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Sõbrannad.

^Vaikses pühalikus rahus waatasiniad
koidukullast kumawad Petseri kloostri tornid
mäe otsast alla orgu. Taewas oli sügaw-
sinine. Mõni arw xilwetomlmke siin ja
sääl u^ns tasaselt nagu ̂  õhuke siidiloor
otsatumas ilmaruumis. Öhk oli puhas,
jahe ja magusa lillelõhnaga täidetud, nii
et kõik loodus ahnelt seda elustawat õhku
enesele sisse hingas. Linnud laulsiwad
juba puu oksades rõõmsaid wiisisid ärta-
jatele esimeseks päewa teretuseks ja päike
tõstis suwetaewa all kuningliku auuga
oma läikima näu kuldsest koiduwoodist üle
lehkama looduse. 5toit oli nii ütlemata,
arusaamata ilus ja armas sell ülikaunil
hommikul; siiski weel palju ilusam wois
ülewel iloostris, nende maapääliste pühade
keskel olla, kelle aateline elu ülesanne surê
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lilkude närtsiwaid rindasi igawese ilu üra
närtsimata oilmetega ehitab ja langemata
lootustega täidab. — Praegu kutsub torni-
kell neid puhtaid palwewnnile oma püha
kohuseid täitma. Tumedates, manitsewates
löökides kõlab ^wiisides rääkiw kellahääl
kaugele mägedesse ja metsadesse loodust
enesega ühes palwele kutsuma. Waikseste
kõlab selle järele sügaw palwelaulu kaunis
köla,^mis kloostri oreli wägewate häältega
nii imeustawalt ühte sulab, nagu tuleks
see hääl ülewelt igawduse pärlitest wära-
watelt. Si in on taewas maa pääl, siin
on pühadus, siin on woorus, siin on
paleuse kristalline ilukoda, siin on igawene
onsus ühes ainsas silmapilgus koos!

Palwetund on lopnud.Moored kloostri
kaswandikud lastakse lahke looduse sisse
kloostri aida wälja, et wärske hommi-
kuse ohuga ennast tarastada. Missugune
onn noorte igawese ilu türartele, et mitme
nädalise wangi aja järele kord losutawat

^

looduse rammu sisse hingata tohiwad! Ka
on täna kloostri eestseisja lahkus nonni-
dele luba annud öue müüride wahelt alla
orgu ja mstfa jalutama minna, mis wäga
armaste ette juhtub, sest muidu wöiks ehk
mõni talleke maailma tigedate küüsi lan-
geda ja oma püha kutse ära unustada.
Siiski on aga ka täna igal nonnide
salgal oma järelwaataja ligi, kelle hooleks
noored hinged on usaldatud. Waitselt
sosistawad mitmed ükstöisega, mis aega-
mööda tasaseks jutuajamiseks tõuseb.

,,Klaara, tule siia, ma näitan sulle,
mis imeilusa lille ma siin leidsin," hüüdis
üks töistest natuke eemale läinud sirge
kaswuga kena naesterahwas ühe töise
niisama sirge kehaga ja wiisaka liikumisega
naesterahwa wastu. ,,NÜsugust ei ole ma
weel mitte enne näinud. Tule tunnista ise
teda! Waata kui nõrga warre otsas nii
örnawärwiline õiekroon lehib, wärwid kõige
puhtamast walgest hele punaseni, kahwa-
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tand roosa wahega, mis nagu wäsinult
ilmsüütust armastusesse üle saadab." Ta
oli lillekese juba üles noppinud ja hoidis
oma seltsilase poole, kes kutsumise pääle
ligemale tuli ja nüüd ka kirjeldaja käte
wahel surejat lille imeteles.

,,Töe poolest wäga kena," wastas tema
oma walget loori näu eest körwale lüka-
tes, et paremine näha woiks. Terawaste
waatasiwad ta selged silmad õrna öiekese
pääle ning oma imekaunist nägu jälle
loori taha ära peites, kust oitsew noorus
kõivulikust lootusest elustatud õrnusega wälja
paistis, ütles ta: ,,Too ta koju, Alma,
ma tahan teda üles mastida. Eile sain
alles ülema käest wärskeid wärwisid, ma
usun, et neid siin üsna loomulikult järele
wöin teha."

,,Tee seda, minu truu seltsilane," üt-
les töine liigutatult. ,,Sinu käes läheb
maalimise kunst köiqe paremine korda. Alles
wümases joonestamise tunnis ütles kunstnik

^

Walow, et sinu pintsel weel wiimaks ku-
rust walmistab."

,,Ära räägi nõnda," ütles ta wastu
ajades. Minust ei wöi ialgi kunstnik
saada," rääkis ta edasi ja punastas ise
ära, mis aga töine ta loori taha mitte
ei näinud. ,,Kas ei ole see mitte patulik
mõte pühaduse müüride wahel kuulsust
loota — maailmlikku püüdmist — " mõt-
les ta iseeneses peaaegu müristusega, ja
ommetegi oli see lootus temale tihti lõbu
loonud. —

Häkiste kõlas kaugelt hele jahisarwe
hääl mõlemate normidele körwu, mis nende
jutuajamist eksitas. Nad oliwad ilma
tähelpanemata töistest laugele jõudnud ja
seisiwad praegu ilusast metsast ümber pii<
ratud kõrgustiku jalal. See oli lagendiku
sarnane rohuplats, mis tasaselt metsa poole
minnes kõrgemaks läks, kuna töisel pool
kulles jälle wäikscmate wösapuude wahel
sügaw kuristik salaja oma toleda suu



nagu saagi waritseja tiiger lahti hoidis,
mille põhjas wulisew ojake selgest hallikast
puhast wett tziilgawais laenetes alla saatis.
Päike oli juba taunis kõrgele tõusnud ja
saatis oma kosutawad kiired kulla hiilgu-
sega looduse templisse, mis mõlemate waga
jalutajate südamed puhta onne ja taewa-
lise rahuga täitis.

„ Istume siia oige pehme muru pääle
maha," rääkis töine normidest, keda meie
kui Klaarat tunneme. ,,Täna ööse nägin
ma oige imelikku und, mis mind üsna rahu-
tumaks teeb; muidu ei ole ma unenägude
pärast ialgi oma mõtteid waewanud."

,,Mina arwan küll, et unenäud ikka
inimese saatuse tumedad ettekuulutajad on,"
wastas töine tõsiselt ömu sõbranna vtsa
waadates. ,,Mma ei ole ka neid us-
kunud, aga kui mu emä ära suri, nägin
Ma niisugust hirmust und, et ma siiamaani
selle pääle mõteldes nHrisettta Wkan. tzest
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saadik ei taha ma mitte häümeelega sinu
nouusse heita."

,,Ega mina sind ka su mõtte juurest
enese leeri ei taha meelitada, tallis Alma,"
rääkis walge looriga nonn ühe laia tamme
tüwele maha istudes, ,,aga nii palju usun
ma ikka, et unenägu paljalt ilma kurja
ehk hää ettetähenduseta korratu waimutege-
wus on, sest et mõtted magamise ajal
inimese waimu korrapäralisele tegewusele ei
wöi koguda."

,,See on jampsitus, Klaara," hüüdis
seltfilaue elawalt wahele, ,,sina räägid
nagu meie koolmeister Lassow, keda aga
ta mitte asjata „uskmatuks" ei peeta."

,,Usud sina seda ka?" küsis Klaara
nukralt oma kloostri öe pääle waadates.
,,Siin arwan ma, et ta ses tükis sugugi
ei eksi. Ta on toeste läbi ja läbi hää
inimene, ilma salaliku meeleta, mis mõne
tema teutaja juurest ise asjata otsida on.
— Aga mis meie waidleme ilma aegu
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asjade üle, mis meie kloostriliste mõtetega
sugugi ühte ei sünni. Siiski — mis peaks
see unenägu minust ommetigi tahtma, et
ta mulle ikka jälle üsna wägise silmade
ette kipub."

,,Räägi ommeti mulle ka," palus
töine osawötmifega, ,,siis ei saa ta sind
.enam waewama."

,,Mina olin sinuga ühes tundmata,
aga ütlemata kenas köhas," rääkis Klaara
põksuma südamega, ,,kus lahke loodus meid
armulikult oma haljendawasse sülle wöttis.
Häkiste muutis see öitsew ilu sügisiseks
kõleduseks ümber, ma ehmatasin ära ja
tahtsin sinule meelde tuletada, et koju
jääksime, aga sina olid kadunud. Ma
tahtsin kõdu poole jooksta, aga sääl tuli
häkiste üks hirmus kange tuulehoog ja
tõstis minu kõrgesse pilwede alla. Söäl
läks ilm korraga wagaks, torm kautas oma
öhutiiwad ja laskis mind arwamata kõr-
gusest maha langeda. Ma nägin ühe

— 11 —

kõleda haua ammuli suuga enesele neela-
walt wastu hirwitawat ja nagu käed
wastu wotmiseks minu järele wälja siruta-
wat. Ma hüüdsin hinge ahastuses appi,
aga keegi ei kuulnud. Wiimaks nägin ma
ühe kotka sule ohu sees edasi tagasi köi-
kuwat, ma hakkasin sellest alla waudes kinni
ja silmapilk nägin nüüd, kuidas see sulg
suureks kotkaks kaswis, laiad, ilusad ti i-
wad lennule sirutas ning tuulckiirusel
sest hirmutamast hauast eemale lendas. Mu
meel kippus segaseks minema, aga siiski
tundsin ma ennast temaga nagu ühe sala
sidemega ühendatud. Kui ma wiimaks jälle
wähe toibusin ja enese ümber waatasin,
nägin ma, et mu päästja kotkas ära
rääkimata kena köha paal minu körwal
istus ning ütlemata armsaste mu pääle
waatas. Minu meelest oli ta nagu mõni
töine inimene, nagu sinagi — ei omme-
tigi meel töistwiisi — armas mu meelest.
Ta waatis lahkeste minu otsa, et mu süda
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üsna soobaks läks ja ma temaga föbra
nmsil rääkima hakkasin. Ta tegi häält,
ja — oh kui imekena oli see! Mida kauem
ma tema pääle waatasin, seda suuremaks
läks mu igatsus tema järele. Ma w otsin
hellaste tema kaela ümbert kinni ja andsin
temale suud, ja see ei olnud enam sugugi
kotka suu, waid päris inimese huuled tundsin
ma höogawalt enese suu pääl, kuna ta
omad tiiwad nagu armastajad käed hellalt
minu ümber löi. Ma tundsin ennast ses
olekus toeste õnnelikuma kui hommikuses
palwetunnis kloostrikiriku altari ees. Hä-
kiste tuli paks udu maha, kattis meid
mõlemaid nagu öö pimedusega, ja kui see
wiimaks lahkus, leidsin ma enese ühes
koletus, tühjas köhas üsna üksi. Ma
waatasin enese ümber, aga ei näinud muud
kui otsata kõledust; ma kisendasin meelt ära
heites, aga keegi ei wastanud. Lõpmata
ahastus tuli mu pääle, ma hakkasin südame-
waluga edasi tormama, aga igalpool ole?s
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nagu mind endine hirmus haud ähwarda-
des taga ajanud. Wiimaks kuulsin ma
lendamise kohinat, ma waatasin üles
sa nägin kaugel oma tuttawa kotka ka
uhe kange marukeeruga woitlemas. Torm
niis ta ikka kõrgemale ja laugemale, künni
tema nmmaks minu silmapiirist hoopis ära
ladus. Ma tahtsin oma häätegijat päästa,
lautasin käed laiali, et järele minna, ja
maata, ma woisin lennata ning tõusin
ruttu kõrgesse taewa alla; aga oma kot-
kast ci näinud ma mitte enam. Ma ujusin
kauc aega udulaenetel öömeres ning langesin
wimakZ wäsinult alla poole. Häkiste olin
ma jälle mässamas tormis, mis minu
woinm ära lõpetas ja kange põrutusega
alla sügawuse sisse wiskas, nii et ma
hingetumaks jäin. Kui ma üles ärkasin,
tundsin ma külma higi enese otsa paal ja
mu keha wärises hirmu pärast.
Alma, Alma," rääkis ta liigutama õrnu-
sega sõbrannat enese rinnale tõmmates
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edasi, ,,mu meel on tõeste selle unenäu
pärast rahutum, kui ma oleksin uskunud.
Ma ei usu küll u n e n ä u pärast midagi
õnnetust, aga ma kardan enam, et mu
etteaimamine tõsisem on kui unenägu! — "

Imestusega waatas Alma kartliku
jutustaja otsa. Tall oleks paljugi oma
seltsilasele ütelda olnud, aga ta oli omas
arus wälja arwatud tähenduse pärast um-
relik, mis weel seda kardetawam oleks
awaldada olnud, sest et sõbranna isegi juba
eneses sellepärast rahutust tundis. Ta
jäi wait olles enese ette maha waatama.
Klaara wöis tema mõtetest aru saanud
olla: ta löi omad silmad kurwalt maha
ja jäi ka wait.

Häkiste lendas terme salk hakkisid
suure käraga metsast wälja, nagu oleks
neid keegi hirmutanud. Peagi oliwad need
ka tüdrukute silmapiirest kadunud, ja siis
oli kõik jälle wait.
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T V i n e p ä ä t ü k k .

Vaske õnnetus

jutustamisega oli hää tükk aega
ara lä inud, mis kumbki neist tähele ei
clnud pannud. Wahe ajal oli jalutamise
eeg mööda jõudnud ja kõik noored ja
nanad nonnid kloostrisse tagasi pöönmd.
Oleks sõprade jutu sisu mitte ni i wäga
wmgitseja olnud, siis oleksiwad nad tihti
kökwat jahisarwe häält, püsside pau-
kumst ja koerte kilkamist metsa sügawusest
lähemale kuulnud tulema; aga tänane eru-
tatu) meel lukustas kuulmise tumma pit-
seriga. Keegi ei mõistnud nn l igi luu-
rawat häda aimata, mis metsa peitus
weel silmapilguks marjule jäi.

,,Tule, lähme koju, Klaara," ütles
mustcs riides nonn ja tSusis üles. ,,Ära
mureöe ennast rahutumaks tehes unenäu
pärast, jäta mured maha ja looda taewa
saatust pääle." '
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,,Nlma, mn höä kalljs sõbranna,"
rääkis töine südamlikult, ,,oh kuidas sinu
sõnad mind trööstiwad! Sa oled mu
ainus maapäälne truu seltsilane, keda ma
ialgi olen tunnud. Kui mitu kord oled
sa oma lahke ja woorusliku südamega
minu kurba hinge kosutanud, kui elumured
mind üksi maailmas weel oma okaliste
käte pääl kandsiwad. Sa tead j u , ct
mull siin maa pääl isa ega ema, ega ta
üht ainust sugulastki kuskil teada pole.
See pilt siin on mälestus minu ennst,
mida ma enese rinnal kannan. Ma olen
taieste kõigist maha jäetud inimeseloom,
kellel üksi Iu,mal taewas isaks ja sina ain-
saks sõbraks. Ma tänan sind — "

,,Iäta järfjle, fqllike," wastas Alma
ruttu wahele, ,,mina pole see, keda su kõ-
hus tänada on, waid "

Üks häkiline müdin ja pragin oösan-
dikus eksitas ta jutustamist. Mclemad
waatasiwad selja taha ning kahwatasiwad

- 1? -

surnukarwaliseks. õhukesest metsawösast
tormas üks suur metshärg nende poole,
wahtis wihaselt enese ümber ning jooksis
siis otsekohe tütarlaste poole edasi. Eh-
matuse kisoga targas Alma poösa warju
tagasi, tuna Maara esimesel silmapilgul
nagu ülwatud oma paiga pääle seisma
jäi. See oli üks jahipiirist wälja pää-
senud, siiski aga mitme paugu läbi wi-
hale ärritatud metshärg, kelle kardetaw t i-
gedus igale lapsele ju tuttaw on. Pää
merine, silmad täis wihast tuld, ligines
tn üire sammudega ühtides ja puhkudes
kohmetanud neiu poole. Weel üks silma-
pilk, ja waene tütarlaps oleks pääsemata
tema ohwer olnud, kui paar jahikoera mitte
kilgates järele poleks jõudnud, kes oma
puremisega ta jooksmist takistasiwad.
Turtsudes oma laia sarwedega paremale
ja pahemale poole wisates, tõrjus ta
waenlasi eemale. Kui Klaara jälle roh-
kem märkama hakkas ja oma tardetawast
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olekust aru sai, hakkas ta kõhe pVgenema.
Wihane metsapull nägi seda, et ta ohwer
ennast mäekülge mööda alla wosandikku
põgenemisega päästa tahtis, saatis paari
wihase löögiga koerad kumudes kaugele ja
hüppas siis, nagu kardaks ta, et ta oh-
wer käest ära pääseb, arutu pika sammu-
dega surma ahastuses nõrgaks jäänud
neiu järele. Klaara oli seda näinud, ning
nüüd pidas ta ennast ladunuks. Ta hir-
mumisest lödwaks läinud liikmed ähwarda-
siwad iga silmapilk kokku langeda ja
tema ihutempli metsalise ohwriks jätta.
Wiimse jöuuga hüppas ta weel körwal
seiswa wosandiku poole, kus teda teadmata
hirmus kuristik ootas. Waene, waene
tüdruk! Oleksid sa ennemine tähele pan-
nud, missugust kõledat hauda need sõbra-
likult haljendawad öiepoösad eneste selja
taga warjawad, sa ei oleks ennast mitte
ni i kergeste nende kawala kaitsmise alla
usaldanud! Aga mis oli siin enam walit-
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seda? Rääkimata ahastus oli ta mõtted
juba segaseks teinud, ta liikumine oli
enam masina wärki kui meelega teh-
tud töö.

Ja kuhu oleks ta ennast siis muja-
legi woinud päästa! N i i kui t ihti hirmsa
ehmatuse juures weel kõige wäetimad abi-
nouud oma päästmiseks walitakse ja pare-
mad sootumaks korwale jäetakse, ni i oli
tema ka seda suurt kaljurahnu tähelpa-
nemata jätnud, mille otsa üks trepp üles
w i i s , kus ta julgcste ennast metsalise
wiha eest oleks päästa woinud. Aga
nüüd oli see tema kännul wösastikus.
Põgeneja jõud kadus, ta langes maha ja
kuulis oma waenlase norskamist enese l i -
gidal. Weel kord katsus ta ülestöusta
ja ennast põõsaste taha ära peita. Sääl
tundis ta, et puu oksad tema alt ära
wausiwad ning teda pikkamööda alla
poole lasksiwad. Põõsaste sahin, kuiwa
okste pragin ja kukkumise hääl segatud
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tasase häda kisaga wastas haigutamast sü-
gawusest, ning siis oli kõik wait. Taga
ajaja näis seda hädaohtu tundwat, ehk
oli ta muidu ettewaatlikum: ta jäi puha-
tes seisma ja waatas nagu kahetsedes selle
järele, et see sügaw kuristik tema ohwri
enese lõugade wahele wöttis ja et tema ise
mitte ta kallal oma, wiha lahutada ei
saanud. Siiski pööris ta wöidu uhkusega
tagasi ja otsis mööda maad nuuskides
weel midagi. Oli ta kaht inimest näinud,
tahtis ta nüüd töist üles otsida? — Se-
dawiisi näitas, ja keegi ei oleks enam
kähe wahel olnud, kui ta juba selle pVösa
poole sammus, kuhu Alma warjule puges.
— Oli siis saatus toeste nende kähe
noore lloostr? kodaniku wastu nii wihane,
et ta nad kõledal kombel siit ilma elust
ara tahtis saata?

Alma oli esimese ehmatuse järele
ära minestanud. Weel õigel ajal ärkas
ta uimastusest ning hakkas oma warju-
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paiga pääle mõtlema. ,,Kus Klaara on?"
küsis ta iseeneses ahastusega. Ta waatas
poosa tagast wälja, kuulis kukkumist ku-
ristikus, aimas õnnetust ja nägi härga
tagasi pöörwat, kes wihaselt maas jälgi
otsis. Ehmatuse kisa libises ta huultelt
ning ruttu jooksis ta poosa tagast natuke
maad eemal olema kaljurahnu poole, sest
siin ei wöinud ta enam silmapilkugi oma
elu eest julge olla. Tige llukas oli aga
tema kiljatamist kuulnud, nägi teda ning
jooksis järele. Tüdruku jõud tahtsiwad
kaduda, enne kui ta kaljurahnu juurde
sai. Ta oli enne trepi astmeid näinud,
nüüd aga juurde jvudes ei leidnud ta mi-
dagi. Ta oli hirmuga ära imetanud, et
ta töisest küljest ligi jooksis ja kui ta
nüüd treppi ülesse ei leidnud, armas ta,
et ta ennast enne petnud o l i , et sääl
treppi ei olnudki. Nüüd oli päästmise lootus
otsas ja see ehmatas teda uueste nii, et
ta minestawalt kalju ette maha langes.
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A , . , ^ " 7 . 7 ? ' « ' " ° ^ s " lim oli limbus oli selle jauskonna järelewaataja,
^ I,s '°< ,° ^«k w°el wiimsel sil- lelle hoole all mõlemad tüdrukud olimad,
7 . i , 7 ^ " ' . r " ' ! " ^ . / ° baskis ennast sest tema pidi selle !°° üle eestseisjale
nem k°lwa polwüi, latsus tema werejooks- otsust andma
' Ä ^°^"° i« leidis wiimaks, et tall Kahmatanud näuga tuikus seltskonna
«^ ^ ,'f ^ ° ^"^ " ° ' " "s ^ ° wäljast- ülewaataja oma ülema tuppa temale prae-
Pch> taielikud sunna märgid landis. Si in gust sündinud lugu teatama. Ähwor-
> , . « ( , « > , < ^ " ' " ^ ^ ' ^ b " '"eel dawate silmadega möötis abtinna, üks
«lus,e lutsuda. Ta tunnistas lohta enese palsu näuga tark naisterahwas kaunis
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lihtkorralises mustas riides, oma sühtunh-
wat alamat. „Rääkisite mulle kadunute
ära olemisest, Agnes Maurew?" küsis ta
löikawalt ülewaataja käest, kes üks wäik-
lane ja wäga armsa näuga naisterah-
was oli. Tema oli kaks kord enne juba
manitseda saanud, et ta oma kloostrilis-
tes kohuste täitmistes mitte wali küllalt
ei olewat olnud, ja täna oli tolmas, seega
ka — wiimane lord omas ammetis ma<
nitsetud saada, sest kloostri wali seadus
mõistis ta ülewaataja auust laht i ; seda
teadis ta ise ka wäga hästi. Niisugust
lugu polnud leegi praegusel ajal näinud
ja see tegi süüaluse meele loguni körbe-
liseks. Kuidas pidi ta seda jõudma ära-
kända, kui tema truu kaswandikkude nä-
hes, kes teda südamest armastasiwad, tema
ammet talt ära woeti ja sell kombel oma
wagaduse õdede seas alandati. —

Täna ei läinud ta mitte enam kui
ülewaataja, waid kui üks süükandja amme-
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tist lahtilaskmisega käristatud alam nonn
töiste seltsis kadunud öde otsima. Tema
asemik oli aga koguni töine inimene, ka-
wal, salalik ja t ige; keegi tema hoolealus-
test ei näinud teda häa meelega, sest nad
tundsiwad teda kui endise ülewaataja
Maurewi salalikku waenlast, kes silmakirja
wagadusega ennast abtinna ees auu sisse
Mõistis tõsta. Kawala, päält näha ra-
huliku olemisega naeratasiwad tema wäi-
kesed silmad, mille taha ta wäga osa-
wüste M a wöiduroömu Mõistis peita,
ja püüdstwad lahke waatega alamate usal-
dust enese poole tõmmata, aga need kart-
siwad tedcl nagu tonti. Käsud jagati
M l j a ja otsimine algas mägedes ja öt-
gudes ja kuristikus.
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K o l m a s p ä ä t ü k k .

Kttnelik kütt.

Avikka R. Koppelsowi, suure Tschuw-
skij lossi omaniku metsades peeti täna suurt
metshärja jahti. Ligidalt ja kaugelt oli- H
wad tuttawad ja sobrad aruldasest jahist
osa wötma palutud, sest nii kaugels põhja-
maa metsadesse ei olnud enne ialgi weel
üks metshärg ära eksinud. Hommiku koidu
ajal helises jahisarw ja jahiliste röömus
hõiskamine kajas metsast ja mägedest mit-
mekordse wastukostega pehmel helinal kätte
tagasi. Mööda jalgteed ratsutasiwad tats ^
noort meest jahiriides laialiste wiljawäl-
jade wahelt üles mägede poole ja ajasi-
wad ise lõbusat juttu.

,,Anton," ütles töine neist naerdes,
,,tas sa said aru ka, missuguse tubli
mehe näu wana aristokraat parun Rümpel
tegi, kui ta enese unenägudest kõneles, mille ^
abil ta oma lüüosawust wLis imesteleda,
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mis tall lausa nalja asemel imeilusaks
ajawiiteks näib saanud olewat."

,,Nc»h, kuidas peaks ta siis ka muidu
oma wahwusele ja mehisusele imestust
teenima?" wastas töine ratsanik. ,,Maa-
ilm on ju täna päewal nii pööraseks
läinud, et ta kangelaselt wannu kõrgust
ja suurust nõuab. Seda aga ei jõua Rümpeli
sugune sugugi ära mõista. Ta loodab, et
tema täna selle metshärja maha kör-
wetab, sest oma unenäu pani ta ju seda
tähendama."

,,Aga kas tead, Anton," naeris töine
wahcle, ,,mina saan täna ilusa saagiga
kokku. Seda pole mulle keegi wähem ette
kuulutanud, kui mustlase tüdruk Maani.
Sa mäletad teda ju ommetegi — käis
sagedaste meie külas, kui meie kooli wahe
ajal kõdus olime."

,,AH see Maani! — jah, jah, aga
mis ta sulle siis kuulutas? ' Et sa I M
saagiga kotku juhtud? Noh, mis hää saa-
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giga siis?" küsis seltsimees naerulikult.
,,Qn wahest m3ni linnuke Petseri kloost-
rist, keba sa armastuse noolega oma käte
wahele maha lased?"

,,OH sa Madis," hüüdis Autoni röS-
uiuZ seltsilane, pika sirge lehaga noormees
lokis juuksete ja lahke näuga, ning waatas
sääl juures oma suurte sinihalli silmadega
sobra otsa, ,,f̂ da oleksin ma enne pidanud
mõtlema. See kawal tüdruk kuulutas peu-
pesast hääd jahisaaki ja mina roömuZiasin
juba. et ma wana Mmpelile wähe hanlba-
walu wöia teha ja tema eest mõne wigase
warese maha lasta. Siiski oleks mull
rohkem lusti wanakese häädust ja osanmst
kaalu pääle panna, kui onn hää oleks.
Petseri lindusid pole kellegi sureliku küti
silm weel näinud, need hoitakse närtsimata
nooruse ilus kloostri müüride wahel wan-
gis. Päälegi on fte siit pooltöise tunni
tee kaugel. — Aga seda ma ütlen sulle,
et ma täna önneüt jahimees olen."
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Hltu ajamisega ^iiwad mõlemad juba
wiMle metsa sisse jõudnud, kus tee-raad
täcst ara kadusiniad ning simr laan nende
edasiminekut takistas. Siin peeti mähe
tinni, tt kuulda saaks, kus pool kulles töi-
sed on, ning mindi siis jahisarwe hääle
poäle edasi.

Häkiste kargasiwad nende eest kolm
kitse üles ja paniwad ehmatades põgenema.
Üks kautas silmapilk oma elu küti kuuli
all, töised aga päästsiwad endid silmapil-
guks surma suust. I lma ajawiitmata kihu-
tasiwad mõlemad noored mehed neile järele
ning kadusiwad peagi ükstoise silmist.

Kaua aega oli Antoni nooreea sõber
Paul Ilumets, nõnda nimetadi teda, wile-
dat metslooma taga kihutanud, mitmest
mäest ja orust läbi põõsaste ja puude aja-
nud ja kautas siiski ta wiimaks oma sil-
mist sootumaks ära. Ta laskis nüüd oma
hobuse wähe puhata, kes wiledast jooksmi-
sest üleni walge mahuga käetud oU ja
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waatas imetelemisega mi rikkalikult kewa-
dise iluga ehitatud looduse pääle. Tema
oli suur looduse sõber, kes hi l jut i alles
oma looduseteaduse õppimist sobra adwo-
kaadi Anton Rahega ülikoolis lõpetas ja
nüüd oma isa juurest, kes kindrali herra
Koppelsowi juures ülemmetsawahi ammetit
pidas, jahi pääle tu l i . Tema meelt lahutas
palju euam looduse i lu kui toores jahimehe
lust; sellepärast ei kahetsenud ta metskitse kadu-
mist sugugi, waid oli üsna roömus, et ta
ni i kenasse looduse kohta oli juhtunud.
Ühelpool kulles seisis kõrge metsaga käetud
mägestik magusast lohnawate noore sume
lille ja rohtudega, töisel pool jälle ära-
rääkimata kena, astmete wiisil alla süga-
wusesse langew ornsein, mille põhjas wüike
oja nmlisedes nagu köwer hõbe noor oma
woogusid alla poole weeritas. Kõrgemad
mägede ladwad ja lähedal seiswad pikemad
puud saatsiwad oma warju oru põhja, mis
ülewelt näha ni i meelitama ehaga waata-
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jäle wastu köitis. I l m a pikema järel-
mötlemata wöttis ta oma hobuse käetörwale
ja hakkas temaga sellwiisil teed oru phhja
otsima. Mitmed kaunis järsud kaljuastmed
raskenoasiwad tema ettewötet wäga, aga
siiski jõudis ta õnnelikult alla. S i i n lei-
dis ta tõsist paradiislikku i lu enese
ümber: Tuhatkarwalised lillekesed, lopsa-
kalt öitsewad kaldakaswud ja öiepöö-
sad täitsiwad terwet oru õhku magusa
lõhnaga, nagu oleks see kõht kewadise looduse
suur ohwri altar, mille pääl loodus ise
oma lehkawat tänu taewakuninga trooni
poole saadab. Röömsa südamega hakkas
ta lillesid noppima ja neid pressimiseks
ilusaste oma juhipauna panema.

See töö oli n i i ta meelepärast, et ta
ilma tähelepanemata juba kaugele oli edasi
jõudnud. Oru küljed oliwad siin mõlemal
pool järsuks kalju seinadeks muutunud, mis
mõlemalt poolt oige lähedale Mstöise wastu
ulatafuvad ja orule kõleda kuristiku näu
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andsiwad. Kõrgeid kaljusid wahtideZ, mille
päült haljendawad wosao üle kalju ser-
n̂ a alla waatastwad, oli ta ühe kitsa köha
pääle jõudnud, mis waewalt ni i lai oli,
et ojake oma woogusid alla saattna mahtus.
S i i n jootis ta oma hobust ja ajas selle
siis weest läbi ümber kalju nurga, kus wee-
tee jälle Mhe laiemaktz läks ja ka natuke
haljendajat tallast järele jättis. S i i n
oliwad taljuseina pragude wahett püüd ja
Msad wälja ajanud, nii et Mõnest köhast
Paljast kalju sugugi näha ei saanud.

Häkiste ehmatas ta hobune mähe" ja
jäi siis kuulama, Mis ka tema peremehe
sügawaist mõtetest üles äratas. Ta kuulas
ka. ,,Mis see 6n?" ümises ta iseeüefts,
,,sääl ülemal peab teegi surmahädas olema,
sest see on tõeste meele äraheitmise kisa."
Ja tVepoolest tungis ka südamest läbilöikaw
eh:natuse ja häda hääl olla orgu. See oli
üh^ naesterahwa hääl, mis pea waikis ning
wi! st koerte haukumist ja weel ühe wihasema ^
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looma puhumist ja ühtimist järele jättis.
Tume tümin tuli ligemale ning Paul kuulis
selgemalt põgeneja ahastawat ehmatuse
häält, mille sekka aga ka raske jooksmise
müdin ja wali metshärja puhumine ning
koerte kilkamine kajas. Häkiste pragise-
siwad puud ülewel ja enne, kui noormees
oma peruks läinud hobust jõudis taltsutada,
kukkus midagi kõrgelt taljult raskeste alla.
Walus häda kiunumine kuulutas, et keegi
hingeline õnnetumalt üle talju alla langes
ning siln oma otsa leidis. Hätiline ehma-
tus täitis noort looduse sopra kõleda
aimamisega. Wärisewate kätega lastis ta
hobuse warutitest lahti ning astus seljast
maha sinna poole, kust see winguw hääl
tuli. Mõne sammuga oli ta kaljuscina
ääres, kus noored sirelipõõsad pätsult üks-
tSise körwal kaswasiwad. Ettewaatlikult
luikas ta pöösad eest körwale ja — ta ei
jõudnud oma imestamise hüüdmist nutte
ara hoida, sest tema jalgade ees maas

2
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wingerdas Antoni isa suur jahikoer Dingo,
kes önnetunlalt alla kuristikku oli kukkunud
ning siin mõne siplemise järele hinge heitis.
Iärelmöteldes waatas ta üles poole kalju
otsa ning möötis silmaga selle kõrgust, mis
mehe üsna imestama pani. Korraga kuu-
lis ta ühe tugema püssi paugu ülewel ning
tema silmad jäiwad kui kinmnaelatud ühe
köha pääle seisma. Ta wahtis ikka tera-
wamalt üles ja hakkas kõigest kehast
wärisema. O l i see silma wiirastus woi
mõni ohu warjunäitus? Mitme sülla kõr-
gusel ülemal ühe kaljurahnu seest wälja
kaswawa tominga pöösa sees liikus midagi,
mis nagu inimese kogu näis olewat. Walge
allapoole rippuw rätik wöi loor tunnis-
tas, et ta naesterahwas oli, kes wist üle-
wel mõnest metsalisest taganetud teadmatult
üle kaljuferwa koeraga tükis kuristikku
langes, aga onne kombel weel selk tominga
pöösa taha peatama jäi. Ta praegune
olek oli kõigiti kõle ja kardetcnu, sest iga 5
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silmapilk wöis ta säält maha langeda ning
wasta kaljusid puruks kukkuda, kui tall
üleüldse elu weel sees ol i , mis alt waa-
dates sugugi ütelda ei womud.

Lugija wöib juba arwata, et see meie
õnnetu Klaara o l i , kes metshärja eest
põgenedes siia hukatuse paika sattus ning
siis üle kaljuserwa alla langes. Ta ei
kukkunud aga mitte kõhe alla kuristikku,
nagu sellest winguwast häälest arwata wöis,
mis tema langemise järele tohe sügawuseft
üles kostis. See oli, nagu juba teame,
üks neist koertest, kes metshärga taga ajas,
ning teda see oma sarwedega alla saa-
tis. Noor kloostri kaswandik weeris õn-
nelikult mööda puuwosasid, mis fäält kc
hast kalju seest Sige tihedaste wälja kas
wasiivad, pikkamisi alla poole ning jäi ühc
rohkem wälja kaswanud tominga tüwc
najale seisma. Hirmuga hakkas ta löwaste
kähe käega settest puust kinni. mis teda esi-
meseks silmapilguks wecl päästis. Kohc
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aga kadus ta arusaamine kangest hirmumisest,
meeled läksiwad segaseks ja ta langes mi-
nestuse sisse. Käte kinnipidamine andis
järele, leha waus alla poole ning haud
haigutas oma hirmsaid lõugu ohwri poole.
Sell silmapilgul nägi teda Paul. <

Nagu keewa weega üle walatud jäi
ta esimesel silmapilgul kangeks. Ta weri
ähivardas soontes seisma jääda ja ära
tarretada. Siis aga tuli ütlemata julgus
selle asemele ja töisel silmapilgul halkas
ta juba mööda kaljuseina ülesronima. Ahmi
osanmsega roomas ta ühe kalju nuka päält
töise pääle, ühest põõsast töise, mis ^
tema teekonna pääl oige käsulised oliwad
ning üleronimist wöimalikuks tegiwad.
Hulk aega oli ta juba pää higistamisega
ronmuo, agn siiski oli weel tükike maad
minna. Ta puhlas pisut, waatas paremat
teed ning hatras siis jälle mööda rahnu
serwi ülcspool^ ininana. Wiimaks oli ta ^
suure waewaga oinmetigi selle tominga
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pöösa ligi jõudnud, mille okste taha õnnetu
naesterahwas ripakile jäänud. Tema sinna
jõudmine oli ka wiimasel silmapilgul sündi-
nud, sest ta tahtis praegu natuke puhkama
hakata, kui tominga oksad sahisesiwad ning
eluta kogu allapoole libises. Ta ei olnud
weel aega saanud ennast sugugi selle koorma
wastuwötmiseks etteroalmistada, mis nüüd
ilma tahtmata tema wäsinud keha pääle
waus. Ruttu haaras ta kõige lähemal
seismast puuoksast kinni, et seega ennast
oma koorma ull toetada, aga see oks andis
järele ja ta waus tüki maad madalamale,
kus tema jalad kalju rahnu pääle toetama
jäiwad. Uue julgusega hakkas ta ühe käega
ühest wanast pnutükist köwaste kinni ning
sirutas tmse wälja, kukkujat wastu wotma.
Läks see nurja, siis oli kõik katse asjata.
Sest töisel tõmbel ei wöinud ta ennast ega
toist aidata. Önnekorral oli kukkuja kleit
okste wahele kinni hakanud, mis läbi ta
mitte nii raskeste ei langenud, et wastu-
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wötja oma seisukohast oleks kõikuma ra-
putanud niug seega mõlemad purustatud
liikmetega oru põhja surma kätte saatnud.
Pikkamisi libises keha alla poole. Okste
wahele peatama jäänud kleit takistas esi?
mesel silmapilgul langemist, siis aga kät-
kes riide sitkus keharaskuse wSidul ja õn-
netu waus õnnelikult nooremehe käe paale.
Wöidu rõõmuga wöttis ta selle wasta. ja
toetas ennast köwemalt kalju najale. Puu-
oksad oliwad loori ta näu eest körwale tõmma-
nud. Hele röonmehmatuse hääl tungis noo-
remehe suust, kui ta siit ühe imekena neiu
näu leidis, mis nagu närtsima hakanud örn
õieke suruukahwatu oli, aga siiski enesest elu-
märkisid awaldas. Ta ei olnud mitte kahe-
waahele, et see armas loomake paljalt mines-
tuses oli ja sellest olekust weel wois toibuda,
kui teda aga enne siit kõledast köhast kindla
maa pääle saada. S i i n , kus ta ise wäsi-
musest pool roidund oli, ei tohtinud ta
teda oma kardetawa seisukoha tundmisele
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üle säratada. See oleks talle ehk surma
wöinud tuua. Seepärast oli hädatugiwalt
tarwis kindlat maad jalgade alla saada,
mis aga sugugi kerge töö ei olnud. Üles-
ronimine oli ni i palju waewa tarwitanud,
siiski oli tagasitulek weel kümme korda
raskem. Nüüd pidi iga samm ette ära
arwatud ja julgeste astutud saama, sest
ülsainus wäärduw sammuke wöis kähe ini-
mese elu maksta. Ronimine juures oli tall
mõlemaid kässa wösadest ja rahnudst kinni-
hoidmiseks tarwis, seepärast wöttis ta oma

^ willase wöö, sidus selle neiu ümber ning
köitis ta nöndawiisi enese külge, et häda-
korral oma mõlemaid kässa tarwitada wöiks.
N i i hakkas ta natukese puhkamise järele
uue julgusega kosutatud lootusel ettewaat-
Ukult alla tulema. Kül l oli toll tegemist,
waewa ja wäsimust, enne kui ta sinna
Maale jõudis, kus kaljud enam astmete

5 wiisil maha tuliwad. S a n aga pidas ta
tänuliku pilguga kinni, puhkas wähe ja
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waatas wärisemisega üles oma julge, aga
hädaohtliku tee paale, mis iga osawuseta
astmise ja külgehakkamise läbi tema päüst-
nüse tööd kähe inimese puruks pekstud
luudega oleks maksnud. Nüüd oli alla-
tulek juba palju kergem, aga siiski weel
mitte üsna ilma hädaohuta. Tihti katsiwad
paksud pöösawiisii kaswawad tomingad ja
wäänkaswud sügawad kaljupraud rohilise le-
he-tekiga kinni, mille warjul surm waritses.
Umbes kümne jala kõrgusel maast oliwad
kaljupragude wahel rohilised lehtastmed, mis
muidu ka kiudlat kaljut mööda oma oksi igale ^
poole laiali saatsiwad. Paul Ilumets oli
seda ka märganud, aga siiski ei usaldanud
ta seda weel taieste; ta astus küll õrnalt
tiikuwa loha pääle, aga ommetigi oli ta
astumine racckem, kui see petlik puukene
wälja kända jõudis. Rohiline trepp waus
tema jala alt, ta tundis seda ja tahtis ta-
gasi kärata, aga see oli juba hilja. Ta jalg 5
waus, sügawamale teha kautas oma kaalus-
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seisu ning langes järele. Ehmatades sai
ta mõlema käega weel lähemal seiswaist
oksadest kinni hakata, mis aga kaht inimest
oma kulles ei suutnud kända, ja kukkus
suure praginaga alla lehestikku. Esimesel
silmapilgul oli ta ehmatusest uimane ja
kui ta wiimaks toibus, leidis ta ennast
kõige oma kalli warandusega kalju seina
ääres pehme muru pääl maas. Ta oli
onncks ühest sirelipuuft kinni hakanud,
mis oma ladwa laia kaljuprau läbi
oli üles ajanud, mille läbi noormees puust
kinni hoides ka pehmeste maha kukkus.
Tema esimene töö oli nüüd oma neidu elusse
kutsuda, sest ta oli ju oma elu tema elu
pärast mängu pääle usaldanud. Nüüd oli
ta hädaohust päästetud ja pidi ka surmasar-
nasest minestuse unest päästetud saama.
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N e l j a s päätnkk.

Sfimene armastus.

Ta oli praegu alles järele mõtlemas,
kuldas talle abi saata, ning kahetses esimest
korda elus, et ta arstirohtudega nii wähe -
tuttaw oli, lm tasane tuuleõhk pehme
muru pääle istuma pandud neiukese loori
näu päält poolest saadik körwale puhus.
Ta ingli-ilus nägu puutus kahwatult noo-
remehe silma. ,,OH kui ütlemata ilus
see on!" hüüdis noormees iseeneses ja
lükkas ta loori üsna körwale, et nägu
taieste näha wöiks. Kaua waatas Ilumets ^
waimustatud liigutusega selle surnukarwalise
näusse ja imestas seda, nagu mõnda Na-
faeli pilti ehk maailma kuulsa kujumeistri
kiidetud tööd, sest et minestanud neiu nii-
sama eluta, aga siiski nii nöidlik ilus oli.

Häkiste tungis röomuhääl nooremehe
suust ja ta painutas ennast maasoleja Ii- ^
gemale, et järele waadata, kas ta silmad

ka Vieti on näinud. Aga juba töisel silma-
pilgul läks ta nägu nukraks, sest neiu silmad
oliwad kiuni nagu ennegi. Oli ta ennast pet-
nud, wöi oliwad ta silmad toeste selle ingli
selgeid sõstrasilmi lahti näinud? ,,Ei, see
ei wöinud pettus olla," ümises ta iseeneses,
,,tema elab alles ja saab omad silmad toeste
warsti jälle lahti tegema, nagu see mines-
tanud inimeste juures enamist^ ikka on."

Ja toeste, ta ei olnud ennast selle
arwamisega mitte petnud. Natukese aja
Pärast haktasiwad neiu rinnad tasakeste
tõusma jawauma. Wiimals loita ka oma
ilusad silmad lahti ning wahtis imestades
nooremehe otsa, kes nagu laps õnnelikult
tema ees seisis, ilma et midagi oleks mõist-
nud pääle hakata. Nöidlitu imewäega kut-
sus see taewalik pilk kõik ta meeleo aru-
saamata tundmuste önneriiki. . Waikse
naeratusega wahtis ta üksisilmi imestaja
nonm otsa, kes kõigest sellest loost midagi
ei mõistnud.
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,,Ütelge, woerasmees, kus ma olen?"
küsis ta nõrgalt pehme häälega.

,,Teie olete armulise looduse süles,
kulla neiu!" wastas noormees naeruliselt,
kuna ta ise seda ilusat häälekõla oma kuul-
mises katsus kinni pidada.

,,Looduse süles?" imetles neiu, ,,kus
meie siis mitte looduse süles ei ole?"
küsis ta natuke sõbralikult edasi.

„Andke andeks, neiu," palus I l u -
mets südamlikult. ,,Miua ei tunne seda
kohta ka sugugi, olen kogemata siia süga-
wasse orgu juhtunud, mis nagu mõni kõle
kuristik wälja näeb, ja siin leidsin ma Teid
säält ülewelt "

Ta tegi käega üht ringi ülespoole,
nagu tahaks ta seega kardetawat lugu, mis
alles wöni silmapilk wana oli, neiule
paremine ära seletada. Tüdruku näukarw
muutis häkiste surnukarwaliseks, silmad >
läksiwad walgemaks tui loomulikult oli-
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wad ning ahastawa ehmatusega hüüdis t a :
,,Halastaja Jumal !" Ta meelestus näis
jälle tagasi tulewat. Tema põgenemine
hirn^sa metshärja eest, tema seltsilane, une-
nägu, lilleleidmine ja tõik töised juhtumi-
sed töusiwad aegamööda tema meelte r in-
gis ülesse ja paniwad ta teha wärifema.
Ta palged oliwad ikka weet wäga kahwa-
tanud ja nõrga häälega küsis ta : ,,Kuidas
olen ma siia alla saanud? Ma mäletan
weel — ah — mull tuleb meelde, ma
hoidsin tema eest, olin hirmus wäsinud,
langesin maha, maa waus nagu alt ära
ja mina oleksin nagu hälli sees olnud —
ja nüüd — nüüd olen ma siin all. Olen
ma kukkunud? — ei, see pole woimalik, et
ma siis weel oma liikmeid wöiksin üma
waluta l i igutada!" rääkis ta nagu iseene-
ses oma silmadega kaljude kõrgust möötes.
Ta ei wöinud tüll paksu M a d e läbi häst:
näha, aga siiski ehmatas ta ära ja hüü-
dis waljema häälega: ,,See on woimata,
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et ma säält langedes mitte puruks ei ole kuk-
kunud." —

Noormees, kes mures oli, et ta wäga
ettewaatamata wiisil temale seda saladust
liig wara oli awaldama hakanud ning seega
tema nõtra waimu liig wara tegewufele
sundinud, sai jälle rohkem julgust ning rääkis
neiu jutu niahele: ,,See on aga siiski wöima-
lik olnud, taunis neiu. Seepärast ma ütlesin
ka, et teie a r m u l i s e looduse süles olete."

,,Seega tahate ütelda, et l o o d u s
minu wastu a r m u l i n e on olnud,"
rääkis neiu oma korda. „ — Wöib olla,
mina arwan aga, et siis üksi J u m a l
minu wastu armuline on olnud, kui ma
nagu ära mõistmata ime läbi tigeda metsa-
lise käest pääsin ja siis wigastamata ja
terme liikmetega ennast siit armsast orust
leian."

, , Iah , " kostis Paul järel andes,
,,nönda on muidugi parem!"

„ Parem, paljalt parem?" kordas nonn
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küsiwalt Ilumetsa pääle waadates. ,,Kes
peaks oma päästja wasta nii tänamata
olema, et ta tema häätegu woimata wahen-
ditega wördleb? Ärge tehke seda, wöeras
mees, mutt on toeste püha kõhus Jumalat
imeliku päästmise eest tänada, kes nii aru-
saamata imede teedel nõtru kaduwuse lapsi
armulikult awitab."

,,Teil on oigns, auus neiu," kostis
Paul, ,,ka mina pean Jumalat helde kaits-
mise eest tänama, sest ilma tema abita
oleksime wahest küll siinsamas oma elu
nmmse hingetõmbusega wälja saatnud! Lu-
bage, et ma oma tänupalwet teie omaga
ühendan. See saaks wist küll kõige õigem
tänu olema."

,,Siis olete teie ka hädaohus olnud?"
küsis neiu imestades. ,,Ka5 olete ka üle
kalju kukkunud ja wigastamata jäänud?"

Ilumets nägi ära, et ta siin sunni-
tud oli tõtt ütlema, mida ta ka mitte
kauem salata ei tahtnud. Ta rääkis selle-
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pärast kõik oma lcw otsani ära, näitas talle
seda kohta, kust ta tema maha toonud ning
jutustas talle siis ka neist hädaohtudest,
mis neil mölemil sääl juures karta olnud.
,,Kas ei ole mull nüüd asju teiega ühes
heldet kaitsjat tänada?"

Neiu silmad paistsiwad koguni ise-
suguse hiilgusega ja täitsiwad endid suurte,
heledate pisaratega. Ta waatas liigutatud
tänumeelega oma päästja otsa. Ta otsis
asjata sõnu oma südamlikku tänu enese
elupäästjale awaldada. Noormees oli aga
üliõnnelik, sest ta luges juba tema puhta
hinge awaldusi neist tänupisaratest, mis
neiu koidulikuist paletest alla weeresiwad.
Suure waewaga rääkis ta wiimaks: „ Teile,
mu kallis hältegija, minu elupäästja, olen
ma oma elu eest tänu wölgul Tasugu
taewas teile seda tuhande worra, mis teie
minu pärast olete julgenud ja kannatanud."

,,OH, ärge rääkige ühtigi sest wäiksest
asjast, milleks igaüht juba tema inimese
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seisus tõhustab. Iga töine inimene oleks
ka sedasama teinud. Teil ei ole mmule
ühtegi tänu wölgu. Pealegi weel n taht-
nud teie Jumala kSrwal ühtegi tänusaazat
teada, mis ka wäga oige on."

Neiu punastas wähe. ,,Nonda ei
mõtelnud ma seda mitte teie kohta," kogel-
das ta segaselt. ,Scda arwasin ma amult
l o o d u s e kohta, mis mitte iseenesest,
waid oma L o o j a läbi ,,armuline" wörb
olla. Teid üksi pean ma oma elu eest
tänama, lallis wöeras. Arge Male sus
minu südamlikku tänu," ütles ta sooM
edasi ja andis oma õrna pehme käekese
nooremehe peusse, kcs seda vaimustusega
pigistas, ,,muud ei ole mull wle oma
tänutäheks anda, kui minu rgapäewased
palwed, et kõige kõrgem wöimus teie saatust
õnne teedel edasi talutaks."

Oh kui armas see minul kuulda
on," "wastas Paul, , M niisugust in-
gelt oma eest palwetades teada. Tne puhas



— 50 —

tänumeel on liig suur, mis wiimaks orju-
seks oma wäikese häategija wastu wöib
minna ja siis kui üsna wasta meelt asi
koormamaks saada, milleks teie ennast nüüd
wahest nii järelemõtlematu tõhustate."

Neiu waatas kerge punastufega Pauli
otsa. ,,Mis teie seega tahate ütelda?"
küsis ta.

,,Ei muud midagi, kui seda, et teie oma
lubamist mitte täita ei jõua, ehk õigem ütelda,
wiimaks täita ei taha, niug kui teie seda
siiski peaksite pidama, siis oleks see kõhus
üks tahtmise wastaline orjamine — -—"

,,Teie tahate siis minust nii palju
nõtrust ja wöimatust wälja näha," ütles
neiu nukralt, ,,et ma seepärast oma elu-
ülesande püha kõhust peaksin täitmata jätma.
Ma ei mõista sugugi mitte, miks ma
omas hommiku palwes enese kõige suurema
häategija pääle peaksin sunnitud orjamee?
lega mõtlema! Olen mina teie silmis siis
toeste nii orjameelne tüdruk, kes ühtegi
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ülemat sundi ei tunne oma häategija
waStu tänulik olla?"

,,Teete teie mind toeste nii onne-
liseks," rääkis Paul osawötliku liigutusega
mng hakkas sooja õrnusega tema mõle-
mast käest kinni. Klaara laskis enesega
kõik sündida ning ei pannud wastu, kui
noormees teda hellalt enese käte wahele
wöttis ja rinnale wautas. Selges, puh-
tas onsuse tundmuses tuksusiwad kähe noore
inimese südamed noores lootuse loidus
soojalt üksteise wastu ja armastuse Jumal
waatas lahkelt oma önneriigi laste pääle
maha ning puistas oma taewalisi roosist
esimese armastuse näul kaduwuse õnnelaste
rüppe.

N i i e s p ä ä t ü k k .

Aloostri Mewaataja

Luhamäe kloostrist wälja saadetud
otsijad nonnid oliwad igal pool metsas ja
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mägestikus kõik köhad läbi otsinud ning
nöuutumalt endid jälle uuele nöuupidami-
sele jauskondade ülewaatajate juurde ko-
gunud. Kõige õnnelikum otsijatest oli uus
ülewaataja Jul ia Grouzon. Tema oli woera
mehe käest, kes Alma koju taudis, kõik
järele pärinud ning tahtis uüüd seda kohta
üles otsida. Ta wöttis kloostri ülema kaks
tugewat koera enesega ligi ning läks siis
tahe kõige truuma uonniga seltsis enesele
leidja auu ära teeuima. Et ennast mitte
töistest eksitada lasta, walis ta enesele
tee alla orgu, kust ta ilma nägemata lootis
jälle parajal köhal ülesse ronida ning seega
ommetegi enne töisa köhale jõuda. Org
läks aga ikka sügawamaks ja mäekülg jär-
semaks, ni i et ta kuskilt kohta ei leidnud,
kust ülesse oleks wöiuud saada. Sel l kom-
bel jõudis ta oma kaasalistega sinna kohta,
kus meie onnelised marjul oliwad. Juba ar-
was ta, et ta ennast orusse tulemisega pet-
nud ol i , sest et kuskil ühtegi teerada näha
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ei olnud, mida mööda ta ülesse oleks wöi-
nud saada, kui ta kalju nurga tagast ratsa-
hobuse wälja nägi sammuwat. M i s see
siin tähendab?" pomises ta iseeneses ja
röömus lootus lehwis naerulilult ttma
peenikeste huulte ümber. Waewaga puges
ta põõsaste wahelt läbi kitsast oja tallast
mööda töisele poole kaljuuurka ning jõudis
mõne silmapilgu pärast sinna kohta, kus
Ilumets oma õnnelikult päästttud waran-
duscga wiibis. Ta huuled läksiwad kind-
laste kokku, kui ta seda ootamata pi l t i
enese ees nägi. Kuulates jäi ta seisma,
kuna ta rind langelt tõusis ja waus.

,,OH kui kauaks olen ma ära M u u d , "
ütles Klaara tasakeste punastades. M i s
saab minust, kui töised ära läksiwad ja
mind nüüd kadunud leiawad?"

Missugused Msed?" küsis noormees

imestades.
M i n u seltsilased, Petseri nonnid,"

wastas neiu kergelt.
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,,Siis olete teie üks Petseri kloostri
kaswandik," rääkis noormees nähtama imes-
tamisega. „Selle mõtte pääle ei oleks
ma ise mitte tulnud. Ma olen tihti
kuulnud, et siine kloostri walitsus oina
kaswandikta wäga harwaste enese müü-
ride wahelt wälja laseb; siis on see tau-
nis põhjata arniamine olnud."

,,Ei mitte nii wäga põhjata. Tänane
kord oli ka see ainus selle aasta sees."

Julia Gronzon peitis ennast wiha
pärast ära põõsaste wahele, et weel pare-
milie ja julgematt llmrata wöiks.

,,Ia siiski pidite teie kõhe niisuguse
õnnetuse sisse sattuma!" wastas Ilumets
wahele. ,,Aga olge nii hääks ja jutustage
mulle ommetegi, kuitas see kõik sündis?"

,,OH Jumal!" hüüdis Maara ehma-
tusega, nagu oleks ta õhukene unetuse käte
silmade eest kätki kärisenud ja teda mõne
mööda läinud hirmsa silmapilgu mälestu-
sesse tagasi tõuganud. Ja töe poolest oli
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ka, asi nii. Esimestel silmapilkudel oli ta
meelespidamise wöim nagu magamas, nüüd
aga ärkas ta uue jouuga ülesse, mis tema
were kangeste keema ajas. ,,Kuhu on siis
ommetegi Alma jäänud?" rääkis ta oige
rahutumaks saades, nii et Paul õigusega
uut minestusesse langemist pidi kartma.
,,On see tige härg ta puruks tallanud,
woi on ta ennast päästa jõudnud?"

Nüüd rääkis ta oma loo nooremehele
ära ning palus nnimaks, et ta teda kloostri
wärawateni saadaks.

Kui wäga ka see kutse Ilumetsa rõõ-
mustas, siiski tundis ta ennast nagu õnnetu
selle teaduse juures, et ta ilus seltsiline
kloostri kaswandik oli. Sest sell kombel
pidi ta enese lootuse maha jätma oma
kallist neidu jälle näha saada.

,,Palun teid minu hobuse selga is-
tuda," ütles noormees neiu poole pöördes.
,,Teie olete ju alles wäga wäsinud ja tee
Petseri kloostrini on kaunis pikk."
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„Tänan teid wäga, minu häätegija,"
wastas neiu sõbralikult. ,,Ma woin ka
jala käia," lisas ta üles tõustes juurde,
kuna ta ennast ommetegi alles wäga nõrga
tundis olewat. „ Toetage mind wähe, mu
jalad on natukene nõrgad," rääkis ta nõdra
häälega edasi.

Hellaste nottis noormees teda oma
käte wahele, kuhu see ilus togu ka nagu
närtsiw lilleke kokku langes. Ütlemata
õnnega wnatas ta oma kalli koorma pääle
ning wottis teda siis kui lapse sülle ja
kandis oma hobuse poole. S i i n , kus
ta teda maha pidi panema, sai ta alles
aru, kui wöimatuks see temale oli saa-
nud settest inglist wahest jäädawalt lah-
kuda. Ülewel ootasiwao teda lindlad kloostri
müürid, mille tagasi teda küll ialgi enam
ühe sureliku armastaja silm jälle ei leia.
Mida kauem ta ennast niisuguste mõtetega
waewas, seda selgemaks läks see temale, et
ta ilma temata elada ei rvöi, et ta teda
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enam oma käte wahelt lahti lasta ei tohiks,
kui ta temast mitte igaweseks ilma ei taha
jääda. Üks imelik mõte lendas ta pääst
läbi, mis teda esimesel silmapilgul koidu-
lise lootusega waimustas.

,,Pögenegem!" hüüdis ta sooja õr-
nusega oma tallist warandust kowemalt
enese rinnale wautades, ,,pögenegem sest
paigast! Tee kloostri poole on mulle
hirmsam, kui see sügaw kuristik, mis meie
ettewötmist maailma silmade eest saladuse
kattega warjab." —

Nonn waatas ehmatusega rääkija otsa,
nagu tahaks ta teda niisugusest patulikust
mõttest tagasi juhtida. Siiski aga peletas
nooremehe nii südnnlik waade wursti köit
kartule neiu puhtast südamest kaugele ning
igawene truudus paistis tema inglifilmist
öitsewas armastuse kosutamas leegis õnne-
liku nooremehele wasta. Ta ei pannud
la mitte wasta, kui see teda palawalt
suuteles. —
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Oma sügamas õnnetundmuses ei ai-
manud nad luurawat waritsejat, kes prae-
gu ka põõsast wälja tahtis ronida. Kui
wäga kahetfes ta, et ta mõlemad järel-
käijad koertega maha oliwad jäänud, kes
muidu ka tema tunnistust selle Jumala
kartmata tüdruku wasta Minna ees olek-
siwad wöinud kinnitada. Kas see ei olnud
arwamata jõledus, üks noor nonn istub
tundmata mehe, ühe küti körwal, räägib
temaga teutawalt kloostri püha seaduste
kohta, palub teda ennast kända ja — la-
seb ennast ühe maailma lapse suuandmisega
roojastada — ja nüüd räägitakse ,,pöge-
nemisest". —

,,Seiske paigal!" kähistas ta põõsaste
tagasi wälja karates wihast wälkuwate
silmadega. ,,Mina tahan õpetada, kuidas
põgenemise plaani tehakse. Karoline ja
Maarja, siia! Si in on meie Klaara ühe
kena kollanokaga lendamas — "

Nagu heledal päikesepaist sel ilmal

- 59 —

häwitajast wälguft hirmutatud, kohmetasiwad
mõlemad õnnelikud esimesel silmapilgul ära.
Kuna Paul aga kõhe jälle oma ehmatuse
peremeheks sai, langes Klaara enese waen-
lase kilkamist kuuldes minestusesse. Juurde-
tulija riietest tundis Paul ära, et ta nonn
oli Petseri kloostnst, ning mõned upsakad
sdnad tnmüstasiwad, et ta neiu otsija oli.
Warsti oliwad ka kutsutud tüdrukud nagu
hagijad sääl, kcs kõhe oma poolsurnud
kaasöe ülema käsu pääle tahe wahele wöt-
siwad ja edasi hatkasiwad minema. Nii-
sugused tuima südamed ajasiwad nooremehele
imestuse higi otsa ette. Ta pakkus ennast oma
hobusega abiks kandma, aga seda lükati
jämeda toredusega tagasi. Paul oli palju
enam mures selle hoolimata oleku pärast
neiu wastu, kui nende kuulmata toore sõnade
pärast, mis temale füüandwalt üteldi. Kõige
enam walutas tema südames aga see, et
ta, selle, ingli, keda ta nii lühikese ajaga
pea nödrameeleliselt armastama oli op-
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pinud, sell kombel jäädawalt käulas.
Ta tahtis siiski weel niikaua, kui

woimalik, tandjate järele käia, et oma
kallist näha wöiks, aga seegi lootus sai
rikutud. Tcma järelkäimist märgates pöö-
ris ülewaataja ümber ja kisendas wihast
wärisewa häälega: ,,Mis õigus on teil meie
järele luurata? >̂ ui teie ennemine weel
püha kloostri seadusi ei tunnud, siis teadke
nüüd, et ühel mehel luba ei ole püha õde-
dega seltsida. Minge kõhe tagasi ehk muidu
tarwitan ma abi."

,,Kui üks nmene ohwer mõne maa-
ilma mehe läbi surma suust wälja kisti,"
wastas Paul Ilumets wagusi, ,,sns on
pühad öed küll malmis teda oma tuima
pühadusega halastamatult surma suhu tagasi
saatma."

,,Teutaja!" kisendas ülewaataja, nagu
oleks ta piksest põrutada saanud. Suure
wihaga wchN'H ta käte ja jalgadega
ning ei pannud sugugi tähele, et üks
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tower maha wajunud puuoks ennast tema
jalge ette köwerdas, mille paale ta üle
taela maha kõmistas ning üle järsu talda
laenetesse langes. Üks wali kiljatamine
ja wee sohiseminc lasksiwad noort Nleest
sündinud lugu aimata, ning ruttu jooksis
ta sinna kohta, kust see hädahääl tuli.
Ülewaataja oli õnnetumalt just sinna kohta
langenud, kus wesi taunis sügaw, aga
kitsa taljuse sängi pärast kitsas ja oige
käre jooksma oli. I lma peatamata liskus
wali weewoog teda rutuste edasi ning
natuke maad all pool ootas teda surm
lahtiste kätega, sest weel mõni silmapilk
— ja jõuetu keha oleks üle kaljude süga-
wasse kuristiku hauda maha sadanud ja omad
liikmed puruks löönud. Natuke aega seisa-
tas Paul ja mõtles, mis ta peaks tegema.
Siis kargas ta oma hirmsa mõtte üle
isegi lohkunud aja wiitmata wette, mis
siin õnneks sügaw ei olnud, ning tõmbas
waese pool hingetult weest wälja kalda



— 62 —

pääle. Suuremat osawötmist ei uratanud
see tige inimene tema sees mitte, et ta
tema pärast ennast rohkem oleks waewanud.
Ta pööris ennast praegu ümber, et näha
saaks, kuhu tema eluga woitlew ingel
jäänud, kui korraga kaks suurt koera wosan-
dikust wälja tormasiwad. Woerast nähes
jäiwad nad wähe urisedes seisma, siis aga
tõmbas töine paar korda rahutumalt õhku
ja hakkas maa paal nuuskima. Pea lei-
dis ta oma perenaese üles, nuusutas teda
hoolega igalt poolt ja kargas siis täie
wihaga woera mehe kallale, keda ta wist
oma perenaese mõrtsukaks pidas. Paul
ei olnud niisugust pääletikkumist aimanudki,
aga siiski oli ta tui osaw turnija, kõhe
kähe käega tema taelast kinni saanud, ning
tugewaste ta enesest eemale tonganud.
Nüüd tahtis ta oma jahipüssi õlalt wötta,
et seega ennast kaitseda — aga selle oli
ta enne ülesse ronimist maha pannud, ning
nüüd seisis ta palja käega wihase wamlase
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ees, kellel? weel töine appi tuli. I lma
ühegi söariistata kaitses ta ennast paljaste
kätega, mis wihaseid loomi aga ainult
ärritas. Ikka suurema wihaga tungisiwad
murdjad ta kallale, ehk ta küll kõigest wäest
neid oma tugewate rusika hoopidega wingu-
des mitu korda tagasi saatis. Kaua ei
oleks ta ennast ommetegi kaitsta jõudnud,
sest juba oli töine hammastega ta käest
kinni tõmmanud ja tahtis meest maha
kiskuda, kuna töine ennast seljatagast pääle
kargamisele walmis seadis. Walu pärast
karjudes tahtis Ilumets oma kätt murdja
suust wabastada, aga see oli liig köwaste
tema hammaste wahel, nii et ta ennast
Pääsemata ladunuks pidas. Walu ja suure
hirmu pärast, nii kõledal kombel siit elust
lahkuda, langes ta peaaegu woimatult rohu
sisse maha. Weel kord kuulis ta hirmust
loerte karjumist ja siis arwas ta ennast
töisel silmapilgul lõhki tistawat. Ta mois-
tns ja arusaamine oli wäga segane ja
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imelik. Oli ta surnud, rändas ta waim
igawduse riigis? — Tema ise kõige wähe-
malt ei wöinud sellest aru saada.

Korraga tundis ta ennast ülestõste-
tawat ning üls tuttaw hääl hüüdis osa-
wotlikult: ,,Paul, on need metsalised sulle
palju wiga teinud?" ja ilma wastust
ootamata rääkis ta edasi: ,,Toeta ennast
wähe jalgade pääle, ma tahan sinu käe
haawa tinni siduda, muidu wöib werejooks
kahju teha."

Paul löi silmad lahti ja nägi oma
kõige suuremaks imekspanemiseks, et see
rääkija Anton oli. ,,Kust sina siia said?"
küsis ta imekspanemisega, ,,oled sina mind
nende äraneetud metsaliste käest päästnud?
— Jah, Anton, sina oled oma osawa
kuuliga selle siia maha sirutanud ja seega
minu elu päästnud! Tänu, tuhat tänu
sinule, et sa nii onnekorral minule abiks
juhtusid. Kui imemöistmata on saatuse ^
j i ' ataja armastaiv käsi!" ütles ta pühalikult
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ning langes liigutatud sobra truu rinnale.
Sügaw liigutus lastis noori mehi mõne
silmapilgu söbruse taewalist röomu tunda,
Mille järele iga sureliku maapäälse süda nii
soojalt igatseb.

Mis Paul Ilumets arwas, oli oige.
Anton oli ka juhtumise kaupa selle loo
näitemängu platsile tulnud. Ta oli praegu
tahtnud ümberpöörda ja tagasi ratsutada,
kui ta eest poolt oma sobra hädakarjumist
kuulis, mille pääle ta muidugi tuhatnelja
sinnapoole kihutas, kust hääl tuli. Siia
jõudes nägi ta oma sobra wiimses woitle?
nüses kloostri koerte wastu, mis meie juba
teame. I lma ajawiitmata sihtis ta seda,
kes hammastega Pauli käest tinni hoidis,
ning laskis ta maha, kuna töine sellest koh-
kudes ilma pikema järelmotlemiseta punuma
pani. '

Haaw oli kinni seutud ja sobrad luk-
simad tänase päewa juhtumistest rõõmsaid
lugusid kõneldes todu poole. Ka Julia

3
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Gronzon oli ehmatusest toibunud ja hakkas
waewaga kloostri poole minema. Ta oli
täiesti rikutud tujus, kui ta oma wette-
kukkumise ja päästmise pääle mõtles. O l i
ta oma toore olekuga maailma mehe sü-
dant enese päästmiseks liigutanud? —

K u u e s p ä ä t ü k t .

Võ i t lus iseenesega.

<^aks nädalat oliwad sellest juhtumi-
sest saadik mööda jõudnud ja kolme inimese
haigewoodid jälle wana korrale seatud.
Kaks nooremat nonni Alma ja Klaara
oliwad ehmatuse järele raskeste haigeks
jäänud, kuna Jul ia Gronzon niisama
ka ehmatuse ja külmetamise pärast woodisfe
pidi minema. Nüüd oli tema jälle taieste
terwe. Klaara käis ka ülewel, aga ta
nägu oli surnukarwa kahwatu, kuna tema
ainus sõbranna Alma raske palawilu järele ^
siit hädalisest maailmast lahkus ning oma
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truu Klaara üksi kloostri elusse maha jättis.
Ta meel oli otsata kurb, kui kloostri tonn,
kcll Alma miimaseks saatmiseks wiimased
taebawad hääled helistas. Ärarääkmata
ahastus ja lõpmata südamewalu muutftwad
tema õrnal roosipunal õitsema näu surnu-
karwaliseks. Kõik tema olek näis ivaga
ühe närtsima lille sarnane olewat, kello,
elu jouud wiimase johwi kulles rippustwad.
Waewaga ajas ta ennast rohilise pmgr
päält üles, kus ta aastasadade manuse
tamme milus kosutama ohuga ennast karaS-
tada lootis, ja läks oma tuppa, nulle ohi
lahtise akna läbi taunis puhastatud oll.
Kõik töised oliwad Alma matusele lärMd,
üksi tema ei tohtinud mitte nunna, chk see
lahkunud truu hing tüll tema kõige armsam
seltsiline oli. ,

Tuppa jõudes lasus ta ennast sudame-
waluga oma puuse lstme pääle ning hakkas
siin walju häälega nutma, ^" lawad p:sa-
rad woolasiwad ojana tema ausaist stlmist.
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,,IumaI," Shkas ta, ,,oled sina siis ka mind
maha jätnud! Miks sa lasksid mind päästa
kõledast kuristikust ühe mehe läbi, kelle pilti
mina enam ei jõua ara unustada. Ehk miks
ei lasknud sa mind oma ainsa armsa selt-
silasega ühes surra ja minu otsatumaid
muresid enesega ühes hauda wiia, kus iga^
wene rahu walitseb!"

Matuse rong wenis pikalt tasase leina-
lauluga matuse paiga poole ning tornikella
lügutaw hääl saatis seda tõsist tallitust
pühaliku tumma manitsusega. Kõigi töiste
seas oli ka Julia Oronzon kurwa näuga,
wäga tõsine ja maharohutud, nagu leinaks
ta surnud ode südamest taga. „ Silmakirja
teenistus," hüüdis Klaara püha ,vihaga
iseeneses. ,,See on toeste Jumala pilka-
mine ,el! wiisil ennast wagaks seadida ja
leinata ühe inimese järele, keda südamest
wihataise. Oh tui hirmsaks läheb mulle
siin see silmalirja teenrite elu! S i in , kus ma
wanaste onnis olin, kus kõik minu ümber
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nii ilus ja taunis oli ja mina lapseliku
usaldusega ennast kõikide waljuse alla pühas
hirmus alandasin, läheb mu silmis palju
töiseks. Kõik wana kaunis lapsemeel, õnnelik
aeg on minust kadunud> kadunud kloostrielu
tarwis igaweste. Minu wiimane truu
hing on külmaks saanud ning seega kõik
õnnelikud sidemed, millega ma nii wagaste
kloostri püha eluga ühte seutud olin, jää-
dawa külmusega kätki kistud. Minu rahu
on otsas, see ilus pühalik, taewane rahu."

Niisuguste mõtetega täidetud, jäi ta
wiimaks wagusi istuma. Ta keha näitas
eluta kogu sarnane olewat, ainult mõni
sügam ohkamine tunnistas temast elumär-
kisid. Ta mõtted rändasiwad kaugel mä-
gestikus oma igatsetud küti juures. Kui
sügawad ja soojad oliwad tema tundmused
oma päästja wasta! Ta kaalus kõik tema
sõnad weel iseeneses järele, ning leidis ikka,
nagu iga armastaja, tema sõnadest magus-
walust balsami oma surmani haigele südamele.
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,,Mis on mull weel maailmas muud, lui
minu päästja," rääkis ta iseeneses. ,,W6iksin
ma sind üks ainukenegi kord weel näha,
tohiksin ma üks ainukenegi kord weel sinu
armastatud käte wahel taewalist onne tunda
ning sinu ilusate truu silmadesse waadata,
oh kui häämeelega tahaksin ma siis oma
wiletsa nonnielu maha jätta!"

Ikka elawamaks saiwad tema mõtted
wöera nooremehe kohta. Missuguse armas-
tusega ta tema järele igatses, wöib ennegi
see aru saada, kes Sitsewas nooruses esimese
armastuse ilu taieste tunda saanud; töis-
tele on selle seletus paljalt sönakolinals.
Kaua aega wöitles ta iseeneses ühe nouu
pärast, mis teda esiotsa üsna ära ehmatas.
Tema raskest wöitlemisest wöis näha, et
tall wäga suure julguse ja jouu nöudwa
mõtetega tegemist oli. Kindla ettewotmisega
lõpetas ta oma nouuta edasi tagasi käimise
wäikses ruumis ning terawalt kuulates
wahtis ta aknast wälja kaugele mägede poole.
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Ikka oli weel leinalaulu häält hauakabeli
poolt kuulda ja ka kellahääl kõlas weel
tumedalt tema aknast sisse. Aga nüüd näis
hoopis midagi muud tema kuulamise ots-
tarbe olewat, kui hale leinalaulu kuulamine.
Tükikese aja kuulamise järele lehwis lahke
naeratus tema kahwatanud huulte ümber.
Ta pani enesele walge looriga kübara pähä,
tõmbas kõige uuemad kindad kätte, wöttis
oma wäiksest waranduse kärbist midagi,
kuulas weel wähe ning läks siis tasakeste
uksest wälja. „Jumal olgu ise mulle ar-
muline," ütles ta tasa ning kadus kloostri-
aias pea kätte jöudwa widewiku hõlma.
Üksi tema walge loor lehwis weel wähe
aia puude wahelt ning seegi kadus wii-
maks ära.

Weerand tunni pärast oli matus taieste
toimetatud ning igaüks nonnidest pööris
pika palwetannse järele wagusi kloostrisse
tagasi. Pea oliwad aga kõik kloostri ruu-
mid ja suur aid maja ümber täi^ elu,
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jooksmist ning suurt segadust, mis kõikide
hirmunud nägudest wälja paistis. Igal
pool otsiti hoolega, mis aga midagi ei
,,/iin,,k aitama. Kõik otsimise wili jäinäinud attama.
tulemata.

Seitsmes päätükk.

Honniue öö.

limased eha hõbedased kiired lan-
gesiwaV kahwatanud pilwede paale, mis
pikalt hommiku pool taewa all edasi söud-
siwad. Püha rahu walitses looduses,
waikne öö lautas omad kaitsewad unetii-
wad tasaselt üle metsa ja maa. Täis
magust rahu hingas niit ja nurm igast
päewasest elukärast eksimata. — Kaugelt,
kaugelt metsa tagast mägedest tungis
tume mürin örnai! ehatiiwul siia ehawa
lingu pääle. Nutuste liikus üks walge
looriga naesterahwa wari siw,awamasse
metsa poole. Tema õhukesed mded man-
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gisiwad tasakeste jahedas ohtu öhuS, mis
kure astumise läbi mähe suuremaks sm.
Ta tõmbe s seisma jäädes walge rätlku
taskust wälja, pühkis seega rutuksest kär-
gust higiseks läinud otsaesise kmwaks ja
jäi siis kuulama. Endine tume murm
oli jälle kuulda ning maa põrus mahe
jalgade all. ,,See on tema jahisarwe
hääl, tema on M l metsa taga," ünnses
ta iseeneses ja tahtis praegu edast tor-
mata, kui häkiste üks tugew mehe hai^
tema körwu kostis: Inimene wik wann,
hää wöi kurja ingel, kes sa üksi sim eha-
metsas ümber eksid, ütle mulle, km kau-
gel on siit Petseri klooster?"

Neiu liikmed läksiwad loomaks, ^a
ilus keha wärises ehmatuse r arast, mis
tundmata mehe kõne temas üles äratas.
Waewalt seisis ta weel jalal, sest see
mõte, et see mees ehk wahest üks tema
tagaajaja wöiks olla, tegi ta meelest pea-
aegu segaseks. Siiski sai ta pea julgust
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ning kostis waikselt, et tema häälest min-
gisugust tahtlust ei wöiks märgata: ,,Wee-
rand tunni tee," ja hakkas edasi minema.

,,Missugune kaunis hääl ! " hüüdis
woeras imestusega. ,,Ma pean weel kord
küsima, oled sa inimene wöi ingel wöi
mõni mäewaim? Wasta mulle, oled sa
surelikkude seast wöi igawduse kojast?"

„ Surelik, waene, õnnetu n " was-
tas ta tasa ning wiimased sõnad suriwad
juba huulte pääl, mis ehk ettewaatamata
korral tema saladust olekfiwad ilmutanud.

M i k s sa könnid eksiteed, hella neiu,"
rääkis wöeras osawotlikult. ,,Öö on juba
käes ja aeg kõdu minna. Kas sa ei kuule
tormi lähenemist metsadest üles ärgates?
Looduse jahimehe wägi sõuab paksuil p i lwi l
ligimale. — Mis sa kardad, ilus neiu,
kas sa ei kuule kellahäält kloostri tornist,
kes iga eksijat enese l igi kutsub ilmade
Juhatajale meelepäralist ohwrit w i ima?"

Tüdruk ehmatas jälle ära. Ta tah-
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tis siit köhast põgeneda, aga wöera mehe
tõsine kõne oli seda woimatuks teinud.
Ta ei olnud weel oma eluajal walet rää-
kinud , seepärast ei tahtnud ta seda ka
täna mitte teha, ning liigutatud südamega
rääkis ta ustawalt wöerale: ,,Reisija,
sinu manitseja hääl ehmatab mind. Mmu
kõdu on sääl, kust see kellahääl alla he-
liseb. Nende püha müüride wahelt olm
ma põgenenud — kuhu? kes warjab mind?"
Wiimaseid sõnu rääkis ta ahastawa häälega
ja ni i tasa, et wöeras seda ei kuulnud.

„ Tüdruk," rääkis see lohkudes, ,,lase
ennast noomida; sa ei täi waga teed;
pööra ümber ja kahetse oma tegu!"

,,Rändaja, armastuse pühadus saa-
dab mind armukese juurde. Ma olen
kõigist maha jäetud, põlatud ja taga kiu-
satud nonn. Armastus on mind tundma
õpetanud, et woorus mitte kloostri müüride
wahel ei ela, waid ilusas maailmas, kus
õnnetu surelik oigel möödu! armastuse i lu
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ja täiust wöib maitsta, kus tall asja ei ole
oma Snsuse sees töiste onne üle kade olla.
Seepärast olen ma põgenenud, et enesele
rahn saada. Jumal antku seda mulle audeks,
aga ma ei woinud toiseti, muidu lõpeksin
ma walu kätte.

Wöeras seisis nagu kiwisammas imes-
tades paigal ning ei saanud sõnagi suust
wälja ütelda. Tüdruk aga põgenes edasi
ja edasi üle mägede ja läbi metsade ja
orgude. I lma asjata kuulas tema sarwe-
helinat, mille järele ta oma armastatud
nooremehe marju oleks wöinud leida.

Müristamine tuli aega mööda tu-
meda kõledusega lähemale. Wälku löi
ikka tihedamine ja tihedamine ning wal-
gustamine läks ikka selgemaks metsas ja
mägestikus. Kloostri torni kella kurb kaja
kadus laugemale. Mürin praksus ja pau-
kus, et kaljud kätkeda ähwardasiwad ning
torm hulus ja mässas puid juurtega maa
seest üles kiskubes. Loobus näis täna
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iseäranis wihane olewat, nagu inimene,
kes meelt ära heites enese juuksed pääst
kisub, lohkus ta ka iseennast. Wöi oli
ta wihane see üle, et üks noor norm en-
nast armastusest eksitada lasknud ning
kloostrielu eest ära põgenes?

Pikkamisi tuli hirmsa maru ja mü-
ristamise järele wiimaks hommik kätte.
Reisija, kes keegi muu ei olnud, kui Paul
Ilumetsa isa Martin, oli selle loo üle
praegugi weel üsna lohkunud. Esimestel
silmapilkudel ei jaksanud ta weel mitte
uskuda, et see kõik ilmsi oli sündinud.
Kuidas wöis üks nonn ommetigi armas-
tama õppida, mille pärast ta oma waikse
elu maha tahtis jätta ning pimedal tor-
misel ööl ära põgeneda metsa ja mäge-
desse, mida ta ei tunnud ja kus niipalju
hädasid tema järele waritsesiwad. Wii-
maks, kui põgeneja jälle ta silmist ladu-
nud oli, sai ta oma mõtete üle õigemat
woitu. Ruttu läks ta metsa järele, et
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teda kätte saada ja surma eest hoida, mis
talle tundmata mägede löhestikuis wois
juhtuda, aga ta ei leidnud enam mi-
dagi. Ta jooksis hirmuga edasi, hüüdis
põgenejat, aga ei ühtegi wastust; üksi
torm hulus metsa ladwas ja pikne põru-
tas nii, et maapind jalgade all wärises.
Eksimast ei olnud jälgegi leida. Kaua
aega hulkus ta pimedas metsas ümber ning
wasta hommikut, kui ilm wähe taltsamaks
sai, seisis ta üleni märg ühe kõrgustiku
jalal suure laia männa all ning mõtles
sündinud lugu järele. Ümber waadates
leidis ta pea, et ta maanteest mitte kau-
gel ei ole, mis Kopelsowi mõisa wiis,
sest see mets oli tall ju igast küljest otsani
tuttaw.

Koju jõudes leidis ta Pauli ratsa-
hobuse seljast, kes praegu tahtis wälja
soita.

,,Kuhu sa lähed, poeg?" küsis wana
Ilumets pojalt.
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Noormees kohmetas wühe ära ning
ivastas kogeldes: ,,Iahi püüle, armas
isa! Täna on nii ilus hommik — aga
— mis sinul siis on, kus sa öösel olid?

„Metsas, ja öösel sadas mehe moodi
wihma," oli isa lühikene wastus.

,,Aga miks siis metsas, armas isa?"
küsis poeg imeks pannes.

,,Seda pead sa ka teada saama,"
wastas wanake. ,,Ma pean esite sooja
tuppa saama ning oma keha wähe sojen-
dama, siis woin ma kõik kõneleda."

,,See on öige,̂  ütles poeg, pen-
niks tahan ma metsas ära käia; ma
arwan, sull saab ka puhkamist tarwis mi-
nema."

,,Ei, esiteks pead sa kuulda saama,
mis asi mind metsa sundis jääma, siis
wöid minu pärast minna ja ka halas-
taja Samaria mehe tööd teha. — Aga
mis, sina tahad ilma püssita jahile



— 80 —

minna? ohoh!" naeris ta walju aga siiski
lahke häälega. ,,Tule aga tuppa!"

Paul ehmatas isegi oma wäetima
wabanduse üle ära ning astus hobust
seljast maha ja läks wastu tahtmist isa
järele tuppa.

Martin oli enesele kuiwad riided
selga pannud ja tuli nüüd Pauli juurde
tagasi ning küsis temalt:

,,Kas Bruno on kõdus?"
,,Iah," oli wastus. ,,Aga mis sa

tema järele siis küsid?"
,,Waat, tema pead sa ligi wötma,

sest paremat jäljede nuuskijat ka maa
pääl toist enam ei ole; tema wöib üksi
weel sind jälgile aidata."

,,Aga millest sa räägid siis, isa?"
küsis Paul imekspanemisega. ,,Mis jahi
plaan full siis oige on?"

Nüüd seletas isa pojale kõik nähtud
ja kuuldud loo otsani ära, mida Paul
hinge kinni pidades päält kuulas. Tema
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näukarw muutis ennast mitukorda ning
üks küsimine pakitas ta keele pääl: ,,Kes
fee siis peaks olema?" Siiski oli tall
nüüd paras aeg metsa hulkuma minna,
sest selle mõttega oli ra enesele hobuse
walmis lasknud rakendada.

Kaheksas päätükk.

Aadust lahkumine.
^Viimsest jahipäewast saadik oli ta

tihti metsas käinud ja ialgi mitte seda
kohta waatamata jätnud, kus tema nii
õnneliku leidusega kokku juhtus, ia mis
temale sest ajost ärarüäkimata armsaks ja
pühaks oli saanud. Lõpmata igatsusega
waatis ta tihti tükid ajad üksisilmi kloostri
tornide poole, kus tema ingel õela tallita-
jate keskel kannatas ehk wahest koguni
ära suri. Tasasel helinal kandis puhas
mägede öhk tornikella hääle alla orgu, mille
tasasest wärinast liigutatatud kuulajale nagu
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tema Klaara õrnad Snnefoowid magusalt
körwa kSlasiwad. Tundide kaupa istus ta
tihti oma armsa paiga pääl ja rääkis ise-
enesega. Ta mõtted oliwad selle Vnne aja
juures tööl, kus tall päästetud neiu esimest
kord omad silmad lahti löi ja teda silma-
pisaratega tänas. S i in elas ta toeste seda
önsust uueste. Ta oli üks õnnelaps, kellele
I lmarine oma kuldse silmawarju laenas,
mille abil tall wöimalik oli kõik äraelatuo
päiwi puhtas õnnetundmises uueste oma
silmade ette kutsuda. Siiski ei olnud ta
üksi õnnelik, waid ka koletu õnnetuse pi l t
paistis talle täies hirmutuses wastu. Kui
wäga murdsiwad need mõtted tema elu-
jõudu, kui ta edespidi elu pääle mõtles.
Oma jumalikult armastatud neidu ei ol-
nud tall lootust ialgi enam näha saada,
ja see mõte oli ni i walus, et ta seda
sugugi ei suutnud ära kända. Ta terme
röömus meel oli sootumaks kaounud, ta
oli ni i magusaks, kõigist tagasi hoid-
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likuks ja iseeneses ümisejaks meheks saa-
uud, ehk ta küll töiste nähes ennast
kõigest wäest püüdis röömsa tuju sees
olla. Mis pidi ta pääle hukkama? Ta
wois nodramecklisets minna, kui ta enese
hingele kuskilt kosutust ei oleks leidnud.
Ja see oli ainus abinouu oma armsas
pühas paigas käia, kus tema kõik mööda
läinud önnepäewad enese silmade eest läbi
käia laskis, mis teda Snneliste tundmus-
tega elustas.

Ka täna oli tall see eesmärk, kui isa
ta tuppa tagasi kutsus. Isa jutustamine
oli wäga teda imestama pannud. Ta
tahtis praegu toast wülja minna isa käsku
täitma, kui uks suure rutuga lahti tehti,
sõnumikandja ehmatanud näuga sisse astus
ning kaunis laialt kokku, pandud paberi
põuest wälja tõmbas, lahti löi ja walju
häälega lugema hakkas.

,,Eile 0hw umbes kella v ajal on üks
noor nonn Klaara R . . . arusaamata wn-
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kuhu ta jäänud. Ülewaataja J . G. tõendab
teda kähe nädala aja eest ühe noore küti seltsis
näinud olewat, millest arwata wöib, et see põge-
nemine ettewöetud nõuga oli sündinud. Seega
saawad siis kõik ümberkaudsed inimesed teda
otsima kutsutud ja ühtlasi ka teatatud, et keegi
ligidal ega kaugel teda enese juures marjul ei
tohi pidada, waid wiibimata kloostrisse tagasi
saatma, mille eest Jumal teda õnnistagu, tuna
selle teatuse wasta eksijatel wali Jumala nuht-
lus ja tange kohtulik koristus kännul käib.
Ka eksitaja langeb kõhtu kätte.

Kloostri walitfus."
P a u l i ' nägu muutis surnukarwali-

seks. Ta ei mõistnud midagi enam mõ-
telda, ni i oli ta selle häkilise teatuse üle
ehmatanud. S i i s oli see põgeneja ikka
tema armuke olnud, kes teda leida lootis,
aga ei tea, kuhu nüüd sattus, kui kõik
inimesed ümberkaudu otsima saadeti, keS
tema hirmuga enesest tagasi töukaksiwad,
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sest kirjas seisis ju, et Jumala nuhtlus
niisugust ootab. Sest sell ajal oli rumalama
rahwa juures kloostri käsk Jumala omaga
pea ühe auu sees. — Ja kui ta nüüd
tagasi saadetakse, siis on ta õnnetu kadu-
nud — ja mis saab siis Paulist? —
Kuna Paul oma pääd tuhandet moodi mõ-
tetega punas, naeris ta isa Mart in laia
suuga kloostri walitsuse üle, kes ennast
nii kõrgeks seadis, nagu seisaks maailm
kõige täiega ühe Petseri kloostri käpa
all. ,,Kui mõni töine klooster ka natuke
woimust enese kätte imustaks, kust saaks
ta seda weel? Nägi ja woinms on ju
Petseris! Neiud ja noored mehed on sinu
tahtmise orjad, ümberkaudsed inimesed ligi-
dal: ja laugelt sinu ära põgenenud kas-
wanditu üles otsijad ja nalja andjad ja
Jumal isegi ei saa rahu, waid peab
tloostri walitsuse käsu pääle seda meest
nuhtlema minema, kes ehk waese külmetanud
tüdruku halastaja Samaria mehe kombel
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enese hulu alla wötab ning temale wähe
toitu annab!" —

Käskjalg läks Martini jutu üle ko-
guni ehmatanud ja täis püha wiha minema.
Tema oli ju ise ka üks neist, kes kloostrit
taewariigiks pidas.

Ka Paul oli juba wälja läinud ning
enne kui isa teda sai tagasi hüüda, lihu-
tas ta juba tuhatnelja metsa poole. Pea
oli ta tee päält metsa pöörnud ning ot-
sis kõige õigemat teed Petseri poole.

Aega mööda korjas suure salga kaupa
inimesi metsa ja mägedesse. Kõiki ajas
püha sund, aga igal üht ommeti palju
töistwiisi kui Pauli, kes meele äraheit-
misega kõik tuntud ja tundmata köhad,
mäed ja orud, kaljud ja kuristikud läbi
luusis, aga' kuskilt kõige wähemat kõppu
ega köbinat ei kuulnud. Õhtul tuli Paul
hilja pääle kõdu ja oli wäga mures selle
üle, et tema armastatud neiu ladunuks
jäi. Ta oli tõigi otsijate käest järele kü-
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sinud, aga keegi pole teda näinud. Wist
oli ta pimedal ööl ülemalt mägede otsast
maha kukkunud ning mõne sügawa kalju
löhestiku sees otsa leidnud, kus üksi kotkad
ja wäitsed rööwikud walitsewad.

Mitu paewa oliwad sest saadik müo-
das, kui Klaarat otsima hakati, aga itta
ei teadnud keegi noorest ara kadunud non-
nist sõnakestki kõneleda. Kõik otsijad oli-
wad oina tegewust ammugi lõpetanud,
ainult Paul käis igapäew hommikust õh-
tuni metsas ja kurtis kadunud armukese
järele. Isa oli tema olekut märganud
ning küsis selle põhjuse järele. Paul ju-
tustas temale kõik enese südameloo otsani
ära ja kõneles ka, et ta termis wäga kar-
detawas korras olla. Martin kahetses wäga,
et lugu nii waene on, aga ei laitnud ühegi
sõnaga poja walimist. Muidu oleks kõik
häü olnud, kui see neiuke mitte ära poleks
kadunud. Ta oleks hää meelega näha
tahtnud, missuguse näu kloostri walitsus
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oleks teinud, kui ta nendest tagaotsitawa
oma majasse warju alla oleks wötnud.

Paul i terwis jäi päew päewalt wae-
semaks, mis tema hää isa murega täitis.
Tohtri rohtude pruukimine oli asjata. Ta
meelewalu mõjus nähtama woimuga terwi-
sesse. Tema näuwärw oli tahmatu, kuna
enne neis auku waunud silmades ja kuiwe-
tanud posketel ilus nooruse elu ja i lu wa-
litses. Tohtrid oliwad tema terwise pä-
rast mures ja andsiwad isale nöuu poega
terwise mett pruukima saata, sest muidu
wöiks see näriw meelehaigus tema keha
terwife taieste ära rikkuda ning hauda
saata.

Paul ise ei hoolinud sellest sugugi.
Ta meel oli armukese kadumise pärast ül i-
kurb, sest mis maksis tema elu ilma selle
inglita? Endisest rõõmsast üliõppijast ei
wöinud keegi cnam Paul i ara tunda, n i i
wäga oli ta ennast ihu ja maimu poolest
muutnud. Ta ei rääkinud palju ialgi
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teenritega, ei naernud sugugi ja ei ta ar-
mastanud ka kellegiga seltsis olla kui ai-
nult oma isaga. Üksi ta rändas alati
metsas, t ihti hommikust õhtuni ilma söö-
mata ja joomata nälja ja janu kannata-
des, mis teda ruttu wiletsamaks tegi.
Ta awaldas enesest nödrameele märkisid:
Isa nõuannet terwise weele minna, ei
wotnud ta kuulda. Isa ei annud talle
reisi nöuu mitte ilma mureta, sest kes wöis
ette teada, kuidas haigus seisab, aga et
arstid kangeste pääle käisiwad, et Paul
peab siit köhast, sest kurwast üksindusest
laugemale, lahkema ja rõõmsama elu sekka
saama, kui ta weel elama tahab jääda.
Et poeg terwisewee hallikatest midagi teada
ei tahtnud, siis ei jäänud wanakesel ka
enam muud nöuu üle, kui pidi arstide hääks-
kiitmise järele tegema ja ta Antoniga, kes
asja pärast Itaaliasse läks, minna lasima.

Ka selle ettepaneku kohta ei näinud
pojal esitets sugugi tahtmist olewat. Weel
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mõned päewad laksuvad wanawiisi mööda,
siis aga hakkas ta häkiste töisiti mõtlema:
Ta laskis suure kurega omad asjad kokku
pakkida, reisimoona walmis panna ning
tahtis siis töisel päewal wara hommiku
kõdust ära minna.

Kõik läks tema tahtmist mööda. Kaua
aega ootas hobune ukse taga oma kahwa-
tanud peremeest, sest niisugusel silma-
pilgul oli isal pojale mõndagi tõsist sõna
ja isalikku õpetust ütelda. Wiimaks wu-
ras wanker tolmust maanteed mööda Riia
linna poole, kust laew teda ja Antoni
lagedal weewäljal edasi Inglismaale kan-
naks. I lma sõnalausumata istus Paul
wankri pääl päält näha sügamas mõttes.
Wiibisiwad ta mõtted oma armukese juures,
nuttis ta süda tema kahetsemisewäürt otsa
wöi walutas isamaalt lahkumine tema
südames ehk ei uskunud ta neid wahutawaid
laeneid, ct need teda ehk ialgi enam koju
ei tänna, wöi mis pani teda nii tummalt

- 91 —

seisma? — Ei, täna ei olnud ükski neist
süüdlane, täna tall ei olnud sugugi
mõtteid. I lma mõtteta, nagu oleks ta
waimutegewus taieste lõpnud, läks tema
oma saatuse wasta wälja. Köil oli talle
nüüd üks kõik.

Riiga jõudes ei olnud Antoni kus-
kilt leida. Pauli truu teener päris kõik
hoolega järele ning sai pea kuulda, et
Anton eile juba sadamas olnud ning
laewa ,,Kmdrali" pääl Londoni sõitnud.
Täna pärast lõunat söitwat „ Eliisabet"
sadamast wälja, peatawat Kopenhagenis
ning jöudwat siis mõni päew pärast ,,Kind-
ralli" ka Londonisse. Muud laewa ei ole-
wat sell nädalal Londoni minemas. Ei
olnud ka siis muud nöuu, kui et Paul
sõitis ,Misapetiga."

Pisarsilmil jättis wana truu Iaanu
oma noore herra Jumalaga ning wahtis
nn kaua kaldal, tunni laew aegamööda
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laia jVe kallaste taha tema silmist ara
kadus. Temal o l i , nagu kauks midagi
suuremat ka weel sellega ühes ajamerde.

Ü h e k s a s p ä ä t ü k k .

Ztmetusc sZnnm.

I ^äda lad oliniad sest ajast kaduwuse
rüppe peitu põgenenud. Wana Mart in
I lumets köndis suurte sammudega mööda
tuba edasi tagasi ja wahtis wahete wahel
natuke kannatamata näuga aknast öuue.

Täna oli postipäew ja Mart in ootas
postimeest, ,,sest selle aja sees peaks ta
ommetegi kirjutanud olema," pomises ta
iseeneses. ,

Häkiste läks toauks lahti ning posti-
mees astus teretades tuppa. , ,Si in on
Teie ajalehed, herra metsaülem," ütles ta
ja tegi minekut.

,,Kas kirja ühtegi?" küsis Mart in
kärsitult.
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,,Ei, Teile täna mitte ühtegi," was-
tas ta ning läks oma teed.

,,Hirmus lugu! Mis peaks see wi i -
witamine siis tähendama, kuidas tema
terwisega lugu on? Antoniga on ta om-
metegi ühte saanud! Rumal lugu, tema
Paul i järele ei teadnud oodata, sest tall
ei olnud esmalt sugugi lusti ühes minna."

Laua äärde istudes hakkas ta lehti
lugema. Aga kuidas kahwatas ta kor-
raga näust ära, kui ta silmad ühe köha
pääle nagu kinni naelutud seisma jäiwad.
S i i n oli lugeda: „ Üleeile ajas hirmus
torm laewa ,,Organe", kes asjatallituste
pärast reisijatega Itaaliasse tahtis soita,
Gibraltari merekitsusest kaugele ohtu poole
Aasrika randa liiwa sisse kinni. Üht-
lasi oli ta ka kinnijäädes ni i palju wiga
saanud, et mõne tunni järele põhja waus.
Kõigist reisijatest on kaks noort üliõpilast,
kes esimest korda Itaaliasse tahtsiwad rei-
sida, üks oma onu soowi pääle lõuna
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maid waatama, töine wist, nagu näitas,
oma termist pahandama, ära kadunud.
Kõige õnnetuse aja aitasiwad nad toisi
suurc hoolega paatidesse ja jäiwad seega
ise köigo wiimafeks. Aga enne kui üks
paat tagasi jõudis, waus laew ühes nende
auuwäärt meestega põhja. Päästetud oli-
wad Kanari saarestiku lähedal ühe tühja
kaljusaarele jõudnud, kus esiteks paremat
ilma ja õnnekaupa mööda minewat laewa
ara pidi oodatama. Õnnetuse paik on
Aafrika rannast umbes penikoorm ja nime-
tatud saarekesest pool nii kaugel."

Kes pidi siin juures kahklema, et
need mõlemad noored mehed mitte Paul ja
Anton ei olnud. Wana Martin oli kui
meelest ära, sest et see teadus liig häkiste
ja ilma ootamata tuli. Mõtelgu igaüks
ise, kui tatt oma kõige armsamast rSömus-
tawaid sõnumid oodata on, siis aga selle
asemel häkiste ammetlikult ajalehes tea-
tatakse, et ta kaugel wöeras meres ilma

tellegi nägemata hukka läinud. — Mis
maksis tema elu nüüd weel! Surm oli
tema armsa Lüsakese temalt tütre surma
järele ära riisunud ning kolme enne ära
surnud lapse juurde wiinud. Õnnelikul
korral oleks tema perekond 7 hinge suur'
olnud. Nüüd oli ta aga Pauliga üksi üle
jäänud; töiste olemist mälestasiwad weel
ainult wiis ilusaste üles ehitatud haua-
küngast waikses matuseaias. Tänase sõ-
nume järele aga oli ta ainu üksi weel
elawate seas, ehk ta nüüd ka omaste järele
halja muru alla igatses, kus igawene rahu
kõigil wiletsuse pisarad jäädama unetusega
silmist ära pühib.

Mitmel tuttawal tuliwad pühapäewal
tiritus silmad wett täis, kui õpetaja Paul
Ilumetsa eest liigutama sõnadega surnu-
tänu tegi. ,,Wilud merelaened on ta
palawat igatsust jäävamalt selle waewalise
ilma elu tarwis jahutanud," ütles õpetaja
ja pidas sellest auuwäärt noorest mehest sü-
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damliku ja liigutama kõne. Wana Martin
ise ei olnud kirikus. Ehk küll see lugu
igale mehele südamesse läks ja paljugi l i i-
gutuse pisaraid nutsiwad, siiski tundis üks
süda weel palju suuremat walu, aga ta ei
nutnud mitte. Keegi ei pannud s.da naeste-
rahwast talutüdruku riides, nägu sügawaste
rätiku sisse mähitud, tähele, kes ara nõrkedes
oma istmele tagasi waus, kust ta praegu
üles oli tõusnud, kui õpetaja surma sõnu-
meid hakkas kuulutama. Keegi ei woinud
ta surnukarwalist nägu näha, mis ta rätiku
sisse pea üleni ära peitis. I lma tähele
panemata tuikus ta nagu närtsiw õieke
kirikuliste wahelt läbi, kus keegi teda kinni
ei pidanud, ikka üht körwalist metsateed
mööda edasi sügawama metsa poole. Tema
ainus seltsimees ja saatja oli sõbralik päike
selges taewas ja rövmus lindude laut
haljendamas metsas. Sügawa ohkamisega
kcdus ta mägede taha ühte wäiksesse sauna-
h, isikusse.

Kes oli see talutüdruk? —
Saame näha, kas ta edespidi weel

meie jutusse puutub.

K ü m n e s p ä ä t ü k k .

Alaata päewaraamat.

<F^aks aastat oliwad sellest juhtumisest
saadik wagusi mööda jõudnud, ja wana
Martin tuikus weel nagu surmawari ela-
wate keskel. Ta oli Pauli mälestuseks
surnuaida oma naese ja laste körwa kena
hauakünka suure raudristiga lasknud ehi-
tada, mida ta iga päew waatamas käis.
Si in oli tema armsam rahupaik, siin wii-
bisiwad tema nõrga teha wäsinud mõtted
oma kallimatega önneriigis, siin olles tundis
ta ennast oma armsamatega igaweses ühen-
duses. See oli tema püha rändamise paik,
kuhu ta hing igatses ja kus ta ainult
oma wiletsa elu magust rahu lootis leida.

Nõnda seda tallist kohta maatamas



— 98 —

käies pani ta tähele, et Pauli kalmu pääl
iga päew wärsked lillewanikud ja mitme-
karwalised imekenad vied, mida tema ainult
ülewel mägedel oli tundma õppinud, leida
oliwad. ,Must on need siia saanud?"
küsis ta iseeneses. ,,Riputab waimude käsi
neid roosisid surelikkude põrmule, wöi harib
mõni armastan? hing waimu näul minu
poja hauda?"

Nõnda leidis ta pea iga päew uusi
lillesid hauarünkalt, mis teda wäga imes-
tama pani. Ta wöttis nöuuks walwama
jääda, et sell tõmbel kätte saada, kes see
tundmata rooside külmaja ja kalmuehitaja
on. Ta seadis ennast ohtu hilja paksu
põõsaste wahele, kust haua kõht oige hästi
silma paistis, mida täna ööse ka kuu
walgustas. Juba oli ehawalgus kuupais-
tel üsna ära kahwatanud, kui üks naeste-
rahwa togu tasa ja ettewaatlikult kalmu-
künta poole lähenes. Risti juurde jõudes
lükkas ta juuksed ja rätiku silmade eest
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körwale ning laskis Pauli risti körwal
pehme ehitatud kalmukünka juurde pölwiü
maha. Selge kuupaistus langes tema
peenikese kahwatanud näu pääle, mis suurc
ilu juures rääkidata füdamewalu tunnis-
tas. Wana Martin isegi sai liigutatud
niisuguse taewaliku pildi juures, mis nii
ilmsüütast ja puhtast armastusest aetud
enes' elugi ühe nooremehe mälestuse eest
oleks ohwerdanud. Tema ainukene seltsi-
mees oli üks wäike kirju toer, kes aga
warsti rahutult nuutfuma ja urisema hakkas.

Praegu tahtis tüdruk oma pärga
hauale maha panna, kui poösad tahisesiwad
ja wana Martin wälja astus. Koer hakkas
heledaste haukuma, lilletooja ehmatas ära,
laskis lilled maha pudeneda ning kaduH
nagu ehmatatud ööpik metsa sisse. Martin
hüüdis teda, et ta paigale jääks, aga ci
wastust ega inimest ise ei ilmunud kus-
kilt poolt.

Wanake oli wcel whnvahel, kas see
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kena uähtawus tõeste ilmsi ol i , kui ta
silmad haudade wahele jõudes häkiste ühe
hiilgama asja pääle seisma jäiwad, mida
ta rutuga üles wöttis ja kuuwalgel hoolega
ümberringi silmitses. Suure imekspane-
misega leidis ta, et fee üks kullaga poo-
gitud taskuraamat oli, mis wist neiukesel
togemata käest maha libises, kuna ta ise
ehmatades ära põgenes.

Kõige tee koju poole minnes armas
ta iseeneses, kes see imeline ööwaim küll
peaks olema, aga, ikka ei leidnud ta enesele
õiget wastust. Kõdus oli aga tema esi-
mene asi raamatut paremine järele uurida,
kust seest ta ka toeste tähtsaid uudist leidis.
S i i n oliwad tähtsamad päewajuhtumised
tõik hooliga ilusas kirjas üles märgitud.
Ta luges fäält:

^Tormine hirmus öö on möödas. Oh,
kui ränqnste olen ma ennast petnud! Kas
peaks Jumal lmki rksijaid kiill nii raskeste
nuhtlema, nagu ta mind on nuhelnud! Hö
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otsa olen ma tormi ja wlhma käes ümber
hulkunud, ma lootsin oma armastatud kütti
leida, aga müristamise tume hääl on mind
petnud! Oleksin ma selle hää reisija manit-
sust kuulda wötnuo ja oma maitsesse kluoft-
risse tagasi päürnud, siis oleks mull ommetegi
mil rahuline südametunnistus alles. Hirmus
surma külm paneb mu liikmed lõdisema, mu
elu ripub lõnga kulles, wärisewa käega kirjutan
weel need sõnad oma taskuraamatusse, mis
ehk ka minu wiimsed wöiwad olla. Armastus
on mind siia saatnud. Si in lootsin ma teda
leida, keda mu süda igatseb, aga kõik on mind
maha jätnud. Ma kuulen hüüdmist ja kõle-
daid inimeste hääli, kes wist mind kloostrissc
tagasi wiima tulewab. Surm, tule ja litsu mu
silmad igawese unega kinni, et ma neid hir-
mutawaid nägusid enese ümber enam ei näeks!"

3. Juunil.
„Töist päewa elan ma juba selle waese

naese wiletfas onnis, kes oma wiimafe leiwa-
suutäie minuga jagab ning mind maailma
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ja minu tagaajajate eest ^ar jul hoiab, kes
mind klooltn käsu pääle igal pool taga otfi-
niad. Oh seda püha sundi rahwa seas!
W8i nii janus on inimesed kloostri õnnis-
tuse järele, et nad ka iga õnnetuma inimese
lapse selle eest ära ohwerdaks. Oh seda püha
nõtrust! — Jälle pean ma ära nägema,
et saatus minuga wäga isalikult ümber käib;
sest kes saatis selle hää emakese minu juurde,
kes mind enese Metsasse kotta tandis, mind
arstis ja kõige hoolega minu poolkülmetanud
liikmete sisse wcma elu tagasi kutsus? Ma
armastan teda kui oma ema — kui ,,oma
ema", räägin ma, ja enesel mull ema ei ole,
ei ole ialgi olnud! Wait, pöksuw südameke,
ära peksa nii walusaste mu rinnas! Õnnetuste
laps ei wöi ju n3uda, et ta käsi nii käiks,
kui neil, kcllele saatuse isalik käsi kamaluga
õnne kütte külwab. Kes on see kütt, see tae«
walik noormees, kelle armastus mind niisugusele
hirmsale ettewöttele, põgenemisele, on sundinud?
Weel ei tea ma ta nimegi.
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3 0. J u u n i l 19 . .
Paul, — Paul I lumets on tema nimi!

Taewalil muusika kõlab ses nimes. Paul I l u -
mets, metsaülema ainus poeg ja looduseuurija!
Oh kui ülikauniste ja kõrgelt kõlab see köit
nagu kõige kenam mängutükk osawamatest kunst-
nikkudest ette kantud! M u waene süda hakkab
jälle rõõmsamalt lootma, et õnnelik tund mulle
teda näha toob. Wäga õige, et minu kaitsja
mulle talutüdruku riided on muretsenud; nen-
dega wöin ma oma Paul i ilma kartmata
otsimas käia.

4. Juulil.
Ikka meel' Paulist ühtegi jälge, ehk küll

minu hää kaitsja ka igal pool tema järel uurib
ja mulle tänuwäürt kombel hääd teeb. Tihti jätab
ta oma wäilese majatallituse minu pärast tege-
mata, käib päewad otsa all, kus ta inimestega
kokku puutub, aga leegi ei teadwat Paulist
midagi kõnelda. — Kahekesi istume siis waik-
selt poolpimedas toas, silmad küsiwalt särawa
tähte poole pöördud, kui need tumeda akna
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klaaside läbi meie pääle alla waatawad ja
imemägewalt meie mõtted põrmust eneste poole
otsata ilmaruumi ära mõõtmata kõrgusesse.
Messe nende ilmade poole tömbawad, mis meist
nii kaugel ja siiski nii külgetömblikud, nii
igatsustäratawad on.

6. Juulil.
Tema on ära reisinud, juba täna tahe

nädala eest! Oh mina õnnetuse laps. Selle
teadusega langemad loik minu kuldsed lootused
ehades häwltawa aja kätte. M u süda on otsata
raske; ka mina tahan reisima minna, aga oma
taduwa leha siia armsasse paika maha jätta.
Kui suurt nõtrust tuletab inimesele seegi meelde,
et tema suremata hing ni i imelise südamega
laduma keha külge on kinni seutud. Oleksid
mull koidutiiwad, et sind wöiksin ilma otsani
saata ja elades ning surres sinuga ühendatud olla!

P ü h a p ä e w a hommiku l .
Wmksolt, ustcnvalt kõlab liriku kella hääl

täna mügedevie, mis minu südames kartlittu
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igatsust äratab. Mis see tähendab, et tänases
keNahelinas midagi nii raskemeelist, nii ütle-
mata kurba ja kaebawat kõlab, et ma mitte
kõdu ei wöi jääda. Tema hääl manitseb mind
wägewaste palwele, et ma nii kaua oma püha
tohusid ära olen unustanud. Maailm ei kuule
pühas kellahelinas ialgi muul ajal tema liigu-
tawat ksnet, kui siis, kui häda suur on. Oh
kui magus trööstija on siis tornikella t5nc!

öhtul.
M u südame tuksumine jääb suure wöit-

lemise ja kärme werejooksmise järele rahu-
lisemaks, tasasemaks kui enamiste. Ma loodan,
et mu ahastuses lõpnud maim pea oma mulla-
sest hoonest lahkub ja rahu hoonetesse tõttab.
— Kuule, kuidas torm hulub ja maru müriseb,
nii et kõrged puude ladwad oma elatanud päid
pea maani painutawad! Seina palgid prak-
suwad, maja wäriseb, müristamine weereb
raskelt häwit«wa wälgu jälgil, mis hooned
ja ehitused suitsemaks tuhaks teeb, kui tema
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sütitaw leek sisse pääseb — ja öö on pime
kui haub. — Ni i mässas ka hiljuti minu sees:
Mu meel mullas kui praegu torm wäljas, minu
liikmed wärisesiwad niisama nagu maja praegu,
mu armastus loitis kord nagu nüüd wälk,
mis üökoledust walgustab, ja mu rind on
pime nagu hauapõhi. — Wältagu kaua weel,
mühisen» maru, sinu wihane, metslik müürga-
mine, lõhkugu sa majad maha, murdgu sa
kaljud puruks ja näitku sinu wägew käsi ka
tähtedele uued teed- Minust on su hirmutaw
wöimus möödas; minu hing igatseb rahu,
minu südames elab rahu. Oma peigmeest ootab
armastaja pruut, kclle waim igawese armas-
tuse kmsawas tules puhtaks on tehtud ja
oma surnud armukesele kihlatud. Igatsewail
silmil ootan ma oma Päästjat. Tule, taewane
peigmees, ja päästa mu hing maapäälsest
wiletsltse wangist. Kuu la , magusalt kõlab
kaugelt tornikella waigistaw kaja, mis mind
wägewalt igaweste kõrgustesse meelitab, kus
minu Paul õnnega mulle wasta tõttab. Lenda

— 107 —

siis, mu ihaldäw hingeke pehmeil igatsuse t i i -
wul sinna, kus igawene rahu sinu ahastuslikust
elu taewalise tundega igaweste tasub!"

Suure tahapanemisega oli ta need
tülid raamatukesest läbi lugenud, mis ta
wäga imeks pani. Raamatust leidis ta ka
nime ,,Klaara", mis kõik tõelikud tunde-
märgid oliwad, et seesama see surnuls
peetud nonn oligi, kelle kudumise pärast
tema ka oma poja pidi kautama. Oleks
nüüd ta poeg weel elus, siis woiks see
room, oma surnuks peetud armukest jälle
näha saada, ta warsti terweks teha. Aga
nüüd polnud see enam woimalik! Pojast
oli ta igaweseks ilma, ehk ta küll mõni
kord kahtlaste mõtete pääle tu l i , aga et
neist keegi sõnakestki ei teadnud kõneleda,
jäi ta ka seda uskuma.

Aga kus elas siis Klaara nüüd?
Kus oli see naese hurtsik, milles ta oma
peigmehe järel leinas? Mi l s ei olnud
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pärast Paul i surma midagi enam tema
taskuraamatusse tirjutatud?

Wanakesel läks isegi meel nukraks
selle waese neiu pärast. Ta oleks teda
häämeelega enese majasse elama wötnud
ja teda nagu enese last oma juures pidanud,
aga kust pidi ta teda kätte saama? Ta
rändas päewad otsa mööda metsi ja mägesid,
käis kõik mägedel elanikkude majad ja hurt-,
kud läbi ja otsis Klaarat, aga kõik oli asjata:
keegi ei teadnud temast midagi kõnelda.
See saladus oli temale arusaamata. Ta
walwas öösiti haudade juures, aga ka siin
ei leidnud ta enam ialgi kedagi: kõik oli
wait ja tasa nagu hauas. Ükski wärske
lillekimbule ega roosipärjeke ei tulnud sest
ööst saadik ialgi enam nähtawale, nagu
oleks häätegew waim nii ära ehmatanud,
et ta ilmaski enam tagasi tulla ei julgenud.

Südamest kahetses Mart in niisugust
lugu, sest see kahwatu, walust närtsinud
ilus nägu seisis ikka weel ta silma ees.
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Lootuse pääle, et ta ükskord ommetigi
tagasi saaks tulema, kirjutas ta wäikse
sedelikese ja pani seda nööpnõelaga r ist i
külge kinni, n i i et ta maha lastes hästi
silma paistaks. Sedeli pääl seisiwad need
sõnad:

,,Kallis leinaja! Ära karda seda, kes
sulle südamest hääd soowib. Lase ennast
leida, sa õnnetu, ma tahan sinu eest isa
kombel hoolt kända. Raamat on leitud ja
julge köha pääl paigal.

M s sinu õnnetusest osawötja."
Tihti käis wanake haual, aga mingi-

sugust märki ei saanud ta kudunust: lilled
jäiwad toomata, t i r i jäi paigale, neiu jäi
kadunuks. —

Jätame Mar t in i Klaarat otsima ning
pöörame ise sennikauaks lõuna taewa alla,
kus meile ehk mõnda tarwilikku silmarin-
gisse puutub.
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Ü h e t ö i s t k ü m n e s p ä ä t ü k k.

"9S.
Gejapslwes.

^öhjaöhtu poolses Aafrika rannas
on Atlas-mägestikus laks tugewat, wanast
ajast saadik kuulsat, Muhamedi usu riiki:
Fes ja Marokko. Neis riikides walitsesiwad
weel käesolewal aastasajal werejänulised
würstid, kelle walitsuse all rahmas hirmu-
kepi all ägas. Si in oli ülematel, mida
Muhamedi usu järele sheikideks hüütakse,
suur woimus oma rahwa üle käes, iseäranis
määramata woim orjade kohta, kes põlatud
Neegrid, kurjategijad Araablased ning taga
kiusatud kristlased oliwad. Ühe niisuguse
sheigi orjade sekka wiib meie jutt meid.

Ohtu aeg oli käes. Soe Afrika öö
lautas oma pehme teki üle sheigi telkide
ja orja onnide. Täna oliwad sheigi tütre
kihlufed, mis läbi ka orjad waremalt õhtule
saiwad kui muidu. Telkides joodi, mängiti
ja käratseti nõnda, et kaugele ära kuulda
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võis. Pruuni näuga orjade keskcl kVndis
!a üks kena sirge kehaga noormees, keda
esimese waatamise järele mõneks Ouroplaseks
pdi tunnistatama. Tema kollakad juuksed
uppusiwad ilusais woltides mööda ola
ala poole ning laia hölekübara alt waata-
siwad kaks selget, tarka silma enese ette
waha. Tema peenikesed tööle nõrgad käed
tunnistasiwad, et ta mitte sündinud ori ei
olnud, waid mõni juhtumise kombel Mauride
kätte langenud kristlane, keda need kõhe
enesele orjaks paniwad.

Kõik orjad röomustasiwad ennast täna
otsata, kui neile söögi alla üle hulga pang
wiina nMja jagati, aga meie arwatud
kristlane ei läinud mitte seda otsima. Ta
ruttas oma hurtsikusse, langes siin silma-
pisaratega oma köwa aseme pääle ja nuttis
kui wäeti lapsuke.

Missugune arwamata häda oli need
tihedad ahastuse woldid tema kahwatanud
palgele ja otsa ette muljunud ? Mis ta kurtis,
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kui tema õnnetuse taasalised endid jabural!
tegema märjukese juures päewatöö wä
simusest karastasiwad?

Pöörame omad silmad tagasi hukk
läinud laewa ,,Organe" juurde.

Londoni jõudes oliwad sobrad Anton
ja Paul õnnekaupa koklu saanud, mis
mõlemaid üliwäga rõõmustas. Lahke hom-
miku tuul taudis laewa tasastel laenetel
määratu Atlandi okeani turjale, kust läbi
Gibraltari merekitsuse Wahemerde taheti
purjetada. Kaunis julged looduse märgid
kuulutasiwad tormi tulemist, mille üle
laewamehed suurt kartust ei awaldanud,
sest wägewad Portugaalia mäed Wintsenti
käpi lähedal lubasiwad kaunist warju poh-
jahommiku tuule eest. Kuid torm jõudis
enne kätte, kui teda oodeti. Ehk küll kõik
laewamehcd hoolega tööl oliwad, siiski
tihutas ta laewa kaugele lõunasse Kanaria
saarestiku kohta Aafrika randa, kus ta tor-
mist ühe weealuse kalju otsa sai heidetud
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ning, nagu ammetlisest ajalehe kuulutusest
teame, põhja waus. Need kaks noort rei-
sijat oliwad meie Paul ja Anton, kellest
teada-andmises jutt oli. Nii oli see kuu-
lutus laewaönnetusest kõigiti oige, kuid
ainult see, et mõlemad noored mehed laewaga
ühes otsa saiwad, ei olnud tõsi. Kas
päästetud laewamehed ja reisijad pärast
saarele jõudmist ka weel nimetud wahwa
meeste päästmise pääle mötlesiwad, woi
wahutawa mere ees kana nahka kaswatasi-
wad, ei ole selgeste teada. Ainult see on
selge, et nende pärast meie reisijad wihaste
laenete ohwriks oleksiwad langenud.

Kudas oli aga nendega toepoolest lugu?
Häda ära nähes heitsiwad mõlemad sobrad
endid lühikese palwe järele iseenese ja omaste
eest kaugel kõdus laenetesse, ning ct Anton
tubli ujuja oli, läks tall pea korda üht
laua tükikest kinni püüda, mille abil ta
ennast ja oma kallist sopra lootis päästa
woiwat. Paul oli aga wilets ujuja, kes
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praegu wäsinult põhja hakkas wauma.
Tema ei püüdnud ka oma elu päästagi,
sest mis tarwis pidi ta ennast elus hoidma?
Nödrameeleliseks saada! — ,,Terwita mu
isa, Anton ja Jumal kaitsk " hüüdis
ta läbi tormi ja laenete lohisemise Antoni
poole ning üle paä kokku lööjad laened
matsimad ta eneste rüppe.

,,Siis peawad nad ka minu were-
jooksmise oma wilus süles seisma panema,
teie halastust tundmata laened," hüüdis An-
ton ja laskis meelt ära heites ennast alla
kiskuda. Aga töisel silmapilgul tundis ta
ennast ühe keha lähedal, millest ta tuge-,
waste kinni hakkas. Laened lahkusiwad,
ning ta nägi oma suureks imekspanemiseks,
et ta Pauli õlast kinni hoidis. Ta löi
silmad lahti ja naeratas wähe. ,,Wöta
sellest lauast kinni ja ara lase ennast mitte
lahti; meie peame siit pääsema, se.: on
Jumala tahtmine." Paul tegi nagu kästud,
ja mõlemad lasksiwad endid laenete turjal
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edasi liigutada, ilma et isegi oleksiwad
teadnud, kuhu nad sell wiisil wiimaks
jouaksiwad.

Aegamööda hakkas torm waikima ja
liikuw wecwäli rahulisemaks jääma. Eemalt
weepinnalt paistis neile üks must piir
silma, mis nad maaks pidasiwad. Nüüd
oleks neil kõige esrte puhkamist ja keha
kinnitust tarwis, sest juba oli jõud roi-
dumas ja keha wäga wäsinud. Ntsi eneste
lauatütidest kinni hoides suutsiwad nad
weel ülewel ujuda; muidu oleks surm neile
osaks saanud. Wiimaks läks mere põhi
nii madalaks, et neil jalad põhja ulatasi-
wad, mis jälle suureks abiks oli, sest siin
polnud enam ärauppmmst karta ja päälegi
ei laenetanud meri siin ka enam nii kurjaste.

Umbes roersta laugusel rannast sõitis
üks wäike laeni nende poole. ,,Taewas
olgu tänatud selle abi eest," ütles Anton
ja hõiskas nialju häälega laewa poole. Et
märki anda, kus häda on, ajas ta ka weel
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omad mõlemad käed üles, et seeläbi rohkem
nähtawale tuleks. Laewa pääl pidi teda
nähtud olema, sest warsti hakati otse häda-
liste poole purjetama, kes endid selleüle
röomustasiwad. Aga kuidas muutis nende
room suureks ehmatuseks, kui nad laewa
ligemale jõudes terawamalt tunnistasiwad
ning ara tundsiwad, et see üks Aafrikamaa
mererööwlite laew oli. Mis nüüd teha?
— Vastuhakkamise pääle ei wöinud nad
mõteldagi, põgenema ka ei pääsenud. Eht
küll wesi rinnust saadik oli, siiski lendas
nende wäike laew weel lahteste niisuguse
sügawuse sees.

Nad faiwad weest wälja tõmmatud
ning paati pruunide nägude keskele seatud,
kes kõik pVnewil silmil õnnetumate pääle
wahtisiwad. Nad rääkisiwad isekeskes üht
keelt, millest õnnetumad sõnakestki ei mõist-
nud. Ainult nende rõõmsaist nägudest wois
arwata, et nad oma praeguse leiu üle röo-
mustasiwad.
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Sõbrad Anton ja Paul jäiwad warsti
röhuwse koorma all sügawasse mõttesse.
Önn ja õnnetus ära elatud päewadest käis
pikkamisi nende waimusilmade eest mööda.

Metsaliste kõle kisa ehmatas nad sellest
olelust üles. Mõlemad waatasiwad külma
pärast hambaid logistades eneste ümber
ning nägiwad paati ühe maa wöi saare
rannas seiswat. Mehed astusiwad paadist
wälja maale, kus mõningad hurtsikud mere
äüre seiswa tühja maakohale kõrbe näu
andsiwad. Nüüd aga nägiwad noored reisi-
jad oma suureks ehmatuseks, et neid tugema
nööridega köwasti ühte seuti ning paadist
wälja kaldale kisti.

Si in peeti ühes wiletsas hurtsikus
söömaaega ning heideti puhkama. Wöe-
rastele toodi poolmädanud kalu ette, ja
tolm meest jäiwad wangisi walwama.

Jälestus tuli wangidel pääle nii-
sugust toorust nähes ning põlastusega pöör-
siwad nad endid lehkamast toidust eemale.
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Puhkamise järele hakati laugemale
maa poole edasi minema, ikka meie reisijad
wangi wiisi keskel. Kolme päewase raske
ja waewalise teekäigu järele joudsiwad nad
ühe suurema telgiküla juurde, kus neid
hõiskamisega mastu möeti. Anton ja Paul
wiidi ülema ette, kes ueid terawaste silmas.
Pauli kuiwetanud keha juures raputas ta
Mid ja laskis nad siis ühe onnikese sisse
nma, mille ümber toisi sarnaseid kümnete
kaupa seisis. Si in oli nende uus elu-
paik, nende kõdu: Nad oliwad ära müüdud
orjad !

Orjad! Orjus, sa toores inimese ju-
maliku maimu häwitaja! Kui inetud ja
hirmsad jäljed oled sa igalpool järele jät-
nud, kus sina inimese kõrge seisuse tarbeks
loodud maimu teutuse ja häbi sisse rõhu-
sid ja kõik ta paremad püüdmised igawe-
sets ara hämitasto ning tema hingeelu
igatsemised jäävamalt hauda matsid! Jä-
lestuse müristamisega mäletab sind maa-
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i lm , kus sa sündisid ja suureks said, sa
kõle elukas. Wöi on see mõni töine woim,
mis nende pruuni nägudelt tuimalt wälja
paistis? Terme orjade kari wahtis tuima
uudishimuga õnnetumate pääle, aga sädetki
kaastundlikust kahetsusest ega osawotlikust
õrnusest, üleüldse ühtki inimlikku osaust
oma kaasonnetumatest, ei olnud nende iga-
meste tuimade nägude päält lugeda. Si in
elas ainult kehateling, et iga silmapilk
timnmkalise isanda tahtmist täita ja tigeda
kubja kepihoopisid wastu panemata wälja
kannatada. Kõrgemaid hingeomadusi ei
wöinud keegi neist wälja näha. Kuhu
oli siin inimese waim oma jumaliku kül-
jedega jäänud? Wöi ongi siis seda märki
need olemused, keda Jumal „enese näu
järele enese sarnaseks" loi! Oh seda inetust,
mis siin üks toores woim korda saatnud!

Umbes niisugused oliwad ka meie reisi-
jate mõtted sell silmapilgu!, kui neid oma
uute seltsimeeste sekka wiidi, kes neid siis
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hoolega silmitsesiwad. Ehk küll mure suur,
siiski mötlesiwad sobrad ärda meelega
orjade pääle, sest nende kuiw mõtteta maade
oli toeste kahetsemise wäärt maha rusutud
waimu madaluse tunnismärk.

Aastad lälsiwad mööda ja meie noo-
red sobrad orjasiwad üheskoos oma tigeda
sheigi ikke all. Paul oli waheajal rün-
gaste haige olnud, suremas haige. Keegi
ei hoolinud temast, sest et ta keha poolest
nõrk ja tööle jõuetu oli. Oma isanda
ja töiste orjade poetusel oleksiwad tema
silmad ammugi maailma elule kinni wau«
nud ning wägew samum ta luurisud
otsatu kõrbe liiwalaenetesse matnud, kui
mitte Anton, tema truu sSber, tall abis
ei oleks olnud. Nrarääkimata hoolega
walwas see oma sõbra elu, mis tema
ainus kallis warandus siin halli taewa all
oli. Kustus see, mis tahtis ta üksi siin
pääle hakata! Wähe oli neid öösid, kus
ta ise ta oma wäsinud keha rahulise unega
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uue päewa koorma wastu kosutada wöis.
Päewad otsa pidi ta ju tööl olema; siis
ei tohtinud ta ialgi loota, oma sõbrale
abiks olla, ehk ta küll alati oma wirkusega
rahulolemist püüdis ära teenida ja see-
läbi enesele sobra poetamiseks aega woita.
See aga ei liigutanud tema tigedat kubjast
sugugi, waid tegi teda ainult weel kiusa-
kamaks, sest nüüd nägi ta, et Anton
küllalt tööd teha woib ja sundis teda ka
weel ikka rohkem taga. Sell kombel ei jõud-
nud ka temagi tugew termis kaua wastu
panna, mis ta ise wäga selgeste ära tundis.
Igatsusega ootas ta seda püewa, mill Pauli
terwis nii laugele paraneb, et ta juba oma
jalgade M l käia wöiks; siis tahtis ta oma
sõbraga seltsis siit ära põgeneda. Ta rääkis
ka oma nöuu Paulile ja waimustas teda
peatse lodumaa ja oma armsa isa nägemi-
sega. See liigutas küll haige meelt ja
Uratas temas ka jälle uut elu lootust, aga
paremine n tahtnud sugugi tulla.
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Üks salaja häätegija hoolitses siiski
mõlemate orjade eest. Tihti, leidsiwad nad
õhtutel omast onnikesest paremat toitu ja
joodawat wüna, millega nad oma keha
karastasiwad. Kust see tul i , ei saanud
kumbki teada.

Wiimaks laks lugu weel Sige halwaks.
Orjakubjas, kes seda oli aru saanud, ei jõud-
nud kannatada, et need kaks walget meest sell
wiisil ühes elasiwad. Ta wihkas süda-
mest mõlemaid Europlasi, kes teda mitte
töiste orjade tõmbel ei kartnud ega ühegi
waatega ei auustanud. Ammugi otsis ta
sellepärast nouu, tuidas ta neid oige mehe-
moodi oma woimuse alla wöiks saada.

Paras aeg tuli. Sheik pidas oma tütre
kihlusel suurt tiigrijahti ja tarwitas sinna
hulga orjasid. Niisugusele tiigrijahile saa-
deti ikka need orjad, kellede otsasaamisest suurt
kahju ei olnud, sest palju saiwad sääl tigedate
metselajate läbi surma. Selle jahi pääle
saatis kubjas nüüd meie mõlemad sõbrad.
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Mgrijaht.

A V a r a päikese tõusuga läks sheik oma
wöerastega hulga orjade saatusel tiigri-
jahile. Kütid seati metsa wahele malmis
ja orjad saadeti metsalist üles ajama.
Sheigi tütar oma peigmehega oli ka jahil.

Sheik ise kui ülem jahi juhataja an-
dis märki pääle hakata, kui tõik malmis
oliwad. Pasunad hakkasiwad hüüdma ja
orjad karjuma, et sisse piiratud metsalisi
küttide ette hirmutada. Mitmed püssi-
paugud kölasiivnd walju wastuioötega ja
mitmed ahmid ning hüäned kautasiwad
oma elu küttide kuulide ees. Üks suur
tiiger oligi otsa saanud ja kaks wähemat
haawadega jahipiirist wälja pääsenud.

Jahipidamine oli otsas. Kütid ja
karjujad kogusiwad kokku ja walmistasiwad
kojumineki wastu. Jahisaak anti orjade
kätte koju wiia. Kubjas ei olnud Antoni
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tema sõbraga ära unustanud. Kõhe leidis
tema terani silm, et Paul mitte tagasi-
tulijate seas ei olnud. Wist on ta otsa
leidnud, mõtles ta iseeneses ja oli selleüle
südamest roomus. Antonile andis tema
üksi ühe suure antiloope tassida. Nii
hakkas rong minema.

Röömus jahiliste selts kadus warsti
orjade silmist. Keegi ei olnud wist tähele
pannud, et ka peigmees mõrsjaga puu-
dus. Kui jahisaagi kandjad orjad metsa
wahelt lagedale oliwad jõudnud, kihutas
peigmees tuhatnelja neile wastu j ; küsis
kohkunud näuga, kas leegi tema mõrs-
jat ei olla näinud. Kubjas astus ette
ja tähendas, et ta ehk wahest töiste selt-
silistega ees ära läinud.

Otsija raputas pääd ja ütles, et teda
M l ei olewat olnud, ja orjade poole pöör-
des hüüdis ta walju häälega: „ Pange
oma jahisaak nmha ja minge teda otsima.
Hõisake ja huigake, et ta teid kuuleb. Kes
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teist ta minu juurde toob, peab hääd matsu
saama."

Orjad oliwad walnns nii armulist
käsku täitma, kui töisel pool lagendikku
metsa äärest häkiste löhkuw hobune naes-
terahwaga wälja tormas.

M i n u mõrsja!" höjskas noor sheik
rõõmuga. Enne weel, kui ta edasi sai
rääkida, ehmatas hirmus etendus kõik päält-
waatajad kangeks. Umbes paarsada sammu
lohkuja hobuse järele jooksis tiiger ja näi-
tas põgenejat taga ajawat. Kaua ei wöi-
nud ta enam metsalise eest põgeneda, sest
werejänuline jõudis iga silmapilk lonkaja
hobuse lähemale, kes wist oma jala ära
oli murdnud.

,,Appi, appi, tuimad loomad!" karjus
noor sheik kõigest kehast wärisedes.

KSik oliwad nii ehmatanud, et sõ-
nagi suust ei saanud. Ruttu tõmbas An-
ton kubja käest püssi ja jooksis sinna
poole, kus waene mõrsja tiigri eest poge-
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nes. Tema hobune kõmistas ühe maalohe
pääl ja kukkus pool mmestanult maha,
ilma et oma hädaohtu oleks tuuuud. Wi-
hane metsaline wdis mvne hüppanüsega
sääl olla ja oma ohwri lõhki kiskilda.

^Wali ehmatuse kisa tungis waatajate
suust. Kõik oliwad kui halwatud; keegi
ei suutnud kässi ega jalgu liigutada. Üksi
kubjas, kes oma seisupaika hästi näis
tundma, andis jalgadele tuld, et häda
käest pääseda.

Sell silmapilgul kõlas tume wäriu
läbi ohu ja kui kohkunud waatajad selle
põhjust hakkasiwad uurima, nägiwad nad
oma weel suuremaks ehmatuseks, et lige-
malt metsasalgast löwi möörgades lagen-
dikule astus. Isegi tiiger näis ära eh-
matades seisma jääma ja kui ta oma
wastast silmas, hakkas ta wihaselt turtsuma.
Nende kähe wihase waenlase wahel, kes
oma saagi üle tülisse läksiwad, seisis nüüd
minestanud mõrsja ja Anton, kellel ainus
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sõjariist püss laes oli. Sellega ei woi-
nud ta kaht nii suurt waenlast surmata,
ja muidu oli ta ju kadunud.

Mõne silmapilgu järele oli löwi saagi
lähedal, kelle eest tiiger nnha pärast wäri-
sedes taganes. Ümber waadates oli tema
wist midagi muud näinud, sest nüüd hakkas
ta häkiste sinna poole jooksma, kus ehma-
tanud peigmees ja orjad seisiwäd. Seda
nähes paniwad kõik sääl plagama, et aga
hirmsa metsalise eest pääseda. Tiiger
tihutas neid künni metsani taga, aga et
siit hääd saaki leidis, jättis ta tagaajamise
järele ja hakkas siin oma söömaaega metsa
widama.

Anton oli ka koguni ehmatanud.
Põgenemine oleks asjata eluhoidmise katse
olnud. Tema püss ci wöinud teda ka päästa,
sest kui kuul hästi ei oleks trehwanud,
siis oleks murdja elajas ainult wihale
saanud ärritatud, mille eest temal päästjat
ei olnud. Sellepärast wöttis ta köit oma
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julguse kokku ja astus kindlal sammul
naesterahwa poole edasi.

Rutulisel käigul tuli lowi otse tema
poole, sest naesterahwast ei olnud ta wist
mitte näinud. Juba oli ta walmis oma
ohwri pääle kargama, kui ta nagu mähe
lohkudes seisatama jäi. Anton hoidis püösi
walmis, et kui muud nöuu enam ei ole,
laskmise läbi ennast päästa ja wahtis kind-
laste kiskja silmi. Tükike aega tunnista-
siwad wastased ükstoist, siis löi metsaline
omad silmad maha ja urises tasakeste.
Siis astus ta paar sammu lähemale ja
wahtis jälle üles ning hakkas nagu häbe-
nedes maad mööda nuuskima ja kauge-
male minema. Anton hingas jälle wähe
lahkemalt, sest ehk ta küll ennast koigipidi
julge näitas, oli ta keha üleni külma
higiga käetud.

Nüüd kartis ta weel, et ta naeste-
rahwa üles otsib ning selle kui surnu ära
sk^h, sest see ei wöinud ega mõistnud
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ennast ju kuidagi moodi taitsta. Weel
kord tõstis metsa kuningas pää üles ja
wahtis tükk aega Antoni pääle, siis aga
hakkas ta õnneks ka sinna pool? minema,
kus tiiger oma saaki walitses.

Antoni süda tuksus röömu pärast ja
südamlik tänupalwe tõusis ta hingest torge
kaitsja päästmise eest taewa poole. Nüüd
pidi ta weel ära ootama, millal metsa-
line hoopis metsa ära kaub. Muidu wöiks
ta tagasi tulla ja põgenemise pääl ta pääle
langeda.

Wiimaks oli metsaline metsa serwale
jõudnud, kuhu ta warsti ära kadus. Nüüd
oli aeg põgenema hakata. Kõhe jooksis ta
sinna kohta, kus sheigi mõrsja maas oli.
See oli pooluimane weel ja ei teadnud
oma lardetawast olekust midagi. Anton
wöttis ta enesele sülle ja kandis teda nii
ruttu kui wöimalik, töisele poole metsa
sennale. Üle lagendiku oli jälle löwi
Müürgannst tuulda, mis tunnistas, et ta
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oma wamlasega kokku oli saanud. Selge
ol i , et ta t i igr i säält minema kihutas
kui see mitte wastu ei hakanud ja elu ei
kautanud. Ja siis wois wäga wöimalik
olla, et ta jälle oma endist ohwert otsima
tuleks ning jälgi mööda põgenejad üles
otsiks. Anton tundis seda häda wäga hästi
ja oli weel ni i mures, kui naesterahwas
silmad lahti löi ja kõhe maast üles tõusis.
Ta waatas imestades Antoni otsa. ,,Kas
meie toeste päästetud oleme?" küsis ta
wiimaks enese ümber waadates. ,,Kas teie
olite see wahwa mees, tes oma timmukalise
kubja käest püssi tõmbas ja mind päästma
ruttas? Ah, ärge ajage wastu, teie see
olite! E i nende orjade ega werejänuliste
isandate seas töist sarnast meest leida ei
ole. Wötke selle eest minu kõige südam-
likumat tänu, tallis elupäästja."

Noormees oli üsna liigutatud naes-
terahwa kõne üle. Temale oli arusaamata,
kuidas ühe uhke sheigi tütar oma orja
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wastu ni i sõbralik ja lahke wöis olla.
Nüüd oliwad kõik argpüksid põgenenud p
tema pr i i orjuse ahelatest. Kui ta naeste-

^ rahwa lindlasse warjupaika wöiks wua ja
oma sobra üles leiaks, siis wocks ta keeb
mata põgenemise katset ette wotta.

Kuhu pean ma teid nüüd wuma?"
küsis Anton noore naesterahwa käest.

,,Wiige mind, kuhu teie ise lähete,"
kostis see südamlikult.

,,Auus, noor sbeigi mor^a ! " algas
noormees kõnet. M e tänasite mmd, ^
mull taewa abiga korda läks teid ;a ennast
kiskjate elajate hammaste eest päästa. Lu-
bage minule selle eest midagi. Ma tahan
teid teie kõdu saata, aga laske mmd siw
siit oma sõbraga põgeneda. Arge ntlege
kellelcgile hingelisele, et teie mind wee suu
olete näinud. S i i s saawad kork mõtlema,
et me metselajate roaks oleme saanud ja
ei hakka meid tass" otsmm. Sus ehk
läheb meile korda siit põgeneda, kus nmo
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niikaua orjad oleme olnud. Mõtelge, et
meil nianemad kõdus on, kes igatsedes oma
lapsi ootawad, tui muld weel nende kul-
musid ei kata."

Nähtama liigutusega kuulas noor
naesterahwas, mis Anton kõneles ja waa-
tas siis ni i südamelikult oma ilusate silma-
dega tema otsa.

,,Wötke mind ühes," hüüdis ta paluma
häälega. ,,Ka minu wanemad on kaugel
Pohzamaal Lääne mere rannal. See hirmus
sh eit ei ole mitte minu isa ega mina tema
tütar, nagu seda kõigile on maletatud,
waid niisama tema wang ja ori kui teiegi."

,,Mis teie räägite?" hüüdis Anton
uskmatalt. ,,Teie ei ole sheigi tütar, aga
mõrsja olete ommeti?"

,,Kui ori pidin ma seda olema, kui
ma elu ci tahtnud kautada," wastas tema,
,,nüüd, kui teie min^ metsaliste käest olete
päästnud ja ka orjuftst päästa lubate, ei
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taha ma sellest inetumast loost midagi
enam kuulda.

,,On see kõik ilmsi, mis ma kuulen
ja näen?" küsis Anton uskmatalt. ,,Teie
tahate siis toeste ka ära põgeneda ja oma'
peigmeest maha jät ta!"

,,Seda ei wöi ma oma peigmeheks
nimetada, kes toorel wiisil inimese südame
onsad tundmused ühe põlatud olemisega
wägise ühte tahab köita," kõneles naeste-
rahwas tõsiselt. M i n u südames elas
ammust ajast juba üks taewalik pilt, mille
mälestus praeguses olekus mu südame
tahtis lohkuda," rääkis ta edasi ja löi
silmad kurwalt maha.

,,Siis armastasite teie juba "nne üht
töist?" küsis Anton wähe ära jumestades.

Neiu ei wastanud midagi, waid waa-
tas kartlikult nooremehe otsa.

Ta waade oli n i i südamelik ja sügaw,
et Antcm süda koguni isewiisil tuksuma
hakkas. Ta ei woinud aru saada, mis
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muudatus temaga oli süudinud. .Üks imeli',
üliarmas ja ialgi weel tuntud tundunus
täitis tema hinge magusa õnnega.

,,Kui õnnelik wöib küll ste noormees
olla, keda teie armastate'." ohkas Anton.

,,Seda ma ei tea," wastas neiu.
,,OH, et teie mind alles täna tundma

saite!"
,,Ma tundsin teid juba ammugi,"

ütles neiu rõõmsamalt, ,,aga ma ei saanud
ialgi teiega silmapilkugi tokku, sest et minu
üle alati kõige terawamad silmad walwa-
siwad."

,,Siis olete teie minuga kokku taht-
nud saada?" hüüdis noormees rõõmust
hiilgawail silmil.

,,Ma tahtsin teile ütelda, et ma nii-
sama ori olen kui teie," wastas neiu, ,,ja
mitte Iheigi tütar, kelleks ta mind laskis
hüüda. Mererööwlid riisusiwad selle laewa
puhtaks, mille paal ma oma isaga Indiasse
pidin sõitma. Mina üksi sain elusalt siia
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toodud ja sheigile ara müüdud. Kuus
aastat olen ma juba tema ori. Ei ma tea
omast isast ega töistest tuttawatest mi-
dagi. Neid kõiki on wist rööwlid surma-
nud ehk orjapiitsa alla ära müünud. Mull
ei sle praegu ühtegi inimest maa paal,
kes mind aitaks, kui üksi teie. Kui teie
ka mind maha jätaksite, siis oleksin ma
otsas."

,,Tule neiu, mu kullake, minu rinnale,"
ütles Anton liigutatud õnnest ja haledusest,
mis ta südame täitis. „Põgenegem siit
kardetawast köhast. Nüüd on mull jälle
elu armas ja seda tahan ma hoida sinu
pärast, sa mu aade, minu elupäike."

Liigutatud õnnetundmusega waus neiu
tema rinnale. Mis ta suu ei saanud rää-
kida, awaldas ta truu waade täis õrnust
ja ära rääkimata onne.

Pöösad sahisesiwad ja wälja astus
säält Paul. Kes wöib nende önneliste
jällenägemise roömu kirjeldada, mis sõbrad
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nüüd tundsiwad! Anton oli mures olnud
Pauli pärast, Paul Antoni pärast, sest tänase
päewa pääle oliwad nad põgenemist plaa-
nitanud, mis aga taieste nurja ähwardas
minna. Paul oli ennast küll metsa ära
peitnud, nagu neil kokku räägitud oli, aga
Anton ei pääsenud tubja käest lahti. Seda
õnnetust aimas Paul ka ja hakkas nüüd
kurtes koju poole teed otsima, sest üksi ei
tahtnud ta mitte põgeneda ega oma sopra
hädasse jätta. Sellepärast oli see totku-
juhtumine toguni ootamata onn.

Nüüd ei olnud enam aega wiita.
Kui neid siiamaale niisugune onn oli juha-
tanud, siis woiks ta neid ka edaspidi saata.

Õnne tõmbel joudsiwad nad ilma
eksitamata ühe jöe kaldale, mille jooks
neid mere poole juhatas. Muud teejuhti
neil ei olnud, eht nad küll teadsiwad, et
meri wäga kaugel ei wöinud olla. Maad
mööda nad ära ei pääsenud. Ainus loo-
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tus oli siis meri, kus ehk mVni Europa
laew neid kaasa wois wötta. Aga mis-
sugune Europamaa laew pidi siin neid
ühes wötma, kui ükski neist selles rannas
kinni ei pidanud? Kõik soitsiwad nii kau-
gelt mööda, et waga ilmaga kaugel silma-
piiris sinise weepeegli pääl ainult wähe
suitsu näha oli.

Töisel päewal leidsiwad põgenejad jõe-
kaldalt ühe lootsiku, mida nad ilma pika
nouupidamiseta kaldast lahti lükkasiwad
ning temaga jöe pääle söudsiwad. Mõne tunni
oliwad nad wagusi jõge mööda alla söud-
nud, kui suur lohisemine jöe köwerduse
tagast neile körwu ulatas. Jöe ' woola-
mine läks langemaks ja lootsik jõudis ruttu
edasi. Kui nad jöe köwerduse tagast wälja
oliwad jõudnud, seisis suur weekosk neil
silma ees, kust wesi mahutades alla langes/
Kõik jõudu kokku wotles söudsiwad sobrad
talda poole ning saiwad enne kose pääle
jõudmist ka õnnelikult kaldasse.
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Waheajal oli hulk Neegrid kaldale
kogunud, kes õnnetumaid põgenejaid suure
kisaga wastu wotsiwad. I lma ajawiitmata
tömbasiwad nad kolm walget eneste wahele
ning läksiwad nendega sügawamasse metsa
sisse. Põgenejad oliwad jälle wangis.

K o l m a s t ö i s t k ü m n e s päätükk.
^ildimüiija.

^ a u l i isa elas sellest ajast saadik
wäga wagusi. Ta pää oli üsna walgeks
läinud mure pärast. Tihti mõtles ta oma
laenetawa elu pääle tagasi, mis ta juuk-
sed enneaegu ara oli pleegitanud, ja siis
pühkis ta ikka paar pisarat silmist kui-
waks, mis waikne walu kadunud onne ja
õnnetuse päewade mälestusest ja tasasest
igatsusest, pea omaste järele jõuda, tema
silmi litsus.

Ühel kenal suwepäewal sõitis ta kord
Pihkwa linna, kus sell ajal suurt laata peeti.
Mööda laadaplatsi edasi käies nägi ta suure
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laadapoe ees ühe naesterahwa, kes inimes-
tele pilta müüa pakkus. Et sääl hulk ini-
mesi ta ümber koos oli, läks ka meie wana
sõber ligemale. Si in oli mitu wäga ilusat
oliwärwiga maalitud pilti. Wana Ilumets
oli suur piltide sõber ja tungis sellepärast
rahwast läbi pildimüüja wanakese juurde.

Praegu kauples üks wöeras herra
üht pilti, mis temale wäga meele järele
näitas olema. Ilumets waatas ka pildi
poole ning ei jõudnud oma silmi mitte
enam selle poolt ära pöörda. Suure tähe-
lepanemisega waatas ta imelist pilti, mille
sisu talle luttaw ette tuli. Si in seisis
käetud näuga naesterahwas pölwili ühe
lilledega ehitatud hauarünka körwal. Ta
nüust, mida selge kuupaistus walgustas,
paistis sügaw walu wälja.

Mida kauem Ilumets seda pilti sil-
mas, seda armsamaks see temale läks.
Temal tuli siin juures see öö meelde,
mill ta Pauli haua pääl sarnase pildi oli
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näinud. Ja kõik oli otse nii. Naeste-
rahwas oli otse <eesama, see suur käsk,
see sireli pöösas, kus tema marjul olnud,
kõik oliwad needsamad.

,,Kes on selle pildi maalinud?" küsis
ta häkitselt naesterahwa käest, kes teda müü-
tas. See waatas naeratades küsija otsa
ja kostis siis: ,,Selle üle ei wöi ma
otsust anda, kes seda on maalinud. Mi-
nule on nad ainult müüa antud, muud
ei tea ma midagi. On see pilt teie meele
järele?" küsis ta sõbraliku naeratamisega.

Aga nüüd maksis woeras ka tema
eest juba küsitud hinna wälja, wöttis ta
kaenla alla ja kadus temaga rahwa hulka
ara. Ilumets kahetses wäga, et tema
seda enesele ei woinud osta. Ta waatas
hoolega kõik töised pildid läbi, mis küll
ka ilusad oliwad, aga siiski mitte niisugu-
sed, nagu esimene. Siiski ostis ta enesele
töise pildi, mis temale ka mitu minewiku
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mälestust hinge ette kutsus. See oli lae-
wa hukkaminemine tormisel merel.

Edasiminnes mõtles ta hoolega jä-
rele, kes peaks selle pildi, mille woeras
enesele ostis, maalinud olema, ja kas ta
nutte Pauli hauda ei tähendanud. Kui
ta wiimast pidi ette tooma, tes wois
siis küll ta maalija olla? Sellest juhtu-
misest ei wöinud ju keegi töine pääle löma
ja Klaara midagi teada, kes sääl oli läi-
nud ja oma taskuraamatu maha pillanud.
Oli siis Klaara seda pilti walmistauud,
woi oli kusagil weel töine sarnane haud,
mille järele see pilt wois tehtud olla?
Selle üle pidi ta täna weel otsust saama.
Sellepärast pööris ta tohe ümber ja läks
pildimüüja juurde tagasi.

,Itelge mulle, häa inimene," hakkas
ta naesterahwaga rääkima, ,,kes teile need
pildid on müüa annud?"

,,Kas nad teie meele järele ei ole?"
küsis naesterahwas wastuse asemel.
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,,Nad on wäga mu meele järele,"
wastas Ilumets, ,,sellepärast tahaksin m«
just teada, knst nad on wöetud ja mis-
sugune meistri käsi neid walmistanuo.
Miks teie ei taha mulle seda ütelda?"

,,Nende walmistaja ei soowi seda/
kostis wanake ltthidelt.

,,Kui teie minule seda ei taha ütel-
da, siis pean ma ise arwama," kõneles
manamees ustawalt. ,,Teie pildimeister
on küll üks noor naesterahwas," rääkis
ta edasi ja waatas sääl juures terawalt
pildimüüja silmi.

See ehmatas ära, aga kogus ennast
jälle ruttu ja wastas siis rahuliselt nae-
ratades: ,,Teie olete oige suur nalja sõber.

,,See naesterahwas on umbes 20 aas-
tane," rääkis Ilumets edasi, ilma et
ennast eksitada oleks lasknud. ,,Tema lei-
nab kellegi järele ja hoiab ennast ilma
eest warjul. Ütelge, tallis emakene, kas
see ei ole ni i?"
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Neil sõnadel näis wäga suur moju-
ws olema, sest naesterahwa näust pais-
lis raske woitlus wälja. Siisb ütles ta
viimaks: ,,Maeitea, millest teie räägtte."

Ilumets nägi, et ta tema käest selge-
mat otsust asjata ootis. Natuke aega mö̂
te.des hakkas ta oige ustawal tooml wa-
nakeseqa edasi koneloma: Mnmle Mhtus
mõne '^asta eest üks imelmelugu, nnllest utft
üks neiu teab. Ja sellest loost nägm ma
nüüd teie käes ühe pildi, mida keeg: tome
ei wöinud maalida kui ükst see, kes seda
ühes ära oli elanud. Selle nem õnnetu
käekäik puutub wäga jügawaste nunu saa-
tusega kokku ja sellepärast palun ma tnd
rääkige mulle ilma salgamata u es tas
see maalija seesama nem n ole? Ma
olen teda kaua aega igatsusega otsmud ,a
temale puhtast südamest Uöige paremat
soowinud. Ärge kartke, et sellest temale
kuidagi wnsi kahju peaks sündrma.

Naesterahwas oli suure imekspane-



— 144 —

misega wanamehe juttu kuulauud ja wöit-
les iseenesega, mis ta peab tegema. Kõne-
leja näitas kõigiti auuwäärt ja ufaldataw
mees olema, kes toeste ka asjast eneseft
midagi näis teadma. Ta oli walmis w
male köit saladust oma südame päält a«
rääkima, .kui talle häkiste midagi meelie
näis torkama, mis ta suu jälle kinni pari.

,,Teie räägite toeste imelist juttu,"
ütles ta wiimaks ja hakkas töistega puta
kauplema, kes nüüd ligi oliwad tulnud.
Ilumets hakkas nüüd toeste ka juba ar-
wama, et ta arwamine oige ei olnud.
Ja kuidas woibki see ka wöimalik olla?
tusis ta iseeneses kõdu minnes. Maara
ei wöi siin ligidal elada. Si in oleks teda
ommeti üles leitud.

Siiski oliwad tema mõtted selle haua-
pildi pärast wäga segased. Ta sõi-
tis mõne päewa pärast linna, et pildimüü-
jaga weel mõne tarwilise asja pärast rää-
kida, mis ta enne ara unetanud. Ta ar-
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was, kui ta ennast kui Pauli isa tunda
annab, kelle pärast Klaara niipalju kanna-
tas, siis saab pildimüüja teda ommetigi
usaldama ja temale rääkima, mis tall nii
tarwis teada oli. Aga pildimüüjat ei olnud
enam laadalt leida. Ta otsis terwe lmna
läbi ja !üsis mitme linnalase käest teda
taga aga keegi ei teadnud temale ütelda,
kus ' ta on ehk kes ta on. Sellest päe-
wast saadik, mill Ilumets temaga ise koos
oli ei ütelnud keegi teda näinud olewat.

Tema kadumine oli imekspanemise
wäärt. Juba oli röomus lootus wanakese
rinda täitnud, aga sääl kustusiwad ka weel
wiimased märgid ära jälgi pääle saada.
Kurwalt pidi ta kõdu tagasi pöörma. Oleks
ükski juhtumine temas uut lootust ärata-
nud, siis ei oleks wra wanad südame haa-
wad lahti kiskumata jäänud ja temal oleks
kõik see walu tundmata jäänud, nns petetud
lootused tema hinges elusse kutsusiwad.
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N e l j a s t ö i st kümnes päätükk.

Salajas metsa majakeses.

I^mbes niisamaste tundmustega
läks ta pildimüüja laadalt koju poole.
Ta murdis oma pääd selle wanakese üle,
kes Klaaraga õige tuttaw näis olema ja
kes waefest neiukesest nii südamlist osa-
wötmist tunnistas. Ohtu oll juba kätte
jõudnud ja üksikud tähed helendasiwad
selge taewa all, kui ta sügawas metsas
ühe wäitese maja ees seisma jäi ja ukse
pääle koputas. Warsti tegi üks kahwa-
tanud näuga neiule temale ukse lahti ja
lastis tulija sisse astuda.

,,Täna ei ole su käsi wist hästi käi-
nud?" küsis neiu pehme häälega ja waa-
tas sääl juures peaaegu kurwalt wana-
kese otsa.

,,Ei, kulla tütreke," wastas wanake
ja pani korwi käe otsast körwale, kust ta
enne aga mõned pildid wälja wöttis.
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,,Täna olen ma sinu kaks kõige paremat
pilt: ara müünud: Haud' ja ,laewa huka-
tus merel'." ^ ^ ^ ^

Tüdruk ohkas südamest. Ne:d püta
oli ta kui kõige pühamaid mälestusi hmd-
nud, aga nüüd pidi ta nad ära andma
ehk see talle tüll walu tegl.

See neiu oli Klaara p tuttaw ptldl
müüja see hää enmke, kelle juures ta M a
põgenemisest saadik elas. Pauk surmasõ-
num oli tema terwisesse nn tugewas^
mõjunud, et ta nödrameeleUseks M .
Aega mööda paranes ta oma kalts^
hoole all, kes tema eest Mk tegi, mis tall
iganes woimalik oli. Wöttlus olrwum ks
küll mööda, aga ta röomus meel °U adunud.
Eluwintsutused oliwad seda temalt laada-
walt ära riisunud. Jälgi er nämud haa-
teaija tema huultelt naeratust, nns teda
mureaa täitis. Siiski ei kaebanud neiu
^ oma saatuse üle. Wailselt kannatas
ta õnnetuse koormat. Seda oll ta
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ise enesele walmistanud ja sellepärast ei
nurisenud ta kellegi üle. Ta ei kahetse-
nud ka enam oma tegu. Hakatuses oli
tall nöuu kloastrisse tagasi minna ja sääl
oma süüdi lepitada, aga nüüd ei mõtel-
nudki ta enam selle pääle. Oma kaitsjat
armastas ta kui oma ema ja katsus teda
igas tükis aidata, kus fee tall iganes wöi-
malik oli. Ta haris hoolega oma ilusat
kunsti edasi ja maalis taunid pilta, mil-
leks metsad ja mäed tema ümber rikast
materjaali pakkusiwad. See töö toi te-
male jälle rahu südamesse. Päewad otsa
köndis ta metsas ümber ja korjas enesele
nähtusi ja maakohti maalimiseks, millest
ta osaw ikäsi elutruud pildid walmistas.

Selle tööga tasus ta auusule emake-
sele tema häätegu tagasi. Ta andis
walmis saamid pildid wanakese kätte ja
see täis neid siin ja sääl müütamas.
Tema noor maalijanna käskis teda igakord
neid iselohal müüa, et kuidagi ettewaata-
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mata wiisil teda mitte üles ei leitaks.
Ta nimi oli kord inimeste seast maha
kustutatud, siis tahtis ta ka selleks jääda.

Piwimüüja armastas ja auustas
teda enam tui ühtegi töist inimest maa pääl.
Klaara oli tema ainus troost ta kurwas
wanaduses, mis saatus talle osaks °U ja-
ganud. Mitme aasta eest ok ta mees
ja' tütar Indiasse reisinud ja nutte enam
tagasi tulnud. Kurtes ootas ta nerd kon:,
aga ci tulnud oodetawaid ega ka Mja.
Warsti jäi ta waeseks ja M m a M
wälja minema ja oma köha wöeraste hoolde
jätma. Sus asus ta siia mägisele maale
üksi elama, et waiisel wiisil oma elu
maailmast kaugel lõpetada. Keegt e:
mõistnud teda siit otsida, ,a selleparast
wois ta Klaaraga siin rahuliste elada.

Täna õhtu laadalt konl jõudes tah-
tis ta Maarale imelisest pildiostjast rää-
kida ja nöuu küsida, kas ta sellele mehele,
kes Klaarat näis tundwat ja tema Snne-
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tusest nii südamliselt osa wotwat, mitte
oma saladust ei pidanud awaldama. Aga
jääl tuli tall meelde, et ta Maarale kind-
saste oli töutanud, ialgi kellegi inimesele
tema piltide meistri nime awaldada. Ta
jäi siis ka wait jn ei rääkinud midagi.

Järgmistel päewadel ei läinud ta
enam laadale, sest tänane kauplemine oli
neile nii palju raha M e toonud, et neil
teda mitmeks ajaks sai.

W i i eZ tö is tkümnes päätükk.

Hlnstlase wauamssr.

A l u s löikusetuu oli käes. Päike
paistis soojalt selgest tacwast maha ja
tasane tuuleõhk sahistas tasakeste puu-
lehti. Lõuna oli juba möödos, kui üks
nianadlanenaesterahwas waeses riides mööda
maanteed edasi tuigerdas, mis noore Ie!,t-
puu wösandiku wahelt köwerdades läbi
täis. Tema pruun nägu ja närused ri i-
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ded tunnistaswad, et ta mustlane oli.
Wäsinult tuigerdas ta kep: nazal eda'
rääkis iseeneses pool wchu häälega i,a
jäi Ühti raskeste ohkades seisatama

,Ma ei jõua enam," ohkas ta va-
luga a suured pisarad kukkuswad palgid
mööda tolmu pääle. Faewas ole mu
abis, ja auna mulle jõudu, e ma w l
temaga kokku saaksin ja oma suud: näk-
sin üles tunnistada. Hulgawad hobe-
rublad pimestasiwad mu meele, mu lu.
dametunnistuse hääl nõrkes tema kul^ d
lubamisi kuuldes ja ma rödwchn ümsuuta
inimestelt nende lapse. Snamaa arwa^
sm ma, et ta praegu weel Petserl tloost.
ris elab ja waigistasin enese südame ea -



waba ja läksin kõhe Petseri kloostrisse wa-
rastatud waest last ära päästma' ja tema
wanematele kätte saatma. Aga teda ei
ole sääl enam! Kõige oma kawalusega
sain ma teada, et ta mõne aasta eest
juba ära põgenenud ja et teda enam kusa-
gilt ei ole leitud. Kuidas pean ma oma
kurja tööd weel hääks saama teha? Oh,
kui ma weel teda üles leiaksin! Ma ta-
haksin tema jalgade ees oma süüdi tunnis-
tada ja temalt andeks paluda, et ma ra-
hulise südamega siit ilmast ära wöiksin
nlinna. M u piin on lõpmata, mu jõud
on otsas, ma nõrken siiasamasse — ja
mu süüd ähwardab mu hinge hukatuse
sisse nma. Jumal, sa armuline ja halas-
taja, lase mind leida, keda ma otsin, ja
anna mulle siis rahulist tunnikest!"

Natuke aega puhkades hakkas ta jälle
edasi tõttama; aga ta jalad oliwad nõr-
gad ja keha jouutu. Külm higi seisis tall
otsa ees, ta liikmed wärisesiwad ja sam-
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mud wäärduswad ning werejooks ahwar-
das seisma jääda. Ta seisatas wähe ,a
otsis' midagi oma põuetaskust. ,,Sma,
hnmus kihwt," ütles ta siis üht Mckst
klaasikest oma wärisewate küte wahel laytt
kiskudes, jopeta mu p i i n , lepüa mu

süüd!" ^ ,.
Nende sõnadega paneb ta tlaast ene-

sele suu juurde ja laseb säält omale pik-
kamisi kihwti suhu tulla.

Häkiste langeb klaasike ta käest maha
ja nagu meelt ära heites hakkab ta rme-
lise jöuuga edasi ruttama. Ta sammud
wiiwad teda teelt körwa metsa sisse.
, , I lus loodus, wöta üks süüdlane enese
hõlma. Ole sa tunnismees, et ma oma
pattu südamest kahetsen ja ennast oma
ära kihwtitamisega nuhtlen."

Juba ähwardab ta kottu langeda,
kui ta häkiste üht naesterahwast oma ees
näeb. Ta magab suure tamme nulns ia
homo üht pi l t i oma pölioede paal.
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Wana moorikese kustumad silmad
langesiwad pildi pääle ja jäiwad nagu
iiwistutult sinna seisma. Ta näu pääl
tul i häkiste röomuläige nähtawale ja nagu
uue eluga hüüdis ta wal ju l t : ,,See ta
on, see ta on!"

Magaja kargas ehmatades maast üles,
tõmbas oma pildi ja maalimise riistad
silmapilk kätte ja tahtis ära põgeneda.
Imelise jöuuga hakkas wanake temast kinni
ja hüüdis südamesse tungiwal häälel:
, , Iää siia, halasta mu pääle, ära põgene
mu eest, ütle laps, kes see o n , keda sa
oled maalinud?"

Põgeneja naesterahwas oli Klaara.
Tema käis ikka üksi metsas jn maalis
sääl piltisid. Nüüd oli mustlasemoor ko-
gemata tema pääle juhtunud ja tema
ümbert n i i köwaste kinni hakanud, et ta
lahti ei pääsnud. Kohkudes wahtis ta
imelise wöera otsa ja ei teadnud, mis ta
pidi ütlema.
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Ärge püüdke põgeneda, rääkige, mu
kcel wmb/iga silmapilk waikida ja siis on
Mk jälle kadunud," hüüdis wanake surma
hirmuga. ,,Iuba põletab kihwt mu stsi-
kmmas, ärge wiiwitage aega."

Klaara ei saanud segaduse parast

suudki lahti teha.
,, Iumal, teie ei räägr," ohtas wa-

uake ahastuses. ,,Teic maalisite selle pudi,
mis teie oma ema pildiks peate? See e;
ole teie ema pilt. Waatke, see stm on
teie ema," hüüdis ta ja wöttis põues uhc
naesterahwa pildi ning andis M K l ^ r a
kätte. Mohrbergi proua on selle tem
ära lasknud wotta ja oma pildr w le anda
ja seda hirmust pi l t i olete teie maalinud!
Mina olen teid kähe aastaselt proua
Mohrbergi käsu pääle ära warastanud ja
klooftrisse wiinud. Teie ema on surnud,
aga isa elab. Ma ei saa enam raauda.
Jumal olgu minuga. Surm sood mu
sisikonnas — anna mulle andeks! —
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mu waswtamine jon suur — wöta see
pilt — taewas kaitslu sind — ma lähen
oma palka saama — " ja hingetult lan-
ges ta maha.

Neiuke oli ehmatusest uimane. Ta
ci wöinud wanakese tönest sõnagi aru
saada. Enne kui ta weel õieti oma ole-
kust aru hakkas saama,, seisis selle näite-
mängu platsil ka üks kolmas inimene.
See oli Antoni isa. Tema oli metsa wa-
helt läbi minnes jutustamist kuulnud ja
selle hääle pääle siia tulnud.

Ka tema oli toguni ehmatanud. Mis
pidi sce tähendama? Noor neiu, kahwata-
nud kui surnu, ja wana mustlase rauk
liigutamata maas, suur maalit. d pilt —
tema noorepölwe armuke, ja see wäike
sääl — tema onnis abikaasa! —

,,Anton, Anton," hõiskas wanake
weel kord ennast ttlesse ajades, ,,see neiu
siin on sinu kadimud Helmi — mina wa-
raotasin ta Laurella tasu pääle — taewas
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kuulis mu palwet, ma tundsin ta sellest
pildist — andke mulle andeks! — " .

Surnult langes ta tagasi rohu sisse.
M u u tütar Helmi?" hüüdis wana

mees wiimals waewaga. ,,Tule, laps, oma
isa rinnale l Sinu näust waatab su on-
nis ema wälja. Vla tunnen sind temast
ara."

Sügawa õnnetundmuse rõõmupisara-
tega wajutas isa oma surnuks peetud tütre
enese rinnale. Waene Helmi ei mõistnud
midagi muud teha, kui nuttis kui wäoti
laps. Missugune osaw sulg mõistaks ka
siin wanema ja lapse taewalise onne üli-
ilusaid tundmusi tirjeldada?

Wiimaks weel tnli neil wanake meelde.
See oli juba kange ja eluöhk temast hoo-
pis kadunud. Siin ei olnud enam midagi
päästa. Ta oli ennast ara kihwtinud.

Nüüd wiis õnnelik Anton oma tütre
koju, andis kohtule mustlase wanakese sur-
mast teatust ja laskis ta oma tuluga ilu-
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saste maha matta. Tema oli lüll kurja-
tegija olnud, aga wrjategija ainult rahahimu
pärast. Tall oli wanakese surmast hale meel,
sest tema läbi oli ta oma tütre Ülosse leidnud.

Kuues tö i s t kümnes päätükk.

Aus önn

^ 3 a n a Rahunurm elas mõni paeni
oma tütrega onnelisel wiisil. Helmi, kcda
nüüd jälle ta ristinimega nimetati, ei
tahtnud oma armsast emakesest lahkuda.
Ta palus isa, et see teda lubaks wanakest
oma juurde elama wötta. Wana Rahe
lubas seda häämeelega, ning warsti seati
teekäigi jauks kõik walmis.

Enne aga läls Rahe oma sõbra I l u -
metsa juurde. Ta tahtis temale oma onne
kuulutada, ci see ka ta rõõmust osa
wötaks.

Toeste rõõmustas wanake ennast ka
ara rääkimata, kui ta oma sobra tütre kui
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Klaara, oma poja mõrsja, ära tundis.
Teda oli ta niikaua ilmaaegu otsinud, ja
nüüd tuli ta kui tema truu sobra tütar
julgelt ta ette. Kaua aega räägiti nüüd
kõigist juhtumistest, mis kellegil elus ette
tulnud ja siis mindi alles Helmi tasuema
ülesse otsima.

Jälle oli ilus päiksepaistne pärastlõuna
käes, kui meie kolm sopra sedasama wäi-
kest jalgteed mööda metsa majakese
poole töttasiwad, kus Helmi niikaua maa-
ilma eest warjul oli elanud. Tuttawad
metsakohad tuletasiwad talle mitmed rõõ-
mulised ja kurblised juhtumised meelde,
mis ta südant arusaamata igatsusega tärt-
siwad. Ta waimu ees seisis jälle see ,lus
noormees, kes Pctseri kuristikus ta surma-
suust päästis. Ka neeo walupäewad, ,ms
ta põgenemisest saadik oli ära elanud, M i -
niad kordamööda ta silmade ette nmg te-
giwad ta lõpmata kurwaks.

Ka mõlemad manad oliwad waülemaks
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jäänud. Wist oli tasane metsa köhin nei-
legi mitme walusa haawa külge pnhmmd,
mis nüüd uuesti walutama hakkasiwad.
Keegi ei tahtnud oma mõtteid töisele awal-
dada, et toist mitte kurwa tuju sisse saata.
Aga ommeti oliwad igaüks isewiisi kur-
wal tujul.

Üle wäikese lagendiku jõudes hakkas
Ilumetsa wana Bruno, tes nendega ühes
oli tulnud, waljuste haukuma. Kõik kolm
pöörsiwad endid sinna poole, kuhu Bruno
haukudes wahtis.

Wäikest metsateed mööda tuli üks
lahtine pastwanker mitme inimesega näh-
tawale. See oli siin aruldane uudis, et
niisugusel teel ka postiga sõidetakse. Kõik
waatasiwad wähe aega ja hakkasiwad siis
edasi minema.

Korraga näeb Helmi, et Bruno küla-
liste poole tormab ja oma wihase hautu-
mi'>' rõõmsaks hulgumiseks ümber muudab.
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Ta tähendab seda oma isale ja sõbrale,
kes ka seisma jäämad.

Wankrilt tuleb üks laia kübaraga ,a
täishabemega mees maha, kellele wana
Bruno röömu pärast haukudes najale kar-
gab. Wankrilt maha ruttaja kallistab ka
koera, kes enam ei tea, kuida niiisi oma
röömu üles näidata.

See mäng oli päältwaatajatel aru-
saamata. ,,Kes need on? mis see on?"
küsisiwad nad kõik läbisegamine.

,,Paul!" hüüdis Helmi wnmaks se-
gaselt ja ruttas postwankri poole, nns
nüüd'seisma oli jäänud.

Kohmetades seisiwad mõlemad wana-
kesed liikumata paigal. Iga ühe südames
tungisiwad mitmesugused mõtted elusse,
aga siiski ei julgenud keegi seda uskuda, nns
Helmi wälja hüüdis. See et.olnud ;u
wöimalik! Paul kui ka Anton puhkasiwad
ammu wilus laenete sängis; see ok neü lng
selgeste teada.
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Aga siiski — hääled oliwad neile
tuttawad. Wöi oli see kõik unenägu?

,,Klaara!" hüüdis koeraga mängija,
kni neiu neile lähemale oli tulnud.

,,See on Paul, see on tema hääl,"
hõiskas Ilumets ja tõttas rõõmutuhinal
sinna poole. Klaara hingas juba ta poja
rinna najal.

,,Isa, isa," höiskasiwad taks häält kor-
raga, kui wanad sõbrad wankri juurde oli-
wad jõudnud.

,,Paul, Anton!" hüüdsiwad wanake-
sed wastu, keda onn joobnuks oli teinud,
ja ära rääkimata rõõmuga langesiwad ön-
nelised isad ja pojad ükstoise rinnale.
Si in seisiwad nüüd Anton ja Paul elu-
salt nende ees, ja nemad oliwad neid
ammu surnute sekka arwanud. Palaw
lõunamaa päike oli nende naud küll pruu-
niks põletanud, aga wanemate armastaw
silm tundis siiski weel oma laste jume
päewatanud näu warjult üles. Önnelised
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wanakesed ei tahtnud oma silmi uskuda,
ja Helmi hoidis ikka weel oma Pauk
käe alt kinni, nagu kardaks ta teda jälle
ära kaduma.

Kui esimene suur röomutuhm mooda
oli, kus kõikide silmad tänupisnril taewa
poole waatasiwad, küsis wana Ilumets,
-vahetpidamata: ,,Kuidas olete merehädast
pääsenud, kus olite teie nii kaua? Mks
teie lasksite meid nii kaua eneste wrele
turta?"

'.Seda tahame kõik teile jutustada,"
wastas Anton, ,,aga esite lubage et ma
teid oma sõbrannaga tutwustan." Sellega
wiis ta önnelised wankri juurde, kus en-
dine sheisti tütar istus.

Kena neiu oli wähe karillt, aga
siiski üliröömus, kui Anton talle oma
ja Pauli isa ja oma öe Helnn^ ette
wiis. Olmelisemaid inimesi e: womud
taewa all enam olla, kui need lapsed ,a
wanemad siin. Saatuse wak käsi oU new
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ükstöisest lahutanud ja jällenägemise lootus?
siin maa pääl kurwalt lõpetanud. Nüüd
aga oliwad uskumata imed sündinud ja
surnuks peetud kallid jälle omastega kokku
saanud. Kes jõuaks seda onne kirjeldada!

Üksi Antoni armukene oli wöeras.
Siiski rõõmustas ta önneliste onne Me
südamest. Helmi kaisuteles teda röömu-
pisaril ja näitas ennast wäga südamelikult
osa wotma, kui Anton mõne sõnaga tea-
tas, kust ta tema leidnud ning ära toonud.

Nüüd pidiwad noored mehed oma
elulugu kõnelema. Anton jutustas seda
siis ka nii südamelikult, et kõigil liigutuse-
pisarad silmi tuliwad. Et meie juba suure-
malt jault nende käekäiku tunneme, siis
nimetame ainult seda, mis meile teadmata
jäi. Neegritega ühes, kes neid wangitsesi-
wad, langesiwad nad ühe orjakaupleja kätte,
kes nad kõhe oma laewa widas, et Ameeri-
kasse soita. Õnneks sattus ta merel ühe
Hollandi laewaga kokku, kes meie põgenejad
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ära päästis ja Amsterdami linna töi.
Si i t saiwad nad ühe Wene kaubalaewaga
Rna sadamasse toodud, kust nad sus
jalgsi ja postiga koju poole töttasiwad.

Kõik oliwad suure ponewusega päält
kuulanud ja tänasiwad nüüd Jumalat, et see
neid päästnud.

,,See waene tütarlaps," lõpetas An-
ton oma armukese püüle näidates, ,,on
palawa maa ilule ja auule, mis talle saal
pakuti, põlastusega selga pöörnud ja merega
ühes tulnud, kus ta wanemad elastwad.
Tema on meid mõlemaid raskel nmngipol-
wel kui salaja häätegew ingel mdanud.
I lma tema abita oleks meie wahest smna
nälja ja palamuse kätte ära surnud.
Tema on minu eluingliks saanud ;a ma
teatan teile kõigile, et tema mu mörsza
on. Õnnistage, isad, oma lapsi!" ütles
ta sügama liigutusega oma armukese taen-
lasse langedes. ^ . ,

Sedasama oli la töine paar temud
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ja õnnelikud isad palusiwad neile iaewast
oma onnistust.

Sell kombel oliwad nad juba Ilumetsa
kõdu ligidale jõudnud. Korraga hakkas
Bruno heledaste haukuma. Kõik selts-
konnast pöörsiwad oma silmad metsa poole
ja nägiwad üht nacsterahwast, kes ruttu
metsa warju tahtis põgeneda.

,,Liisi, Liisi!" hüüdis Helmi. ,,Tule
siia, minu häätegija, mu emakene! Sinu
Klaarn on siin, ta on õnnelik. Tule siia,
nüüd ei ole meil midagi enam karta."

Kõik jäiwad seisma. Kartlikult tuli
naesterahwas lagedale. Helmi läks temale
wasta, kallisteles ja suuteles teda ning
toi teda käe alt kinni hoides töiste juurde.
,,Siin on see inimene, kes mind surmast
päästis ja kloostri wiha eest kaitses," ütles
Helmi liigutatult. ,,Nüüd on ta waene
minu pärast ööd ja päewad kurtnud, sest
ta ei teadnud, kus ma olen. Anna an-
deks, hää emakene, et ma sind nii kaua
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üksi olen jätnud. Nüüd ei taha meie
eladeski enam ühest lahkuda."

Kõik teretasiwad wanakest rõõmuga
ja tänasiwad teda Helmi pärast südamest.
Wanake pühkis pisaraid silmist, sest tema
töige suurem room oli ta ,,kulla Klaarake".

Wiimaks longesiwad ta silmad An-
toni mõrsja pääle/ Örn puna lendas tall
üle näu ja tasa libises ta huultelt: ,,Linda!
Taewas, see ei ole woimalik!" Ikka tera-
wamalt wahtis ta tütarlapse otsa, kes ka
wanakest niisama pönewalt silmas.

,,Linda, mu tütar!" hõiskas ta
wiimaks rõõmuga ja langes neiu kaela
ümber. ,,Ei see päewatanud nägu peta
ema silma, sa oled mu Indiasse kaounud
kallis tütar!"

,,Ema, ema," wastas Linda, ,,ma
tunnen ka sind." Kumbki ei saanud röömu
ja liigutuse pärast rääkida.

,,See onn on otsata!" rääkis wnmaks
wana Ilumets. ,,Lapsed on wanemald
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ja wanemad lapsi jälle leidnud. Rasked
kurbtuse tunnid on möödas, nüüd tahame
meie omad wanad päewad rõõmuga eluõhtu
poole saata."

Ja nii oli ka. Rõõmsalt saatsiwad
wanakesed oma laste juures, kes warsti
kahckordsed pulmad ara pidasiwad, omad
elupäewad otsa poole. Paul ja Anton,
kui ka nende armsad naisukesed Helmi ja
Linda jäiwad surmani ükstoisele truiks sõpra-
deks. Tihti tuletasiwad nad ühes koos oma noore
pölwe juhtumisi meelde, mis neid nii kangeste
oliwad wintsutanud. Keegi neist ei kahet-
senud enam oma wiletsusi, sest seda köit
oli praegune õnnelik elu mitmekorra tagasi
tasunud. Anton õnnistas naljapärast mitu-
korda seda päewa, mill ta Aafrikasse wangi
oli sattunud, sest muidu ehk ei oleks ta
ialgi enesele nii armast naisukest leidnud.




