii ettewaatamata wiisil wälja oli lobi-
senud, mis talle kangeste ära oli keelatud.

Munk märkas, mis Tooma keele köitis. See
asi oli temale wäga tähtjas, ta oli ootamata wiisil
jälgile saanud, mis tal tarwis teada oli, ja neid
jälgi ei lasknud ta enam käest kaduda.

— Armas mees, algas ta sõbralikult. Sind on
wististe ära keelatud, et sa sellest asjast kellcgile
midagi ei kõnele. Minule on see ju ükskõik, mis
läigid ja asjad sinul ja Wiboanel ees on, aga ma
pean oma ameti poolest sulle ütlema, et sala asjade
ajamine suur patt on, mida keegi ristiinimene muidu
andeks ei saa, kui kahetsemise ja ülestunnistamise
läbi. Minule peab iga inimene ometigi oma kõige
salajamad asjad üles tunnistama, kui ta andeks-
saamist igatseb. Ja pattudes surnud inimene põleb
põrgu igawefes tules, kuna süü ja saladuse üles-
tunnistaja taewa rõõmusse läheb. Soowid sa ene-
sele igawest hukatust?

— Püha Maarja hoidku selle eest mind kõige
mu naise lastega!

— Noh, siis pihi, käskis munk.
Toomas oli suures kimbatuses. Ta oli oma

sõna annud, et ta kellegile hingele oma tegemisest
ja kohusest sõna ei lausuks. Talle oli ka ära sele-
tatud, kui hirmus suurt kahju see terwele maale woiks
tuua, kui asi wälja tuleb. Ta oli südame ja mee-
lega selle ettewotte poolt, aga siin nägi ta hirmust
põrgu tuld teisel pool, kui ta mitte oma saladust
üles ei tunnista. Munk oli ju waga Jumala mees,
ja mis tema ütles, pidi Jumala tahtmine olema;
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selle juures ei WSinud Toomas mitte kahewahel olla;
Taewast oli ta ka paljugi head kuulnud, nn et see
suur laud, mille ääres kõik õndsad hinged koos istu-
wad, praeguse wiletsa elu, raske too ja waese toidu
juurest wäga kangeste oma poole meelitas.

— Waaa isa, kas sa seda ka teistele räägid,
mis ma sulle tunnistan! küsis ta wiimaks otsusele
jõudes.

— Rumal mees, mis minule räägitakse, see on
kõik minu südames luku taga. Keegi surelik ini-
mene ei saa iialgi seda teada. Ma palun Maarjat
ja kõiki pühasid, et nad su patud unustaks ja sind
õndsaks laseks saada. — Noh ütle nüüd, kes saaüs
sind Wiboanet kutsuma?

— Harjumaa mehed, kes Paala külas koos on.
— Mis tarwis on nad seal koos?
— Nad peawad selle üle nöuu, kuidas kõrge

ordu walitsuse alt lahti saada, et orduwendadele ja
mõisahärradele nutte enam maksusid maksa ega or-
just teha ei oleks.

— Soo! ütles munk wenitades. Kes on need
mehed, kes seda asja oma jõuga läbi tahtvad teha?

— Neid on palju — kui palju, ei tea mina ka
selgeste, sest ka minule ei ole kõik weel ara seleta-
tud. Kes sellest teab, see seda ei kõnele, sest muidu
wöiks asi wälja tulla ja tõik tühja minna. Ma
usun, et moisahcrrade käsi wäga pahaste saad
käima.

— Kas Kannewere herrast ka midagi halwa
kõneldakse? küsis muuk.

— Oi, see on ju esimene rööwel. Kes on see
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mees wallas, kes tema käest keppi maitsta ehk ta
suurte koertega puretada ei oleks saanud? Kui asi
kord nii laugele saab, siis on tema esimene ohwer,
mida nii kaua maha surutud wiha enesele nõuab.

— Millal on üks niisugune koosolek, kus kätte-
maksmise ülc nSuu peetakse?

— Kui ma siin mitte rohkem ei ole uimane ol-
nud kui ühe öö, siis nii pea, kui päiksetera met-
sade taha alla on wajunud ja oma pimeduse teki
üle maa lautunud.

— See on teiste sõnadega täna öösi?
— Jah, waga isake.
— Kus köhal Paala külas?
— Armike sauna hurtsikus, suure metsa lähedal

paksu kuusiku sees. Wöerale on see kõht raske üles
leida. Kes seda kohta hästi ei tunne, see ei mõista
sinna minna. «

— Kas neil ka lvahid wäljas on?
— Seda ma ei tea. Nistist on see asjata,

sest ega keegi kutsumata külaline sinna ometi ei
mõista minna. Sauna hurtsik on pime, seal ei ole
midagi muud sees, tui üks wana inimene, kes kutsu-
tud külalisi sisse laseb ja ühe iseäralise sala ukse
läbimaa-alufessekoopassc saadab, kus nöuukogu koos on.

— Kust wdib see wanakene teada, kes kutsutud
on, ehk kes ei ole? nõudis munk.

— Kcs kutsutud on, see koputab seitse korda
ukse pihta ja ütleb kuuenda korra koputamise järele
kolme metsalooma nime. Siis teeb hoidja talle
ukse lahti.

— Missuguste loomade nimesid peab ta nimetama?
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— Ühe sõra, ühe käpa, ühe küünte kandja nime.
— Ja muidu on üks kõik, missugused nimed?

— Ei, kõik peawad ühe tähega algama, seletas
Toomas.

— Kas sa ei lvöi mulle weel selgemalt ütelda,
näituseks, kdik nimed üksikult.

— Mulle ei ole ka muud midagi üteldud, see
on igaühe enese asi, missugused nimed ta nende
tingimistega leiab.

— Ka sa sellest, mis siin mulle kõnelesid, ka
teistele tahad rääkida? küsis munk.

— Taewas kaitsku mind sclle eest — see oleks
ju mu surm, sest kes meie seast kord oma si)na an-
nud ja seda ei pea, see kautab oma pea, seletas
mees sügawa tõsidusega.

— Siis annan ma su patud sulle andeks, rääkis
munk. pühalikult. Aga üksi siis mõjub sce, kui sa
tõeste oma suu lukus pead sellest, et sa oma süüd
ülesse oled rääkinud. Pea seda meeles! Muidu nean
ma su igaweste ara, ja minu hirmus needmine saab
sind igalt poolt leidma.

Toomas wärises seda kuuldes. Tal oli ko-
guni iseäralik tundmus selle munga wastu, teda ta
ikka weel kartis.

Munk aga muutis pea oma tee sihti, kui ta
Tooma silmist oli kadunud. Kui kedagit enam
ümberringi näha ega kuulda ei olnud, tegi la oma
kimbukese, mida ta käe otsas kandis, ettewaatlikult
lahti, wottis sealt seest ülikonna riideid wälja ja
pani need munga kuue asemel selga.

Selle talituse järele läks ta jälle edasi.
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Pime oli juba ammugi käes, kui ta Paala
külasse j Sudis. Ta küsis ühe wanakese käest, kus
Armike urtsik on. See waatas umbusaldusega tee-
küsija otsa, ning ütles siis:

— Kui sinna tahad saada, siis lase oma silmad
kinni siduda — lahtiste silmadega ei W0i ma sind
sinna wiia, ega sulle ka teed juhatada.

Munk laskis oma silmad kinni siduda. Siis
läksiwad nad kahekesi tükk aega, enne kui ta juht
seisma jäi ja teatas, et nad juba paigal olla.

Tooma õpetatud sõnadega sai ta sisse.

4.

Ifanö za ori.
Orduwend Wilken von Ilsede istus oma

toreda lossi kõige uhkemas toas ja kiigutas ennast
kiigetooli peal heledalt pdlewa kamina suu ees. Ta
wahtis pimedalt enese ette, ja ta ärritatud peaaju
laskis nagu mõni hea kunsti etendaja talle tuleleegist
sajasuguseid pilta üles tõusta, mis ebausklikku sõja-
meest kui mitte üsna kartlikuks, siis ometigi rahu-
tumaks tegiwad. Need pildid oliwad ta waewatud
südametunnistuse kujutused, millest keegi teine in i -
mene midagi ei teadnud^ kui ta truu teener Goswin,
kes praegu munga ülikonnas sisse astus ja terawalt
enese ümber waatas.

Tuba ol i poolpime ja ahju tu l i heitis toguni
iseäralist walgust maalitud seinte ja raskest tamme-
puust majariistade peale. Sisse astujasse mõjus
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see nähtus nõnda, nagu oleks siin tontide kogumise
paik, kust kõik head waimud PSgenewad. Ahju suu
ees istuwa lossiherra wari liikus nagu ilmatu suur
labipaistcw tondikuju teise seina peal.

Sisseastuja köhatas juba teist korda, aga itka
weel ei tõstnud lossiherra silmi üles. Ta ei olnud
teda mitte kuulnud.

— Tont wötku kõiki neid kifendawaid nägusid
— rääkis ta iseeneses. Kui nad oma jäledat mängu
ei lõpeta, siis pean ma weel hulluks minema. Ma
ei saa aru, kuidas ma korraga nii araks lambaks
olen lämud, et neid kartma hakkan, kelle luidki juba
sammal katab. Ars minu käsu läbi otsa on leid-
nud, need on seda ära teeninud ja nende hingedel
ei ole ühtki õigust mind piinamas käia. Pealegi ei
ole ma oma käega kellegisse puutunud. Seda on
Goswin innud. Nälg ja halb ohk on neile surma
toonud, mitte Iärwamaa ülem mööga-orduwend
Wilken von Ilsede.

Kõle, loikaw naer kdlas nende sõnade järele läbi
toa ja kajas mitmest kullest wasta. Ise oma heale
kajaft ära lohkunud waatas ta ringi enese ümber,
kus juures ta imestawat munka silmas. Natuke
kõhtudes hüüdis ta oma pöruwa healega edasi:

— Noh, Goswin, kas sina ka juba ennast mu
piinajate waimude sekka segad'? Mis põhjust on sinul
selleks? Sa murdja lamba nahas, sa lubjatud
hunt.

— Pea kinni, kõrge orduwend, sa pead mind
waimuks, — ei, ma olen ilmsi su ees ja nõuan
wastust nende sõnade üle, mis sa praegu rääkisid.



Põlastan) naer oli wastuseks.
— Narr, sa julged wastust nõuda oma isanda

käest, ütles ta wiimaks oma imestuse üle peremeheks
saades. Kos sa siis tõeste usud, et mu silm su
waga munga kuue alla ei näe?

— Ja, Wilken von Ilsede, kelle tasuks kannan
ma seda kuube? küsis munk rahulikult naeratades.
Kas ma enese pärast wagaduse kätte all töösid toime-
tan, mis walgust kardawad? Mis ütled sa selle
peale? —

— Sa oled minu teener, minu tööriist —
— Ja pean sinu tahtmist täitma, kõneles munk

elawalt lvahele.
— See on iga truu teendri kõhus, tähendas

lossiherra kuiwalt.
— Ja kui truu teener oma kohut on täitnud,

see on, oma isanda tahtmist teinud, kas wöib ta
isand siis tcma tööde üle kohut mõista? Kui ta
oma teendri töödes siis ülekohut leiab, siis peab ta
seda ülekohut enese peale wotma. Kas sa woid
tule üle pahandada, kui sa ise oma maja põlema
süütad?

— Mis tarwis teed sa nii Palju küsimisi, mis
iseenesestki juba selged küll on? andis lossiherra
wastuseks.

— Kui asi sulle selge küllalt on. siis ei peaks
sa mitte nõnda rääkima, seletas munk rahulikult.
Ma olen sinu eest palju teinud, mille eest ma oma
südametunnistusele wastust ei jõua anda. Ma ei
waadanud aga selle peale, sest et ma sinu eest kõik
tahtsin teha, mis mu jõus oli. Kui sa sellest lugu
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ei taha pidada, siis on see mulle täheks, et sul mind
enam tarwis ei ole. Ma ei paku ennast ka sinu
teenistusesse mitte enam, ma saan tvistist ilma sinuta
paremine läbi, kui sina minuta. Ahaha! Olgu ni i ,
ordu herra, meie lahkume. Aga ära pane siis ka
pahaks, kui mõnigi asi walge ette tuleb, mida siia-
maani kõige paksemad müürid ilma silmist üra war-
jasiwad. Mina leidsin jälle teenistust, ma olen sel-
lega harjunud, aga kuidas üks orduwend siis läbi
saab, kui häkiste terwe kari tonta nöialossist ilmub,
seda arwa sina ise järele! Pealegi oli mul ka täna
wäga tähtsaid sõnumid, mis ma nüüd rahwa käsuks
üksi oma teada jätan, ilma et ordu käsuks sõrme
liigutaksin.

Necd sõnad kölasiwad juba oige ähwardawalt.
Nõrga mõtlemise wöimuga orduwend wahtis eh-

matades oma teendri otsa, kes temast mõistuse tera-
wufe poolest palju ees oli ja seda tundes kahjurdö-
muga julgelt oma isandat silmitses. Ta teadis
Wäga hästi ära, et lossiherra ilma tema abita läbi
ei saa ja ct ta käsi pahaste wöis käia, kui ta tema
wastaseks hakkab. Seda tundis WUken von Ilsede
ise ka wäga hästi. Sellepärast oli ta ka ehmata-
nud ja ilma nöuuta. Kui see mees, kellele ta kõik
oma hirmsad saladused oli usaldanud, tema wasta
üles tõusis, siis ei julgenud ta enam edasi mõtelda,
mis temast edaspidi saab. Ta segane pea ei W0i-
nud sugugi aru saada, kuidas ta truu munk häkiste
ta wastaseks oli saanud.

— Goswin, mispärast sa pahandad, rääkis ta
waigistades. Mina olen sinust ikka suurt lugu pi-
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danud, mis sa sellest juba wöid näha, et sind oma
usaldufemcheks olen walinud. Kcs tcine inimene
ilmas teab teise saladusi?

— Ja, naeris meelitatud teener heal meelel.
Keegi teine inimene ei oleks neid ka nii hästi hoid-
nud lui mina. Kes on tondilossi paremine walit-
senud kui mina? Keegi inimene et julge praegu sinna
lähedale. Hiljuti weel leidsin ühe ebauskliku jäne-
pülsi, kes kogemata sinna juurde läinud ning sealt
ära joostes peaaegu surma oleks saanud.

— See on hea, kinnitas lossi herra. Ma tean,
et sinu peale julge W0in olla. Tondilossi et tohi
kecgi saada- Kes seal aga kord on. sec peab ka
sinna jääma. Ta peab üheks kardetawaks tohaks
jääma, et keegi meie tegusid seal uurima ei hallaks.
Selleks olen ma sinu wälja walinud. ftllls ameiis
oled sa ka mu usaldust teeninud ja s l̂ttös!' ametisse
pead sa jääma. Weel ühe küla tunnuse nu,ts on
su palga suurenduseks. Kas oled rahul, wöi nõuad
weel midagi?

— Rahul taieste. Tänan lahke lubamise eest.
Seda ei pea kõrge orduwend mitte tahmVma. et ta
Goswini wastu nii kchke on.

— Soo, siis on asjad kõik jälle wanas joones,
hakkas Wilken uuesti peale. Nüüd raagi, mis uu-
dist sul on?

— Inimesed pcawad nöuu ordu walitlust oma
dladclt maha raputada, algas munk,

See sõna mdjus kui wälgu löök ornlwcni asse.
— Kus peetakse niisugust häbemata nöuu? Ja
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kes on need nöuupidajad? küsis orduwend ärrita-
tud olekus.
< — Üsna sinu enese rahwa seas, kostis munk
rahulikult. Ma käisin weel eila öösi nende koosole-
kul, kuhu mind aga kinniste silmadega weeti ja nii-
sama tagasi toodi. Nende peamees näitab üks noor
mees olema, keda Wiboaneks hüütakse.

— Wiboane! Haa, see on see ristiusust ära ta-
ganenud pagan. Kus elab see mees nüüd? — siin
ei ole teda mitte näha olnud, sest ma olen teda igal
pool taga otsida lasknud.

— Tema on siia kutsutud. Kus ta elab, seda
ei tea ma ütelda. Praegu wiibib ta aga sinu maa
peal.

— Minu maa peal ja kihutab siin maarahwast
minu wastu ülesse?

— Nii on, isand.
— Seda peab see poisike raskeste kahetsema, äh-

wardas orduwend. Kas sa ei saa teda kätte? Sa
tead ju, mis ma arwan — tondilossis on tvistist
tema jauks weel ruumi. —

Üks Shkaw kiljatamine teises toas segas ta edasi
rääkimist.

Ruttu kiskus lossiherra ukse lahti ja küsis sisse
waadates waljustc:

— Kes seal on?
— Mina, isa, wastas kartlik naisterahwa heal.
— Mis sa siin teed?
— Ma tulin sind praegu sööma kutsuma.
— Imelik sööma kutsumise wiis küll, pilkas

lossiherra.



— Oh, mul on hirmus pcawalu ja ma ehma-
tasin pimedas, nii et weike kiljalus'tahtmata huul-
telt libises.

— Rumal lapsuke, mis sa asjata kardad. Sinu
soontes ei oleks nagu sugugi rüütli werd, kui tilk
korra oma suu lahti teeb, siis ehmatad sa pool sur-
nuks. Häbene ka wühe! Nüüd mine woodisse ja
maga oma peawalu hästi wälja. Küll ma omal
ajal söömalauale lähen. — Oh, weel üks sõna.
Enne too meile paar pudelit head wiina minu töö-
tuppa, et sellega ahjupaistel liikmeid soojendada.
Ruttu!

Tütarlaps kadus ara ja tuli m0ne silmapilgu
pärast jälle tagasi, kaks pudelit kallist marjawiina
käes. Ta nägu lõkendas ja hodgawad huuled wäri-
sesiwad kui ta pudelid munga ette laua peale pani,
kes silmapilgul üksi toas oli. Tul i kaminas oli
pea ära põlenud, aga siiski andsiwad lriimsed höd-
gawad söed weel nii palju lralgust, et ta munka
selgeste ära wois tunda, kcs noore tütarlapse ilust
wäga waimustatud näis saama. Ta tõusis ruttu
üles ja näpistas piiga pehmet kätt.

Ruttu tõmbas sce oma käe ära, naau oleks kihw-
tine madu teda hammustanud. Ta ilusaist silmist
wälkus wiha leek sügawas pölgduses selle mehe wasta,
keda ta iialgi ei wöinud sallida. Munga nägu oli
talle nii wastik, et ta ilmaski ta silmi ei wöinud
waadata. Üks ära seletamata wägi tdukas teda kau-
gele sellest mehest, kellest ta süda talle ütles, et ta
teud päewa walget kardawad.

Munk naeris, ja ta naer kõlas koledastc.
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Iseäralik hirm ajas wäriseja neiu hirwe sam-
mul põgenema.' Ta targas toast wälja, nagu sihiks
hirmus munk teda kihwtise noolega.

Orduwend astus tuppa tagasi, munk istus sSna
lausumata laua ääre ja wiina rüüpamise juures al-
gas nende töö uuesti. Nüüd könelesiwad nad aga
nii tasa, et kellegi teise surelise körw seda kuulda ei
wöinud. Ainult mõni ähwarduse sõna tungis weel
tumedalt läbi seina.

Pimedad salaplaanid oliwad pimedas ja salajas
tehtud, millest teegi midagi ei tohtinud teada.

Öö oli juba ammugi käes, kui isand ja ori lah-
kusiwad ning selle juures wennaliku soojusega teine-
teise kätt pigistasiwad.

— Goswin, ma rehkendan sinu ofawuse ja jul-
guse peale — see närija uss meie elupuu tallalt
peab langema! ütles lossiherra weel ukse peal oma
truule teendrile.

^ - Wilken von Ilsede, sa WSid oma pea rahu-
likult padja sisse suruda ja magusaste magada, kui
Goswin su eest wäljas on, töutas munk. Kui tõik
on toimetatud, siis näed mind jälle. Nii kauaks
head ööd!

Warsti oli ta pilkases pimeduses lossiherra sil-
mist kadunud.

Pikal sammul ja mõtetes astus Wilken von I l -
sede mitmest toast läbi söögilauale.

Seal ei olnud tal midagi muud hinge ees kui
kaks orja, kes alanduses oma isandat ootasiwad, et
talle söökisid ette kända ja ära wiia. Tütar oli ka-
dunud; wist oli ta peawaluga woodisfe läinud,



mdtles mehike ja ei murdnud mila pead kauem.
Naist ei olnud tal enam; see oli juba lapsewoodist
hauda läinud ja aima tütre oma isa hoolde jätnud,
kes aga niisama wahe tütrest hoolis kui enne omast
naisest. Tema käre ja tihti ka hirmus ümberkäi-
mine oligi pchme, õrna loomuga naise surmaja olnud.
Selle järele oli Wilken don Ilsede möögawen/
dade ordusft astunud, kus ta enam abielusse ci wöi-
nud heita. Ordumeister oli temaga rahul ning tös
tis ta sellepärast Iärwamaa ülemaks nmg jättis ta
tema isa lossi Kanneweresse elama.

I lma toidusse puutumata läks ta oma magamise
tuppa, kus hommikuni tülewalgust nähti.

Tütre Hilda tuba oli iüll pime. aga tüdi ja
ase külgi puuwmuta.

5.

Metsa hurtsikus.
Selsamal ajal, mil lossis munk ja lossiherra

teineteisest lahkusiwad, istusiwad ühes körwalifes
metsa hurtsikus wacwalise peerutule walgufel kolm
inimest koos: üks noor priske tütarlaps, üks wana-
mees ja Wiboane.

— Kukk on juba laulnud, ma pean minema,
ütles Wiboane üles tõustes. Tacwa wägew käsi
kaitsku teid!

— Wiboane, ära mine mitte täna öösi wälja,
palus neiu tasakeste ja silus seal juures õrnalt Wi-
boane tugewat, suurt kätt.

2
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— Kallis Wiida, miks ei peaks ma siis mitte
minema? See ei kõlba ju ka, et ma sinu majasse
jään, sellest wöitsiwad wahest mõned inimesed paha
arwata, ja ma ei tahaks sinule ometi mitte küüne
wüärt halba teha.

— Wiboane, sa oled mu wasta wäga hea, was-
tas tütarlaps õnnelikult ja tõstis oma mustad sõstra-
silmad soojalt nooremehe poole ülesse. Ta näust
paistis koguni iseäralik joon wälja, mis. teda kõigist
küla neidudest iseäraliseks tegi. Ta ei olnud nagu
sugugi siit perekonnast. See iseäralik jume oli aga
Ntboanele hästi meelt mööda olnud ja tüdruk, kes
nagu iseäralise nõiduse wöimul enesele kuskilt õigeid
sõpru ei leidnud, hakkas sellepärast Wiboanet armas-
tama. Wiboane tundis seda ja oli wäga rahul, tui
Wiida talle oma mesisilmadega mahedalt otsa waa-
tas ja hea meelega ta kõnet laugetest küttidest ja
wabast ümberhulkumisest polistes metsades kuulas.
Kui nüüd Wiboane mitme aasta järele jälle kord
oma lodumaale tagasi tul i , siis oli noor piiga seda
õnnelikum, sest see aeg, mis ta ilma Wiboaneta ära
elas, oli talle wäga igaw olnud. Miks pärast kõik
tema wanadused piigad temast eemale hoidsiwad, seda
ei wöinud ta enesele ära seletada. Ol i selleks ta,
häkiline iseloom süüdi, mis tihti kui häwitaw tuli
tuiwa kubu sees weikese asja pärast lahti läks, W0i
tegiwad seda need tumedad ettekuulutused tema tu-
lewikust, millest ta iialgi õiget aru ei saanud. Ta
tundis enese taieste wöera olema teiste seas. Ta
oli ta tatsunud omalt Poolt teistele läheneda, aga
kui kõik katsed midagi paremat wilja ei kännud, siis
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jättis ta neid wiimaks hoopis maha ja elas iseenesele.
Seda suuremat lugu mõistis ta nüüd Wiboane sõp-
rusest pidada. Isegi see wana meheke, keda ta har-
junud oli oma isaks nimetama, oli tema wastu mõ-
nikord wäga tuim, ühesilbiline ja hoolimata. Ta
oli ka neid põhjusi järele tatsunud uurida, aga kui
midagi paremat selgust ei saanud, jättis ta katscd
maha. Tema ümber seisis üks läbi paistmata sala-
duse käte, millest ta midagi läbi ei näinud. See
tundmus rusus teda mõnikord tibedaste ja muutis
ta loomu weel iseäralisemaks.

— Wiboane, kas lubad täna siia jääda? küsis
ta natukese aja waikimise järele.

— Mikspärast pean ma siia jääma ja mitte
ara minema? küsis noormees.

— Ma olen kuulnud, et sa ka nende seltsis
pead käima, kes ordu walitfust ümber tahawad lükata.

— Kas see ka sinu tahtmine ei ole?
— Ma kardan wäga, et niisugune julge katfe

nurja läheb ja siis käib meie kõikide käsi weel kümme
kord halwemine. Ja teie kõikide tahtmine on rahwa
kätt hästi käima panna! Kas teie selle peale ka mõt-
lete, kui wöit ordu poole jääb, mis siis saab?

— Selle peale oleme ka mõtelnud. Aga lase
see asi üsna wagusi jääda. Sellest ei tohi keegi
awalikult rääkida, weel wähem noored tütarlapsed.
Kõik wöib weel wana wiisi jääda; ole üsna rahul!

— Aga mu süda on hirmus rahutu, waidles
tütarlaps tasakesti. Usu mind, Wiboane, sind wa-
ritseb häda. Mu süda ütleb mulle, et hukatuse haud
sinu jauks ivalmis on, kui sa mitte ettewaatlik ei ole.

2*
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Ura käi mitte oma kalli eluga nii kergemeeleliselt
ümber. Tuksub ta weel su rinnas, siis on meie
õnnetumal rahwal ometi ükski kmdel tugi — jääb
aga fu südame tuksumine wait, siis walitseb pime-
dus ja surm minu ümber ja kõik rahwa suured plaa-
nid wöiwad puruks langeda.

— Ära ole laps, mu Wiida, waigistas Wiboane,
ära usu oma keewalise aju mõistuseta kujutusi. Ma
ei lähe kusagile kardetawa köha peale. Kui Kanne-
were metsas mõni laru teele peaks juhtuma, siis
wöin ma sellega walmis saada. Muud ei wöi mulle
ometi juhtuda.

— Kannewcre metsa lähcd sa? küsis piiga koh-
kudes.

— Sealt läheb mu tee koju poole.
— Aga seal on jn tondilois!
Noormees naeris.
— Seda ma tean, aga see oli mulle siia-

maale teadmata, et sina ka tonta ja toi-dilossi kardad.
— Tondilossi on palju inimesi ära ladunud.
— Ara tühja usu. Mina olin tolme öö eest

tondilossi müüride all wihma warjus, ja ükski tont
ei puutunud minusse.

Neiukesel käis wärin kehast läbi.
— Wiboane, rääkis nüüd ta wanake. Selles

asjas lvSta parem Wiida iwuu kuulda ja ära heida
nalja niisuguste asjadega, mis emstega naljatada
ei lase. Kui sul asja on koju minna, siis mine
julgeste, mu poeg. Inimeste teenistus, oma rah-
wale hea tegemine on tõsise inimese kõige ülem ja
esimene kõhus. Sündinud asjad saawad sulle kisen-
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dades kõnelema, mis su kõhus on teha. Mina olen
wana, minu jdud ei jaksa enam midagi ette wötta.
Minu luud lähewad ülekohtuses ordu orjamises mulda;
aga noored köndid ei tohi tööo karta. Ka mina
olen igatsedes seda aega ootnud, mil oma pead sel-
lest häbist puhtaks woiks pcsta, mis wöerastc orjus
meie wanemate wanematele juba peale pannud. Aga
see aeg ci tulnud, stst M d puudus. Noored mched,
waadake ette, et tarwilme j0ud käes on, enne ei
W0l katt to^ta. Kl l i öünelik oleksin ma tul ma
praeguse noorepölwe warrateft tegudest oma esiwa-
nematele teises ilmas woiksin kõneleda! Sus saalsi-
wad läreltulewad wgud kl)lg s kceltes oma las^rlas-
tele weel meie kiitust t l m l u t m " . Ma ei woi si:mga
Praegu selgemalt komleda. mõista ja saa aru sest-
samaftki, mis sul teha mü'b. Pri ius olgu su päike,
iseoma jalal kõndimine su taenxs ja su rahmas need
hiilganad ta>d seal sces. Nüüd mine. poeg, kui
need mõtted su pead tmdawad Oige taewas on
sinuga.

Tummalt pigistas Wiboam wanamche kmwa
kätt, kcllc wäsind silmad.s liigutuse läige hiilgas.

Tormilisalt langes pi-ga nooremehe kacla ja wa-
jutas oma hc^gawad huuled ui>,ewaste ta pale peale.
Teisel silmupllgul oli ta jälle lahti ja tundis tvcel
ainult palawar suuandmist oma näus. Isa sõna
oli niisugune käsk, mille wasta enam midagi ütelda
ei wdinud.

Wivoane astus wälja pimeda öö sisse ja kadus
warsti ukse pealt järele waataja neiu silmist. Sel-
legi pärast jäi ta kaucm waatama, ni i et ta silmad
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juba pimedusega rohkem harjusiwad. Seal kuulis
ta põõsaste sees tasast sahinat ja üks must kogu l i i -
kus nende wahelt sinna samasse poole, kuhu tema
kõige armsam mees oli läinud.

Imelik kartus asus ta südamesse ja ei annud
talle enam rahu. Ta pani ukse köwaste kinni, kus-
tutas tule ara ja heitis asemele, aga uni ei tulnud
talle mitte silmi. Kas see must liikuw kogu tõsine
nähtus wöi mõni silmawiirastus ta ärritatud pea-
ajus ol i , seda ei jõudnud ta enesele ära seletada.
Ta tundis ainult üht asja, et see ta wäga rahutu-
maks tegi, ja wahetpidamata köikusiwad ta silmade
ees kõiksugused hirmsad pildid ähwardawalt paha ai-
maw Wiboane pea köhal.

Aga mis nad siis ometi Wiboanele kurja woiwad
teha? Tema on ju ka mees, kelles iga auutu waen-
lane tugewa wastase leiab.

Need trödstiwad mõtted andsiwad talle natuke
rahu ja lasksiwad une waipa wäsind silmalaugude
peale wajuda.

6.

K o t c r n i a t a k ü l a l i n e .

Wiida oli natukene aega uinunud, kui tasane
krabin ukse taga ta otsata unenägude laanest tõsise
ilma sisse ülesse uratas. Ta kuulas hinge pidades.
Kas see ei olnud tvahest Wiboane? Si is oleksiwad
ta kartused kõik tühjad ja rööm tahekordne.

Tasane kõbin kestis weikeste wahedega edasi, ja
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Wiida kuulis selgeste inimese lõõtsutamist. Ruttu
targas ta utesse, läks pimedat tuba mööda ukse
juurde ja lükkas ettewaatlitult ukse luugi lahti. Pi-
meduses ei woinud ta midagi näha.

— Kes seal on? küsis ta ürttatud healel.
Selle küsimuse peale tuli kõhe üks inimene näh-

tawale.
Wiida kordas oma küsimust.
— Kas Wiboane on siin? küsis heal wäljast.
Wiida ehmatas. See oli naisterahwa heal. Kes

ta tvöis olla? . . , ^ . , ^
Kes sa oled, öökuju, za nus sa Wtboanest

tahad?
— Kes ma olen, see on sulle üks kölk, ütle aga

ruttu, kas ta siin on? .
— Aga mis sa temast siis tahad. :mmem? kü-

sis Wiida kannatamatalt ja imelik wiha tõusis tal
selle inimese wastu, kes nii tungiwalt Wiboane jä-
rele nõudis. Ta ei mõistnud ise sellele tundmusele
mingit nime anda, mis tema häkilist loomu päris
tiigri sarnaseks muutis. Nagu healest kuulda, pldt
see naisterahwas weel noor olema ja muidugi ka
ilus. Ja kaks ilust naisterahwast, kellel molemil
ühesugused tahtmised, ei woi iialgi sobrad olla. Ta
ootas kannatamatalt oma kõige tähtsama küsimuse
peale wastust, aga wastuse andja ci näitnud seda
kuulmagi.

— Nra piina mind nii kaua, armas laps, üt-
les ta paludes ja ühtlasi ka manitsedes. Ma pean
s?da teada saama, kus ta on — ma pean talle mi-
kagi ütlema, enne kui kõik hiljaks jääb.
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— Igawenc taewas, mis on siis sündinud? kü-
sis Wiida ära lohkudes. Kas teda õnnetus ootab?

— Seda tahan ma ainult temale ütelda, ole
mõistlik ja ära wiida mu tallist aega, andis wöcras
wastuseks. Ütle, kui sa tead, kus ma temaga woin
kukku saada. Iga silmapilk wöib hukatust tuua,
mis tühja loriga ära wiidame. Ma olen teda taua
otsinud, olen kuulnud, et ta siin hurtsikus olla, olen
jooksnud, et hing rindu jäi, ja nüüd ei ütle sa
mulle sedagi. Anna mulle wastust, kui see mees
sulle armas on. kui sa ta hirmust otsa ei otsi.
Räägi ometi!

— Ma tahan sulle ütelda, aga enne üks tingi-
mine, ägas Niida.

— Mis aitab sce mulle siis weel, kui sa oma
igawate tingimistega kalli aja ära riisud? Tee ometi
Jumala pärast ruttu.

— See läheb ruttu. Wasta mulle kolme küsi-
muse peale. Kes sa oled? Mis õnnetus on Wiboa-
nel ees? Mis tundmus ajab sind teda süda-ööl otsima?

— Oh sa yalastamata, südameta naine, hüüdis
wderas nukralt, Oma uudishimule tahad sa ühe
auusa mehe elu ohwerdada. Too siis tuli siia ja
waatu, kes ma olen.

Ehk need sõnad küll Wiida südamesse loikasiwad
ja tema auutundmuft raskeste haawasiwad, siiski
pidi ta nägema, kes see naisterahwas on, kes tema
Wiboane eest nii hellaste hoolitses. Ta ei wöinud
teiseti.

Natukese aja pärast tuli ta raswaküünlaga toa
uksele. Wöeras naisterahwas tõmbas oma näukatte
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näu eest ja laskis uudishimulist ja armukadedat
Wiidat enese silmi waadata.

Kaks ilusat noort piigat seisiwad teineteise ees,
ühel oliwad jooksust lökendawad paled ja hoögawad
huuled, teisel uneta ööst ning murest kahwatanud
näqu Kaua ei suutnud Wiida oma wastase otsa
waadata; ta tcraw silm uskus ju esimese korraga
ara näinud olla, et see Wiboanet armastab. Nagu
oli talle aga tundmata.

— Aga nüüd teised taks küsimust, nõudis ta.
Esimese kohta ei ole ma mingit selgust saanud.

— Wiboanet ähwardab eluaegne wangi-pöli ehk
näljasurm, kui teda enne etlewaatusele mamtseda n
saa. M n u kõhus on teda Peasta, see tundmus a,as
mu siia. — Nüüd sa tead, mis teada tahtnd. Talda
sa oma kohut ka.

— Wiboanet ei ole enam siin.
— Ei ole enam siin. Kus ta siis on? õhkas

wöeras piiga ära kõhtudes.
— Ta läks juba esimese kuke-laulu ajal siit

ära, ütles Wiida pea meeleärahettnnsega. Oh,
et ta mu keeldu kuulda ei wdtnud! Kui ö,ge olt mu
hirmus aimamine. Aga kas see ometi tühl kartus
ei ole?

— Ma olen oma körwaga kuulnud, wastas wöe-
ras. Ta on kadund inimene, kui ma teda enam
kätte ei saa. Kuhu poole ta läks?

Wiida näitas käega metsa poole.
— Puhas Maarja ja kõik pühad taewas, seal

on ju tondiloss, ohkas WSeras. Kas ta oll uksi?
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— Üks kogu siit wösastitust läks ta järele, oli
tvastus.

— Ja kes see siis oli?
— Seda ma ei tea. Ta ei käinud mitte sees.

Kui Wiboane waewalt puude wahele ära oli ladu-
nud, tõusis see kogu üles ja kadus sedasama teed
mu silmist.

— Siis on kõik ladunud. See kogu oli Gos-
win. Ta oli teed küsinud. Mulle ütles fee, kes
mind siia juhatas. Ma ei jõua enam järele. Teie,
mu pühad, aidake mind!

— Kes see Goswin on, kelleft sa praegu rääki-
sid? küsis Wiida.

— Üks hirmus inimene, hirmsam kui surm, oli
wastus, muud ei mõista ma temast ütelda.

— Ja siis usud sa. et Wiboanet õnnetus ootab?
— Ma tean seda, kui mitte taewas ta peale

armu ei heida ja imesid ei tee. See teeb mu ära
rääkimata õnnetuks.

— Sa armastad teda? uuris Wiida wärisewal
healel.

— Seda küsimust ei ole mul waja wastata,
ainult nii palju wöin ma sulle siin kõhe ütelda, et
mul ta lvihkamiseks mingisugust põhjust pole.

— Aga mina armastan teda ära rääkimata, plah-
watas Wiida pool nuttes wälja. Kui tema enam ei
ela, siis ei taha ka mina elada.

Wöeras piiga silmas Wiidat natuke ära kohme-
tades. Seda tunnistust ei olnud ta mitte oodanud.

— Kui sa teda armastad, siis katsu tema peast-



miseks midagi ka teha. Kui sa toeste ta ara tee-
nid, siis ei taha ma selle wastu nndagr raakida.

Wiida waatas lahkemalt ta peale.
— Kuidas pean ma seda peale hakkama? tusis

ta siis waimustuses ja wöiduloowses. Ma et
mõista midagi, mu meeled on praegu nn segased,
et mingit nduu ei leia.

- Mina ei tea ka midagi, ütles wöeras nmste-
rahwas ia WSitles iseeneses ühe imelise tundmusega,
mis kadeduse pärast tei^le head nouu ei tahwud
anda. Miks peab tema minu nöuu läbi peajaks
ingliks saama? Leidku ta seda ise ,a tehku sns! Ta
ol: juba küllalt suuri eesõigusi talle annud, kas pidi
ta weel suuremaid andma?

Nende mõtetega lahkus ta hurtsiku Murest Aga
tee peal kahetses ta juba kibedaste, et ta seal, kus
inimese elu mängu veal seisab, nn enesekasu puud,a
oli olnud ja mitte üht teist munest ka oma plaa-
nide täitmiseks appi ei WStnud, kes hea meelega selle
tarwis kõik oleks ohwerdanud. Tagasi minemiseks
ja halwaste tehtud asja heaks pöörmisets ei olnud
tal aga enam aega. Ta pidi edasi ruttama p l a t -
suma, kas wcel midagi teha oli. WörmaUk ok ,u
ta, et Wiboanel nii suurt hädaohtu ees er olnud,
kui tema oma kartuses arwas.

Wiida oli aga weel rahutuma südamega km enne
woodisse heitnud. Nüüd ta teadis et ta hirmsad
ette aimamised mitte tühjad, tähenduse a mottepil.
did ei olnud. Tuhanded peaaju kultused kchutasi-
wad ta rahu laugele ja toiwad kõige raskema hinge-
piina asemele, mille sees inimene meeleärahettnnsele



- 44 —

ehk hulljulge tegudele kihutatud saab. Ta ei jõud-
nud niisugust teadmata olekut enam ära kannatada,
Ta tahtis näha, mis Niooanest saab ja mis ta
tundmata wastane terb ning kes ta on. — Saagu
mis saab, ümises ta iseeneses, pani riidesse ja läks
tasa uksest wälja sinnasamasse poole, kuhu tõik kolm
tema ees.

7.

Knreti on see tösi.
Wiboane köndis üksi mööda metsa tondilossi poole.

Tema järel käis weel üks teine inimese kogu, keda
ta aga pimeduse pärast ei wöinud näha. Pealegi
oli ta nii fügawas mõttes, et ka kuulmise meel
taieste wangistatud sai. Ta mõtted wiibisiwad selle
arusaamata nähtuse juures, mis talle tondilossi juu-
res ilmunud ning pärast armsa neiu näul käru
küünte wahel nähtawale tulnud. Need ilusad selged
silmad, see mahe Vrn neiulit heal ei läinud tal ter-
wel üksikul metsa teel meelest. Ta ei suutnud seda
juhtumist kuidagi moodi kokku sõlmida, aga ometigi
näis ta lahutamata ühes olema. Ta tahtis seda
saladuse sõlme arutada, ja seletust lootis ta tondi-
lossilt leida. Sellepärast kandsiwad jalad teda usi-
naste kardetawa lossi poole. Et inimesed seda kohta
kartsiwad, sellest ei pidanud ta midagi lugu. Kas
ebausk ja kartus ei ole alati üks olnud? Wahest
oli see kaunis piiga jälle nöialossi juures, kelle ma-
gus pilt talle esimesest nägemisest saadik enam rahu
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ei aimud. Ja kus niisugune taewalik olemus wii-
bis, seal ei wöinud hädaohtu olla.

Siiski tuulis ta wahcte wahel neid manitsuse
sõnu, mis Wiida ja wanake talle enne teele astu-
mist oliivad ütelnud: Üks tasane heal ta fees ütles,
et ta mitte oigel teel ei ole. Ka Mida palujad
silmad astusiwad ta ettc, tema H00gawad huuled
manitfesiwad teda oma wanale tuttawalc truuks jääda
ja mitte woerast 0nne otsima minna, mis oh kui
tihti ainult õnnetust on toonud.' Juba logeles ta
jalg ia tahtis ümber pöörda, aga ta nooremehe
julgus ja oodatud ime naha igatsemine wdMs Tume
öökulli Ma kajas ta ligidalt läbi metsa ja teme
wastas eest pooli — mis see temasse puutus! Ta
astus ikka edasi ja pea nägl ta juba iwmlossi musta
koqu enese ees.

Ta süda hakkas seda nähes ilmatahtmata natuke
rutcmalt tuksuma. Ta pidi iseenesele tunnistama,
et kdlk hirmujutud sellest kõledast paigast nutte üsna
üma mõjuta ei olnud jäänud. Ta wsatas tükikese
aeaa, et oma silmi pimeda köhaga ära harjutada ja
enesele parast ^varjupaika otsida.

Seal loi korraga üks tugew käsi ta Sla peale.
Wiboanc ehmatas wühe ära. See ott kogum

ootamata tulnud. Ta pööris ruttu ümbcr ja waa-
tas rinqi. .. ..

Tema korwal seisis üks inimese kogu prka musta
mantü fte^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ küsis Wiboane.

See naeris. ... , f
— Sa kardad tonta, ütles ta sus poruwa hea-
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lega. Kui sa mind tondiks pead, siis põgene mu
eest. Tondid on ju kaelamurdjad.

— Ohoh, tontidel enestel on ka taelad, mida
murda WSib, ja ma tahaksin hea meelega mõne ton-
diga kaelamurdmise peale wälja minna, rääkis Wi>
boane, kelle kartus weiklast wöerast mantlikandjat
silmates sootumaks ära oli kadunud.

— Sa oled täitsa minu mees, ütles wöcras
sõbralikult. Niisugust julget mccst ei ole ma wll l
näinudki. Ma usun, kui meie tähekesi kokku heidame,
siis wciksilm' peaaegu nende müüridegi sisse julgeda
tükkida. Ma olen ammu enesele üht julget seltsi-
meest otsinud, kelle seltsis nöialossi sisimist poolt
WSiks näha — üksi on muidugi natuke kolc. Kas
sul on julgust minuga ühes sisse tulla?

— Julguse puudust ei ole mul mitte, wastas
Wiboane kawalast küsimusest wörgutatud, aga öö
kottpimeduses ei wöi meie ju midagi näha ja selle-
pärast oleks meie käik hoopis asjata.

— Selle eest ei ole sul tarwis muretseda, ma
usun, et see meile köit nägemise wäärilisi asju näitab

Nende sõnadega tõmbas ta oma laia mantli alt
ühe pakikese wälja. Paari silmapilgu järele oli sel-
lest pölcw latter wälja mähitud. Tul i oli tüll kau-
ms weike, aga siiski jöudsiwad ta wirawad kiired
maad kaunis hästi ümbert ringi walgustada.

— Aahah — mis sa sellest arwad? küsis ta
naeratades ja laskis Wiboanele walgust silmi paista.
Ise oma silmad hoidis ta aga targalt warjus, nii
et noormees ta nägu ei näinud. Ainult nii palju
wöis ta aru saada, et ta tundmata seltsimees munga



tuube landis. See pani mehe natuke mõtlema.
Kas ei olnud wahest tai t l i tu Tooma,utul ühest mun-
gast, kes inimesi tondilossi wcda"at> ka °ma Pgu
õigust? Mis siis, tui see la teda lossi taht.s we-
dllda, et sinna jätta? ,

Need mõtted läisiwad wälgu lnruscl ta peast lab,.
Munl näis neist mõtetest aru saama

— Ma näen. et mu kuub sulle kana naha ihu
»eale ajab, Pillas ta Wiboanet f a oled wuma s
'ta niisama sugune jänelepüls ku, lo.k te.sed. Ma

taha sind suqugi meelitada, kui a«,a kardetawats
p « ? siis mine rahuga oma teed ja « " ° k M u "
M tontidega walmis saada, ,ust " « / ° « ° ' " " ? " °
sim üksi oma tontidega wäl,°sp°°l l°ssiw°l°me,d
walmis pead saama. Head teed.

Selle peale naeris munl lsearalilult. Ta °l>
häst trehwanud. need sõnad mojusiwad Paremme
' K " teis. tondi lugusid

h ^ ^ ^
jutud ümber llliwad! . ,,

- Seda saad tohe ise näha, naens munk nn-
suguse l)«aleq», nagu oleks l ° täna 0,ge r 0 0 m ^
mas tuus. Siiski koias selle naeru sekta ta
tahjuröom. Kui Niboane '«°° , ' " "«s ' °
oleks näinud, mis niisugune on m tngn °n'°
r i t enese küünte wahel nähcs, sus e. ° s ta
mugi enam selle mehega ühes edasi astunud.
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mõistis munk aga ka wäga osawaste ta eest ära
warjata ning püüdis lahke jutuga ta usaldust enesele
Wöiw.

— Need wanad katkend müürid warjawad eneste
wahel wäga palju tähtsaid saladusi, ütles ta, ja
teewad ühe noore inimese silmad mitmes asjas lahti,
mille mõju ta surmatunnini enam ei uneta.

Uudishimulikult käis Wiboane munga järele, kes
natuke aega müüri ääres midagi näis otsima. Kor-
raga läks müür lahti ja pime käik awas end fissc-
astujatell'. Munk astus ees sisse ja walgustas pik?a
pimedat koridori, kust läpatanud wana maja chk
wasta tuli. Kui Wiboane sisse oli astunud, wajus
uks nagu iseenesest praginal tinni ja mõlemad mê ed
oliwad kottpimedas kitsas pikas ruumis.

— Mkspärast uks meie tagasi kinni panti? kü-
sis Niboane mungalt.

— See uks awab ennast üksi sissetulekuseks,
naeris munk ja ta naer kõlas kõledalt niiskete müü-
ride wahel edasi. Nägemata waimu käed pcnewad
ta iga sisseastuja tagast linni ning mitme tagasi-
pöörja eest ei lähe nad iialgi enam lahti.

— Munk? ma ci mõista su kõnet. Mis need
siZnad tähcndawad?

— Nende tähendust pead sa warsti teada saama,
enne soowin ma aga sulle ühte kohta näha, mis sulle
iseäranis tähtjas on.

Wiboanel oli niisugune tundmine, nagu oleks ta
priius ukse taha jäänud ja nagu ci oleks ta nende
wanade müüride wahel mitte enam oma peremees. Ta
himu oli warsti selle kõleda pesa waatamisest ja
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lämmatawa ohu sisse neelamisest otsas, ning igatsus
Mlsis lahke metsa 0hu ja wabaduse järele.

Pikka korridori mööda, millest mõlemalt poolt
mitu roostetanud raud-ust müür: läbi tvistist teis'
tesse ruumidesse wiisiwad, oliwad nad uniniaks lõ-
pule jõudnud, kus wana ara luitunud wärwidega
pilt seina peal seisis. See pilt oli selle poolest wäga
iseäralik, et tal oma tükati ära kustunud wärwide
kohta wäga elutruu pea otsas oli. Kätest oli wae-
walt aru saada, mis ta nendega ülewal hoidis, aga
mustjas hade wiskas enesest warjugi wärisewa latri
tnlewalgusel, paksu nioktadc ümber lehwis põlglik
naer ja silmad näitasiwad krguni liikumagi. Oli fee
toeste ilmsi W0i luuletas Wlboane üles kihutatud
kujutus-woim waewalisel wa^use wirwendusel temale
liikumise juurde — seda ei mõistnud ta isegi enesele
ara seletada. Ol i see nüüd kuidas ta oli, aga tont<
lik kõle oli see temale küll. Ta arwas hirwitamistki

tuulwat.
— Mis Pilt see siin on? küsis ta seltsimehelt,

kui see üht weikest madalal seiswat ust lahti katsus
teha.

See on Waua püha Antoniuse pilt, wastas
munk. See on juba laugelt üle saja aasta siin seina
peal seisnud, ja ikka on ta nägu weel kui elus, ehk
küll nuudu terwe kcha ajaamba kulutamisel pea ära
kadunud. See Pilt on mitmed lossis käijad nii ära
ehmatanud, et nad põgenema paniwad ja tondid wi-
hale äritasiwad, ning sus muidugi ilmast kadusiwad.

Uks targas lahti ja pime sügaw haud paistis
wasta, m M põhja tulewalgus el tunginud. Wlbo-
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ane astus wasta meelt selle pimeda haua sisse, kuhu
üks wana, pool mädanenud limane puutrepp wiis.
See oli keldrisarnane ruum, kust haisew niiske öhk
wasta puhus. Kõik oli siin koristamata ja puhasta-
mata, nagu ta niisuguses surnud köhas ka teiseti ei
wöinud ollagi. Kes teab, millal siin wiimati weel elawa
inimese jalad käinud? Kõle on küll niisugune maha
jäetud maja. Mis siis ime, kui inimesed teda kartma
hakkasiwad!

Ühes seinas seisiwad mitmed uksed köwa raud-
kangidega ja suurte kiwidega kinni pantud. Ühe
ukse taga nägi Wiboane weel taunis wärskeid jälge-
sid. Ukse kärgist oli näha, et teda weel hiljuti
paigast oli liigutatud.

— Mis on nende uste taga? küsis ta mungalt,
kes tulewalgusel osawalt nende märkide poolt ära
käänis, mis inimeste käimise jälgi tunnistasiwad.

— Meie W3ime kõhe järele waadata, andis küsi-
taw wastuseks. Nende sõnadega läks ta ühe törwa-
lise ukse juurde, kiskus selle waewaga lahti. Rooste-
tanud hinged karjusiwad kisendades ja tegiwad suures
keldri ruumis niisugust kära, nagu langeks kõik wa-
nad müürid kokku. Selle sekka oli ka nagu inimese
heali kuulda. Kui ta körwad teda ci petnud, siis
tungis talle üks kaebaw heal nagu maa alt körwu.

— Tule mu järel, tee on lahti, käskis munk.
See uks wiis ühe kitsa ruumi sisse, kus weel

halwem öhk heljus kui enne U istes sumbunud ruumi-
des. See oli wölwialune, kust jälle üks trepp
kõrgemale wiis. Seal seisis üts lahti ja mõlemal
pool ust sügawad haugud müüri sees.
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— Mis healeb need seal suures keldris oliwad?
küsis Wiboane ülewel lahtise ukse ette seisma jäädes,
kust sügaw pimedus wastu waatas.

— Neid healesid saad sa warsti tundma õppima,
kui ise ühes laulad, kostis munk ja hirwitas selle
juures kõledalt. Sa mäletad wahest weel, mis ma
sissetulemise juures sulle juba ütlesin, et tondilossi
uksed sisse tükkijate taga enam lahti ei lähä. Siin
all on sinu loht, sinu haud, siia sa lähed ja siit sa
enam wälja ei tule! See on sulle su rahwa üles-
kihutamise eest määratud, siin on sul aega plaanisid
teha, nii kaua kui sul lusti on ilma söömata ja
joomata elada, sest tondilossis seda ajawiidet ei
tunta. Siin woid oma uudistanu kustutada. Ma
wdiksin sulle wecl ristiusu onnistust anda, aga sa
oled ju tagasi pöörnud pagan. Sellepärast lahkun
ma sust ilma õnnistuseta. As:u nüüd alla!

Wiboane oli kui maust s^lwata saanud. Kas
W0is munk temaga nii kõledat nalja heita — tõsi
ei wöinud see ometi olla! Aga kui ta tema näusfe
waatas, mis ta nüüd tema eest enam ei warjanud,
siis pidi ta ära ehmatama. Sealt paistis põrgulik
tigedus ja saadanlik naer kui tortaw oda talle wasta.

— Wilets petis, taewa ja maa teutaja — wa-
gaduse kuue kandja, hüüdis Wiboane ära rääkimata
wihaseks saades. Mis tahad sa minuga siin teha?
Sina inimesc jumaliku auu wilets mudasse tallaja!
Ma näen, sa oled ühe kölwatu saadana kõige ala-
tum ori, kcllc ees isegi ristiusu Jumal oma sil-
mad peab maha looma, et tema niisugust teutust
ilma loonud. Kui sa ta juba omas inetus töös wa-
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naks ja halliks oled läinud ja ikka õnnega inimesi
hukka saatnud, siis oled sa minuga wäga waleste
rehnungi pidanud. Kes teisele auku kaewab, see lan-
geb ise sisse. Waata siia, see auk on sinu jauks,
siin 0,1 s inu paik, et selge taewas oma palet sinu
peale waatamisega ei pruugiks rojastada.

Nende sõnadega tungis ta munga kalla'e, kes
tema tugewa käte all teisel silmapilgul julgcste all
sügawas oleks wingerdanud.

Aga enne tui Wiboane oma käsa munga külge
sai panna, tundis ta ennast mitmest tugcwast käest
kinni peetawat.

See peale tungimine tuli ootamata. Ta rabas
kõigest jöuust, aga lahti ei saanud ta ennast mitte
raputada Juba oli tugcw nöör ta mõlemad käed
selja taha köitnud ning kisti ikka köwemalt ja walu-
samalt kokku. Ta nägi enese ümber mitu meest
pool pimedas. Need oliwad ta salaja peale tulejad,
kelle wastu ta ennast ei teadnud walmistada.

— Nisake see pagan sisse! müürgas munga lvi-
hane heal.

Tume mürin ja kõlin tungis alt pimedusest ülesse;
selle peale oli natuke aega oigamist kuulda, siis jäi
kõik wait. Niboane oli ladunud, üksi munk oma
kolme abimehega seisis ülewel ja waatas alla süga-
wasse teldrisse, kus aga midagi näha ei olnud.

Ruttu kandsiwad mched kiwa kokku ja müürisiwad
natukese ajaga augu köwasti kinni. Kui töö tval-
mis oli ja mehed waimude kombel müüri aukudesse
ära kadusiwad, seisis munk wecl tükike aega uue
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müüri ees, tegi oma sala märgid sinna peale, ja
läks siis pikkamööda minema.

Koledaste tolas ta põrgulik naer läbi keldri
müüride.

Sedasama metsa teed mööda, kust weidi aja eest
Wiboane tondilossi poole läks, ruttas nüüd see naiste-
rahwas, tes Mida käest Wiboanet taga küsis. Tal
oli wäga suur rutt. Higi oma hõõgama otsaesise
pealt pühkides jäi ta mitu korda kuulatama, kas
mingit healt ei kuuleks, aga ta körwu ei tunginud
muud kui tasane metsa köhin ümberringi. Näsi-
muse parast ei tahtnud ta jalad enam käia, aga
siiski polnud tal aega puhata.

— Tema peastis mu käru küünte wahelt, ja ei
kartnud oma elu pärast — ja mina pean siis wäsi-
nud olema, kui teda igawesest wangipölwest ja
hirmsast ftiinasurmast w0in peasta, rääkis ta iseeneses
ja kiirustas oma wäsinud sammusid. Ta ei wöi
weel nutte wäga laugel olla, wahest jõuan ma weel
talle abiks. Helde taewas, laena mulle täna weel
jõudu, sa näed, et ma oma kohuse täitmise pärast
ruttu edasi pean saama.

— On see aga paljas kohuse täitmine? mõtles
ta edasi. Kas on kohuse täitmisel ja tänulisel mee-
lel tõeste nii suur jõud, et ta ühe noore tütarlapse
süda-ööl magusast uncst töige kardetawamale teele
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saadab? Kui ta niisugune mässaja on, kui isa ja
Goswin tähekesi könelesiwad, siis oleks see minu poolt
küll ülekohus tema fteastmiseks tööd teha. Aga ta
nuhtlus on hirmus; kui ta ka kurjategija oleks,
siiski ei tohiks ta nii halastamata kombel hukka saada
mõistetud. Aga kuidas wöib ta kurjategija olla
— ta on minu elufteastja, minu kõige ülem hea-
tegija, mu süda tuksub tema wastu sojemine kui ühegi
teise nooremehe wasta. Tal on õigus, kui ta oma
waese rõhutud rahwa eest midagi teeb — see on ju
ilma inimese õigusteta orjuses, kuidas wöib seda ini-
mese õige süda pahaks panna? Ta on ühe mehe ees-
kuju, mis on kõik noored rüütlid tema wasta, kes
oma julguse ja wahwusega edewalt hooplewad ja ini-
mese pühamad tundmused toorelt jalgade alla talla-
tvad? Oh kui heameelega oleksin ma ka see piiga, keda
ma praegu nägin? Tema tohib seda meest armastada,
ta wöib seda igaühele ütelda — mul ei ole seda
määratu suurt õigust mitte. Ma tunnen enese wäga
maha jäetud, wäga õnnetu olema. Mis eesmärk on
mu hulljulgel teul? Omaks ei wöi ma seda meest
iialgi saada.

Aga kas inimesed ennast ainult siis teiste heaks
peawad liigutama, kui nad ise sest lasu faawad?
Taganege, alatud mõtted! Mu emalik sõbranna on
mulle ikka ütelnud: Hildake, heategemine on inimese
töige ülem warandus, mis ta enesele wöib koguda.
Laps, tee ikka ja alati head!

Nenoe mõtetega oli ta lossi juurde jõudnud. Ette-
waatlikult silmas ta enese ümber, näha ega kuulda
polnud midagi. Kõik oli pime ja wait, waik kui
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hauas. Ja see päratu wana maja oli ka ise tõsine
haud, siin närtsis iga elu, mis wägiwaldselt ehk kawa-
lusega sisse wiioi.

Tasa sammub ta üle weikse lagendiku lossi müü-
rini. Tal näib tee tuttaw olema, sest weidi aja
otsimise järele jääb ta müüri ecs seisma ja wajutab
ennast terwe kcha raskusega wastu müüri. See aga
ei awa ennast täna enam nagu sel ööl, mil Wlboane
teda sealsamas köhas müüri sisse kaduma nägi.

Nüüd ei woinud ta enam kähe wahel olla, et
siit täna on käidud. Ja see käik pidi iseäraline
olema, sest miks oli uks kinm pandud! Nagu sel-
gcste wöis näha, muidugi sellepärast, et teegi kutsu-
mata külaline kurjategijat ta saagi juures segama
ei saaks.

— Hilja, hilja, õhkas ta ja pisarad wajusiwad
silmi. Potsuwa südamega pani ta körwa wasta
külma kiwimüüri ja kuulatas. Üksikud lumedad hea-
led kolasitvad nagu sügawast maa alt ta körwu. Ta
kuulatas hinge tinni pidades. See tolas tui waid-
lemine, aga ometi ei wdinud ta sõnadest aru saada.

— See on Wiboane ja Gostvin, helde laewas,
mis saab küll sellest wiimaks? ohkas ta surma hir-
mul. Kuis wöin ma teda weel pcasta? K0ik uksed
on kinm, ja kui nad ta lahti oleksid, mis woiksin
ma ometi sellele hirmsale toorele mõrtsukale tcha? —
Püha Maarja, kuule oma lavse pallret ja wii ta
palawad südame ohkamised kõige kõrgema trooni ette,
et ta ülekohust nuhtleks ja ilmsüütust tigeduse ja 0e-
lusc wangist peastaks!

Seespool oli tüminat kuulda. Need pidiwad jala
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astumised olema. Ta kargas ^ruttu kui kerge hirtv
pöesaste wahele tagasi, kuhu ta ennast ilusaste ara
wöis peita ning sisse käimise kohta ka selgeste näha.

tondilossist ei tulnud aga ometi keegi wälja,
nagu ta ootas. Paar korda tuulis ta weel tumedat
tüminat, aga mitte enam kui enne, sügawas, waid
nüüd tnli see heal nägu ülewelt pilwete poolt. Ta
arwas ka naeruhealt kuulma. See kcstis aga ainult
silmapilk. Siis walitses jälle endine haua waikus.

Ta ei mõistnud enam oma tundmusi walitseda.
Sügaw hinge piin ja ära rääkimata ahastus ühe
kalli elu pärast litsusiwad talle pisarate ojad silmi.
Ta oli praegu niisuguse oleku sisse sattunud, milles
ta isegi ennast enam ära ci tunnud.

Sellest olekust äratas teda üks kähin, lõõtsuta-
mine ja tasane nuutsumine. Ta waatas enese ümber
ja nägi, et üks naisterahwa kogu tondilossi poole
tormas.

See oli Wiida. Ta tundis tema ühe ainsa pil-
guga ära. Aga mis plaan pidi tal olema, et ta
üksi siia julges tulla? WSi ei mõistnud ta tondi-
lossi karta?

Tal oli nöuu teda manitsema hakata, mitte edasi
minna, kui see juba isegi lossi müürisid silmas ja
ehmatades seisma jäi.

— Hirmus, hirmus, kõneles ta iseenesega pool
waljult, nii et pödsas marjul oleja piiga seda kuulda
wöis. Minu jalg ei ole weel enne siia saanud ja
nüüd seisan ma üksi süda pimedal ööl siin ilma
abita, ilma trööstita. Ma ei ole kumbagit enam
näha saanud, ei teda ega ka seda tundmata Piigat,
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kes mu südame nii hirmus rahutumaks on teinud.
Ma olen nende alatumate kadeduse tundmuste wasta
sodinud, aga nad ei kau mu rinnust. Oh ta tahab
lõhkeda; ma kardan, et mu meeled segaseks jääwad.'

— Via ei jõua kauem lvälja saunatada scda
teadmata olekut, mis mind ära rääkimata walusalt
piinab. Ma pean teada saama, mis temaga on
sündinud, tas see ka mu elu maksab. See kõle
müüriware kõige oma hirmudega ei jõua mind tagasi
ehmatada — ma tahan sisse tungida, olgu seal mis
taht ees, tui ma aga teada saan, kus tema on ja
mis temaga on sündinud! See wöeras Piiga, kes
nii suure hoolega ta eest muret kaunab, peab temaga
tokku saanud olema, sest muidu oleksin pidanud ma
teda teel nägema ehk kSige wähemalt siin leidma.
Siin on aga kõik waik kui hauas. Ükski asi ei anna
tunnistust neist woitlustest, mis siin wahest üürikese
aja eest weel wercwalamisega loppesiwad. Üksi ühe
meeleärahcitwa tüdruku, süda heitleb ise oma waluga.
Ma eksin ümber ilma plaanita, ilma nöuuta, ei wdi
ennast ega teda aidata; mis asi kohustab teda siis
minust suuremat lugu pidama, kui igast teisest küla
tüdrukust, lellel prisked paled ja lahked silmad. Ja
ometi oleks see mu surm, kui ta kedagi teist siin
ilmas oma körwale wotaks ja mind törwalc jätaks.
Seda ei tohi sündida, kellegil ei ole tema peale suu-
remat õigust kui minul, sest kecgi hing ei wöi teda
palawamalt armastada kui mina.

Lossi, müüri seest tuli häkiste must aut nähta-
wale ja warsti ilmus sealt pika mantliga inimese
kogu. See oli munk; poofas warjul oleja neiu tun-
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dis teda selgeste. Ta waatas teraselt enese ümber.
Iseeneses rääkija piiga ei näinud teda nutte.

Ruttu tahtis warjul oleja Hdiidale mõne sõna
körwa sisje sosistada, et ta enese ara peidaks, enne
kui munk teda näeb, aga juba oliqi munga teraw
silm teda näinud. Ruttu astus ta Wnda poole, kes
weel midagi kurja ei aimamid. Kui ta wiimats
munka silmas, ol i põgenemine juba hiljaks jäänud.
Ta tatsus küll ennast põgenenule ladl pea?ta, aga
mdne hea sammuga oli münt w järele ji)udnnd ja
kinni wötnud. Ehmatusest uimade langes Wnda mi-
nestuses tema tugewatc käte waw l maha. Hi l ja , hi l ja!

9.

A s j a t a kät le .

Kui Wnda wähe toibus ja enese lugu märkas,
tuli uus hirm ta peale. Ta Umd's riietest ära, et
see seesama inimene oli, kes ,mtut<fe aja eest ta
maja eest Wiboane järele lats.

— Mis sa minutt tahad? tusis ta põlglikult ja
ka-tfus ennast lahli raputada. Aga ta käed hoiosi-
wad teda tui tulised tangid wulusalt kinni. Ta
tatsus teda küünistada — hammustada, aga see
näitas mehele ainult nalja tegewat.

— Ohoh, sa ilus metskass, tahad tvist küll mu
silmad lõhki kriimustada, naeris ta toled«It ja ta
heal tümises iseäralikult. Noid tatsuda aga julgeste.

^ Kas lased mu silmapilk lahti? küsis Niida
üritatult.
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— Rumalus, nii hea saagi pean ma lahti
laskma. Kes ajas sind käru küünte wahele jooksma?
Wöi ei tea sa, et tondilossi juurest keegi hing ei pease?

Wihaga andis Wiida talle kõigest jonust tugewa
rusikahoobi wastu silmi. Aga ta tuigerdas ise
walu pärast jalgade peal. See hirmus mees kandis
raud-silmawarju, ja ta oli oma küe hirmsaste ära
põrutanud.

Mees naeris uuesti.
— Lase lahti, kisendas Wiida meeleäraheitmi-

ses. Wastuse asemel tundis ta ennast weel walusa-
malt kinni hoitawat.

Wälgu kiirusel Mudas ta kähe teraga noa woö-
wahelt ja tõmbas sellega mööda munga käsa. Te-
raw riist ragises rauda wastu. — Mungal oliwad
raudkindad käes!

— Tondi peale ei hakka ükski terariist, hirwi-
tas munk ja pigistas ta käed nii walusalt kottu,
et piiga ainus sõjariist, ta nuga, maha kukkus. Ütle
mulle, sa tige metskass, mis on sind siia ajanud?

— Ma tahan oma armukest peasta.
— Kes on su armuke?
— Wiboane! Sina oled ta siia toonud, oled

ta tondilossi wiinud — anna ta wälja!
Pilkaw naer oli selle wastus.
— Mis on see mees sinule kurja teinud, et sa

ta järele luurasid ja ta elu waritsesid?
— Ohoh, tüdruk, tas sa tahad mind wastuta-

^ misele wdtta, mis ma teen ehk ei tee! Selle eest
ei ole mul kellegile wastust anda. Mis Wiboanega
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on sündinud, seda on ta ara teeninud. Nüüd sa
tead juba küllalt, ja ära sellest enam räägi.

— M s kurja on ta siis teinud?
— Iga teine küsija peaks niisugust julgust iga-

wese wangipiZlwega kahetsema, aga sinu wastu olen
ma suuremeeleline, nagu ühe auusa rüütli wiis wäeti
naislerahwa wastu nõuab. Sellepärast ütlen ma
sulle: Wiboane on julgenud ordu walitsuse wasta
oma ära neetud keelt tarwitada. Suuremat surma
süüdi ei W0i ilmas enam olla. Nüüd sa tead.

— Kui üks mees oma surmani rõhutud fugu-
rahwa eest wälja astub, siis on ta auustamife ja
lugupidamise wäärt, wastas piiga munga karjuwast
ülekohtust wihaseks saades ja kartust kautades. Kui
ühele loomale elu tallale kiputakse, siis hammustab
ka kõige wagam jänes. Ordu walitsus on rahwa
elujõudu rohkem kui sada aastat imenud — kes wöib
seda pahaks panna, kui ta kord ennast oma were-
kaanist lahti tahab raputada? — —

— Pea tinni, sa rumal tüdruk, kisendas munk
kiahele. Sa ei tea, et su julgus su priiuse, su
auu, su elu maksab. Su nõdrameelsed sdnad möis^
tawad su ilma peastmata hukka. Sa tuled minuga ühes!

— Tagane minust, sa inetu inimese soo teutus!
hüüdis Mida teda Mgdusega enesest ära lükates ja
ta raudse käte wahelt lahti kiskudes. Ometi ei läi-
nud see katse tal korda. Munga raudkäed oliwad
lahti murdmata.

— Ahahah! Sa tuled ühes, naeris ta kolcdaste.
Tondilossis on ka sinu jauks weel ruumi. Sa oled
seda ise tahtnud.
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Mis wöis n0rk neiu tugewa mehe wasta!
Weel mi)m silmapilk, ja tondilossi uksed läksiwad

tema taga niisama igaweseks kimii kui Wiboane taga.
Aga seal sündis ootamata ime.
Munk ei olnud weel kolme sammu oma saagiga

paigast ära saanud, kui järsku üks tontlik kogu teele
ette astus.

— Munk, pea! hüüdis see nii sügawa healega
kui see tal woimalik oli. Häbemata inetu tondilossi
tont ja süüta inimeste mõrtsukas! Wärise oma ülema
wiha ees, sa Wlwatu sulane. Sa pend oma inetu-
mast tegudest wastust andma, ma nõuan sinu käest
kõik süüta hinged tagasi, mis sa elawalt tondilossi
waremete keldridesse oled matnud. Lase lahti see
laps!

Munk oli selle ootamata juhtumise üle natuke
kohmetanud. - Siis aga naeris ta jälle oma sügawa,
pörisewa healega lühidelt.

— Hirmutes, kes sa oled? küsis ta siis külma
rahuga. Si in olen mina täielme isand ja kdigi
kutsumata külaliste wali waenlanc. Mind ei wöi
sa siin hirmutada.

— Ma wannun sulle hirmust kättemaksmist,
ütles heal pühalikult edasi. Su teud kisendawad
taewa poole, kus üks õige Jumal elab; anna was-
tust oma tegudest. Sa kannad wagaduse kuube, et
süüta inimeste seas kui hunt lambakarjas hirmust

-lõikust pidada. Anna wälja Niboane ja lase lahti
see tütarlaps, kes sulle küüne wäärt kurja pole tei-
nud. Muldu peab sind mu wanue ära needma, mi
tõeste kui praegu pime taewas mcie pea köhal seisab.
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Munk pani sdrmed suhu ja hele wilistamine kajas
metsa ja kõledasse lossi.

Mõne silmapilgu pärast kostis tondilossist tume
wirin wastu.

Kõneleja tundis selle tähendust wäga hästi. See
oli appi kutsumise märk, ning wastus lossist tähen-
das, et seda kuuldud. Kui weel mõni silmapilk
aega mööda läks, siis tuliwad lossitondid wälja, ja
kõik, kes kätte puutusiwad, oliwad ladunud.

— Põgene, laps, mis sa tvöid, sosistas ta
Wiida ligi karates talle törlva sisse. Muidu on
köik kadunud — tondid tulewad! Kui sul elu armas,
siis kuule mu sõna. Ruttu, ruttu!

Nende sõnadega kiskus ta Wiida munga käest
lahti ning hüüdis talle weel järele:

— Walmista ennast oma hirmsa nuhtluse wasta,
sa saadana eeskuju!

Teisel silmapilgul oliwad põgenejad põõsaste
warjus.

Munk pööris enese ümber. Lossist tuliwad mus-
tad warjud wälja.

— Wötke nad kinni, need hullud naud! kisendas
ta oma juurde ruttawatele togudele. Nad peawad
oma hullu julgust kahetsema. Praegu jooksiwad nad
nende põõsaste wahele ara.

Ta näitas käega sinna poole, kuhu põgenejad ta
silmist ära kadunuo.

Kaua testis kära ja otsimine, aga wiimaks tuli-
wad otsijad omeli ilma põgenejateta tagasi.

— Kuida moodi otsite, teie lamba naud, müür-
gas munk hirmsas wihas. Häbenege silmad peast,



— 63 —

tolm neli meest ei leia tahte tüdrukut ülesse, kellel
ometi jooksmiseks jalgu ei ole. Kätte pean ma
nad aga saama.

Ta mõtles natuke aega uue otsimise plaani peale.
Korraga torkas talle hea mSte Pähä. Ta naeratas
heameelega. See plaan näis wäga tark ja tulus
olema.

— Werekoerad ahelate otsast siia! müürgas ta
siis. Ma tahan näha, kas need mitte meile põgene-
jate puruks kistud kehasid tagasi ei too! Hahah!
Ruttu, ruttu, enne kui jooksjad kaugel on.

Kaks suurt koera, tes lossis tugewate ahelate
otsas juba mõni aeg oliwad nälginud, toodi walja.
Munk ise pani nad jälge peale. Kõhe hakkasiwad
nad rahutult ahela otsas kiskuma.

— Murra maha! hüüdis ta ja laskis murdjad
lahti.

Teisel silmapilgul oliwad nad otsijate silmist
ladunud.

Munk tundis neid koeri wäga hästi. Nende
käest ei woinud nad peascda.

Rahulise südamega, nagu oleks ta kdige suuremat
head teinud, läks ta ära lossi poole. Tema was-
tased oliwad körwale saadetud, ta oli oma peremche
käsku täitnud - - nüüd wois ta rahulikult hingata.
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10.

Kui inimene oma sobra soowi on ilusaste ära
täitnud, siis tõttab ta seda teada andma, et sõbra
rõõmust nägu näha, ta tänu-sõnu kuulda ja ennast
heategemise magusast wiljast rõõmustada. Seesama
tundmus ajas ka munga warakult losn oma pere-
mehe juurde.

— ^äga hea, et tuled, ütles orduwend talle
juba uksele wastu astudes ja ta kätt raputades.
Ma tunnen oma Goswini. Vila lahkudes ütlesid,
ct sa enne ennast mulle ei näita, kui mu käsk täi-
detud on. Tänasest warasest tulemisest märkan, et
see sul ime ruttu korda on läinud. Eks pole tõsi?

Munk naeratas heal meelel.
— Poiss on oma paraja paiga peal. O l i küll

tegemist, aga kes Goswini wastu saab? Temal on
ikka pea ja süda oige köha peal. Ma pean ütlema,
et ilma targa mõistuseta ja raudse julguseta niisu-
guseid asju keegi tont toime ei wöi saata.

— See on tõsi, kiitis lossiherra järele, kellel
munga iseenese kütuse wastu midagi ei olnud ütelda.
Sellepärast pean ma ka oma Ooswinist suurt lugu.

— Selle eest on ka mässamine juurteni ära
häwitatud, seletas munk edasi.

— Kas sa wahest ka mõnda teist weel ei ole
püüdnud?

— Kaks hullu tüdrukut, kes narri kombel Wibo-
ane järele tondilossini oliwad jooksnud, et teda —
mõtle mis aruke hullukestel peas — ära peasta!
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— Mispärast oliwad need ta järele jooksnud?
— Noh, armastawad Wiboanet kui waresed wana

hobust. Oh fee oli küll pagana nali, kuidas nad
mind hirmutada tahtsiwad, just kui oleks ma mõni
wana memmeke, kes tonn kardab — mina, kes ma
ise tontide pealik olen!

— Mis nendega siis tegid?
— Saatsin koerad peale, oli lühike, rahuline

wastus.
— Ja need murdsiwad nad ara?
— Ei, ma ei usu.
— Aga siis läkfiwad nad ju koju kära tegema,

mis Wiboanega sündinud. Ja seda ei tohi ometi
keegi teada; muidu tuleb meie asi kõik päewawalgele.

— Ära karda. Sellest ei tea keegi elaw hing
midagi, waigistas munk oma isandat.

— Ja kui need kaks tüdrukud ära murtud ei
saanud, kes. järele oliwad tulnud?

— Nad ei saanud mitte ära murtud, waid ära
söödud, seletas munk. Koerad oliwad mitu pä?wa
nälgas olnud ja sarnaste juhtumiste peale ette wal-
mistatud.

— Soo, soo, soo, nüüd ma mõistan sind. See
on bea. Siis ei jäe jälgi järele, ega pole iga tühja
tühja tarwis müüride wahele wedada. Muidu wöiks
meie laialised keldri urkad weel kitsaks jääda. Wi-
boane on aga kindlal köhal?

— Tugewa uue müüri taga, kõige wiimases
keldris, sa tead ju? — Korstna all!

— Tean, tean! Sinna sai ka tema isa?
- Jah, Wilken von Ilsede.
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— Siin on su wapruse palk! Nende sõnadega
laskis lossiherra mõned hiilgawad rahatülid mungale
peusse weereda. See kummardas nende eest andjat
pea maani.

— Kas Harjumaa nõid on juba wait jäänud?
küsis siis lossiherra.

— Tont seda teab, kuidas see nSnda kaua wastu
peab. Ma kuulsin teda weel täna ödsegi hoigama.
Ta peab tüll nõiakunsti wäga hästi mõistma, ega
ta muidu nii kaua söömata ja joomata ei elaks.
Kui mina ise waremete walwaja ei oleks, siis peak-
sin ma peaaegu uskuma, et talle teegi toitu kätte
kannab — aga ma tean, see ei ole woimalik.

— Pea teda siis hästi kinni. Ta wöib muidu
oma nõidusega meile ei tea mis kahju teha. Las'
ta wintsleb seal nii kaua kui tal lusti on!

— See on ka minu mõte! tähendas südameta
waremete waht, munga riides käia mõrtsukas Goswin.

— Siis on mul weel üks inimene, teda sa ära
pead toimetama, algas lossihärra jälle oma juttu.

— Kes see on? Niipea kui ma ta ülesse leian
ja kätte saan, ei saa ta ialgi su silmade ette tulla.

— See on Armil, üks noor mees, teda wöib
tergeste sellest ära tunda, et tal näus suur arm sei-
sab. Seda poisikest ei wöi ma ialgi uskuda, ma
arwan, tal ei ole minu wastu mitte head mõtted
südames. Parem on tui niisuguseid tahtlasi nägusi
mitte näha ei ole, kui et nad priilt ümber käiwad
ja ei tea mis suurt kurja wiimaks teewad.

— Sinu soow on minule kõige waljum käsk,
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mida ma enne unes ega ilmsi ei uneta kui ta täi-
detud on, kinmtas truu ori.

See on hm. Ma loodan sinu tarkuse ja ka-
waluse peale. Mine siis nüüd ja tee, mis su tohus
on. Walwa hoolega selle järele, mis rahmas teeb
ja mõtleb! Kus paha näed. seda larista oma arwa-
mist mööda — selleks annan ma sulle ordu nimel
täielise woli. Tondilossi pea aga ta täie kuulsuse
sees ja ähwarda kõiki talupoegi põrgu hirmuga, kes
töö juures muude asjade peale hakkawad mõtlema.
Kas seisab meeles? . . . . .

— Nii kui kiwitahwli peal — wnmane km s0na!
Mehed lahkusiwad.
Lossiherra istus üksi natuke aega sügawas mõt-

tes, siis helistas ta kella.
Teener tul i . Ta kummardas sügawalt oma

isanda ees.
— Lase Hilda siia tulla!
Teener läks.
Lossiherra ootab tükikese aega. Aga tütart n

tule. Kannatamatalt kõlistab ta wst korda.
Teener tuleb ukse peal nähtawale, M b aga laht-

lafelt seisatama.
— Noh, kus Hilda on?
— Ei ole kõdus, ütleb kohmetanud teener.
— Kus ta siis on?
— Ei tea, kõrge herra. Wift wä^a lamud.

Täna on ilm ju oige ilus. . .
— Kui ta koju tuleb, sus saada ta kõhe mmu

juurde, küseb lossiherra ja läheb teise tuppa.
— Mis tont ta juba nii wara woodlst walza

3-
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on ajanud? küsis ta iseeneses. Kui mul teda tar-
lvis on, siis ei ole teda kõdus. Olen teda üleüldse
liiga enese tahtmise järele üles lasknud kastvada:
teeb, mis ise tahab. Nüüd wöib ta weel oma wa-
nale isale häbi tcha. Ma olen iseeneses tähele pan-
nud, et ta ühegist noorest rüütlist suurt ei hooli,
ja ometigi on aeg käcs, millal ta mehele peab minema.

See asi peab muutma!

11.

A a k s piigce südant .

Põgenejad piigad oliwad õnnelikult munga käest
lahti peasenud ja põõsaste warju saanud, nii et munk
neid enam ei näinud ega järgi mõistnud tulla. Wiida
oli taieste ilma mõtteta, ta täitis oma tundmata
sõbranna käskusid masinlikult ja läks talle ilma wasta
panemata järele. Tema juhataja oli munga mõt-
test ja appi kutsumise st wäga hästi aru saanud ja
teadis küll, et siit üksi wiledad jalad neid weel 0n-
nekorral wöisiwad peasta.

Ehmatus ja hirm oli aga ta seltsilafe jalad otse
kui kammitsasse pannud. Ta kiskus teda kätt pidi
enese järele, aga see läks nii aegamööda, et sel wii-
sil waenlaste eest põgenemine wöimata näitas olema.
Küll sosistas ta temale waimustawaid ja hergusta-
waid fönu korwade sisse, aga see tõik ei mõjunud
palju.

Pidi ta tema üksi oma saatuse hooleks jätma



— 69 —

ning oma elu peastma? Siis oleks ta wecl pease-
nud. Wiidaga ühes ei olnud lootust.

Need mõtted tuliwad talle pähe, aga ta häbenes
iseeneses sarnast asja mõtelda. Kui saatus neid ühte
oli toonud, siis pidi ta neid ka ühes oma waljust
maitsta laskma. Selles lindlas mõttes hakkas ta
köwemalt Niida käest kinni, ct ta temast mitte maha
ei jääks.

Ta kuulis üsna selgeste, kui munk oma käsu-
alustele kange käsu andis, põgenejad üles otsida ja
tagasi tuua. Ta kuulis ka taga ajajaid enese kän-
nul ja oli walmis kõige wasta, mis aga ial wois
juhtuda.

Healed tuliwad ikka lähemale . . . tvarsti wöldi
neid näha . . . ja siis oliwad nad ladunud — . . .
kudunud kdik ilusad lootused . . . kustunud lviimsed
lootuse helkwad tähed; . . nende tulewikus paistis
juba Põhjatu sügawus . . . lahtine haud . . . kõle
must tacwas . . .

Ikka pimedamaks läks mõteldud tulewiku taewas,
ikka raskemaks elu, ikka kurwemaks, ikka rohkem tuli
sinna ahastust ja mccleäraheitmist. Weel mõni
samm, ja tagaajajate käed pidasiwad nad kinni, kinni
igaweste

Seal aga kadus korraga maa nende alt ära.
Nad kukkusiwad alla sügawasse hauda, kus pehme
liiw neid wasta WSttis. Kukkumine ei olnud neid
aga mitte palju ehmatanud, sest surmahirmus ei
woigi enam ehmatust olla. Ega surm surmast suu-
rem ei ole, ja hirmsamat ei wöinud ju enam midagi
olla kui elusalt maetud saada. Pealegi märkas
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Niida seltsilane warsti, et tagaajajad neist mööda
ikka laugemale jooksiwad.

— Taewale tänu, meie oleme peastewd! sosistas
ta oma seltsilasele tasa körwa sisse. Ole rahul,
Seke, fee liiwaauk on meie peastjaks saanud. Meie
ei ole mitte toore wäewdinm alla antud, meie üle
walitseb üks kõrgem wägi, kes kõik waenlaste nöuud
tühjaks teeb. Seesama juhtumine on mu südamesse
uut julgust, uut lootuse sädet hõõgama pannud.
Usu, õeke, mitte tigeduse kätte ei jää wöit, lvaid see
on õiglase meele ja truu südame kroon. Oleme siin
üsna wait ja puhkame, kuni suur kartus möödas,
siis wöime jälle edasi minna. Kui meie weel elame,
siis wöime ka teisi abitarwitajaid aidata; on aga
meie kehad külmad, siis on korraga neli armurikast
awitajat kätt kadunud. Hoiamc neid nii kaua üle-
wel kuni see meil korda läheb. Nad wöiwad wecl
ilmas head tchc>, kui puhas inimlik süda nende te-
gewust juhib.

Mida pigistas tummalt oma seltsilase kätt. Ta
oli sügawast südamest liigutatud, sest ta tundis küll,
mis wöeras piiga ka tema eest oli teinud. Aga rää-
kida ei saanud ta sõnagi. Ol i la liig kardetaw,
sest kui kergelt ei oleks neid wöidud kuulda ja nende
warju kohta üles leida?

Mõlemad jäitvad wait. Sammud lähenesiwab
laugemalt. Korraga kuulsiwad nad üht mütsakat ja
selle peale langet kirumist. Warsti tuli ka üks teine
heal juurde.

— Kas sa leidsid midagi? tusis keegi.
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— Keda paganat sa siin pimedas pead leidma?
oli wastus nagu maa sees.

Lühike naer.
— Kus sa siis praegu oled?
— Kukkusin üle kaela ühte ära neetud liitva

hauku. Tont murtku kõikide liiwawedajate kaelad
kahekorra. Siin W0ib oige inimene seljaluu kätki
murda.

Jälle oli naermist kuulda.
— Anna käsi siia, ma aitan su wälja. Höp!

Soo, nüüd oled eluga peastetud.
— Jah, aga puusa luud walutawad.
— Kas sa waatasid hoolega järele, wahest oli-

wad ka põgenejad seal haugus? küsis teine nalja
tujul.

— Mine ikka, rumal, siis olcksiwad nende kaela-
luud ka murtud.

— Aga wahest on nad ometi mõnda auku kuk-
kunud ehk kawaluse pärast ise seal warju otsinud,
arutas teine. Arusaamata on, kuhu nad jäänud?
Mis sa sellest arwad kui me aukusid läbi otsima
hakkame?

— Tühi waew! waidles auku kukkuja wasta.
Minul ei ole enam lusti sisse kukkuda. See kord
läks weel õnnelikult ilma suurema õnnetuseta mööda.
Kes teab, kuidas teine kord juhtub. Ehk kuidas ta-
had sa pimedas ka need köhad üles leida?

— Noh, eks siis ülesfe ei leia. kui jälle sisse
tukud!

— Tänan selle sakuska eest, wastas kukkuja t l -
bedalt. Iga mees hoidku kõige pealt oma nahka.
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Tütarlastele on juba sellest hirmust ka küllalt; ta-
gasi tulla ei julge nad ometi terwel eluajalgi enam.

— Parem oleks ikka, kui saagiga tagasi woik-
sime minna.

— Weel parem on aga kui terwe kaelaluuga
tagasi läheme, seletas kukkuja.

— Rumal saab ka kirikus peksa.
— Ah sina pead mind siis sellepärast rumalaks,

et ma sisse kukkusin?
— Kus sa selle küüruga lähed? Ma pean sind

just targaks, et sisse kukkusid ja kaelaluud ära ei
murdnud, ega nina wiltu ei löönud, pilkas seltsimees.

— Jäta ükskord oma edew lori, noomis kuk-
kuja, muidu wöm ma weel wihastada sinu üle.
Ja minu wiha tunneb terwe tondiloss.

— Kõige paremine weel minu kiunuwad körwad,
sahmas seltsimees wahele. Aga näe siin on mitmed
augud näha, las me ei waata neid järele?

— Tee seda, kui sul lusti on. Mina küll ühes
ei tule.

Põgenejad kuulsiwad kõik sõnad selgeste, kuulsi-
wad ka ligi tulewaid sammusid ja litsusiwad endid
hästi ääre ligidale augu vöhja, kuhu nii kerge ei
olnud näha.

Maa wärises, liiwa kukkus ülewelt kaela, otsija
seisis augu üärel, nad kuulasiwad hinge pidades.
Nüüd oli otsustaw silmapilk tulnud. Nägi ta neid
— oliwad nad kadunud, jõudis pimeduse waip neid
weel otsija silma eest warjata — oliwad nad peas-
tetud. Mis neiukeste südamed tundsiwad, seda ei
wöi keegi hing aimata, kes ise niisuguses surma-
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hirmus ei ole elulootuse ja surma kartuse wahel
kõikunud.

Wiimaks ometi läksiwad sammud laugemale. ilma
et midagi iseäralist oleks sündinud. Otsija ei olnud
peitjaid sügalvasse augu põhja ööne ääre alla mitte
nämud. Hirmus kilvi oli nende südamete pealt,
mis pea kuuldawalt tuksusiwad, ara weeretatud ja
Wiida seltsilane tahtis pea r00nm Pärast waljuste
hõisata. Raske on seda ri)ömu südames waiksclt
warjul pidada, mis niisugusel silmapilgul inimlist
rinda maru wäel lainetama paneb.

Kui healed juba nii laugele olilvad jõudnud, et
neid weel waewalt kuulda wois, siis tõusis Wiida
seltsilane ettewaatlikult üles ja puudutas oma kaas.
lasele külgi.

— Nüüd on aeg minna, ütles ta tasa. Kauem
ei tohi meie endid enam hea õnne ega selle liiwa-
augu warju peale usaldada. Ma kardan, et munk
mitte selle otsimisega rahule ei jää, waid oma me-
hed uuesti wälja saadab. Koidu hakatus on juba
käes, ja päewa walges ei warja see auk meid ühegi
Pimeduse jüngri silmade eest.

Osawalt kargas ta august wälja, ulatas Wudale
käe ja aitas selle ka wälja.

Waiksclt ruttasiwad nad mööda metsa alust edast,
kuni wiimaks weikse tee raja peale joudsiwad, kus
käimine — õigem ütelda jooksmine, palju lahkem ok.

Tüki maad oliwad nad juba ära käinud, kotttt
palmis taewa scrwa kulla karwaliselt ja saatts oma
õrna walgust üle metsade ja maade — kui haklste
suurt jooksmise müdinat kuulsiwad. Nuttu - targast-
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wad mõlemad teelt körwa puude tvarju. Teisel silma-
pilgul tormasiwad taks suurt were-koera neist mööda.
Mõni samm mööda jõudes hakkasiwad nad aga nuu-
sima, pöörsiwad tagasi tütarlaste kohta ja sealt otse
nende poole.

Nüüd alles läksiwad mõlema põgeneja silmad
lahti: Koerad ajasiwad nende jälgi taga — munk
oli nad neile järele saatnud. Ehmatuse kisaga lan-
ges Niida lähema puutüwi najale. Kaks were-
jänulist tigedat tondilossis ahelas hoitud suurt koera
seisiwad pölewail silmil tüdrukute ees. Üks targa-
mine, siis oleks nad maha tõmmatud ja teisel silma-
pilgul puruks kistud. Juba seadsiwad mõlemad en-
did kargamisele.

— Püha Maarja, palu mu waese hinge eest,
ohkas Wiida hinge ahastuses.

Enne aga kui kiskja ülesse kargas ja ta kallale
tormas, kargas teine piiga wahele, laskis enese Wiida
najale ja käraws waljuste:

— Pluto, Narri, mis teil on? Kas teie ei hä-
bene inimese kallale tikkudes?

Need sõnad tegiwad imet. Koerad kohmetasiwad
ära, zust nagu mõistaks nud iga sSna. ja ci teinud
midagi! Pealegi naitasiwad nad wäga rõõmsad olema,
nagu faaksiwao nad kaua aja järele jälle kord oma
kõige suurema sõbraga kokku.

Wiida ei tahtnud oma silmi uskuda, kui mõle-
mad murdjad ta seltsilase jalgade ette maha heitsi-
wad ja ta käsa ja jalgu lakkusiwad. Kuidas oli see
ometi wöimalik?
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Kui ta esimene ehmatus üle oli, küsis ta liigu-
tatud healel:

— Kelle koerad need on?
— Tondilossi koerad. Nad on meie jälgile las-

tud, et meid puruks kisuksiwad.
— Ja nüüd on nad kui lambad su jalgade ees!

Kuidas on see wöimalik?
— Et nad sada korda mõistlikumad on ja pare-

mat, õiglasemat südant rinnus kannawad, kui need
kihwtife mau südamega mehed, kcs meid hukka taht-
siwad saata ja palju teisi süüta hingesid juba huka-
tuse sisse on saatnud.

— Mulle on see kõik suureks mõistatuseks, ma
ei saa sinust sugugi aru, ohkas Mida ja hakkas
nutma. Ta ei suutnud oma pisaraid tagasi suruda,
mis nii täiest südamest täiel nwcdul woolasiwad.

— Miks sa nutad, sõbrakene, küsis WSeras piiga
osawdtlikult. Mis murekoorm rõhub sulle pisarad silma?

Kaua pidi ta oma seltsilast waigistama, enne
kui see rääklda sai.

— Lase mind oma kaelb hakata, kulla sõbrale,
ütles ta siis pehme heulega.

— Aga ei. ei — tõmbas ta oma wäha lauta-
tud käed jälle ruttu tagasi. Seda ma ei W0i. Enne
pead sa mulle kSik andeks andma, mis ma sulle olen
ülekohut tcinud. Kas wöid srda head mulle weel tehai

— Mis kurja oled sa mulle siis temud? Ara
kurwasta ilma aegu, sa ei W0i mulle mingit kurja
teinud olla, sest me näeme ju täna temewst elus
esimest korda.

— Ja esimese nägemise juures olen ma stnu
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wastu pattu, suurt pattu teinud, rääkis Wiida rõhu-
tud südamega. Ma ei tunnud sind, ma uskusin, et
sa niisama sugune oled, kui teised inimesed, kes mind
polgawad. Sina oled aga kui puhas sulatatud kuld,
sinu süda on selge kui tähte sära, kui sinine taewas
meie pea köhal, kui koidu kuma ilusal hommikul. —
Mina wihkasin sind sest silmapilgust saadik, kui sa
Wiboane järele küsisid. Ma mõtlesin, et tema sind
armastab, et sina teda armastuse pärast peasta tahad.
Ma ei oleks sind mitte niisuguse eluhädaga hukatusest
peastnud, nagu sina mind. Oh kui palju olen ma
sinust halwemt Kui sa ka Wiboamt armastad, siis
oleksid sa minu peale igapäewase inimese wiisil käreda
silmaga pidanud waatama, sest kaks neidu, kes üht
meest armastawad, ei wöi mõlemad õnnelikud olla,
Kes ise meelega õnnetu ei taha olla, see peab teise
õnnetuks tegema. See on kord ilmas nõnda, ja ka
mina mõtlesin seda wiisi. Ma ei soowinud sinule
mitte õnne, ma ei oleks sind mitte niisugusest häda-
ohust wälja toonud, kus mu oma elu mängu peal
seisab. Sina oled aga^seda teinud. Sa ei waatnud
oma peale, sa peastsid ühe inimese, kelleft sa teadsid,
et ta sinu õnnele kõige suurem takistaja teel on. .
See seespidine inimene hiilgab ilusaniine, kui kõige
tanniin kalliskiwi kuninga krooni sees. Kas sa wöid
mulle minu halbust andeks anda ja mind oma söb?
raks tvötta? Sa pead ikka minu hiilgaw eesmärk
olema, kelle järele ma oma suuri puudusi parandan,
kelle sarnaseks ma kõigest hingest püian saada.

Liigutatud südamega langes wöeras piiga Wiida
taela ümber.
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— Ara tee mind edewaks, ütles ta lole naljaka
haledusega. Sinu kütus on üle liig. läheb üle maara
Ma pole midagi muud teinud kui immese tohust täit-
nud, Kes wöils ta lannatada, lm üks süüta hing
tooruse ja jõleduse ohwrils langeb?

Ole mu sdbiale, mul pole lulle midagi audeks
anda. Niisugused "Mted on imml.kud, k« ud°
«mu walus põleb. Sinu hinge suurus on aga sell s,
et ,a oma weikest wiga k°he tunned ,a '«d" kah tftd
On.a süütundmine on juba paranda mme Ka m umle
on suur onn üht südant Inda. lellele oma löön md
ja mured wdm usaldada. Ka mina ° le ' "Was utsi
— mu ümber mölland toorus ,a tigedus °»,at°.
rohkem tui sinu .vaikse hurtsiku laheduses seda «alg.
Näha on. .

Mida tundis oma südames iseäralist 0nne. Tal
polnud siiamaale okti ühtegi ! ° f t« . »agu ta maha-
jäetud süda palawalt igatses.

- Nüüd aqa pead ,a weel ütlen.a, les sa oled
ja tn« ma ftnuga edaspidigi kottu saan? ütles Nnda.

- Kes ma olen, seda ara küsi minult sus "
>M me enam sdbrad olla. M«d >ah"tawad mah^
ldhkumaw waheseinad, mis inimeste ,'lmas " Pal,u
wüart on; üksi sõbrus ei tunne ne.d. H " " ««w
lühidelt Hildaks. Kui ma sinuga okku whansaada
siis tulen nm sinu juurde, ehk Me sunnas H
wilus wtimc ühle >°aw i° °m°'udamnd )e »
wälja puiswta. Minn Mrde k ^ « wo> '°
see rikuks meie südame Mamd wahest uh'
hoobiga.
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— Hilda! Mina ei saa sinust mitte hästi aru,
ütles Wiida natuke nukralt.

— Armas Wiida, ära uuri seda taga ega katsu
selle weikese saladuse katet maha kistuda, usu mind,
see ei ole mitte su waewa wäärt. Aga esiotsa on
see weel tarwilinc — ja just sinu enese pärast. Ka
sina oled oma rahwa truu laps, kellel süda õige köha
peal — sinu enese pärast lase see asi järele uuri-
mata jääda. Ma palun sind, mu ilus Wndake, et
sa seda mu palwet täidad. Kas lubad seda teha?

— Hilda, mu tänuwvlg sinu wastu paneb mulle
iga soowi sinu poolt pühaks kohuseks, wastas Wiida
soojalt. Kui see sinu tahtmine on, siis ei taha ma
mitte naiseliku uudishimu waigistusekö sinu tahtmist
ja oma lubamist rikkuda. Sa oled mu südame sob-
rake, Hilda, ja sellest teadusest on mul küllalt. Kui
sul aega ja asja on, siis leiad oma Wiida igakord
tuttawast hurtsikust üles — ära uneta aga mitte
teda ära, kes sinu söbruse järele igatseb

Söbruse leping oli tehtud, südamlik musu pit-
seriks peale pandud — ja piigad lahkusiwad. Wiida
läks oma hurtsiku poole, Hilda käänis oma sammud
lossi poole. Mõlemad koerad käisiwad kui '.nagad
lambad ta järele ega jäänud temast enam milgi
wiisil maha.
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12.

Kui kaua Wiboane hirmsast põetamisest lossi
teldris uimane oli olnud, seda ei teadnud ta r egl
Kui ta jälle meele mõistusele ärkas ia ulmad laht:
l0i, ei näinud ta enese ümber muud m Mast p:me-
dust Alles pikema waatamise Mele worsiwad ta
silmad katkend kiwimüürisid enese ümber näha. Ta

N ^ s peawalu waewasiwad teda
rüngaste. ^Ta t a M üles tdusta, " wärs e wcega
oma leegitscwat M u kustutada, aga seal w n w ta
et ta käed seljataha kinni olrwad seutud. Nomld
oliwad sügan,aste liha Me.soonmud ,a k ^ n ara

ühcs tortawa waluga tagasi tulema.
— Kus ma olcn, ja mis — °n mumga sundi,

nud? küsis ta iseenesest, W k °n k" «nenägu ag°
unenägu ei wöi ta ometi olla. « ° t " ' " " ' ^
janu, fwwaw ja mu londid on t°«te°, nagu ° l ! s
nad tina täis - - j ° kes on mu laed tmm

^"Ta 'mot les järele. Mõtlemine pani Pea weel
rohlem walutama. Aega mööda tu.«»d «'sit d tul>d
eilsest õhtust talle meelde - tondiloss -- münt
puha A»t°nm!e pilt - täit w°lw,alust°s ,a ^ ^
. iks - liuunwad hääled - tmmsed «««d 7^ " '
maw wolwialune - tüli mungaga - - «h' " ? " ° " °
iäiwad ta teadmised seisma. Ta P.d. weel plaegu
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tondilossis olema, sest wäljaminemist ei toonud
ta mälestuse pildid talle mitte ette. Ta aimas seda
ikka selgemalt ja ta wiha tõusis ühes sellega. Muuk
oli teda petnud — oli-ta ei tea kuhu kohta lossi
urkasse toonud, et ta sealt enam wälja ei saaks.

Wihaga raputas ta käsa; ometigi ci andnud köied
järele ega saanud ta neid lahti. Aga ta pidi ju
ometi lvabaks saama, kes pidi siis muidu kurjategi-
jale ta pettust kätte tasuma?

Waewaga ajas ta enese müüri najal ülesse.
Üles tittumise juures oli tal köie ots jalgade alla
jäänud ja mõne keeru üle käte maha tõmmanud.
Sellega oli köis lödwaks läinud, nü et ta nüüd oma
käed ilma suurema waewata sidemetest lahti wöis teha.

Ta tahtis mõlemad käed peawalust hööguwa otsa-
esise peale wajutada, aga tundis seal juures, et
Pahem käsi lvaluga tagasi langes ja parem ütsi pea
peale sai. Pea oli märg, juuksed paksu tarretanud
werd täis, ja pahemalt poolt pea seest leidis ta walu-
tawa, werise haawa. Nüüd oli tal ka see segane
jagu teada, mis tal enam mälestuses ci olnud- Ta
oli kukkunud, haawa pea sisse löönud ja pahema käe-
luu kätki murdnud.

Ja seda on see ära neetud munk teinud, hüüdis
ta wihaga. Lämbunud öhk ja kindlad müürid ümber
ringi ei lastnud ta healt mujal kuulda, kui ainult
selles ruumis, kus ta ise praegu oli.

Ta waatas suure hoolega ümber ringi, kust ust
ehk auku leida, kust ta siia sisse tulnud, aga ta silm
ei leidnud muud kui terlvet müüri enese ümber. See
oli üks ruum, mis igapidi kolm neli sammu lai ,



ilma kõige wähema ukse ja auguta. Aga kust sai
seegi weikene walgus siia, mis seda kurba kohta niigi
palju walgustas? See oli talle mi kaua arusaamata
kui ta wiimaks silmad ülesse tõstis. Siis selgus
talle fee nähtus. Ülewel kõrgel, kõrgel oli üks weike
augukene, kust peupesa laiune tükk selget sinist tae-
wast ära paistis. Ta süda läks ärdaks seda nähes:
Nii kaugel kui see kdrge, kätte saamata tacwa sina,
nii kaugel temast kõikus nüüd ka ta tadund wabadus!

K0ige pealt pidi ta aga oma leegitsewat jänu
saama kustutada; siis tahtis ta jälle nSuu pidada,
mis edasi woib teha oma peaftmiseks, sest ta aima-
mine ütles talle, et munk, kes ta siia toonud, tcma
Peastmise peale nii pea mitte wistift ei mdtle. Ta
waatas wecl kord terawalt ümber, kas talle wahest
mitte ka sööki ja jooki ühes ci ole antud, nagu igale
wangile. Aga ta silm ei leidnud midagi.

Ja kui see mõrtsukas mu siia nälga ja janusse
ckra laseb surra? hüüdis ta siis kahklcwalt. Aga
ei, niisugust põrgulise tükki ei wöi ka wana sarwlk
ise julgeda. Mis olen mina siis sellele südameta
mungale kurja teinud? See ei wdi ialgi olla! Aga
mikspärast ei ole siis teda mulle mitte ühes antud?
Ma ei jõua kauem enam wasta panna, ma tunnen
üht iseäralist nõrkust juba oma liikmete sees — ons
see surma aim! Kcs teab, kui palju pca haaw tehast
werd on rööwinud! Oh, mu waim jääb töntsiks.

Poolest saadik meeleäraheitmisega hakkab ta
mööda wcikest wangikcldert ümber lödistama, selles
lootuses, et kuskil' pool peab ometi üks uks lelda
olema, kust sisse ja wälja saab. K0wa müür igal
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pool. Siiski kuuleb ta ühes köhas niisugust lobinat
wasta müüri Põrutades, nagu peaks seal müür seest'
Sõnes olema.

Uppuja hakkab igast olekõrrest kinni, miks ei pea
siis wang, kelle wabadus niisama palju waärt on,
ka iga abinouu oma peasemiseks tatsuma? Walust
hoolimata, mis ftörund pea ja kätki murtud käeluu
tegiwad, otsis ta müürist maha langenud kiwidest
ühe suurema walja, tõstis ta ühe käega üles ja hak-
kas wasta kobisewat müüri paugutama. Iga pauk,
mis ta ühe käega müüri pihta andis, oli nagu kukuks
see ta enese Paha; nii walus.!ste raputas see põru-
nud pead. Siiski pidi siin tehtud saama, mis
woimalik.

See töö ei olnud ka asjata. Kiwid müüri sees
hakkasiwad liikuma ja langesiwao wiimaks üksteise
järele maha

Lõhkuja hingas walu ära unustades kergemalt.
Müür oli ära lõhutud, tee edasi saamiseks lahti —
wahest ka peasemiseks. Ta kuulas hinge pidades,
kas kcegi teda selles lõhkumise töös ei eksita. Kõik
oli wait. Siiski uskus ta wahete wahel üht hcalt
kuulma, aga see oli nii tume, nagu raste hoiga-
minc fügawas maa sees. See ei wöiimd kellegi wahi
hea! olla, kui ta mitte üks paljas kumin törwaoe
fees ci olnud, siis Pidi ta ühe tondi ehk teise tema-
suguse hädalise oma olema. Selle üle ei olnud tal
aga nüüd pikemalt aega aru pidada. Igamees on
iseenesele koigelährm ja oma elu peastmine kõige esi-
mene. Ruttu waatas ta läbi lohutud müüri augu,
aga ei wöinud seal pimeduse pärast mitte midagi
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näha. Üksi hirmust lämmatanud õhku wöis ta sealt
sisse hingata, millest ninagi kipitama hakkas.

M e n ü ü d teha? Aga teada pidi ta saama, mis
wilja ta waew kännud. Aga kuidas seda peale hakata?

Talle tuli hea nwte. Ruttu kiskus ta oma lveck-
sest kaelakotist tüki taela, tulekiwi ja raua wälja ja
hakkas tuld raiuma. See oli nüüd üks kcerd üles-
anne. Pahem käsi oli ju kinui hoidmiseks otse kölb-
mata, kuidas pidi ta tuld saama?

Käsna ja kiwi polwega müüri wasta surudes
läks tal wiimaks korda tuld saada ja oma raswa-
küünalt, mis tal kaasas oU. suure waewaga põlema
panna. Nüüd oli tal walgust küllalt, et enese kor-
terit terawamalt silmitseda W0's. See ümberwaade
tegi lalle arusaadawaks, kust ta oma peahaawa saa-
nud ning käeluu murdnud. Umbcs 2 sülla kõrgusel
tema korteri müüri sees oli üks ukse sarnane auk.
Sealt oli ta sisse lükatud! Scalt pidi ta ka jälle
wälja saama, muud teed ei olnud peale uue ftsse
lohutud augu. Et aga ülesse ronimine ilma ki)tge
wähema abmouuw mööda nilbet müüri woimata
oli, sellepärast pidi siis uus tee hoolega läbi waa-
datud saama. Ta walgustas sinna sisse. Mis ta
seal silmas, ajas talle jälestuse peale.

Weikese koopasarnase ruumi sees oliwad kottu
langenud inimese luud mädanenud riide tükkide sees.
Luude pool küllakile olekust wois näha, et see mi-
mene mitte surnult siia sisse ei ole saanud, wmd
— taewalc olgu kaewatud - elusalt sissemüüritud!

Jälestusega pööris ta oma silmad korwale. »ln
põrgulik kuritöö oli siin ühe inimese elu tallal
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dinud, kes ehk niisama wähe süüdi oli kui praegu
temagi.

Kõle aimamine täitis ta rinda ja pani ta kõi-
gest kehast wärisema. Kas ei olnud tema ka nii-
samasugune ohwer?

Ta tõstis tule nii kõrgele kui ulatas ja waatas
selle augu poole, kust ta tee sisse tulnud. Aga ka
sealt paistis talle südameta jõledus wasta. Ta nägi
selgeste, et see aut kinni oli müüritud. Nüüd tea-
dis ta, mis temaga sündinud. Ta oli elawalt siia
maha maetud!

Jälestus ühelt poolt, kange janu ja walu teiselt
poolt ajas teda meeleäraheitnnsele. Ta nägi juba
ette oma pikalist hirmust surma nälja ja janu käes.
Kui talle keegi enne ingli keeltega oleks kõnelenud,
et nii hirmsaid inimesi ilmas on, ta ei oleks seda
mitte uskunud, et maa niisuguseid jõleduse sulasid
oma peal suudab kända.

Ta walutaw pea läks nii segaseks, et ta wii-
maks isegi ei teadnud, mis ta pidi tegema. Need
surnuluud, keda ta müüri seest leidis, ei olnud talle
enam jäledad, waid nad läksiwad koguni armsaks,
sest ta teadis, seal oli kord ta saatuse seltsimees
nende samade tundmustega wöidelnud ja sedasama
otsa leidnud, mis temalgi ees seisis. Nad oliwad
seltsimehed, ainult selle wahega, et teine mõni hea>
aeg cnnc siia sattunud kui tema. Ja kui jälle mdnc
aja pärast üks kolmas sinna saadeti, siis leidis ta
kaks luukere eest ja sai ise kolmandamaks. Siin
seisis haud kõige oma warjatud hirmudega furelise
silmade ees.
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Nende mötctega ronis ta waewaga luuhuniku
juurde, nagu otsiks ta nendelt tröösti. Luud aga
rääkisiwad talle üht tumma, aga siiski wäga aru-
saadawat kSne: ,,Noor, elulustiline noormees, enne km
taewa kuu teist korda oma täit nägu ilmale näitab,
oled sa minu sarnane!

Ta silmad käisiwad ringi. Talle puutustwad
iseäralised kirjad seina pcal silma. Ta waatas neid
lähemalt, ta tundis üksikud tähed, terwed sõnad, nn
palju kui neid seal weel alal oli. See oli terawa
kiwi killuga müüri Peale kaabitud kni, millest nur-
melt poolt niiskuse Pärast mahalangenud lub,aga
Palju maha oli pudenenud ja tirjale sel wusil suu-
red auaud sisse jätnud. Ta waatas kaua nnd kir-
jasid, ja mida kauem ta neid waatas, seda rohkem
sai ta selle juures ärritatud. Ikka rutem kals tu-
lega üles tõstetud küsi kirja ridasid mööda, et nende
poolikutest sinadest täit motct kätte saada. Ta süda
Peksis waliuste, kui ta neid Poolikmd sõnu luges-

, ^ . hirmsas janus igawene
Pimedus . . . I l m kui ara surnud . . . leegi ei
kuule . . . Jumalad . . . kmm müüritud . . .
ilma süüta . . . keha läheb nõrgaks, silmade wal-
gns on anunu kustunud surm, km hirmus
sa siin oled! . . . Jumalad, ärge laske õigust
ilmast laduda makske kätte - — lurm-
saste, nii hirmsastc nagu nad mulle on w-
nud. Km siia ilmas üks hingeline pea s )Uh-
wma — ma wanmttan sind su hinge onmswse iuu-
res maksa kätte minu eest, kelle luud sitt
leiad need lund on süüta . . . kõledamal
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wnsil elu munga riides lossi-
herra mu elunMja — — — ilcken von I l s — —
— minu soontes Lembitu weri — ja nii
õnnetult langeb Eesti wanemate wöfu M a n d o .

Lugeja käed wärisesiwad, tuli langes käest maha
ja kustus ära.

— Igawene taewas! Minu isa! karjatas ta
walusalt. Nüüd ma tean, kuhu.nad sinu pannud!
Sa oled siia surnud — ilmafüüta kui minagi. Oh
te' hirmsad õeluse naud? Sa wannutad seda, kes
su luud siit leiab, sinu eest kurjategijatele kätte
maksma — need kurjategijad on munk ja lossiherra
— taewas, kas ei ole nende löög kord täis!

Kallid isa luud, teie peate mu tunnistajad olema
ja mu wannet kuulma, rääkis ta pühalikult kätt
ülesse tõstes. Nii kaua kui see käsi weel ülewel
seisab, ei taha ta enne puhata, kuni need müürid
siin mu ümber ära on lohutud ja tee wabadusele
lahti tehtud — ja kui nad ka wersta paksused olek-
siwad. Siis peawad nad oma taewam kisendawate
jäledate tegude eest wastust andma — need surnu-
luud wöiwad weel kätte maksa ja kui minust ka siin
muud ci saa, kui üks luukere rohkem selle kcldri ehi-
tuseks, siiski peab päew tulema, mil nad oma põr-
guliste tegu peawad kahetsema — kahetsema walu-
saste. Nraneetud olgu minu ees nende sugu iga-
weste, kõik, kõik, kes were poolest nende huntide
sugulased on!

Müürist langenud telliskiwi käes hakkas ta nagu
meelest ära wastu müüri põrutama. Nad naerstwad
ta tühja katsct. Nagu loodud kalju seisis see ta
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nõrkade hoopide wastu ja wasinult pidi ta isegi nä-
gema, kui wäga tühine ta lootus oli. Siin wöis
ta aastate kaupa raiuda, aga ometigi wangi jääda.
Ja nüüd oli ta rammu natukese katfumise järele otsas!

Janu — walu peas ja käes — nõrkus tehas.
Pimedus ümberringi — kõik lootused kadustwad. —
Ta wajus närtsides kottu. Jumalaga üm ,a elu!

13.

Päike oli juba kaunis kõrgel taewa kulles kui
Hilda oma kähe koeraga ühe weikese hurtsiku juurde
jõudis, mis lossist tükike maad eemal metsa fees sel-
sis. Sa koputas tasakeste ukse pihta, km ta enne
hoolega enese ümber ringi oli waadanud.

Kõhe tuli ukse luugist üks wana narsterahwa
nägu nähtawale. Sügawad kortsud näu peal tegl-
wad ta õiguse pärast näutumaks, aga ta naerataw
suu tütarlast nähes ja truud silmad wottnwad lga
inimese enese poole, kellcle ta niisuguse sudamlttu
roomuaa wasta tul i, kui praegu sinna jõudnud tü-
tarlapsele. , . . . . .

- ^ Astu aga julgesle sisse, mu südame Hlldale,
ütles ta siis soojalt. Ma olin Mge öö otsa Mu
Pärast suures mures ja rõõmustan südamest, et Me
önneqa taqafi oled saanud.

^ Vta tean, kallis emake, et su truu süda oma
Hilda üle murega walwab, kostis tütarlaps ule
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kõrge läwe pool pimedasse weiksesse hurtsikule sesse
astudes ja soojalt wanatese kuiwa kätt pigistades.

— Aga räägi nüüd, kuidas sa täna nii hiljaks
oled jäänud? Muidu said sa ikka enne walget tagasi.

— Täna oli mul hoopis iseäraline asi ees, mis
weel mitte üsna möödas ei ole. Enne aga lase mu
koerad sisse. Muidu wöiks neid keegi siin näha, ja
see oleks wäga hale. *

Kui koerad sisse olilvad tulnud, kõneles ta wana
emakesele kõik korda mööda ette, mis ta öösi ära
elanud.

— Waene Wiboane, dhkas wanake. Ta on mu
kadund wenna ainus poeg. Ma usun peaaegu, et
ka tema waeneke ülekohtust otsa on leidnud. Ta ei
painutanud oma õiglast pead ialgi nii sügawalt sinu
isa ja teiste wanemate ette, kui neil meele pärast
oli. Oh, missugused hirmsad lood sünniwad küll
weel tänapäewani!

— Wiboane pärast on mu süda wäga kurb rää-
kis neiuke nukralt Ta on mu elu fteastnud, minu
käru küünte wahelt ära kiskunud, ilma et ta teadis,
kes ma olen. Ma nägin seda meest siis esimest korda.
Tema mehelik, ilus, kõrge waimnga nägu oli mulle
nii meele pärast, et see mul enam meelest ära ei
lähe. Oh tui õnnelik wöib see tüdruk olla, kes tema
törwal elust läbi tohib kõndida!

Wanake waatas naeratades punastawa piiga otsa.
— Sa armastad Wiboanet?
— Mul ci ole tema peale ühtegi õigust, ütles

ta otsekohese wastuse asemel kurwalt. See olels
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minu kõige suurem õnnetus, ma ei wöiks ometi ialgi
ennast temaga ühendada.

— Seda ei lubaks su uhke isa küll ialgi.
— Isa lubast ma ei räägigi, ma usun, Wiboane

ei mõtlegi minu peale, tal on omal üks ilus, õig-
lase südamega piiga, kes teda armastab — rohkem
kui oma elu —

— Kust sa seda tead?
Hilda pidi talle ka nüüd selle loo ära kõnelema,

mis Wiidasse puutus.
Waikselt tõmbas wanake noore, ilusa pnga enese

kaenlasse. Ta silmist woolasiwad pisarad — palju,
palju.

— Helde taewas, ma tänan sind oma sudamc
Põhjast, ütles ta wiimaks pehmelt, et sa mu k0tge
Palawamat soowi nii suurel moodul oled täitnud.

Hilda waatas küsides ta otsa.
— Sa ei mõista mind, lapsuke, algas ta.

Nüüd oled sa täis kaswanud, nüüd woid sa kuulda
ja ise kohut mõista. Mina olen sinu juures olnud
juba sest ajast saadik, kui sa weel mähkmetes olld.
Ma tean, fee teeb su auusale südamele haiget, aga
ma pean seda siiski ütlema, kui sa mulle ka seda
ialgi andeks ei wSi anda. Ma olen sinu isalt nn
Palju ülekohut kannatanud, kui seda üks tlge nnmene
ialgi teisele mõistab teha. Minu mees oli kord
herra wastu eksinud, ja herra laskis oma timukad
wlla. kui ma haigewoodis olin. Need wotsiwad
mu mehe minu silma all kinm ja peksiwad teda ilma
mu palwist hoolimata, nii kaua km ta enam wasm
ei jõudnud panna. Üks suur werine haaw ule pale



— 90 —

lames ta mu ees ja heitis mõne arusaamata sõna
ümisenu sega hinge. Ma ei saanud teda aidata, ja
sinu isa oma timukatega oli juures ja naeris. Sel-
samal paewal sündis mulle poeg, ja selle näu peal
oliwad needsamad werifed jäljed, mis isa palgile löö-
dud. Selle armi pärast hüüti teda igal pool Armik.
Kus ta praegu on, seda ma ei tea. — See oli hir-
mus ülekohus. Ma tundsin ka seda, mis minu õn-
netumale rahwale tehti — ja mu südames tõusis
hirmus mõte — ma tahtsin kätte maksa, üks köit
mil wiisil — mis ma isegi ei teadnud. Seal tuli
lossi teener ja töi mulle käsu, lossi lapsehoidjaks
tulla. Kui ma käsku ei oleks täitnud, siis ei oleks
ma praegu wist mitte enam elawate seas. Ma kuul-
sin sõna ja tulin lossi. Seal anti sinu kaswatamine
minu kätte. Ma wihkasm sinu isa — su ema ei
ole sind oma silmaga näinud, ta suri lapsewoodisse
— ja paraku ka sind, kui oma kõige suurema kur-
jategija liha ja werd. Mul oli mitu korda mõte
sind ära hukata. Su nägu oli mulle wasla meelt
— ma wöitlesin kaua iseenesega ja mu hea waim
wöitis. See ei ole kellcgi kättemaksmine, tundsin
ma wiimaks ära, see on argus, patt — sinu isal,
kes sust midagi ei hoolinud, ei oleks sellest ometi
suurt südame walu olnud. Seal tuli mulle korraga
parem mõte pähä. Ma woisin oma kättemaksmise
himu paremine kustutuda.

Ma kaswatasin sinu Eesti wainms ülesse. Eesti
muinasjutud ja Eesti kangelaste laulud uinutasiwad
su magama ja äratasiwad su üles, — minu rinna
piimaga imesid sa igawest wiha ja pölgdust oma
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were wastu enese sisse. Sa õppisid kõige õrnemast
noorusest saadik waese rahwaga ühes head ja halba,
tema röömu ja kurwastust tundma ja ülekohut kõigest
hingest põlgama. Nii tihti kui mul fee woimalik oli,
wiisin ma su wilctsatesse hurtsikutesse, kus wero
higistades nendele tööd tehti, kes priiskabes ja pras-
sides oma ftäewad ilma käsuta Shtale saatsiwad. Sa
Pidid minu kättetasumise ohwer olema. Sa pidid
oma teistsuguse olekuga oma uhket isa päewast päelva
wihastama, pidid ta elu talle nii hapuks tegema,
tema uhkust wahet pidamata nii raskeste haawama,
et ta muresse ära sureb — sa pidid see uss olema,
kes tema elu juurte kallal wahct pidamata närib
— — Waat', see oli minu kättemaksmise plaan — sec
oli mu naise kawalus — naise wiha

Hilda wärises tasakeste.
— Nra wärifc, mu lapsuke, kõneles wanake edasi:

See minu hirmus plaan muutis. Ma olin sind wii-
maks tui oma last armastama hakanud, sest et mu
kõige julgemad lootused siiamaale täide oliwad läi-
nud. Sinust oli waikne tasane lapsuke saanud, sinu
südames liikusiwad inimlikud tundmused kõikide häda-
liste wasta, sa ei wöinud oma kangckaelse isa pii-
najaks saada. Ni i suurt süü koormat ei julgenud
ma ka kõige oma polewa wiha juureski enese õlale
W0tta, et sinu heast südamest koik wanemate armas-
tuse pühad sidemed toore käega oleksin kätki kiskunud.
Ka murdjad metsloomad armastawad oma lapsi ja
lapsed wanemaid, ja kes seda loomu igawest seadust
rikkuda tahab, on jõle inimene. Ja pidin mina nii-
suguseks jõledaks inimeseks saama? Ei , ei — ma
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lohkusin oma tigedast plaanist tagasi ja olin röömus,
et mu töö ilusat wilja oli kännud, mida ma nüüdki
weel maitsen. Ja see teeb mulle praegu siiski roh-
kem röömu kui see kättemaksmise teel wöimalik on.
Ma ei ole sulle su isast sellest ajast saadik mingit
kurja kõnelenud, aga et sulle kord ära jutustada,
kuidas sinu kaswatufe lugu õieti on, olen seda täna
nimetanud. Sa oled oma lugemata heategudega meie
waese rahwa heaks toeste palju rohkem waigistawat
oli mu wanadesse soontesse walanud, kui metslik
wiha kustutamine hirmsas kättemaksmises. Ka wae-
sed töötegijad Eestlased on inimesed, lellede südametes
rööm ja lurbdus aset leiab — ka nemad oliwad
kord isandad ise omal maal, nagu nüüd sinu sugu
— ons siis teil nüüd õigus neid põlata, halwemaks
pidada kui loomi, nendega hirmsal toorel wiisil ümber
käia, piinata — süüta teldritesse sisse müürida ja
nälga ja janusse surra lasta? Ja need, kcs seda
teewad, peawad endid wecl inimesteks? Meie maa
metsades ei ole nii tigedaid metsa clajaidki

Koerad hakkasiwad rahutult urisema. Hilda waa-
tas kartliknlt wülja. Wanakefc töne oli ta rinda
imeliste hirmuga täitnud.

Ta wajus ehmatades tagasi. Munga luurawad
silmad oliwad läbi ukse prau tema omadega kokku
puutunud.

— Mis seal on? küsis wanake niisama ära loh-
kudes.

— Munk! ägas Hilda. Ta on luuranud, on su
kõnet kuulnud — mind tvistist siin näinud — oh
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mu süda on täis hirmu. Kus see elukas ennast näi-
tab, seal on ikka häda ja õnnetust oodata.

Sisse ei tulnud munk mitte, nagu mõlemad naiste-
rahwad kartsiwad. Ta oli wistist arwanud, et teda
mitte pole nähtud, ning kadus kui waim sealt ära.

— Oh kui kauaks olen ma siia jäänud! ohkas
Hilda. Kes teab. mis sellest weel halba wöib tulla!
Nüüd anna ruttu mu riided siia, et minema saan.
Aeg on otsas — päike juba kcsk ldunat.

Wanake toi kimbukese riideid peidupaigast wälja,
mis Hilda nende lihtsate hilpude wasta ära wahetas,
mis tal praegu seljas olnud.

Natukese aja järele astus sauna hurtsikust üks
toredas riides piiga kähe suure kocra saatusel wälja
ja sammus köwerat teed mööda lossi poole.

14.

sti-sõidul.

Hilda istub uhkes toas siidiga käetud akende taga
ja uurib wana pergamenti, kuhu peale risti ja põi-
giti joonesid on tõmmatud. Ta silm läigib iseära-
liselt, just nagu oleks ta midagit wäga tähtsat üles
leidnud. Wecl waatab ta suure hoolega pergamendi
Peal üht ja teist joont, ja loeb nende tähendust num-
rite järele alt järele ning paneb ta hoolega enese
Põue. Ruttu wotab ta siis kella ja helistab kowasti:
warsti tuleb uksel teener nähtawale.
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— Saada Pedro siia! käskis ta lühidelt.
Natukese aja järele läks uks uuesti lahti ja üks

imelik mehike astus sisse. Ta oli keskmiste aastate
sees, iseäralise õhukese pea ja lohkus paledega. Ta
mokad oliwad köwasti kokku hammustatud, nagu ei
tohiks sealt üht ainust sõna walja tulla, ning silmad
seisiwad liikumata oma käskijanna peal. Kõik ta
seis ja olek tunnistas, et ta mitte täitsa hea mõis-
tuse juures ei olnud. Ta näust lendasiwad röömu
ja kurbtuse warjud korda mööda üle ning äratasiwad
kaastundmust ta wasta. Tema silmist waatas aga
truudus ja piirita allaheitmine wastu, mis teda wist
Hilda preili meelest ka nii ustawaks tegi. Ta seisis
kui kiwipost paigal, ilma et ise sõna oleks kõnele-
nud. See ei olnud täna üksi nii, waid see oli ta
wiis alati, nagu Hilda wäaa hästi teadis.

— Pedro, too mulle teldri wdtmed siia, käskis
ta tasase healega.

— Hilda preili, meil on mitu kellert, ütles ta
seisma jäädes. Tema mood ei olnud mitte küsida.
Seda teadis ta käskijanna ka wäga hästi.

— Selle teldri wötmed, kuhu wölwi alt kolmas
uks wiib, seletas ta.

— Selle utse wöti on kõrge herra enese käes,
oli kindcl wastus.

— Ja kas uks on kinni?
— Jah. Nii wana tui mina olen, ei ole ma

seda weel lahti näinud.
— Kas sa milgi wiisil seda ust lahti ei saa?
— Mis armuline preili tahab, seda saab, ütles
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imelik mehike rõõmsalt. Pedro lvöib nüüd kõhe, pä-
rast poole, ehk edespidi ukse lahti teha.

Piiga, kcs oma teenert tundis, wastas lühidelt,
— pärast poole — widewikus. Aga ütle mulle,
kuidas W0id sa siis ust lahti teha, kui Wöti mu isa
käes seisab?

Teener läks ilma wastust andmata ja sõna lau-
sumata uksest wülja. Natukese aja pärast tuli ta
tagasi ja mässis ettewaatlikult ühte rudehilbukest
lahti. Sealt tuli tükk waha wälja. Ta näitas seda
Hildale. See waatas seda ja ei leidnud sealt peale
üksikute sisse wautud jälgede midagi tähele panemise
wäärilist.

— Mis see on? küsis ta siis.
Sõnalausumata massis ta teise hilbukese lahti, ja

sealt tuli W0ti wälja. Nüüd wSttis ta waha tüki
enese kätte ja passis WStit igast kullest nende jälgede
sisse, mis waha sees oliwad.

— See on kolmanda.na keldri ukse W0ti, mis
k0rge herra ara wotnud, seletas ta. Pedro leidis
kord selle wotme üles, tegi enesele mustri ja laskis
selle järele wotme walmistada. Ma teadsin, et preilil
teda kord tarwis läheb.

— Kas sa oled seal sees käinud?
— Pedrol ei ole tarwis sinna minna, kuhu teda

" kästa.
— Hea küll! Nüüd too mulle latter küünlaga

ka weel ja pane siis tahe inimese jagu toitu ära,
rohkeste würsket wett ja head weini. Aga ära wu
mitte enam wana lossi eidekese juurde metsa hurtsik
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kusse waid siia minu tuppa. Aga ole kawal ja ara
kellegile sõna lausu!

— Kui Pedro mitte käsku karwa pealt ei täida,
siis ei tohi ta enam Hilda preili silmade ette tulla,
ütles mees tõelikult ja läks.

Jälle wMiK Hilda oma paberi taskust ja hak-
kas seda uurima. Koputamine ukse taga äratas ta
sügawatest mõtetest üles. Ruttu pani ta pergamendi
hoolega ära ja läks siis ust lahti tegema. Oma suu-
reks imekspanemiseks leidis ta oma isa ukse tagast,
mis ta enne weel polnud näinud.

— Tütreke, ütles ta lahkel healel, ma tulin oige
ka kord sind waatama, kas sa weel elad — ma pole
sind enam m3ni hea päew näinud, ja ometi oli mul
sinuga tarwilisi asju läbi rääkida. Täna on ilus
ilm ja ma usun, et üks weike lustisöit ratsa wäga
hea terwise rohi saab olema. Läheme sõitma. Hobu-
sed on walmis trepi ees, lase enesele parajad riided
selga panna ja läheme. Ma ootan sind kõhe!

I lma wastuse ootamata pööris ta uksest tagasi.
Ta ei saanud midagi selle wasta ütelda, ta tundis,
et ta sel wiisil sunnitud oli ühes minema, ehk tal
selleks küll sugugi lusti ci olnud.

Raske südamega astus ta oma toast wälja ja
läks maja trepini, kus isa teda ka juba ootas.

— Kust sa need kaks kocra oled kätte saanud?
küsis isa ja näitas murdjate peale, kes Hilda järele
oliwad tulnud ja nüüd ahelate otsas hulusiwad, kui
oma walitsejannat wälja nägiwad sõitma.

— Need leidsin ma ühel päewal metsas hulku-
mas, kus nad minu juurde jüiwad ja enam tagasi
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ci läinud. Sa tead ju, isa, et nad kord siin lossis
minu hoole all on olnud ja siit arusaamata wiisil
ara ladunud. Ma olen wäga röömus, et nad jälle
nlcs olen leidnud. Ega sa ometi selle wasta ei ole,
et ma neid jälle oma juures pean?

— Mis minul siis selle wasta on? — nad on
oma kohuse juba täitnud, naeratas maaülem Wilken
von Ilsede.

See naer käis Hildale südamesse. Kas ta isa
tdeste nii kölwatu oli, et ta sellest rõõmustada wöis,
kui kocrad kaks süüta tütarlast lõhki oleksiwad kis-
tunud? Ta ütlusest paistis see selgeste wälja. Siis
oli wanal lossieidel ikka õigus, tui ta tema isa
hirmsaks wcrejänuliseks inimeseks nimetas. See tegi
talle wäga haiget. —

Nende tee wiis neid läbi metsa suurema käldawa
maantee peale. Seal seisis üks rüütel hobuse seljas,
uagu ootaks ta kedagi. Nii pea kui ta tulijaid sil-
mas, andis ta oma uhkele hobusele kannuksid ja
sõitis neile wasta. Ta lai walge möögawenna ordu
mantel punase ristiga säras kullast ja hõbedast ning
raske kuldkett rippus tal kaelas.

Hilda hakkas tartma. Ta oleks hea meelega tagasi
poörnud, kui ta mitte isa sundiwat nägu et oleks
kartnud.

— Goswin von Herckc, Wiljandi komtur, ia
ninu tütar Hilda, tutwustas ta lühidelt ja mkutas
peaga lahkett wöera tulija poole. Ometi ükskord
°led minu maa peale tulnud — ma loodan, et see
sul nutte wäga wastu meelt ei saa olema.

— Missugusel rüütlil wöiks siin wasta meelt
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olla, kus nii ilusad lilled öitsewad, nagu see puna-
põsk siin, wastas rüütel oma paksu mokkadega lah-
kelt naeratada tatsudes ja Hilda otsa waadates. Sa
tead ju, et iga mööga-orduwend wandega peab töu-
tama. naisterahwaid auustada.

Hilda ei wastanud midagi. Ta oli oma ilusad
silmad maha löönud.

— I lus preili, miks sa ei wasta mulle midagi?
küsis ta.

— Rüütli herra, sina räägid ju lilledega, mis
see minusse puudub!

— Aga sina oled ju see l i l l , lellest ma kõnelen.
— Siis oled eksinud. See li l l ei õitse mitte

igale wastutulejale rüütlile.
Rüütel tegi pika näu. Niisuguses olekus nägi

ta nõnda wälja, et isegi ennast oleks pidanud kartma,
kui ta oma nägu oleks näinud. Iärwa maaülem
Wilken von Ilsede trööstis teda.

— Sõber, ära pane pahaks, mu tütar on mõnes
asjas lveidi isemeelne — sul saab temaga weel tege-
mist olema — aga ole julge; julge pealehakkamine
on pool woitu!

— Kuidas, ilus lapsuke, arwad sa mind iga
wastatulija sekka? päris Goswm von Hercke, Wiljandi
komtur, kelle uhkust neiu sõnad oliwad haawanud.
Ma ei tea mitte, kas sul igapäew nii palju rüütlid
siin üksikus metsa köhas wasta juhtub?

— Ma ei ole rüütlitest rääkinudki, tähendas
piiga lühidelt.

— See on ju iseenesestki mõista, kellest muust
WSib tõrge maawalitseja tütar siis kõnelda?
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— Inimestest üleüldse.
— Mõned lollid nimctawad ka misugusid kahe-

jalgseid tööloomi inimesteks, nagu sealt praegu üks
puukoormaga wasta tuleb.

— Need ei ole siis sinu arwates mitte inimesed?
küsis piiga niisuguse kõrkuse üle südamest pahane.
Minu arwates teewad need ilmas kasulikmnat tööd
kui mSned laisklejad komturid. I lma nendeta ei
saaks keegi meist ilmas elada.

Goswin von Hcrcke waatas Pärani suuga oma
ilusa wastase otsa. Neid sõnu ei wöinud ta ära
tannatada. Ta sees mässas hirmsastc. Kmdas
tohtis see isemeelne tüdruk teda töörahwaga — orja-
dega — worrelda? Ta ei jõudnud ennast waigis-
tada, waid walas oma tviha wastutuleja puuwedaja
Peale wälja.

— Eest ära, korwa, kas sa lurjus et nae, et
saksad wastu tulewad! kisendas ta wihaga ja enne
kui see weel laugemale eest körtva sai, langestwad
ta ratsapiitsa hoobid waesele mehele walusaste mööda
pead. Hobune ehmatas sellest, targas korwale ja
wiskas koorma kraawi ümber.

Mõlemad rüütlid naersiwad selle nalja üle süda-
mest, ega pannud tähelegi, et ka Hilda hobune ära
oli ehmatanud ja lohkuma pani. Tema seljas ls-
wja jõudis teda weel mi palju sundida, et ta tagasi
suutis käända. Selle juures kautas ta oma kaalus.
seisu ja langes maha, kuna jalg weel jalaraua sisse
jäi. Weel nwm silmapilk, ja oitsewast pugast po-
leks muud üle jäänud kui werine surnukeha. Mõ-
lemad mehed nägiwad seda kohkudes, aga kumbgt e:

4 '
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wöinud aidata. Seal kargas aga praegu peksa saa-
nud puuwedaja wälgu kiirusel lohkuja hobuse suu
korwast kinni ja pidas ta tugcwa ji)uuga seisma, tõs-
tis pea peale maha kutkunuo piiga üles, veastis
jala jalgrauast lahti ning läks ilma sõnalausumata
ja tänu ootamata oma ümberlämud puukoorma juurde
tagasi. Nüüd oliwad ka mõlemad rüütlid piiga
juurde jõudnud, et lema õnnetust järele waadata.
Ta ei olnud õnneks muud wiga saanud, kui otsa
ette weikese haawa löönud ja ehmatusest wähc ara
kohmetanud.

— Kes sind lurjust siia meie wasta ajas? kiseu-
das Wiljandi komtur puuwedaja wastu, nagu wöiks
ta sel wiisil sündinud oimetust heaks teha ja oma
osawötmist neiu õnnetusest näidata. I lma sinuta
ei oleks midagi õnnetust sündinud. Ma tahan sind
õpetada, sa kölwatu ori.

Jälle keerles piits töömehe pea köhal. Nüüd
sündis aga midagi, mille peale komtur ei olnud
mõteldagi mõistnud -. Hoopide kandja tõmbas ta piitsa
käest ja murdis selle ta silmade all puruks!

Seda ei olnud komtur ootnud, seda ei olnud
ta weel näinud, et üks niisugune inimene sarnast
tükki julgeb teha. Ta oli wiha pärast otse pööra-
seks läinud.

Seda oli ka Hilda näinud. Ruttu, enne kui
rüütli wälja tõmmatud mödk ta pea peale maha
langes, kargas ta wahele ja tõstis oma käe ülesse:

— Tagane siit, mõrtsukas! kisendas ta kõigest
jouust niisuguse nimeta nurjatuse üle wihaga täide-
tud. Tahad sa oma õiget wäürtuft teada, siis kuule'.
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Terwe rügement sinu sugusid ei maksa ühte neist puu-
raiujast, kelle õiglasem ja auusam süda on kui kümne
tule läbi seletatud kuld. Oh sa inetu rüüterlik uhkus,
ma põlgan sind südame põhjast! Kui inimestest
räägitakse, siis argu keegi sinu nime nimetagu, see
on inimese kSrge ja auusa nime teutamine. See
auus töömees oleks woinud su ilma asjata külge-
puutumise eest Pihuks teha, see oleks Sige olnud —
aga ta oli liig auus selle tarwis, et oma kasm
rojastada. Mis oled sina oma lollusega ära wnud?
Mitte üksi waest orjajat piinanud, waid ka nnna
oleksin sinu rumala kõrkuse ohwriks langenud, nullest
mind üksi see auus mees on peastnud, kelle warjug:
sa ei maksa.

— Pea kinni. tütar, oma teutamisega! hüüdis
isa wahele. Mõtle, mis sa kõneled?

— Wabanda mu weikest eksitust, naeratas von
Hercke metslikus wihas. Sellest mehest ära rüagl
üleüldse mitte, kui ma süüdi olen teinud sinu tvastu,
siis anna seda mulle andeks.

— Kõige pealt palu selle mehe käest oma inetut
tegu andeks, ütles Mda kindlalt ja nättas käega
mehe peale, kes oma koormat ülesse ajas.

— Hilda! hüüdis maaülem von Ilsede ähwar-
dades. Sa kcchetsed Pärast oma mõtlemata sõnu,
kui sa ettewaatlikum ei ole. See argpüks seal, kelle
nägu inetu arm tatab, mis ta mitte woitluseZ" ole
saanud, ivaid sündimisest ühes parmud, ci ole toe
poolest paremat wäärt. Tema on hölekatusega hurt-
sikus sündinud, on orjaks ja hoobikandjaks loodud,
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ja meie auus külaline on lossis sündinud, walitsejaks
loodud.

Hilda waatas esimest korda terawamalt mehe otsa
ja nägi ta auusas näus suurt armi. Talle tuli oma
kafuema, ,,lossieide", jutt meelde.

— Hölekatuse all wöib niisama auusaid inimesi
sündida ja üles kaswada kui lossides ja paleedes nur-
jatumaid, ütles ta siis.

Ka puuwedaja waatas nüüd üles lossiherra peale.
— Jah, need armid olen ma sündides emast saa-

nud, kui lossiherra mu isa ema silma all ära laskis
tappa, rääkis ta pühalikult. Need on need pölewad
märgid ja igawesed healed, mis Vhtu magama heites
ja hommiku ülesse tõustes kurjategijale kättemaksmist
tisendawad. Ükskord saab aeg tulema. Sind aga,
mu inglikuju, pean ma tänulikus meeles ja seisan
su eest oma elu ja surmaga.

Nende sönadcga ajas ta oma hobuse minema ja
läks pikkamööda edasi.

Rüütlid oliwad nagu piksest rabatud.
— Wilets narr, kiristas maaülem hambaid. Enne

kui päike teistkorda üles tõuseb, oled sa kadunud!
Hilda kuulis neid fönu ja ta süda wärises. Ta

teadis wäga hästi, mis need tähendasiwad. Sõna-
lausumata kargas ta sadulasse, pööris hobuse ümber
ja hakkas koju poole minema, ilma et korragi kom-
turi weel oma waatega oleks auustanub.

Komturi süda oli lõhkemisel.
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15.

Paksud pilwed, mis päikese loodelt üles olitvad
aja»ud, töiwad warafe öö. Ka tuul oli kangels läi-
nud, ruttu tormiks tõusnud, mis nüüd mühades ja
köhades läbi pimeda metsa puhus, niisuguse Muga,
nagu tahaks ta terwet loodust ara häwitada. Kõik
oli nii täis pönewust, nagu peaks midagi suurt asja
sündima, mis aga mitte walgust ei kannata.

Hilda süda potsus pea kuuldawalt, kui ta läbi
akna kottpimeda öö sisse wälja waatas. Ta aimas
taunis õigelt, mis sel sündmusrikkal ööl liikumas oli.
Muretsedes waatas ta üksisilmi wälja, nagu ootaks
ta pimeduse teki rebenemist ja nagu wöiks ta silm
Pimeduse saladustesse tungida, mille nägemine talle
wäga tähtjas näis olema. Kui siiski midagi muud
"üha ega kuulda ci olnud, tui pilkast pimedust, kuhu
ka kõige terawam silm kaugele nägema ei ulatanud,
ja tormi hulumist, hakkas ta rahutumalt toas edasi
tagasi käima.

— Kuhu jääb ometigi Pedro? ümises ta iseene-
ses. Kas ei ole ta Wnda hurtsikut ülcs leidnud,
W0i on talle midagi õnnetust sündinud? Selle aja
sees oleks ta juba ammugi sõnumitega tagasi pida-
nud olema. Mu rahutu süda läheb ikka rahutumaks
ja ma kardan, et ta hiljaks on jäänud — siis on
tondilossil jälle üks süüta ohwer rohkem. Oh küll
wöib inimene ta hirmus olla, kui ta oma inimliku
oleku enesest ära heidab! Püha Maarja kaitsku toiki
selle eest. Rüütlid, kõrged walitfejad maal, on hirm-
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samad kui werejänulised metsalised, millest Wiljandi
tomtur üls selge pilt on — ja paraku — ka minu
oma lihane isa. — Taewalik Maarja, sa näed sealt
ülewelt pilwede pealt, kus pimedust ega pattu ei
tunta, mu südamesse, sa WSid ise mu ülekohut mõista,
kas on mul sellest süüdi, kui lapse armastuse pühad
sidemad mu hinges kätkema hakkawad? Kuidas wöin
ma seda armastada, kelle süda toorest röömu waeste
hädaliste õnnetuse üle tunneb ja naerdes süüta ini-
mesi hirmsa ahastuse ja hukatuse sisse saadab! Kus
on siin süda, kus on siin inimese jumalik hinge suu-
rus — Jumala näu sarnadus? Püha, püha Maarja,
anna mulle seda sõna andeks — sealt paistab kuradi
hirwitaw nägu mulle wasta. — Sada, tuhat korda
oleksin ma ennemine kõige waesema töömehe tütar,
elaksin kõige wiletsamas ja pimedamas suitsuhurtsikus,
sööksin kõige kehwemat ioitu ja teeksin kõige raske-
mat tööd, kui mu ümber aga niisugused auufad süda-
med elaksiwad, nagu ma neid kähe noore Eesti mehe
sees tundma olen õppinud. Ma ei elaks enam tun-
digi siin uhkes würstlikus lossis, kus kõik külluses
ja toreduses hiilgab ja midagi ei puudu kui aga
õige inimlik süda, auus meel. Walskus, tige,
salalik meel, südameta öel rind piirab siin mu
ümber. Ma wärifen, kui selle peale mõtlen,
et ma ilma oma kalli kafuema õpetuseta wahest nii-
samasugune wilets ussikene oleksin. Ma wannuksin
niisugused inimesed maa pealt ära, aga nad on mu
enese liha ja weri, ja see on nii walus, nagu peaksin
ma ise enese ihust tüki wälja kiskuma. Oh kui oige
on maha rõhutud ja orjuse sisse saadetud Eesti rahwa
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wiha ordu walitsuse wasta! Ma tunnen iseeneses, et
wiimane kannatuse pael kord kätkeb, ja mis siis
tuleb, selle peale ei suuda ma enam mõtelda. Sus
saawad lossid kiwiwaremetena tolmama ja kaarnad
nende luude tallal kiskuma, kes nüüd kõrged käskijad
on. Oh see on hirmus, aga õige — õige!

Ta kuulas. Ol i nagu krabinat kuulda. Ette-
waatlikult lükkas ta paksu siidi-kardina akna eest
korkale ja waatas wälja. Pedro nägu tui: akna
all nähtawale. ^ . .

— Mis sõnumid sa tood, mu truu Pedroke?
küsis Hilda ponewalt oodates.

Küsitaw kuulas terawaste enese ümber nagu kar-
daks ta luurajaid, siis tõusis ta akna najal müün
Peale Messe, nii et pea akna peale ulatas ja rääkis tasa:

— P"dro jooksis nii ruttu, kui jooksta wöib,
esiti Wiida juurde ja sealt Wiidaga ühes Armiki hurtsi-
kusse, et teda hädaohu eest hoiatada. Sealt leidsime
aga tühja toa eest. Sees oli kõik hirmus pime. Ku;
ma tule ülesse kaapisin, nägime ümber wisatud pin-
kisid, ara lohutud majariistu, werd meest aga
ise kusagil. Wiida hüüdis ta nime, leegi ei annud
wastust' — Muud Pedro ei tea.

Hilda hingest käis jälestuse wärin läbi. Enam
kui ta karta mõistnud oli õige. Ta sonumik oli hil-
jaks jäänud!

— Kas lossieide juures ka käisid?
— Teda ei olnud kõdus.
— Teda ei olnud kõdus? küsis piiga lohkudes.
— Tema toake oli niisama tühi, kui Armile

hurtsik.
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— Siis on nad ka teda ära wiinud! õhkas Hilda.
Oh teie hirmsad jõledused inimeste nüul! Mis on see
wanake teile kurja teinud? Seda tähendas see munga
luuramine. Kui nad ka wiimaks mind tondilossi ei
wii! — Pedro, kui sa oma Hildale weel üht meele-
head tahad teha, siis katsu ruttu tondilossi juurde
saada, et näha saaksid, mis seal ümber sünnib? Sa
oled talval ja mõistad ennast hästi warjata. Waata
kõik hoolega järele, mis meile tähtjas on. Wahest
saame suure torni juures täna weel kokku. Rutta, rutta!

— Ma teen kõik, mis mu Hilda preili soowib,
ta peab Pedroga rahul olema.

Nende sõnadega kadus ta öö pimeduse sisse ära.
Tükikene aega waatas Hilda weel ta järele, siis läks
ta ka ära. Ta sees tormas hirmsamine, kui praegu
wäljas ja ta südames walitses öo, hirmus, kõle,
pime öö.

Kõik oli talt riisutud. Tema elufteastja, Wiboane,
Armik, kes niisama ta elupeastjaks saanud, ja ta hea
kafuema, tema ainus tõsine sõber siin tigeduse ja
Seluse pesas! Kuidas wöis ta neid peasta? Ta pea
oli walust uimane, meeleäraheitmine käes. Maa,
kus peal ta seisis, oli nagu tuline raud ja öhk, mis
ta sisse hingas, kui kihwt — ta tundis, et ta siin
lämmatuse surma sureb, kui ta mitte siit laugele ei
põgene. Mis tähendas lapse ja wanemate armastus
seal, kus selle pühadust porisse tallati? Ta oleks
siit ilma otsa põgenenud, kui mitte need süüta hin-
ged, keda hukatuse sisse oli lükatud, teda siin ei oleks
kinni pidanud. Oma praeguses olekus wöis ta ometi
kõige rohkem teha, kui nende heaks üleüldse weel mi-
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dagi teha oli. Ja enne ei wöinud ta iseenesega ra-
huie jääda, kui ta mitte kõik ära ei tatsunud, mis
tema wöimuses seisis. Imeliku kindluscga pani ta
enesele lihtsad riided selga ja astus oma toa ust
enese takka lukku keerates eeskotta ja sealt wölwi alla.
Nüüd ei olnud isa ega ka teisi kõdus, keda ta oleks
kartnud. Ta oli marusemata. See oli paras silma-
pilk, oma õnne tatsuda.

Warsti oli ta wölwi all kolmandama ukse juu-
res. Ta pani wotme luku auku, mis üsna ära oli
roostetanud, ja käänis. Lukk läks lahti ja mõne
hea tõukamise järele andis ka raske uks järele.
Suure kääksumisega, mis wölwi alt tumedaste wastu
kajas, kargas uks lahti ja piiga astus ettewaatlikult
sisse. Si in tõmbas ta polewa raswalatri hõlma alt
wälja ja walgustas enese ümber. See oli taunis
ruumikas teller, nurki ja aukusi ümberringi täis.
Just nagu oleks talle see kõht ammugi juba tuttaw,
läks ta 'ruttu ühe suure torre juurde, mis müüri
aäres seisis, nagu oleks ta wanaduse pärast körwale
lükatud. Selle ümber otsis ta wähe aega ja waju-
tas siis käega sinna ja tänna. Wiimaks kargas,
terwe külg lahti ja tühi t0rss ühe kitsa trepiga, mis
mõned astmed sügawamalc pimedasse käiki wiis, tuli
nähtawale. I lma aja wiitmata läks ta sisse, tõm-
bas torre kulle tagasi kinni ja astus astmeid mööda
alla. Si in nägi ta kitsast ja määratu pikka ruumi
enese ees, mille teist otsa ta nägema ci ulatanud.
I lma ajawiitmata läks ta edasi; see oli üks pikk
maa-alune tee.

Mis ta siia otsis? Teadis ta, kuhu see tee wiib?
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16.

Kui inimesel üks meel Puudub, siis on tal tei-
sed selle eest terawamad. Nii oli ka lugu Pedroga.
Teda peeti igal pool, kus teda tunti, poollolliks, ja
ei pantud sellepärast tema tegewust tähelegi. Mis
wöis rumal ometi teha! Aga ta oli mõnes tükis
kawalam kui kõige osawam kawalftea. Ta oli igalt
poolt narrimist ja pilkamist leidnud ja ehk ta küll
kellegile märku ei annud, et see talle haiget teeb,
põlgas'ta oma narrijaid ometigi südame põhjast.
Üks ainus inimene oli lossis, kes talle ialgi südame
walu ei olnud teinud, see oli Hilda. Sellepärast
rippus ta ka kõige südamega tema kulles ja tegi
tema eest kõik, mis see nõudis. Ta ei küsinud ialgi
järele, mikspärast ta seda ehk teist käsku pidi täitma
— mis see temasse puutus? Tema oli õnnelik, kus
ta aga oma armsa Hilda preili tahtmist wöis teha.
Ja selles ei saanud keegi teda eksitada. Ta teadis,
et Hilda siis ta pead silitas ja ütles: ,,Sina oled
ikka mu hea ja truu Pedro!" See oli ta kõige ülem
palk, muud tasumist ta ci igatsenud. Ta ei usal-
danud kedagi teist inimest, waid pidas neid kõiki hea
Hilda ja enese waenlasteks, lelledele ta sellepärast ka
ühte ainust sõnagi sellest ei awaldanud, mis tal Hil-
daga ees oli. Seda teadis ka püga ja usaldas kõik
asjad kartufeta truu Pedro hooleks.

Pedro oli vxma lossi teener ja tundis ka tondi-
lossi paremine kui mõni tondilossi elanik ise. Nagu
wari kadus ta hiljukesti müüride wahele, et siit näha,
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mis ümberringi sünnib. Ta ei saanud seal wcel
hästi ümber waadatagi, kui häkiste üks tugew last
la ümbert kinni hakkas. .

Pedro pööris enese ümber ja näg; lossiwahtt
enese seljataga. See waatas imestades tuttawa otsa
ia küsis uudishimulikult: .

- Pedro, mis sina siia otsid? Km ma nuud
su siia samasse maha oleksin sirutanud, nus o.els
sellest naljast siis saanud?

- Seoa oleksid fa ise kõige pealt tahetsenud,
wasias Pcdro oma naljata tõsidusega.

- Oh sa ronga poeg, naeris lossiwaht hea
meelega, mis tema 'ka enesest ara ei arwa Täna
onne, ct sa wana Pedro oled. I g a teise käsi ole v
A n niisama pahaste kumud, kui täna nende kahel,
tes natukese aja eest siia sisse toodi.

- M i s tühja neil siis siin häda w0lb olla?
küsis Pcdro külmalt, nagu ei puuduks see ast fugug,

^ Tänan selle eest, mine sina kah korstna alla
teldrisse ja lase uks oma eest kinni müürida, nagu
Niboamt, ja ela seal ilma söögita ja loogr a lga-
weste lämbunud öhu käes, ma tahan sus naha, nus
laulu sa laulad. . , . -

- Kui ta suure korstna al l , nns waremetc te^
ses otsas hoowi pool kulles on, scletas Pedro ma
üksluise healeaa, niillest kõige wähelnatkr uudlsh m
wülja ei kõlanud, siis on ta l kõige wahemaltü p u ^
0hku, ja mis tahab siin wangis pornntseja stls w el^

- Aga mis ütled sa selle kohta tm lea t lm kott
cma tuji ld, lume ja wchma. külma ,a soop sisse saadab?
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Siis on ta ikka selle korstna all, mõtles Pcdro
iseeneses. See on hea, et ma tean. Aga seal wöi-
wad wahid juures olla?

— Kas sina teda wahid? ütles ta siis waljult.
— Mine ikka, mis temast weel wahtida, naeris

mees. Kuhu ta sealt peab minema, wist ara pdge-
nema? Oh oh, poisike, korsten on wähemalt 5 sülda
kõrge ja ülewelt nii kitsas, et kass waewalt läbi
mahub, ja ümber ringi on tal 10 jala paksused
müürid!

— Ja sinna pannakse ka tänased wangid?
— Rumal, kas siin muud kohta ei ole? Selle

üle peab aru peetama, kuhu nad pannakse.
Siis küsis ta natukese aja järele: — Kas sa ei

taha ka kord näha, kuida wiisi inimesi elawalt mae-
takse?

— Mis ma sest näen? andis ta külmalt was-
tuseks. Ta oli kahewahel, mis wahi küsimus peats
tähendama?

— Kuule wanake, ütles waht natukest aja mõt-
lemise järele sõbralikult. Teeme õige korra selle
nalja ära, et sina täna minu asemel matustle lähed
ja mina jään siia. Ma olen küllalt niisugusid lugu-
sid näinud, mul on himu neist kaelani täis. Sina
aga wöid ka kord näha — ma ütlen sulle, see on
naljakas!

— Ma ei lähc mitte hea meelega tondilossi,
sõnas Pedro.

— Oh, egas sina ometi tonta ci karda?
— Aga wöerad ei tule sealt enam nii kergelt

tagasi.
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Sellega laame lorda, et sind leegl ara «tunne.
M t a siit minu mantel ja raudkübar, sus e, tunne
sind leegi tont, tui sa iseennast tunda e. taha anda.

Nende sõnadega tõmbas ta mant!, schast mng
surus oma raudkübara walusaste Pedro paha.

— Vaata! nüüd ei tunne sa >seg. ennast enam,
liit is ta siis rõõmsalt. Sa tead kus wana W0e-
ra«te saal °n - sea! m e t a l s e tu r i a t t g .M üle
'.ohut. Sina mine ilusasti sinna sisse ,a oota tas-

'"'^Pedro läks. Näht ° " !üd°«°st r°°mus et
°n,al° ni i tergelt asemiku saanud, kes tem° « st
mAiri peab tegema halkama. ,a hett.3 rahulikult
Pedro mantli alla magama. l»

Pedrol oliwad loit lohad tuttawad. °
ioudis ta warsti juhatatud l°hta P a « w
j°t pidasiwad teda 0igel« W»h'ts ,a °' W
ta kckli mitte. - Kui waht " " « 8 ° ««"° ^ ^
ci mänai mõtles Pedro iseenests. M on lott hea.
siis N ma omaiallile Ildale. kes l°,«.l° «.«es
tele head teeb. tõsiseid '°num'd w»a. On ta aga
petis, siis langen ma letsu. Aga m.s e> pea « ' -
mene loit oma sõbra eest julgema!

Ta astus Wigist tähelepanemata P.m d»sse saak
nurla. lust ta loit ara wois näha 1° kuulla, m.3

S 7 u « wana Munenud laua taga i s t u s i d taks
inimest raud^silmakattega, leda Pedro teraw silm
aga just näulatetest kõige p«em>n° tund's. M °
oliwad maaülema raudkübarad. m>s kaua a g» t n ' »
hoole all puhastada olnud. Nende ees põles tume
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raswatuli, mis oma wälkumisega tondilisi, liituwaid
warjusid seina peale heitis ja terive wanaaegse rüütli
saali kõledaks tegi.

Nende ees seisiwad kaks inimest kinniseutud kä-
tega, kölni raudnäuga wahti paljaste tirwesodadega
selja taga ning natuke maad eemal seisis weel üks
inimese kogu, ka käetud näuga.

— Kust oled fa need riided wötnud, lossieitt
küsis käre, kumisew heal laua tagast ja tõstis kimbu
naisterahwa riideid üles. Nende riietega tüdruk m
4 päcwa eest öösi sim tondilossi ees hulkunud,

Lossicit, Hilda kasuema, kes see teine kinnisettuo
süüalune oligi, wärises ja ütles siis kindla healega:

— Ma tean, et mind näljasurm ka siis ootab,
kui ma sulle kõik üles räägin. Mis käsu on mul
siis sellest tunnistusest? Wöta, sa werekaan, ka see
elu siin, sa oled alati inimeste were järele janune-
nud. Sa saad kord isegi teadma, kelle nime ja sei-
sust ma warjan. Sündigu minuga mis taht, ma
jätan tema enese hooleks — sinule seda ütelda ehk
mitte. Ta töö pole iveel tehtud; tal on tarwis
ennast warjata. Aga ma ütlen, nii tõeste kui üks
õige Jumal taewas elab, pead fa oma hirmsa töo
wilja kord taieste lõikama. Sa katad oma näu
raudkatte taha, sa häbened ennast ilma katteta näi-
data, aga oma inetumatest kuritöödest ei häbene sa
mitte. Wärise selle wiha ees, kes kõik kuuleb ja
loik näeb. Ükskord tuleb päew, millal sa neissamus
teldrites oma inetu elu wälja pead õhkama, kuhu
fa nüüd ilmasüüta hinged saadad — —
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- Pea kinni oma teutamistega! müürgas lossi-
herra Wilken von Ilsede wihaselt. Wiige ta ara,
mehed, ta on kümne kordset näljasurma teenmud.
Ara mu silmist!

Raudnäud asusiwad ta tallale. I lma wastu
Panemata laskis õnnetu enesega teha, nns need taht-
silvad.

- Minu ema, minu ema! langes teine wang
nörkewa naise najale ja lükkas tugewa küünarnuku
hoobiga timukad eemale. Pean ma sind sim lndmat
Oh, see ülekohus on hirmus, hirmus!

Kõhtudes waatas naisuke nooremehe otsa, kes
Palja peaga tema ees seisis. Tuule tulewalgus pak-
tis ta näu peale, ta arm oli selgeste näha — —

- ^ Arnuk, mu poeg, ka sina mnde mõrtsukate
käes, hüüdis ema südame waluga. Ma olen sind
omas südames taga leinanud, ma mõtlesin ,u sur-
nud olema — nüüd leian ma su sut — oh, mu
jõud lõpeb — ma usun, ma suren —

Ta lanqes nõrkedes poja najale.
See ootamata juhtumine oli kock umber ole ad

silmapilguks ära kohmetanud. Siis aga kahwatas
maaülem inüristawa healega: . . ^ ^

- Unimütsid, mis teie wahlte, wnge ta ara.
- Halastage mu waese ema peale, palus Ar-

mik polwili langedes; laske mind tema eest tanna-
tada, ma tahan hea meelega teie wereMu wstutada
aga laske see wana inimene wabaks. Ma palun
teid kõige pühade juures —

- Igaüks kannatagu oma häbemata kõnede eest,
wastas maaülem külmalt. Ma usun, et la oma
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süüdegi eest küllalt kannatada ei jõua, mis tahad sa
weel teise pattusid oma õlale wötta?

Mõlemad laual istujad naersiwad selle veale, ja
nende heal kajas suurest saalist koledaste wastu.

Armik waatas ümber. Ta ema oli juba ara
wiidud. Nende kiwist südameid ei liigutanud lapse
armastus ega palwcd.

— Ärancetud olgu te inetu tegu! hüüdis Armik
meelt ära heites. Pimedaks mingu päike, kui see
hirmus ülekohus mitte kätte maksetud ei saa!

Enam ei saanud ta kõneleda. Siis oli ta suu
seutud ja keldrisse alla wiidud. —

Pedro, kui lossi timukas, pidi talle, müüri ette
teha aitama. —

A s j a t a katseö.

Tükikeseks ajaks jäiwad kohtunwistjad weel kottu,
kuni munk tuli ja teatas, et wangid kindla müüri
taga oma saatust ootawad.

— Goswin, kas need toeste needsamad riided
on, mis sel tüdrukul seljas oliwad, keda sa mõne
öö eest tagasi siin lossi lähedal nägid hulkuma? kü-
sis lossiherra mungalt.

— Jah, kõrge maawalitseja Wilken von Ilsede.
— Ma panen imeks, missugune julgus neil ini-

mestel on, tähendas Wiljandi komtur, kes teine
lauas istuja oli. Igaüks, kellega kokku puutud,
neab rüütlid maa pealt ära. Armas Wilken, sa
oled oma rahwaga wistist wäga pehmelt ümber käi-
nud. Ka sinu oma tütargi on nende seas.
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— See on tõeste paha nähtus! Aga nüüd ta-
han ma ka langemalt niisuguse wastase oleku peale
waatama hakatu. S ina, mu munk, pane hoolsamalt
seda tähele, aja oma körwad ja silmad rchlcm lahti
kui siia maale ja anna igast mehest mulle kõhe tea-
tust, kes scl unisil mässamise mõtteid peas kannab.

— Jah, mu herra, ma olen nii mõnigi kord
sind selle pagana lossieide eest manitsenud, aga sa
ei pannud seda tähele, sa olid ise pehme ja järele
undlik, nüüd oled ije näinud, missugust ussi oma
PSues oled kännud. Alles cile weel kuulsin ma sel'
geste, kuidas ta sind teutatz, mispärast ma ta ka
oma pead siia lasksin tuua. Ma olen ikka oma
isanda head käekäiki silmas pidanud ja tema heaks
oma terwe elu pühendanud.

— Tee seda ka siis edesmdi, munk, ütles lossi-
herra ja wautas truule sulasele paar kuldtükki
Prusse. Nüüd WSid minna ja kõik asjad siin korda
seadida. Tondiloss peab ilusaste wahiwd olema, ja
kui siit miwi wcmg wälja peaivb, siis iähed ise ilma
armuta asemele. Seda pea meeles.

Munk kummardas ja läks.
— Nüüd wöime ka kord puhkama minna, ütles

lossihcrra oma külalisele, kui nad tähekesi ollwad.
Munk saab mne hobused koju talitama ja meie lä-
heme ise teist teed, üht naljakat teed kojn. km soowck
seda näha saada.

— M is tee see on?
— Maa-alune tee! On sul julgust ja lusti seda

mööda käia.
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— Oi jah, wäga hea meelega tahaksin ma seda
tundma õppida. Lähme!

Nende tee wiis neid uute haudade juurest mööda,
see on, nende teldri urkadc juurcst, tuhu uued wan-
gid oliwad sisse müüritud. Mõlemad waatasiwad
töö üle, see oli hästi tehtud; midagi ei olnud karta.
Üks waht longerdas weel seal ümber ja kadus tuli-
jaid nähes kui wari ligemasse urkasse ara. Tume
hüüdmise heal kajas läbi müüri ja kadus kcldri müü-
ride wahele ära, ilma et kellegi aitaja körwu ehk
kaastundlikmsse südamesse oleks ulatanud. Niisama
külmad ja tundmuseta kui kiwid müüride sees, oli-
wad siin ka kõik südamed. Kes pidi waesid peastma?

— Siin on teil aega kisendada, hirwitas lossi-
herra. Soowin teile selleks hätzti tublit kori. Saja-
tage seal, nii palju kui soowite! Küllap kõdunete
seal kõige oma sajatustega. Need müürid ci anna
enestest midagi wälja.

Kahc tugewa kori kõle naer kajas kõledalt wöl--
wialustcs edasi. Siis läksiwad sõbrad ühe raske
raudukse taha, mis pea kõrgusel ülewel müüri sees
seisis. Lossiherra wajutas ühe salawedru peale ja,
uks targas ülewel lahti.

— Kas siin on su maa-aluse tee hakatus? küsis
von Hercke uudishimulikult.

Wastuse asemel nikutas küsitaw peaga.
— Aga kuidas ülesse saada?
Jälle wajutas küsitaw jalaga wasta maad, ja

warsti tuli ülewelt nagu waimu kätest saadetud üks
trepp alla.
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Mehed astusiwad mööda treppi ülesse, trepp tõu-
sis jäiele ia uks wajus rasteste taga lmm.

Korwale pugenud mehike wahi riietes tuk oumst
nurgast wälja, lust ta t° i l äm oli "ainud ,a luul-
nud, mis siin sündis. Talle oli imel.l °rus°°m° «
tartus südamesse tõusnud, kui luuks e ossther °
oma külalisega maa-alust teed »°°b° lossi tahab
minna. Tema oli ta üks neist munestest, kes nagu
loodud sunni teel head ja paha oigeste ette °,m°-
wad, ilma et põhjusi tunnewad. Ta '«w a,as reda
herrakestele järele minema, et l°> s a, lelle e laus-
«ist waja. Ta oli weel kähe wahel nus Peab ' -
gema. kas bcrraste järele nnnema w°l M wangl-
Nd peaftma hakkama. Ta oli oma silmas» ««"«d
l,'hu nad pantud ja ise oma käega wnma d ttw d
Paigale seadnud, aga nii lodewalt, et ! " n u "
Vealt näha müüri nägu '«älja näg: aga we se wa^
>°«qa ara lohmud wois saada. Praegu « o l n u d
k°gi teda sm nägemas, nüüd WMs ta oma too w ^
hch õnnega korda saata. Ni i head aega « w°mud
ta ialqi enam leida. Warstl °K ' « °«as, ses >g°
siliMpilt wois ta riiete wahelaja talle M g i tuua,
ja siis oli kõik möödas. -»>>>« ^^^,,

I lma pikema nMw»seta l°k« me.e Pedro. nagu
lugija wlst isegi aru saanud, °t s°° keeg. teme e
W0in»d olla, Wraes seiswa ukse ette m.s maa°aU'
iesse teele wiib. ^ Ta otsis sala wedru, w»>uta«
Põrutas, tampis jalaga wastu maad, ct uis myn
lühels, aga see ei awanud ennast mitte.

Nukralt jättis ta asjata tatsed maha. Aga wh>a
lütega siit wälja minna ei woinud ta ka mMc, 1<N
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nii õnnelikult ci wöinud ta teist korda enam sisse
ega wälja saada. Nuttu läks ta uue müüri juurde,
kiskus kiwid eest ara ja hüüdis tasakeste sisse:

— Armik, tule wälja, sa wöid siit ära põge-
neda, nüüd on aeg, wöta minu riided, nendega pea-
sed wahtidcst läbi. Ruttu, ru t tu !

— Kes sa oled? küsis heal alt teldrist.
— Mis sa seal teed? kostis ta seljatagast wasta.

Pedro waatas ehmatades ümber. Munk oli ta selja
taga.

18.

Maa acc.
Hilda tõttas oma weikse tule lvalgusega mööda

maa-alust teed ikka edasi. Mitmelt poolt oli küll
edasisaamine wacwane, aga siiski ei hoolinud ta lvae-
wast. Selle tee läbi wöis ta wiimaks neile, kes
lossis kannatasiwad, abi saata. Wistist oli see tee
hoopis ära unustatud, sest üks ainus jälg ei tun-
nistanud siin käijatest. Mitmel pool oli ülewelt
maad maha kukkunud ja tee waewaliscks teinud, aga
lrärske lootus südames ei lasknud teda ühegi waewa
peale waadata.

Korraga tungis talle jutu kõmin körwu. T a jäi
kuulama, Ja näe imet, eest poolt ühe tee käänu
pealt paistab liikuw tulekuma.

— Seal on tõesti inimesed! hüüab Hilda ise-
eneses ehmatusega. M i s peab ta nüüd tegema? Tule
kuma tuleb ikka ligemale, juba näeb ta tuld ise ja
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usub ka inimese logusid silmama. Kes WSisiwad siin
ometi käia? Kes teadis seda teed?

Ruttu targas ta tagasi ühte tee äärsesse auku,
nagu neid selle tee ääres palju oli, et tulijaid waik-
selt mööda minna lasta.

Sammud tulilvad lähemale. Hilda süda põksus
Peaaeau kuuldawalt. Ta tundis oma isa ja tema
eilse külalise healest ära. Mis oli neil siin teel
tegemist? . . ^ ,... ^

— Tänane töö on meil ilusast: korda lamuo,
liitis isa iseenesega rahul olles. See annab ka tule-
wiku peale head lootust.

— Kas üks tööloom elab ehk sureb, see on mulle
üks kõik, andis komtur wastuseks. mina aga nõuan
sinu käest oma raha ehk su tütart.

— Kuidas wöid sa seda nduda? Sinu mSöga-
wemm ordusse astumise wanne keelab naese W0t-
mise ära.

— Pah, naeris komtur, kas neid orduwenda-
sid meie ajal küll ei ole, kellel naised kõdus on!
Kes läheb seda paawstile teatama? Ja kui seda ka
Peaks sündima, mis sellest siis ära ei ole?

— Muud midagi, muud midagi, kui kustutakse
nimi ordu registrist maha.

— Seda ma tean, ja ei pea suureks õnnetuseks.
Naga orduwenna elu ei ole mulle sugugi meele järele.
Mul on warandust küllalt, et niisama elada W0m
kui ilmalikud rüütlid, ilma kõigi rumalate Nutus-
teta. Anna oma tütar mulle naiseks ja ma lasen
ennast siis r00muga ordust wälja Heita, im seda
tahetakse.



— Minu tütre wöid igal ajal saada, kui lugu
nõnda on.

— Oled ta aga uhkeste kaswatanud, kõlbab enne-
mine iga sõnniku tõstjale kui tomturile, Liiwimaa
kõige kõrgemale seisusele'

— On natuke isemeelne küll, aga eks ta rüütli
raudse käe all painu ning taltsaks ei saa kui talleke.

— Aga sa pead siis ise ta minu kütte muret-
sema, mul ei ole mitte lusti niisuguse metskassiga
inimeste nähes kaklema hakata, et meelega ordu
walitsust wihastada.

— Seda ma tean. Ma tahan sind ses tükis
aidata. Waata, sõber, praegu on ta weel wihane
ja saaks sind nähes uuesti kära tegema. Aga jä-
tame asja natuke edasi. Sina ei näita ennast temale
enam mitte. Homme ehk ülehomme sõidan ma
temaga Wiljandisse. Siis woid sa waritsejad wälja
panna, ja kui meie ohtu sinna kohta jõuame, siis
röötmwad sinu mehed ta minu käest ära, tootvad
sinu lossi — ja sa wöid ennast laulatada lasta.
Ta saab pärast sinuga ilusasti ara leppima ja su
targa nalja üle rõõmustama. Nii on need asjad
siis kenaste korras, mis muidu peawalu kipuwad
tegema. Oled selle plaaniga rahul?

— Wapper mees, Wilcken, sa oled ka üks pagana
kolumees, hüüdis komtur rõõmuga. Olgu nõnda.
Kas homme ehk ülehomme? millal meie selle roömsa
jahi teeme?

— Olgu ülehomme, waheft ei saa ma homme
weel oma asjadega siin korda.

— Tehtud! ^
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Mehed loiwad käed kokku. .
— Aga waata, kas need ei ole sim immese

jäljed? küsis kommr mulla peale näidates, km
nad juba tükike maad Hildast mööda oliwad
jõudnud.

Mehed waatasiwad mõlemad.
— Toepoolest, need on inimese ja weel pealegi

üsna wärsked. Kcs Pergel siin ometigi on käinud?
Nad tulewad siia poole, ja enne ei olnud ometi ai-
nust jälaegi näha. Ni i oleks ta meile wasta pida-
nud tulema. Ma kardan juba, et need mõne kõdu-
käija jalad on olnud, kes siin kõndinud. Kes teab
weel, missuguste kaela murdjate öösine tee see sun on!

— Mine ikka, komtur, ega sa ometi tonta n
tarda, manitses Hilda isa.

— Mina neid küll ei karda, aga kõledad elukad
on nad siiski, wastas ebausklik komtur ja ei M d -
nud mitte tahtmata wärisemist ara keelata.

— Minul on lusti seda tonti kätte saada, kes
siia need jäljed on teinud, seletas lossiherra.

— Jäta, sõber, tühi tahtmine. Sa näed ju, et
ta meist nüqemata mööda on läinud, nagu õlge tont
kunagi. Kui tal teha on, siis oleksime mne teda
Pidanud ometi nägema, sest tagasi mmennse Mge
siin ei ole. Jäta maha tühi n0uu, läheme ara,
tatsume aga, et koju saame. Tontidega kaklemme
ei ole weel kellegile onne toonud, aga murtud lae-
lasid on küllalt olnud.

— Oota weidi, mu sõber, sa "«ed sim
aukusid, siia sünnib tont wäga ilusaste sisse.
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tame aga järele, kas ta mõnes nurgas mitte kõige
oma patuse kehaga ühes ei kükita?

Nüüd algas otsimine. Weel mõni silmapilk, ja
siis oliwad otsijad ka selle augu ukse peal, kus tont
warjul oli.

Hilda süda wärises. Otsustan, silmapilk lähi-
nes, mis ka tema elu ehk mitme teise elu wöis maksa.
Onn oli weel fee, et nad ise tema jäljed kinni oli-
wad tallanud ja sellepärast mitte kõhe Siget koobast
üles ei leidnud.

Mis ta muidu ialgi poleks julgenud, pidi ta
nüüd ometi julgema, sest rohkem kui kinni wöetud
ei wöinud ta ju saada, millega muidugi kõik lootu-
sed kustusiwad. Miks pidi ta siis ennast just koopa
seest kinni wötta laskma?

Ta waritses parast silmapilku. Nii pea kui
otsijad ühe koopa sisse ta silmist 'kadusiwad, targas
ta oma warjupaigast walja ja pani kõigest jöuust
edasi jooksma. Enne kui mehed tagasi tuliwad, oli
ta juba tee käänu taha otsijate silnnst ladunud.

Õnnelikult jõudis ta nüüd ilma takistuseta ton-
dilossini. Siin läksiwad teed mitmesse arusse. Ta
läks seda mööda, mis kõige kõrgemale wiis ja lossi
lae peal loppis. See kõht näis tal tuttaw olema,
sest tohe otsis ta siin ühe kitsa trepi ülesse, mis
ülesse lagunenud korstna juurde wiis. Sealt laskis
ta korwiga midagi alla ja tõmbas jälle ülesse. Siis
aga hakkas ta otsima, nagu oleks tal midagi ladunud.
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,19.

Ilmsi wöi unes?
Wiies öö oli juba sellest ajast saadik käes. mil

Niboane oma kitsasse teldrisse kinni pandi. Wae-
sele lvangile oli see aga mitme aasta pikkune wangi-
aeg olnud. Ta ootas surma, kes ta hirmsast janust
ia näljast peastab, aga ka see wiimane fteastja ei
tulnud. Peasemise mõtted oli ta juba ammugi maha
jätnud, sest kõik asjata katsed oliwad seda ju sel-
geste näidanud, ct Paksud müürid ta jõudu naersi-
wad. Ta oli oma saatuse wangikoja müüridele usal-
danud ja isa wiisil järeltulejatele mälestuseks jätnud.
Nüüd oli wäsimus ja nõrkus ta kehas nii palju
Maad tootnud, et ta enam ülesse ei jõudnud tõusta
ega oma kirja lõpetada. Ta tundis, et ta walud
pea möödas on — tundmine hakkas kaduma, meeled
segaseks minema — surm oli tal silmaga näha —
pikalt, pikalt jõudis ta lühemale. Hirmus on küll
^ teadmine, aga ta oli sellega juba nii harjunud,
et ta kartmata oma elu kautamife peale maatas.
Siin ei olnud midagi — midagi parata!

Ta mõtted lautasiwad weel wiimast kord tutvu
ia lautasiwad ta minewiku Snnepäewade sisse tagast,
kus önnelised silmapilgud tema elust kui taewakfed
unenäud, kui noidlikud Pildid ta ümber heljusiwad.
Nende piltide seast paistis üks kõige heledam, kui
püha paistusega kroonitud piiga kuju äraselctatud
önnelise naeratusega wahet pidamata ta silmi. Ta
süda läks soojaks, ta tundis oma aeglase were rute-
wat liikumist, nagu peaks sinna uus elu tulema,
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walud kadusiwad silmapilguks, ta oli kui magusasse
unesse uinumas; kõik ta ümber oli nii selge, mi
armas ja taunis, et ta enesc taewa laheduses arwas
olewat. Ol i sce surma ligidus? Oh kui surm mi
ilus oleks, kes ei langeks siis rõõmuga tema külma
kaissu! Üks armas heal kui taewalik muusika kõlas
õrnalt ta körwu. Ta löi tasa oma wäsind silniad
lahti. Hele walgus paistis ta peale ja selle wal-
guse sees särasiwad need silmad, keda ta sellest ajast
saadik, mil ta neid näinud, enam ei unetanud, kes
igas uncnäus ja silmawiirastuses tema peal wiibi-
siwad ja ta südamesse üleilmlist õnne toitvad.

— Wiboane! kuulsiwad ta korwad.
— Oh tui ilus on see kumin körwades ja kui

kaunis see peaaju pilt, mis jampsi tujud ja waimu
nõrkus ühes tootvad, õhkas ta tasakeste ja wahtis
üksi silmi ülesfe. Ta oli ristiusu õpetuses lahtisest
taewast kuulnud ja niisugune lahtine taewas näis
tal praegu pea köhal seisma. Ol i siis sellel usul,
millele ta selga pöörnud, tõeste niisugune imetegew
wöim? Ta hakkas seda jälle uskuma. —- Ristiini-
mesed oliwad ise hirmsad, aga nende taewas — oh
kui ütlemata ilus!

Ja see pilt seisis kaua. ei kadunud mitte nii
nagu kõik teised mõttekujud ja silma wiirastused
silmapilkmel.

— Oh sa taewalik kuju, jää paistma, kuni mu
waim sest kõledast wangist wabaks saab ja kõrge-
masse kui inimese mõtted lennata wöib, õhkas ta
nõrga hcalega. Kannata weel pisut, ära põgene
mitte ära, sinu pühas läheduses on önn wiibida,
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önn surra. Oota weel visut, ma pean oma kodu-
newa kchaga lahkumise pidu pühitsema, sus olen ma
waba, siis wöili ma sinu juurde ülesse lennata —
- - Oota, oota!

Aga M t i oli ilus nähtus kadmmd; üksi wal-
gust oli wcel näha. See tuli ikka lähemale ja lähe^
male tema juurde ning waus wiimaks pikkamisi P0-
lewa raswalambi näul ta juurde maha.

— Niboane! Wiboane! kuulis ta sedasama
healt ülewelt, ehk küll enam midagi näha ei olnud.
Sa oled siin, sa elad weel. Taewale tänu, ma
olen sind leidnud!

— Mis, see ei ole mitte nncpilt ega silmawii-
rastus? hüüdis nooremehe nõrk heal. Muu silmad
ei ole mind mitte petnud, mu körwus ci ole nntte
mõteldud healed helisenud. Räägi, sa kaumm muru-
eide tütar, on sul liha ja werd, W0l oled sa ome-
tigi mu üritatud waimu taewalik mõttekuju <

Neid sõnu oli ta tugewama healeaa kõnelenud,
nii et nad kuulda pidid olema, kui sel kujul tema
tema jauks körwu oli.

— Inimene kui iga teine, oli wastus. Sun
saadan ma sulle keha kinnitust, marjawnna, wett?a
leiba. Ma olin sinu pärast suures hrrmus, aga
Wik mu katsed, sulle toitu muretseda, laksuvad tuhi.a.

Nende sõnadega libises üks korwike alla.
— W0ta toi l , mis seal sees on, eneie tarwis

korwist wälja, söö ja joo ja looda heade mimeste
abi peale, kes sind ialgi ei uneta.

Wiboane tõmbas krampliku kiirusega wee ja wnm
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ja leiwa kortvist wälja, mis teisel silmapilgul jälle
ülesse ära kadus.

— Jumalad õnnistagu sind, mu tallis heategija!
hüüdis ta ülesse waadates, kus aga midagi näha ei
olnud, tui pimedust. Kõik oli kadunud — hele wal-
gus ja illis inglikuju — —

Ahnelt kustutas ta oma hirmust janu weini ja
weega. Ta keel oli nii ära kuiwanud, et ta kaua
aega märjaks ei tahtnud jääda. Ikka tundis ta weel
kanget körwetust oma kurgus ja sisikonnas.

Ometigi oli rammusal marjawiinal suur mõju.
mis ta warsti tunda sai. Ta weri hakkas jälle kor-
ralikult jooksma, kadunud soojus tuli kehasse tagasi,
nõrkus kadus ära ja ta wöis warsti ülesse tõusta.

Weel uskus ta neid silmi läbitungimata pi-
meduses nägewat, mis enne mi lwidlikult ta peal
wiibinud. Ta uskus nende magust naeratamist möist-
wat, ta tundis enese hinges üht tulukest täiel ilul
leegitsema hakkawat — täis ära ütlemata magust
walu, täis õnne soojust ja tasast magust wärinat.
Sel kombel ainult wöib esimene kewade lilleke onne
tunda, kui soe päike ta öie nupud lahti suuteleb.

See nägu oli tema paleus — oli seesama Piiga,
teda ta käru käest peastnud, kelle pärast ta siia lossi
tulnud ja siin wangikoopas surma ootas.

Kes wöib sellest õnnest aru saada, mis süda
surma suust kõige kallima käe läbi lootuste taewasse
tagasi tõstetud tunneb?

Surelik, oh ära püia
Selle 0nne kõrgust mõista!
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20.

A i t a j a p a l k .

Pedro oli munka nähes esiti wähe ära lohkunud,
g ta sai kõhe M c oma ehmatuse peremeheks. Ühe

pilguga möötis ta munga tugewuse ära ja nägi, et
ta tema wasta wälja minna ei wöinud.' Kui ta
ise ka oma sõjariistadega ta wasta ei oleks saanud,
sus seisis tal ometi terwe perekond timukaid käe pä-
rast, kes esimest märguandmise peale kohc oma pe-
remehele appi oleksiwad tulnud, ja tema oleks kadu-
Uud olnud ühes Armikega. Ta pidi aga oma elu
hoidma; tal oliwad weel sõnumid wiimata, mispä-
rast teda siia saadetud. Küll aeg head nöun annab,
" i aga praegu timbatusest peasen, mõtles Pedro.

-— Mis sa seal teed? kordas munk oma küsimust.
- Müür i ! wastas Pedro lühidelt ja seadis kiwa
teise peale.

Mis müür see on, mis ialgi walmis ei sua?
i ma enne siit ära läksin, siis oli ta walmis,
d on ta jälle pooleli? He, mis see tähendab?
linnuke wahest puurist ära lennanud?

7- Ohoh, nii kaua tui mina nende puuride uksi
unnitan, ei pea keegi peasema. Nemad lurjused on
niisuguse logerdi müüri teinud, mida tugew mees
ära woib lohkuda. Ma märkasin seda ja tahan
"üüd nii kindlaks teha, et ta julgem on kui kalju-
Nägi peasmise teel.

Munk astus sõnalausumata ligidale, kuulis wangi
healt sees ja jäi pealt näha rahule. Pedro hoidis
oma näu tema uuriwa pilgu eest korwalc.



Ta paha wusiwad jälle peastmise mõtted. Miks
ei woinud ta nüüd mungale üht tugewat hoopi anda,
et ta alla teldrisse kukkus. Siis oleksiwad nad ta
riided wVtnud, mida Armik selga oleks pannud, et
nendega ilma kartuseta wälja saada. Siis oleks ta
wecl müüri teinud, nagu ta kõneles. Oh, see oli
taunis mõte ja kui ta korda laks, siis oli wöit nende
käes ja Pedro wöis sõnumite asemel elawad inime-
sed oma Hilda preili ette wiia. Oh, kui ilus plaan,
ja kui kaunis tänu ootas teda ilusast suust!

— Tee ruttu oma töö walmis, laiskworst! kä-
ratas munk ja ta silmad paniwad suure hoolega
igat töömehe liigutust tähele.

Pedro, kes elu seesgi müüri pole teinud, seadis
nüüd kiwa, nii kuidas nad juhtusiwad. Ta nägi
ära, et wiiwitamine ei maksa, sest iga kautatud
silmapilk oli tallis ja munk wdis pealegi ta plaani
märgata, sest seda pidi ta juba nägema, et ta mitte
müüri meister ei olnud.

Ta käsi tõusis kiwiga. See ei olnud mitte müüri
tarwis, waid sellega pidi munk langema. Enne aga
kui ta oma eesmärgi peale wöis kukkuda, wälkus
munga möök ja kiwi Pedro käega tükkis weeres mü-
rinal pdrmandule. Õnnetu Pedro kukkus uimaselt
wastu uut müüri. Teisel silmapilgul tõmbas munk
ta kinni ning lükkas läbi lahtise müüri augu alla.

Ta oli wang — õnnetu sõnumitooja!
Jälle tuliwad mehed, kes müüri ette tcgiwad ja

suure raudukse tagast weel tugewale kangidega kinni
paniwad.



— Siis toodi waht kinniseutud kätega munga
ette, kes oma riided Pedroga ara lvahetanud.

— Kust oled sa need riided wötnud, mis sul
seljas on? küsis munk käredalt.

— Wahetasin, kostis küsitaw wärisedes.
— Kellega?
— Lossi Pedroga.
— Mikspärast?
— Ma olin wäga wäsinud, tahtsin magada.
— Kölwatu waht, kes tondilossi wahtidest tohib

walwamife tunnil wäsind olla?
— Palun armu! ägas waht. Ma töutan püha

Maarja ja oma hinge õnnistuse juures, et ma ialgi
enam oma kohut ei uneta. Halastust, armul

- ^ Kus oli Pedro, et sa teda lossi lasksid? kü-
'ls munk ftalwist hoolimata.

- - Tema oli mu wahikoha lähedal waremetes.
— Mis ta sinna otsis?
- ^ Ma ei tea.
—- Jälle üks uus kaebdus sinu kohuse unusta-

'"lse ja hooletuse peale, seletas ülekuulaja jääkül-
malt. Sa leiad ühe wöcra inimese keelatud köha
^ealt fte tähendab, sa ei olnud siis mitte oma köha

waid läksid weel sinna — ja teiseks ei küsi
^ mis ta otsib, mis ta tahab. Need süüd mois-
tawad su hukka. Kas tead, mis mõttega Pedro siia
M tuli?

— Ta tahtis näha, mis wangidega sünnib.
^ Ja sa oleksid ta jälle wälja lasknud, et sel-
siis tcrwele ilmale kõneleda? Mis?
^ Ta on ju rumal, mis temaga siis teha?
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— Wilets wahike, kas sa ei tea, et see sinu
pea W3ib maksa, kui sa wöeraid inimesi lossi sisse
ja lossist wälja lased? Ja see poiss ei ole sugugi
nii loll, et ta seda meie kahjuks ei mõistaks pruu-
kida. Õnneks ou ta nüüd ise ka puuris ja ei wöi
kahju teha. Sellepärast ei nõua ma ka sinu kölwa-
tumat pead, aga meelde tuletuseks su kohuse unus-
tuses ja teiste manitsuseks lähed sa kümneks päe-
tvaks^ warwade peale.

Õnnetu mees langes kummuli oma ülema ette
maha armu paluma.

— Ma olen ju ikka sind truuiste teeninud, õh-
kas ta, ainult seekord eksisin ma, halasta mu peale!
Halasta, oh halasta!

Teised wahid jäiwad seisma ega wiinud süüalust
mitw kõhe ära. Nad oliwad kõik osawdtlikud oma
ametiwenna waljust nuhtlusest ja ootasiwad, et wali
kohtumöistja ehk wahcst oma otsust pehmendab.

— Mis te wecl ootate? küsis ta seisma jäänud
meestelt. Kas te usute, et teha wöite, mis ise ta-
hate, ilma et mina sellest midagi wälja teen? Ohoh!
Tondilossi teendrid ei tohi eksida. See narr Pedro
tuli ju otse mõrtsuka mõtetega siia. Kui ma mitte
ta plaanist aru ei oleks saanud, siis oleksin ma wa-
hest praegu keldris ja tema wangidega wäljas. Ei,
nii odaw mu elu ei ole. Ära! Weel üks silmapilk
wiiwitust toob koguni teise nuhtluse.

Wang wiidi mitmest urkast läbi wasta hoowi
külge ühe weikfe kongi sisse, millel raudwäraw ees
oli. See kisti lahti, tõmmati wangil jalad paljaks
ja pealmised riided seljast ära, ning lükati ta sisse.
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Ses kitsas ruumis ei olnud muud kui neli seina.
Wärawast Paistis walgust sisse ning näitas selgeste,
mis hirmus asi see oli ,,warwadc peal" wangis olla.
Pörmanda asemel feisiwad terawa kantidega warwad
üksteise körwal, ni i et need teha raskusel sügawaste
liha sisse soomsiwao. Pealegi wöis ilm töige oma
tujudega wärawast sisse saada.

S i in pidi õnnetu 10 päewa elama! Ainult
kcskaja hirmus nuhtluse janu wöis niisugust piina -
paika wälja mõtelda.

Kui wäraw kinni oli pantud, tul i munk ja wa-
jutas oma pitseri peale, et wahest kaastundlikud
ametiwcnnad teda mõneks silmapilguks sealt lahti ei
saaks lasta. Siis läks ta rahulise südamega minema.

21.

M a n g i - u r k a s .

Wcel kord käis munk keldrid läbi, kus ta wan-
gid warjul seisiwad ja katsus uksed järele, kas kõik
weel korras on?

Ühe ukse taga kuulas ta iseäranis kaua. Si is
pomises ta enesele arusaamata si)nu habeme sisse.
Ta kõlistas natuke aega roostetanud raskete riiwide
kallal. kuni uks lahti läks. Ettewaatlikult astus ta
Pimedasse kitsasse ruumi, mis' teda ühe teise ukse
taha wiis, mis wanaduse pärast enam hingede peal
ei seisnud, waid ette tõsta oli. Ka sealt kiskus ta
tangid eest ära, mis teda wäljaspoolt kinni hoidsi-
wad, ja astus ettewaatlikult ühte weiksesse ruumi,



— 132 —

kust kibe läppunud ohk talle wastu tu l i . Natuke
aega läks ära, enne kui ta weike latr i tulewalgus
siinseid niiskeid seinu jõudis walgustada ja ta silmad
sellega harjusiwad.

Tumedad tulekiired langesiwad ühe inimese keha
peale, mis niiske pörmandu peal lames. See oli
üks naisterahwas. Tulewalgus paistis ta näusse,
mis surnukahwatu ja walust kokku kistud näis olema.
Tükike aega tunnistas munk seda nägu, siiski ei
saanud ta aru, kas sellel kehal weel elu sees oli tvöi
mitte? Ka temalegi oli see pi l t jäle. Ta lükkas
kepi otsaga maasolejat, et näha kas tal elawa wöi
surnukehaga tegemist on?

Maasoleja löi silmad lahti ja ajas enese istukile.
Munk targas kohkudes tagasi. Ta ei olnud seda
wistist mitte ootnud.

— Kas sina siin oled, mu laps? küsis wang
nõdra healega. Ma näen walgust enese ümber —
oh kui ilus see on! Kaua ei ole mu silmad seda
enam näinud, kaua, kaua on pilkane öö mu seltsi-
mees olnud, mu silmad ei kannata enam ni i suurt
heledust. Kas see paikese paiste on, mis wiimaks
weel mu lootuste rohtunud hauale särab? Kust tu-
leb päew mu elawa keha kõledasse hauda? Räägi,
sa oled mu hea ingel ikka, räägi!

Ka munga kiwist südamesse oli see liigutaw pilt
wähe kaastundmuse 0rna öhku puhunud. Aga see
ol i silmapilguks. Ta kadus sealt, kus ta kõht ei
olnud, kui suitsutombike kange tuule käes. Aga ta
ei wastanud sõnagi. Ta ei saanud wanakese jutust aru.

— Oh, oh, leegi ei wasta. Wistist on see
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unenägu. Oh te trööstijad unenäud, ärge kaduge
kellegift õnnetumast. Teie olete iga õnnetuse sisse
tõugatud inimese ainus troost. Kui kõik lootused
kustuwad, kui ahastuse ja mceleäraheitmise pilwed
elutaewa wilgatawad tähed kõleda ööpimedusega kinni
katawad, siis wöib inimese wäsind waim weel une-
nägude õndsasse riiki põgeneda, kus walud kauwad
ja elu tõsiduse tondilikuo hirmutufed maad ei leia.
— Aga ei, need tondilikud naud ei kau mitte. Nad
kaiwad ka kõige ilusamates unenägudes ühes — nad
ei jäe kuskil meist maha!

Ta silmad seisiwad liikumata munga peal, kelle
nagu ta walgusega harjunud silmad aegamööda ikka
selgemine nägema hakkasiwad.

— Mis see on? kelle nägu tuleb mulle siin ette?
Hoo, need on ju munga jõledad silmad, tema hir-
mus nägu! Kõle pi l t , kau mu silmist, sa jõledus
— minu õnne riisuja, mu elu hauda matja! Mis
on sul seal asja, kus mu waimusilm ilusamaid asju
näeb! Mine, sa igalveste põlatud hirmutes, sa sü-
bamete mõrtsukas — mine — mine!

Kõle naer ki)las nende sõnade peale. Naerja isegi
märkas, kuidas wärin naise näust üle käis.

— Ka tema hirmus heal! ohkas ta.
— Haa, seda healt kardad sa kõige rohkem!

hirwitas munk. Waata mu otsa, sa jampsija, ma
ei ole mitte sinu rumalates unenägudes, ma olen
ilmsi siin.

Nende sõnadega laskis ta tulewalguse oma näusse
paista.
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— Munk ise! Mis sa minust tahad? Kas ma
siin ka weel su ees olen, pdrgu ori!

— Su elupäewad testawad kaua, ütles see löi-
kawa healega.

— Ha, ja sina oled neid lühendama tulnud?
Wöta aga peale see wiimne kustuni londite! Ma
tean ju, et sa muidu sammu ei tee, kui sa werd ei
näe ja parandainata haawu ei löö. Siin ma olen
abita olekus, wangitorni piinast nõrk ja jõuetu,
wöta see elu, mis sulle ka kõige sügawamas wangi-
tornis rahu ei anna, wöta, kui sul julgust on ja
kui sa kord igawese kohtumöistja ees seda wastata
jõuad — W0ta!

— Mine ikka, rumal nõid, mis ma sinu elust
wötan, küll sellega ka nälg ja jänugi tvalnus saa-
tvad. Ma näen, sa hakkad juba seda surma kartma,
ähähüh! Seal on naiste julgus! Kannata, kuni surm
tuleb — ta tuleb aga tõeste, ehk see küll kaua juba
tulemata on jäänud.

— Ja mispärast tulid sina siis siia?
— Waatama, tui kaua sind sinu nõiakunst elus

on jõudnud pidada.
— Sa nõia kummardaja, las sa ei karda siis

nõia juurde tulla?
— Wangis nõidadel ei ole enam mingit wöimu

— kui sa oleks midagi WSinud teha, siis oleksid sa
juba ammugi mulle kurja teinud.

— Sina oled ise ristiusku ja ei ole weel tvist
kuulnud, et kiri käseb , ,Kur ja heaga" tasuda?

— See on üksi alatule rahwale kirjutatud.
— Aga kõige alatumatele wist mitte? Seega
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oled sina siis oma seltsiga walja jäetud, sa kõige
alatum alatumate seast.

— Jäta maha oma sõimamised, ehk muidu pead
sa ka weel selle eest kannatama, ähwardas munk.

— Sinu ähwardusi ma ei karda, oma natukest
wiletsat etu ci hoia ma mitte — ma tean seda nii-
sama selgeste, et sina mind siit wülja ei lase tui
seda, et sinule ja su terwele sugule kättcmatsjad ka-
sumas on. Üks kord tuleb ftäew, mil ülekohus oma
teenitud palka saab, sest weri ihkab werehinda!

Munk naeris. Ta teadis tväga hästi, et köit
terasemad rahwa pojad tema woli all oma saatust
ootasiwad. Mis pidi ta kartma? Waene naisukc ei
aimanudki seda.

Weike kähin ülewelt äratas munga tähelepane-
mist. Ta löi silmad ülesse ja laskis walgust sinna
paista. Näe imet, ülewelt tuli korwikc nööri mööda
alla. Ruttu tõmbas munk ta enese kätte. Seal
oli leiba, liha, piima ja wett sees!

— Haa, nüüd ma märkan, kust see tuleb, et
wana nõid nälga ega janu ei karda, hüüdis ta imes-
tades. Seda pisuhända tahan ma tundma õppida,
kes siia süia juua weab, ja häda talle, kui tal luid
touta on. Need tahan ma punus tampida.

Enne kui wanake teda tagasi sai hoida ning selle
novi,c armsa elu eest paluda, kes tema eest nii suure
hoolega muret kännud, oli ta juba uksest wäljas.
Kohkunud wang kuulis üksi weel, kuidas ragisewaid
raudu ukse taha lükati, et tema wahcst oma elu ei
Peastaks. Ta ei kartnud mitte sellepärast, et ta
siis, kui mungal korda läheb tema peastjat tinni wotta.
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ilma toitjata jääb ja näljasurma peab surema,
waid ta kartis palju rohkem oma tundmata heategija
elu pärast, kes weel noor oli ja elada tahtis. Kõi-
gest jöuust hüüdis ta sellepärast ülesse: — Põgene,
mu laps, sind otsitakse taga. Munk on sind näi-
nud. Hoia oma noort elu, ära saada êda minu
wana mulla pärast hädaohu sisse. Põgene, põgene!
enne kui hiljaks jääb!

Kas tema nõrk heal oma heategija kSrwu ulatas
ja teda kardetawast hädaohust peasta aitas, seda ei
teadnud wanake mitte. Tema ümber walitfes jälle
haua waikus. Paksud müürid ümberringi ei lask-
nud üht ainukestki healekest wälMpoolt ta kSrwu
tungidq. Üksi sees kuulis ta weel tasast rabinat.
See heal näitas talle tuttaw olema. Ta käsi käis
tasakeste niiske põranda kiwide peal ümber, nagu
midagi otsides.

Üks weike hiireke oli toidulöhna peale oma nur-
gast wälja tulnud. Ka tema oli siin wangis. Wis-
tist oli ta jalg ülewel lustisöidu peal kõmistanud ja
alla teldrisse kukkunud, kus ka temagi enam wälja
ei peasenud. Ta oli küll hoolega igaft.iew ja öö
augu kaapimise kallal ametis, aga köwad müüri ki-
wid ei kartnud ta küüni ega hambaid. Ni i pidi ta
siis waese emakesega oma saatust jagama, ja see
juhtumine oli mõlemad hingelised sõbraks teinud.
Wangi elu oli sest ajast saadik palju lõbusamaks
läinud, kui weike loomake temale seltsi tulnud.
Aga ka kartlik hiireke harjus warsti inimesega ja
tul i ilma tartuseta tema juurde wangileiba jagama.

— Hiireke, rääkis wang pehme healega, tule
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aga julgeste, meil on jälle toitu. W0ib olla, et
tur i munk meie heategija kätte on saanud, siis on
see wahest küll wiimane söök, mis inimese heldus
meile toonud. Si is ei wöi ka mina sulle enam mi-
dagi anda, ja meie mõlemad peame nälga surema.

.Hiireke soi ja läks jälle oma tööle, enesele auku
kaewama. Ta kaaftis wäsimata. Wang kuulis seda
ja ta hinge walu kaswis suuremaks. Sel wiisil
ihaldab rumal loomake priiust, ta teeb järeleand-
mata hoolega asjata tööd — ja inimene — Jumala
näu järele loodud olemus, ei pea selle taewa ande
järele kustutamata igatsust tundma!

Hiireke, sa kaewad ise enesele hauda!

22

Toidutooja, kes keegi muu ei olnud, kui meie
tuttaw Hilda, oli wangi manitsusi kuulnud ja ruttu
ara minema hakanud. Tema tee wüs teda ühest
wolwialusest läbi, kust ta maa-aluse tee otsa peale
lootis saada. Enne aga kui ta nii kaugele jõudis,
tul i tulewalgus ja sellega ühtlasi ta munga must
togu nähtawale. Ruttu kargas ta tagasi ja jooksis
üht teist wölwialust mööda sinna, kust natukese aja
eest isa Wiljandi komturiga ülesse oliwad läinud.
Ruttu otsis ta pörmandul ümber ja wajutas jalaga
wasta maad. Uks läks lahti, trepp tul i alla, kii-
relt ronis piiga üles ja natukese aja pärast oli loik
jälle wagusi. Ta oli munga käest peasenud.
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Kaua luusis munk mööda urkaid ja otsis wangi-
söötjat — aga ei leidnud midagi. Talle oli aru-
saamata, et siit üks elaw hing ära wöinud peaseda.
Peaaegu hakkas ta uskuma, et tõeste nägemata
käed siin tegewad on.

Järgmisel ftäewal istus ta kaua oma isandaga
kirjutusetoas ja kõneles temaga tasakeste.

— Ma usun, tondilossis käiwad tõeste tondid
ümber, ütles ta.

— Kuidas nii? küsis isand.
— Täna öösi nägin ma, et ühele wangile korst-

nast toitu alla lasti, ja kui ma tegijat tabania läk-
sin, oli ta kui suits kudunud.

— Hm, kas sa ka kõik köhad ilusaste läbi otsisid?
— Wiimase kui urka.
— Kas sa maa-alult teed ka tunned?
— Maa-alusest teest ei tea ma midagi.
— Uta näen, et ma ka selle saladuse weel sinu

kätte pean usaldama, mis ma siiamaani ainuüksi
oma teada pidasin, kõneles maa-ülcm. See saab wa-
hest sind jälgile wiima. Aga enne pead sa wan-
dega töutama, et sellest kecgi surelik sõnagi teada ei saa.

— Ma wannun sulle seda, ütles munk oma
kütt ülesse tõstes.

— Walewannet maksad sa oma Peaga, ähwar-
das lossiherra. Kas mõistad?

— Wäga hästi.
— Waata, Goswin, scda lossi siin tondilossiga

ühendab maa-alune tee. See on juba ammu enne
ehitud, kui praegune loss siin. Juba esimene lossi-
herra, kes praeguse tondilossi ehitada laskis, tegi
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selle tee. Keegi pole täna päewani sellest teest mi-
dagi teadnud, sest ta ehitaja oli wäga ettewaatlik
mees. Ta laskis kõik ehitajad, kui töö walmis oli,
üra tappa, et teegi midagi tvälja lõriseda ei saaks.
Seda teed oli tal mitme asja parast hädaste tar-
kus. Wiimaks sai praegune loss selle tee otsa peale
ehitatud, nii et nüüd teda wäga hästi tondilossi käi-
miseks W0ib tarwitada. Kaua seisis ta Hoopis tar-
witamata, ja kui ma öösel koju tulin, siis leidsin
wärskeid jalga sealt, mis tunnistawad, et keegi teine
weel seda teed tunneb. Ja ma usun, see saab wan-
gide söötja olemagi. Niisugusele asjale peab ots
saama tehtud, ütlen mina, ja sina, Goswin, pead
seda korda saatma. Waata siia, ma tahan sulle
lossi plaani kõige maa-aluse teejuhatustega anda, et
et sa iga nurka ja saladust taieste tundma öftid.
Aga seda plaani ei tohi sa kellegi teise surelise näpu
wahele anda.

Ta segas paberid kaua aega. Siis läks ta ra-
hutuks.

— Ohoh, mu plaani ei ole enam siin, kus ta
pidi seisma. Kuhu on ta jäänud? Kes on ta ära
wotnud? — Haa, ma aiman, et ta wistist selle
käes on, kes maaalusele teele jalga on teinud.
Seda pead sa mu kätte tooma, Goswin. Ta peab
oma häbemata julguse üle aru andma!

Siis seletas ta suusõnaga pikemalt ara, kuidas
tee käib, kus ta sisse ja wälja käigu köhad on, nii
et munk nüüd taieste tee saladusi tundis.

— Homme sõidan ma Hildaga kõdust ära, siis
wöta sa walwamine käsile. Aga ma ütlen sulle,
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Goswin, ära tule mitte siis mu silma ette, kui sa
midagi kätte ei ole saanud.

— Kas nii kaua wöin ma teda enese hoole all
hoida, wöi mis pean ma tegema?

Selle jätan sinu hooleks. Tee temaga, mis ise
arwad; ma usun, et su kawal pea talle paraja ka-
ristuse wöib leida. Ära waata mitte selle peale,
kes ta on. Kui ta ka mu oma poeg oleks, armu
ei pea ta minu silmis leidma. Pea seda meeles ja
nüüd mine. Si in on kolmandama keldri ukse wöti.

Mees töutas teha, mis wöimalik ja läks rõõmuga
minema. Weel päelva walgel käis ta maa-aluse tee
läbi ja waatas kõik hoolega järele, et ennast öö
tarwis hästi ette walmistada. Ka tondilossi wahib
saiwad igaüks üksikult käsud. Kõigist wöis näha,
et midagi iseäralist tulemas oli.

Nüüd pidi kawal kodukäija loksu langema!
Kui munk üra oli läinud, laskis maa-ülem Wi l -

ken bon Ilsede tütre enese juurde kutsuda. Natu-
kese aja pärast ilmus Hilda. Ta käik oli köikuw,
nägu kahwatu, silmad ära nutetud. Wilken von
Ilsede waatas imestades ta otsa.

Si in ma olen, isa, mis sa minust tahad? ütles
ta iseäralise healega.

— Mul on sulle midagi ütelda.
— Siis ütle, ma kuulen.
— Mul on nöuu homme reisi peale minna.
— Minul ei ole ju sinu reiside kohta midagi

ütelda.
— Sa pead ühes tulema.
— Ma ei wöi — ma olen haige.



— 141 —

— Just sinu terwise pärast olcngi ma seda reisi
ette WStnud. See on minu isa tohus, et oma ainsa
lapse eest hoolt kannan.

— Isalikku kõhust auustan ma igakord, aga
homme ühes tulemine on mul wöimata. Ma tun-
nen, et mu terwis reisi wäsitamist ära ei kannata.

— Weel on öö tänase ja homse päewa wahel,
ja see öö wöib mitu walu ära wiia. Minu wii-
mane sõna on: pane ennast reisi wastu walmisl

— Aga isa, mikspärast pean siis mina homme
ühes tulema; muidu ei ole sa mind ialgi ühes wotnud!

— Siiamaale olid sa weel lapse ea sees, aga
nüüd juba walmis piiga. Sa pead ka ilma tund-
ma õppima; ilma tarkust on igal tüieealisel inimesel
tarlvis. — Ja pealegi on minu kui isa kõhus ka
sinu tulewiku peale mõtelda.

— Kuidas tahad sa siis reisi peal minu tule-
wiku peale mõtelda? küsis tütar.

— See on minu asi, sellest wöin sulle pärast
kõneleda, nüüd küllalt su uudishimulikest küsimistest.
Ma ütlen sulle weel kord, et sa homme hommiku reisi
tarlvis walmis pead olema. Nüüd mine!

Hilda läks. Ta isa ei olnud sellest midagi rää-
kinud, ega teda mitte mamtsenuogi, et ta Wiljandi
komturi nii wäga oli teutanud. Ta arwas, et Hilda
ta plaanist midagi ei teadnud, ning et teda heaga
ühes tulema saada, ei lausunud ta sellest sõnagi, mis
teda nii rängastc oli wihastanno. Hilda aga tun-
dis seda kawaluse W0rku, millesse ta oma isa teda
meelega tahtis wedada.

— Taewale olgu kaewatud, et minu oma isa



— 142 —

MU wastu nii ülekohtune on, ohkas ta iseeneses, kui
ta üksi omas toas oli. Mis wöin mina sinna pa-
rata, kui ma tema wastu enam ustawat laftsearmas-
tust ei saa näidata. Oh kui ma Mida asemel olek-
sin, ma wöiksin siis kümme kord õnnelikum olla! Ma
näen selgeste, et anus inimlik meel lossidest on põ-
genenud ja holekatustega hurtsikute all aset wötnud.
Nende kiwimüüride peal lasub nagu hirmus wannc,
mida wacse töörahwa werehigi siia on saatnud. Kui
wanemate patud laste kätte nuheldakse, siis ei wöi
ka mina selle wande nuhtlusest peaseda. Aga tulgu
mis tuleb, mina tahan oma südame hea heale järele
elada, mu süda ei jiwa seda wälja kannatada, et
süüta hinged hirmsat ülekohut, nälga ja janu kanna-
tawad. — Ma tean seda selgeste, kui ma homme
isaga ühes reisin, siis ci tule ma enam siia tagasi.
Ja siis jääwad köit wangid näljasurma ohwrits.
Nende seas on minu emalik sõbranna lossieit, ainus
hing, kelle armu soojust ma tunda olen saanud —
ja minu elupeaftja — Wiboane, — ka sina oled
surma mõistetud. Ma kuulsin su ni)rka hcalt, sa
kõnelesid kiidusönu, taewas teab lellele. — Ja kui
see ka ühele teisele surelikule piigale oli — sellegi-
pärast pean mina oma pühaks kohuseks sind peasta.
Nüüd tunmn ma su wangihauda, nüüd tunnen ma
maa-alust teed — kui ma nüüd su heaks midagi ei
tee, siis ei wöi ma seda ilmaski enam. Tulgu,
mis tuleb, ma ei lähe mitte isaga ühes, ma ei wöi
ta auutumat soowi täita ega mitut immest surma
ohwriks jätta. See on mu kindel, wäärdumata mõte.

Ta helistas kella. Teener tuli uksele.
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— Lase Pedro siia tulla!
— Pedrot ei ole täna lossis olnud.
— Pedrot ei ole täna lossis olnudki? kordas ta

üsna ära ehmatades. Kus ta siis on?
— Ma ei tca. Ta on juba eila õhtust saadik

ladunud.
Enam ei küsinud Hilda midagi. Ta süda ei

kännud küsida, sest ta ütles talle ju liig selgeste,
mis temaga sündinud. Ka tema wiiume abi oli
murtud.

Enne poolt ööd kadus ka Hilda lossist.

23.

Abitooza.
Wiida istub omas toakeses weel ülewel, ehk küll

öö ammugi käes on. Mitu päewa on sellest ajast
mööda läinud, kui Wiboane ära kadus. Ka oma
sõbrannat Hildat ei olnud ta sest saadik enam nai-
nud. Lõpmata hingepiin oli rahu südamest ja une
silmist riisunud ning meclcüraheitmisele teed walmis-
tannd. Ta silmad oliwad juba kuiwaks nutetud, nii
et pisarate pchmed wood walusaid haawu enam ei
wöinud waigistada.

Wäljas oli pime öö ja winge tuul wilistas
hoode kaupa. Wiida silmad waatawad üksisilmi pime-
duse sisse. Kas seal ei liigu üks inimese kogu? Ta
waatab tcrawamalt. Ometigi ei wöi silm kottpime-
duses midagi hästi stl^wda. Eeal kuuleb ta jala
astumist, tasast koputamist; see on tõepoolest inimene.
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— Wiida, tas sa ülelvel oled? küsitakse tasakeste
wäljasftoolt.

— Jah! Aga kes sa siis oled ja mis sa mi-
nust tahad?

— Kas sa üksi oled?
— Minu isa magab.
— Si is lase mind sisse!
Wiida tegi ukse lahti. Wöeras tul i sisse. Selle

aja sees oli Wiida ka tule üles puhunud ja peeru
ahjurinda pannud, ni i et sisseastujat selgemalt näha
lvöis.

See oli kena kaswuga noormees kaunis heas r i i -
des. Wiidale oli ta nägu wähe tuttaw, aga ome-
tigi ei tunnud ta teda.

— Mis ajab woerast nöörimeest süda öösi ühte
majasse, kus tema sarnasid noori mehi ei ela? küsis
maja tütar.

— Sõprade peastmine, oli lühike wastus.
— Missuguste sõprade peastmine?
— Süüta wangide wabaks tegemine tondilossist.
— Kas sa tunned neid, kes wangis on? Mis

teeb Wiboane? küsis piiga uudishimulikult.
— Kas sa tahad tema peastmiseks midagi teha?
— Kõik, kõik, mis tvöimalik. Mis lvöin ma

aga tema heaks teha?
— Julgeid mehi mulle muretseda, kes minuga

ühes tondilossi tulewad ja wangid peastciwad. S i ia
maale on nad taewa abiga weel elus hoitud, kauem
ei wöi see enam sündida. K0ik teed on Wdimatuks
tehtud, kõik abid riisutud, nüüd ei aita muud kui
wagiwald, muidu on nad kadunud ja kõikide lootjate
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südamed wöiwad nende elawalt maetute pärast wa-
lusaid meelcäraheitmise pisaraid nutta. Niida, sa
tunned oma ligikonda hästi, heida mu nduusse, meie
plaan peab korda minema.

Selle mõtte on sulle taewas ise annud, taunis
noormees, kiitis piiga rõõmuga. Aga wahest ei lähe
see ometi korda?

— Kahtlemine ei wii sammu edasi — julge
peale hakkamine ise on pool wöitu. Anna ruttu
head nöuu, mis siin teha wdib. On sul mehi teada?

— Meie wöime külasse nunna ja sealt mõned
tuua, wastas tüdruk nooremehe kõnest julgustatud.

— Kui sa, hea laps, wahest mu waewa wähen-
dada tahaksid, siis mine sa üksi ja kutsu mi palju
julgeid noori mehi kokku kui aga kätte saad. Mul
on üks teine käik ees, mis selle aja sees wcel peab
ara käidud saama. Rutta, rutta, sel asjal on wäga
suur kiir taga. Kui see täna öösi ära ei saa teh-
tud, siis on kõik — kõik hilja ja mitu süüta elu
peawad hirmsalt kustuma.

— Olgu siis, ehk ma küll ei tea, kes sa oled,
siiski usaldan ma sinu awalikka silmi.

— See usaldus ei too sulle kahju. Aga nüüd
ruttu!

Mõlemad astusiwad pimedasse öösse, aga ukse
taga lahkusiwad nende teed.

Tükikese aja järele tuli Wiida lviie mehega ta-
gasi, kes tema käsu peale omale söjarmstad riiete
alla ära oliwad peitnud. Tundmata nöörimeest aga
ei olnud weel mitte tagasi tulnud.

Magaja wanake oli sissetulejate käimisest ja jutu
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kähinast ülesse ärganud. Ta waatis küsides koos-
olejate külameeste otsa. Wnda seletas mõne sõnaga
asjaloo talle ära.

— Kes see mees on? küsis ta siis.
— Seda ma ei tea, wastas Wiida.
— Kuidas wöid sa tundmata inimest nii palju

usaldada, et hulga paremaid ja julgemaid meie
rahwa mehi annad?

— Aga ta ei ole ju mitte üks petja, kostis
tütar paludes. Tema nüust wöib seda juba ara
naha.

— Lapsuke, sa ei tunne ilma, rääkis isa wa-
guselt. Mina wana inimene tean, mis mi tihti ilma-
süüta kuue all kurja tehakse. Kes woeras ometi sel
wiisil abi otsima tuleb? Wdib ju ka olla, et ta tige
mees on, aga sel ajal peab wäga ettewaatlik olema.
Palju, palju meie omaksetest on juba ülekohtu ohw-
riks langenud. Katsugem, et see ohwrite arw ei
tduse — iga uus ohwer on üks uus kiwi meie loo-
tuste kalmukünkale.

Uks läks lahti ja oodatud noormees astus sisse.
— See on hea, mu armsad sõbrad, kõneles ta

kölawal healel, et teie mu palwet kuulda olete wi)t-
nud ja siia tulnud. Meie töö on õnnistuse töö ja
peab ka onnistust kandma. Ma usun, et palju pi-
saraid röstmu silmawee ojadeks ümber muudawad ja
mitmed auusad hinged hukatusest pcasewad. Ma teau,
et teil igal ühel inimese soe weri soontes woolab,
armastaja süda omaste wasta rinnas tuksub ja
pahandatud meel kurjategijale kättemaksmist ihal-
dab. Tulge mu järele — meie armsad kadunud
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sobrab ja sugulased peawad wabaks saama, enne kui
kõik hilja ja kadunud on. Iga silmapilk wiiwitust
woib heaks tegemata kahju saata. Mis täna ööse
ei sünni, see ei W0i ialgi sündida. Tulge, lähme!

Kõik ümberringi oli lvait jäänud; igaüks waa-
tas imestusega kcna nooremehe otsa, kes niisuguse
soojuse ja waimustusega kõneles, et kõikide tahtlus
pidi kaduma. Siiski ci liigutanud kccgi ennast mi-
nekule.

— Enne kui need mehed sinuga tulcwad, pead
sa ütlema, kes sa oled? rääUs Wiida noore mehe
wa/ra. Neil on asja seda sinult teada nõuda ja
sinul kui oigel mehel, kes oma rahma lasuks midagi
tahab teha, ei wöi põhjust olla oma nime warjata.

— Wiida on õigust rääkinud, tinsiwad lõik.
Meie läheme hea meelega, kui teame, kes meie ju-
hataja on.

Noormees nägi kähe wahel olema; ta õrnast
näust lendas kerge puna üle, mis tvistist nukert
meelt niisuguse uudishimu üle tunnistas. Siis pöö-
ris ta Mida poole, tdmbos ta teistest lörwale ning
sosistas talle mõned sõnad körwa sisse. Röömsa
meelega vööris Wüda tagasi ja ütles:

— Armsad mchld, minge kartmata oma juha-
taja jänlc ja kuulge ta sõna — ma tean, ta on
see, kes ta näitab — mcie armsate peaftja. Ka
nima ühendan oma palwcd temaga, tehke ruttu, mis
teha woite ja ärgc winke uudishimuliste küsimistega
aega.

See mõjus. Köit oliwad silmapilk walmis mi-
nemas. Wanake aga tõusis üles ja ruttas noore
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tundmata mehe juurde, pigistas südamlikult ta kätt
ja sõnas liigutusega:

— Minu wanad silmad on elus mõndagi näi-
nud ja kdrwad kuulnud, ma ei ole mitte mees, kes
palju usaldab, aga sinu kõne, su soojad sõnad —
need ei peta mind mitte! Sa oled aims mees, keda
ta rahwa nõrgemad pojad kord kõrgeks saawad kiit-
ma, sinust wöib weel suur mees saada. Ma näen
oma waimu silmadega sinu peas krooni, mis päikse
heledusega hiilgab. Sa pead oma rahwa peaftjaks
saama, kes kaua, kaua juba orjuse teutawat iket on
kännud! Touta, mu poeg, teha, mis sa WSid,. et
ülekohtu wöimus õiguse terawate kiirte eest taganeks.

— Ma töutan teha, mis mu inimese kõhus mi-
nult nõuab, rääkis noormees pühalikult.

Siis läksiwad kõik minema.
Tuul wingus jälle endist wiisi ja kõik oli muidu

wagusi.

24.

Umbes selsamal ajal köndis munk mööda tondi-
lossi ruumisid ja waatas järele, kas kõik tondid
oma köha peal walwsad on. Kui midagit kuskil
pool puudu ei näinud, siis läks ta maa-aluse teele
kodukäijat ootama.

Üle poole öö oli juba möödas ja kui ikka weel
midagi iseäralikku näha ei olnud, sammus ta tagasi
oma wangide juurde. Korda mööda kõikide uksi ja
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müürisid terawalt järele waadates leidis ta kõik kor-
ras. Ta WSis rSömfa südamega oma süüdlasi käsa
öeruda: ta oli wöidumeos! Paraku lroib ka õelus
oma WSidust röömu tunda.

— Goswin, sa oled wöidumees, kõneles ta' ise-
eneses. Kdik su tood on hästi korda läinud, sa oled
iseenese ja oma isanda tahtmist auusaste täitnud —
sa wöid ilusa auupalga peale loota. Kõik asjata
kraam on lindla paiga peal tondilossis ja tondiloss
ei anna oma müüride wahelt ühtegi inimest enam
tagasi. Kes peaks ka julgema neid siit tagasi nõud-
ma tulla? Keegi hing rahwa seas ei tea asja õiget
pVhja, aga ometi kardab igamees seda kohta ja hoiab
hirmuga temast eemale, kui talle elu armas on. See
tondi hirm on wäga targaste rumala ebauskliku
rahwa sekka külwatud. Sogases wees on hea kalu
püüda, sellepärast tcewad kalapüüdjad meelega wee
segaseks — ja seda peab ometi iga tark inimene üt-
lema, et mina omas kalapüüdmise ametis tõeste pa-
raja väiga peal olen. Maaülem üksi ei oleks nii-
suguste mässajatega ialgi nii hästi walmis saanud.
— Aga kes peaks tüll see üks olema, kes siiski on
julgenud lossisse tungida? Seda tahaksin ma weel
tundma õppida. Ta peab oma tegu kahetsema, nii
tõeste kui mina Goswin olen. Taewakc, sel wiisil
woiks ju wiimaks Mk hirm tondilossi eest kaduda!
Ma usun peaaegu juba midagi, mis küll wöimata
näitab olema, aga siiski ka wöimalik wSib olla. Sce
wana Pedro ei tulnud wistist mitte oma peaga siia;
— selleks on ta ju ise liig loll, — tal pidi üks
saatja olema. Ja seda saatjat ei ole wäga raske
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kätte saada, kui ma selle peale mõtlen, et wana loll
Pedro kellegi teise sõna lossis ei kuule kui üksi Hilda
sõna. Selle kangekaelse tüdruku eest läheb ta ru-
malast peast kas ka tulest wöi weest läbi. Hm —
kui tema see oleks! See oleks kena leidus. Ma
hakkan isegi peaaegu uskuma, et mu mõte õige on.
Tema on juba algusest saadik üks üle käte läinud
tüdruk, kes oma isale peawalu rohkem on teinud,
kui keegi teine. Tema ei. pea kõrgest seisusest lugu,
waid käiks ennemine alati orjarahwaga läbi kui kõr-
gete omasugustega. Ka minule on ta mõndagi ha-
put silmapilku walmistanud. Oh, kui tema
see oleks! Sus oleks ta kord minu käpa all, ja see
on raudne. Wana Ilsede on kõik k»oli taieste minu
kätte annud ja ma tchan seda ka tarwitada — jah,
ma tahan seda taieste tarwitada!

Tema mõtted oliwad aegamööda nii elawaks läi-
nud, et keel neile sõnu laenas. Kui wiimfed sõnad
ähwarduse naeruga ara oliwad kajanud, tungisiwad
iseäralised healcd ta körwu. Ta kuulatas terawa-
malt, aga see ei teinud teda mitte rahulisemaks. Ta
löi silmad üles Antomuse pildi peale — see oli oma
nägu muutnud. Endise hirwitawa hirmsa näu ase-
mele oli ilus jumekas nooremehe pea kauni nüu-
joontega tulnud.

Munk ehmatas ära. Ta oli ehmatamata nägu-
dega niisama harjunud kui oma kõledate tegudega,
nii et kõik inimlikumad naud teda siin pimeduse te-
gude wabrikus ehmatama paniwad. See oli talle
hirmus kui wiimse päewa tohtunwistja nägu, kelle
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ees ta wärisema hakkas. Ta tundis, et need silmad
tema süüdlase südame põhja nägiwad.

— Kes sa oled, sa kutsumata tondinägu? küsis
ta palawitu üritusega.

— Sinu kurjategude tont, sa wilets süüta hin-
gede mõrtsukas, kostis talle pilt wasta. Sinu I00g
on täis, sa seisad oma tasuja ees, su hirmsad süüd
möistawad su halastamata hukka. Sa pead oma
inetumatest tegudest aru andma, ma nõuan sinu käest
kõik süüta hiilged tagasi. Anna siia, mis su inetu-
mad käed kinni müürinud!

Munk naeris. Sce oli wihast, ehmatusest ja
tigedusest kokku segatud naer.

— Seda healt ja neidsamu sõnu olen ma ka
ennegi kuulnud, ütles ta siis rajamata wihaga. Oma
riigis ei salli ma wöeraid hulgusid, kes mind palja
kõnega tahawad hirmutada. Anna ennast alla, sa
meeletu poisike. Ka sinu päewad pcawad loetud olema.

— Sa igatsed siis oma hirmsate tegude õiget
palka, rääkis pilt. Sa ei ole kcllegile ilmas armu
annud, sa ei taha ka hädas halastada, olgu siis,
sa ci pca ka ise armu leidma, ci inimeste ega ka
taewasc kohwmöistja ees, kelle kõrge trooni poole su
jõledad teud kifendalvad. — —

Enam ei kõnelenud pilt, sest metsalise wihaga
jooksis muuk lahtine möök käcs pildi alla ja raius
tallc oma täie jduuga wasw nägu. Wana pilt ko-
disch aga ainult wasta. Ta usub naermist kuulma,
mis mitte kõle ei kõla, waid rohkem kui walus ka-
hetsemine, aga siiski walusamalt ta südamesse lõikab
kui teraw m00k.
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Ta oli ara ehmatanud ja ta kõiki hirmutust pil-
kaw julgus hakkas pea kaduma. Ruttu kargab ta
teldrisse tuttawa ukse alla, tambib wastu maad,
mille läbi kinnine uks lahti läheb ja trepp maha
tuleb. Ajawiitmata ruttab ta astmeid mööda ülesse,
aga üks ootamata nähtus paneb ta sammud peatama.

Seesama nägu, keda ta pildis näinud, seisab
talle nooremehena teel ees.

— Kes sa oled ja mis sa siit tahab, sa kutsu-
mata tont! müürgas ta uues ehmatuses. Häda sulle,
kui sul liha ja luud on — need on kõhe peeneks
tehtud.

Möök käes tormab ta tundmata külalise kallale.
Teisel silmapilgul woib tal otsus käes olla, kes ta
olnud, tont wöi inimene?

— Ura puutu minusse, seda katset maksad sa
tallilt, hüüdis see wasta. Mulle tuleb terwe malewa
tontisid appi — siis oled sa kadund. Pane maha
oma sõjariistad — sa oled mu wang!

Nagu haawatud metsaloom, kes ennast wiimse
waluga kaitsta tahab, targas ta nooremehe kallale.
Enne kui ta meeleäraheitwa wihaga wastasele surma-
hoopi saab anda, tunneb ta enese ümber korraga
mitmed tugewad käed, mis ta maha wiskawad, kinni
hoiawad ja kinni köidawad.

Ta on kinni wöetud — ta on wöidetud!
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25.

Gonöilossis.
Wiboane istub oma kõledas wangimajas. Tu l i ,

mis talle ülewelt antud, oli ära põlenud ja haua-
pimedus walitseb ta ümber endise kõledusega. Toit
on ära söödud, ta tunneb, et see ta noorte liikmete
sisse uut eluõhku on toonud ja lootuse koitu helkima
pannud. Aga see ei wöi ju muud olla kui petlik
lootuse paiste. Mis pidi ta siin lootma, kus kind-
lad müürid teda enese wahele piirasiwad? Siiski
tundis ta omas südames taewalist magust õnne.
Oliwad ju ometi need silmad teda ta kõige wiletsa-
mas wangikojas ülesse otsinud, kellede sära ta nõi-
duse wäega oma poole oli tömbanud. See kõige
kaunim piiga, keda ta ialgi oli näinud, oli ta õn-
netusest osawötnud — mis tahtis ta weel, mis pidi
ühe sureliku nooremehe maapealne rind weel igatsema?

Aga nende õnnetundmuste sekka segas ka ennast
piinlik õnnetuse tundmus ja ära seletamata südame-
walu. Miks ei olnud ta prii, miks ei wdinud ta
oma ehailust piigat jälle wabas Jumala looduses
näha, miks ei wöinud ta oma südameta kurjategi-
jatele nende hirmust ülekohut kätte tasuda? Kui ta
selle peale mõtles, läks ta nii kurwaks, et mecle-
äraheitmme ligi oli. Ta teadis ju selgeste, et siin ta
haud oli, kui talle ka wahcst tema ingli läbi mdni
iwake toitu toodi. Kui ta kätte saadi, siis oli ka
sel hallikal ots, ja ta Pidi ikka nälga ja janusse
surema.

Neist mõtetest äratas teda kompsimine ja põru-
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tamine üles. Ta kuulab, — würisewad paugud
testawad wahet pidamata edasi. Pimeduses ei W0i
ta midagi näha.

— Kas teegi minu juurde teed murrab, wöi te-
hakse ühele teisele õnnetumale ruumi? küsis ta ise-
eneses ja jälestuse würin käis ta tehast läbi. Pee-
takse mind juba surnuks, ehk tahab see werejänuline
munk jõuetumat surejat wangi janu ja nälja piina
käes oma jalge ees wingerdamas ja armu palumas
näha? Siis on ta ennast petnud. Ni i kaua kui mul
hinge rinnus on, ei pea ta minu suust ühtegi palwe
s0na kuulma, kui ka ei tea mis sünnib. Nii kaua
tui mu keele köidik weel liigub, peab ta hirmust
äraneedmist kuulma —

Juba langewad müüritükid ülewelt maha ja wal-
guse kiired tungiwad ta pimedasse urkasse. Oh kui
ilusad on need kauase pimeduse järele. Kuulutawad
nad wabadust wöi surma ette? Wang tunneb, et need
ta südamesse würisewad, neil peab midagi iseäralist
tuua olema. Tn waatab ülesfe. Needsamad silmad,
keda ta juba ülewel walguse sees näinud, paistawad
talle ka sealt wasta.

Waimustuse tuluke loidab ta lootuse soojendatud
rinnas ldrgele ja hõisates hüiab ta-.

— Minu taewane murueide piiga, ma olen siin,
ja sina tuled kui hommikune köit mulle wabadust kuu-
lutama, kuc würske taewa kaste mu priiuse järele
jänunewat hinge kosutama. Need paksud müürid
siin kuulemad su sõna ja langewad maha, et teed
wabastada ühele waesele wangile, kes ilmasüüta kan-
na tanud.
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Tulewalgus läks heledamaks. Üks noormees tuli
rinnuni nähtawale ja Wiboane wahtis teda suure
imestamisega.

— Tule üles, Wiboane, ja ära jampsi mitte,
kõneles see talle magusa healega. Raputa maha inetu
wangitolm oma jalge pealt, pcasta oma möttewoim
wangipaelust — sa oled pr i i !

— Pr i i ! hõiskas Wiboane. Selle s0na taewa-
list kõla ei suuda ma ära kända — mu rind lõh-
keb onne liig suure koorma all. Minu wanemate
ja wanemate wanemate jumala^önnistagu sind, mu
Peast ja!

Nooremehe südant näis see önn iseäranis wäge-
waste tilgutama. Kui Wiboane waewaga oma hauast
wälja oli roninud, laskis ta önnelist wangi oma
kaela ümber hakata. Ka tenia süda oli sulanud ja
taua aega seisiwad mõlemad sõnata teineteise najal.
Mis sõnad enam ei suutnud ütelda, seda ütlesiwad
silmad ja käe pigistused.

— Kuidas woisid sina, mu wderas tundmata
sõber, minu eest ometi nii palju waewa ette W0tta
— oma elu mängu peale panna, räägi, sa jumala-
test õnnistatud hea waim, sai Wiboane wiimaks
rääkida.

Wastuse afemcl pigistas weike pehme käekc Wi-
boane paistetanud kätt, nii et see walu pärast pidi
karjuma. Ka pigistaja ehmatas ära, kui ülearu
Paksu fdrmi enese käes tundis ja woimetut kätt silmas.

— Ma tcgin sulle wist hirmus haiget? küsis ta
kaastundliku healega.

— Pole wiga, see käsi on mul wöimetu, olen
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ta luu kätki murdnud, kui tige munk mu siia alla
teldrisse lükkas.

— Oh see hirmus munk! õhkas noormees pehme,
peaaegu walusa healega. Aga nüüd pean ma rut-
tama ka teisi peastma. Taewas olgu liidetud, et
sind weel elus leidsin.

Ta tahtis minna. Wang pidas ta oma terwe
käega tagasi.

— Enne ütle mulle weel, kes sa oled, et mu
südame tänu seda palawam wöiks olla.

— Sul ei ole Midagi tänada — ma olen oma
tänu wölga sulle maksnud, ole sellega rahul ja ara
nõua enam teada. Si in pole selleks kõht — kui
Jumal tahab, siis saame wahest jälle kokku, kus sa
seda wöio kuulda, mis täna teadmata peab jääma.

Noormees läks. Tema näitamise peale tuli üks
teine niisama noor .meesterahwas Wiboane juurde.
Ka see näitas temale wöeras olema.

— Wiboane, ütles ta tasa. Sa oled peastetud,
sa oled waba, tule mu järele, ma tahan su siit hu-
katuse paigast ära wiia.

— Jälle üks jumalate saadik, ütles wang imes-
tades. Ka sina oled mulle tundmata — kas sina ei
wöi mulle seda mõistatust seletada, mis mind nii
paksu saladuse kattega ümber piirab, et ma peaaegu
midagi ei wöi uswda, mis mu silmad näewad.
Olete teie toeste inimesed, wöi taewalikud head wai-
mud, kes üksi unenägudes sureliste rinda lootuse
koidukullaseid kuri puistawad!

Õnnelik naeratus oli wastuseks.
— Pärast, pärast, nüüd tatsume, et siit hirm-
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sast lohast peaseme, ütles noormees. Siin ei wöi
ialgi enne julge olla, kui nende müüride wahelt kau-
gel, kaugel wäljas oleme. Nende peal lasub raske
tvanne ja see wanne saadab igale ühele hukatust, kes
siin paigas wiibib. Siis wöttis kõneleja Wiboane
käest kinni ja tõmbas ta enese järele suurema ruumi
sisse, kus weel mitmed teised inimese kogud tumeda
tulewalgusel liikusiwad.

Praegu kanti üks wana naisterahwas selle ukse
tagast wülja, mida Wiboane juba siis tähele pani,
kui ta mungaga suurt kellert mööda köndis. Tule-
walgus oli ta silmad pimedaks teinud; ta waatas
enese ümber, ilma et ta midagi seletas. Praegu
toitvad kaks meest munga kinni seutud kätega sealt
mooda. Naisukese silmad langesiwad tema peale, ta
näis teda ära tundwat. Ta käsi tõusis ülesse, aga
wajus jälle alla.

— Ha, see on see hirmus munk seal, rääkis ta
waewaga. Kas ma ikka sinul weel ees olen, et sa
mu silmist ei kau? Kas mu wiletsao elupäewad sinule
ikka weel liig pikad on, sa ära neetud õeluse ori?
Sa tuled wist mu elu wötma; ahahah, kannata weel,
warsti on see natuke elukest kustunud, siis wöid sa
rahul olla, nii rahul, kui su mõrtsuka süda sulle su
igawese kohtumöistja ees sind lubab olla, kes kõik su
jäledad teud tunneb. —

Wiboane oli neid sõnu suure üritusega kuulnud
ja oma noore sõbra najal lähemale tulnud, et köne-

.leja nägu näha saada. Tulewalgus paistis ta sur-
nukarwa kahwatanud näu peale, ta huuled oliwad
kottu kistud, silmad auku wajunud, aga siiski pais-
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tis nendest weet elaw kiirg wälja. Wdi oli see
kustuwa küünla wiimane loitmine?

— Minu ema! Minu ema! hüüdis Mboane
healetult ja langes kummuli haige maasoleja ette maha.

See ootamata juhtumine mõjus kõigisse juures
olejatesse müristamise jöuuga. Kaua waatas naisuke
nooremehe otsa, kes ühe käcga õrnalt ta kaela üm,
ber oli hakanud, kuna teine küsi nõrgalt körwal rip-
pus. Siis hakkasiwad ta tumedad silmad iseäralikult
hiilgama ning röömus jume lehwis ta surnu näu ümber.

— Minu poeg — ma tunnen sind su isa näust,
ütles ta siis õnnelikult. Kuidas oled sa siia saanud,
kas nad ka sind siia on matnud?

— Nüüd on kõik möödas, armas ema, meie
oleme mõlemad priid, rääkis Wiboane. Waata need
inimesed siin ümber on meie fteastjad ja see inetu
munk seal nende wang!

Wiboane emake löi oma silmad ringi. Need oli-
wad tulewalgusega harjunud ja ta leidis nii mõn-
dagi tuttawat armast nägu.

Ta huuled liikusiwad, ta tahtis kõneleda, aga
pisarate jõgi, mis sügawate tundmuste kanget tormi
kuulutas, ei lasknud ometi si)nu üle huulte tulla.

— Taewas õnnistagu sind, mu porg, ja teid,
mu peastjad — minu tannatused on möödas, mu
hing lahkub sellest muldsest majast, mida wangi pii-
nad ära on purustanud. Jumalale igaweses taewas
olgu see kaewatud!

Kui kaua nemad mind siin kinni on hoidnud, seda.
ei wdl ma teada, sest minu ümber oli igawene öö —
üksi üks ingel on mjnu peale armus mõtelnud, ta
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on mulle M a ja juua saatnud, kuni see tige inimese
soo teutus seal — ta näitas munga peale — ka
tvistist selle noore elu kustutas, et seega minule surma
saata. — Mu poeg, ma annan sinu hooleks, seda
inglit ülesfe otsida, kui sa ise wabaks saad, ja minu
asemel temale jõudu mööda seda kätte maksa, mis
ta ühele õnnetumale emale on teinud. Poeg, see on
su ema kõige palawam soow, ja kui sulle mu wii-
mane tahtmine tallis on, siis täida seda.

Noormees, kes peastjate eestwedaja oli olnud,
laskis enese müüri najale. Ta rinnust tahtis üks
höiskaw ohkcheal wälja tulla, aga ta jõudis weel enese
üle walitseda. Seda oli ainult weel üls teine mär<
ganud. Keegi tcine ei teadnud sellest midagi.

Wahe ajal oliwad ka teised wangid peastetud ja
wälja toodud. Armas lugija, ära nõua minu nõdralt
sulelt, et ma nende r00mu Hakkaksin kirjeldama. Ma
Pean seda pühaduse teutuseks — tunne seda ise oma
tundwas südames, see ütleb sulle kõige truumalt,
mis sõnad ialgi enam üles jaksa rääkida! Kaks ema
südant, kaks wanemate armastajat poega Iciawad
teineteist oma kadund lootuste haual kõige ilusamas
lootuse koidu tulla paistuses! Aga

Ri)öm ja kurbdus kaksikwmnad
Taewa isa kojasfa.
Üks neid isa sünnitanud,
Üks neid ema ilma kännud —"

Ootamata jällenägemise rööm oli suurem kui
surmani waewatud ja ära kurnatud wana kcha seda
ära kända jõudis. Ta elujõud oli murtud, silmad
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hakkasiwad tumedamaks minema, keele köidik lange-
maks jääma, meeled aega mööda kustuma.

— Rutake, lapsed, ärge wiibige kaua siin hirm-
sas köhas, rääkis ta waewaga. Ma ei wöi teid
saata, minult on wabadus, elu, riisutud, hoidke teie
oma elu paremine, et oma orjuses ägawaid wendi ja
õdesid aidata. Mind ei woi teie enam aidata, aga
sadanded ohkawad kadund priiuse ja õiguse järele —
poeg, wann«, et sa seda aitad kütte saada! Siis
wöin ma rahuga lahkuda, kui ma tean et nende
hirmsad teud nuhtlemata ei jää.

— Si in on mu käsi, emake, ütles Wiboane l i i -
gutatult.

— See on hea. Nüüd ma tean, et mis wane-
matele kurja on tehtud, seda maksawad lapsed kätte.
Nad on su isa ära hukanud ja su ema elupäewad
lühendanud — pea seda meeles!

Natuke aega lõõtsutas ta, siis kõneles edasi:
— Peastke ka mu hiireke, mu ainus seltsimees

wangist, kes minuga kõik on jaganud, kui ühtegi
hingelist mu ligidal ei olnud. — Ha, seal sa oled,
mu peastja, ütles ta nooremehe peale näidates, kelle
nägu ainult teiste wahelt wälja paistis. Tule siia,
ma tahan sulle taewa õnnistust paluda — aga mu
jõud lõpeb — mu hing peaseb pea ihuwangist —
seal hiilgab päike ja tähed, olge terwitatuo pika
igawa öö järele! — Ma näen polewaid lossisid,
suitsewaid külasid — inimesed on kiskjateks metsela-
jateks saanud — weri wärwib jõgesid, surnukehad
tatcavad maad — hirmus puujalaga sant käib üm-
ber — see on katk — rahuMw on otsa saanud —
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nuttu ja ohkamist igalpool — päike on pimedaks
jäänud, öö, igawenc öö katab ilma. — Põgene, mu
poeg, mu toitja, mu sobrad! Hoidke kottu, purus-
tage öö sidemed, süüdake õiguse päike põlema. —
Woidclge — äraneetud kurjategijad peawad ilmast
laduma — ka mina kaun — mu õnne waim jäägu
teie päranduseks kui mind enam ei ole —
manitsegu ka need luud weel, mis suu enam ei
jõua —

Ta langes tagasi — ta oli surnud. —
— Ema, armas ema, karjus Wiboane waluga,

ära sure weel, ara lahku weel mitte minust! T0use
elusse, lase ennast lapse armu kätel läbi elu kända,
— tõuse, ärka!

Aga fee tallis leha oli ju külm — elu oli tast
ladunud — igaweste ladunud.

— Siis on ka fee kallis elu minult riisutud,
ütles Wiboane, kui ta nägi, et kõik üratamise katsed
asjata oliwad ning ta ema surma unesse suikunud.
Oh te mõrtsukad, kes teie minult isa ja ema olete
külma südamega riisunud — olge ära neetud. Mina
olen pagan, ma ei tunne ristiusu õpetust — ma
wannun oma isaisade jumalate juures, et mu käsi
enne ei taha Puhata, kui neile kõik hirmsad teud
kätte on maksetud. Kõik, kelle soontes teie rojane
weri woolab, on mulle jõleduseks, kellede peale ma
kui oma kõige suuremate kurjategijate peale waatan.
Minu isa on nad kõleda näljasurma kätte annud,
minu ema elupäewad rööwinud — minu on nad
surma mõistnud ja nagu ma näen, palju teisi minu
sugu rahwast — oh, see on taewani kisendaw üle-
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lohus, mis kättemaksmist ihaldab. Kui nende usk ka
neilt ligemise armastust nduab, siis on nad oma
usuõpetuse kdige suuremad teutajad. Kas ei pea nii-
suguse loo peale Mk inimlikud tundmused kaduma ja
metslik wiha, halastamata kättemaksmise himu ase-
mele tulema? Kuulge teie, mu sugurahwas, teie
wandega koormatud wangikoja müürid, ma töutan
siin kättemaksmist kõigile, kes Saksa ordu werd oma
soontes kannab — kättemaksmist — hirmust kätte-
maksmist!

Kõik kuulasiwad pealt — ka munk nende seas.
Ta wärises neid sonil kuuldes. Isegi tema peastja
— tundmata nooremehe kehast käis kohkumise warin
läbi. Esimene wiha kustutuse ohwer oli wariseja
munk, kes Wiboane teldrisse lükati ja ka tema eest
tee kinni müüriti. Kõik teised tondilossi wahid oli-
wad oma elu wöitluses pealetungijate wastu kautanud.

Wdit oli täieline — loss Eestlaste käes. — See
ootamata wdit kaswatas waimustust weel suuremaks,
mis waiksel wiisil rinnas toidetud lootusele uut
lennujoudu andis, ning uusi wöiduplaanisi palmitses.
Ja seda oli kõik wapfter noormees oma julgusega
korda saatnud.

— Ma tänan teid, mu armsad sõbrad, rääkis
Wiboane nüüd pühalikult. Mina omalt poolt töu-
tan, et minu elu, keda teie olete surmast peastnud,
teile kõigile, meie terwele rahwale peab pühendatud
olema, ja ma tean, et teie kõik mulle abiks tahate
olla selle suure töö juures, mis meil weel ees on.

— Siin on mu käsi, Wiboane, ütles Armik l i i -
gutusega. Kõik mis tuleb, tahan ma sinuga jagada
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ja mitte enne puhata, kui meie waese sugurahwa käsi
paremine käib. Seda tdutan ma siin sinu ema kül-
maks jäänud surnukeha juures ja kõik meie tallid
peastjad peawad selle tunnismehed olema. Tänu
teile, head inimesed!

— Kui keegi tänu ära on teeninud, siis on see
meie juhataja, kes meid siia on toonud, wastas üks
peastjatest. I lma temata ei oleks teie mitte weel
wabad olnud.

— Kes on see mees? küsis Wiboane.
Kõik waatasiwad ringi, aga neil ei olnud midagi

näidata. Tundmata noormees ok kadunud. Otsiti
igale poole, aga teda polnud kuskilt leida. Kcegi
ei teadnud, kes ta olnud, ehk kuhu ta jäänud.

26.

j a

Lossiherra magas sel ööl wäga rahutumalt. Nii
pea kui silmad kinni läksid, tuliwad talle kõhe kohu-
tawad pildid ette. Seal oliwad ühe wanamche luud
pimedas wangi-keldris, need hiilgasiwad kui tulised
söed, siis hakkasiwad nad liikuma, trusiwad üles —
liha kaswis peale, juuksed püha — ning ta wiha-
mees, wana hukka mõistetud Mando, seisis ähwar-
dades tema ees. Lossiherra löi silmad lahti — eh-
mataw lugu oli kadunud.

Ta silmad wajusiwad uuesti kinni. Uued pildid
hakkasiwad jälle ta waimusilmade ces oma ära neetud
tantsu. Seal oli üks wana emake külmal kiwipör-

«*
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mandal. Ta nagu oli surnukarwaline, silmad auku
wajunud ja tumedad, heal nõrk. Ta katsus ennast
weel ülesse ajada, aga jõud ei lubanud. Ta heitis
ainult ühe pilgu lossiherra poole; sealt paistis sttgaw
pölgdus kui hirmus ähwardus temale wasta; ta huu-
led liikusiwad tasa, nad sofistasiwad kuulmata sõnu
— lossiherra üksi mõistis neid — need oliwad wande
sõnad, mis teda weel wiimfel silmapilgul needsiwad.
— Seal oli üks noormees nälja ja janu pärast nõr-
kenud — aga ta käsi seisis weel püsti ja näitas
wahet pidamata tema poole. Tema ümber kogusi-
weel mitmed ahwardawad naud, wanad ja noored —
kõik nSudsiwad temale kättemaksmist, kõik wandusi-
wad teda, kõik ahwardasiwad Lossiherra
targas asemel istukile.

— Mis teie minust tahate, teie ara neetud une-
tondid? hüüdis ta üksi oma ruumikas magamise toas
ja ta heal kõlas igast nurgast tumedalt wastu. Mis
teil minuga tegemist? Mis teie kätte olete saanud,
seda olete auuga ise ära teeninud. Ma olen õigust
teinud — ma olen teid õiguse järele nuhelnud. Wöi
arwate, et mind sellega hirmutate — mind, ordu
walitsufe maa-ülemat' Oohoh.. S i in on teie pöö-
rased katsed asjata. Jätke mind rahule, muidu lasen
ma teie luudki tuhaks põletada. Kaduge minust, ma
tahan magada, mul pole teiega midagi tegemist!

Ja tondid — tema kaebawa südame tunnistuse
piinawad manitsejad — jatsiwad tema ka tõeste
rahule. Üksi unenägudesse segasiwad nad weel oma
kohutawat warju. Ka kurjategijad wöiwad rahuliste
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magada, kui nad oma südametunnistuse manitselvad
healed ära on lämmatanud.

Pool wäsinult tõusis losfiherra hommikul woo-
dist. Öösine rahutu uni ei olnud teda mitte kosu-
tanud. See tegi ta muidugi juba tujuka meele weel
tusasemaks.

— Kas munk lossis on? küsis ta teendrilt, kes
teda riidesse pani.

-— Ei ole näinud, kõrge maa-ülem.
— Siis magab ta weel — mine lase ta siia tulla.
— Ta ei ole ööl otsalgi kõdus olnud — kõrge

herra teab ju isegi, et munk öösiti arwaste kõdus
on

— Täna öösi on ta koju tulnud —
See on eksitus, auus herra.
— Unimüts, mina ise kuulsin öösel lossi tulemist.
— See ei olnud munk, kogeldas teener.
— Kes siis?
Teener jäi wait. Ta oli nähtawas kimbatuses.
— Kel teisel on wasta hommikust ööd lossis

tegemist? küsis maa-ülem teendri kimbatust märgates
walju healega. Räägi!

— Armuline preili tuli täna öösi kolmandama
tuke-laulu ajal koju.

— Hilda?
— Hilda preili jah.
— Ja sina räägid tõtt?
— Siis kutsu ta kõhe jalamaid minu juurde!
Teener läks.
— Mis salakäik pidi Hildal siis olema? rääkis

ta üksi olles. Ta on mulle mõnest ajast saadik juba
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arusaamata. Noh, aga küll nüüd asi muudab!
Ja Goswin ei ole täna öösi weel midagi kätte saa-
nud, muidu oleks ta tagasi tulnud. Ma ei WSi
mitte enne rahule jääda, kui fee salatee tallaja
mitte kinni ei ole püütud. Mil lal tundsin ma enne
niisuguseid öö hirmutust — need on kõik sellest tul-
nud, et asi enam korras ei ole. Aga ka see asi
peab paranema — mina olen ju weel siin peremees,
kes tohib ennast minu asjadesse segada? —

Hilda astus peaaegu wärisedes oma isa ette.
Wistist oli ta tema ähwarduse sõnu kuulnud.

— Kas oled reisi wastu walmis pannud? küsis
ta lühidelt. Hobused on warsti ees, siis läheme
minema.

— Isa, jäta mind toju ma ei taha rei-
sida, palus tütar wasta.

— Sinu tahtmist ei küsi ma, kas mõistad?
— Ma ei ole mitte terwe . . .
— Soo, kui öösi wäljas jooksed, siis pole sul

midagi wiga — nüüd oled haige —
Hilda ehmatas ära. Kust oli isa ta wäljasole-

misest teada saanud? Kas teadis ta ka tema toi-
metustest täna öösi? Oh, see oleks hirmus olnud.
Ta ei julgenud sõnagi rääkida — M t ei wöinud
ta ütelda, waletada ta ei tahtnud. Kitsikus oli suur.
Ta waatas isa otsa/ nagu ei saaks ta scllcst kõigest
midagi aru.

— Tee aga nüüd niisugune nägu, nagu ei teaks
sa millestki, kõneles isa manitsedes edasi. Mina ei
taha ka rohkem sinu käikidcst teada, ma usun, et sa
oma isale kahju cga häbi ei taha teha — sa oled
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juba täiskaswanud inimene — sinu tehas woolab
auusa rüütli weri — see saab sulle Siget teed näi-
tama. Ma annan sulle kõik need tembud andeks,
mis mind on pahandanud, aga selle eest pead sa
lubama, et sa edespldi enam kiusaka lapse wiisi oma
isa tahtmise wasta ei pane. Kõige pealt pead sa
talurahwaga ümberkäimise maha jätma — see ei
kõlba ju ometi rüüilikule piigale — seda peaksid sa
kord ise ära nägema. Mis peab sellest wälja tu-
lema? Sa teutad sellega mind, iseennast ning ka
terwet rüütlisugu. Selleks pead sa mulle oma sõna
andma.

Hilda hingas jälle kergemalt. Isa ei teadnud
midagi, mispärast ta wäljas käinud, ."ui walusad
tema sõnad talle ka olid, siiski nagi ta ära, et siin
wastupanemine midagi ei maksnud. Pealegi oli ta
oma töö ära teinud — nüüd polnud teda põlatud
talurahwal ka enam tarwis — ta wois isa tahtmist täita.

— Olgu siis isa, sinu tahtmine, ütles ta tasa.
— See on hea, Hilda, et sa kord jälle nii kau-

gele oled jõudnud. See ei tohi sinu poolt aga mitte
Paljas lubamine olla, waid mina nõuan kui rüütel,
kes sõnapidamisega harjunud, ka sinult sõnapidamist.
Mõtle selle peale!

See nõudmine oli ränk. Hilda pidi seda aga.
— Ma tahan su soowi täita, ütles Hilda, aga

ära wota mind mitte ühes! Ma ei wöi mitte sinuga
täna ühcs tulla.

Lossiherra kaks tugewat weresoont otsa ces läksi-
wad siniseks. Hilda nägi scda ja ta süda hakkas
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wärisema — ta teadis, et see wiha märk oli — ja
oma isa wiha tundis ta wäga hästi.

Täna aga ei langenud wiha rahe ometi mitte
piiga kaela, nagu ta kartis, waid ähwardaw müris-
tamine läks mööda. I lma sõnalausumata astus isa
toast wälja ja jättis tütre üksi.

Natukese aja pärast sõitis ta üksi kõdust ära,
ilma et Hildaga enam sõnagi oleks kõnelenud.

Hilda oli üksi kõdus ja nuttis. Kus oli weel
üks süda, kes teda oleks trööstinud? Ta oli kõigist
lahkunud — ta oli oma sõnaga enese wangi pannud.

27.

Wöitjate ja wangide salk hakkas rongis tondi-
lossist wälja minema. Kõikide südameid liigutas
rSSm ja kurbdus ühtlasi. Kõik wotsiwad Wiboane
leinast südamest osa. Waikselt astus ta oma ema
surnukeha körwal, keda sõbrad kandsiwad, teldrist
üles pea - käigusse, kus Antoniuse pilt seisis. Ta
silmad hulkusiwad ilma tahtmata selle pildi poole,
mis teda lossi tulles ehmatanud. Aga sellega oli
ime sündinud. Müür i peal seisis küll weel wana
pil t , aga ta elaw pea oli kadunud; ainult must auk
oli sinna järele jäänud.

— Kuhu on pildi pea jäänud? küsis ta ümber -
olejatelt.

Keegi ei teadnud lvastust anda.
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— Oodake wähe, ma seletan teile selle asja ära,
ütles Pedro naeratades.

Ta kadus ühte müüri auku waatajate silmist.
Natukese aja pärast oli pildil Pedro pea otsas.

— Siin on Antonius! hüüdis ta naljakalt.
Pildi taga oli weike kambrike wahtide jauks, kes

läbi müüri augu, mis otse pildi pea kohta oli teh-
tud, oma pea wälja wöisiwad pista, kust kõik näha
wöis, kui keegi lossi tul i . Seesama vilt oligi see
kardetaw tont, mis kutsumata sissetungijad wangi pani.

Kui rong käiki mödda ukse juurde jdudis, leidis
ta, et fee kinni oli. Kõik katsed teda lahti teha oli-
wad asjata. Tugeniad -rauad ukse taga ei annud
järele. Nõnda pidiwad wäljatahtjad uut teed otsi-
ma. Nende teejuht oli arusaamata wiifil ara kadu-
nud, ilma et keegi teadis, kuhu ta jäänud. Wöi
oli talle mõni õnnetus juhtunud?

Weel kord otsiti köit urkad ja nurgad läbi.
Hoowi pool kulles oigas üks inimene.

— Kes seal on? küsis Armik.
— Waene wang, oli wastus.
— Kes on su wangi pannud?
— Munk, tondilossi ülem.
— Mis süüdi sa talle tegid?
— Mina lasksin ühe mehe tondilossi.
— Kas sa siis tondilossi mees oled?

— Jah!
— Ha, see on waht, kelle mundriga ma lossi

sain, hüüdis Pedro, kcs mehe healest ara oli tunnud.
— Pedro, Pedro, sina oled ka siin. Peasta

mind siit hirmsast wangist — ma ei jõua kauem
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lpastu pidada — ma suren siia! Ma teen kõik,
mis te tahate — laske mind aga lahti.

Armiki küsimise peale seletas Pedro, mis mees
wang on, ning mispärast ta wangi pantud.

— Siis oma mehigi nuhtleb munk nii hirmsaste!
põlastas Armik.

— Ta on südameta, halastamata — halastage
teie mu peale, õhkas wang.

— Munga walitsus siin lossis on otsas, ütles
Armik. Kui sa teist isandat truuiste tahad orjata,
siis wöid priiks saada.

— Ma teen kõik, kõik, n3ua minult mis tahad,
kui ma aga siit peasen.

Raudwäraw kisti lahti. Mees roomas wälja.
Ta jalad oliwad paistetanud, teha nõrk, liha sees
sügawad sinised waud, mis terawate warwade peal
seismisest tulnud. Ta tahtis rSSmu pärast oma
peastja jalgele suud anda.

— Ara rooma nüüd selle ees, keda sa hiljuti
hukka aitasid mõista, ütles Armik pölgdusega.

— Ma pidin käsku täitma ma olen o r i .
— Siis orja edasi ja täida ka nüüd minu käsku.

Kanna hoolt, et munk siit wangift ei pease . . . Ta
on küllalt teisi wangi heitnud; maitsku ta ka ise
seda pölwe, millesse ta süüta inimesi on saatnud!

— Minu truuduse peale wöid sa julge olla,
kostis mees rõõmsalt, kui kuulis, et munk nüüd ise
wanss on.

Oma uut teenistust alustas ta seega, et ta lossi
ukse lahti tegi ja Wik ftesolejad lossist wälja saatis.
Kui raske uks jälle nende taga kinni läks, ei olnud



seda kohta enam tundagi. Ainult üks weike oige
pragu müüri sees näitas ukse jälgi. Kes seda ei
teadnud, et siin uks seisab, see poleks teda ial wöi-
nud leida, sest ta oli niisama müür kui iga teine kõht.

Armik oli üliõnnelik, et ta ema, lellest ta nn
kaua kaugel oli elanud, wangist jälle terwelt oli
peasenud. Ta tänas igat meest, kes neid peastma
tulnud ja pigistas südamlikult nendel kätt. Ainult
üks noormees hoidis ennast temast wähe häbelikult
tagasi.

— Lase omale üht tänulikku immest kaela ha-
kata, ütles Armik liigutuses tema wasta. Ka sina
oled aidanud üht poega õnnelikuks teha, kes ise kõige
tema wana emaga on peastetud. Kui palju õnne
peaks taewas küll jagama, et teie kõikide head tööd
tasuda! Sa oled weel wäga noor ja ometigi kihuta-
wad sind juba taiskaswanud wapra mehe miMed jul-
getele tegudele. Wöta mu tänu ühes südamlises suu-
telemifts wasta!

Ometigi pööris noormees enese körwale, ehk Ar-
miku sõnad teda tüll oliwad liigutanud.

— Mikspärast pöörad sa mulle selga? küsis Ar-
mik imestades.

— Ma ei lvöi sinu tänu mitte wasta wVtta —
ma pole seda üra teeninud — sa oled eksituses —

Seal juures waatas ta oma mesisilmadega ime-
likult Armiku otsa, kes sellest waatcst üsna waimus-
tatud sai. Kus oli ta ometi enne seda õrna nägu
nende sõstra karwa silmadega näinud?

— Ma tunnen su alandlikku südant, ütles ta siis
Pehmelt. Sa ei nõua enesele midagi selle eest, et
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mitme inimese elu oled aitanud peasta, sa ei taha
tänugi wasta wötta. See tõmbab mind aga weel
suurema jöuuga sinu poole. Pealegi on su nägu
mulle tuttaw, aga ma ei mäleta praegu ometi mitte,
kus sind enne näinud olen. Kas sa ei taha minu
siHraks saada ja mulle ütelda, kes sa oled.

- ^ Seda ei ole tarwis.
— Aga mina palun sind just sellepärast.
— Kas fee ükskõik ei ole, kes ma olen?
— Minu tanulik süda igatseb sinuga ligemalt

tuttawaks saada.
— Ma kardan aga, et see just meid wööra-

maks teeb.
— Ma ei tea mitte, kuidas see wöimalik on?
— Üsna lihtsalt nöndalviisi. Kui keegi häkiste

seda inimest leiab, keda ta mitte ei ootnud, keda ta
tvahest ei salligi — siis on see talle piinlik, wastu-
meelt.

— H«a, nüüd ma saan sinust aru. Sa usud,
et sa mitte wahest minu meele järele ei ole olnud
ja et ma nüüd sind tundma saades pika näu teen?
Si , sõber, see pole oige. Kui sa ka siiamaale mu
weriwaenlane oleksid olnud, siis oleks nüüd mu kõ-
hus lepitust meie wahel otsida. Kui ma sulle üle-
kohut peaksin teinud olema, siis tahan ma seda iga
wiisi heaks teha tatsuda — sa köitsid minult kõik
nõuda, mis aga iganes soowid, ma tahaksin täita
— ja kui sina mulle ülekohut peaksid teinud olema,
siis annaksin ma sulle köit andeks. Mina pean oma
elust lugu ja sellepärast ka neist, kes teda mulle jälle
on annud. Ära põlga mu tänu, ta tuleb õiglasest



— 173 —

südamest. Minu huuled ei ole harjunud teiseti kõ-
nelema kui süda mõtleb. Kas pean ma sulle roh<
kew ütlema?

— Olgu siis, Armik, ma wSin su tahtmist
täita, ehk ma küll su ilusaid sõnu enese kohta tõeks
ei lvöi pidada, kõneles noormees kindlamalt. Nüüd
on kõik häda möödas ja sina woid ka teada, kes su
wabastajate seas on. Ma panen wäga imeks, et
sa mind kõhe ära ei tunnud. Naera nüüd, kui sul
seks lusti on.

Sellega wöttis rääkija oma kübara peast, mis
tal silmini pead katnud. Selle alt langesiwad pi-
kad juuksed olade peale ning kaunis piiga nägu tuli
nähtawale. Ta nöiduwad silmad naeratasiwad noo^
remehele lahkes te wasta.

— Niida, imestas Armik.
— Noh, kuidas on nüüd su sõna pidamisega?

küsis neiu pool naljatades.
— See leidus ei muuda seda mitte, wastas Ar-

mik kindlalt. Ma olen sulle ülekohut teinud, ma
palun seda siinsamas andeks, kui sa seda weel an-
deks anda jaksad. Ma tunnen nüüd, mil wiisil see
sinu pehmesse südamesse on torganud — ma kahet-
sen oma rumalust südamest — anna mulle andeks
— lepi minuga ara — ma tahan kõiki heaks teha.

— Ütelda on kerge, ma tahan kõik heaks teha,
wastas piiga. Aga kuidas paned sa meelislille jälle
kaöwama, kui ta kätki on murtud?

— Nahest teeb murdmine murdjale enesele roh-
kem walu kui lillele enesele. —

— Aga walu ei wöi walu parandada.
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— Wiida, su sõnad panewad mind meelt ara
heitma, hüüdis Armik lvalusa healega.

— Jätame selle jutu, Armik, ja läheme teiste
järele. Näe, päike palistab juba taewa serwa ring
kõik meie scltsilased on juba meie silmist kaounub.

— Wiida, ära jäta mind mitte üksi siia — sa
oled minu wangist peastnud, peasta mind ka nüüd
mu piinast.

Tütarlaps jäi seisma.
— Kadedus on mind niikaugele saatnud, rääkis

Armik. Ma olen sind ainult mõni kord näinud —
su silmad ja su nägu ei läinud ialgi enam mu
meclest. —

— Ja sellepärast said sa mu waenlaseks nagu
kõik teised? rääkis piiga lvahele.

— Ma nägin, et sa Wiboanet armastasid ja
mind põlgasid.

— Ma ei ole kedagit põlanud, aga olen kõikide
teiste poolt põlgamist leidnud — üksi Wiboane on
mu wasta hea olnud. Kui lossiherra ükskord mind
oma metsast puukoriamise pealt kinni wöttis ja mind
hirmsaste ähwardas, siis oli minu hea isagi mu
wasta külm. Ma mäletan tveel wäga selgeste,
mis ta ütlcs, kui lossiherra oma ratsapiitsa minu
pea köhal keerutas. ,,Löö aga, need hoobid kukuwad
su enese pihta." Need oliwad ta sõnad, milledest
ma praegugi weel aru ei saa. Tema pärast oleksin
ma tvistist peksa saanud, kui mitte Wiboane sinna
ei oleks juhtunud, kes wahele tuli ja mind kaitses.
Selle teu eest pidi ta aga siit hoopis ära põgenema,
sest lossiherra ähwardused oliwad hirmsad. Nüüd



— 175 —

ob ta kord jälle hulga aja järele siia käima tulnud
ning kõhe weeti ta tondilossi.

— Ja teda läksid sa peastma!
— Teda ja ka teisi.
— Oh kui mina Wiboane asemel oleksin olnud,

öhlcs Armik.
— Miksparast tahad sa teise asemel seista, kaS

igaüts ka enese asemel mees ei wöi olla?
— Kõik ei leia truu püga armastust — see önn

on üksi Wiboanel olnud.
— Wiboanele hiilgawad paremad tähed — mina

kustun nende körwal ära.
— hiilga minule! minu südamele toob see taewa

õnne. Waata lepitusega mu otsa, siis on kõik wiha
mu hingest pühitud ja ma olen jälle hea inimene
ning mu walusad südame haawad paranewad ära.

— Sa oled iga tingimisega lubanud heaks teha,
mis halb olnud, rääkis Niida, ma panen sulle ai-
nult ühe tingimise ette, millega ma lepin. Lõpeta
wiha pidamine Wiboanega, siis olen ka mina sinuga
leppinud. Kas oled sellega rahul?

Armik andis oma käe.

28.

a needrnins.

Tal i oli sellest ajast saadik maad oma pehme
walge tekiga kawud ja sooja päikese sulatawate kiirte
eest warakult jälle pdgcncnud. I lus kewade oli lin-
nud wöeralt maalt tagasi meelitauud ja metsad lau-
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lumeistritega täitnud ja üleni täidetud jõed ja mê sa
ojad woolasiwad röömsa wulinaga hiilgawal päikse
paistel mere poole. Tasane tuuleõhk oli oma v l -
wise kareduse kautanud ja puhus pehmelt üle mctsa
ja maa, nagu tahaks ta sureliste rindadest lõik
maapealsed mured ära wötta ja Vnnelisi kewade wn-
deid asemele auda, Ja see nöuu näis tal ka taunis
hästi korda läinud olema.

Metsa sees muliseja oja kaldal istus üks piiga,
nii kaunis kui kewadine köit ja waatas üksi silmi
lainte mängusse. Ta palgilt paistis magus önn,
aga ühtlasi ka waikne walu. Ta õrnu palgeid, mis
kahwatanud oliwad, kattis höögaw puna nöidliku
kenadusega ja ei lasknud mitte kergelt aru saada,
kas see llusa kewadise ilma wöi seespidise tundmuste
mõju oli. Mis ta südames ilma eest warjul seisis,
seda awaldasiwad ta sõnad, mis ta tasakeste iseene-
ses rääkis.

— Kuldne päike siniseb taewa wölwil, oh kui
sa teaksid, missugusid leekisid sa ühe waese tütarlapse
südames põlema süütad, siis ei paistaks sa mitte nii
soojalt maha. Mis aitab see önn, mis rinda üht-
lasi ka waigistamata walujoed woolama paneb!
Uputa parem ära oma kuldkiirtesse need magusad
igatsused, milledel silm läbi walu pisarate randa ei
näe. Jää seisma, sa Srn kewade tuule dhk ja ära
kanna mu mõtteid tundmata teedele, kust nad teda
ei leia, keda nad otsiwad. Jätke rahule mind, teie
ilusad unenäud ja ärge petke mind petliku lootustega.
Ma ei wöi ju teda ometi leida ega kütte saada —
ialgi! Waene rind, ole rahul selle trööstiwa tundmu-
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sega, et sa talle head oled teinud, et sa talle oma
tänu wdlga oled tasunud, teda wangist peastnud —
ära igatse muud — see on woimata — wöimata!
Temale hiilgab teine taewas kähe truu tähega —
sina woid närtsida, sinu silmade sära on talle tume,
nad ei tungi ta südamesse. Oh kes lõhub küll need
waheseinad, mis meid lahutawad! Süda, jäta oma
tuksumise, sa ei wöi oma igatsuse eesmärgile ialgi
jõuda, rind, ära põksu tundmuste mässul, waid
heida enesest ära unenäu ilutsemised. — Aga kas
pean ma siis toeste ennast ühe inimesega köitma, kes
mulle hirmus on. Kas wöib helde taewas seda tõeste
tahta? See oleks mulle hirmsam kui surm — ja surm
ei olegi nii hirmus. Teie, ilusad lained, ka teie
ei wöta mind lahkeste wasta ja ei kata mu walud
igawese waikusega? Teie ei räägiks sellest kellegile,
et teie pehmes sülcs kord üks ilmetu piiga rind oma
tuksumist on lõpetanud! Ja missugune surelik teie
tönet mõistab. Kui te ka pikse keelel klsendaksite?
Ei, ei, ma usaldan teid, wdtke mind oma saladuse
sülle wasta, ma tulen — ma tulen!

Asutamise heal ehmatas ta neist mõtetest üles.
Ta waatas ümber. Tema selja taga seisis ta jamp-
situste ja unenägude paleuslik pilt, ta igatsuste
püha kuju!

— Wiboane! — sosistasiwad ta huuled.

Wiboanc seisis sõnata paigal, nagu oleks ta tinm
naelatud. Ta ei olnud wistist mitte seda piigat
näha lootnud.

— Kõrged jumalad! kogeldas ta wiimats suure
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imestusega, kas sa tõeste ise oled, wöi näetvad mu
silmad wiirastust?

— Miks räägid sa jumalatest? küsis piiga wähe
aralt. See on patt taewa pühaduse ja ristiusu wasta.

— Ma ei ole paremat Jumalat tundma õppi-
nud, kui minu isaisade jumalaid, wastas noormees.
Ma ei ole ristiusust midagi head kuulnud, waid
olen neist inimestest üksi jõledust näinud, kes seda
usku peawad. Sellepärast pöörsin ma ka sellele
usule selga ja läksin oma isaisade jumalate juurde
tagasi. — Nad on mind küll weega ristinud, aga
mis mul muud teha oleks, seda pole ma kuskilt
kuulda saanud. Ma tean, et mind sellepärast põla-
takse ja paganaks hüütakse. Ütle, kas pole tõsi, ja
kas sina muid ka sellepärast halwaks ei pea?

— See pole ju sinu süüd, kui sulle ristiusu
kõrgust ara ei ole seletatud, tähendas Piiga.

— Su sõnad on täis magusat waigistamise
rohtu mu südamele. Ni i wöib ainult hea iniiuene
kõneleda.

— Aga ma näeksin siiski wäga hea meelega, et
sa omad jumalad maha jätad ja õige usu poole pöö-
rad, ütles Piiga. Kui sa halbu inimesi ristiusus
tundma oled õppinud, siis ei ole see mitte usu süüd,
waid inimeste õelus, mis usust ei hooli. Õiglane
ja auus inimene wöib ristiusus wäga palju õnnis-
tust leida.

— Olgu siis, kui sina seda nduad, ütles Wibo-
ane — ma jätan oma jumalad maha. Ole sina mu
jumal, mu ristiusk, mn taewane önn, mu elaw täht,
kes mu eluteed walgustab! Ütle, kas tahad seda olla?
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Piiga oli ülestõusnud. Ta waatas ütlemata
önneaa nooremehe otsa. Pidi ta seda weel suuga
ütlema, mis ta silmad ju nii selgelt isegi tunnista-
siwad? Si is aga ajas ta enese sirgeks ja ütles kindla
healega:

— Wiboane, mis sõnu sa räägid? Sa tead ju ,
et üks teine piiga on, kes sind kõige palawamalt
armastab ja lellel sinu peale kõige rohlcm õigust on.

— Minu peale ei ole kellegil rohkem õigust kui
sellel, kelle taunis kuju tähtede paistusel ja öö pime-
dusel minu meeles on mõlkunud, kelle taewane pilt
mind oma nõidusega wangiMwes ja wabas elus on
õnne äraseletamata magusa waluga täitnud. Kui sa
teaks, missuguse igatsusega ma seda kaunist piigat
olen otsinud! Ma olen igal pool otsinud, aga pole
kuskilt leidnud — keegi ei teadnud mulle temast mi-
dagi kõneleda — ja nüüd olen ma ta leidnud —
ootamata. Kas wöid sa ennast selle õnne tundmuse
sisse mõtelda?

Piigakc wärises kõigest kehast. Ta silmis hiilga-
siwad kuldpisarad.

— Ma tunnen seda õnne ka. ütles ta siis tasa.
— Piiga, sa tundmata koidulill, sa tahad minu

olla, hüüdis noormees tormiliselt — oh, ma näen
seda su silmist, su terwest olelust, kui su roosihuuled
ka waikiwad.

Ja neiu langes wastu panemata ta kaenlasse.
Palaw, kaua kcstaw musu pani uuele lepingule murd'
wata pi t f t r i peale.

Nende hingedes paistis niisama selge päike, kui
sinises taewas.
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— Ütle mulle, mu tallis armuke, kuidas on su
nimi ja kes sa oled? küsis Wiboane wiimaks 3nne
tujus ilusa piiga kätt oma käes pidades. Ma pidin
juba uskuma hakkama, et sa paljas nõiduslik mõtte-
kuju olid, keda keegi hing siin ümberkaudu ei tunnud.

Neiu oli korraga sügawasse mõttesse jäenud. Ta
oli jamftsitujus köit ilma ära imetanud. Nüüd tõu-
sid talle teistsugused pildid pähä.

— Ära nõua seda teada, kes ma olen, ütles
ta siis kurtvalt. Ma aiman, et see meie onne wöib
rikkuda — oh, ma kardan.

— Ara karda midagi, waigistas noormees.
Meie elukord peab paranema, ütlen ma sulle, meie
rahwas peab ülekohtu ikke oma ölade pealt maha
raputama ja meie kurjategijad peawad oma teenitud
palka leidma — meie peame jälle wabaks saama —
seda töutan ma sulle, mu armuke. Seesama käsi,
mida kord kolwatu Isssiherra oma munga läbi murda
laskis, on jälle paranenud ja ihaldab kättemaksmist.

— Kättemaksmine on minu päralt, ütleb risti-
usu Jumal, rääkis piiga tasase wärifemisega. Äh-
tvardamine on hirmus — ära tee seda mitte, see
wöib ränka õnnetust tuua.

— Kas sina ka meie waenlaste eest seisad, kclle
ülem meie lossiherra Wilken von Ilsede on? küsis
Wiboane imestusega.

— Ma olen tema lihane tütar Hilda, rääkis
piiga rõhutud healega.

— Sina, Hilda, tema tütar! hüüdis noormees
ja kargas tagasi, nagu oleks ta kihwtisele ussile liig
ligidale astunud.
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— Jah, aga miks see sind nõnda wäga ehmatab?
Sa näed ju ometi, et ma oma isa elu eest pean
seisma.

— Oh, mu ilusad unenäud on kadunud, mu
taewas kõige ta iludusega purustatud, õhkas Wi-
boane oma otsa ette lüies.

— Mis kõne see on? küsis Hilda imestades.
— Tagane minust, kiusaja, sa oled selle liha ja

weri, kelle peale ma jälestusega pean waatama.
Haa, nüüd näen ma ta sinu käte kulles oma isa,
oma sugurahwa werd — ja see kisendab kättemaks-
mist. Mine minust, sa hirmutes kõige ilusama muru-
piiga näul — ära waata oma ussisilmadega mu
otsa, su pilk on kui poletaw leek — ma olen sinu
sugu ja sellega ühes ka sinu ära neednud. Kuidas
wdis su ilus nägu mind nii hirmsaste pimestada,
et ma ennast sellega tahtsin ühendada, kellele ma
hukatust olen wandunud. Mu isa luud on selle tun-
nistajad — ma olen neile idutanud — ma pean
sdna. Ma olen sind armastanud, nagu surelik süda
armastada jõuab — ma armastan sind praegugi
meelt ära heites — aga ma tahan sind wihkama õp-
pida, tahan sind kõigest hingest põlata, sa hirmus
ussisugu, teda ma eluotsani nean.

— Wiboane, Wiboane, hüüdis neiuke südame
waluga ja langes oma armastatud nooremehe ette
maha. Ta oli sõnata, ta ei saanud rohkem kõneleda.

Hirmus torm mässas ka Wiboane südames. Snn
seisis nüüd ta hinge igatsuse helkiw eesmärk — tema
kaua oodatud südame armuke — aga ta oli ta kõige
suurema kurjategija liha ja weri, kelle sees kõige
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wähematki kibet inimlikust tundmusest ei wöinud olla
— ta oli tema ja ta sugu ara wandunud — ja ome-
tigi armastas ta nüüd ühte niisugust ärarääkimata,
nödrameeleliselt. Siiski ei kestnud wöiilus kaua.
Piirita wiha woitis. Ta lükkas piiga tugewaste ene-
sest eemale ja läks ruttu ara.

See ootamata juhtumine oli Hilda meeled riisu-
nud. Ta oli jõuetult maha langenud, süda tuisus
hoo kaupa, weri jooksis, kord hirmsa kiirusega, siis
ähwardas ta jälle seisma jääda — ta uskus, et
surm lähedal on.

Päike paistis ikka ühte wiisi soojaste maha, ojake
wulises wana wiisi ja tuule öhk oli niisama pehme
tui ennegi.

29.

Tondiloss ei olnud sügisesest juhtumisest saadik
mitte enam rahwale tardetaw. Jutud inimeste ladu-
misest kadusiwad aega mööda ara ja iga mees wöis
jälle julgeste kardetawa lossiwaremctest niihästi öösi
kui ka päewal mööda käia. Endine hirm oli lõpnud
ja endine tontide hulkumine tondilossis kadunud.
Kõik näis waikseks jäänud olema. Siiski aga wa-
litses seal mõni kord ka iseäralik elu.

Ilusad kewade ilmad oliwad ainult mõne paewa
kestnud ning siis Jürikuu tujudele täie woli jätnud.
Iseäranis oli Iüripäewa ees torm nagu wangist
wallale peasenud ja ei wäsinud päewase möllamisega
weel ära, waid hullas ka öö otsa taga järele. P i l -



wis kuuta taewas tegi öö nii pimedaks, nagu oleks
sügisene öö käes. Metsapuud painusiwad tuule käes
madalale ja mõnigi wana tugew tüwi, kes tormidele
aastakümnete ja sadade kaupa lindlalt wastu pan-
nud, nõrkes looduse wäega woideldes ning laskis oma
ilusa krooni praginal maha kukkuda. Näis, nagu
oleks torm kõik tondid täna oma peidupaigast wälja
hirmutanud, sest pea iga PSösa warjul tondilossi
lähedal liikus musti inimese togusid, kcs tondilossi
müüride wahele ära kadusiwad. Ka ülewel waremete
müüridel oli inimese togusid liikumas, kust tuulehoo-
gude wahcl tasane jutu kömingi maha ulatas.

— Kas rahwas koos on? küsis üks heal.
— Koguwad praegu, wastas teine.
— Ega meid siin ometi keegi ei luura?
— Niisugusel ööl, kus tondidgi ulu alt wälja

ei julge tulla, ci wöi keegi luuramas olla!
— Aga Harjumaalt ei ole weel sonumik tagasi

tulnud?
— Ei ole weel.
— Nüüd on juba aeg käes — kus ta peaks olema?
— Wöib olla, et ta ei tulegi. Sest mi pea

kui kõik walmis on ja terwe Harjumaa sellest osa
wötab, siis antakse meile märki.

— Kuda wnsi?
— Raiesmiku kingu peal süüdatakse wana Paja-

mäe hurtsik põlema. Selle leegid saawad laugele peale-
hakkamise märki andma, sest öö on pime kui kott ja
kannab tulekuma üle maa laiali.

— Kas seda märgi andmist igal pool teatakse?
— Ma olen perest peresse ja külast külasse kõik
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wallad läbi käinud ja sõnumi laiali kännud. Kõik
on walmis nii pea kui tulekuma taewa serwa wal-
gustama hakkab.

— Siis tuleb see otsustus silmapilk, mil meie
rahwas kas oma wabaduse kätte saab ehk ta lootuseta
hauda kannab. Telst teed ei ole ega muud nöuu üle
ei jää. Seda peame oma meestele köwaste südame
peale panema, et nad julgust ei käulaks ning selle
läbi meie terwet ettewötet nurja ei laseks minna.

— Aga üks peab siia ometi walwama jääma,
kas tulekuma näha on?

— See on õige! Jää sina siia, ma tahan mehed
all kõik kokku koguda ja neile weel asla tõsidust ette
panna. Teata aga meile nii kõhe, kui midagi näha on.

Sellega jäi kõik wait. Tuul köhas endist wiisi
ja töi knhma ühes ning inimeste kogud kadusiwad
all müüride wahele. — — — — — >

Selsamal ajal istus ülewel mõisa maja suures
heledaste walgustatud saalis hulk rüütlid pidulaual
kalli marjawiina pudelite taga. Kõik oliwad rööm-
sas tujus ja könelesiwad läbisegamine suure healega
naerdes. Noored ülemeelsed rüütlid jutustasiwad teine-
teisele, kuidas nad oma talupoegade käest kümnese
maksu sisse ajawad ning seal juures maksu toojaid
tüssawad. Kõik naersiwad selle peale, kui keegi jälle
midagi uudist teadis ütelda.

Selle meesterahwa seltskonna seas oli ainus
naisterahwas Hilda, kes oma isa wöeraid pidi tali-
tama ja seal juures külaliste kõnesid kuulma. Ta
körwad huugasiwad ammu juba ni i , et parem maa
alla oleks pugenud kui niisugust kära kuulnud.
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— Noh, Hildakene, hüüdis Wiljandi komtur
naerdes, kui see temast mööda läks, kas pole kena ja
lõbus jutt, miks ei taha sa ka meie seltsis wiibida?
Is tu siia, ja ma tahan sulle kõhe naljakaid juhtumisi
jutustada, nii et su alatine peawalu jäädawalt ara kaub.

— Mina ei taha niisuguseid lugusid kuulda,
neid ei kuule keegi naisterahwas, wastas Hilda kül-
malt ja tahtis ära minna.

— Oh sa rumal ära hellitud ema-tütar, ütles
tomtur ja tõmbas piiga käest kinni. Wiljandis möis-
tawad ka sinu wanuduscd piigad wäga hästi juba
töörahwa jäuks piitsa tarwitada — ja seal on koguni
teine kord tui siin, kus igamees oma pead tantsib ja
lossipreili neid weel inimeste sekka loeb.

Hilda oli enese komturi käest lahti kiskunud ja
waatas ähwardawa näuga tema otsa. See naeris
selle üle südamest.

— Piitsa tarwitamine ei ole kunst, seda woiwad
ka need teha, kes siiamaale ise piitsa saanud, rääkis
piiga Mgdusega. Mõtelge selle peale, et teie oma
ülekohtuse waewamisega waesed inimesed wihale olete
Üritanud, kes seda ka kätte woiwad maksa, kui kan-
natus kätkeb. Mis saab siis?

— Ahahah, naeris komtur südamest — koer
maksab kättc, kui ta percmcyc käest piitsa saab! ja
hobune koorma ecs hakkab oma ajaja wastu mäs-
sama! — —

— Mis walgus sec seal peaks olema? küsis üks
Pidulistest komturi jutu wahelc ja waatas ise aknast
wälja.
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Kõik waatasiwad akna poole. Kaugel pimeda
taewa all walwendas midagi iseäralikult.

— Wistist on mõni wilets orja urtsik põlema
läinud. Kahju, et see nii kangel on, muidu wöiks
seda nalja waatama minna.

— See oleks toepoolest naljakas, rääkis komtur
rõõmsas tujus. Midagi ei ole lõbusam, kui neid
lohkunud orja logusid näha, kes meeletumalt kui
pooled hullud tule ümber tantsiwad ja oma räbalaid
tulest wälja kifuwad. Sakala maal olen ma oma
külalistele seda nalja teinud ja paar töörahwa hurt-
sikut põlema pannud. Oh, see oli niisugune nali,
nagu ma omas elus paremat enam ei ole näinud.
Raske unega, nagu nad laisad worstid juba oma
loomu poolest on, ei ärkanud nad enne üles, kui
tuli juba körwetama hakkas. Aga siis oli jooksmist
ja karjumist, et kas wöi naera lõhki.

Kõik naerfiwad ühes. Hilda kuulis seda naeru,
see käis talle südamesse, ta täks ara sellest seltskon-
nast, kus inimlisi tundmusi jalgadega sötkuti.

Naer ei olnud weel lõpnud, kui häkiste eeskojas
kõlinat ja mürinat kuulda on. Saali uksed lähewad
lahti ja hulk mehi kinni käetud nägudega tungiwad
sisse. Kõigil on sõjariistad käes — kirtved, angud
labidad, noad —

Rdömus prassijate seltskond oli ära ehmatanud.
Keegi ei teadnud, mis see peab tähendama. Ol i see
mõne naljahamba kuri nali, wöi tõsi?

— Talupojad, sai lossiherra kõige enne suure
ehmatuse järele sõna suust. Mis on teile pähä tul-
nud, kes on teile luba annud oma herra majasse
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tungida? Andke silmapilk wastust, ehk muidu lasen
ma teid surnuks peksa.

— See ahwardus ei hirmuta meid mitte, was-
tas üks tugew heal sissetungijate seast, teie wöimus
on murtud, teie walitsus on langenud, nüüd tahame
ka meie kord peremehed olla, teie olete juba küllalt
kaua meid piinanud — andke endid heaga alla!

— Teie olete hulluks läinud, hüüdis lossiherra.
Kes oleks seda enne näinud, et orjad oma isandate
wastu nii häbematuks lähewad? Sõjariistad kätte
ja raiuge maha need lurjused, kisendas ta tulises
wihas oma rüütlite poole.

— Pidage, mitte ükski ei liigu Paigast, kel elu
armas on, wastas kõneleja oma kätt palja mSö-
gaga üles tõstes. Sma, lossiherra, pead seda üle-
kohtuks, kui waese rahwa kannatus sinu ja su sugu
wasta kätkeb — ütle mulle, kus on wana wapper
Mando, kus on tema poeg Wiboane, kus on ta naine
Wamba, kus on su tütre kaswataja lossieit, kus
on tema poeg Armik? Kosta mulle! Kes on nad
hirmsa näljasurma kätte tondilossi saatnud?

Lossiherra oli selle kdne üle kohmetanud. Siis
Peasis ta hirmus wiha sönadcs lahti.

— Wilets ori, kuidas julged sa niisuguseid
s0nu oma suhu wotta ja minu käest otsust nõuda?
Kes on sulle luba annud tondilossi saladustesse puu-
tuda — kas sa ei tca, scc maksab su elu! Mu auu-
sad rüütlid, wotke mrd warefc naud kinni ja pekske
nad surnuks! Kus on ometi mu Goswin, et ta nii-
suguste järcle pavemine ei ole walwand: Ka tema
Peab nm wiha tunda saama. ,
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— Asjata ähwardus, ütles kõneleja rahuga, ta
on oma palga kätte saanud, nüüd on kord sinu käes!
Ara hukatud inimeste waimud on sinu kättemaksjaks
saanud. Waata siia, kas sa seda nägu weel tunned?

Nende sõnadega tõmbas ta oma näukatte eest
ära. Ta näü arm oli heleda tule walgusel sel-
geste näha.

— Armik, hüüdfiwad lossiherra ja Wiljandi
komtur pea ühel healel.

— Haa, teie wärisete juba — mikspärast? kü-
sis Armik ähwardades. Teie olete Armilu tondi-
lossis surma mõistnud — ta luudki oliwad juba teie
teades kõdunenud — aga nüüd on ta teie ees ja
nSuab aru oma süüta hukkamõistmise üle. Minu
kõhus on ruttu mõistetud! Andke endid alla, teie
jauks on tondilossi ruumid tühjaks tehtud — wasta-
panemine on asjata. Waata selle tulekuma poole,
see on märgiks, et praegusel silmapilgul terwel maal
rüütlid maha saawad löödud ja nende lossid ära põ-
letatud. Waata,, kuidas siin ja seal silmapiiril
uued tulekumad ülestöusewad ja iga silmapilguga
nende arw weel kastvab ja paistus suuremaks läheb.
— Näed? Tee ruttu, meie ei taha mitte kõige hil-
jemad olla.

Töc poolest oliwad ka mitmes paigas tuleleegid
paistma hakanud ning pimeda öö walgcks teinud.
Piduliste purjus pead oliwad ühe korraga selgeks
läinud ja hirm julguse wöitnud.

Haa, see on ju päris põrgu wärk, ütles lossi-
herra wälja waadates, ja seda julged sa ise rääkida.
Nurjatu sulane!
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— Meie ei taha oma warnlastelc mitte kätte
maksa, ilma et nad teaksiwad, mispärast see on; ei,
nad peawad teadma, mispärast nad peawad oma
inetu elu wälja ohkama. Kas annate endid heaga alla?

Wastuse asemel tormas lossiherra, kes lähemast
warnast nwöga kätte oli saanud, Armiki peale.
Kõik rüütlid tegiwad sedasama, nii et tore pidusaal
silmapilk hirmsaks sõjaplatsiks ümber oli muudetud.
Wiha ja meeleäraheitmine andis mõlemal pool
lõpmata waimustust, nii et surmapölgdusega mõle-
malt poolt wöideldi. Juba lamesiwad mitmed kiöit-
lejad pörmandul oma were sees, kui tuba korraga
walgeks hakkas minema.

— Loss põleb, hüüdis Armik. Tagasi, mehed,
enne kui tee eest kinni on. Wäljas peame walwama,
et siit keegi ara ei pease! Üksi Hilda preili elu peate
teie hoidma.

See uus sündmus lõpetas wöitlemife silma-
pilguks. Tul i ei lase omaga naljatada, tema eest
Peab iga hing ennast peastma. Selle läbi muutus
sõda ka kõhe korratu edasi tagasi jooksmiseks ning
igamees katfus ennast peasta. Aga kuhu pidiwad
PVgenejad peasema? Kcs tulesurmast peasis, see jook-
sis waritsejate kätte, kes lossi ümber oliwad piiranud.

Nüüd alles hakkas hädaoht oma täies suuruses
Piduliste silma paistma. Meelt ära heites tormasi-
wad nad pölewast majast wälja ja katfusiwad enes-
tele waenlastest teed läbi raiuda, aga langesiwad.
Üksi lossiherral Wiljandi tomturiga oli korda läinud
ära põgeneda — kõik teised oliwad külmaks tehtud.
Ka nemad ei oleks muidu peasmud, kui nad mitte
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enestele saalis langenud Eestlaste riided selga ei oleks
ajanud ning sel kombel tundmata wiisil wastaste r i -
dadest keelmata läbi saanud.

30.

HViinrsed terwitnssö.
Hilda oli oma tämbrisse põgenenud. Wditlejate

hirmus kisa ja hele tulewalgus wäljast tungis tema
tuppa. Ta ei teadnud weel mitte, mis sündinud ol i .
Aknale astudes ehmatas teda katuselt maha loitaw
tuleleek ja hirmus palawus suitsuwinguga tagasi.
Eemal tulewalgusel liikusiwad sõjariistadega inimeste
kogud ja kisendasiwad hirmsa healega. Ta nägi oma
isa külalisi lossist wälja jookswat, nägi nende meele-
äraheitwat woitlemist elu pärast, nägi nende lange-
mist. Mis ta ammugi aimanud, oli sündinud —
Rüütlite kisendawast ülekohtust oli rahwa südametesse
kättemaksmise säde külwatud ning see säde oli alalise
hõõgumise läbi häwitawaks leegiks kaswanud, mis
nüüd laastates üle maa käis ja ürahawitust külwas,
kus aga Saksa werd leidis. Oh kui valju ilmasüüta
inimesi ei pea oma wanemate, oma sngurahwa patu
pärast kannatama! Ka tema tundis ara, et ta selle
wiha ohwriks saab, ehk ta tüll, alati wacse töörahwa
eest oli seisnud ning sellepärast oma sugu poolt pölg-
dust leidnud. Nüüd oliwad nad ärapögenenud, ilma
et temale keegi kardetawast hädaohust sõnumid oleks
toonud! Ja teisel pool seisis wihale ärritatud rah-
was, kes nagu kiskja metsaline werd nähes weel were-
jänulisemaks läheb. M s pidi ta tegema?
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Sel silmapilgul targas ta toauks hakiste lahti
ja Pedro astus ehmatanud näuga sisse.

— Prei l i , sa oled weel siin! hüüdis ta hingetult.
Loss põleb ümberringi; rahwas on hulluks läinud,
on kõik rüütlid ära tapnud — Põgene, põgene, tallis
preili. Lossi katus on juba ära põlenud, pea langeb
lagi sisse, siis on tõik tuleroog, mis sees leida.
Põgene!

— Kulla Pedro, kuhu pean ma põgenema. Kas
sa usud, et need wihased inimesed mulle armu anna-
wad, kes kõik mu sugulased ära on tapnud?

— Sinule peawad nad armu andma, Hilda preil i,
sa oled neile rohkem head teinud, kui keegi teine in i -
mene ilma peal. Ma tahan oma eluga sinu eest
seista — kui nad sinu elu tahawad, siis fteawad nad
seda alles weel saama, kui minu süda enam ei tuksu.
Põgeneme, tule minuga ühes!

Woitjate rõõmukisa kõlas wäljast Hilda tämbrisse.
— Kõik, kes Saksa wcrd on, peawad surema!

hoisati wäljas.
— Sa kuuled, Pedro, mis wäljas räägitakse,

ütles Hilda imekspanemise rahuga, Mine nüüd, sa
näed, et mina siit eluga ei wöi peaseda. Mine, enne
kui hilja on. Ma tänan sind, et sa üksi weel minu
Peale oled mõtelnud, kuna kõik teised — isegi mu
isa — mind siia on jätnud. Surm on mul igal
Pool ees, miks peaksin ma waesete mässajate peale,
kes meeleäraheitmises hirmsaid tegusid teewad, oma
were walamise pattu koormama? Minu elu on ka
üsna asjata — omaksed on mul otsa saanud ja rah-
was, lellele ma küll midagi kurja ei ole teinud, saab
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minuga niisama ümber käima, kui minu südameta
sugurahwa naiste ja lastega. Inimene oma meele-
tumas wihas on ju hirmsam kui kõige werejänulisem
kiskja metsaline. — Ja nende seast on ka — Wibo-
ane, kõneles ta tasemalt edasi. Mina mõtlesin temast
teisiti — kõik oli pettus — ilus unenägu, mis üles-
ärkamisega nagu suits tuule käes ära kaub. Tema
on minu aratöuganud, ta on minule kadunud —
mistarwis pean ma weel elama - ^ — mine, Pedro,
ruttu — kuule, juba hakkab loss kokku langema —
wii Wiboanele minu wiimseid terwitusi, ütle talle, et
ma temast mitte wihas ei lahku — mine nüüd, mine!

Tuba oli juba ftalawat suitsu täis, leegid loitvad
aknast sisse, Pedro põgenes wälja . . . .

Näljas hõiskas röomus rahwas pragisewa tule
ümber. Nüüd oli ta wali peremees kõigi oma sob-
radega langenud, ta loss tuleroaks saanud — rahwa
eesmärk — priius — oli käes, mis pidi ta weel tahtma?

' Metsawahelt tuli praegu ühe nooremche kogu näh-
tawale. Pölewat lossi nähes jäi ta kohkudes seisma.
PSksuwa südamega pühkis ta higi otsa eest ja waatas
häwitawa tuleleegi poole, mis kange tuule käes kau-
gele oma hirmust wäge kuulutas. Pealt näha wöit-
les ta iseeneses, kas ta weel edasi pean minema,
wöi seisma jääma.

— Oh, kui ma hiljaks olen jäänud! ohkas ta
iseeneses — ma ei wöi teiseti, ma pean tema ära
peaftma.

— Wiboane, hüüdis üks peenike heal. Ta waa-
tas ümber ja nägi üht naisterahwast enese poole
ruttama. Pimedas ei woinud ta näha, kes see oli.
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— Kes sa oled? küsis ta. 5
— Wiboane, kas sa mind enam ei tunne?
Ja siis lükkas ta oma rätiku tagasi ning laskis

tulewalgust näu peale paista.
— Wiida! hüüdis Wiboane imestades. Mis otsid

sina siin?
— Ma ei wöinud üksi kõdus olla kui kõik teised

wälja läksilrad. Mu süda aimab midagi iseäralist
— hirmust. — Need lõpmata tulekumad, mis öö-
pimedust walgustawad, on mu äraseletamata rahu-
tusega täitnud — ma rõõmustan wäga, et sind siin
leidsin — ütle, mis see walgus tähendab?

— Need, kelle pärast meie rahwas oma maa-
mulda werehigiga on kastnud, on oma külwi loika-
nud, ütles Wiboane sügawa healega ja näitas käega
surnukehade peale, mis pölewa lossi ees oma were
sees maas lamesiwad.

Wiida waatas metsa puude wahelt pölewa lossi
Poole, mille ümber tuttawad naud liikusiwad. Nende
ees seisiwad langenute surnukehad, omaksed ja wöe-
rad. Ehk küll wöit tallilt oli ostetud, siiski röö-
nnlstasiwad need, kes elama jäänud, oma uueste
koitwa priiuse üle. Wiida aimas, mis siin sündi-
nud ja imelik kartus asus ta südamesse.

— Püha Maarja, mis on nad teinud, hüüdis
ta lohkunud healega. Seal põleb mõisa loss, ja
need on ta põlema pannud — seal lamewad rüüt-
lite surnukehad, ja need on nende ohwrid — Tae-
wanc halastus, mis on nad teinud! Kuidas jöuawad
Nad seda wastata, kui raudmehed nende käest kord
aru nöuawad? Oh ma näen juba ette, et werised

7
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päewad tulemas on, mis rahwalc hukatust küliva -
wad. Taewa tulised nooled saawad kurjatöod hirm-
saste käristama.

— Wiida, mis sa räägid! hüüdis Wiboane imes-
tades. Kuidas woid sa sel wiisil meie suurest ette-
wottest kõneleda? Kas sina siis tahad, et meie iga-
weste wöera tepi all peame orjama ja ülekohut kan-
natama? Mis siin sündinud, see on 3ige — oige!
saame jälle wabaks rahwaks, meie walime enestele
kuningad, meie isaisade waim saab jälle endise tuge-
tvusega meie sees elama, meie wanad jumalad pea-
lvad jälle meie wödrdumata toed olema — meie
peame ise oma jala peal seiswaks rahwaks saama —

— Ja sina loodad ka seda? küsis Wiida.
— Kindlaste, oli wastus.
— Lootused on petlikud, neid argu leegi uskugu.
— Wiida, ma ei saa sinust aru. Sa oled ikka

iseäraline — imelik. Sa näed ka kõige selgemas
hommitu koidus kohutawaid tondikujusid. M is teegi
on külwanud, seda peab tema ka lõikama.

— Wiboane, see ongi, mis mind kartma paneb.
See külw seal ei wöi head lõikust töutada, ütles
Wiida lossi poole näidates, kus surnukehad maad
katsiwad.

— Tüdruk, sa kõneled asjast, millest sul aru-
saamist ei ole. Jäta maha niisugused mõtted, mis
rahwa mõtetega ühte ei lähe. Ara wiida asjata
oma kallist aega, ma pean minema — mul on weel
üks südame kõhus täita.

Nende sõnadega hakkas ta edasi minema. Wiida
targas talle teele ette.
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— Wiboane, ütles ta paluma healega, ara mine
mitte sinna, kuhu hukatuse seemet on külwatud. Kuule
mu palwet!

— Mis sa tahad minust, hull tüdruk?
— Wiboane, sa tead ju küll, et ma sind roh-

kem armastan kui oma elu, wastas Wiida köwasti
nooremehe käest kinni wöttes ja tormiliselt oma pala-
waid huuli sinna peale Majutades. Ara mine mitte
minust ära — ara sega ennast nende sekka, kes meile
kõigile hukatust kaela kisuwad —

— Wiida, mõtle, mis sa räägid? ütles Wiboane
oma kätt tagasi tõmmates.

— Põgeneme siit ära, kõneles piiga waimustu-
sega edasi. Kaugel, kaugel siit woime waikist 0,me-
list elu elada — ma tean üht saart suure mere sees,
kuhu kellegi Sakslase wali käsi, kuhu wiha ega kätte-
maksmine ei ulata. Seal elame onnelist elu, seal
oleme kõigi hädaohtude eest warjatud. Tule nn-
nuga ühes — põgeneme, enne lm kättemaksjad oma
hirmust wiha meie peale saamad wälja walada.

— Lapsuke, kuidas pean ma nüüd arglikult põ-
genema ja oma suguwennad hädasse jätma? ütles
Wiboane manitsewa hmlega. Mcie peame wiimse
meheni kokku hoidma, sest iga üksik mees peab selle
tugewa müüri kiwiks olema, millega meie waenlast
oma uuesti peastetud isamaalt tagasi peame hoidma.
Põgenemine oleks argdus — Patt

— Kui sa aga oma elu kautad?
— Si is olen ma stda oma rcchwa ja isamaa

Priiuse eest teinud — mis nSuad sa ühe mehe käest
rohkem?
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— Ja kui selle läbi üks tütarlaps oma kõige
ülema niara, oma eluõnne kautab ja õnnetuks,
wiletsaks inimeseks saab — selle peale sa ei waata?

— Jää rahule, lapsuke, kus hulga önn kaalu
peal seisab, ci wöi üksiku inimese ohwri peale waa-
data. Hulga inimeste — terwe rahwa eluõnn on
iga üksiku inimese eluõnnest ni i mitu korda suurem
ja kõrgem, kui mitu korda ta ise üksikust inimesest
arwu järele suurem on. Kes tohiks siis ni i iseenese
käsu nõudja olla, et üksi oma pärast ni i ül i suurt
asja pooleli jätab ja arglikult oma nahka hoides
pakku põgeneb?

Piiga oli oma ilusate silmadega ärarääkimata
õrnalt nooremehe otsa waatnud. Nüüd langesiwad
need kinni, käed kukkusiwad jõuetult körwa ja keha
nõrkes ära.

— Sa ei armasta mind — sa armastad Hi l -
dat ! ütles ta maha langedes tasase healega. Oh, ta
on ka sind ära teeninud — ma pole sulle midagi
head teinud — tema on kõik teinud — ma ei wöi
tema peale wihane olla, — ta on ka minu elu
peastnud

— Hilda on sinu elu peastnud. Hilda on minule
head teinud? hüüdis Wiboane suure elawusega. Kas
sa tunned teda? — Kas see on tõsi? —

— Jah — wastas piiga pea healetult.
— Oo, siis olen ma ülekohut teinud! Miks

räägid sa sellest mulle alles täna? Nüüd wöib loik
juba hilja olla — näe, loss langeb praegu kokku. >

Ta tormas kui meeletu lossi poole.
Wiida waatas imestades ta järele. Ta ei saa-
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nud aru, miks mees nii jooksis ja miks Hilda nime
teda just sinna ajanud, kust tema teda ära tahtis
hoida. Kus Hilda oli, kes wöis seda teada — ta
ei olnud oma heldet sõbrannat kaua enam näinud,
nii ei woinud ta teada, kus ta elas — kes ta oli,
seda polnud ta weel ialgi kuulda saanud. Et Wibo-
anc Hildat armastas, seda nägi ta selgeste. Ta
tahtis kurwastuse pärast meelt ära heita, et tema
süüta puhas armastus sel wiisil tagasi oli lükatud. —

Wiboane oli lossi ette rahwa sekka jõudnud
ning kisendas healetult:

— Kus on tema? Ta ei tohi õelatega ühes
hukka saada. Kas on ta peastetud?

— Kes? küsiti rahwa seast imestusega.
— Hilda
— Kes nõuab Hildat taga? küsis lossi teener

Pedro, kes tinni oli WSetud, kui ta pölewast lossist
wälja põgenes.

— Kas sa temast midagi tead? küsis Wiboane
tagasi.

— Tean, aga seda woin ma üksi ühele lwme-
sele rääkida, mitte kellegile muule.

— Kes see inimene siis peaks olema?
— Wiboane. Kui tema siin on, siis wiige mind

tema juurde — temale ma räägin!
— Mina olen Wiboane. Räägi!
Pedro silmas rääkijat natuke aega körwalt, sns

läks ta nägu rõõmsaks.
— Jah, nüüd ma tunnen sind; sa oled Wlboane,

lellele Hilda preili wiimseid terwiseid saadab. Tema
ei tule mitte wälja — ta teab, et ta ometi sitt
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eluga ei pease. — Minu kallis preili teab, et teie
oma wiha tuju sees hirmsad olete niug sellega hir-
must wastutamist oma peade peale kiötate. Ta ei
taha seda rasket walu koormat oma surmaga enam
suurendada. Ta l ei ole midagi ilmas enam oma —
ta südamete sugulased on surnud — Wiboane on
talle ladunud — tal pole kellegiga ilmas wölgu, ta
sureb rahuga — ta ei kaeba mitte teie peale, waid
tannatab oma sugurahwa pattu.

— Mees, tas su sõnu wöib uskuda? küsis Wi-
boane.

— Nad on tema oma sõnad, kostis Pedro kurtvalt.
Pedro pole sealt midagi maha jätnud ega ka midagi
juurde pannud — Pedrol on hea mälestus. —

— Siis peab see kallis elu peastetud saama,
hüüdis Wiboane suures ärrituses, ja tormas polewa
maja poole. Kange tuul töi talle palawad leegid
laugele wasta ja sundis teda taganema. Wihas
mässawad looduse wäed naersilvad nõdra inimese
mõtlemata katset.

— Hilda, Hilda, hüüdis ta löhkewa südamega
tule sisse. Maja põles igalt poolt, katus oli sisse
langenud, peasemise peale ei wöinud keegi enam mö-
telda. Tuul kandis nooremehe meelt ara heitwa
hüüde metsa laiali — tuli köhas wanawiisi edasi,
wastust polnud kuskil kuulda.

Juba hakkas noormees aimama, mis hirmust
wilja nende tulekülwamine maitsta andis. Ta oli
Hildat kustumata leegiga armastanud. Kui see leek
kord ka hirmsaks tõusis ja häwitawaks wihaleegiks
muutis, siis oli see ometigi lühikese aja kestnud.



— 199 —

Kibe kahetsus oli selle asemel südames maad wötnud
ja nüüd loitis walus kahetsuse leek niisama kõrgesse,
kui see tu l i , mis taewa poole keerles ja wahest ka
tema kõige kallima hinge igawese taewa õndsuse koda-
desse wi is . Ta ol i Hilda enesest pölgdusega ara
tõuganud, kui kuulis, et ta rüüt l i sugust on. Pime
wiha rüüt l i sugu wasta ei lasknud teda tallist t iw i
üra tunda.

— Tema on sulle head teinud — ta on sinule
Pimedasse wangitorni süüa ja juua toonud, rääkis
ta iseeneses: Kui keegi teine cnam sinu peale ei mõtel-
nud, siis oli tema see jumalate saadik . . . ma tean
nüüd, et see mitte unenägu ei olnud . . . see ol i i lms i . . .
see ol i tema ise . . . ja sina lükkasid ta enesest ära . . .
sa tegid talle rääkimata südame walu, aga tema on
sulle seda andeks annud . . . ta on ilma wihata hirm-
sas tulesurmas sinust l a h k u n u d . . . Oh mu waene
Pea kuumab otsas. . . mu süda lõhkeb kange walu
Pärast Kes WSib seda mõistatust seletada
et ühel werejänulisel rüü t l i l niisugune tütar on —
t a l ei wöi mitte sedasama werd soontes woolata,
w is kõik teised Saksad hirmsaks w b .

Rahwa hüüd äratas ta neist mõtetest. Ta oli
nende inimeste peameheks heitnud, kes waenlastega
ühes ka selle elu oliwad riisunud, kelle eest ta nüüd
kümme surma oleks surnud, kuna ta tema enne halas-
tamata enesest ära tõukas. Nüüd wöis ta jälle oma
algatud teed julgeste edasi sammuda — teist sarnast
tall iskiwi ei olnud ta l enam puruks tallata. Kes
hulga õnne otsib, peab t iht i oma onne ohwerdama.

— W0ta mu Wiimsed terwitused, sa ülekohtuselt
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ära tõugatud, aga surmas leppinud ristiusu ingel,
hüüdis ta weel suitsewa tuletuhja peale niaadates.
Mina tahan oma walusad haawad ära kända, kui
nad ka parandamata on — paari ei oleks meist ikka
wöinud saada — meie armastamine pidi igaweste
nooreks jääma, kui koidufteiul ja ehaneiul õndsatel
suweöödel. — — Arg süda, mis püiad sa oma ine-
tumat tegu pudeda tekiga kinni katta — sa oled
ometi ühe ilusa elu lõpetaja — ühe puhta südame
mõrtsukas joo tühjaks see karikas, mida sa
enesele kibeda meeleäraheitmisega oled täitnud. I n i -
mene, kui lühike on sinu nägemine ja kui pealis-
kaudne su kohtumöistmine. Kui sa ohakaid oma lille-
aias ei salli, siis kisud sa nendega ühes ka oma kõige
kallima lille üles! Tuleleegid, mis lendate teie taewa
poole — kannate teie Hilda hinge ülesse ja kuulu-
tate tähtedele seal ülewel, et ta minuga ära on lep-
pinud, ehk näitate oma wihase kecrlemisega, et süüta
weri kättetasumist igatseb? M u süda on täis
haawu, — ta on lõhkenud!

3 1 .

Mis n>esl Jüripäewa ööl sündis.
I i a l g i enne ega pärast pole Harjumaa öö sar-

nast tule paistust näha saanud kui Iüripäewa ööl
134.!. Paksud wihmaga täidetud pilwed töttasiwad
wileda tuule t i iwul kiirelt üle maa ja paistsitvad
tulekumal ni i imekarwalised mustad, nagu kannaks
nad sügawaid saladusi enestes kaugele. Ja ometi
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tuulutasiwad nad selgemalt kui kõige heledam häda-
sarlve heal seda, mis pime öö oma süles peitis.
O l i see Eesti rahwa priiuse hommiku köit, mis pi-
medat ööd walgustas, wöi oli see kustuwa küünla
wiimne heledaste loitmine ta surmawoodil?

Mööda maad wajusiwad rahwaparwed häwitawa
mere laine kombel edasi, pamwad Sakste elumajad
põlema ja loitvad armuheitmata kõik maha, kes Saksa
werd oli ja neile teele juhtus, olid need mehed, nai-
sed ehk lapsed. Ettewalmistused oliwad nii kawa-
laste toimetatud, et sellest Sakste körwu löigewähe-
matti teatust polnud ulatanud. Sellepärast oli rahwa
W0it ka täieline. Sõjariistadega ilmusiwad nad hä-
kiste mureta rüütlite majade ees, murdsiwad wägi-
waldselt lukus uksed lahti ehk süütasiwad nende ma-
jad põlema ning raiusiwad siis maha, kes ennast
tulesurmast tahtis peasta. Kaua wastapidaw üle-
kohtune kannatamine oli kätkenud ja piirita wihale
maad annud, mis hukatust külwates üle maa käis.
Merelainetele tehakse tammid ette, jõgedele antakse
uued teed ja juhitakse wihased laemd teise paika —
aga inimese wiha on kui häwitaw tu l i , mis maad
ja metsad ära sööb, ning kellele keegi surelik piirisid
Panna ei suuda.

Wiboane oli oma seltskonnast natuke maha jää-
nud, kui see maha põlenud maa-ülema lossist tule-
walgel ööl edasi minema hakkas, et endid teistega
ühendada, ühes woidelda ja ühes wöita. Ta süda
oli raske ja meel nukker — sest see heal, mida südame-
tunnistuseks hüütakfe, kaebas raskeste tema peale ja
mõistis ta tegu armuta hukka. Tema teadis ju ette
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ara, mis täna öösi terwel maal sünnib, miks ei ol-
nud ta Hildat ara peastnud? Miks pidi nii anus
hing õelatega ühes hukka minema? Kas siis lapsed
wanemate pattude eest peawad kannatama? — Ta ei
olnud enese meelest sugugi parem kui lossihcrra, kes
süüta inimesi oma hirmsas wangi-lossis nälguda
laskis. Ta kahetses peaaegu kõik seda, mis tema
ässitamise peale ette oli WSetud. Kui tema mitte nii
järelandmatu tihutaja ei oleks olnud, siis oleks ka
täna kõik wana wiisi olnud. — Aga isa surm, tae-
wani kisendaw ülekohus — uuesti ülcsse ärganud
priiuse igatsus — need oliwad need tugewad sundi-
jad, mis teda rahule ei jätnud. Ja oli ta kord
peale hakanud, siis ei wöinud ta nüüd cnam scisma
jääda. See oleks tema ja terwe rahwa hukatus
olnud. Ta ei olnud nüüd mitte enam enese päralt,
waid rahwa oma. Ta silmad laksilvad niiskeks, kui
ta kustuwa tuleleegi peale lvaatas., kes oina töö
ära oli toimetanud.

Ta läks oma wcndade järgi. . . .
Kaua, kaua, oli ta metsa mööda edasi ruttanud,

enne kui oma mehed kätte sai. Nende elaw kära
pani teda kuulama. Heledad paluwad healed tungi-
siwad körwu. Ta ruttas edasi sa peagi oli ta
käratsejate keskel. Praegu tungis üks talupoeg ühe
naisterahwa kallale, kes särgiwäel ja palju jalu kaht
pool halastl last enese käte wahel hoidis ning hale-
dastc armu patus.

— Pea tinni, mees! hüüdis ta oma tugewa
passihealega. Mis seal on?

— Sun on üks rüütli proua oma kähe lapsega,
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tvastas ta naerdes Ta on kusgilt salaja putkama
saanud, ma tahtsin ta wiletsat elu lühendada.

— Armu, armu! palus naisterahwas surmahir-
mus. Halastage ühe waese ema peale. Mis kurja
on need wäetikesed teile teinud, et neid hukatuse sisse
tahate saata?

— Neist wöiwad aga meile niisama sugused
Tööwlid kaswada, nagu kõik su suguwosa, andis mees
wastuseks. See on meie waenlaste liha ja weri —
tadugu see!

Enne kui Wiboane wahele sai astuda, käis kir-
wes mehe käes r ingi, ja naine langes surnult oma
were sisse maha.

— Tagasi, ära puutu lastesse! hüüdis Niboane
meest tagasi tõmmates. Lapsed ei pea mitte wane-
wate tegusid wastutama, millest nad ei tea. Olgu
sellest küll, et ema oma palka on leidnud — aga,
kes süüta — ei tohi süüdlase nuhtlust saada. Minu
silma all ei tohi see tcistkorda sündida, et õiged üle-
kohtustega ühes hukka saawad. Neile lastele muretse
taswataja, neist woiwad weel head rahwa liikmed saada.

Mees waatas imestades Wiboane otsa.
— Missugune Eesti ema julgeks neid madusid

oma rinnal imetada? küsis ta siis. Kes on hundi-
kutsikast karjakoera kaswatanud?

— Inimese laps on kui sawi, millest iga hea
meister kena poti wöib teha, kui ta aga oskab, was-
tas Wiboane. Noored puudgi laselvad ennast painu-
tada, miks siis mitte lapsed? Ma olen juba kord
rüngaste eksinud, teist korda ei pea see enam ette tu-
lema. Ainult kurjus peab oma palka leidma, mitte
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süüta olemused. Mis keegi on külwanud, seda peab
ta lõikama — kes wcel midagi pole külwanud, sel-
lega ei tohi lõikuse üle aru pidada. Neile wäeti^
kestele annab iga Eesti ema omas wiletsas majas
hea meelega aset. Muretse nad aga kellegile kätte.

Selle mehe sõnade wastu ei julgenud ematapja
midagi enam ütelda. — Ta uskus iseeneses kindlaste,
et see see ainus juhtumine on, kus waenlase lastele
armu anti. Muidu löödi kõik maha, keda aga kätte saadi.

Kes wöis neid pisaraid lugeda, mis sel ööl rüüt-
lite perekondades walatl, ehk kelle körwad suutfiwad
seda hädakisa kuulda, mis surma hirm ja ahastus
nende suust wälja pigistas, kes harjunud oliwao käs-
kusid andma ja hoopisid wälja jagama? Palju rüüt-
lite naisi ja lapsi peasiwad paljalt põgenema, ilma
riieteta, palja jalu, et aga elu peasta. Mitmed
neift külmetasiwad ja nälgisiwad päewade taupa met-
sades ning mitmed leidsiwad külma ja nälja läbi
haledat otsa. Ja seda rääkimata õnnetust oli mõ-
ningate ülemeelsete wöimumeeste tegu toonud. Kui
palju õiglasi südameid ei pidanud selle pärast oma
tuksumist kõige wiletsamal wiisil lõpetama! —

Paadise kloostri wärawal koputas hilja õhtu üks
kerjaja munk, kes küladest armuandeid korjamast
koju tuli. Wärawawaht tegi talle lahti, kui tutta-
wat healt kuulis.

— Kas abt (kloostri ülem) weel ülewel on, küsis
munk ruttu ja näis ise wäga äritawo olema.

— Tul i oli ta toast ära kustunud, wastas mees
lühidelt.



— 205

— Ja frater Peetrus?
— Ei ole weel tulnud.
— Sus oota, kuni ta tuleb, ja pane wäraw

kdwasti kinni. .̂  ^ , .
Munk kadus vimeda kloostri nulündc wahele ara.

Natukese aja pärast oli ülema toas tuld näha. Waht
silmas tulewalgusel peale abti ja kerjaja munga weel
mitu teist munka ööriides elawalt kõnelema za ruttu
sinna ja tänna käima. See pani teda wäga nnestama,
niisama ka kerjaja munga iseäraline rahutu olek mng
käsk täna iseäralise hoolega wärawal walwata M s
oli sündinud? Ol i midagi kardetawat lnkumasi Ta
süda loi kartma - ta aimas nudag, Paha. Seal
tungis kauqelt talle tume tulekuma silma S e e n
woinud aqa midagi halba tähendada. Sel a)al ow
wad ju töölised metsas poldu tegemas, M nns ,me,
kui nad endid öösi tule juures sojendastwad - wöl
oli mõni taluhurtsik põlema läinud, mrs ka kelleg,
uudis ei olnud. . .

Waht ootas tulejat Peetrust - ootas ia ootas
kuni ta selle MreZ aniseks jäi. Km ta M e silmad
lahti loi, ehmatas ta peaaegu ära, sest nuud ott see
tume paistus ennast terlves hommiku pool taewaser-
was laiali lautanud ning käis sclge leegma snn ia
seal körqes loites pimeda öö taewa poole

- Püha Maarja, mis see peab tähendamas unu.
ses wärawawaht iseeneses ja loi "s t t ette. Km
see wahest wiimse Päewa tulesadu ei ole? Pllhad
hinged, halastage ise mu patuse hinge peale! — —

' Klooftris oli selle aja sees suur liikumine. Kerjaia
munk oli kõhe kloostriülema juurde läinud ;a selle
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woodist wälja toonud, et talle iseäralisi uudisi kõnelda.
Unine abt pahandas kangeste niisuguse eksitamise üle.

— Toomas, mis su kõlamine nii hilja öösel peab
tähendama? küsis ta pahaselt.

— Körgeauuline abt, wastas kerjaja munk
alandlikult oma ülema ees seistes. Üks iseäralik asi
on mind siia sundinud tulema.

— Mis asi siis?
— Täna ei saanud ma mingisuguseid andeid
— Seda pattu oleksid ka homme weel wöimid

tunnistada. Selle eest pead kolm ööd paluma. Ka
inimesed peawad käristatud saama.

— Körgeauulme püha kloostri ülem, mitte see
ei ajanud mind siia, waid hoopis teine asi. Täna
õhtu oliwad kõik mehed küladest ära kadunud ja nai-
sed ei kartnud muu sajatusi ega tahtnud mu õnnistusi.

— Kuhu oliwad siis mehed jäänud?
— Minule teadmata.
— Mis pead sa siin siis nii iseäraliseks, et seda

mulle weel öösi magamise peal teatad?
— Naiste suust olen ma ähwardusi kloostri kohta

kuulnud — nad teadisad ühest mungast kõnelda, kes
inimesi kuskil Iärwamaa pool ühte wanasfe lossi
wangi wedanud — mungad olla kõik niisugused peti-
sed ja nad saada warsti oma palka kütte.

. — Tühi lori , kloostri pühaduse wasta käe üles-
tõstmine riisub inimese hinge õnnistuse, wastas ülem
pühalikult. Jäta nüüd mind rahule!

— Kui ma koju tu l in, juhtusin ma ühe tropi
meeste peale, kes mind ei näinud. Nad rääkisiwad
isekcskes elawalt. Ma kuulsin ainult mõned sõnad.
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,,PVlema ta ei hakka," ütlesiwad nad, ,,köwad kiwi-
müürid naerawad me' tuld — meie pcame teist nöuu
leidma — meie peame sisse saama — öösi magawad
mungad — siis on woit kerge." — Nii palju ma
kuulsin, siis ruttasin ma seda teatama. Püha Maarja
eab, mis kuriwaim nende sisse läinud — ma kardan,
e". täna öösi midagi õnnetust sünnib. Ida poolt pais-
tabad ka mitmed tuled juba, enne oli üks ainus näha.

Kloostri ülem ja munk waatasiniad mõlemad aknast
walj i .

— Lase ruttu kõik mungad siia tulla, ütles ülem
siis rahutumaks minnes. Meie peame nduu pidama,
mis teha tuleb. —

Warsti oliwad mungad koos. Kõik kummarda-
siwad auupaklikult oma ülema ees.

Ülem andis lühidelt teada, mis Toomas näinud
ja kuulnud, ning käskis kõiki walwsad olla ja sõja-
riistad käepärast hoida.

Enne kui nende koosolek loppis, kuulis wärawa-
Waht teist korda koputamist wärawa taga.

— Frater Pettus, kas sina oled? küsis ta kart-
liku hcalega.

— Jah, oli wastus, tee lahti!
Raske raudwäraw ragises ja läks lahti. Üks

munga riides mees astus sisse. Waht tahtis sõna-
lausumata jälle wärawat kinni panna — aga seal
tundis ta häklste kaks tugewat kätt oma ölade kulles,
kes ta silmapilk maha kiskusiwad, ja enne kui ta healr
sai teha, oli ta suu kinni topitud ja käed kinni seutud.

Munk läks wärawa juurde, kiskus selle lahti ja
wilistas paar korda tasakeste. Warsti peale selle
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hakkasiwad ümberringi mustad kogud liikuma, ning
natukese aja pärast kogus hulk talupoegi kloostri
hoowi peale. Kinniseutud wärawawaht nägi seda ja
wärises kui haatva leht. Nüüd polnud enam mingit
tahtlust, et ta hirmus aimamine õige oli. Need tule-
leegid polnud muud kui Pölewad lossid ja need mehe>
siin oliwad wihased talupojad — keda wali rüütb-
piits wihasteks metsalisteks, halastamata mortsuk-
teks oli teinud. —

Mungad istusiwad weel koos nöuu pidamas, kui
juba kõrged saalmkscd lahti kisti ja wihnsed talu-
pojad sisse tungifiwad. Ehmatanud mungad wöitle-
siwad kuida nad wöisiwad.

Hommikul loeti 28 munga surnukeha. Muist
kloostri warandust oli ara riisutud, muist ära lõhu-
tud ja laiali pillatud.

Wärawawaht oli kõige selle hirmsa juhtumise tun-
nistaja — temasse polnud keegi puutunud.

Kui Iüripäewa hommikul päike üles tõusis, lei-
dis ta endiste uhkete rüütlilosside asemel ainult weel
suitsewaid tuhahunnikuid, ning siin ja seal mSnda isanda
enese ehk tema perekonna liikme surnukeha. Põldude
peal ei olnud enam orjajaid talupoegi liikumas, waid
wöidetud wara juures oma wöidupidu pidamas.

Wöidu rööm, sa walad inimeste weresse elawat
joowastust. . .
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32.

N k u n i n g a t .

Iüripäew oli terwele Harjumaa rahwale suur
pidupäew. Wanad ja noored, mehed ja naised,,noored
mehed ja piigad tuliwad kokku wöiduftidu pühitsema.
Piirita röömulaine käis wägewaste üle kallaste mng
wiskas kõik tulewiku mured unustuse nurka. Wall
ordutvalitsus oli maha raputatud ja orjama harju-
nud õlad tundsiwad oma koorma korraga kadunud
olema. Rahwas oli r0ömus kui wangist peascnud
lind, kui kurja woeraema walitsuse alt lahti saanud
Poisike, tui kaua igatsetud armukest leidja noormees:
Ta astus ju kaua aja järele kord oma jalge peal

esimesi sammusid.
RSdmupidu juures aga ei unustatud la nutte

toige tarivilisemat asja ara — noort M u s t enesele
Pidada. Wdit andis julgust ja waimustust snamaale
korda läinud asja lõpuni edasi ajada. Selleks o i
aga eestwedajat — kuningat waja. See m0te oli
rahwa seas warsti laiali lautatud ning kumnga wa-
limine järgmise päewa peale määratud.

Järgmine päew töi Eesti rahwale esimesed tumn-
gad, tcs aqa paraku ka wiimaseks on jäänud. M
rahwas mitte ühte paika kokku ei suutnud tulla, wa:d
neljas köhas walimisele kogus, siis andrs see ühel
Päewal korraga neli kuningat, sest iga maakonna
rahwas walis ise oma tahtmise järele.

Paar päewa peale kuningate walinuse tull terwe
Harjumaa rahwas Raiesniku küla - wamulc kottu.
Ühe körgenla kingu Peal seisiwad lugemata rahwa



hulga keskcl kolm sirget meest keskmises wanaduses.
Kaugele särasiwad kuldsed neiu kroonid, mis nende
päid ehitasiwad. Kirjud mantlid oliwad neil seljas,
kullaga köetud wööd wööl ja jalgas körisesiwad kul-
latud kannuksed. Kõik ümber olejad waatasiwad uhku-
sega nende peale — need oliwad nende kuningad.

Üks puudus weel, — teda oodati.
— Sealt ta tulebgi, — ütles üks kuningas ja

näitas käega keskhommiku poole. Kõikide silmad pöör-
siwad^ käe järele.

Oige. Sealt tuli weel uhkemas ja sarawamas
mundris, kui teised kolm, neljas kuningas suure hulga
rahwa saatusel.

— Wiboane, tere tulemast, Wiboane! hüüdis
rahwa hulk.

— Tänu lahkuse eest, mu sobrad, wastas Wibo-
ane ringi waadates, ning astus siis edasi kuningate
poole, lelledel ta sõbralikult kätt pigistas.

Kui rahwa esimene uudishimuline kõnelemine ja
rÖömuhöiskamine oma nelja kuningat nähes waikse-
maks oli jäänud, astus Wiboane kõige kõrgema köha
peale ja rääkis walju, kaugele kuuldawa healega:

— Kallio sugulased ja sobrad! Hirmus töö on
tehtud — meie waljude ülemate luude tallal kalle-
wad kaarnad, suitsewad tuhahunnikud näitawad meile
nende uhkete losside asemeid — meie oleme wabad!
Meie oleme wcriselt oma priiuse ostnud — aga weri
ihkab werc hinda. Suitsew tuhk liscndab kaebades
meie pcalc, külmad rüütlite kehad karjuwad kätte-
maksmist; ma usun, enne kui päike oma teelt loime
poole tagasi pöörab ning ehapiiga ja koioupeiu kottu
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laseb tulla igawest noorepölwe armastuse õndsust
maitsma, wlewad langenute sugulased raudmehed
mere tagasi meie peale. Mehed, olge te noored eht
wanad, heitkem kottu ja ehitagem neile clawa meeste-
müüri ette, kus sees meie kuulsate esiwanemate wap-
rus noorendatud näul elab. Meie snsame praegu
ühe tee peal, millel kaks otsa on. Teises otsas hnl^
gab WSit, kadund priius meile ja tulewatele pMwe-
dele — teises otsas sügaw orjapolwe org, nns meie
lühikese priiuse igawese orjapolwe kõleda öiiga matab.
Seal on meie noore lootuse toidu hmgutaw haud —

— See haud ei tohi meid mitte ära ueelda,
rääkis üks wanem kuningas wahele.

— Sellepärast oleme enestele kunmgad walmud,
hüüdis Armik, kes rahwa keskelt Wiboane kõnet o l :
kuulnud. Nemad peawad tui walgustawad tähed
söjapimeduses meie eel käima, nad peawad meid so-
jendama kui selge Päike sinisel taewa wolwi l meie
esiwancniate waimuga. Käige eel, kõrged kunmgad,
wiige meid tulest ja weest läbi, kui aga W0it tele
teede kõrge siht on, siis tulcme meie järe e p wott-
leme kuni oma woidumäelc jõuame ehk wnmiem
meheni langeme. Üksik mees W0ib ainult siis elada
ja waba olla, kui rahwas elab ja waba on. <Veue-
Pärast on woitlemine iga üksiku mehe kõhus, ;a praegu
algawd teel ei ole seisma jäämine enam WSlmaur.
Langenud rüütlite sobrad ja sugulased er M a mew
Weste mitte puutumata. .. ^.-c. . ^ss<.

- Armiki sõnad on öigcd, hüüdis Wlboane M e
tugewa healega. Armsad sobrad, lubage, ma u M n ,
meie ci olc oma asja mitte toige parenune teinud,
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et meie neli kuningat korraga enestele oleme lasknud
walida. Üks ainus peab meie kuningas olema. Nelja
mehe mõtted WSiwad hölpsaste lahku minna — üks
ainus mees peab meid juhatama ja käskima. Mina
olen seda auu ainult sellepärast wastu wötnud, et
oma sõprade soowi mitte täitmata ei tahtnud jätta.
Aga ma tean, nad ei wöi nüüd enam minu üle
pahandada, kui ma siinsamas teie kdikide ees oma
krooni ja ameti nende kätte annan, kes wanemad,
targemad ja wapramad on kui mina. Mina ei
igatse mitte enese auu, waid oma rahwa head käe-
käiki, teie kõikide wabadust. Ma tunnen ära, et
mina selle ameti kohta weel liig noor olen — seda
auukrooni peab mees kandma, kes teda ära on tee-
ninud. Pealegi on see arw ka liig suur.

Selle peale tuli elaw läbirääkimine ja waidle-
mine. Palju oliwad Wiboane nöuus, palju aga ka
wasta. Ühe kuningaga oleks kõik muidu rahul ol-
nud, aga kes pidi see üks olema? Iga seltskond
tahtis seda meest uksi kuningaks, keda tema oli
wa linud.

— Lapsed ja sobrad? kõneles siis üks wanake
oma nõrga healega. Teie näete, et igaüks oma ku-
ningat armastab ja ainult teda üksi oma ülemaks
tahab. Ärgem tehkem asjata tül i ! Kui siin nii
mitmed waprad rahwapojad selle läbi haawatud faa-
wad, et nende tahtmine luhta on läinud, siis wöib
see meile kuhju tuua. Nemad ei wöi enam meie
rahwa asjast nii suure soojusega osa wötta, nagu
enne ja nagu seda hädaste tarwis on. Jätame selle-
pärast kdik nii kuidas rahwas ise on teinud. Olek-
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sime walimiseks kõik kokku tulnud, siis oleksime mm-
dugi ühe walinud. Olgu nüüd kuidas ta on Km
neli meest ilusaste kokku hoiawad, sus wörwad nad
rohkem teha, kui üks mees. Neljal mehel on ttka
nelja mehe nduu ja jõud. Jaa sus ka ftna, M -
boanc, ikka weel sellesse ametisse, kuhu rahwas sind
walinud. Meil ei ole praegu üht ainustki meest ule
aru, palju enam oleks meil weel aln tarkus.

Rahwas kiitis targa wana mehe sõnu.
Wiboane aga wöttis oma kuningliku krooni peast

ja pakkus seda wanakese kätte.
— W0ta see kroon; mis ma olen ütelnud, sel-

lest ma ei tagane, ütles ta pühalikult. Ma tunnen,
et ma mitte selle auu wäärt ei ole, nns mu kallld
suguwennad mulle sellega on teinud. Ma tahan lga-
wiisi oma waest isamaad teenida, aga kumnga auu
ei wota ma mitte wasta. Ma usun, see kroon ehi-
taks sinu lMewalgeid juukseid paremme km mmu
noorusest walkjat Pead. See kuld sumud su pea
hõbedaga wäga hästi kokku. Wdta see ehe enese kätte.

— Ei , Wiboane, minu wana pea e; jaksa enam
rasket kulda kända. Ma tunnen oma wanus kontl-
des juba surma wäsimust. kuhu praeguse silmapügu
tõrge waimustus üürikeseks ajaks oma lowtus on
toomld. See lõpeb pea ära, ja sus on Mk otsas
Krooni peab see kandma, lelle pead tema raskus
weel maha ei rõhu.

- Siis W0tku tcda üks noorem mees oma Pähe,
ütles Wiboane liigutusega. Et teie, mu armsad
mitte sellepärast mu üle ei pahandaks, sns tahan ma
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teile tohe ütelda, mis toimetuse ma enese peale ta-
han lvötta.

Ta peatas wähe. Rahwahulk waatas oodates
tema peale.

— Meie oma jöuuga ometi waenlasega walmis
ei saa, algas ta. Meie peame enestele lvöerast abi
otsima.

— Kust? küsiti mitmelt poolt korraga.
— Meil on põhjamere taga sugulased Soom-

lased, seletas Wiboane. Neid peame meie enestele
appi paluma.

— Kas nad tulewad aga? küsis wanake.
— See oleks ilus, see on hea nSuu, hüüdsiwad

kuningad.
— Meie saadikud pcawad Abo linna wanema

Nikolaus Soni juurde minema ja meie asja ilusaste
talle ette panema, seletas Wiboane. Meie peame
teatama, et meie Harjumaal kõik Saksad sellepärast
ära oleme tapnud, et nad meie rahwast hirmsaste
on waewanud, piinanud ja peksnud ning et meie
oma raskest tööst mitte igapäewast leibagi ei saa, et
kõige suurem häda meid on sundinud nende walitsust
oma ölade Pealt maha raputama ja ülekohut kätte
maksma.

— Kui Äbo linna wanem aga seda kuulda ei
wota, mis siis?

— Siis lubame talle head palka — töutame
temale head maksu, kui ta meid aga meie kõige suu-
remate waenlaste eest kaitfeb.

— Seda peame küll tegema. Aga kes wötab selle
suure asja toimetuse oma hoolde?



— Mina, kostis Wiboane rahuliselt.
Kaua testis r00muhüüd selle peale.
— Sellels °n mulle aga üks laewake i« m0m

julge seltsimees tarwis. rääkis Wiboane edasi, lm
lahwa roonmtisa waikinub oli. Asi on rutulme,
abi pea tarwis, ma tahan weel täna M u teele m>n»«.
«ui pime käes, siis ei w°i enam aega wuta. Paewa
walgel woib meid merel näha ja me« plaamst lng
ruttu arusaada. Teie aga. auusad lunmgad, wMe
tohe malewa kottu ja minge Tallinna alla enne tu,
<°«lt sojawägi maale saab tulla me.d laristama

Wiboane n°uu kiidcti igal P°°l heaks Tema
asemele waliti üls wanem neljandamals tumngats
ning rutati siis kuningate juhatusel kurelt ,0>awasw
walmistama.

33.

H i l d a .

Meie Pöörame tagasi Iünpaewa °o sis °< «" l
Kannewcrc loss ära põles nmg wana l°«ft P « d "
selle teatcaa wälja tu l i , et Hilda ,'sst on aanub.

Ni i pea kui Pedro Hilda toast wafta °'.< as w
"»d. jättis ta waene maha jäetud püga oma toa
üksi, 'mis juba palawat suitsu tä.s oU. V ° ° l .
Pesemiseks ka wiinme silmap.lk. Nupea » t °
"Ise lahti teai. purskas ta ühe korraga tuu woo^
lul tuld täis, Hirn, kihutas teda taga, nn e t °
isegi ei teadnud, mil wiisil ta läw tulega taidetud
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korridori selle teldrini sai, kust maa-alune tee tondi-
lossi käis.

Siin wöis ta jälle kergemalt hingata. Nüüd
oli ta kõige wähemalt tule-surmast peafenud. Aga
sel tviisil ei wöinud ta ometi wälja minna, ses r i i -
des oleks igaüks teda ära tunnud ja siis oleks ta
ometi weel wihase rahwa läbi surma wöinud saada. Ka
selles kimbatuses leidis ta enesele nöuu. Need r i i -
ded, milledega ta poole aasta eest töörahwa tondilossi
wiinud, Wiboane ja kõik teised wangid peastnud,
oliwad wecl siin keldri nurgas warjul. Ta wöttis
nad wälja ja pani enesele selga. Nüüd oli ta jälle
seesama noormees, nagu ta selkorralgi olnud, kui ta
nagu mõni suur sõjamees tropi julgete meeste juha-
taja oli?

Nii on ilm. Tee talle head, ta tasub sulle kur-
jaga. Aga Hilda ei nurisenud sellegi pärast kurjategi-
jate peale, telle läbi ta tules kõige walusamat surma
oleks leidnud, kui ta ise ennast ei oleks mõistnud
peas ta. Keegi ei teadnud ju, et tema nende peastja
oli, kuis wöisiwad nad ka tema wastu tänulikud olla?
Kui sügawalt rahwas Saksu põlgas, seda oli ta
Wiboane läbi kõige walusamalt tundma õppinud. Ni i
kaua, kui see ei teadnud, kes ta ol i , näitas ta teda
armastama, nii pea aga kui ta tema seisust kuulis,
tõukas ta tema enesest halastamata ära. Ja rah-
wal oli paraku õigust teda ja tema sugu põlata.
Kas ta ise oma silmaga wähc ülekohut oli näinud,
mis ^Eestlastega tehti!

Öö pimedus ei olnud weel kadunud, kui ta wae«
walise käimise järele tondilossi wälja jõudis. Suur
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mets ümberringi ei lasknud teda laugemale waadata
kui ülesse taewa poole. Seal ujusiwad kange tuule
käes wiledad pilwed ning wiskasiwad omast arulda-
sest wärwist ndidlikku paistust musta metsa puude ja
kõleda tondilossi müüride peale. Niisugust ööd ei
olnud ta weel enne näinud, polnud ka kellegi teise
sureliku silm ialgi näinud. Kuhu pidi ta sitt nn-
nema? Tuule hood toiwad talle wahete wahel rahwa
meislist hõiskamist ja õnnetumate mceleärahettwa
appihüüdmise hcali korwu. Kõik ilm oli mässamas,
Punaw taewas kuulutas, mis hirmust ahastust tmha-
fed Eestlased tema sugurahwa majadesse külwasiwad.
Ta oli üksi, nüüd tundis ta seda elawamalt km
ialgi enne. Kus pidi ta nüüd warjupatta leidma,
mis pidi temast weel saama?

— Püha, puhas Maarja, palus ta külma tondi-
lossi müüri najale polwili langedes. Palu sina taewa
ja maa walitsejat, et ta wihawaenu kustutaks ,a
neid, keda ta oma näu järele loonud, nutte mõist-
mata metselajate wiisil üksteist hukatuse sisse n
ftüiaks tõugata. Sinu ees on kõik inimesed ühesu-
gused, kauta minu uhke sugurahwa kiwme fuda ia
lepita-waesed waewatud Eestlased ära, kes ülekohut
on kannatanud. Kus on see ristiusu taewaltt
troost: suur rahupolw on taewa all, k0ik waen on
otsa saanud! Ons see weripunastes wärnndes lMuw
taewa lautus pimedal ööl rahumärk, tähendawad need
häda ja metsliku röömu healed, et kõik waen otsa
lõpnud? Oh, Püha waga neitsi Maarja, palu mne
eest, aga ara kaeba meie peale taewaste walitsep ees.
Palu, et ta inimestele uued südamed looks, et wen-
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nalik üksmeel maa peal õiguse walitsuse kefti enese
kätte saaks — palu, palu — kuule, mis üks surmani
kurwastatud ja maha jäetud piiga sinult palub.

Astumise heal ehmatas ta ülessc. Üls inimene
tul i tema poole. Ta tundis seda juba ta käigist
ära — see oli Pedro — tema truu teener.

— Kes siin kõnnib? küsis ta ülesse tõustes wöera
healega.

— Ära pahanda, auus lwormees, wastas kart-
lik Pedro pea nuttes. Ma arwasin tema healt
kuulma — oh ta heal kumab ka iga l 'poo l mu
korwus —

— Kelle heal?
— Minu hea Hilda preili heal
— Kes on su hea Hilda preili?
— Lossiherra tütar
— See oli ju Sakslane ja sina oled Eestlane,

kuidas wöid sa seda inimest, kelle sugu sinu rahwast
mitu pölwe orja ahelas on waewanud, heaks kiita.

— Ma ei tunnud ühtegi paremat inimest maa
peal.

— Kas sa julged seda ühele wöerale ütelda,
keda sa ei tunne? Sa wöid selle eest wahest oma
elu kautada.

— Terwele ilmale tahab Pedro kõneleda, ta ei
karda kedagi — nad on tema kalli Hilda preili ära
põletanud.

Mees nuttis nagu wäeti laps. Ka Hilda ei
jõudnud oma pisaraid tagasi hoida. Ometi oli weel
üks truu hing, kes tänulise meelega tema peale möt<
les. Kas ta ei pidanud oma wanale teendrile mitte
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seda röSmu tegema, et talle ennast tunda andis?
Ta woitles iseenesega — aga jäi ometi oma ette-
wotte juurde lindlaks. Kaua ei wöinud ta wiletsuse
Paewad kesta — kui rahu tagasi ei tulnud, siis tul i
ometigi surm, kes kdik kurbdused igawese unustusega
katab ja lohkewale südamele rahu annab. Kui Hilda
ei tahtnud ta enam elada — sel elul ei olnud m w
git eesmärki — ta tahtis ilma teades surnud olla,
siis ei teadnud ta nurjatumad sugulased teda enam
otsida — siis WSis ta wahest weel oma talli Akbo-
anega kokku saada ning kui talutüdruk tema armas-
tust enesele wöita. See oli ta m0te, mida meele-
äraheitmine talle pähä annud. Ta tundis ära, et
Uma Wiboaneta ta elada ci wöinuo.

- Jää rahule, sõber, waigistas ta sus Pedrod
murtud healel. Sinu truu süda saab kord rõõmust
wilja kandma, kui ilmas weel 0nne on. Ara wt-
hasta aga oma wendi mitte sellega, et sa Hildast
kõneled.

- Ei , woeras, sa ei teagi, et Hilda ka teiste
südametes tänulises mälestuses elab, lõastas Peoro .̂
Kui ma temalt Wiboanele weel wiimseid terwttust
t0in, hüüdis tema sügawa Healega: ,,Sce kallls elu
peab peastetud saama." Ta jooksis Pölewa mâ a
juurde. Tuul kecrutas talle scalt tuld wastu M u .
Siis hüüdis ta weel taks korda Hilda mmc. Muud
ma enam ci tca — ma tulin nuttes ära.

— Sa kuulsid seda oma kuivadega?
— Kuulsin ja nägin, mis praegu ütlesin
Mõlemad waikisio. Mis Hilda südames lukus,

oli äraräükimata. Wiboane ei olnud teda sus wum-
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sel silmapilgul ometi mitte ära unustanud — ta ei
olnud mitte tema peale igaweste wihaseks jäänud!
Oh, need sõnad oliwad talle tallid, kallid. —

Kolm päewa oli ta sellest ajast saadik juba mööda
metsi ümber hulkunud. Oh kui palju wiletsust
nägiwad ta silmad selle aja sees. Ta oli mitu korda
oma sugurahwa naiste ja lastega kokku juhtunud,
kellest ta mõndagi näu ja nime järele tundis. Nad
oliwad palja jalu, ilma riieteta, tühja kõhuga külma
kewade hommikuse hallatufe peal ööd pidanud — nad
pvgenesiwad kui jahil taga aetawad hirwed tema eest,
sest tema riided tunnistasiwad teda nende õnnetumate
waenlaseks. — Ta örn kaastundlik süda nuttis werd
seda nähes. Ta hüüdis neid, ta palus seisma jääda,
ta nimetas mõnda ruttawat nime, ei teegi usal-
danud teda.

— See on juba hirmsam kui hirmus, ütles ta
iseeneses — see ei wöi wagusi enam mööda minna
— see kisendab nuhtlust, ja waene rahwas saab
tagasi langema oma orjuse sisse, ja siis tõmmatakse
orja ahelad ta käte ja jalgade ümber weel pingu?
male. . . Waene Eesti rahwas, sa oled küll ennast
peasta tahtnud, aga sel wiisil oled sa ise enesele
weel hirmwma orja köie keerutanud, mis sind waheft
surnuks pigistab.

Tallinna linn oli Eesti malewast ümber piira-
tud, kui ta wana Eesti Lindanisa lähedale jõudis.

Öö oli käes — ta ei suutnud enam edasi astuda,
waid istus ühe suure kuuse alla maha puhkama,
mis ka tema öömajaks wöis saada.
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Kaua ei olnud ta weel unenägude wabas riigis
wiibinud, kui tasane kõnelemine teda tähelepanewaks tegi.

— Nad on oma söjawäe Kimola küla lähedale
üles seadinud, rääkis üks tume heal Saksa teeles.
Kui meie ordumeister nüüd meile abi wöiks saata,
wöiksime nad kergelt ära wöita. Selja taga on
neil just suur mets, kust kerge nägemata ligi pea-
seda — aga paraku — ei saa meie nii pea weel abi.

— Siis on nad ka Soome W0i Rootsimaale
saadikud saatnud, kes sealt neile abi peawad tooma,
kõneles jälle teine heal.

— Kas nad juba ära peaks olema läinud?
— Wistist juba eile ohtu.
— Ja seda ei saanud meie mitte enne kuulda.

Kas suur seltskond on läinud?
— Mitte suur, wiis kuus meest.
— Kas neid enam merel kätte ei peaks saama?
— Kätte enam ei wöi saada.
— Hirmus kahju.
— Aga tagasi tulles peame nad kinni püüdma.
— Mis see enam aitab? Siis on nad juba

wahest enestele abi saanud.
— Aga mässajad ei tohi mitte lindlat teatust

saada — see on ka juba üks hea asi. Pealegi saame
siis ühe kõige kardetawama mehe oma küüsi, kes igal
Pool meile arwamata kahju teeb. Tema ei tohi mitte
elawalt tagasi saada.

— Kes see mees siis on?
— Wiboane, see ristiusust ära langenud pagan,

hirwitaS teadja.
Enam ei wöinud Hilda kuulda, sest et nad juba
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temast mööda oliwad jõudnud ja puude wahele ära
ladunud. Enam ci olnud tal ka tarwis teada.

Widoane oli hädaohus, ja kui talle mitte abi
ei saanud, siis oli ta ladunud.

34.

Moiöetuö süöa.
Eesti söjawägi on juba mitu päewa Tallinna

all laagris olnud, ka Läänlased oliwad köit Saksad
Harju rahwa eeskuju järele ära tapnud ja nende
uhked elumajad tuhaks põletanud — aga Wiboane ei
tulnud sõnumiga Soomest ikka weel mitte tagasi.
Palju ei olnud mitte eluga põgenema peasenud, kes aga
peasis, sellel ei olnud riideid seljas ega warjusid jalas
— kõik oliwad nii, kuidas nad öösi sängist wälja
saanud. Nõnda wiisi jSudsiwad naesed oma wäeti-
mate lastega ööd ja päewad otsa tühja kõhuga mööda
metsasid, soosid ja rabasid ümber eksides Paidesse.
Lmnawanem kirjutas sellest ordumeistrile, kes kiireste
ühe Eestikeelt mõistja orduwenna rahwale teatust
saatis wiima, et nad oma hirmsad teud maha jätak-
siwad, sest tema lahta selle eest seista, et nmde elu-
kord nii Palju parandatud saada, et nad rahule wöi-
wat jääda, ning kõik pahandused heaks saawad tehtud.
Sellepärast pidada köit Ecsti kuningad ja wanemad
pühapäewal peale ristipäewa Paidesse Hkku nöuu
pidama tulema, mis selleks teha tuleb.

See nöuu oli Wäga Eestlaste meelepärast, sest
nad nägiwad ju isegi ära, ct nad kaua wägewa
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ordumeistri wasta sõda pidada ei jõua. Nüüd wois
tõik weel hästi minna. Kui Sakslased rasked küm-
nese maksud maha jätsiwad ja neile rohkem priiust
andsiwad, siis oli ju kõik hea. Muud ei olnud nad
ta tahtnudki.

Hoolega walmistuti sellepärast tähtsa nöuupida-
mise wasta ette. —

Tuttawas hurtsikus Kannewere lossi lähedal istus
Wiida ohtu hilja sügawas mõttes ja waatas üksi-
silmi õhukeste wingupilwedega käetud ehakuma sisse,
nagu näeks ta seal midagi iseäralist. I l m oli waikne,
ainult lindude laul ja tasane tuuleõhk puulehtedes
eksitas seda surma waikust, mis sellest ajast saadik,
mil kõik mehed põllutöö maha jätnud ja sõjariistad
kätte WStnud, pea kohutalva tõsidusega walitses. Enne
oli ikka weel heali kuulda olnud, kui ka igaüks oma
raske töö juures oli ning higi hoögawa otsaesise pealt
maha pühkis. Nüüd oli karjalaste huikaminegi kadu-
nud. Tasa ja waikselt kui warjud käisiwad lapsed.
ja wanad, just kui oleks röömus naer ja wali kõne-
lemine surma ähwardusel ara keelatnd olnud. Ainult
kõdu kolde juures kõneldi, mis isad, pojad ja wen-
nad sõjas'teewad, kui nende emad, tütred ehk öed
moona wnmisest tagasi tuliwad. Meeste hingedest
«i olnud peale nende ühtegi kõdus, kes noorusest
nõdrad ehk wanadufest juba liig wäctimad oliwad.
Isegi Wiida isa oli söjawäe hulgas, ja tcma üksi
weel kõdus.

Mis wahtis ta kumawa eha sisse? Mis kuulu-
tasiwad talle need punakad jooned kuldses kumas?
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See mees, keda ka Wiida armastas, ei olnud
weel Soomest tagasi tulnud. Teadis ehapiiga temale
Wiboanest sõnunud tuua?

— Mis on temaga sündinud? ümises ta iseene-
ses. On wihane meri ta oma niitudesse woodesse
matnud ja marutorm ning mühawad laened talle
surmalaulu laulnud? Ehib taewane ehakuld ta tund-
mata wilu hauda ehk palmitsewad kullatud pilwe-
rinnad talle surmapürga? Taetva tuuleõhk, sa lõõtsud
üle laugete maade ja aäreta merede ja näed kõik, kõik,
mis wiisil muutlik saatus surelikkudega mängib, kõnele,
räägi, mis on temaga sündinud — selle mehega,
kelle kallis pilt mu terwet olemist oma nõidusega
täidab?

Ta ehmatas nende mõtete juurest tagasi, Wi-
boanel oli ju ometi üks teine, keda ta armastas —
Hilda. Kuis wois ta weel wahele tikkuda? Hilda
oli ju tema clupeastja, tema ja mitme teise inimese
kõige suurem heategija — kuidas wois ta nii üle-
kohtune olla, ja seda sidet lohkuda, mis taewane
wägi ise kaswatanud?

Aga kus oli siis see Hilda? Kui ta weel elas,
miks ei näidanud ta ennast temale enam? Temaga
oli üks suur saladus ühendatud, sest miks 'warjas ta
oma elukohta, miks ei ütelnud ta, kes ta on?

Eha oli juba kustunud — pilwed oliwad pak-
suks läinud, öö pimedaks, laiad wälgud lõuna pool
taewa serwas walgustasiwad ööd silmapilklise loit-
misega. Ikka istus Wiida weel hurtsiku ees ja ta
mdtted käisiwad niisama kärmeste ja kiireste kui
wehklewad wälgud, kuid ainult selle wahega, et neid
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keegi näha ei woinud, ka mitte see noormees, kes
juba tükike aega tema körwal oli seisnud ning teda
terawaste silmitsenud.

— Niida I 'hüüdis ta wiimaks tasase healega, kui
see mitte weel tema seal olemist ei märganud.

Tüdruk ehmatas ära.
— Kes on siin? küsis ta.
— Nra pahanda, Niida, et mina sind siin pü-

has rahus julgesin eksitada.
— Armik, sina siin, kust sa siia said? küsis

neiu imestades. Ma ei kuulnud su tulemist mitte.
— Sa olid wäga sügamas mNtes.
— Mis sõnumid tood sa Wiboanest?
— Sa mõtlesid Wiboane peale? ütles Armik

ja ta healest kõlas nukrus, kurbdus. —
— Wapra noore mehe peale mõtlemine ei tee

kellegile piigale häbi, lvastas Wiida.
— Kas sinu silmis üksi Wiboane selle auu lväärt

on, et noored neitsid tema peale mötlewad?
Wiida cl wastanud mitte kõhe.
— Miks sa waikid, Wiida, räägi.
— Igaühe peale ei ole luba mõtelda.
— Seda ei ole ju ka tarwis, aga ütle mulle,

Niida, kas Wiboane körwal ka mõnikord mõne teise
Noore mehe pilt su silmade ette ei tule?

— Mul ei ole ühtegi teist sõpra, kes minust
lugu peaks, ja sõbrus ei sigi mitte ühelt poolt.

— Ühtegi teist sõbra? Kas sa ei ole minuga
Üra leppinud? Ma olm su nõudmise täitnud ja sinu
pärast Wiboanega sõbraks saanud.
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— See on sinust wüga ilus. Wiboaue on minust
ikka lugu pidanud.

— Kui aga mdni teine oleks, kes sind kõige oma
südame soojusega auustaks, kõigest hingest armastaks
— tas wdiksid sa siis weel külmaks tema wastu
jääda ja üksi seda meeles kända, kes sind wahest nii
ei armastanud, kelle weri nüüd enam —

Noormees peatas hakis te.
— Miks pärast jääd sa järsku seisma? M is

tahtsid, sa ütelda? Räägi wälja, mis keele peale j ä i !
— Anna enne minu küsimise peale mulle was-

tust! rääkis Armik natuke wärisewalt.
— Armik, sa tead ju , et mind kdik inimesed

pölgawad, miks sa seda weel minult küsid? Ara
klsu lahti neid haawu, mis mulle walu teewad —
üksi Wiboane on minu wastu hea olnud. —

— Ja teised kõik halwad?
— Ka sina oled mulle hea olnud, Armik, was<

tas Wiida tasa, ja weel üks immene ja mu isa.
— Kes oli see üks weel?
— Ma ei tea isegi, kcs ta oli?
— Ega ka seda, kes ta on?
— Ma ei ole teda kaua enam näinud.
Armik ohkas raskeste.
— Kas sa armastasid seda tundmata meest?
— See oli naisterahwas — noor tütarlaps,

wahest noorem kui mina.
— Piiga, nagu sinagi! ja sa armastasid teda!

hüüdis Armik imestades.
— Ta on mind surmast peastnud, ja sind ja

teda ja weel teisi.
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— Sa eksib, Niida, mind pole keegi teine
Piiga surmast peastnud, kui sina —

— Aga wangist, kus sa elawalt surma olid
mõistetud, parandas Wiida.

— Ma olen üksi tondilossis wangis olnud ja
sealt toitvad mind mu waprad wennad sinu ja ühe
noore tundmata mehe juhatusel wälja.

— Ja see tundmata noormees oli see piiga,
lellest ma kõnelen. Tema nimi on Hilda — muud
ma temast ei tca.

— Hilda! kas see oli toepoolest Hilda? hüüdis
Armik suure imestusega.

— Jah. Kas sa tunned teda?
— Tema on ju meie lossiherra tütar, lossi-

Preili. Seda head inimest tundsin ma ammugi.
Ta oli nagu hoopis teisest ilmast, nagu juhtumise
läbi werejänuliste metsloomade sekka juhtunud.

Wiida ei leidnud oma imestusele sõnu. Nüüd
läks talle selgeks, miks Wiboane ta nime kuuldes
lossi juurde tormanud.

— Kus on ta praegu? küsis ta pönewalt.
— Seul, kus ta sugulased — oli lühike wastus.
— Surnud, tapetud? hüüdis Wiida hingepidudes.
— Ta ei ole lossist wälja tulnud, ja loss on

maani ära põlenud, seletas Armik ühe tooniliselt.
— Ehmatanud Wiidale fturtskasiwad pisarad

silmi. Seda ei jõudnud ta süda ära kända. See
oli ülekohus, hirmus, kisendaw tegu! Selle weri oli
walatud, kes kõigile oma hukkajatele kõige rohkem
head teinud, ja weel nii hirmsal wiisil.

— Ja keegi teist ei hoidnud oma elufteastja
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tallist elu, lm teie rüütlid maha tapsite ja nende
majad tuhaks tegite! ütles piiga nuttes. Kuidas
jõuate seda kord igawese kohtumöistja ees wastata?

— Keegi ei teadnud, et tema meie peastja oli,
ja polewast lossist ei saanud teda ka enam keegi
peasta. Tema teener oli wiimane, kes weel lossist
peasis — see töi selle hirmsa sõnumi, et ta preili
meelega pölewasse majasse jäänud

Ehk see sõnum küll ni i hirmus oli, et ta noore
tütarlapse wäriscma pani, siiski oli ta sees ka kosu-
tawat öli praegu löödud wärskele haawale. Tema
auus sõbranna, kes head tegi, ilma et ta kellegilt
tänu oleks tahtnud, ei elanud enam, nüüd wöis
Wiboane üksi tema päralt olla.

— Sa pidid esiti Wiboanest midagi kõnelema,
Armik, hakkas piiga tüki aja pärast jälle. Kus on
ta nüüd?
. — Ta läks Soome maale.

— Ja ei ole weel tagasi tulnud?
— Keegi pole teda näinud.
— Siis on ta weel Soome maal!
— Ta laewa on tuul mõne paewa eest tühjalt

randa ajanud —
Wiida kiljatas waljuste.
— Siis ei ela ta enam?
— Meie waenlased on talle merele wastu sõit-

nud ja ta kõige tema meestega mere põhja matnud.
— Wiboane, Wiboane! hüüdis piiga waluga.

Ka sind ei ole enam. Öö, jää pimedaks, päike,
üra enam paista, süda, waiki rinnus — kõik on
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tadund — kustugu ta mu tundmused, jäägu seisma
mu were jooks!

Ta langes jõuetult niaha . . .
Hellaste tõstis Armik ta ülesse ja sosistas talle

magusaid troosti sömi körwu.
— Unusta, kallis Wiida, mis sündmud — weel

on üks süda, kes surmani sulle truuks tahab jääda,
tõik waewa ja wiletsust sinu eest kannatada. Arka
«lusse, ära wannu mitte ilma ära. Weel wöib päike
soojaste paista, tähed heledaste särada ja mets ja
muru polwest polwe hapendada. Las' wälgud helen-
dada ja pikne paukuda, las' marud tammesid maha
murda ja wihawaen inimesi surma saata — armas-
tus jääb ikka sureliste rindadesse elama nii laua
tui maa jalge all ja sinine taewas pea köhal seisab.
W0ta mu palwet kuulda, mu magus Wiida, ära
tvii teistele õnnetumatele uusi ohwrid järele! Aeg
saab kõik haawad parandama, walab ka sinu lohu-
tud südamesse terwist — w0ta mind omaks! Sa ei
tea, kuidas ma sind armastan — sa oled minu
taewasina, kelle poole wagad inimesed oma käed waik-
ses palwcs ülesse Mtawao, sina oled mu önn ja
mu elu. Kui sind ei ole, siis katab mind igawene
Pimedus ka kõige heledamal päewal rääkimata ahas-
tusega. Ma lähen rumalaks, tui sa mind enesest
ara tõukad, ma heidan oma meele ara, kui sa mind
wastu ei wöw. Näägi üks ainus sõna, ütle, kas
sa mind ka ei wöi armastada?

Wiida oli liigutatud. Ta tõstis oma silmad
üles, neis hiilgasiwad suured pisarad wälgu walgu-
sel. Niisuguseid sdnu ei olnud weel keegl immene
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tema wastu rääkinud. Ta armastas Wiboanet täie
nooruse tulega, aga fee oli tema wastu ikka külm
ja sönawaene olnud.

Urmik tundis tasast käe pigistamist, ilma et ta
sõna oleks kõnelenud. See oli talle selge wastus
küllalt.

— Sa ei põlga mind mitte ara, sa tahad mi-
nuga eluteed käia, hüüdis Armik õnne joowastuses.
Pilwes taewas ja pime öö peawad mu tunnistajad
olema, et ma sind oma eluga kõige kurja eest tahan
kaitsta, minu käsi kuiwagu ära, kui ma sinu wastu
oma armastust peaksin unustama ehk oma truudust
murdma. Sa oled minu, kui mu süda weel wii-
mast tuksumist ei ole lõpetanud.

Ta tõmbas Wiida hellaste oma rinnale, pani
oma huuled tema pale, ta huulte peale, kust talle
palaw ohk wastu käis, mis ütlemata õnne armas-
taja südamesse walas.

Wiida ei tõmmanud ennast mitte tagasi, ei kää-
nud ka oma suud tema eest körwale, waid laskis
ilma wastu panemata nooremehe höögawad huuled
sinna peale wajutada.

Ta oli wöidetud, ta oli Armike oma . . .
Ta ei olnud mitte enam kõigist maha jäetud ja

põlatud tüdruk . . . Üks oli weel, kes teda üle
kõige armastas — rohkem kui oma hinge õnnistust!
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35.

A a u g s t t w a n a k s .

Öösi oli wihma sadanud, taewas wasta hommi-
kut selgeks läinud ja hommikul tõusis päike selges
kullas üles. Ohk oli lahe ja kosutaw. linnud laul-
sid r00mu pärast wärskes suwehommiku tuule ohus
ja lugemata tuhanded laste piisad rohu ja puu leh-
tede peal hiilgasiwad sirawates wärwides. Kott oli
mi ilus, nii pühapäewalik ja nii waikne, nagu pü-
hitseks terwe loodus noore paari esimese armastuse
hommikut.

— Nii selge ja puhas kui kuldne köit, nagu pil-
wist tumestamata päike ja nagu kastetilkade taunis
sära, on ka minu armastus sinu wasta, mu südame
Wiidake, rääkis Armik hommikul õnnelikult oma ar-
mukesele, lellele ta lahkumiseks kaks kätt wasta sirutas.

Wiida naeratas õnnelikult, aga selle Snne sees
oli ka üks walus joon warjul.

— Ma lähen ära, mu tee wiib mind Paide
linna, kus meie rahwa saatust sepitsetakse. Kui kõik
hästi läheb, tulen ma sinu juurde tagasi, ja siis
Peawad meie pulmad olema. Nii kaua kaitskupüha
Maarja sind oma heldusega!

— Kes sealt tuleb? küsis mSrsja käega päewa
tdusu poole näidates.

Armik waatas enese ümber. Sealt tuli üks wana
mees, hall pea otsas, kulunud riided seljas, pikk kepp
käes wäsind sammul noorte inimeste poole.

— Kes see mees peaks olema? küsis piiga uudis-
himulikult.
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— Üks wanake, kes wahest teelt körwale eksi-
nud, kostis Armik. Meie saame kõhe näha.

— Head noored inimesed, kas te wöite mulle
ütelda, kus ma praegu olen? rääkis wanake.

— See on siin maa-ülema mets ja maa olnud,
see hurtsik on siin praegu weel wana Mangu oma —

— Mangu oma? kordas wanake elawalt. Tae-
wale tänu, siis olen ma õieti tulnud. Ja jah , nüüd
ma tunnen seda kohta — need tammed seal on mitu
pölwe rahwaft ara näinud ja ikka mühawad nad
weel endises jduus. Ma olen lapsena nende all män-
ginud ja tahan wanaduses nende all puhata, kui
teie, mu lapsed, seda mulle lubate.

Ta wottis mütsi maha, ta pühkis silmi.
— Ole südamest terwitatud, mu kallis kõdune

paik! ümisesiwad ta huuled. Kaua pidin ma sinust
kaugel elama — kord, ometi kord olen ma sind jälle
näha saanud.

. Noored inimesed waatasiwad osawotlikult ja imes-
tades wanakese peale.

— Kas wana Mangu ise la kõdus on? küsis
ta siis.

— Ta on sõjas, wastas Wiida.
— Sõjas? S i is on fee õige, mis ma juba I ä r -

wamaal kuulsin, et rahwas rüütlite wasta sõda ha-
kanud pidama?

— 3>ige". Kas sina, hea wanake, seda siis weel
ei teadnud?

— Mulle räägiti seda Iärwamaal — see ajas
mind siia . . . Ma olen ruttu tulnud . . . taewas
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kaitsku, kui ma hiljaks olen jäänud . . . Kas sina
oledki wahest Mangu tütar?

— Jah, minu nimi on Wi ida. . .
— Wiida!
Wanake waatas kaua tütarlapse otsa. Si is ümi-

ses ta iseeneses arusaamata sõnu.
— Kas Wilken von Ilsede treel maa-ülem on?

küsis ta jälle.
— Ei ole enam.
— Kus ta siis on?
— Ta on wistist mässamise ööl surma leidnud,

mil tema maja ära põletati.
— Tema maja — Kannewere loss on ära põ-

letatud?
— Terwest lossist pole muud kui tuhahunnik

järele jäänud —
— Kas temal ei olnud ka üks tütar?
— Tema tütre nimi oli Hilda. Jah.
— Kus on see Hilda nüüd?
Selle küsimise juures oli wanake wüga Ürritatud.
— Ta on lossi üra põlenud.
— Lossi ära põlenud!
Need sõnad kölasiwad tui walus karjumine. Noo-

red inimesed waatasiwad imestades kord wanakese,
lord teine teise otsa, nagu tahaksiwad nad küsida,
Mis see kõik peaks tähendama?.

— Kas sa tundsid lossiherra tütart? küsis Ar-
mit osawötlikult.

— Kas ta wahest ka sulle head ei ole teinud,
nagu ta meile igale ühele ära rääkimata suurt head
on teinud? küsis Wiida.
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Suurte silmadega waatas wanake püga otsa, siis
kattis ta oma silmad mõlema kätega kinni.

— Jumal on õige — ta on mind raskeste kä-
ristanud — mu pöörane plaan on tühja läinud —
ma olen otsas —

Enam ei kuulnud ehmatanud noor paar ta suust.
Kui Armik tema käest selgemat teatust nõudis, tõu-
sis ta hakiste üles, waatas wöeralt piiga otsa,
ja hüüdis siis ftrohweti healega:

— See noormees seal on sinu peigmees — ma
ei taha mitte teie õnne rikkuda, aga ma ütlen: teie
ei ole mitte paari loodud. Teie ei leia õnne — teie
tulewik on tume, pime. Teid waritseb haud — Pa-
rem lahkuge kõhe ühest, enne kui armusidemed liig
langeks on kaswanud. Teie pea köhal keerlewao
wälgud, need saawad teid puutuma. Sina, noor-
mees, kui sa hukatuse sisse ei taha saada, jäta maha
see Piiga, teie ühendus on teie mõlema önmws!

Kohkudes waatas noorpaar wanamehe otsa. Kas
ta mitte nödrameeleline ei olnud!

— Sündigu mis iganes tahes, ütles Armik, sind,
mu kallis Niida, ei jäta ma iialgi maha. Mu ar-
mastus on kindel kui kõige tugewam tamm, kes iga
tormi wastu kõikumata seisab, kui kalju meres, mida
kõige wihasemadgi lained Paigast ei nihuta. Usu
mind, Wiidake, ja looda mu truuduse peale. Ja sina,
wanake, ära katsu asjata meie i?nne-taewast lohkuda,
see on kutsumata külaliste tarkus niisama kdrgel kui
see sinine kumin meie peade köhal — kuhu vaenuli-
sed käed juurde ei ulata. Ära kuule ta juttu, Wiida,
ta. ei tea, mis ta teeb! Oleks ta weel noormees,
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siis peaks ta oma sõnade üle mulle siinsamas was-
tust andma, aga ta pead katawad hdbewalged juuksed,
ta päewad on dhtus, ta mõistus on nõrk — anname
talle seda andeks! ütle mulle, mu tuwike, et sa
mulle truuks tahad jääda, siis lähen ma rahulise
südamega, kuhu isamaa ka mind saadab — ma tahan
kõik takistused mehe tugewa käega eest ära lõhkuda
ja körwale heita — meie peame kotku saama ja kokku
jääma, ütelgu teised sellest, mis nad ise tahawad.
Kas lubad mulle truuks jääda?

Wiida andis waikselt oma käe.
— Nüüd ei karda ma enam kellegi ettekuulutusi

ega ühtegi takistust, ütles ta südamlikult piigat enese
rinnale wajutades. Nüüd lähen ma rõõmuga —
ara püia sa, wanake, ka enam oma kihwtise keelega
meie õnne wahele tikkuda, see on asjata katse. Wöi
on sul selleks mõnda põhjust, siis räägi.

— Armastus on pime iga Põhjuse kohta, kostis
hallpea. Mis aitab siin pikem seletus, see on paraku
niisama kurb. Jäta parem kõik nii kuidas on, ma
ei räägi enam midagi.

— Aga enne tui sa waikid, wöta oma hirmsad
sdnad tagasi, nõudis Armik.

— Ma olen paraku õigust ütelnud, ümises wa-
namees waewalt kuuldawalt. Ma ei saa midagi
tagasi wötta

Armik lahkus Wiidast ühe lühikese suuandmisega
ja palawa käe pigistamisega.

Wanakese arusaamata sõnad oliwad temasse ometi
sel wiisil mõjunud, et ta endine rahu ja röömus
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meel nagu mure linikuga käetud ol i , kui ta metsi
mööda oma malewa juurde tagasi ruttas.

36.

zcr r v ö i l l n s

M0ni päew enne seda juhtumist Purjutas Soome
lahes üks weike purjulaewake wiie tugewa mehega
Eesti maa ranna poole. Laewa tüüri juures istus
pikk sirge mees ja wahtis üksi silmi ohtu poole, kus
paksud pilwed wcepinnalt ülcsfe kerkisiwad ja ruttu
terwet õhtupoolist taewast kõige looja minewa päike-
sega katsiwad.

— Meie saame täna ohtu weel tormi, ütles ta
oma seltsimeestele. Waatke, seal lagunewad pilwed
Hiigla jduuga silmapiiril laial i , warsti on pimedus
käes ja randa pole weel näha, seadkem kõik selle
wasta walmis, et önncga maale wöime peaseda —
wennad Tallinna all ootawad ammugi juba Soomest
sbnumid; ja meil on neile hü'd sõnunud wiia. Abo
ja Ni ibur i linna wanemad wötsiwad mind ivaga
lahkelt wasta ja lubasiwad ni i pea Tallinna alla
tulla, kui iganes wöimalik söjawäge kokku saada ja
söjalaewu walmis panna.

Pilwed töusiwad ruttu kõrgemale, pea oli taewas
nende pea köhal must, tuule-ema hakkas wing^malt
lõõtsuma, lained rahutumalt tantsima ja walget
wahtu üles wlstama.

— Olge waprad, wcnnad, hüüdis laewa juha-
taja — rand ei wöi enam liiga kaugel olla — meie
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peame õnnelikult kaldasse saama, / " / o r m liiga
wnae ei ole siis on ta nmle onnels, ftst "nsuguie
I ^ g a ei °ie meil waenlaste poolt mmg.t laetust.

^ g ^
lüsis üks laewas olejatest terawalt sumedaks laanud
meie peale walja wahudes.

KLik waatasiwad smna P°°l°. kuhu tVnelep laega

° ^ See on üks laew. hüüdis siis tüüri juures

' ° k o t k a k s laam - mõlemad taies pur-
j u s ^ a d tulewäd wistist meie poole. N.boane. ku.
waenlased meie jälgü on!

^^

maks läks. ^ ..
ja eest ära^N^..?^^^
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suure laewa täie meeste wasta. Kaks meest tüüri -
pingile, teised wotku mSlad kätte, et nendega aidata

Kõik katsed ei aitanud midagi. Mehed oliwaö
endid ära wäsitanud. aga tagaajate eest ei jõudnud
nad ometi pakku saada.

Juba oliwad laewad külgeftidi koos ja wöera
laewa pealt müristas üks wgew heal:

Andke endid alla, muidu olete kudunud.
— Eluga ei pea nad meist ühtegi oma kätte

saama, kinnitas Wiboane oma meestele. Nad ei pea
mitte enam meie isandad olema. Sõjariistad kätte
ja wasta!

Wöera laewa pealt tõugati ja tõmmati suurte
haakidega Wiboane laewakest, et seda ümber wisata.
Tuul aitas ka omalt poolt ning peagi oli ta poo-
leni wett täis. Nüüd oli häda suur ja oht lähedal
— kaks meest oliwad juba langenud — kolm kaitsesiwad
oma laewa wacnlaste löökide eest ning katsusiwad
wett wälja wisata. See oli aga asjata waew —
iga uus laine töi ikka weel wett juurde — paat
wajus ikka sügawamale ja weel nwm silmapilk, siis
hakkas ta juba wajuma. Kõik kolm ülejäänud meest
kargasiwad wette. Waenlase laewa pealt kajas suur
rõõmukisa mühawa maru.sees — nad oliwad wöide-
tud — wesi neelas nad oma rahutumasse külma
hauda.

Kui enam kedagi näha ei olnud, pööris lvöeras
laew rahuga tagasi ning tema järele ka teine laew,
kes esimesest maha jäänud.

Wöitluse ajal oli waenlase laewa peal üks noor
rüütel õrna naisterahwa näuga rahutumalt edasi ta-
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Mis otsis ta selle tornuga mere Peale? Kas tal
«lust himu täis oli? , ,

Ta silmad taisiwad otsides umbernng', M.«
tahtis ta siin pilkases pimeduses leidai

hüüdis ta walju«te.
Tuul landis w heale laiali . . . maiu ,a la.°
lo üemwe oli nii tange et ta > W °m« °°

l ^ d a ^ a 3 ^ . : 3 « > ^
gad - tuul ja lamed mängisiwad siin '«««8° ««'-
das nad tahtsiwad. Tal oli surm silmaga naha, ta
aga ei kartnud teda nutte.

Korraaa iäiwad ta silmad ühe musta tüki peale
scisma 5s 'na tu l ° maad tema «« " l > . ^
Ta tõmbas tugewaste m°n° lorra, aga «meku ta
sinna ligi sai, ladus see kogu wee alla, - Ta ,uda
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wärises sees, see oli inimene, ta oli praegu wee alla
wajunud, ja ei tulnud sealt wahest ialgi enam wälja.

Häkiste tundis ta oma möla nagu ühe asja külg-
puutuwat. Ta katsus seda wälja tõmmata aga n
tulnud. Ta kiskus tugewamine — pikkamisi tuli
möla ometegi wee seest wälja ja selle kulles silmas
ta üht kätt. Ettewaatlikult kiskus ta möla enese
poole, kuni käsi nii ligidal oli, et temast kinni wöis
hakata. Nüüd tuli ka keha järele. See oli Wiboane!

Kõike oma jõudu kokku wottes tSmbas ta mehe
paati. Nuttu katsus ta weest wälja tõmmatud mehe
käsa, need oliwad weel soojad, süda tuksus weel
fees — ta elas alles!

Rutemalt peksis peastja süda sees. Weel laskis
ta oma silmad ringi käia. Midagi polnud kuulda ega
näha, kui maru hulumist ja mühisewate laenete wal?
get wahtu. Si in polnud enam midagi tcha, kõik
tes kadunud oliwad jüiwad ka kadunuts. — Meri ei
anna oma ohwrid mitte wälja!

Kui Tallinnasse purjutawa laewa peal wiimaks
mehi järele lugema hakati, kas woitluscs ka mõni
surma ei saanud, siis leiti paari haawatud mehega
noor rüütel kadunud olema. Kui kecgi temast midagi
ei teadnud, siis arwati ta wditluscs merde kukkunud
ja ara uppunud olema. Mis sellest ühest elust, kui
aga wiis waenlast selle eest langenud!

Öö otsa oli rüütli paat lainte ladwul tormi käes
edasi tantsinud ja kui hommik kätte jõudis, paistis
paremal käel rand. Näsimata ja ilma uneta oli paadi
juhtija tüüri käes pidades tüüripmgil istunud ja
sellest ka tul i , et nad suurel merel surma ei olnud
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leidnud. Merest wälja tõmmatud mees oli kõige aja
kui surnud maas olnud, hulga wett enesest wälja
ajanud, ning löi alles siis wahcst esimest korda silmad
lahti, kui paat randa tõukas.

Ta kuulis oma nime nimetawat — ta waatas üles.
Tema ees seisis üks noor rüütel ja see waatas armsa
Pilguga tema otsa. See nägu oli talle nagu tuttaw.

Ta mõtles natuke aega, nagu tuletaks ta meelde,
mis temaga sündinud. Siis ütles ta kuiwalt:

— Sina oled mu surmast peastnud!
— Ma tänan taewast selle abi eest, mis ta mulle

seal juures näitnud, wastas rüütel.
Wiboane löi silmad maha.
— Kas sa ka tead, keda sa oled peastnud? küsis ta.
— Inimest, oli wastus.
— Aga see inimene on sinu waenlane.
— Mina ei olc talle mitte kurja teinud.
— Aga sinu s u g u . . . sa oled rüütel . . . ma ei
sind mitte oma peastmise eest tänada . . ma
Eestlane . . . sinu waenlane. . .

— Surmas ei ole waenlust . . .
— Sa tcadsid kes ma olen, ja peastsid mind siiski?
— Ma tradsin seda.
— Ha, teie ära neetud rüütlid . . . teie ei lase

inimest ka surra . . . Sa oled mu sellepärast peastnud,
et minu käest kuulda saada, mis sõnumid mul oma
rahwale wöeralt maalt tuua on? Oo, ma märkan
teie põrgulist nduu. Siin ootawad mind sidemed...
Piinamised . . . teie wöite mind surnuks piinata, sel-
leks olete ju mu merelainetest wälja toonud . . . wi-
lelsad argpüksid, minu suust ei pea teie sõnagi kuulma!
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Noor rüütel waatas imestusega Wiboane otsa.
— Sa eksid, Wiboane, rääkis ta siis. Mina ei

nõua sinult midagi — sa oled pr i i ja wöid minna,
kuhu tahad. On sul oma rahwale häid sõnumid wiia,
siis rutta, et nad sinu pärast asjata kartuses ei oleks.

Wiboane waatas hulk aega sõnata noore rüütl i
otsa. Ta ei tahtnud oma körwu uskuda, mis ta praegu
kuulnud. Kuidas wöis rüütel nõnda kõneleda?

— Sa ei wöi rüütel olla, ütles ta wümaks
waimustusega. Ütle, et sa mitte rüütel ei ole, siis
langen ma sulle elu peastmife eest polwede ümber —
wiska maha enesest see hirmus rüüt l i kuub, näita
oma Siget nägu . . . kuidas wöib kiskjast hundist
waga lammas saada?

— Riided ei riku inimest, ega seisus inimest,
kui aga rinnus inimese süda tuksub. . .

— WSta siis mu tänu, sa oled mu elu peastnud,
olgu sa ka rüütelgi. Kui sul inimese süda rinnus
on, siis oled sa i n imene . . . Oh, sa kustutad palju
mu pölewast wihast rüütlite wastu ära . . . Oleks
ma enne niisugust südant tundma saanud, siis ei
oleks wahest ka tema mitte weel surnute seas! Nüüd
on h i l j a . . .

— Kellest sa räägid?
— Ühest Piigast. . . aga jätame selle j u t u . . .

see kisuks uueste mu südame werised haawad lahti
. . . nad peawad paranema . . .

Wiboane ei näinud mitte kui wüga äritatud noor
rüütel oli ning et ta silmist pisaraid pühkis. Ta
w a i k i s . . . ta ei saanud rääkida.

— Luba, et ma su kätt pigistan, auus mees,
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ütles Wiboane ja pakkus talle oma kätt. See käsi
oli pehme ja soe, tal oli nagu oleks ta seda kätt
ennegi pigistanud ning ennegi neid sügawaid silmi
näinud. Si in oleme meie sobrad, aga oma rahwa
seas waenlased. . . Lase ma l ä h e n . . . mu süda ei
kanna siin kauem w i ib ida . . . ma teen pattu oma
rahwa wastu. . .

Noormees pööris oma näu korwale. . .
Wiboane läks ära . . . Nad oliwad lahkunud.
Kange tuul oli nad Ingrimaa randa wiinud —

Narowa jöe taha.

37.

l eh t l as .

Wahe ajal oli Raiesniku külas suur lahing
olnud, kus Kursi komtur orduwend Johan de Nitte
ja Paide marshal Iärwa sõjamäega Eestlased tvöitis,
kes 300 meest kautasiwad. See oli Sakste esimene
wöit ning andis neile julgust. Pealegi oli neil ka
warsti abi loota.

I lus pühapäewa hommik suure ristipäewa Mele
oli käes, km salkade wüsi ülemaid ja alamaid
rüütlid Paidesse kokku woolas. Linna tornist <heli-
sesiwad neile kiriku kellad wasw, nagu iga püha-
paewal inimesi palwele kutsudes. See kord aga jäi-
wad kirikud igal pool tühjaks. Kellegil polnud aega
Ladina keeli jutlust kuulama minna, täna oli kõigil
tähtsamaid asju õiendada.

Ordumeister Burchard von Dreiliwen tuli praegu



— 244 —

hulga rüütlite ja söjawäe saadetusel linna. Tema
järel söitsiwad Riia komtur Dirck von Rambow,
Wiljandi komtur Goswin von Hercke, Iärwa maa-
ülem Wilken von Ilsede, orduwennad Hermann von
Nessen, Andreas von Steinberg ja Palju teisi kõrgeid
ordu isandaid walgeis möögarüütlite riietes punaste
ristidega.

Linna wärawas lehwis rahu lipp ja paistis
laugele üle metsa, mille taha Eestlaste malewa kokku
oli tulnud. Igal pool oliwad elawad nöuupidami-
sed, sest täna oli ju päew, mis terwe rahwa tule-
wiku üle otsust pidi andma. Mis sel püewal kind-
laks' tehti, see testis PSlwest pölwe.

Kui kõik walmis oli. tõusis weel kord seesama
wana mees, kes Raiesniku küla juures kuninga wa-
limifel kõneles, üles ja rääkis kaugele kölawa healega:

— Teie, kuningad, meie rahwa kaitsjad — teie
lähete täna raskele teele. Meie wastased on tigedad
ja langed, olge sellepärast targad oma sõnades ja
tegudes. Nõudke oma rahwale suuremat wabadust,
suuremat õigust. Meie ei taha mitte enam nende
orjad olla kõige ihu hingega, waid niisama inimesed
nagu ne.nad, kes omale wara wöiwad toguda, sõja-
mehi pidada, laewadega merel kauplemas käia, jah-
tisid, pidada — orjusest ja sõnakuulmisest wabad..
Nõudke seda järel andmata kmdlufega; meie walwame
teie elu üle. Oma malewat ei tohi me linna ligi
wiia, aga meie seame wahid wälja, kes meile siia
kõhe teatust saadawad, kui teid hädaoht peats ähwar-
dama. Wiboane on Soome maalt õnnelikult tagasi
saanud, — teised on nad merde matnud — ja ta
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on meile häid sõnumeid toonud. Kannatame weel
- meie saame abi - siis W0:me seda waglwallaga
nõuda, mis meile nüüd heaga n whe a anda Mmge
nüüd rahuga - terwe rahwas önmstab w d sel teel
ja terlve söjawägi walwab teie elu ule!
^ Kuningatega ühcs oliwad weel nende lähemad
nouuandjad ja teendrid. See rong e: olnud M
ega suur, waid weike salgake, koigrs 12 meest. Pea
ühel aja joudsiwad nad Tallinna pus oplga, tes
oma särawas ameti mundris uhkeste e "a ud Ee U
kuningatest wälimise hiilguse poolest m"te p " " ^
ei olnud. Kui nad wärawast sisse okwad astunud,
langesiwad rasked raud-wärawad nende taga mm .

— Mikspärast pannakse tee mne tagast bmni
küsis wanem kuningas wahitt.

— See on kõrge meistn käsk.
— Meie nõuame, et wärawad lahtl saawad pee-

:ud . . . limuste ukste taga ei taha mne oma as,u

" ^ — Meie teeme ainult seda, mis meister meid
käseb, wastas üks wahüdest

Linnaülema juures oliwad wik kõrged maa-ule-
mad ja lomturid ordumeistri ja pnskop,ga oos.
Kõik istusiwad aias suures lehtmaM, kuhu ülema
teendrid ka Eesti kuningad Mwad.

- Mikspärast olete tere k0lk Sakslased noo-
red ja wanad, nii hirmsal wiisil üra tapnud? küsis
ordumeister von Dreiliwen.

— Nad on meid nii kaua waewanud ,a puna-
nud raske töö ja ränga maksudega, et nme nutte
enam kauem ei jõudnud kmmatada.
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— Ja mikspärast olete teie siis waesed Paadese
kloostri mungad surnuks löönud! küsis ordumeister
M e .

— Kui sa seda küsid, siis ei tunne sa nende
tegusid waese rahwa wastu ehk ei taha teada, was-
tas Eesti kuningas. Nad on inimesi igal pool r i i -
sunud ja põrguga ähwardanud, kui waesed inimesed
oma wiimast leiwakanikaft neile heaga ara ei taht-
nud anda ja ise wäetimate lastega nälgida. Ol i
fee siis nende Jumala auustamme, kui nad waesed
inimesed silmawees raske päewa töö järele tühja kõ-
huga koju oma köwa aseme peale aetama jätsiwao?
Ja kas ei olnud see ka jälle munk, kes Kannawere
tondilossi ilmasüüta inimesi igaweste wangi wedas,
kus nad näljasurma suriwad. — — —

— Seda ta waletab! kifendas maa-ülem Wilken
von Ilsede wihaga wahele.

Ordumeister waigistas teda ja rääkis siis:
— Kas teie ka selle peale olete mõtelnud, et

walatud weri ja häbemata mõrtsuka-töö nuhtlust
nõuab? Kui kaugele ulatab teie jõud — see on pea
otsas, kui meie oma raudmehed meretagast siia toome?
Minge koju ja jääge rahule, muidu W3ib teie küsi
halwaste käia, sada korda halwemine kui siiamaale.
Mis teie siis üra tahate? Kas sellest teile küll ei
ole, kui oma igapäewast leiba sööte? Wöi ei taha
teie enam sugugi tööd teha, milleks teie ometi loo-
dud olete?

— Need sõnad ei lepita meid mitte, ordumeis-
ter, wastas kuningas. Sa pead lubama, et keegt
maa ega linna ülem meie käest maksusid ei tule
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nõudma, mis neile teegi maksa ei jSua, ja pead
igale inimesele priiust andma sinna minna eht seda
teha, mis ta tahab. . , „ ,

Terwe seltskond kõrgeid herrasid naens selle peale
taiest suust.

— Sa ei luba seda? .
— Ei tule tellegil rüütl i l meelde nnsugust lepm-

gut teha. . ... . „ 5,
— Kas ka siis mitte, kui mne endid selle eest

jälle nende alamaks anname. Aga siis peate meile
uued herrad seadima, kes aga nutte wanade wusi
wüqiwallaga meie warandust enesele e: rusu ,a m«e
rahwast loomadega ühesuguseks ei pea. M s ütled
selle kohta?

— See on tühi nöudmme.
— Siis on meie leppimine tolmata, kõneles

Eesti kuningas ärritatult. Mdtle selle peale, ordu-
meister, et sa ise oma käega silla ara oled lohku-
nud, mille peal Eestlased teile rahu pakkudes wasta
WSiwad tulla. Meie eî pane mitte enne pead maha
-wäsimust puhkama, kuni wiimne Sakslane, M olgu
ta ka küünra pikkune, surnud ei ole. — Tehke oma
linna wärawad lahti, meie tahame mmna ;a :se oma
õnne katsuda. ^ . . ^ . . . . . .

— Ma soowiksin, et niisugused nnmesed sundl-
mata oletsiwad jäänud, hüüdis ordumeister wchaga,
kes niisugust nwrtsuka tööd nuhtlemata tahaks iatta,
mille sarnast maailma algusest saadik weel pole olnud.
Mcie olemc teile n0uu annud, rahuga alla Hctta, sest
alla heitma peate ju muidugi. Siis ehk oleks tele
nuhtlus kergem wöinud olla — aga ku: nme sö)a-
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wägi siia saab ja teie ikka weel taperiistu kannate
— siis ei leia keegi elaw hing armu. Varisege,
wiletfad orjad, oma kättemaksjate ees!

Sellega oli rahuline olek otsas. Kuningad taht-
siwad minna.

— Nad on weel nöuu pidanud kõiki rüütlid Pai-
des ära tappa, ütles Iärwa maaülem oma meestele
ning on suure hulga talupoegi wikatite ja kirwestega
linna lähedale metsa ühes toonud. Nii pea, kui
nende külge puudutakse, siis saatvad need kõhe linna
peale tormi jooksma.

— Oo, siio peame nende meestega hoopis teise
rehnungi pidama, ütles ordumeister. Pea sina nad
siin weel kinni, Ilsede, ja ole nende wastu hästi
sõbralik — meie ei tohi neid enam tagasi lasta
minna.

Need sõnad oliwad ruttu üksteise wahel ära rää-
gitud, ilma et kuningad sellest midagi pidiwad teadma.

— Kuningad, jääge weel seisma, hüüdis Iärwa
maaülem neile järgi, kui nad juba aiast wälja oli-
wad jõudmas. Meie tahame weel oma asju läbi
rääkida. Meie oleme üra näinud, et teile ülekohut
on sündinud ning tahame järele anda.

Kuningad tuliwad tagasi.
Suurem jagu rüütlid oli ära läinud. Ilsede

mõne teisega istus weel lehtlas.

— Linna ülema majas antakse täna suur pidu-
söök, seletas maaülem Wilken von Ilsede lahket nägu
tehes. Sellest on ka teid osawotma kutsutud. Seal
wöib weel rohkem rahulepingust kõneleda. Meie saame
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nii tegema, et teie rahule wöite jääda. Tulge minuga
ühes ülema majasse!

Maa-ülem näitas käega suure kiwilossi poole.
— Meie seltsimehed ja sulased peawad ka siis

ühes tulema.
— Aga sõjariistad peate maha panema.
— Seda ei tee meie mitte.
— Kas teie maaülemale wasta julgete panna?

küsis üks rüütlipoiss kuningate ette astudes.
— Mina ei ole sinuga rääkinud, ara sega ennast

sinna wahele, kus sind tarwis ei ole, andis wanem
kuningas wastuseks.

— See on teutus, hüüdis wihaseks saanud rüütli-
Voiss kuninga ette astudes.

— Jah, seda pean ka mina teutuseks, ütles
maa ülem, mis minu poiss kõneleb, maksab niisama
kui oleks ma seda ise rääkinud.

— See poisike siis on sinu suu, maaülem! imes-
tas üks Eesti kuningatest.

— Pange sõjariistad maha ja tulge mu järele
lossi. Kõik teised peawad siia jääma, nõudis maaülem.

— Ma olen ütelnud, et meie siin ühest ei lahku
ega ka sõjariistu muidu maha ei pdne, kui teie linna
wärawaid jälle lahti ei tee ning mcie söjawäge sisse
ei lase.

— Kas te arust ära olete, te tahate mõrtsukaid
linna tuua ja loodate, et meie seda luba teile anname?
Kust teie selle häbemata julguse wötate, teie näete
ju, et teid siin üks weike käputäis terwe söjawäe
keskel on.

— Meie loodame õiguse peale.
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— Mõrtsukate õigus on nöör ja WSllas, ütles
maaülem, kes oma wiha kauem tagasi ei jõudnud
hoida. See peab teie palk olema, teie mõrtsukad.

— Kui sa teistele niisuguseid sõnu ei häbene
rääkides, wastas Eesti kuningas, siis kuula, mis
mina ütlen: Kuidas nimetad sa seda tegu, kui süüta
inimesi wägiwaldselt wangi wcetakse ja nad seal nälja
ja janu kätte ära surra lastakse? See ei ole mitte
mõrtsuka töö, selle töötegija pole mitte mõrtsukas
— mis? Wasta, sest see mees oled ju sina ise —
— su palk ootab sind weel. —

— Sinu äraneetud suu peab igaweste maituna,
hüüdis maa-ülem ja kargas wihaga rääkija peale.
See tõmbas ka oma mööga wälja ja hakkas wastu.
Tema tööga tugewaks saanud käewarss oskas taunis
osawaste mööka tarwitada, nii et maa-ülem wahest
surmahoobi oleks saanud, kui tema poiss mitte talle
ette ei oleks käranud. Kuninga hoop käis mööda ja
haawas poissi rinnust.

Nüüd oli sõda lahti ning keegi wägi ei suutnud
enam kangeste woolawa^ wiha jõge seisma panna.
Kdik rüütlid tormasimao oma warjukohtadest wälja
ja söjawägi, n i ipal ju tui teda seal koos oli, jook-
sis koktu. Eesti kuningad oliwad silmapilk ümber
piiratud — nende woimus rauges hulga ees kui
tükike lund pölewas ahjus.

Wöitlus oli lühike . . . kuningad kõige oma su-
lastega saiwad surmatud . . . nende surnukehad raiuti
tükkideks...

Eestlaste eestkostjad oliwad otsas. . . nende loo-
tused hauda kantud. . . Sakste rdöm oli suur.
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Wennad linna taga ootasiwad asjata oma ku-
ningate tagasi pöörmist. Wiimaks tuli wahtidelt sS-
num hirmsa teu üle. Meele ära heitwa wihaga
tormasiwad nad lmna alla hirmust tööd kütte maksma.
Tugewad linna müürid ja raudriietega rüütli söja-
wägi tegi nende katse tühjaks. Seljatagast salaja
Veale tulew sojawägi ajas nad laiali, ning palju
Eestlasi jüiwad külmalt lahingi platsile.

38.

tapja.

Kuningate surmast saadik ei olnud were lvala-
misel enam otsa ega määra. Saksa sõjameeste par-
wed käisiwad mööda maad, rüüstasiwad ja tapsiwad
rahwast. kus temaga aga kokku puutusiwad. Hirm-
samat aega ei ole Eestimaa pind enne ega parast
näinud Terwe maa oli täis ahastust ja nuttu,
ohkamist ja kaebamist.

Paidest luks ordumeister suure söjawäega Tal-
linnasse tagasi. Tee peal peatas ta Kimola külas
Päcwa ja öö. Üks jagu Eesti malewast oli weel
Tallinna all, neile tõttas maalt weel wäge juurde.
Nii wliwad 200 meest Kimola külasse, ilma et
Sakslaste sealolekust midagi oleksiwad aimanud. Need
kargasiwad häkiste Eestlaste peale ja tapsiwad neist
Pooled maha. Poolcd peasiwad põgenemise läbi.
Natukese aja pärast tuliwad jälle 100 Eesti r i iwlit,
kelledest ka 60 maha löödi.
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Selle ootamata wöidu järele walmistasiwad Saks-
lased enestele toreda pidusöögi ja istusiwad rõõmsalt
lauda sööma ja jooma. Oma hobused jätsiwad nad
aga sadulasse, et kõhe weresöitu algada, kui jälle
mõni salk Eestlasi nende kätte peaks sattuma.

Kõik oliwad kõigekõrgemas rõõmutujus, kui wülja-
seatud wahid Põltsamaa ülema wenna teendri sisse
töiwad, kes walges wahus hobusega laagrisse oli
kihutanud. Ta töi selle sõnumi, et Eestlased suurel
hulgal kokku on tulnud ning ülemat ära wdita
tahtwat.

Kõhe jäeti pidu pooleli, istuti hobuste selga ja
kihutati Põltsamaa ülema juurde, kes pool penikoor-
mat Kimolast kaugel oli.

Eestlased oliwad oma wahtide läbi teada saanud,
et waenlased suure wäega nende kallale on tulemas
ja pögenesiwad eest ära. Kannewere metsadesse ja
tondilossi.

Saksad said seda teada ning kihutasiwad ordu-
meistri ja Iärwa ülema juhatusel järele. Si in
metsades oli suur taplus, milles orduwend Hermann
von Nessen ja kaks teist ja wiis mõisnikku ning
14 Eestlast langesiwad.

Suur jagu talupoegi oli aga tondilossi warjule
põgenenud, kuna teised metsas ümber hulkusiwad.
Meister ootas tondilossi juures, kuni metsast ehk
lossist keegi walja tuli Kes teadmata tviisil aga
waritsejate ligi sai, see kautas oma elu.

Tondilossis warjulolewate seas oli naisi, lapsi
ja wanu mehi. Sakslased ei julgenud sisse minna,
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sest igal pool, kust sisse W0is saada, oliwad talu-
mehed ees, kes iga sissetungija maha loitvad.

Ordumeister nägi ära, et see nii ruttu ei läi-
nud. Ta jättis Ilsede ühe jau waega lossi wal-
wama ja Mtas ise teise jauga tagasi, Kimola küla
kaudu Tallinna poole.

Maa-ülem Ilsede laskis waljuste hüüda, et ta
armu tahab anda, kes priitahtlikult lossist wälja
tulewad. . .

Sellepeale tuliwad üksteise järele 15 munest
lossist wälja. Nende seas oli ka meie tuttaw Wiida
ja see wanamees, kes temale ja Armilule õnnetust
ette kuulutas. K0ik palusiwad armu — üksi wana-
mees ei langenud maa walitseja ette polwil i .

— Siduge neil käed selja taha! hüüdis lossi
omanik. . . .

Mehed täitsiwad käsku. Niida n0rkcs tmmkate
tugewate käte wahele ära. Wanake waatas. rahuga
Pealt kuni ka kord tema kätte tu l i .

— Tagasi, saadana nüüd. hüüdis ta siis sidu-
jaid enesest ära tõugates. M is tahate teie saada?
Kas see on siis su lubatud armu andmine, mõrtsukas?

— Raiuge neil pead maha, müristas lossiherra
tugew heal.

Pea, ära wala enam werd, kisendas wanate.
Sa oled seda juba küllalt näinud. Sa puudud ise
oma lihasse!

Hirmus töö algas. Wiida oli tolmas, kes rida
mööda ette tu l i . Ta kisendas hirmu pärast süda-
messe lõikama healega ja langes oma timuka jal-
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gade ette maha. Ka sellegi süda näis liigutatud ole-
wat. Ta wi iwi tas. . .

— Maha kõik see ussi sugu, liscndas wihane
ülem ja targas siis ise nörkewa neiu tallale. Ta
oda wälkus kord õhus ning kiljatades langes waene
Wiida selili rohu sisse.

— Lapse mõrtsukas, hüüdis wanake jälestusega.
Sa oled ise oma lihase tütre ara tapnud — fee oli
sinu tütar, kelle werd sa seal näed. —

— Mis hullu jutu ajab see wanamees? kisendas
ta kui arust ära. Pange kinni see suu, mis ta
jampsib!

— Pidage weel, ma ei karda ju teie surma
oda, ma ei jookse teie eest, minu sõnu on sinul
ta rw is . . .

— Jah, anna aru nende ü l e . . .
— Hilda ei olnud sinu lihane tütar, waid minu,

rääkis wanake tumedalt. Ta oli sinu tütre wastu
salaja ära wahetatud kui su abikaasa suri. Temast
pidi sulle piinaja ja waewaja waim saama kaswa-
tatud, selleks sai talle wana Männa T i iu — lossi-
eit — kaswatajaks saadetud. See on teda ka ini-
meseks teinud. Sinu tütar aga käsus minu noore
pölwe sõbra Mangu hurtsikus ülesse, kui sina mu
Wiljanoi maale orjaks kinkisid. Minu nöuu oli
oma tütart siis sinu käest tagasi wötta, tui ta
juba suureks kaswanud, et tema läbi su kölwatu-
maid nouusid rahwa wastu teada saada ning sulle
kõiki nurjatumaid tegusid kätte maksa. Ma ei
saanud aga oma nöuu täide saata, sest et ma siit
laugel ori olin. NüM põgenesin ma sealt ära, mu



süda igatses oma tütart näha saada — ma tulin
hilja — ta oli su lossi ära põlenud. Hilda ei
olnud sinu tütar — see siin, keda sa ära oled tap-
nud, on sinu liha ja weri — waata ta näusse ja
tunnista, kas see jume sulle wöeras.on?

Lossiherra kummardas sügawamale sureja näu
Peale. See oli tema ladunud abikaasa nägu, need-
samad silmad, seesama walus joon nagu ta abi-
kaasalgi surma woodil, muud kui noorendatud näul.

— Minu tütar! kisendas ta siis — ma tunnen
sind, — Hilda ei olnud mitte mu tütar — ta oli
Wöeras — ta sees oli alatu waim — ta polnud
minu liha ega weri.

— Raiuge tükkideks see wanamees, kes minule
niisugust südame walu on julgenud teha, hüüdis ta
oma meestele, kes imestusega ta ümber seisiwad.

— Ma tean, sa ei saa oma tütre werest weel
täis — siin ma olen — ma ei karda su timukaid . . .

Salk Eesti sõjamehi tuli korraga nähtawale —
Armik nende eesotsas.

Lossiherra ehmatas suurt waenlaste salka nähes
tangeste ära, aga woitles siiski weel wapraste. Kui
ta nägi, et tema meestest suurem jagu langenud oli,
põgenes ta ära.

Lahingi järele oli tondilossi ümber surnukehasid
wees mehe Wrwas. Wanakest silmates jäi Armik
imestades seisma.

— Minu õnnetuse kuulutaja ka siin! ütles ta
ärrituses. Kas sa Wiidast ka midagi tead? Kõdus
teda ei olnud — kus ta on?
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Wanake näitas tummalt ühe keha peale, mis
teiste wahel lames. Armik waatas enese Ümber.
Korraga jäiwad ta silmad ühe köha peale seisma —
ta astus ruttu mõne sammu cdasi.

— Wiida! hüüdis ta.
Kes seda hüüdmist kuulsiwad, neil tais würin

südamesse.
Tcl laskis enese kummuli werise keha peale, waa-

tas ta silmi, need oliwad lahti, katsus ta käsi, need
oliwad külmad, rinna haawast nirises weel wähe
tumepunast werd wülja —

— Nad on ka sinu tapnud! rääkis ta würise-
wal huulel. S u keha on külm, su silmad on tu-
medad — nad on sinu mult riisunud!

Ta tõstis oma silmad ülesse ja waatas kaua
selge taewa poole.

— Seal sinise tacwa mödtmata kõrguses wiibib
nüüd su suremata waim, rüätisiwad ta huuled tasa-
keste. Sealt näed sa maha oma surnukeha ja mind
löhkewa südamega ta juures weriscid pisaraid nut-
mas. Sinust on ilma walud kaugele maha jäänud,
sa kannad äraseletatud taewalise õndsa hinge nägemata
kuju — sa ei tunne r00mu maapealse inimese kätte-
maksmise wihast — aga minu südames loidab see
leek nii kõrgele, et ma seda ka kõige suurema wenna
armuga ja inimese kohusega kustutada ei jõua. Ma
ei kutsu mitte sind oma wande tunnismeheks, ei —
aga sind, sa sinine taewa wolw ja soojaste kiirgaw
päike, — olge teie mu truud kuuljad ja tunnis-
tajad, et ma enne ei puhka, kui mu südame armu-
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kese mõrtsukas oma palka on saanud. — Aga kes
ütleb mulle, kes see hirmus inimene on olnud?

— Lossiherra, meie maakülem Wilken von I l -
sede, ütles manamees

— Lossiherra — Wilken von Ilsede?
— Tema isa.
— Tema isa!
— Jah.
— Wöimata!
Wanamees seletas talle lühidelt, mis meie juba

teame.
— Ja sa teadsid juba enne, kes Wiida oli?
— Ma kuulsin seda sinu suust.
— Nüüd ma mõistan su ettekuulutust. . . Hir-

Mus . . . Kas wana Mangu, keda Wiida isaks peeti,
ka sellest saladusest teadis?

— Teadis. Kui mind siit ära wiidi, andsin
Ma Wiida tema kätte ja rääkisin talle kõik ära. Ta
lubas seda kõige inimeste eest warjul hoida ning sö-
Nagi kellegile kõneleda, enne kui mina ise seda teen . . .
Ta on sõna pidanud.

— Sa oled oma kättemaksmiseks kardetawa —
hirmsa tee walinud. . .

— Ma tean. . . kellegi südamesse ei lõika see
lugu nii lvalusalt kui minu hingesse. Teist wiisi ei
vlnud t M m a l i k . . . Ma olen o tsas. . . mu jõud on
w u r t u o . . . ma langen ilma waenlase mõõgata
surma maale . . . mu köndid on nõrgaks jäänud . . .

— Õnnetu wanake, sa oled süüta laste südame-
ega mänginud . . . selle eest pidi su wana süda weel
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lõhkema. Ka mina olen selle läbi õnnetuks saanud . . .
ma aiman ka oma ligidat s u r m a . . .

— Nüüd oled sa tast l a h t i . . . mu ettekuulutu-
sel ei ole enam sinu kohta tahendust . . . ta ulatas
ainult siia maale. Ole mees, Armik, sa tead, mis
pärast sa oma näu peal armi kannad — pese puh-
taks see teutuse märk oma näu pealt mõrtsukate
were sees .. .

— M u süda on p u r u s t a t u d . . . M a olen Wi i -
dat armastanud . . . nüüd ei ole teda enam . . . ma
näen hirmust tonti enese kallale t u l e w a t . . . ta nae-
ratab ko ledas te . . . ta wotab oma tuliste küüntega
minust kinni, ta ei lase mind enam lahti . . . see on
meeleäraheitmine — nödermeel!

Armik oli siin aega wiitnud — metsades ja kü-
lades pidas waenlase surmaw oda hirmust lõikust.
Kõik hurtsikud põletati ära, hirmuga eest ärapöge-
nenud naised ja lapsed, kes maa-alustesse koobastesse
endid ära oliwad peitnud, otsiti üles ja kisti wälja.
Kes wälja ei tulnud, neile tehti tu l i tee peale ette
ja lämmatati õnnetumad sel wiisil suitsu ja tulise
leegi sisse maa all ära.

Selle lahingi järele loeti Kanneweres üksi 1600
Eestlase surnukeha.

39.

petetud.
Kui Armik hirmsast teust o l i teatust saanud, laks

ta oma ülejäänud meestega külasse. Aga see ei olnud
enam küla, see oli kui arutu suur suitsew kütise pdld,
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kus mitmel pool weel elawat tuldgi näha oli. Talle
näidati koopaid, kus omaksed warju otsinud, aga surma
leidnud. Waenlased oliwad juba oma saagiga ära läinud.

Ruttu laskis ta koobaste suude pealt tuled laiali
Pilduda ja sees olejad wälja tuua.

Kõle oli see pilt. mis siin ennast silmale awas.
Eespool oliwad poolest saadik ara põlenud surnu-
kehad, laugemal tulise suitsu kätte ära surnud, wcel
laugemal ka mõned, kellel wähe hinge fees oli.

Ka tema ema oli wiimaste seas. Tal oli weel
elumärkisid kulles, oma silmi aga ei teinud ta mitte
lahti ega kuulnud ühtegi sSna, mis poja arm talle
Meelt ära heites kSrwa hüüdis.

Ta jättis oma õnnetu ema wanamehe hooleks ja
läks werise südamega oma wendade seltsis Tallinna
Poole, kuhu abi tarwis oli. Temalt olid kõik ta
Maapealsed kallimad warandused riisutud — ta ar-
muke, ta ema, ta sugulased ja sõbrad —

Nii palju ei jõua ükski noor süda ära kända.
3a tema rahwale, ta isamaale kaewati hauda, kuhu
Meeleäraheitmifes WVitlejaid wendi kõige nende wii-
maste lootustega maha matta . . .

Ordumeister oli oma wäega Tallinna ligi jõud-
nud, nii et linna weel üks penikoorm maad oli.
Siin seisiwad Eesti söjawüed ühe suure soo serwal
Metsades warjul. Ta kutsus oma söjaülemad kokku,
et nöuu pidada, mil wiisil Eestlasi siin kergelt ära wöita.

^ Kui meie siin oma suure wäega weel edasi
läheme, siis wöiwad Eestlased meid näha ning üle
soo meie eest ära põgeneda, rääkis ordumeister. Nad
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ei tohi aga meie käest mitte peaseda. Neid on palju
wähem kui meid ja kui see salgake meie käes on, siis
on loota, et selle woidu läbi ka täieline wöit meie on.

— Kuida tviist wöime nende põgenemist keelata?
küsisiwad kõrgemad rüütlid.

— Minu nöuu on see. Walime mõned julged
mehed eneste keskelt, kes weikese wäega nende juurde
lähewad ja neile rahu pakuwad. Nad on tvistist
lõpmata sõjapidamisest wäsinud ja saawad hea mee-
lega lepitust tegema, tui neile head tingimised teeme.

— Missugused tingimised?
— Meie lubame neile, mis nad nöuawad.
— Kui nad täielist priiust tahawad, ning mak-

sudest lahti soowiwad saada. Mis siis?
— Meie lubame ka seda.
— See on aga liig.
— Meie ei mõtlegi ju selle peale, et neid luba-

misi täidame. On nad rahu wasta wötnud, siis
peawad nad oma sõjariistad käest üra andma ja eest-
wedajad pandiks meie kätte wälja andma. Siis
oleme meie wöitjad.

See n0uu oli kõigi meelepärast. Kohe waliti
Toreida ja Wönnu ülemad saadikuteks, kes salgakese
söjawäe saatusel Eestlaste juurde läksiwad.

Eestlased wotsiwad neid lahkeste wastu, kui nende
rahupakkumist kuulsiwad.

— Kui teie kurnawat wihawaenu tahate lõpe-
tada, siis teeme tänasest päewast saadik rahu, rääkis
WSnnu ülem. Ordumeister annab teile kõik andeks,
laseb teid priiks, mispärast sõda olete hakanud, aga
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nSuab selle eest teilt, et te oma sõjariistad ja eest-
wedajad rahupandiks tema kätte annate.

— Ja mis panti annab ordumeister meile omalt
poolt, et ta, meid ei peta? küsis Wiboane, kes Eest-
laste eest kõneles.

— Oma rüüterliku s0na, oli uhke wastus.
— Niisugune sSna ei maksa midagi, hüüdis Ar-

mik, kes praegu siia oli jõudnud. Wennao, ärge
tühje sõnu uskuge. Nad on Kanneweres meie naised
ja lapsed ära tapnud, kui need nende tSutusi usku-
des peidupaikadest wälja tuliwad. Tehku nad rahu,
ilma et meie sõjariistad käest ära paneme ja oma
juhatajad nende kätte anname.

— Eestlased, ärge laske niisuguseid noori mehi
rääkida, kes weel suud peawad pidama, kui tähtsate
asjade üle aru peetakse, ütles Wonnu linna ülem
arrltufega. Mis tahate teie oma weikese hulgaga
meie tugewa söjawäe lvastu teha. kui teie me rahu-
pakkumist kergemeelselt ära põlgate ja sõda igatsete?
Olge mõistlikud — teil on ju rahu tarwis. Ordu-
meister saab ikka uut wäge. Tema kumngas Daam
maalt saadab talle seda nii palju tui tal tarwis on,
ning Saksad toowad omalt poolt — kust teie mehi
wdtate, et kauemine wastu wöite panna? Kas teile
juba sellest õnnetusest küllalt ei saa, mis siiamaale
oma sojaga enese taela olete tõmmanud? Igatsete weel
rohkem oma wendade surnukehasid näha ning nende
hurtsikute tuhahunnikutel omakseid taga nutta? Tehke
ruttu otsust, meie peame meistrile teatust wiima.

— Olgu siis teie tahtmine ka seekord, hüüdis
Eestlaste juhataja. Kui teie oma sõna peaksite murdma.
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siis ei saa meie sobrad enne puhkama, kui wiimse
mehe weri, mis teie pettusega walate, kümne wörra
kätte ei ole tasutud. Igawene äraneedmine hin-
gagu teie peal, kui teie petmisega meid oma alla
tahate saada. Nõuate nüüd weel meie sõjariistu ja
ülemaid rahutöutusega?

— Sellepärast oleme meie siia tulnud. Andke
siia oma sõjariistad ja ülemad — ning meie toome
teile selle eest andeksandmist ja wennaarmastust wasta.

— Wdtke siis minu oda, hüüdis kõneleja püha-
likult — olgu rahu meie wahel, hingagu wa?n ja
wiha sügawus hauas, kuhu keegi surelik ta ligi ei
pease. — Wennad, tehke seda minu järele!

Nurin tõusis rahwa seas, kui Saksa soldatid
nende käest sõjariistu kokku korjasiwad. Rahu loo-
tus ja woidu kautamise kartus ainult jöudsiwad mehi
tagasi hoida, et nad WSeraid mehi sealsamas silma-
pilk puruks ei teinud.

— Aga nüüd teie wanemad! hüüdis Wönnu
ülem, kui sõjariistade koormad ta sõjameestega ära-
minekule endid walmis paniwad.

— Mina lähen Ühes, rääkis Eestlaste juhataja
lindla healega. Ma tahan seda oma rahwa ja isa-
maa heaks julgeda. Ma tean, et mu wennad mind
siis waenlastelt tagasi saawad nõudma, kui nad oma
sõna ei pea. Kes oma rahwast tahab teenida, peab
midagi ka julgema — muidu ei ole ta teenistus
midagi wäärt.

— Sina üksi ei mõju weel mitte, ütles Toreida
linna-ülem — ka teised juhatajad peawad ühes tulema.

— Kes weel tahawad minuga ühes tulla?
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Mitmed wanemad mehed tulilvad kokku.
— See on hea. Teie nooremad sõjamehed, Wi-

boane ja Armik, wötke niikaua siin malewa juhata-
mine oma peale, kuni kõik asjad joonde on seatud ja
meie tagasi tuleme.

— Teie ei tule mitte cnam tagasi, rääkis Ar-
mik tumedalt. Sakslased petawad — nad on alati
Petnud, nad on hirmsad. —

Eesti wanemad läksiwad Sakslastega ühes meistri
laagrisse. Kui seal saadikuid sõjariistadega ja wa-
nematega tagasi nähti tulema, höisati röömu pärast.

— Meie töö on korda läinud — meie oleme
saanud, mis tahtsime — Eestlascd on meie käes.
Siin on nende wanemad, siin on nende sõjariistad,
nad on palja kätega ja ootawad armu. Nad usu-
wad, mis meie lubasime.

Meister hüüdis terwe wäc kokku ja teatas kõi-
gile, et Eestlased ilma mdögalöögita nende alla heit-
nud ning armu paluda.

— Kas peame neile armu andma? küsis ta.
— Neile peame meie armu andma, kes meie

sõbrad ja sugulased surnuks on löönud! kiscndasiwad
kdik. Nad on mõrtsukad, neile pcame ncnoc werist
tegu kätte maksma — meie ei tohi ühcgi peale armu
heita. Kõige parem oleks, kui see tige sugu maa
Pealt kauks.

— Ja kes peaks siis meid orjama? küsis meister.
Meil on neid tarwis, kes meile elu ülespidamist maa
seest wälja wotawad.

— Seda pölwe ei suuda enam kceai parandada,
wastati mitmelt poolt. Tül i tõstjad peawao oma
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palka saama, nii et tulewad pölwed wäristusega
sellest tönelewad ja hirmuga wastuhakkamise eest
hoiawad.

— Olgu siis. Edasi, Eestlaste tallale! kisendas
ordumeister. Eesti wanemad scuti kinni ja weeti
wangidena ühes. —

Eesti laagris oli wahe ajal rahutu olek tvalit-
senud. Armit ei jätnud järele, enne kui iga sõja-
mees enesele koigewähemalt hea malgagi sõjariistaks
oli muretsenud, et häda korral mitte üsna ilma ei
oleks. Ligidalt külast otsiti tõik labidad, kirwed,
tõik terariistad kokku, sest Armik tõendas järeleand-
mata, et see uus pettus Sakslaste poolt on.

Nad ei olnud oma ettewalmistustega weel wal-
mis, kui korraga üks noormees Sakste laagri poolt
Eestlaste juurde ruttas ja selle sõnumi toi, et Saks-
lased suure wäega juba üsna nende ligidal metsas on.

— Põgenegu, tell elu armas, nad woiwad igal
silmapilgul siia jõuda. Mets on nende söjawäge
täis, põgenege üle soo, sinna ei saa nad oma ho-
bustega järele.

Kõik ehmatasiwad ara. Niboane wahtis aga
imestusega nooremehe otsa, see oli ju rüütli heal,
kes teda mere-surmast peastnud — aga nüüd tuli
talle ka häkiste meelde, et seesama noormees siis
tondilossis olnud, tui tema sealt üra peasten. See
oli imelik. Aga täna ei oluud tal aega selle üle
pikemalt järele mõtelda. Nüüd oli tarwis waadata,
luida wiisi siit peaseda.

— Seda ma ütlesin tohe, need koerad petawad
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meid, hüüdis Armik. Wasta, näitame, et meie ka
ilma sõjariistadeta neid ei tarda.

— See on asjata, ütles üks wanem sõjamees.
Põgenemise läbi fteaseme meie wahest köit ara. Meie
Peame oma jõudu waga kokku hoidma, warsti wöi-
wad meile Rootslased ja Soomlased abiks tulla ning
omale weel laugemalt wenoade käest uusi mehi saada
— siis hakkame uuesti peale.

Enne kui ta otsa sai rääkida, langesiwad Saks-
lased metsast nende peale. Suures segaduses pani-
wad Eestlased soo peale põgenema, kes enam põge-
neda ei saanud, hakkasiwad wastu, aga mis aitas
nende wasw hakkamine ilma sõjariistadeta!

Ka Wiboane ja Armik oliwad wastu hakkajate
seas. Wecl ei olnud Wiboane waenlastega kottu
Puutunud, kui ta häkiste üht pehmet kätt enese kulles
tundis. Ta waatas ümber ja leidis imestusega selle
nooremehe, kes tondilossist teda wälja toonud ning
merelt peastnud.

— Põgene, Wiboane, muidu oled sa ladunud,
ütles ta kartliku näuga julge mehe otsa waadates.
Wiboane südamest käis iseäralik soojus läbi, kui ta
nende ilusate silmade sisse waatas, mis sügawasse
tõmmatud kübara üäre alt ara seletamata säraga
wälja waatasiwad.

— Minu hea tundmata sõber, sa tahad jälle
mu elu peasta, ütles Wiboane liigutatud tänuga.
Kuhu pean ma põgenema, kui mu wennad siia
jääwad!

— Sina üksi ei jõua ühtegi teist ega ka ise-
ennast peasta, waid wöid enesele surma leida —
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Kui sa oma rahwale tahad head teha, siis hoia oma
elu — tule, ruttu, ruttu, enne kui põgenemise tee
kinni ja Peasemine wöimata.

Nende sõnadega tõmbas ta Wiboane enese järele,
ruttas temaga mööda lvösa äärt edasi, waenlased
oliwad juba lagedale jõudnud, üks salk oli neid
näinud ning hakkas taga ajama.

Sel ajal oli Armik mitme julge mehega wöidel-
nud. Ta südames kees kättemaksmise himu, ta sil-
mad otsisiwad oma armukese mõrtsukat, ta ei W0i-
nud põgeneda, ta pidi temaga tasa saama.

Waenlaste salgad lätsiwad paksemaks, tema seltsi-
mehed langesiwad nende m00ga hoopide all kui Hein.
Pea oli tema üsna üksinda weel wöitlemas. Ka
üks noor rüütel oli tema käe all langenud. Siis
aga trehwas teda niisugune piigi hoop pähä, et ta
surnult maha langes.

Üle tema ja teiste kehade kihutasiwad waenlased
edasi, Eesti mehi pehme soo sees maha tappes, sest
et nad seal eest ara ei saanud põgeneda.

Üle kolme tuhande Eestlase surnukeha katsiwad
lahingi põldu. RSomsa südamega läksiwad ordu
meistri svjawüed Tallinnasse — nende kawalus oli
neile täielise woidu toonud.

Kui lahing möödas oli, tuli linnast hulk rahwast
sõjaplatsi waatama. Maa oli Eestlaste surnukeha-
dega täidetud ja maa werega segamine sopaks talla-
tud. Kellelgi polnud waeste langenute tarwis liigu-
tuse ega kaastundnmse pisaraid, kõik oliwad rööm-
sad, kui toored rüütlid oma waprusest siin kntlesiwad.

Armik ei olnud mitte üsna surnuks jäänud, waio
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hirmsa pörutamise järele uimaselt maha kukkunud.
Suur kära äratas ta jälle alesse. Ta löi silmad
lahti; tema ümber käisiwad linna inimesed surnuid
waatamas ja riisumas. Ka tema oli paljaks kis-
tud ja ta pahem käsi puruks tallatud. Ta tundis,
et ta surm lähedal on, aga weel ei olnud ta wanne
täidetud. Ja seal käis von Ilsede uhke hobuse sel-
jas, näitas surnuid ja naeris waeste õnnetumate
tehade juures. See naer oli hirmsam kui kõige
tigedama metsalise wihane kisendamine.

Kus tuhanded oma elu pettuse läbi wiletsalt on
lõpetanud, seal pidi weel neid naeretama. Naerja
oli oma hobusega Armiku ligi jõudnud. Nagu wälk
targas see wiimse Muga maast ülesse ja kiskus rüütli
hobuse seljast maha.

Ta oleks palja käega lossiherra surnuks peks-
nud, kui mitte üks teine rüütel, kes seal ligidal oli
ja seda asja nägi, mitte lvahele ei oleks käranud.
Enne aga, kui see talle üht ainustki mööga hoopi sai
anda, purtskas Armikil tume were joon suust, ta
kukkus maha ja oli surnud.

Ehmatanud maa-ülem waatas ülesse tõustes oma
Peale tükkija otsa — ta tundis teda ta näu armist
ära. —

Ta naeris — see naer oli tole.
Ebausklikud linna kodanikud taganesiwad kartli-

kult lahing: platsilt, nad nägiwad, missugune wiha
Eestlastel nende wastu on, et surnukehadki ülesse
töusewad oma waenlastele kätte maksma.

— Raiuge surnukehad tükkideks, kisendas Iärwa
maa-ülem, muidu töusewad need wcel ülesse.
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Ja siis tegi ta seda Armilu kehaga. Armiga
pea weercs ta jalgade ette, ta langeks jäänud silmad
oliwad lahti ning waatasiwad mõrtsuka otsa. Maa-
ülemal oli kui waataks ta kohtumöistja silmad tema
südamesse, kcs ta hirmsaid tegusid üksikult tunneb
ja praegu walmis on tema elu üle otsust tegema.
Ta pööras oma silmad körwale ja astus rilttu sealt
laugemale.

40.

Geist k o r d a p e a l i s t u d .

Wiboane ja ta noore seltsimehe järele oliwad
waenlased kuni weikese Piirita jõekese juurde järele
jooksnud, kus podsaste warjus üks weite paadike
seisis, mille sees nad ära tahtsiwad pögcmda.

Enne aga kui nad paadi sisse jöudsiwad, oliwad
juba mitu tugewat meest Niboane ümber asunud,
nii et ta enam edasi ei saanud. Ta wirutas neist
ühe oma nuiaga maha, tiskus oda ta kärsi ara ja
wiristas sellega kui wihane Wwi enese ümbcr. Waen-
lased taganesiwad silmapilguks. Seda silmapilku tah-
tis Wiboane lootsikusse kargamiseks tarnitava, aga
waenlased, kes tema niwust aru saiwad, kargasiwad
hakiste jälle ta peale. Ühel neist läks korda oma
piigiga nii tugewaste ta dlasse lüia, et uimaselt
seliti lootsikusse kukkus. Õnneks oli s l̂le hooga ka
lootsilule niisugune hoog antud, et ta kaldast eemale
läks ning wee läbi waenlased põgenejatest lahutas.
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Wiboane oli langest pörutamisest kui surnud.
Ta öla haaw jooksis palju werd, aga ta seltsimehel
ei olnud aega teda kinni siduda, sest taga ajajad
oliwad kännul ja püüdsiwad oma piikidega neile ja-
rele wisata ehh lootsikut kaldasse tiskuda. Noormees
sdudis kõigest jduuft ning juhtis sõiduriista kitsas
jões nii osawusega, et kaldal seisjad teda kinm pidada
ei saanud.

Wiimaks jätsiwad tagaajajad asjata katset maha
ja ei tulnud enam järele. Kuiwa maa peal oli ju
inimesi küllalt, mis tarwis siis just neid kahte taga
ajada.

Nii vea kui suur häda möödas oli, waatas noor-
mees Wiboane haawa järele, kiskus enese kuue eest
lahti, tõmbas selle alt ühe talli rätiku wälja ning
sidus sellega werd jookswa haawa kinm. Wiboane
oli ikka weel kui surnud ja ei teadnud midagi, mis
temaga sündis.

Nasta ohtat kuulis ta jälle enese taga lisa ja
kära. Ta waatas ehmatusega lagasi. Sealt tul i
ordumeister oma söjawäega. Ta weri kees tärmeste.
Põgenemise Peale ei wöinud siin mõteldagi. Ni i pea
kui ta jöe pealt wälja oleks tulnud, oleks teda näh-
tud — ja kui tal ka korda oleks läinud kuskile pöö-
saste wahele ära peita, siis ei oleks ta seda ometi
teinud. Kuhu oleks siis Wiboane jäänud. Tema
elu näis talle ütlemata kallis olema.

Paremalt kaldalt jooksis weike M e sisse. Ta
Pööris sinna ja Mdis kõigest jouust. Suured higi
tilgad weeresiwad ta lökendawaid palgeid mööda alla
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— aga ta ei pannud kordagi nwla käest, et higigi
näult ära pühkida.

Päike oli juba looja weerenud ja metsade all
hakkas ööpimedus aset wötma, aga jöe peal oli weel
kaunis walge. Soo pealt, kuhu täna nii palju
Eestlaste surnukehasid maha jäänud, tõusis walgc
aur ülesse. Eha ja punakate pilwede pealt lauges
sinna imelik punakas paiste — wöi tuli see neist
wereojadest, mis seda auru sünmtasiwad?
* Mis sõudja kaua juba kartnud, oli wiimaks sün-
dinud: sõjamehed oliwad teda näinud! Nüüd algas
taga-ajamine. Lugemata hulgal joolsiwad nad waese
põgeneja järele, kes körwalises jöe harus nende eest
warju lootis leida, aga nüüd ennast petetud nägi
olema. Wasta wett oli wäga raske sõuda ja nii
suure hulga eest ei wöiimd ta enam ära peaseda.
Ta süda wärifes, ta luges palweid, ta sõudis kõi-
gest Must — tagaajajad tuliwad aga silmapilk lige-
male. Meelt ära heites tvaatas ta selja taha, kuhu
ta wiimaks warjule woiks saada.

Hele röömuwälge paistis ta näust. Weel mõni
kümmend sammu, siis oli ta lagedal wee pinnal,
mida paks walge udu lattis.

Ta tõmbas kõigest jöuust. Mdned tagaajajad kar-
gasiwad juba talle wette järele — ta karjatas hirmu
pärast, nii et Wiboane ülesse ärkas ja wöeralt enese
ümber waatas.

Aga juba oli ta lagedal wee pinnal ja kadus
mõne silmapilgu järele werejänuliste tagaajajate sil-
mist udu sisse.

— Jumalale tänu, me oleme peastetud! hüüdis
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ta nõrga healega. Nõrgalt langesilvad ta käed mö-
lade kullest körwale maha, ta oli nii wäsmud, et
ennast mitte liigutada ei jõudnud.

— Kas meie jälle merel oleme? küsis Wiboane.
— Meie oleme järwel.
— Sa oled mind jälle fteastnud.
— Ma loodan, et me peasenud oleme.
— Kuidas pean ma sind küll tänama!
— Ma ei nõua tänu — ma täidan oma kohut.
— Mis kõhus on sul minu, ühe wöera inimese

wastu?
— Ligimise armastus ci waata WSera ega tutwa

Peale. Ta peab igal pool oma kohuseks aidata, kus
abi tarwis on.

— Oh kui ilus on inimene, kui tal ärdas ja
kohuse tundlik süda rinnus tuksub. Aga ütle mulle
nüüd kord ka, kes sa oled, mu kähe — kolme kordne
elupeastja? Kui ma ei eksi, siis töid sa mu paari
nädala eest nlercjr wälja ning peaftsid mu mimwal
sügisel tondilossist — kas pole tõsi?

— Sa tead juba isegi.
— Aga kes sa oled? Mul on nagu oleks ma

neid silmi lord weel kuskil mujal näinud.
— Ära küsi seda — ole sellega rahul, mis sa

näed ja tead — muidu WSiks õnnetust tulla — sõb-
rus on wäga heitlik — ma olen juba ilmas näinud,
mis wcre wihkamine teeb — —

— Su sõnad on tumedad, ma ci saa neist aru.
— Ära püia ka neist aru saada
Sõudja oli oma silmad körlvale pöörnud. Sealt

langesiwad palawad pisarad järwe pinnale. ^
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Kesk öö ajal jöudsiwad põgenejad paremale jürwe
kaldasse.

— Katsu nüüd ennast peasta, Wiboane! rääkis
siin tundmata mees. Mina ei tule enam edasi.
Kauem ei wöi meie järwe peale jääda, hommiku lei-
takse meid siit ülesse. Hommikuks woid juba siit
kaugel olla ning omaste juurde koju jõuda.

— Omaste juurde! Mul ei ole enam omakseid.
Need on tige Kannewere lossiherra minult hirmsal
wiisil riisunud — ma olen üksi tlmas

— Sellepärast wihkad sa ta teda ja tema werdl
— Surmani wihkan ma teda ja tema sugu
— Ela hästi, Wiboane, ütles wöcras lämma-

tatud healega. Kui arm lõpeb, siis on kõik kadu-
nud. Oh taewas, millas lased sa waenlased wen-
naks saada, millal kaub õnnetumate õhkamine ja
ahastuse pisarate ojad?

Ta kadus järwe ka Idal paksu udu sisse.
Wiboane waatas tükike aega selle rmelise, aru-

saamata nooremehe järele, keda ta ainult siis nägi,
kui surm teda ähwardas ja temal peastjat tarwis
oli. Kes wöis ta küll olla? Missugune wöim sun-
dis wöerast teda oma elu kaalu peale panemisega
peastma? Kes wöis seda talle seletada?

Üks imelik wägi kiskus teda tugewaste selle ara-
seletamala inimese poole — oli see tänu tundmus?

Ta sammus sügawas mõttes edasi.
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30.

Selle õnnetuma lahinguga oli Eestlaste jõud mur-
tud. Mõne päewa järele alles jõudis Soomest Wii«
buri wanem ja Rootsimaalt Avo linna ülem Niko-
laus Son suure söjawäega Tallinna linna alla.
Rootslased tahtsiwad hea meelega Eestlasi aidata,
sest nad oliwad juba ammugi Tallinna linna enes-
tele igatsenud. Nüüd oli neil woimalik oma nöuu
korda saata ja linna Daam krooni käest ara woita,
milleks neile Eestlased omalt poolt abiks oliwad.

Ordu meister sai uute waenlaste tulekust mere
Voolt aegfaste sõnumid ja hakkas juba kartma, et
ta Rootslaste ja Soomlaste wastu kaua ei jõua
Panna ega Tallinna linna Harjumaaga ja Rakwere
linna Wirumaaga, mis Daam walitsuse all oliwad,
kuninga omals hoida.

Sellepärast walis ordumeister Wiljandi komturi
Goswin don Hercke Rakwere linna ülemaks ja kõigi
Nirumaa kindluste peameheks.

Goswin von Hercke wöttis uue ameti rõõmuga
wasta, ning laskis kõige esiti need Eesti malewa
ecstwedlljad, kes wiimsest lahingist Tallinna all Saks-
laste wangi oliwad jäänud, ära tappa.

Kui Äbo linna ülem Nikolaus Son Tallinna
alla oli jõudnud, saatis kawal ordumeister ühe oma
meestest kalamehe riietes lootsikuga merele, et Roots-
lased temalt sõnumid wöiks saada. Äbo linna ülem
laskis ka talamche kinni wötta ja oma juurde tuua,
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kes talle seletas, et Eestlased wiimse meheni juba
langenud on ning ordumeistril suur söjawägi Tal-
linna ligidal metsas laagris seisab, ning Wiru ja
Harjumaa kaitsjaks heermeistergi juba walitud olla.

Selle üle wihastas Äbo ülem kangeste ja saatis
saadiku Tallinnasse. Linna walitsus lepitas saadiku
enesega ära, ning mõne ftäewa järele pöörsiwad
Rootsi ja Soome söjalaewad tagasi, ilma et Eest-
lastele kõige wähematki abi oleksiwad toonud.

Wiboane tatsus siis weel wiimast abi. Ta läks
salaja ühe teisega Pihkwasse ja palus Wenelasi enes-
tele appi. Wenelased ajasilvad 5000 meest kotku ja
tuliwad Tartusse. Ruttu saatis Riia komtur Diet-
rich von Rambow, kes sel korral Kirepis oli, Põlt-
samaa ülemale Hildebrandt von Lentenile ja Sakala
maa ülematele sõna, et nad nii ruttu kui wöimalik
oma söjawäega Wenelaste wastu Tartusse tuleksiwad.
" Warsti oli rüütlite söjawägi koos ning läks ühen-

datud jöuul Wenelastc peale. Palawas wöitluses
kautasiwad Wenelased 1000 meest ning mitmed ordu-
wennad Sakslaste poolt jäiwad lahingu wäljale.
Nenelased läksiwad tagasi ning wiisiwad palju r i i -
sutud wara enestega ühes. Eestlased jäiwad ikka
abita, ise oma saatuse hooleks.

Jaagupi päewal selsamal aastal hakkasiwad ka
Saarlased mässama. Nad löiwad kõik Saksad, noo-
red ja wanad, maha ning uputasiwad preestrid merde.

Selsamal ajal aga jõudis Preifimaalt abi Har-
jumaale mässajaid käristama. 2 komturi, 27 ordu
rüütlit ja 600 sõjameest raudriides tuliwad Tallinna
ordumeistrile appi.
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Nüüd algas Harjumaal hirmus sõda ja weretva-
laminc, mille sarnast päike terwel maa pinnal pole
näinud. See ei olnud enam õieti sõda, waid hir-
mus kättemaksmine. Kõik talu hurtsikud süüdati
PSlema, põgenejad püüti tinni ja wisati tulde ja
kes muidu ial rahwa seast ette juhtus, see tapeti
halastamata kombel ära, oli ta noor ehk wana,
wäeti laps ehk wana rauk, tes sellest hoolis!

Ajaraamatutest leiame, et see sõda 50,000 Eest-
last igaweste magama on pannud. Endised rammu-
sad küla nurmed oliwad rahwa wercst sooks sõtkutud
ja nutetud pisaratest oleksiwad jõed wöinud saada,
kui need kokku oleksiwad woolanud.

See hirmus werewalamme oli maa rahwast la-
gedaks teinud. Wana Wiida isa ja leinaja Armike
ema, kes Kannewere lahingist saadik koos elasiwad,
leidsiwad ka halastamate Sakste käes surma. Wähe
oli neid, kes metsadesse pögenesiwad ning sel wiisil
oma elu peastsiwad.

Kui talwel külm merele jää kaane peale pani,
siis läksiwad ordu sõjamehed ka Saarlastele kätte
maksma. Kellele nad seal elu kinkisiwad, neid toitvad
nad ahelates üle mere ning müüsiwad Wenemaale
orjadeks.
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42.

Isa za tütar.
Suwine i lu oli ladunud, sügise käes.
Lõuna päike paistis weel õige soojaste sinisest

taewast wiltu maha ning tasane tuule öhk landis
lumiwalgeid pilwefid rahuga üle kõrge taewalautuse:
Küllaseks läinud wösamets helendab oma wärwi päi-
kese käes pea kulla säraseks, mille seas üksikud paju
ja sireli pöösad weel suwerohilist kuube kannawad.
Lehed libisewad wirinal puudest, wösa tõuseb paewa
poole ikka kõrgemale ning kasub wiimaks suureks
metsaks, mille tollane kroon päikese all kui sula kuld
hiilgab. Hilised kured lähewad rongis üle maa ja
laulawad oma wiimist ühetoonilist laulu; muidu on
Mk tvait, nii wait kui hauas, nagu ei oleks elu
maa peal enam olemaski.

Üksi ühe suure tammi all on weel üks inimene
näha. Ta walge pea ja habe tunnistab ta suurt
wanadust, ning asjata katset ülestöusta, ta suurt
nõrkust. Tamme lehtede läbi tungiwad päikese kured
ja maaliivad rohu peale hüppawat walgust ja warju
maasoleja kahwatanud näu peale.

— Tamm kaswab aastasajad ja seisab täis tuge-
wuses ka aastasajad — inimene langeb lühikese wöit-
luse järele surma maale, rääkisiwad ta huuled tasa.
Inimesed on kõik otsas — nad on kõik ara tapnud
. . . üksi mind wanakest pole nad üles leidnud. . .
nüüd pean ma siia surema ilma abita, ilma armas-
taja käeta, kes mu silmad kinni wajutaks. Ma näen
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juba kaarnaid kõrgel oma pea köhas keerutama, kes
minu silmade tumedaks jäämist ootawad. Nad on
rikka saagiga ahneks läinud — nad ei taha enam
wana, nad ootawad uusi ohwrid. Oodake, pea on
ta wiimse elawa hinge keha külmaks lämud ja te:e
woite oma hirmust lõikust algada — sus aga pole
teil enam midagi oodata.

Ta liikumata, klaasifed silmad waatasiwad pm-
tese sisse, nagu ei teeks walgus neüe sugugi enam

Juba tükike aega tondis üks noor nmsterahwas
metsa serwal söödiks jäänud küla põldude aäres ja
waatas kurwa ja kartliku Pilguga aegajalt enese
ümber, nagu otsiks ta tedagi, ehk nagu kardaks ta

midaqi. „ ,
Korraga jäiwad ta silmad selle suure tamme

Peale seisma, mille all wanake lamas.
Ta oli wanakest näinud — ta astus ettewaat-

likult lähemale. See ei olnud mitte surnukeha, see
liiqutas ju! Oh mis önn, weel üks elus munene
sim kõledas paigas! Neiu süda tuksus ri)0nm Pärast
pea nii waljuste, et seda kuulda wöls

Ta tasased sammud ei olnud wanakest nntte eksi-
tanud See rääkis iseeneses. Tulija jm kuulama.

— Taewane Jumal, ütles wanake, km Sa tae-
was clad ja maade ning rahwaste üle waktsed sus
näed ja tead sa ju kõik, mis rlmas sünmb. Mks
lased sa siis ülekohust hõisata ja ilmasüütmd kanna-
tada ja hukka minna! Tee kord ots õelusele, kauta
ara tigeduse ja wiha waenu ilmast — mis hea meel
wöib sul sellest olla, kui inimesed inimeste elu W0ta-
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wad, kui nutu jõed ju maad kastawad ja were aur
taewast pimestab? Lase wenna arm päikese selguses
paista, lase ta soojendawad kured iga inimese südame
põhja tungida, näita igale ühele ta inimese kõhust
— oh, lõpeta köit hirmu ja ahastust inimeste kes-
kelt Ura Põlga ühe õnnetu wanakese wiimast
palwet ära — tema huuled on pea igaweste wait
ja ta südame tuksumine lõpeb, siis ei tule ta enam
sind waewama. —

Kuulaja piiga ei jõudnud ennast enam hoida^ ta
nuttis liigutuse pärast.

Kõneleja kuulis seda. Waewaga pööris ta oma
silmad selle tasase heale poole ning waatas suure
imekspanemisega nutja neiu otsa.

— Weel on üks elalv hing — ma pole mitte
üksi, ütles ta röömfa näuga. Aga miks sa nutad?

— Su sõnad on mind sügawaste liigutanud,
nad on kui minu südamest räägitud.

— Kes sa oled, lapsuke?
— Üks WSeras, kõigist maha jäetud — üksi —

hirmus üksi.
— Kas sul siis omakseid ei ole?
— Ei ole, kostis neiu ikka weel nuttes.
— Ma märkan, hirmsad Saksad on ka sinu

omaksed sult riisunud ja su waeseks lapseks teinud,
nagu sadanded teised . . .

— Ei mitte . . .
— Ma ei saa sinust mitte aru.
— Oh minust ei tvöi, ei tohi keegi aru saada.

Ma ei ole mitte enam ilmas, aga ma elan ometi.
— S u sönak lähewad ikka weel tumedamaks.



— 279 —

— Niisama tume on ka minu elu.
— Oh lapsuke, kelle elu ei oleks nüüd tume! Kui

mulle keegi minu elu saatust meelde tuletab, siis
tahab mu süda lõhkeda — mu keele peale tikuwad
wande sõnad —

— Aga sa palusid ju ise, et Jumal wchawaenu
inimeste wahelt kautaks ja wenna armastust päikese
selguses surelistesse rindadesse istutaks.

— Kõigil asjadel on oma piirid. Kui sellest
üle läheb, siis kätkeb kannatuse lõng ja lõpetab lep-
pimise. Ja minul on ka üks niisugune inimene,
lellele ma ialgi ei woi andeks anda ega temaga ära
õppida — ma nean teda, kui ma tema peale mõt-
len. Oh, mul kõigub igal pool ta hirmus were-
jänuline nägu meeles . . .

— Kes on see inimene?
— See on Iärwa maa-ülem, Kannetvere lossi

herra
Piiga läks näust walgeks . . . ta kchatas.

Nanake ei näinud ta nägu ega kuulnud ta tiljatuft,
waid kõneles tugcwama, warisewa healega edasi:

— Tema on mu elu õnne rikkunud, mu nane,
mu paremad sobrad hukanud, ta on mu ainsa lapse,
ise oma tütre ja terwe rahwa mõrtsukas. Ni i
tõeste tui päike mu peale paistab, peab tema ja ta
sugu ära neetud olema —

— Pea kinni, wanake, ära räägi neid hirmsaid
sõnu. Inimese wiha ei tee mitte, mis Jumala ees
Sige on. Kättemaksmine on minu päralt, ütleb I s -
sand. Mandumine on hirmus asi — ta wöib ka
Sigeid trehwata . . . wöta tagasi oma wande sõnad.
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Kui tema sugust mõni peaks weel elama, kes mitte
wahest seda ara ei ole teeninud, siis peab tema
ilma süüta wande koormat kannatama — —

— Ma panen oma käe siia külma kiwi peale,
mis niisama külm on kui mu süda warsti saab
olema. Ma pean weel need rasked sõnad ara rää-
kima, enne kui mu keel kangeks jääb. Ma kutsun
sinu, kes sa wcel ainus elaw inimene siin maal
oled, ja oma wanemate waimud ennemuistsete juma-
late maalt oma tunnistajaks. See maa, mis teda
on kännud, argu enam ial õitsegu, rääkis wanake
ilma tütarlapse palwest hoolimata edasi. Lõpku
tema nimi ja kadugu ta weri igaweste — mis sel-
lest kolalik oli, seda on ta ise oma käega walanud —

— Halastaja Jumal — mis veab minust küll
saamal hüüdis wäriseja piiga silma weega. Sa
oled mind raskeste üra neednud.

— Sind? Sa ei ole mulle mingit kurja teinud?
— Ma olen selle liha ja weri, keda sa ara

needfid.
— Sina?
— Mina jah, ma olen Kannewere lossi herra

tütar Hilda . . .
— Pühad igaweses taewas, sina oled Hilda . . .

sa elad weel . . . on see wöimalik?
— Ma elan weel — su wanne ei ole mind weel

ilmast ära kautanud. I l m peab mind surnuks; ta
arwab, et ma Iüripäewa öösel lossi ära põlesin —
ma peastsin ennast maa-alust teed mööda — ma elan
weel —

— Hilda i hüüdis wanake sulawa healega. Tule
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mu rinnale — sa oled minu laps — mu ladunud,
surnuks peetud õnnetu tütar.

Hilda ei saanud neist sõnadest midagi aru. Ta
laskis enese kätt pigistada, laskis enese otsa ette
suud anda, laskis eunast wanamehe rinnale waju-
tada, ta ei teadnud mitte, mis fee tähendas.

— Sa etsid, mu hea wanate, ütles ta niisugu-
sest hellitamisest meelitatud, mis ta weel ilmas enne
tunda ei ole saanud. Nanaduse nSrkus teeb su
meeled segaseks, sa jampsid mSlftmata fonu.

Hilda, sa oled minu tütar, sa oled minu
surnud abikaasa weepUt — oh mis önn, et sind
weel elusalt leian. —

— Oh kui need sõnad oiged oleksid, ohkas Hilda
ikka weel uskmatalt. Mrs tähendab suur rikkus ja
ja kõrge seisus, kui õige inimese süda puudub!

Laps, kas sa ei rSömusta sugugi oma isa
üle, keda sa weel enne surma näha oled saanud?
Pea wöib surmaingel mind sitt üra kutsuda ja sina
jääd jälle üksi. W0i on kõrge seisus ja rikkus sinu
südame ka jääks külmetanud, nagu suurte ja rikaste
inimeste südamed kõik on? Oh see oleks hirmus
löök mu waesele südamele — see oleks mu silma-
pilkne surm.

— Kallis wanake, ma ei mõista sind mitte. Sa
nimetad mind omaks lütrets - nuna olen ju ometi
Kanncwere lossiomaniku tütar. Km sinu sõnad oiged
oletsiwad, siis oleksin ma toige õnnelikum inimene
sinise taewa all — siis tohiksin ma jälle elada —
siis oleksin ma tema wääriline, siis ei põlgaks ta
mind mitte
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— Laps, ah sa ei wöi sellest ka aru saada, ma
ei ole sulle weel midagi äraseletanud. Sina olid
maa-ülema juures kõige inimeste, sinu oma ja tema
teades tema tütar, aga see ei olnud õige. Sa olid
lossiherra õige tütre wastu ara wahetatud. Nüüd
nõuan ma sind enesele — sa oled minu tütar, minu
liha ja weri — ma ei räägi wanaduse nõrkusest ega
jampsi, usu mind, sa ei ole mitte selle inimese tütar.

Nüüd kadus piiga südamest tahtlus wanakese
wastu.

— Sina oled mu isa! See onn ei mahu mu
waese rinda . . . ta on liig suur. Lase mind röömu
pisaraid oma rinnal walada — lase ennast kallis-
tada — lase mind hõisata — minu isa südames
elab õigus, puhtus, ligimese armastus — see külm
südameta rüütel, kcda ma ainult kartsin, pole nutte
minu isa — ma pole mitte selle weri, keda kõik ära
needwad — sina ja terwe rahwas — sinu hirmus
wanne ei puutu mitte enam minusse!

Ta ei saanud edasi rääkida. Tummalt langes
ta isa körwa maha, hoidis teda oma käte wahel,
waatas pisarate alt hellaste wanakcse kahwatanud
näusse. . .

— Minu wanne ei mõju sinusse, mu Hilda,
aga mu onnistus peab sind saatma, rääkis isa pü-
halikult ja tõstis oma nõrgad, wärisewad käed ülesse.
Püha neitsi Maarja, W0ta mu lapsuke oma kaits-
mise alla, kui mind enam ei ole. Kinnita temale
minu õnnistust, ta on seda ära teeninud. Ta on
õelate keskel weel auusaks inimeseks jäänud, saada
talle 0nne ta eluteel, ole sina ta kaitsja ingel elus
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ja surmas! Oh tema seltsis oleks mulle elu weel
magus, aga ma pean surema — ma tunnen juba
surma nõrkust oma liikmetes —

— Isa, sina tahad ära surra — ei, sa pead
elama, hüüdis Hilda ehmatades. Surmgi ei tvöi
nii halastamata olla, et ta sinu kõhe jälle minu käte
wahelt ära kisub . . . Mis haigus on sul, kallis isake?

— Ma pole kaua aega enam midagi söönud . . .
— Püha M a a r j a . . . sa oled nälgas . . . sa

tahad nälga surra oma uueste leitud tütre käte wahel.
— Kõik külad on ära häwitatud, põllud pole

wilja kännud — kõik toiduwara on ära riisutud —
kust pidin ma wötma, millega oma nälga kustutada?

— Hilda otsis oma taskust talle leiba, töi lähe-
dalt hallikast wett — ning waatas haleduse pisara-
uga pealt, kui nõrk isake ahnelt söi, mis talle kätte
oli antud.

— Nüüd ma ei sure weel mitte ära, ütles ta
5is tütrele. Jumal on sind minu peastjaks saatnud
— ta pole meid kumbagi weel maha jätnud.

Tükikese aja pärast sai Hilda jälle rääkida.
— Sa ütlesid, armas isa, kõneles ta, et ma

lossiherra tütre wastu wahetatud olen — kes on
sus see lossiherra õige tütar?

— See elas waesel wiisil talu hurtsikus.
— Kas siin ligidal kusgil?
— Mango hurtsikus.
— Mango hurtsikus! Ja tema nimi oli Wiida?

küsis Hilda elawusega. — Jah. Kas sa teda tundsid?
— Ta oli mu sõbranna. Oh kui ilus, nüüd
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WSib ta rikkaks ja suureks saada. Kus ta peaks
praegu olema?

- ^ Seal kus tuhandad teised sinu sugused.
— Surnud!
— Jah!
— Ja ta ei ole mitte oma õiget isa näha saanud?
— Surres on ta teda näinud.
— Siis oli ta isa tema suremise juures?
— Ta isa on ta oma käega tapnud. . .
Wärin käis Hildas üle ihu. Ta ei julgenud

enam edasi küsida. Ta kartis neid hirmsaid sala-
dusi, mis isa suu talle weel wöib awaldada. Nüüd
ta teadis, mis see tagasihoidlik tundmus oma endise
isa wasta ta südames oli olnud, nüüd sai see kor-
raga enesele selgema näu — sel oli sügaw polgdus.

43.

J ä l l e n ä g e m i n e .

Tal i oli üle maa käinud ja lume tekiga kõik
rüüstatud köhad ja surnute luud kinni matnud; ke-
wade oli uuel i lul kätte jõudnud ja kõik metsad rõõm-
sate laulu lindudega täitnud, aga talumeeste aasad
ja nurmed jäiwad tühjaks. Inimesed olid otsas —
terwel talwel ega kewadel polnud Hilda oma isaga
inimese hinge näinud. Nad oliwad meestele sügisel
ühte hurtsikusse metsa nurka weikese hurtsiku üles
ehitanud, kus sees nad külma talwe tähekesi üra ela-
siwad. Nii pea kui kewade käes oli, käis Hilda
igapäew waljas nagu üksik puurilinnuke teiste järele
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kurtmas. Ta oli juba selle mõttega harjunud, et
Niboane enam elawate keskel ei wiibi, ning ei ,m-
risend mitte oma walju saatuse peale. Ta kandis
oma walu waikselt. Pea kõik lilled ja pöösad, kelle
juures Hilda wiibiüud, oliwad tema kurbtust pisa-
ratega lastetud. Kui ta enese silmad kuiwaks oli
nutnud, tuli ta jälle koju isakese juurde tagasi, kes
talle troosti sõnu rääkis ning teda waigistas. Siis
oli ta jälle röömus tüdruk, kes oma isa südamest
armastas ja tema eest kõik tegi, mis ta niöis ja
jõudis. —

Taewas oli selge, walkjas sinine ning päike pais-
tis kewadise soojusega. Mõni arw walgc pilwe
tombuke ujus siin ja seal tasakeste nagu üksikud lui-
ged ääreta mere pinnal. Ime selge walgusega tun-
gisiwad wirwendawad päikese kured tasase tuule käes
kahijewate puulehtede läbi rohu peale maha, kus weel
hommikused kaste tilgad hiilgawates wärwides sära-
siwad. Jälle köndis Hilda mööda metsa alust ja
laskis silmad üle söötinud nurmede käia. Tänane
ilm töi tema kurwa rinda imelised, ära seletamata
kurblik-magusad tundmused. Kõik helises tema üm-
ber nagu hõbe keelil, mis ta rinnas maheduste wastu
kõlas. Ta ei mõistnud seda ara seletada, kuidas ta
täna nii õnnelik lvöis olla, nagu oleks kannatuse
ajad möödas, nagu aimaks ta 0nne lähedust ette. —

Tükike maad siit eemal tuli üks meesterahwas
metsa wcerel nähtawale. Ta laskis oma silmad üle
lagendiku lennata, siis pühkis ta nad oma käreda
kuue käiksega kuiwaks.

— Neist rohilistest põõsastest paistis kord minu
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isa küla wälja, rääkis ta iseeneses. Seal seisilvad
mu sõprade majad rahus ja õnnistuses, seal mängi-
sin ma oma lapse pöltve mängud, seal ei tunnud mu
süda weel elutormisid, mis nüüd mu ümber asuwad
ja mu rinda waluga täidawad. Kõik on seal nüüd
tigeda waenlase saagiks langenud, mis ta maha jüt-
tis, seda söi tuleleek. Kes weel elama on jäänud,
need hulguwad kui waesed kerjajad ühest tühjast kö-
hast teise, nende südametes on merised haawad, mis
ei parane. Tule, sa waigistaja waim, kes sa kõiki
waeseid toidad ja haigetele terwist annad ja wäsi-
nuid puhkama saadad, lase ka mind rahu leida ja
oma wendade juurde magama minna — mis pean
ma üksi siin õelas ilmas peale hakkama!

Ta silmad taisiwad ringi. Talle puutus Hilda
maja suits silma.

— Wistist peab seal weel inimesi olema, ega
muidu suitsu ei woi olla, ümises ta. Kaua aega
ei ole ma enam inimesi näinud.

Ta hakkas edasi sammuma.
Häkiste näeb ta üht naesterahwast, kes suure

rätiku sisse on mähitud ja wäärduwal sammul edasi
tuigerdab.

Ruttu läks ta wankuwa kogu poole, kes nüüd ühe
tugewa tamme tüwe najale seisma oli jäenud.

— Taewale tänu, ometi kord ka üks inimene, hüü-
dis ta isieneses.

— Wanake, mis sa siin teed? küsis ta sõbrali-
kul healel, sest naisterahwa wankuw käik ütles talle,
et see inimene noor ei wöinud olla. Pealegi oli ta
nägu üleni rätiku sisse käetud.
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Naisterahwas würises — ta ei wastanud midagi.
— Pühad taewas, see on ju Wiboane — ta ei

ole mind ara tunnud, ümifesiwad ta huuled tasakeste.
— Miks sa ei wasta? küsis Wiboane. Mina

olen üks õnnetu inimene, kes kellegile kurja ei
taha teha.

— Miks pärast nimetad sa ennast õnnetumaks?
küsis tume heal.

— Keegi teine ei woiks minu asemel ka õnnelik
olla — ma olen kõik kautanud — oma rahwa, isa-
maa, sugulased, sobrad ja ka tema. —

— Kelle?
— Oh, mis pean ma sellest rääkima, mis mu

südame haawad walusaste lahti kisub — rohtu seal
ometi ei ole.

— Wahest on weel rohtu. Räägi!
Need sõnad oliwad suures ärituses räägitud. Wi-

boane ei pannud seda imeks — wcma inimese heal
wäriseb ka tihti!

— Ma olen kord üht neiut armastanud, üht
taewalist piigat, kelle pilt mul meelest ei kau.

— Miks see su õnnetuks teeb?
— Ma olen ta armastust enesest ära tõuganud. —
— Mikspärast?
— Ta oli minu weriwaenlafe liha ja weri.
— Aga kas ta siis ta niisama sugune were

januline oli, kui need, keda sa ta sugulasteks
Pidasid?

— Ta oli ingel ise.
— Ja sa põlgasid tema siiski ara.
— Ma ei teadnud seda siis weel mitte. Mu
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Üritatud waim maalis mulle temast, kui ma kuulda
sain, et ta maa-ülema tütar ol i , ühe petliku ilusa
pildi. Ma nügin tema käed omakste werest tilkuma,
ma armastasin teda nörga-meelselt, aga ma pidin
teda ara tõukama — ta oli mu meelest roojane.

— Ja sa armastad teda tveel praegu?
— Ta on minule wangi süia järele toonud, ta

on teisi inimesi aidanud ja kõigile ainult head tei-
nud — ta ei ole mitte oma hirmsate sugulaste tigeda
südamega. Ma sain seda kuulda — aga hilja, hilja
— siis oli köit wöimata. Ta on surnud minu süü
läbi — ma olen tema mõrtsukas, ma olen oma
südame tapja.

— Aga kui ta weel elaks!
— See ei ole WSimulik — surnust ei tõuse

leegi üles. Oh kui see nii oleks, siis oleksin ma
töige hirmsamast südame piinast pri i ! Ta peaks
minu üle kohut mõistma, ma läheksin hea meelega
surma, kui ta seda minult nõuaks — ainult mu
süda peaks sellest süüst puhas olema, et mina teda
olen surma saatnud.

Puu najal seisja naisterahwas ajas enese sir-
geks — rätik langes ümbert ä r a — ta ilusad sil-
mad waatasiwad pisarate läbi ära rääkimata õnne
tundmusega Wiboane otsa.

See tuigerdas ehmatades m0ne sammu tagasi.
— Hilda, Hilda! hüüdis ta neiu jalgade ette

maha langedes. Sa elad — sa annad mulle andeks
— sa oled minu oma!

Hilda tõstis ta õrnalt ülesse.
— Hilda, see on sinu käsi, hüüdis ta waimus-
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tusega neiu weikest kätt oma polewatc huulte peale
wajutades. Sa ei ole mitte paljas silma wiirastus,
sa oled Hilda ise — ma tunnen su kätt oma peus
- silmawiirastustel ega une piltidel pole kätt. Ütle,

Hilda, kas sina ka see ingel ei olnud, kes mu waese
emale wangikotta süia ja juua wiis, kui ta kõigist
inimestest maha jäetud tondilossis wangis oli?

— Seda ma tegin — aga see ei ole kõne wäärt.
— Si is wöin ma oma sureja ema wiimast soowi

täita ja tema tänu sulle kätte tuua. Ta on seda
mulle weel surres peale pannud.

— Ma tean seda — ma kahetsen tema surma
südamest.

— Kuidas tead sina seda? küsis Wiboane imes-
tades.

Piiga naeratas.
— Wöta siis tema tänu minu käest wasta.
— Oh, mu 0nn on ärarääkimata — ma Pole

unesgi ni i palju onne näinud — unenäudki ei ole
sind nii suures õnnes ega lepituses mu juurde toonud —

Kaua lestis esimene õnnelik musu, mis maapeal-
set koigc suuremat õnne huultel südamesse imes.

— Ma kartsin ammugi, et sina enam elawate
seas ei wiibi, ütles wiimaks Hilda suure õnnega.
Kõik lilled teawad, kui palju ma neid oma silma-
weega olen sinu pärast niisutanud.

— Ja Kannewere lossi waremed teawad. kui
Palju nende tuhas minu pisaraid on, wastas noor-
mees õnnelikult oma armukest kaenlasse wajutades.
Mina ei oleks mitte elawate kirjas, kui üks Snnelik
tundmata noormees mind mitte mitu korda
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surma suust ei oleks peastnud. Ta on aga mõista-
tuse kombel ikka jälle minu käest ära kadunud ja
nüüd ei ole ma teda enam minewast sutvest saadik
näinud, mil ta mu Sakslaste käest peastis.

— Ja sa ei tea ikka weel, kes see noormees oli?
-— Ta ei ütelnud kordagi, kes ta oli.
— Kas sa tunneksid ta nüüd weel ära? küsis

Hilda naeratades ning wöttis Wiboane kübara peast
ja surus selle omale sügawaste pähä.

Wiboane waatas imestades Hilda otsa. Tema
ees seisis korraga see noormees, kellest ta rääkis.

— Oo, ma mõistuseta rumal lammas, hüüdis
ta siis. Töe poolest — see olid sina — ja ma ei
tunnud sind. Mu silmad pidiwad pimedad olema —
ma teadsin, et sa surnud oled — ma ei mõistnud
seda mõtelda, mis wöimata oli. — Kuidas wöifid
sa ometi mulle nii palju head teha, kuna mina su
wihaga enesest ära tõukasin?

— Armastus jõuab kdik! sõnas Hilda ja laskis
enese Wiboane rinna najale.

Wiboane nuttis . . . see määratu armastus I i i '
gutas ka tema mehe südant wägewaste. Ta nägi,
kui kaugel ta kõige oma mehisusega weel naise süda-
mest alamal seisis. Mis oli tema armastaja süda
Hilda armastuse wasta, kes ühtegi ohwcrt ei kart-
nud, ehk ta küll teadis, et Wiboane ta libedalt ene-
sest ära oli lükanud!

Ka isa önn oli ülesrääkimata, kui ta noore-
paari oma hurtsikusse nägi astuma ning kuulis, et
Wiboane Hilda peigmees ning tema armsa wenna
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Poeg on. S i in alles kuulis Wiboane, kes Hilda õieti
oli ja mis Wiidaga sündinud.

Wiida kasu-isa ja Armile ema oliwad mõlemad
Hilda tõsise isa silma all hinge heitnud.

Dnnelikud inimesed läksiwad siit snrnuhaualt lau-
gele lõuna poole, kus weel inimesi elas ning jäiwad
oma wendade sekka elama ning kandsiwad nendega
Päewa palawust ja töö koormat nurisemata.

44.

Ots.

Wanne, mis Hilda isa suust tul i ning tuhanda-
tes teistes südametes paisuwa wee woolena kõhises,
oli mõjunud, von Ilsede nimi on ladunud, ta sugu
n ela enam, ajaraamat nimetab tema nime ainult
üks kord ja pärast waikib ta sellest taieste. Ka
Kannewere loss kõige onia tondilossiga ja ümber seiswa
metsaga on kadunud. — Selle asemel seisab praegu
soo — wande elaw tunnistaja. Endine nimi ,,Kan-
neweregi" on rahwa mälestusest kustunud — ainult
nii palju teab ümberkaudne rahmas weel kõneleda,
et seal kord kusgil suur loss on olnud, milles hir-
mus kuri herra elanud, keda talupojad ta lossi ara
põletanud. Et ta lossi ära on põletatud, fee on ek-
situs, nagu auus lugeja eesseiswast loost ise näinud.
Maa pealsest uuhtlusest peasis ta küll ära, aga tae-
wase kättemaksja ette pidi ta ometegi astuma.

Ni i palju wöiu weel siia juurde lisada, et see
kõht Iär lva ja Harjumaa pi i r i ligidal mõni werst
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Paide-Tallinna postmaanteest eemal soo sees seisab
ja täna päenial Kaotla nime kannab. Juba see n i -
migi ütleb, mis selle köhaga sündinud.

Rändaja, kui su jalg nendel endistel wöitluse wäl-
jadel kõnnib, mida su esiwanemate weri ja silma-
wesi on kastnud ning kus nad oma kadund priiuse
eest langesiwad, siis niisuta seda kohta oma kaastund-
muse pisaratega. Ehk pesewad need wendade were
wande ara ja toowad sigidust ja onnelist elu maale
tagasi!



mis K. Vusch'i raamatnlaupluse kuluga Tallinnas ilmu-
nud ja säältsamast kui ka teistest raamatukauplustest ning

ümberrändajate raamatumüüjate käest saada on:

Amertla nudisjutud. Eesti keelde toimetanud A. Stankow.
Pildiga. Hind 15 kop.

Ära müüdud pulmalunb. Jutt Eesti rahwa elust.
Kirjutanud J . M. Sommer. Hind 20 kop.

Glsiteel. Ch. Kannike'se uudisjutt. Hind 25 kop.
Head jöbrad. Nowella linnarahwa elust. Kirjutanud

J . Pärn. Hind 20 kop.
Kihlaformus. Uudisjutt. Kirjutanud J . M. Sommer.

Hind 20 kop.
KVtistamise lörred. Eduard Wilde naljajutud. Hind

20 kop.
Mustad leegid. Eduard Wilde jutustus. Hind 30 kop.
Perua maa ,viimj.e I n t a ehe. Karl Frenzeli järele ees-

tistanud J . M. Sommer. Hind 20 kop.
Raamat, mida lVigil 'pole tarwts luaeda. Ch. Kan-

nike'fe naljajutud. Sisu: I . Üliõpilase kimbatus.
ll. Lobu-teekond Soome maale. lll. Önne°tott. IV.
Kõige uuem Tartu saladus. Hind 15 kop.

Randlased. Sündinud lugu. Franz Hoffmanni järele
Saksa leetest tõlkinud A. Stankow. Kähe pildiga.
Hind 15 kop.

Tala sidemed. Eduard Wildc uudisjutt. Hind 20 kop.



Gurnuls arwatud ehk kahele mehele laulatatud. Jutt
rahwa elust. E. Wichcrti järele Eesti keelde kirju-
tanud J . M. Sommer. Lind 30 kop.

Tallinna saladused. Eduard Wilde ualjajutud. Hind
15 kop.

Ta peab langema! Ajalooline uudisjutt. Eestistanud
J . Kruus. Hind 20 kop.

WZrgutuse paelad. Kriminal-jutustus. Kirjutanud J .
M. Sommer. Hind 20 kop.

Wi l lu wöttlufed. E. Vornhöhe uudisjutt Eesti wanast
ajast. Hind 25 kop.

Armu-healed Iefuse ja tema jüngrite suust. Ewangeli-
Luteruse koguduse hingede äratuseks usklikkude kirja-
dest kokku seatud. Hind 20 kop.

Jumala lumme liisku. Jutlustes ära seletanud F. Eder-
berg, Kaarma õpetaja Saaremaal. Hind 20 kop.

Laste Iöulu- jutud. Kirjutanud J . M. Sommer, kooli-
õpetaja Tallinnas. (Piltidega.) Hind 5 kop.

Laste ISnlu-Kannel. Hind 10 kop.
Maailma lõpetusest ja Kristuse wiimsest auuilmumisest,

surnute ülestõusmisest ning õndsate ja ülekohtuste
eluasemetest püha kirja järele. Mitmewärwilise pil-
diga. Hind 12 kop.

Ristiinimese Siidame-Altar. Igapäewane palweraamat
mitmesuguste muude tarwiliste palwete- ja laulu-
salmidega. Hind 20 kop.

Ti ioni Leiwa-palulcsed. EwangeliLuteruse usuliste iga-
päewane palweraamat. (Kolmat korda trükitud.)
Hind 3U kop.



Siioni wöidujovlsjad, ehk katsu, et sa oma hingega pea-
sed! Hind 20 kop.

Hawa i i l Pallve koda. Hind 20 kop.
Tasku-palweraamat. Hind 5 kop.

Ahlatud. Nali ühes järgus. Kirjutanud J . Silla. Hind
15 kop.

Depocg. Lustimäng wiics waatuses. A. v. Kotzebue
järele toimetanud J . Silla. Hind 30 kop.

Wrj i i rwe rentnik. Lustimäng wiies waatuses. Eesti
keelde toimetanud A. Stankow. Hind 15 kop.

See olin mina! Näitlik pilt maalt. Johann Hutt'i
järele Eesti keelde toimetanud J . Silla. Hind 15 kop.

Teie läsn peale, hcrra leitnant! Nali ühes waatuses.
G. Görs'i järele. Hind 15 kop.

Ntetsa-lillcd. Elise Aun'i luuletused. Hind 20 kop.;
kuld.äärtega ja riide sisse poogitud 1 rbl.

Vacwqmecste laul i l . Hind 15 kop.
Ptdu-lauli l. 48 rahwalikku laulu, mida pidudel ja joo«

tudel hää meelega lauldakse. Hind 15 kop.

Kulc-Aabits. Kirjutanud A. Busch. (Piltidega.) Hind
10 kop.

Laste Pildi-logu. Kenad kirjuwärwilised pildiraamatud
lastele jõulukingiks. Igaühe hind 10 kop.

Pühade lingitus lastele. Ilusad lastejutukesed. Kirjuia-
nud J . M. Sommer, kooliõpetaja Tallinnas. (Hulga
Piltidega.) Hind 10 kop.

Nahlua-Kalender. Kirjutanud Eduard Wilde.



Tähelepanemiseks.
K. B u f c h ^ i raamatukauplus Tallinnas

Harju uulitsal on uuest aastast (1891) endise
kauftluse-koha wastas üle uulitsa maaler Ron?/
bergi majas nr. 489.
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Hind 70 lop .
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