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O V^ Iŝ l K̂ .̂ cZ ̂ Z ^ ^ A ? ' ̂ k^l<3^l)^ZMV)^V

Hind VO kop.

(«>

'?

F



^ 2^2,0

A. K«al .

õrnuse ja
isamaa eest

Jutustus nmmasest buuride sözast.

Hurjewis, l'»0:l.

Koftpeli trükk ja ktriastus.



^oon^eno ll,eii37pni». lOjlben^ 15 i»u« 1902 r.

H^̂ 7̂

I.

Päike seisis kõrgel taewa wölwil ja walas walgust
ja soojust üle Baieri mägise maa, mis ilusal T i ro l i pii-
r i l ennast põhjapoolsel Lechi kaldal olewast madalikust
ärarääkimata kenatuses lahutab. Hohenschwangau kõr-
gustikult ümber waadates näeme ühel pool kirjude lille-
dega käetud heinamaid ja lotkawaid wilja wäljasid, tuna
teisel pool järskude mäe külgede peal mustjad okaspuu-
metsad taswawad, millede keskelt siin ja seal luulerohi-
lised lehtpuu salgad eht kätkenud kalju seinad wälja pais-
tawad. Ja nende kõikide üle töusewad tuhatarwa hallid
Alpimägede ladwad üramoetmata kõrguses puhta taewa
sina sisse ülesse.

Kusagil ei seisa tahe ilma piirid ligemal üks teise
torwal, tui just siin, kus wahutaw mäejogi Leck mägede
kestelt enesele tee laialise madaliku sisse läbi on murd-
nud, et siin tui määratu madu läbi rikka uiaa loogelda.
Päikese palawus on rohuw — ei liigu leht ega liigu
rohutors, ta lillesüda ei tutsu enam — oht on tui kinni
töitetud, tuul tui ära surnud. Ja ometegi walitseb
linnas ja maal elaw liikumine, sest elu ülespidamise
mured sunniwad töiti tegewusele. Raudse käega kisub
kibe wöitlus elu pärast inimese rahu seest wälja ja ei anna
talle mahti ei suwe palawusest ega talwe külmusest hoolida,
ütstoit, kus maal eht missuguses eluseisuses ta ta on.

Aga seal ülewal igawese püha ja walgufe ri igis
walitfeb rahu, torge, nwetmata, igawene rahu, nagu teda
siin all ei tunta. Ei seal sega teda inimese taebeheal
ega puhtuseta tegu — need jääwad ikka meie teskele. ega
ulata ilmaski peale poole pilwi walguse r i ig i igawesesse
walitsuse walda.

Nende kähe hoopis isesuguse ja teineteisele ometi
nii ligidal seiswa ilma wahel seisab neude piir — Neu-



schwanenstemi ja Hohenschwanaau mägine maa. S i i n
ei ole palawus nõnda rusuw. 3hk mitte nõnda wäsitaw.
Si in walitseb suwe kuudel kõige rõõmsam elu terwcs i l -
mas. Reisijad igast ilmakaarest peatawad siin. et õn-
netu kuninga Ludwig I I suurewiifilisi ehitusi imesteleda
ja looduse ilu ja suurust oma hingesse mõjuda lasta.
Töe voolest on ka wähe kohti ilmas olemas, kus kõrge
maapinna hariwse järg oma ilusate mäejärwedega ja
haljendawate kaldarinnakutega, kõrgete mägede metsliku
suurusega, kohutawate löhestikludega ja määratumate wee-
sadamatega ligemalt ühendatud oleks kui siin.

Selle maakoha üleüldine mõju on nii suurepära-
line ja nõnda möjuw. et teegi selle üle enam kahewahele
ei woi jääda, mikspärast kuningas Ludwig. see waimus-
tatud looduseimede armastaja, oma ilulossid siin ilma-
itksinduses üles nõidus. Tema sügaw kunsti meel on
osanud looduse meislist ilufuurust inimlise kunstiga nõnda
kaunilt ühte sulataba, et waataja sellest liigutatud ja wai-
mustatud saab ning ühtlasi sügawat auustust kuningliku
meistri wastu tunneb.

Saruased mõtted täitsiwad selle nooremehe pead,
kes Inglise ohwitseri mundris Luige järwe ilusal kaldal
uitis. Iärw oli waikne ja tasane kui määratu pee-
gel, millele kõrged mägised kaldad oma haljendawa met-
saga haruldase raami andsiwad. Täis imestust laskis
noormees oma silmad selle suurewiisilise pildi peal pu-
hata, nagu tahaks ta seda jäädawalt oma mälestusesse
wajutada.

Keset järwe ujus üks wäike lootsik. Kaldal seisja
silmas seda juba mõni aeg terawamalt ja seletas wii-
maks selles walges kogus lootsiku fees üht sõudjat nais-
terahwast. Ta pani imeks, et üks naisterahwas ainu
üksi kaldast nii kaugele oli julgenud sõuda. Wististe oli
see mõni noor ülemeelne tütarlaps, kes mägede ega mäe-
järwede tujusid ei tunnud. Kas ei olnud niisugune tuule
waikus ja lämmastaw palawus juba tihti küllalt raskete tor-
mide ettekuulutaja, mis aimamata kiirusega kätle jöudsiwab!

Ta waatas enese ümber. Endine waikuS walitses
praegugi weel, aga mägede tagast nägi ta juba kahtlasi

pilwe pankasid üles ajama. Wististe pidi midagi liiku-
mas olema, sest fee suur waikus oli nõnda täis saladust:
peaaegu üsna kohutaw ja õnnetust kuulutaw.

Ei olnud weel weerand tundi mööda läinud, kui
juba puude otsades liikuma hakkas. Läbipaistwa järwe
peegli üle lehwis wärste tuuleõhk ning jättis mustjalt
wirwendawad jäljed järele.

Järwe taldal jalutasiwad mõned wanadlased nais-
terahwad ning heitsiwad aeg-ajalt rahutumaid pilkusid
järwelc lootsiku poole, mille sees walges riides tütarlaps
lõbutses. Kuid waikne ilm tegi nad jälle rahulikuks
ning nad uitsiwad maa poole edasi.

Wcchcajal oliwad aga ilma tähelepanemata rasked
piksepilwed mägede tagast wälja tulnud ja ülewal kõrges
okaspuu metsas wilistas tuuleema mägede peal oma wiisisib
ning langes sealt ootamata kiirusega alla järwe peale.

Iärwel sõudja näis hädaohtu aimanud olema, sest
juba sõudis ta kõigest wäest kalda poole. Kerge lootsik
libises tasakesti läbi lainete, mida üksikud tuulehood wcnkscl
järwepinnal oliwad suurendanud, ja warsti pidi ta kaldale
jõudma. Seal kõhises aga juba häkiline tuulehoog
mägedest alla. Pyud paendusiwad tema tugewuse ees
sügawalt ja ta wingumine tungis rahutust sünnitades
südamesse. Naisterahwad joolfiwad tartuse ja hirmuga
järwele ja jäiwad seal ehmatusest pea kangeks. Mähardune
hirmus muutmine nii lühikese aja sees!

Suur osa järwest oli tormi läbi juba liikuma
Pandud. Lained käisiwad kõrgelt ja nende walgcd ladwad
laugcsiwad wahutades alla. Kohutawa liiruscga tulewad
need wihased wood lähemale ja lähemale ja pea pea
ftidiwad nad sõudja ta lootsikuga oma hirmsasse mängusse
saama. —

Hädakisa tolas laldal seiswate naiste suust, aga
see kajas kuulmata tormi hulgmmscs. Lootsik tantsis
nagu pähklikoor lainete turjal. Sõudja walitses lootsilul
niisuguse osawusega, mis suurt imestust nõudis, aga
mis jõudis ühe naise nõder käsi tormi wiha ja lainete
mässu wastu! Tema jõud, nõrkes, ta el suutnud enam
sihti pidada, lootsik pööris pikuti lainetele ja üks suur



laine mattis ta enese alla. Ümberwisatud lootsik tsusis
warsti jälle fteale wee, aga ilma sõudjata.

Inglise ohwitser oli scda sündmust kaldalt näinud
ja kui tühi lootsik jälle nähtawale tuli, teadis ta, mis
sündinud. Ruttu kiskus ta ühe ahelas olewa lootsiku
taldasillalt lahti, targas sisse ja mõne tugewa möla
löögiga oli ta õnnetuse paigale jõudnud.

Õnneks oli tütarlaps lootsikust kinni hatkanud ja
selle läbi ennast uppumisesurmast pcastnud. Aga ta jõud
oli juba nii nõrkenud, et ta ennast kauem enam wee
peal ei oleks suutnud hoida. Viimsel silmapilgul tuli
abi ja nooremehe peastaw käsi toi ta lainetest wälja
lootsikusse.

Üleliigsest jöuutarwitamisest ja hirmust jõuetuks
jäänud, langes ta pea hingetult maha, ja peastjal oli
tegemist, et mitte ta enese lootsikut ümber heita lasta.
Tugewal, osawal käel juhtis ta sõiduriista töige ta koor-
maga kaldale ja kandis õnnetu kuiwale.

Hädaldajad naisterahwad wotsiwad ta sedamaid
eneste keskele ja katsusiwad teda elusse äratada. See
oli aga asjata, sest et ta warsti oma uimastusest ärkas
ja ennast jalule ajas. Oma peastjat silmates kogeldas
ta temale häbeliku näoga mõned tänusõnad.

— Kena, ei ilus, imeilus laps! ütles ta iseenesele,
kui ta ära läks. Teised wanemad naisterahwad oliwad
ta oma illi suures ürituses hoopis ära unustanud, kuna
see weest nöretaw märg laps temale weel tagast järele
tcrwitusi saatis.

Sellega oli see lugu möödas. Ta oli jälle oma
wäc elu sisse tagasi pöörnnd ja kõik läks endist wiisi.
Soldaticlu meeletus märatsemises kadus tal see terwe
lugu pea meelest. Siiski ilmus see poolkartlik, pool-
wallatu tütarlapse nägu wahete wahel tema mälestustes
ja tema mõtted wiibisiwad tihti ja hea meelega nende
suurte, nöidliste lapsesilmade juures.

N.

Aastad on sellest juh lumisest saadik mööda läinud
ja meie leiame ühel ilusal suwepäewal jätte sellesama
Inglise ohwitseri Baieri Alpides lõbureisil.

O l i weel hommiku wara. Kõrged mäe hiiglased
kuulutasiwad oma kulla paistuses päikese peatset töusemist,
kuna orgudes ja kuristikkudes weel pimedus walitses.
Ilusat puhta kruusaga käetud jalgteed mööda köndis
meie tuttaw lõbureisija ning wcchtis üksisilmi mägede
poole üles, mis nüüd äraräätimata ilusas wärwide
leegis helcndasiwad. Niisuguse hommiku suurewiisilist
ilu maksab imetelleda ja selle juures puhast, karastawat,
lille ja metsa lõhnaga täidetud õhku sisse hingata.

Häkiste walendas talle pöesaste wahelt midagi
walget wastu. Ta jäi seisma ja wahtis terawamalt
enese ette ning nägi oma suureks imekspanemiseks ühe
öitsewa neitsi, taunis tui koidukuma ja orn tui lilleleht,
lillepuhmaste ja Alpirooside wahelt enesest mööda minema.
Ka temale näis ootamata olema, et siin weel leegi teine
looduse hommiku rahu ja magusust maitses. Ta waatis
wähe kohkunult nooremehe otsa ja kadus siis teekäänul
puude ja pöesaste wahele.

Üks ainus pilk, aga missugune pilt! Nõnda
pidi see silm wälja nägema, mida tema kõige suuremaks
õnneks, töige täielisemaks iluks nimetas. Ja seal juures
weel fee armas nägu, nii wöerawiisiline, nii hoopis
teine, tui köit teised noored tütarlapsed tema tutwusest.

— Kes on ta? küsis ta imestusega temale järele
waadates iseeneselt. Päris wöeras ei ole ta mulle mitte;
ma pean teda näinud olema — oota, tus oli see ometi?
— Ja. jah, see on seesama noibuw pilt, mis ennast
igal pool wahele seadis, tus ma ühele noorele neiule
terawamalt silmi olen waatanud.

Temal oli oma ise möet neiu iluduse jaoks olnud
ning nüüd leidis ta, et see aatelik eeskuju elas ja liitus
ning mitte paljas möttepilt ei olnud. Siiamaale ei
olnud ta ialgi selle järele küsinud, kust see iluduse mõte
pärit oli. Sellepärast pani see teda nüüd seda rohkem



imestama, kui ta oma mõeldud eeskuju häliste lihas ja
weres enese ees nägi, kuid weel täielikum, kui ta teda
enesele muidu ialgi oli mõtelnud. — Ta tahtis temale
järele rutata, et teda tätte saada — aga seal küsis
ta iseeneselt, mis mõte sellel olla. Ta ei wöida ometi
üht wöerast naisterahwast teel kinni pidada ja temale
ütelda, et see talle meeldib. See oleks ju tükike
hullumajast.

Ta astus oma teed edasi, ilma et ta teadis, mis
ta pidi tegema. —

Vaheajal oli juba päike mägede tagast üles tõusnud
ja org ja mägi saiwad ühetafa ta walgusest osa. Tuhanded
laululinnud täitsiwad noore hommiku oma wüsirilka
laulukajaga ning wärsle mäeöhk mängis pehmelt ja õrnalt
unest ärkawate lilledega.

Seal hiilgas ta jalge ees Luigejärwe hiiglapeegel,
mille sees lõpmata sügawuses üks teine taewas näis
puhkama. Üks wäike talamehe lootsikute oli ainus elu
märk selle määratu suure sinalva weewälja peal. Aga
mikspärast leidis ta lootsikus ühe walges riides tütarlapse
puudus olema? Ja mits läks ta rind häkiste ni i soojaks,
ta meel häkiste nii rõõmsaks, nii kergeks? M i s tähendas
see önmstaw tundmus ta hinges?

Ta oli mõistatusele seletuse leidnud.
Nüüd teadis ta, tes see täna hommikune imeneiu

oli. Ta oli ju teda ise ükskord järwe peal tormi käes
näinud ning wahutawatest lainetest wälja tõmmanud!

Seltorral oli ta weel lapsuke, aga tui tanniste
oli see imelaps kosunud, ja lilleke öttselc puhkenud! Kes
ial ta lähedale sattus, seda wangistas ta nöidlit kau-
nidus. —

Pidi tema niisuguse haruldase lille ilma tähele-
panemata teiste jaoks õitseda laskma? S i m ärkasiwad
tema omakasu ja ta parem mina ühtlasi, et pikas wöitluses
ta rahu riisuda. Kas oli see imenaine tema weel ära
tunnud? Kust muidu siis see pilk, mis temale nii ära-
seletamata magusa wärinaga hinge sisse tunginud?

Seda pidi ta teada saama. O, ja nus ei olnud
tal köit temale ütelda! Ta ei tulnud enesele mitte

enam kui kutsumata woeras ette. waid kui wana tuttaw,
tes oma jällenägemise röömn awalikult tunnistada tohib,
ilma et talle seda pahaks woidaks panna.

Päike seisis juba kõrgel taewa kulles ja tema kured
läksiwad ikka palawamaks, kuid meie noor reisija ei olnud
ikka weel ühest köhast teise ruttamast ära wäsinud, et
ladunud neidu leida. Koil oli asjata olnud.

Wiimals jättis ta lootuse maha teda weel leida
ja tahtis praegu suurte lehtpuude wilus rohutekil jalgu
puhkama hakata, tui ta silmad weesabama poole sattudes
ühe öitsewa roosiftoesa peale seisma jäiwad. Seal istus
temalt otsitud neiu ühe wäikesc pingi peal. Ta silmad
waatasiwad nagu unenäos wahutawate weehulkade peale,
mis määratu kõrgelt üle kalju nurkade sügawasse oru
põhja langedes ennast peenikeseks weetolmuks muutsiwad.
kuna ta pölwede peal üks lahtine raamat seisis. Ohwitseri
tiired sammud kohutasiwad ta oma mõtetest üles. Ta
waatas imekspannes. ühtlasi aga ta heldelt naeratades
oma rahurikkuja otsa.

— Palun tuhat korda wabandada, rääkis noor-
mees wiisata kumardusega, kui ma teid teie palwes
eksitan. M a tulin seda teed ja leidsin teid siin köhal,
mis muidu ikka minu jalutuste eesmärk on olnud. M a
palun teid nii üliarmulik olla, mind siin silmapilgule
wälja puhata lasta.

— Selleks pole mingit armu waja — loodus on
kõikide päralt ja tema waba laps tohib teda igal pool
imeteleva ja ta imesid maitsta.

Seda ütles ta kergel, wabal toonil. Aga mähar-
dune muusik kõlas sellest! Ta heal helises kui hõbe kel.
lake, ta wäite suu naeratas selle juures magusalt ja ta
silmad! Missugune nöidlit önsus säras nende ärasele-
tamata muinasjutulisest sügawusest!

— M a tänan südamest teie lahkuse eest, wastas
ta õnnelikult. — M u l on nagu oleksin ma teid juba en-
nemine näinud — tas teil wahest on niisuguste asjade
jaoks parem meelespidamine?

— O jah. selle jaoks, tes meie elu peastab, on
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igal tütarlapsel hea meelespidamine, arwan ma, ütles ta

naeratades.
— Teil on ühtlasi suured anded wäitesest asjast

oige suurt teha, aga ma rõõmustan selle üle siiski ilm-
otfata, et teie minu tui wana tuttawa peale waatate.

— Ja ma loodan, et teie mitte üksi wana, waid
ka hea tuttaw saate olema, lisas ta rohuga juurde.

Nad raputasiwad teineteise tatt ja nende wana
tutwus oli uuendatud. Ohwitser ulatas talle oma taardi,
mille peal lenas tirjas lugeda oli:

Kuno Wood
Premier-Leitenant.
Selleläbi oli neiu sunnitud ka enese üle ligemaid

teateid andma. Tema nimi oli Nora Harmsen, ta oli
ühe Löuna-Afrika priiriigi kodaniku ainus tütar, tes oma
koolihariduse pärast Europasse oli tulnud ja suwe kuud
Hohenschwangaus lossi walitseja juures, kes talle ema
poolt sugulane oli, mööda saatis. Nüüd oli ta kooli-
aeg möödas, ka isa wiibis praegu Europas. et teda nii
pea, tui äritalitused möödas on, oma laugele lodumaale

tagasi wüa.
Seda oli ta lihtsal, peaaegu lapseliselt usaldawal

wnsil kõnelenud.
— Mis , teie tahate ära reisida — ja pealegi

weel warsti? hüüdis ohwitser kõhtudes.
— See seisab mu isa käes, kes praegu Bcrlinis

wiibib, et tarwilisi äriasju õiendada. Kui kõik walmis
on, siis läheme.

— Si is lähete reisile - Louna-Afrikasse, Jumal
taewas! see on peaaegu weel kaugcmal kui ilma ots!

- - Obo, teile inglastele mitte, tähendas neiu röömsa
nokkimisega. — Teie oskate iga maad leida, kus aga ai-
nult weidike kulla ja selle moodi kõliseb, ja kui see ta
weel kümmekorda paremine ilma eest peidus seisaks, kui
Transwaal.

— Oma kõige suuremaks lahjuks pean ma teile
paraku mitmes asjas õigust andma, sest et lood tõesti
nõnda seisawad. Ma panen ainult imeks, et üks noor
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naisterahwas politita asjadest nõnda elawalt osa wotab.
See on meie maal haruldane asi.

— Teie maa naisterahwastel ei ole seda ka tar-
wis. Teie olete tugew rahwas ja kellegil teisel rah-
wal ei saa ialgi meelde tulema, teie käest seda ära tis-
tuda, mis teie oma käte wirkus, teie oma maapind rik-
kuseks lätte landis. Üksi waene buur pimeda maajao
Päikesest torwetatud kinkudel ei tohi oma raske päewatöö
wiljast roömu tunda. Kas teie maal siis mitte enam
mehi ei ole, tes kõrgeid riigiametid peatsiwad, ilma oma
mõjurikkast seisukorda ainult isamaa tahjuts tarwitada?
Mis on siis sel 4(s miljonil sellest, tas üks Chamber-
lain oma rahaahnitscmisega ühe miljoni enam ehk wä-
hem wöitab, et nad temale kiidulaulusid laulawad. kui
see üht rahulist maad sojaga ähwardab? Kas temast siis
tõesti ustatse. ct ta seda riigi käsu eest teeks? Ja kas
wiimaks siis niisugune wägiwalla tegu ennast üleüldse
kuulsusega, nulle järele teie oma saare lodumaal janunete,
woib ühendada?

Tütarlaps oli enese joojaks rääkinud ja seisis nüüd
lokendawate poskdega ja wäljatutsuwa näoga noore ing-
lase ees. just nagu tahaks ta selle käest tmge üle aru ja
wastutanust nõuda. Wood oli üsna imestuses tema
teadmise üle politika asjades, niisama pani ka see teraw,
märtunincw otsus teda imetlema. Ta näis töiti sünd-
musi hästi tundma.

— Teie mõistate minu maa ja rahwa poegade
üle wäga waljult kohut, auustatud neiu. Sellesarnast pole
ma siiamaale weel mitte kuulnud.

See paneb teid muidugi imestama, andis ta
wastuseks, et üks tüdruk sellesarnast julgeb. Teie n pea
aga mitte ära unustama, et see selle maa lapse poolt tu-
leb, millele nii palju ülekohut on tehlud. Nõnda mot-
leb iga buuri tütarlaps, meestest mitte kõneldagi, sest
üks ainuski Buuri wabariigi lodanik ci wiiwila silma-
pilkugi, et maa priidust ja rahwa wabadust oma werega
kaitöta. Oho, imie buurid tunneme üsna hästi neid
salawedrusid, mis waenlased meie ja nende hulguste
kullaotsijate hultade wahel käima pancwad ja alatasa
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lõkkel hoiawad. Vaimustus isamaa kuulsuse ja suuruse
heaks tõuseb ja langeb Therufe-Babilonis selle aktsia ar-
Vuga, mida suured isandad mitmesugustest rahategijate
seltsidest omaks nimetawad. Kas teie arwate, et teie
waimustatud asumaade minister rahwa silmis nõnda pü-
hitsetud isamaalane woiks olla, tui tal Transwaalis mitte
dünamiidi wabrikuid ei oleks? Ja tui tema soja ähwar-
dustest ka midagi muud Välja ei peaks tulema, siis on
ta ometi wähemalt oma patronitega head taupa sobita-
nud, sest ettewaatusest eelolewate rahutuste peale ostab
neid niihästi sõber tui waenlane. See ei tähenda mitte wä'he.

— See on oige soolane, mis teie minu maa
meestest ütlete, aga meie tahame pool silma linni Vaju-
tada. Eks ole, minu auuwäärt neitsi!

— M a panen imeks, et üks Inglise ohwitser nii
wähe oma politikategijate'.! telgi sisse wöib näha. Ma ei
taha selle üle pikemalt Vaielda, aga teie saate, kui fee
asi teid üleüldse huwitab, weel nii mõndagi mõistma,
mis igale Transwaali todanikule ammugi selge on. Ri i -
gimehena taitfetakse maa tasusid, ärimehena müüakse oma
maa mõne naela sterlingi eest waenlafcle ära. Teie
saate minust paremine aru, kui teil kord Võimalik on
isandate Cecil Rhodes'e ja Iamesoni, ,,Charterd Com-
pany" ja nende ühendust Chamberlainiga ligemalt tundma
õppida. S i is selgub teil see ülekohus, mis Louna-
Afrikas Vabariikide wastu rahwaste õiguse murdmises
on patustatud, iseenesest ja nii mõnigi, siiamaale peidus
seisaw sõlm selle häwituse töö juures astus päewa wal-
gele. Meie tahame loota, et meid mitte werewalamisele
ei sunnita. Sellejuures Vöiks wahest wägewa saare-
lowi sojaau langeda ja õnnetus teie Väe kuulsust matta.
— Aga jätame selle üle kõnelemise. Igalühel wmwad
ise oina mõtted olla.

Leitenant Wood oli roömus, et jutt muude asjade
peale pööris. Ta tundis, et ta politila põllul mitte
oma ilusa wastase wastu ei saanud. Aga ka kõigil teis-
tel teaduse põldudel, millesse nad jutu jooksul puutust-
wad, oli ta täitsa todus ja tema arusaamise wiis
kui ta ta küpse otsustamine paniwad inglase imestama.

Ka looduse ilu ja luule tarwis näitas ta peenikest aru-
saamist ja Zrna tundmust. —

Nüüd tuliwad ilusad, lõbusad, unustamata päewad,
mis ta neiu Harmseni seltsis mööda saatis. See oli
talle luba annud, lossi tulla ja hommikustel jalu-
tuskäikudel temale seltsiks olla. Selle läbi sai ta lossi-
walitseja perekonnaga tuttawaks ning oli seal pea hea-
meelega nähtud külaline.

Nõnda kadus aeg liiresti. Oma suures önsuses
märkas ta seda waewalt. Igapäew rändas ta õnnest
nacrwa näoga ilusa elulustilise neiu körwal metsawilus ja
mägedes, kuulas tema armast healt ja kosutas ennast tema
waimurikka ja naljaka kõnega. See ei olnud mitte
enam igapäewane maa elu — nõnda pidi taewas olema.
Oma onne joowastuses ei olnud tal enam ühegi muu
asja jaoks meelt ning ta unustas täitsa ära, et nad pea pi-
diwad lahtuma — ja kui imesid ei sündinud iga-
westi lahkuma. Kuidas kahetses ta seda pärast Va-
lusaste !

Nora isa oli juba mõnest päewast saadik oma rei-
silt Hohenschwangausse tagasi jõudnud ja tarwitas oma
aja hoolsa tööga ara. Wara hommikust õhtu hiljant
istus ta ama kirjutuslaua taga, mis kirjade, rehnungide
ja igasugu plaanide ning kaartidega täidetud oli.

Arwid Harmscn oli suure taswu ja tugewa ke-
haga mees, kelle eluaastaid Väljanägemise järele neljakümne
ümber wois arwata. Ta ilusast täishabemest sissepiira-
tud mehine nägu awaldas Vaimuandeid ja lindlat meelt,
ta heal helises mehiselt, aga tanniste ja andis südame

' headusest tunnistust. Ta ei rääkinud mitte palju, aga
mis ta ütles, oli nii tohane ja sündlik, nii usaldust sün-
nitaw ja selge, et selle üle Võimata oli kabtlema jääda.
Woodil oli weidi mahti olnud temaga kõnelda, aga ta
sellest weitist juba õppis ta temas üht meest, kes
suure ja laialise elutarkuse ja ilma tundmise üle Valitses,
tundma ja auustama. Ta seisis- täitsa aja kõrgusel,
tundis köiti sündmusi politika ja diplomatia ilmas ning
tegi nende üle nii julgeid ja selgeid otsust, et talle ilma
tingimata õigust pidi antama.
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Ühel hommikul oli Kuno Wood juba kaua aega
neiu Harmseni peale ootanud. Ta oli muidu ikka teatud
ajal ilmunud, kuid täna ei tahtnud ta tulla. Wood
tundis enese rinnas kurbtust ja walu, ning aimas esimest
korda, kui tühi ja kurb ühes südames peab olema, mida
keegi ei mõista, ehk mis maha on jäetud. Aga mitspä-
rast walmistas see natuke ootamist talle nii palju südame-
walu? O l i see tulewa õnnetuse etteaimamine? Ta ei
leidnud ise nende küsimuste peale ühtegi waswst.

Seal ilmus wiimaks see, teda ta ootas. Rutuli-
sel sammul astus Nora Harmsen tema poole — ta pal-
ged öögasiwad. ta silmad oliwad wähe tumedad, siiski
oli ta täna ilusam weel kui ialgi enne.

— Herra Wood, ma olen teile tänu wölgu ja saan
ka ikka wölglaseks jääma, rääkis ta tergelt wärisewa hea-
lega. — Wotte see lahkeks mälestuseks selle tütarlapse peale,
keda teie kolme aasta eest Luige järwest wälja tõmbasite
ja sellega ühe wallatu tüdruku elu peastsite.

Nende sõnadega litsus ta Kuno Woodile ühe wäi-
kese pakikese kätte. Kohmetanult wahtis see neiu otsa.
Miks oli ta hätiste nõnda tõsiseks läinud — see alati
roomus tütarlaps, tes muret ega kurwastust ei näinud
tundmagi? Ja kuidas tuli ta nii ilma ootamata ja
ilma mingi põhjuseta selle wana, ammugi unustatud
loo peale?

Kuno Wood arutas selle õrna, sinise paela, mil-
lega pakikene tinni oli köidetud, ettewaatlikult lahti ja
üts kimbute walgeid Alpi lillesid kuldselt hiilgawa juutse-
sidemega tuli nähtawale. Küsiwalt waatas ta neiu peale,
nagu tahaks ta teada, mis see tõik peab tähendama.

— M a palun teid seda minu mälestuseks alal hoida.
Need walged lumelilled, mida üks tänulik tütarlaps teile
kõrgelt mägedelt pealtpoolt pilwi alla on toonud, peawad
teile tema tänu meelde tuletama.

Sellejuures wöttis ta nooremehe käest kinni, litsus
seda soojalt ja ütles siis wucwalt tuuldawa hcalega:

— Elage hästi, minu sõber! kaugel lõunapäikese all,
kus lumewäljad mäelatwu ei ehi, ega walged lumelllled
ei laswa, saab üks waene buuri tütarlaps ikka
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nende ilusate päewade peale mõtlema, mis nüüd jääda-
walt otsas on.

— M is tahate teie teha? hüüdis Kuno Woob eh-
matusega, sest üks kartlit aimamine tungis tal südamesse.

— M a reisin oma laugele lodumaale. Meie ei saa
üksteist enam näha, tui helde saatus mitte teisiti ei
taha. — Elage hästi!

Enne kui ta midagi wastata sai, oli ta oma käe
juba wabakS teinud ja pööris minema.

Tummalt wahtis noormees äraminejale järele. Seal
ruttas ta juba isa talle wastu, andis talle kätt ning aitas ta
ettewaatlikult wankrisse, mis ärasöitmiseks walmis seisis.
S i is astus ta Woodi poole, tes ikka weel kui maa külge
naelutatud oma köha peal paigal seisis.

— M a pean teid südamest jumalaga jätma, mu
noor sõber, rääkis ta oma tanniste kölawa healega.
— Teie waprus on mulle mu lapse elu peastnud. Ärge
pange siis imeks, kui liigutatud isa süda teie wastu to-
neleb. Wötke minu kõige soojemat tänu teie suuremeele-
lise heateo eest wastu. Minu meelde saate teie ikka
jääma.

Sellega pigistas ta weel tugewaste nooremehe kätt
ja tahtis minna. Aga see hoidis teda tagasi.

— Weel üts silmapilk, herra Harmsen, kui paluda
tohin!

Selle juures oli ta aga nõnda äritatud. et ta kogeles
ja edasi kõnelda ei saanud.

Harmsen waatas imetspannes ta otsa.
— Kas teie mitte terwe ei ole? M i s teil wiga on?
— Midagi, midagi, wastas ta ruttu. M a tahtsin

ainult küsida, kas teil ärareisimisega siis tõesti nii suur
rutt on? Ma mõtlesin, et teie oma tütrega pikemalt siia
jääte. M a ei suuda selle mõttega ära harjuda, et teie
tohe ära reisite.

— Mu l on rutt taga. Minu waesel isamaal ei ole
köit asjad mitte torras. Üks traadisonum kutsub mind
lõige ligemal teel tagasi Wahest iaab meil teie maa
meestega keerulisi tüliasju õiendada olema.

Elage hästi!
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Weel kord soe käepigistus ja tiirel sammul pööris
Harmsen oma wanlri juurde tagasi, kus tütar teda juba
ootas. Waewalt oli ta sisse astunud, kui hobused juba
tömbafiwad ning mõni silmapilk hiljem wuras sõiduriist
ärareisijatega mahajääjast noorestmehest mööda. Ta
terwitas weel walusa südamega, mille wastuseks Nora
niisked silmad tema peale waatasiwad. Seal langes ta
Zrnast wärlsewast käest üks walge asi maha. Ruttu
targas Wood juurde, tõstis selle üles ja hüüdis ära-
soitjatele järele.

Tema hüüdu oli kuuldud. Wanter jäi seisma ja
ta wois mahalangenud rätiku Norale tagasi anda.

— Tänan südamest, ütles ta ja waatas weidi
nõutult isa poole.

— Üht lahkust tahaksin ma teilt enesele paluda,
rääkis ta rutuga, sest hobused tahtsiwad jälle traawima
hakata.

— Wahest olete nii lahte ja saadate meid tüki
maad. siis wSime rohkem kõneleda, kui uulitsal peatades.

— Jah, herra Wood, saatke meid raudteele! toe-
tas Nora särawail silmil oma isa kutset.

— Seda lahkust tahtsin ma just teilt paluda, ütles
Wood ja astus wiisakalt tänades wankrisse. —

Kui õnnelik, aga ka kui lõpmata kurb oli see wii-
mane sõit Hohenschwangaust ilusate mägede ja metsade
läbi Füsseni linna raudtee jaama olnud! Ammugi
oli ta juba eneses sellele selgele otsusele jõudnud, et see
tütarlaps tema omaks pidi saama, eh! muidu keegi muu
terwes ilmas. Seda oli ta iseenesele tõotanud. S i is
ootas ta head aega, et oma südant wälja walada. Nüüd
oli aga see oodatud aeg möödas, sellega aga ka kõik ot-
sas. Tema reisis ara ja Afrika metsadest ei pööra ükski
iludus enam tagasi. Seda teadis ta liiga lindlaste.

Peaaegu oli ta walmis oma saladust talle isa
juuresolekul awaldama ning tema kätt ja südant enesele
paluma. Aga ta nägi juba alguses, kui asjata nii<
sugune ettewöte oli. Praeguses olekus ei wöinud ta
kuulmist leida, seda ütles talle ta terwe mõistus. Oh.
miks pidi saatus temaga nii kurjaste mängima! Ta
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tundis, et ta ilma selle neiuta elada ei wol ja omet:
pidi ta teda ära minna laskma, ehk ta küll teadis, et see
wiimane kord oli, kus ta teda wcel nägi.

M is ta seal rääkinud ja mis temale ok öeldud,
ei teadnud ta enam mitte. Ta tundis ainult üht õrna
pehmet kätt oma käes. nägi ta filmis niisket sara ,a
kuulis neid sõnu: ^

Ärge unustage mitte oma õnnetut Norat I
Ja see oli köit. mis ta temast teadis. Rong tor-

mas minema — tema pööris, surmani kurb todu, tagasi.
Kas see ei olnud mõni tujukas unenägu! Ta

pidi teda M e leidma. — oma elu ülemat eesmärki —
oma hinge maapealist onnistust. Nõnda otsustas ta
iseeneses.

Jah, aga kuidas? Seda ei teadnud ta nutte.
M .

Söjalaewa ,,Dunottar Oastle" peal walitfes kõige
rõõmsam elu, nnda ühe sõjakäigu peal enesele woib mõ-
telda. Kähe päewa pärast pidi see uhke merehiiglane,
tükk wägewast Inglisemaast. Kaplinnas sadamasse jõudma
ja oma söjahimulise inimeste koorma maale laskma, et
wa rahutumaks läinud buurisid mõistliku laristuse läbi
Inglise pilli järele tantsima panna.

Waesed buurid! Teie olete ainult sellepärast ilmas,
et Albioni poegadele mahti anda endid sõjamehe julgusega
ja wöiduluulsusega ehitada. Teie olete unustanud, et
wägewa tahtmine nõrkadele seaduseks on, we olete Ing-
lisemaa nõudmised tähelepanemata jätnud, ja teie olete
toguni waenu tindagi töigewägewama ette selles ilmas
heitnud! Nüüd peate tundma, teie pimestatud!

See oli laewatäie meestetarja konekäik ja jutu sisu
kõigekõrgemast ülemast toige madalama soldatini haka-
tusest saadik juba olnud. Ja see oli wäga hea abinõu
rõõmust tuju alal hoida, sest wöiduteadus südames ja
kiiduloorberid unenägudes, mille kättesaamise üle mui-
dugi keegi ei kahtle, on wäga armas reisida. Selle tule
tallal öhutati suure hoolega, et ta ikka uuesti jälle Ing-
lisemaa ..öige asja" jaoks waimustusega pidi loitma.
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Keegi ei tohtinud taheleda, et temal buuride teskel loor- >
berid walmis ei seisnud. Ei olnud muud waja, tui
ainult kätt nende järele wälja sirutada, et sellega oma
pead ehitada. —

Ometi ei olnud möeduandew arwamine mi ühe-
healne, kui soowiti. Nende wäheste reisijate teslel, tes
Londoni geografia seltsi saadetusel teadusliseks otstarbeks
Kapimaale reisisiwad, oli üks, telle arwamised wäemeeste
omadaga ühes ainsas aruski kottu ei sündinud. See oli
tuttaw õpetlane professor Brandes. Ohwitserid tisku-
siwad ta hea meelega eneste jutu sisse, et teda äritada
ja nottida. Selles tatsus üts teisest ette jõuda, et oma
waimuofawusega hiilgava.

Prof. Brandes nägi küll ara. kui halwa maa
peale tema hästi mõeldud sõnad langesiwad, aga see
kergemeelne ja ülbe noorus ei teinud talle peale selle
mingit muret. Kui ta oma mõtet nägi waja olema awal-
dada, siis tegi ta seda ilma tagasi hoidmata ja selle
peale waatamata, mis selle kohta üteldi, eht tuidas te-
mast aru saadi.

— Kähe päewa pärast oleme Kaplinnas, tahe järg-
mise päewa pärast Transwaali piiri l ja siis weel lahe
päewa pärast Pretorias. Kas teie ka seda ei arwa,
herra professor?

Neid sõnu rääkis Oberst Watson, üks patsu lehaga
wiielümneline, laialisirutatud jalgadega ennast tiigetooüs
õõtsutades. Tema ees istuja, sellesama ealine, halli
habemega ja peenikese kotka ninaga ilus mees laskis raa-
matu, mida ta praegu lugenud, polwede peale langeda,
tõstis oma selged sinihallid silmad rääkija peale ja jäi
wagusi ootama, tuni see oma kõnega walmis sai.

See oli prof. Brandes. Tema pilt oli teraw,
aga rahuline ja natukene murelik. Oberst tegi tõsise
näo, aga ta huulte ümber mängis tasane wärin, mis
mitte head ei kuulutanud. Tema seltsimehed märtasiwad
seda ja andsiwab üksteisele märku tuulama tulla, sest
nüüd pidi midagi iseäralist kuulda saama.

— Lubage, prof. herra, et minu seltsimehed ja
mwa teie öpettistest ettelugemistest osa tohime wötta,
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ütles üks noor leitnant ennast lohakalt professori ees
tooli peale maha lastes ja ilma wostust ootamata oma
seltsimehi paljutähendawa peanikutamisega enese ümber
toktukutsudes.

Naeru tagasihoides kogusiwad ohwitserid endid
professori ja obersti ümber, et nende sõnasõjast pealt-
luulates osa wötta.

— Noh, professori herra. algas oberst oma juttu
jälle üles wöttes. Teie olete wee! wastuse wVlgu.

— Ja, obersti herra, seda tunnistust pean ma
teile andma, et teil andeid on oma ümberolijatelt sõna-
kuulmist nõuda, kuid mulle näitab, nagu ei paneks teie
adressi walimise peale tarwilist rõhku.

— Oo, aga teie ei wali oma adressi ka mitte
ikka ettewaatlitult. kostis oberst natukene lohmetanult.
M a palun teid selle üle meile oma mõtteid awaldada,
mis teie meie reisist Pretoriasfe arwate?

— Kui hea inglane ja meie ühise suure isamaa
laps soowin ma, ei teie sinna saaksite, sest et juba kord
tee peal olete.

— Ja, see on juba teie kõne toon, minu tallis
professori herra. — Sest et meie juba tord teel oleme
ja ilma asjata tagasi ei wöi minna, mõtlete teie?

— Meie ei taha mitte ülearu julged olla, wastas
professor heas tujus, et meie Inglise asi soowi järele
korda läheks. See on rehnungi tegemine ilma pereme-
heta. Muidu on lihtsas kodanlikus ilmakorras ta sellel
sõnate ühes rääkida, kes rehnungi saab, lellele ta tehakse.
Wahcst ei wöta ta seda nii ilma töigeta mitte waStu.

— Jah, professori herra, see pole muud tui nali,
halb nali, mis teie nüüd teete. Teiesugune mees ei
peats ilma hädata niisugust teed kõndima. Ütleme siis,
meie oleme rehnungi ilma buurideta teinud. Aga mis
sellest siis on? maksma peawad nad ometi, ilma et sealt
ka kõige wäikfem murdosa maha jäetakse. See pole mitte
enam wabatahtlik leping tahe tontrahtitegija wahel,
waid tohtuotsuse täitmine. Meie läheme kui seaduse
täitjad ja selle wastu ei aita ükski ah ega oh! " °
saate sellest aru, professori herra?
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— Teie wotfite ühe teise näituse, obersti herra.
Hea, räägime siis kohtust ja tema otsusest, mis täidetud
peab saama. Kõhtu olus on kord moeks, et iga süüd-
laseks mõistetud kõrgemasse tohtusse edasi wöib kaebada.

— Wäga oige. minu armas herra professor,
wastas oberst Watsou elawusega. Iga süüdlaseks mõis-
tetud wöib edasi tacbada. see on, kui otsuse tegijast weel
kõrgemat kohut on, tes seda asja enese lätte woib wötta.
Meie köneS olewas loos on töige kõrgem tohtukoht oma
otsuse kuulutanud, ja sellega on asi lõpetatud. Nüüd
peab otsuse täitmine seaduse täie waljusega tulema, selle
wastu et ole midagi parata.

— Löödud, herra professor! hüüdis üks noor
alam-leitnant,' ilma et ta oma roomu oleks suutnud war-
jata. Kõige kõrgem ja wiimasem kohtukoht on kõnele-
nud! See oli hea, nüüd pole teil midagi enam wastata!

Oberst Watson oli wäga rahul ja uhke oma sõnade
üle, ebk rööumawaldus küll ühe kõige noorema poolt
tuli. Iga l muul juhtumisel oleks ta nooremehe wiisa-
kmeta sõnade üle walju noomituse annud, nüüd tuli talle
see wäga soowitawalt. Ta sirutas oma jalad weel laie-
male, et täies südamerahus seda wöitu täitsa maitseda,
mida ta jõuad, nagu ta ustus, temale ta wastase
üle toonud.

Professor Brandes aga ei lasknud ennast sugugi
eksitada. Segamata rahuga kõneles ta edasi:

— Meie wördlus tohtu ja selle otsuse üle tar--
wttab weidi täiendust. Meie ei tohi mitte unustada, et
üts kohtukoht teise, temaga ühesugusel järjel seisiva riigi
kohtumöistmist ilma kõrgema käsuta ei heats kiita ega
tühjaks mõista ei wöi. Ja niisuguseid ühel järjel seis-
waid kohtukohtasid on meil laks. Inglisemaale on tema
kõige kõrgem lohus oma otsuse teinud — meie waenlas-
tele buuridele weel mitte. Nemad on enestele niisama
korraldatud riit, nagu meie Inglisemaale.

— Wabandage, professori herra, teie peate üht
päewawarast auusaks inimeseks, rääkis Oberst Watson
wahele. Sel wiisil läheme muidugi lahku ja meie aru-
tused ei too mingit selgust, sest et põhjused juba wigased
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on. Löuna-Afrita wabariigid seifawad ometi Inglise
ülemwalitsuse all ning sellepärast on lihtsalt woimata
nende kui oma jalal seiswate riikide üle kõneleda. Kui
keegi teaduse puuduse pärast teisiti mõtleks, siis woits
seda weel wabandada, aga teist ei wöi ometi uskuda, et
teile 1881 ja 1884 aasta lepingud tundmata woiksiwad
olla. Ni i peab siis teie tönes üks teatud siht warjul
olema, mis ennem kõike muub püüab, tui tõde taga ajab.

Ta pidas oma jutuga tinni, et oma sõnadele, mida
ta suure rohuga oli kõnelenud, mahti anda täie mõnuga
mõjuda.

Iga möttewahetus jaksab seda wähem üht keerulist
asja selgeks teha, mida enam meie oma wastase sõnadele
segasid, puhtuseta põhjusi püüame aluseks panna. Selle
wastu on üksainus lihtne, aga ilmatingimata möjuw
abinõu: Auus olla! Teeme seda ometi! Kes peats
meist siis laps olema, et niisuguseid püüdeid mitte sel-
kesti läbi ei näets. — See õiendus on meid meie jutu
sisu juurest eemale wiinud, aga nüüd tuleme asja juurde
tagasi.

Pealtkuuljad nägiwad endid oma lootustes petetud,
sest obersti sõnad ei näidanud mingisugust mõju wastase
peale awaldawat.

— See lepingu punkt, mis Afrila ja rahwariikide ja
Inglisemaa wahel 1881 ja 1884 tehti, ei tinnita mi-
dagi wähem tui Inglisemaa ülem-walitsust Transwaali
üle. See käib täitsa tähtsuseta asja. wälimise wormi
kohta ning määrab ära, et Transwaal enesele, kui ta kel-
legile sõda tahab kuulutada, Inglise walitsuselt nöuu peab
küsima. Nüüd on aga buurid inglastele enestele sõda
kuulutanud ja niisuguse asjaajamise wiisi wasw ei ole
paljunimetatud lepingu põhjusel midagi ütelda, sest et
sellest asjast mitte mööda minnesti ei ole räägiwd.

^ See oleks tena, kui leping niisugust asja ka
weel wöimalikuks oleks pidauud ja selle üle lähemaid
tingimisi määranud, tähendas oberst Watson pahase
meelega.

— Rahwaste ajalugu õpetab meile, et enamiste
ikka just niisugused aSjad sündisiwad, mida kõige wähem
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ette wöidi näha, seletas professor Brandes edasi. Neid
ei peetud lepingu wääriliseks, ehk ei mõteldud üleüldse
selle peale, et sarnased asjad sündida wöiksiwad; selle-
pärast oli neil nii palju wabadust. et sündida woisiwad.
Meil oleks ajaloo näitelawal palju wähem sõdasid ja
werewalamiste hirmsaid järeldusi ette näidata, kui kõik
juhtumised ette ära olelsiwad nähtud, hästi läbi kaalu-
tud ja lindlaste ära määratud.

— Aga professori herra, meil seisab siin sääst
elewandi lörwal. M is lepinguid wöiwad need laks
teha, mis mitte naeruwäärt ei oleks!

— Meie elame, armas oberst, ühel ajal, kus
mitte enam üksi kehalik jõud elamiseks õigust ei anna,
waid üksiku eluawalduse elamise jõud, elada wöimine.
Meie ei seisa mitte elcwandi ja sääse, waid kähe clawa
olewufe ees, lelledel molemil täitsa ühesugused õigused
elu peale on. Igal üksikul nendest on oma enese elu,
mida hoida tema hea õigus ja lohus on. Kas suur
ehk wäike, see on ükskõik.

— Soo, siis on ükskõik, kas meil ühe koolipoi-
siga woi professoriga tegemist on. Aga wabandage. sel
näitusel pole teiega midagi tegemist.

— Pealegi ei tohi meie sugugi nn wäga julged
olla, et elcwant sääsega korgilt walmis saab, rääkis
professor Brandes edasi, ilma et ta obcrsti pllkawat mär-
kust tähele oleks pannud. — Wahest kaswab sääsest weel
löwi. Kui iga üksik inimene juba oma isitliste õiguste
eest üles astub, siis ei woi meie ühele priiriigile ka
mitte pahaks panna, kui ta, oma wabadusele titsendust
kartes, täie südidusega pealetungimised tagasi katsub lüüa.
Niisugusel korral tunneb üksik kahctordset waimustust ja
see ülendab tema wöisiluse sitkust mitmewördsclt. Tema
isiküste tasudega on ta riigi tasud ühendatud, sest wii-
mastes näeb ta oma iseseiswuse ideali ja oma priiuse
mõtte teokssaamist. See on see tundmus lõige puhta-
mas kujus, mida meie isamaa armastuseks nimetame.

— Kahju, et see kõrgeks liidetud isamaa armas-
tus nii mõnegi juures puudub, tcs ennast inglaseks nimetab!
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- ^ Eht ta on wale teedele sattunud, täiendas pro-
fessor Brandes obersti piltawat lauset. - Nagu igal ini-
mesel õigus on puhast õhku sisse hingata ja ennast ilusa
ilma üle rõõmustada, nii ei wöi temalt ka ta tundmusi
wötta. Ja, meie wöime küll tema tundeilmas muutu-
misi sünnitada, näituseks armastust wihats muuta ja
wiha armastuseks, aga wotta ei woi meie tema tund-
musi mitte'

— Armastus ehk wiha! Nõnda raaguvad luu-
letajad, usumäratsejad, üleüldse köit need, lelledel pea enam
oigel köhal ei seisa, hüüdis oberst. — I l m seisab ühe tund-
mata aga üliwägewa woimu. ühe tugewa tahtmise
walitsuse all ning see woim ega tahtmine ei tunne ega
mõista inimese tutsuwat südant. Meie ei wihta ju buu-
risid õiguse pärast mitte, aga meie saame nende werd
walama. et nad endid ühe kõrgema jouu alla ei anna.
See on kord ilmas nii ja ta terwe maailma kooli ega raa-
matu tarkus ei suuda selle juures midagi muuta. Pea-
legi oleks aeg. et õpetlased rohkem oma tolmustesse raa-
matukogudesse tagasi pööraksiwad ja praktikalifed asjad,
mida nad nende tõsises walgustuses ometigi ei näe, pa-
rem puutumata jätalsiwad. Waadake ometi, kuidas meie-
sugune seda teeb! Üks, taks. kolm? Tormijooks! marfch!
ja terwe rügement tunneb ainult üht tahtmist. Seal
pole enam sinna ega tänna toitumist, poolt ega wastu
rääkimist, paremale ega pahemale, poole puiklemist, waid
känts saab lihtsalt wöetud. Kus on teie õpetlaste möju-
sönad ja mis imet teete teie nendega?

— Minu armas oberst, tas see ei ole just seesama
theoria. mioa teie ise nõnda waljuste hukka mõistate?
Peas seisab kõik ilusaste walmis. aga kes seisab selle
eest, et ta tegelises elus täidcminemist leiab? Woi on
see mahatehtud, et niisugused wöimusönad maid woiba-
wad ja rahwaid alla heidawad?

— Kui teie sellejuures kahtlete. siis olete teie pease-
mata pessimismuse lüüsi langenud, wastas Watson uhkelt.

— Tõenduseks ei ole teie eneseusaldus selles as-
jas weel mitte, siiski soowm ma südamest, et see nõnda
oleks. Meie sojawäe ülesanne saab olema, iseenese ja
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terwe Inglisemaa auu peasta. Selles tükis weame täitsa
ühes ikkes: teie wöitlete ja woidate, meie soowime teile
head tagajärge ja ootame sellest woiduhiilguseft oma rah-
wale osa. Ingiisemaale on hädaste oma teotatud lipu
puhastust waja.

— Jätke see aga soldatite hoolte; necd peawad
selle eest muret kandma, et ka iga tondmägija ennast
kord weel uhkusega Inglise lipu alla tunnistab.

— Kahewördselt auuwäärt, kui see teie käes korda
läheb. Buuride maa saab wahest raskem ära wöita
olema, tui seda mõtelda wöits. Suured rahmad wöi-
deti ära ja heideti alla, sest et neil see sisemine nöia-
woim puudus, mis buurid tugemaks teeb. Köitrahwad,
keda ajalugu tunneb, pödesiwad üht haigust, mis nende
sisemise üdi wälja kurnas ja langemisele walmistas.
Sellest põhjusmõttelikust haigusest on buurid puhtad.

— Teie teete mu wäga uudishimulikeks, minu
armas professori herra. M is ime fee küll peats olema,
mis buurid teie silmis üle töitide teiste rahwaste tõstab?

— Buurid ei tunne seisusi. Sellega puudub neil
ta see sisemine häwituse-idu, mis lahutust külwab ja kõige
paremaid jõudusid wälja kurnates haua poole saadab.
Transwaalis on iga kodanil teisega ühesugune ja ta ei
eralda ennast mitte snsuse-wahede läbi oma kaaselanA
kudest. See on tui üks selts, mis prii kokkuleppimise
järele kottu heidab ja kõigile oma ühenduse liikmetele
ühesugused õigused annab ja ühesugused kohused peale
paneb. Kes neist oma ühiskonnale kahju tahaks teha,
see teeks seda iseenesele, sest et tema isiklik tasu ennast
ühiskonna lasudest mitte lahutada ei lase. Buur toob
oma riigile juba selleläbi tasu, kui ta iseenese eest hoolt
tannab. Sellepärast kaitseb iga üksik riigi tasusid, sest et
nendes ka tema isiklik, arusaadaw käsu seisab ja et see
terge on, riigi tulude eest wälja astuda. Meie eksime,
tui meie buuride sõjajõudu nii ja nii mitme pea järele
loeme — ei, see on just nii suur, nagu terwe buuride
täistaswanud meesterahwaöte ^ arw. Meil ei tule seda
maad mitte ühe ehk teise wäejao, waid.iga üksiku buuri
käest üksikult ära wöita. Neil ei ole palgalisi, kes peale
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oma wäikese palga, mis nad oma wiletsa werewalamise
töö eest saawad, muud kihutajat ei tunne. Buurid woit-
lewad oma töige kõrgemate warandustc, oma priiuse,
oma elu eest — need wedrud möjuwad teisel wiisil, kui
Päewalik palk. Priiuse mõte ja priiuse tarwitus on ise
juba üks määratu jõud. mille wastu midagi kaua ei
kesta. Isegi loodus on ennast nendega waenlase wastu
ühendanud, sest korgcd mäed ja sügawad orud, laiad laa-
ned ja lauged törbed saawad õpetama, et ka nendega on
waja walmis saada. — Neid peate teie enne pajone-
tidega woitma. enne kui edasi woite minna. Kui wa-
gusad reisijad, sõidupilet taskus, woitsite teie kuue päewa
järele küll Pretorias olla, aga kui waenlased wahest
ialgi, eht olgu siis niisuguses oletus, mil wö idu kuulsusega
midagi tegemist ei ole.

- - Jumala pärast, mis teil. meeles on! Teie
tahate meid söjawangidena Pretorias näha. See on ju
terwe Inglise sojawäe teotus.

— Jääge üsna rahule, meie räägime ju paljalt
sellest, mis wöimalik wöiks olla ja mille üle teegi äri-
tatud ei pruugi saada. Ükski inglane ei soowi ju seda,
aga lartma saawad palju. Teie käes seisab neid kar-
tusi tühjaks teha, sest seda ootab Inglisemaa oma
söjawäelt.

Oberst neelas need sõnad alla ja jäi wagusi. Na-
tukese aja pärast algas ta jälle.

— Aga ütelge mulle ometi, kas sel tõendusel, et
seisused ühe riigi majapidamises kahjulikud olla, mitte
weidi sotsialismuse lõhna juures ei ole? Kas siis mitte
tarwis ci oleks neid hea asja edenduse pärast kõige
juurdega wälja tistuda ja ära häwitada?

— M i s wöimatu on, seda jätab terwe mõistu-
sega inimene rahule. Aga sellega pole weel öeldud, et
kõigele, mis kord olemas on, midagi sündsamat, paremat
asemele ei woi tulla. Buurid on selles asjas õnnelikus
järjes, sest et neil see sündsam ja parem just käes on.
Nad ei woiks elutseda, weel wähem ühe suure riigiga
sõda pidada, tui nad oma wäitese arwu seisuse lõbude
läbi ära tulutaksiwad. Vaatame ainult poolakate peale.
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Suur rahwas hiilgawa minewikuga, tähelepanemise-
wäärt haridusega läheb otsa — milspärast? — Poola
möisniku-seisus ei woinud selle sõna all ..Poola r i ik"
midagi muud mõista, tui oma aadeli seisust. Teistest sei-
sustest ei tahtnud ta midagi teada. Selle eest on ta
oma mitmekordse mässamise katsete juures werist õpe-
tust saanud. Mida meie õieti rahwaks nimetame, see
aitas ise ühes mässamist maha suruda, sest et ta woera
walitsuse all enese wabama tundis olema, tui oma Vere-
imejate lepi all. Ühes hästi korraldatud riigis peab
igaüks ennast tugewate. arusaadawate pidemete läbi r i i -
gi mõttega ühenduses tundma, siis seisab ta kui mees
oma loha peal ja tema peale wöib rehkendada. Buuride
juurest leiame seda. Nemad peawad endid üheks priiks
rahwats ja kes selle õiguse külge puutub, sellele astuwad
nad sõjariistadega wastu. Nad on head kütid ja ei tee
mitte asjata kära. Ja siis peame ikka seda meeles pi-
dama, et isa ja poeg torwu oma ühtlaste lasude eest
oma elu julgedes teisel wiisil wöitlewad, kui need, kes
wöiduloorberisid otsima on wlnud. Kui nad efite ära
näewad, et see nõnda lergelt ei lähe, faawad nad warsti
teisite mõtlema.

— Teie olete ju täitsa parandamata, ütles oberst
Watson nalja teha tatsudes, eht küll ta soldati weri n i i -
suguste laimu-könede juures kees. Teie olete nüüd toil
ilusaste selgeks teinud, et Inglisemaal õigust ei ole buu-
ride käest sõnakuulmist nõuda, et buuride wabariigid
töige parematel seltslondlistel põhjustel seisawad, et see
wäljaotsitud tari tangelasi ilma wöitmata on ja et
Inglise sõjamehed buuride maad üksi söjawangidena wöi-
wad näha — taewa pärast, see on rohkem, tui
tuulsa Inglisemaa truu alam ütelda wöib. Aga olgu,
meie ei wöi ju igalt esimeselt wastutulejalt, kes laimab,
wastutamist nõuda. Kuid selle ühe küsimise üle palun teilt
weel lahket seletust: Kes meie ilusa halli taewa all on
buuridele õiguse annud, Inglisemaa wastu moeka tõm-
mata? See on ju pöörane lugu. nagu sarnast terwest
ilmast leida ei ole. Peotäis märatsejaid ja metsawar-
gaid tahawad Inglisemaale — esimesele maailma mere-
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jouule — ette kirjutada, mis see peab tegema! Elukombe
politseiga peab niisugust lugu käristama, kui mässajad
mitte surmawäärilist turja ei oleks teinud. Kus on
nüüd ta üks ainus täpite õigust ühe ilma suurriigi
wastu üles astuda?

— Selle üle oleme juba rääkinud, siiski pean ma
weel mõnda juurde lisama. I lmas on ainult üks õi-
gus olemas, kõneles prof. Brandes edasi. Köit rah-
wad ja riigid, las suured eht wäitesed. wötawad sellest
õigusest ühel moedul osa. Juba sönll all , . r i i l " tuleb
seda õigust mõista ja teegi ei tohi oma käsa selle
pühaduse järele wälja sirutada, et teda riisuda. See
oleks templi teotamine. Seda puutumata pühadust, mis
tui selge taewas köil elawad loomad ühetasa oma warju
alla wötab, nimetame meie rahwaste õiguseks. Selle
õiguse mõistmine on kõige kõrgem tohus, mille otsuse
wastu üksi weel ajalugu, eht nagu teda ka weel nimeta-
takse — ilma tohus — healt wöib tõsta. Kes sellest
wöimupürist wagiwaldselt üleastunud, teiste õigust jal-
gade alla tallates, selle üle saawad tulewad pölwed tohut
mõistma, ilma tohus teda hukka mõistma ja temalt köil
kombelifed õigused ülekohtuselt saadud wara üle käest ära
wotma. köit ehtiwad hilbud halastamata käega maha kis-
kuma ja teda ta tõsises wiletsuses näitama. —

Üks kurblik, pehme mehehealega lauldud armulaul
Pööris ümberolejate tähelepanemise enese peale. Mitmed
oliwad juba pealtkuulamisest wäsinud. töusiwad üles ja
läksiwad ära.

— See on meie teine buuride sõber Wood, ümi-
ses oberst iseeneses. Kahju. et niisuguseid ka weel meie
eneste teskel peab olema.

Tal liiwsiwad weel mitmed kibedad sõnad teele
peal. aga ta surus nad alla ning tähendas lõpuks weel
sunnitud naeruga:

— M a ei soowi midagi soojemalt kui soja järele
jälle teiega loos istuda, et näha saada, missuguse näoga
teie siis mulle silmi waatate.

— Ja, sõber, fee on hea nöu. Ka mina olen uudis-
himulik. Wahest lingib helde taewas meile seda onne!
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IV .

Enam kui kaks kuud oliwad juba sellest ajast
mööda, kui ,,Castle" Kaplinna randa jõudis, sealt aga
wiibimata Port Natalisse saadeti, et tindral Whitele
tema kitsikuses niipea kui woimalik abi wiia. Täis wai-
mustust ja wöidulusti oliwad need waprad salgad maale
astunud, ilma et nad oletsiwad aimanudki, kui pahaste nende
seltsimeeste käsi käis, kes juba lahingutes buuridega kokku
oliwad puutunud. Nad uskufiwad, et laewast lahkumi-
sega lindlat maad jalgade alla saiwad, aga pidiwad warsti
oma kõige suuremaks ehmatuseks nägema, kui wäga see
kindlakspeetud maapind jalgade all kuumaks läks ning kui
palju elusid tugewate jalamustlitc läbi peastetud saiwad.
Sellest oliwad nende waprad seltsimehed Dündee ja
Elandslaagte juurcst põgenedes lõige paremat tunnistust
annud. Ainukeseks, julgeks asupaigaks jäi wiimaks ometi fee

, põlatud laew. mis neid siia toonud.

Nüüd oliwad nad juba nijdalate kaupa ühes wi-
lctsas pesas waenlastest ümber piiratud. See halb wangi
elu andis aega järelemõtlemiseks. Ka oberst Watson
sundis oma aju kord tööle. Ta küsis eneselt, kust see küll
wois tulla, et terwe wäejagu, 13,000 meest suur,
mis endise arwamise järele juba mõlema buuri r i igi
ärahäwitamiseks oleks pidanud ulatama, nüüd nagu kätest
ja jalgust tinniseotud wang ennast liigutadagi ei suutnud.

Õigus näis seekord ilma naljata prof. Vrandese
poolt olema, sest köit endised unenäod hiilgawatest wöitu-
dest mässawate buuri salkade üle oliwad lihtsalt une-
nägudeks jäänud, ja polnud mingit lootust, et nendest
ka kõige wäiksem osagi weel täide wois minna. Sest
Inglise sojawäed oliwad juba palju kaugemal põhja pool
olnud ning sealt häbiga tagasi aetud. Suurest uhkest
Inglise wäest oliwad üksi weel wiletsad jätised endid
ilmapeata põgenemisel Ladhsmithi peastnud.

> Kui nüüd kindral White, selleaegne ülem soja
juhataja, wiimaks ära nägi, et tema terwe jõud waenlase
wastu ei ulata ja et ta ennast toige oma wäega waenlase
alla peab andma, siis hakkas ta tagasimineku peale
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mõtlema, kuid hilja. Vaenlased oliwad ta ümber piiranud,
mng nüüd istus ta wangis ja ootas abi. Köit katsed
loksust peaseda oliwad asjata. See oli nii halb ja auntu
seisukord, et sellest weel mõni aeg tagasi üksainuski
inglane und ei oleks mõistnud näha. Nüüd pidiwad
nad selle teenitud alandusega leppima ja wccl onne tänama,
kui wälimine abi neid peastis. Ise ei suutnud nad oma
wabastamiseks midagi ära teha.

Kuid loodetud abi ei tulnud ega tulnud. Kõik
wäljasaadetud wahtijad ei näinud muud kui buurisid
eneste ümber ja kui nad hoolega endid ära ei peitnud,
siis sulasiwad nende read buuride kuulide all nähtawalt
kokku.

Kõige selle peale mõteldes tõmbas oberst Watsoni
otsaesine «ennast haledaste kortsu. Tema kompanii oli
sangaste kokku sulanud ja kes weel üle jäänud, nende
koltunnd nägudest ja mustades, kätkenud riietes ei wöinud
endiseid ehtsaid wöiduluMisi seltsimehi enam sugugi ära
tunda. Ja ometi polnud nendest üks ainukegi weel
buuride maad näinud.

Kui palju aun see sõjakäik kord tõotanud, nii palju
alandust toi ta nüüd. Oh seda õnnetut sõda!

Täiskuu säras tähtede miljonite keskelt waikist soojat
suweööd walgustades alla maa peale ja laotas omandi
duslikku paistust üle mägede ja maakohtade. Ainult Tondi
mägede sügawates orgudes ja löhestitkudes walitses läbi-
tungimata pimedus, kuna üksikud tingud ja metsasalgad
ehk puuhiiglased tui saarekesed öö-walguse sisse wälja ula-
wsiwad. See andis ütlemata ilu ja nõidust sellele mää-
ratumale pildile, mis ennast waataja silmade ees laiali
laotas.

Kes oma silmi liiga suures waimustuses üle oru
kaugel ei lasknud uita, oleks terawamal silmamisel neid
musti warjusid pidanud nägema, mis metsa all ja
oru sügawustes liitumas oliwad. Ni i rahulik ja püha-
lik kui seal ülewal näitas, nii hirmus ja häwttust äh-
wardaw oli siin all metsa warjus. Näis, nagu sepitfek-
siwad pimedad altllma woimud kõledaid plaanisid, millede
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abil taunist pühapäewa rahu hirmsa werewalamise läbi
kaotada. O l i midagi liikumas, millest keegi midagi ai-
mata ei tohtinud, ja ometegi wois teraw silm köit
need Wuwad kogud puutüwedest ja metsawarjudest sel-
gesti lahutada. Wahest oliwad wahid waenlase liitumise
üle tähtsaid sõnumeid toonud ja nüüd walmistati rutuga
lahingu wastu. Wahest saiwad wäsinud sõjamehed oma
raskest, unenäota unest üles aetud, et elu ja surma peale
waenlase wastu astuda, ehk wagusi põgeneda. Aga see
wois ta niisama hästi pealelangemise ettewalmisws olla.

Ühe laugele metsast wäljaulatawa talju rahnu
warjul seisis üks pikk sirge mehe togu ja lastis oma sil-
mad öösise looduse peal puhata. Kuu walgusega ülewa-
latud soojamaa öö oma nõidusega oli tema meeled nõnda
wägewaste wangi wötnud, et ta üleüldse midagi ei näi-
nud, kui looduse suurewnsilist ilukZrgust. See awas talle
kaunid tundeilma uksed ja kandis ta mõtted praegusest
luulekehwast olewikust kaunima minewiku sisse. Kaugele,
laugele, ühele õnnelikumale maale.

Ja tähed särasiwad ja kuu paistis sellessamas hiil-
guses, aga need lumega laetud mäehiiglased, kes oma
järskude kaljutornidega kõrgesse tähtis taewa alla ulata-
siwad ja orgusid paksu warjuga katsiwad, kohisewad mäe-
jõed ja noidlikult walgustatud kuninga lossid puudusiwad
siin. Aga kõik, mis selles lõunamaa öö-pildis weel puu-
dus, kerkis kaugel silmapiiril niisuguse selgusega nähta-
wale, et waataja enese jälle Baieri mägisel maal arwas
olema.

Ja seal ilmus la tema, see oitsew, roosiline sü-
dame kuninganna! Pildid esimesest koltujuh lumisest wii-
mase jumalagajätmise silmapilguni mölkusiwad tema mä-
lestuses ning täitfiwad ta rinda endise onne ja endise
waluga. Ta hinges wöitlesiwad õrnad kewade ja kur-
wad sügise tundmused ning nende mõju ulatas ta sü-
dame põhjani. Ta nägi seda noidlittu neidu lotkenda-
wate palgedega inglasie ülekohtust söjaähwardust laitma.
Kas ta rasked waljud sõnad ühtlasi aga ta temasse ei
puutunud, sest tema oli ju ta inglane ning sellega iga
buuri ja buuri sobra waenlane.
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Ka tema oli oma suwereisilt Inglisemaale tagasi
pöörnub ja seal üksi weel sõjakäigust buuride wastu kõ-
nelema kuulnud. Nüüd märkas ta, missugune tähen-
dus niisugusel lool tema tohta oli. Tema pidi tui
waenlane selle isamaa, wendade ja õdede wastu wälja
astuma, keda ta rohkem armastas, kui oma hinge on-
nistust. Mähardune wanne pidi niisuguse ettewotte
peal lasuma! Kas saatus siis tõesti teda oma mängu-
kanniks wälja oli walinud.

Mida ta soowinud ja ühtlasi ta lartnud, sündis.
Ta pidi kui Inglise ohwitser ühe salga soldatis ees lae-
wale astuma ja Louna-Afritasse fötta minema.

— Ta oli oma seltsimeeste seast ainus, tes en-
nast awaliwlt prof. Brandes'i poole tunnistas ning selle
läbi eraldatud seisukoha sai.

Nüüd seisis ta siin ilusal tuuwalgel ööl wahi peal
ja ei näinud midagi sellest, mis tema ümber sündis.
Tema mõtted wiibisiwad ainu üksi selle walgustawa kogu
juures, mille nöiduw silmasära toit ta meeled oma wangi
wotnud.

— Oh sa õnnetust tülwaw sõjatuli! ohkas ta ise-
eneses. Miks pidi sind ilmas lõkkele ohutatama! Pean
ma teda siis sel wiisil jälle leidma! Mida lähemale
ma temale olen tulnud, seda raskemaks läheb mu süda,
seda rohkem rõhub mind mu südametunnistus. M a
olen tui wilets kurjategija, kes wälja läheb teiste
onne häwitama. Ja nende teiste seas on ka tema,
minu südame oma, minu teine elu. Minu reis siia,
minu kutse neis rahulistes mägedes pole midagi muud,
kui kibe saatuse pilkamine. Ma näen eneste wahel wenna
werd woolama, ja kui meie üksteist ta tõesti weel peak-
sime näha saama, siis saab ta mind kui ühte werega
teotatud wenna mõrtsukat enesest ära tõukama. Kmge
parem on wahest weel see, tui ta ialgi teada ei saaks,
et ma tema weriwaenlaste seas tema omaste wastu
olrn sodinud.

Oh — see oleks hirmus.
— Leitnant Wood, kas teie olete? tuulis ta hä-

tiste üht sügawat healt enese selja taga.
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Ta ehmatas üles — see oli oberst Watson.
— Jumala pärast, mis teie teete siin? hüüdis ta

suures antuses. Teie ei kuule ega näe midagi kõigest
sellest, mis meie ümber sünnib. Kas teie wahi peale
magama olete tulnud? Meie plaan on waenlastel teada
ning selle asemel, et neid teadmata pealelangemisega kotti
ajada, oleme nüüd ise loksus. Kui meil põgenemine
korda ei lähe, siis oleme ladunud, sest buuridele ei tee
märgist möödalaskmine mingisugust nalja. Minu Ju-
mal, mähardune lopp peaks niisugusel lool küll olema?
See on kui ära nõiutud, et need äraneetud buurid igas
lahingus wöitjaks jäämad! Nad fteawad wanapagana
enesega ühenduses seisma. . . M is peame nüüd ometi
peale hakkama?

— Wahest oleks kord aeg käes Pretoriasse mi-
nema hakata, obersti herra, tähendas ohwitser pilgates,
Teie olete seda ju professor Brandes'ile lubanud.

— Jätke pilkamine, nii tõsistel silmapilkudel pole
naljal mahti. Meie oleme kõik endid petnud. Nüüd
peame waatama, mil wiisil weel eluga peaseme. Meie
seisukord on hirmus tõsine.

Ja oberstil oli õigus. Nüüd tuulis ka Wood
oma suureks ehmatuseks metsadest ja mägedest kõiksugu
heali ning wois isegi üksikuid sinna tänna ruttawaid
inimesetogusid näha.

Esimese hommiku toiduga läks -tange taplus wae-
nuliste wäesalkade wahel lahti. Mõlemal pool oli hoo-
lega ette walmistatud, et woita ja mitte taganeda.

Enne kui päew õhtule jõudis, oliwad inglaste wäe-
salgad laiali pillatud ja põgenema aetud. Lahingi wäli
oli surnukehadega ja haawatutega täidetud ning kelle
jalad küllalt wiledaste ei wötnud, see langes wangi.
Kui buurid ka mitte wähe mehi lahingi wäljale ei jät-
nud, siiski ei olnud see inglaste kahju kohta kõne wäärtki.
Mitmed nende rügemendid oliwad täitsa ära häwitatud
ja need wähesed, kes weel järele jäiwad, oliwad põgene-
des laiali jooksnud ja metsadesse ära eksinud. Palju
nendest ei saanud ialgi enam oma wäejagusid näha.
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Tänu ja kütuse palwed töusiwad buuride laagrist
taewa poole, et taewas neid oma heldusega kaitsenud ja
wöidelda aidanud. Raskesti haawatud ja surejad wot-
siwad sellest palwusest ja tänust kõigekõrgema trooni
Poole roömu silmawees osa. Unustatud oli wacw ja
walu ning nii mõnigi heitis raskete haawade käes hinge,
kuna huultel õnnelik naeratus lehwis.

V.

Üksi ja ilmast ära lahutatud seisab Laanetüti talu,
otsata nõmmedest ja laugetest mäeahelikkudest sissepiira-
tud kingu peal. Niisama eluta, nagu loodus ümberringi,
on ka jõuka ja laugelt tuUawa taluniku taunis elumaja
sellest ajast saadik, mil wana Laanekütt oma kolme po-
jaga priiuse sõtta läinud. Vaikselt ja ilma sõnalausu-
mata talitab Laaneküti ainus tütar Mända majas ja ra-
jas ning hoolitseb oma isa määratu lambakarja eest.
Üks ainuski roömus hüüd. ükski hele lauluheal ei helise
enam läbi ohtu waiksuse, nagu siis, kui weel onn ja room
talus walitses.

Mända warju ja hoole all seisis talus weel tema
pime wanaema, ta ainus seltsiline. Enese ema oli ta
waewalt tunnud, sest et see teda juba warakult waeseks-
lapseks oli jätnud. Tema wanaema oli talle sest ajast
saadik ema asemele astunud ning warsti rippus Mända
terwe lapse armastusega tema tulles.

Mõnest päewast saadik walitses Laaneküti talus
weel iseäranis waikne ja kurb elu. Waesel tütarlapsel
oliwad tihti pisarad silmis, sest palju päewi ja pikki kurbe
öösid oli möödas, ilma et sojawäljalt töige wähematki
teatust oleks tulnud. Wäike Prits, les möödasöites
Mandale sojast sõnumeid toonud, ei olnud enam terwe
nädal otsa ilmunud. I lus wärwiline lipp, mis woidu-
sonumitest saadik weel tatusel lehwis, ei annud mitte enam
seda julgust ja iseenese peale usaldust, nagu siis. mil ta
wöiduroömu kaugele üle nõmme pidi kuulutama. Kas
see wäike truu sönumik wahest oma elukutse ohwriks ei
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olnud saanud! Öösine tange müristamine täitis neidu
lartuse ja wärisemisega.

— Mända, mu armas laps, rääkis wanaema ta-
sase healega. Sa ei ole mulle kaua aega enam oma
wendadest ja isast kõnelenud. Kas nende täsi mitte hästi
ei täi? Räägi, laps, ära warja oma wanaema eest
midagi!

— Armas wanaemake, ma loodan, et toit hästi
on, sest meie wäike Prits ei ole mitte enam siia tulnud. Ta
on mulle aga lubanud sõna tuua, tui midagi iseäralist
peaks juhtuma.

— Jumal taewas teab, mis meist weel wiimaks
peab saama, ohkas wanake ristis kätega.

— Sa ei pea mitte lootust taotama, tallis wana-
ema, sest Jumal ei jäta neid, kes tema peale loodawad,
mitte maha. Seda oled sa ise ütelnud. Ja armuline
Jumal ei woi ometi kannatada, et ülekohus woidab.

— Nõnda on oige, mu laps. meie ei tohi tema
helduse ja halastuse üle tahewahel olla, aga meie ei tohi
la silmapilkugi oma püha tohusetäitmises wüwitada.
Palu teda, lapsuke, et ta meie omatsetele jõudu annaks
ülekohtuseid pealetungijaid tagasi lüüa, et endine rahu
meile tagasi wöits tulla. M a ei suuda oma wäfinud
silmi kinni panna, kui see maa, kus ma nii palju onne
olen leidnud, õnnetuses ja wiletsuses ägab. Oh, ing-
lased on küll hirmsad inimesed. Toota mulle, mu laps,
et sa neid oma südame põhjast põlgad. See ci ole wa-
hest kristlik, aga usu mind, pikk elu täis waewa ja wal-
lust annab mõndagi walju ja käredat õpetust.

— Armas emake, ma wihkan neid ju ilma too-
tusetagi, aga siiski annan ma weel oma sõna sellepeale,
et minu südame põhjas nende jaoks ainult sügawal põlg-
tusel ruumi on. — Nüüd heida aga ta magama, ma
pean weel tarja järele waatama ja tulen siis ta.

Ta otsaesine kuumas, kui ta jaheda ohtu öhu sisse
wälja astus. Maapind oli weel wihmast märg ja juba
katsiwad rasked müristamise pilwed taewaalust, uue
wihmaga ähwardades. Ta waatas terawalt nende mus-
tade, ülemalt kullaga wärwitud mägede poole, mis kurelt

üles töusiwad, et terwet taewast katta. Ta peas liikus
üks julge mõte, mida ta tohe teoks tahtis teha. M i s
siis. kui ta tulise hobuse selga istus ja sellega läbi öö-
pimeduse söjawäljale tihutaks, et kuulda saada, kuida
lood seisawad! Wahest wois ta juba järgmisel päewal
wöidusönumitega wanaema juurde tagasi jõuda.

I l m näitas wäga kahtlast nägu. aga selle peale ei
waadanud julge tütarlaps mitte. Üksi wanaema tegi
talle muret, tui ta üles ärkas ja teda mitte lodus ei leid-
nud — kas ta mitte tartma ei hakkaks? W5i pidi ta
talle enne ütlema, mis ta nöuuks wötnud? Wististe
oleks see teda niisugusest ettewottest tagasi hoidnud. Sest
kui ta juba köit mehehinged oma perekonnast rahuga
sõtta laskis minna, siis oli tal seda suurem õigus wii-
mast hinge enese jaoks kõdus hoida.

O l i juba pimedaks minemas, kui Mända silmad
kaugel metsaweerul ühe köha peale seisma jäiwad. Ta
teritas oma nägemisewoimu ning wöis wiimaks pimeda
kauguse sees üht liituwat teha seletada.

— See peab üks inimene olema, hüüdis ta are-
wufega ning ta silm püüdis selle, juures ikka rohkem
kauguse ja widewiku kätte sisse tungida. Pritsutene so-
jasonumetega' Ei, tema on ratsa, aga see seal ilma
hobuseta. Minu Jumal, ta tuigub sinna tänna, ta ei
jõua enam edasi, ta langeb maha — see peab üks haa-
watud ehk põgeneja olema, wahest minu oma !weno, et
meile sõnumeid tuua. Helde taewas, ma pean ruttama,
ta ei tohi ilma abita jääda. — Kaaro, tule?

Suur lambakoer waatas oma truude silmadega
Mända otsa, nagu tahaks ta küsida, mis see ärcwus tema
käsuandja näol tähendab. Aga juba astus tütarlaps
teele, et enne ööpimedust weel appi jõuda. Aga see ei
läinud mitte nii ruttu, kui ta soowis. Liiwaaugud.
nommerohud ja muud takistused pikendasiwad käiku, ehk
ta küll juba lapsest saadik kõikide nendega tuttaw oli.

Pimedus warjas juba maad, aga ikka ei olnud ta
weel sinna paita jõudnud, kus ta õnnetut läbi hämaruse
weel wiimati näinud. Nüüd ei näinud ta kümmet fam-
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mugi enese ette ja tal oleks täitsa woimata olnud mi-
dagi leida, kui tal mitte koera kaasas poleks olnud.

— Otsi, Kaaro, otsi! hüüdis ta ärewusest pea
healetu ja suured higitilgad langesiwad tal selle juures
otsaesist mööda alla. Sügawalt hingetommates jäi ta
seisma ja kuulas terawalt, et ükski heal torwast mööda
ei läheks.

Tormine öö seisis ees, seda wois tuulewingumisest
ja metsa kohmast ära tunda. Vahetpidamata mürista-
mine ja wehklewad wälgud kuulutasiwad omalt poolt, et
midagi iseäralist liikumas oli. Selle mühina ja tümina
sekka ei seganud ühtegi muud healt, kui ta oma lohku-
nud südame wali tuksumine. Ka tema hüüdmise peale
jäi köit wait.

Wiimaks ometi ulatas üks tuttaw heal ta korwu.
Ta tundis seda wäga hästi, see oli Kaaro, kes wististe
otsitawa jälgile oli saanud. I lma ajawiitmata ruttas ta
koera haukumise heale peale edasi ning warsti oli ta
eesmärgile jõudnud. Kuid suure pimeduse pärast ei wöi-
nud ta midagi näha.

Ta hüüdis oma isa ja wendasi nime pidi, aga ei
saanud wastust. Ta kuulas hinge kinni pidades. Üks
tasane ägamine, nagu sureja hinge tõmbamine oli kuulda.
Ta hüüdis jälle ja otsis ühtlasi enese ette maha. Hä-
kiste karaas ta tagasi — ta käsi puutus ühe elawa keha
külge.

Ta pidi ennast toguma, enne kui oma mõtet teoks
tegema suutis hakata. Ta oli nõnda ära lohkunud, et
ta kõigest ihust wärises. M is pidi ta peale hakkama? Ta
ei nainud sammugi enese ette, nii pime oli öö; tema
hüüdmise peale ei wastanud õnnetu mitte, aga et ta elus
oli, seda kuulis ja tundis ta selgesti. Ta kahetfes, sü-
damest, et tal midagi abinouu ühes ei olnud, ka mitte
laternatti. Kui ta seda ometi ette oleks mõistnud aimata,
et lood nõnda halwaste seifawad!

Ta ruttas koju tagasi, et nõnda ruttu kui woima-
lik härjawankriga, laterna ja wiinaga jälle tagasi jõuda.
Kõdus oli kõik wagusi, wanaema näis magama ja tema
jättis ta ka rahule.
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Waheajal oli aga hirmus torm mässama hakka-
nud, mille kännul weel raske wihmasadu täis. Ojana
woolas wihma maha ning ööpimedust ei suutnud ta toige
heledamad wälgud enam walgustada. Tema julgus oli
märksalt alla wajunud. Ta tahtis abi wiia, aga kõik
taewawäed seisiwad silmanähtawalt tema halastusetöö
wastu. Niisugune wihmawoolamine pidi meelemärkuseta
abitarwitaja juba surmanud olema, sest terwe lagendik
oli ennast mereks muutnud. Ristis kätega palus Mända,
et tema abi mitte hiljaks ei jääks. Mispärast vidi üks
inimene nii wiletsalt oma elu lõpetama, kuna ta peast-
mine nõnda lähedal ol i ! Wististe oli ta üks nendest,
kes oma elu tema isamaa, tema priiuse ja tema enese
eest ohwriks wiinud — ja tema ei pidanud nüüd toit
tegema, mis ial ta woimuses seisis, et teda jälle elusse
tagasi kutsuda.

Kauase sinna-tänna eksimise järele wois ta wii-
mats jälle tuule hulumise sekka oma koera haukumise
healt kuulda. Uus lootuse säde hakkas jälle elama, wa-
las uut julgust rinda ning elustas ta hinge uuesti. 3 M
risewa aga siiski kindla käega juhtis ta wastitud härjad
oigele teele ning ajas nad kiiremale käigule.

Seesama oigamine, mis ta enne kuulnud, tungis
jälle ta torwu. Taewale tänu, õnnetu elas weel ja ta
wois talle oma abi pakkuda. See mõte täitis teda elawa
rõõmuga, nagu seda ainult need inimesed tunnewad, tes
südamega head teewad.

Ruttu targas ta wanlrilt maha ning tulega enese
ümber walgustadcs. leidis ta pea, keoa ta otsis. Külm
wihm oli temale õieti head teinud, sest selle läbi oli ta
oma uimastusest üles äratatud. Ta oli ennast istukile
ajanud ning pani wäga imeks, kui nüüd üht tütarlast
enese ees nägi seisma. Kuidas tuli üks naine niisuguse
tormise öö sisse!

— Kas teie haige olete? küsis Mända ofawot^
misega. Ütelge mulle, mis teil wiga on, wahest woin
ma teid aidata.

Woeras wahtis natuke aega üksisilmi, aga ilma
sõnalausumata rääkija otsa, siis mängis ta huulte üm-
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ber nagu kibe, piltaw naeratuse wärin. Aga see ladus
juba järgmisel silmapilgul ja üks walu joon muutis ta
ilusa näo nõnda ära, et teda enam ära tunda ei woinud.

— Kas teie ei soowi wahest weidi wiina wstta,
ütles neiu südamliku healega. Ta saab teid kosutama
ja teie kangets jäänud liikmetesse uut elu tooma.

Nende sõnadega tahtis ta wiinapudelit õnnetu kätte
anda, aga selle pearaputamme tähendas, et ta pakutud
andi wastu wotta ei wöi. Ühtlasi märkas Mända ka,
et tema riided, ehk tüll weest norretasiwad, siiski weel
tarretanud werega käetud oliwad.

— Kust olete teie haawatud? küsis ta lohkudes.
Üks pilk tema parema käe peale näitas, et see

jõuetult torwal ripnes. Nüüd teadis ta, mis see pea-
nikutamine tähendanud. Tema käewars oli puruks las-
tud ja sellepärast ei woinud ta midagi suu juurde wiia.
I lma pikema järelemõtlemiseta pani ta jõuetule pudeli
huulte külge ja see joi mõne lonksu seda lan-
get jooki. S i i s nikutas ta nagu tänades peaga ja kat-
sus ennast üles ajada. Mända aitas teda selle juures
armastaja oe õrnusega.

— Miks teie ei räägi, mis teil wiga on? ütles
ta murelise näoga.

— Mina ei oska Hollanditeelt, oli tema inglise-
keelne wastus.

Imestades waatas Mända teda terawamalt ja
nägi nüüd alles, et ta ühe Inglise ohwitseri määritud
ja kätkenud mundrit kandis. Esimesel silmapilgul kohtus
neiu selle üle tangesti, sest see, lellele ta läbi maru
ja mässu köite oma jõudu tokku wottes abi tooma oli
tulnud, oli tema, ta maa ja rahwa, tema waranduste
ja wabaduse waenlane. Kas ta parem toju ei oleks pi-
danud minema ja teda üksi tema saatuse hoolde jätma!

See oleks kättemaksmine, mida ta wihatud waen-
lafed ära oliwad teeninud. Nüüd oli tal wöimalit oma
maa ja rahwa wastu tehtud ülekohut kätte tasuda —
niisugune hea aeg ei tulnud teist korda wahest enam.

Need mõtted käisiwad wälguliirusel ta peast läbi ja

wististe oliwad nad ka ta näost lugeda, sest haawatud
inglane uuris mure ja ponewusega ta näojoont.

Aga niisama ruttu, nagu sarnane hirmus mõte
tema pähe tulnud, niisama ruttu tabus ta sealt ta. Ei ,
mitte niisuguses olekus. See oleks kuulmata ülekohus
ja raske patt, ränk kuritöö — tapmine, muud midagi.
Awalisest woitlufest ei oleks ta wahest tagasi lohkunud,
et waenlasi ühe ohwitseri osa nõrgemaks teha, aga nüüd,
kus waenlane nõnda armetult ja abitarwitawalt tema ees
lames — ei. nüüd ei tohtinud ta teda tema hirmsa saa-
tuse hooleks jätta. Hommiku päike ei oleks teda enam
elawalt leidnud.

— Teie ei tohi mitte siia jääda, tui teie oma elust
lugu peate, ütles ta kaunis forawas Inglisekeeles. Laste
ennast wankrile aidata ja minu isa talusse wiia, sest
taugel ümberringi ei leiaks teie ühtegi teist tohta, mis
teüe ilma tujude ja öö tihwtide eest warju woils pakkuda.
Teile läheb rahu ja rawitsemist tarwis, enne kui oma
teed edasi wöite minna. Tahate minuga tulla?

Haawatud inglane waatas imekspanemisega rää-
kija otsa ning ta silmad hatkasiwad särama.

— Ega teie ometi mõni buuri tüdruk ei ole?
küsis ta elawals minnes. Ja mina olen Inglise maa
peal, eks ole? Need äraneetud buurid — -

— Arge tehke pattu, minu herra, rääkis Mända
wahele. Teie olete buuride maal ja mina olen muidugi
buuri tüdruk.

Kerge wärin mängis nende sõnade juures haige
näol. Ta oli wäga rahutuks läinud.

— Kas teie ei taha minu abi wastu wotta?
— M a tänan selle eest, wastas ta waewalt tuul-

dawa healega, nagn näete, ei jää mul midagi muud üle.
S i i s laskis ta ennast wankrile aidata ning warsti

wuras wanter läbi maru Mända talu poole. Woeras
istus wäikse laterna tule walgusel wantri peal ja laskis
mõlemad käed nõrgalt torwal rippuda. Ta näost wöis
näha, et wantri porutamine talle hirmust walu sünnitas,
kuid ühtegi laebehealt ei tulnud üle ta huulte.

I lma sõnalausumata oliwad nad koju jõudnud.
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Ühe Kahwri naise abiga sai aiamajakeses ase ülestehtud
ja haige kuiwades riietes peale pandud. S i i s alles wöis
Mända enese peale mõtelda ja oma märjad riided tui-
wade wastu ümber wahetada.

Üleliigne jöuu tarwitamine oli haige nõnda ära
wäsitanud, et ta oma rasketest haawadest õlas, ja tülje
sees hoolimata raskesti magama jäi ning millestki ei
märganud, mis tema ümber sündis.

Mända peses ta haawad tarretanud werest puhtaks,
pani metsarohtudest Valmistatud salwi peale ja sidus
nad siis kinni.

Kui ta wiimats tuppa tuli, oli wanaema üles är«
kanud ja küsis, mis ta weel ni i hilja ülewal tegewat, et
ta mitte weel magama ei ole läinud.

— Tänane torm on palju teha annud, nüüd on
aga köit juba tatuse all ja ma tahan lohe magama
minna.

Wanake kuulatas, sest rääkija heal wärises ja oli
nagu tohmetanud.

— M i s sul on, lapsuke, sa räägid ju nii wöcra
healega. Kas sa haige oled, wöi on midagi juhtumid,
mis sa minule ei taha ütelda?

Silmapilguks jäi köit waiki. Mända mõtles järele,
kas ta ei pea mitte loik üles rääkima, mis sündinud oli.
Tal tuli ta see töötus meelde, mis ta oma wanaemale
andnud ning kõhtudes nägi ta. et see mitte kotlu ei sün-
dinud sellega, mis tema teinud. Aga kas ta wois tei-
siti teha! Kas tahtis ta siis pimestatud wihtämise tu-
jus üht abitarwltajat hädasse jätta, ja kui see ta tema
kõige suurem waenlane oli? Kui Inglise ohwitser pidi
ta seda ta olema, ilma et temalt selle üle isiklikult was-
tutamist wois nõuda.

— Ütle, armas wanaema, mis tehtatse nende sõja-
meestega, teda haawatult wöera maa pealt kätte saadakse?

— Kust mlewad sulle niisugused asjad pähe? kü-
sis wanaema tagasi. Kas wahest mõni meie omadest
mitte waenlase kätte wangi ei ole langenud?

-^ Ei, ei, wanaema, ma loodan, et meie pea
rõõmsaid sõnumeid saame. Üks heal mu sees ütleb, et
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Pritsute teel on. M i s ma küsisin, see tuli mulle häkiste
pähe, ilma et isegi teaksin, mis pärast. Aga ma tahak-
sin seda hea meelega teada.

— See on üks köit. kus sõjaajal waenlane kätte
saadakse, söjawang on ta ltka. Esimene põgenemise katse
woib ta elu maksa, kui ta katse korda ei lähe.

Mända wärises kõigest kehast. Kas tema kaitsealune
ka wahest mõni põgenenud wang ei olnud ? S i i s tähendas
selle wäljaandmine tema surma.

— Raske haige peab söjawangiks saama, kuna
ta ometi hoolast rawitfemist tarwitab, hüüdis ta üsna
lõhkunult. Kas ka niisugusel korral eramimesed teda
oma poetada ei wöi wötta?

— Ja muidugi, aga igaüks on niisugusel korral
tõhustatud ülemale poole selle üle wiibimata teatust
andma, kust siis tema saatuse üle otsus tehtatse. Muidu
wöib niisugune haigepöetamine maa äraandmisega ühe
järje peale arwatud ja raskesti käristatud saada.

— Kas see wöimalik on, hüüdis Mända ehma-
tusega, et heategusid nõnda halwaste tasutakse?

— See on küll wäga halb heategude tasumine,
aga siiski ei wöi see teisiti olla. Kui waenlased igal
pool lahket wastuwotmist wöiksiwad leida, oma haawu
parandada ja wälja puhata, et siis uuesti sõjariistu tar-
witada, siis on niisugune lahkus ja heategu waenlaste
wäge suurendanud ja seega oma maale kahju saatnud.
Sellepärast waatab seadus niisuguse loo peale sellesama
waljusega. nagu oleks waenlase aitaja ise waenlaste sekka
läinud. Taewas hoidku igaüht niisuguse õnnetuse eest!
See asi on nii hirmus, et selle peale mõteldagi ei woi.
Hoia enesest sarnased mõtted eemal, need ei too midagi head ?

Mända tuulis iseenese südant peksma, nii suures
ärewuses oli ta. Kas ta oma ärda ja halastaja mee-
lega siis tõesti ni i suurt ülekohut ja kahju oma isamaa
asjale tegi, kui ta ühe waese, õnnetu inimese elu peas-
t is? Kas pidi ta nüüd wanaemale üles tunnistama, mis
ta teinud, ja haige wangina walitsuse lätte wälja andma?

Ta astus wanaema woodi ette — ta suu tahtis
rääkida, aga tal puudus seks jõud.
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— M i s , sa wärised, mu laps, mis sul on?
— Ei midagi, sai ta waewaga suust. Jahe öö-

õhk ja päewatööd, mis muidu mitte naise oma ei ole,
panewad teha weidi wärisema. Soojas sängis läheb
aga tõik jälle pea mööda. Head ööd, wanaema!

Ja siis läks ta ning wiis oma saladuse enesega
ühes. Selle raskus ähwardas teda lämmatada.

V I .
Päewad, pikad, murelikud, hirmul äraelatud päe-

wad oliwad mööda läinud, enne tui haige wiimaks mee-
lemärkusele tagasi tuli. Raske haawa-palawik oli ta
maha heitnud ning ei annud talle ühtegi selget silma-
pilku. Kui ta mitte surmanäolises unes ei maganud,
siis jampsis ta wahetpidamata. Sellest wois Mända ni i
palju arusaada, et tema kompanii buuride tallale oli tun-
ginud, sellejuures aga laiali pillatud ja ära woidetud
saanud ning tema ise sadande teistega wangi langenud,
kust ta ennast põgenemise läbi peasta tatsunud. Need
pildid waewasiwad wahetpidamata tema peaaju ning
tihti targas ta ehmatatuses üles, nagu peats ta ennast
waenlaste wastu kaitsema.

Kõigest sellest nägi Mända, et ta haige toepoolest
ärapogenenud sojawang oli. tes wanaema sõnade järele
wahest toguni weel elu wois laotada, kui ta jälle kätte
saadi. Sügaw taastundmus wottis ta südames aset
ning see mõte, teda wälja anda, näis talle liiga halas-
tuseta, ja toguni üsna patune. Sellepärast hoidis ta
oma saladust enese teada ning laskis ŝeda ainust Kahwri
naist, kes tal abiks oli olnud ning sellest asjast teadis, ära
töötada, et ta sellest, mis ta teadis, tellegile sõna ei lausu.
Suure hoolega kandis ta nüüd selle mche poetamise eest
hoolt, lelle terwekssaamine teda kord titsikuse sisse pidi
ajama. Selle üle ei hakkanud ta oma pead murdma,
mis weel laugel tulewikus seisis, waid tundis lapselist
röömu selle üle, kui ta ära nägi, et köit ta mured ja
waewad haige paranemisega tasutud saiwad. Palawit
andis järele ja haige lats iga päewaga paremaks.
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Ühel hommikul leidis ta haige juurde astudes, et
see teda suuril silmil imetles. Wististe tatsus ta mööda-
läinud asju meelde tuletada, et enesele oma praeguse
oleku üle aru woiks anda. S i i s pööris ta oma silmad
küsiwalt sisseastuwa tütarlapse poole.

— Kas teie woite nii lahke olla, myladi, ja mulle
ära seletada, kus ma praegu olen ja mis minuga on
sündinud, palus ta nõrga healega. M u l on niisugune
tundmine, nagu oleksin ma buuride maal. Kas see mitte
eksims ei ole?

— See ei ole mitte eksitus.
— Ja jah, nüüd mäletan ma jälle, ma langesin

uuesti waenlaste Musi. Kas tohin ma nüüd teada saada,
mis minuga mõeldakse, peale hatata?

— Jumalale tänu, tema haigus on paranemas,
rääkis Mända iseeneses, sest ta pidas haige sõnu jamp-
simiseks. Tema töne ei ole mitte enam nii wäga segane.

Haige ajas oma silmad weel rohkem lahti.
— M a palun teada, kus ma olen ja missugune

saatus mul ees seisab, kordas ta wähe üritatult.
— Teie olete ühes üksikus Buur: talus, umbes

päewarets Natali piirilt, andis Mända wastuseks. Ta
rõõmustas südamest, et ta kaitsealune juba nõnda sel-
gesti wois kõnelda, sellepärast ei kuulnud ta selle üritust
mitte. S i i s lisas ta weel juurde: Teie ei ole mitte
wangis ja teie saatuse üle ei wöi mina otsustada.

— M i s , mina ei ole mitte wang! hüüdis ta me-
tallise healega — oh. ma mõistan.

Ja selle juures hammustas ta omale moka sisse.
Üks werelaine täis ta kahwatanud näo üle ja sügawasse
wajunud silmades wälkus ähwardawalt.

I lma et ta enam edasi oleks kõnelenud, laskis ta
oma haawu pesta ja uued sidemed panna. Ka kosutas
ta ennast ettepandud söökidega, ilma et silmi üles oleks
tõstnud. Mända waatas imekspannes tema otsa ja ei
mõistnud niisugust olekut enesele mitte ära seletada, aga
ta ei wöinud ta uudishimuliste küsimistega seletust nõudma
hatata.
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Kui neiu Mända ara oli läinud, ei jõudnud ta
kauem seda sunnitud waikimist wälja kannatada.

— Oh seda põhjatumat alandust! hüüdis ta pea
meeleäraheitmisega. Söjawangina ühe toore, mctsliku
rahwa teskel haigewoodis maas, kes inglane jõuaks seda
ära kannatada? Ja see saadana naine ingli näol on
oma hooleks wotnud. mind waenlaste praewarda jaoks
wälja nuumata, et siis oigel ajal wälja anda. Oh, ma
tunnen seda tuiwaga patuorja! Tema mahedad sõnad
ja süüta nägu pole midagi muud, kui pilkamine ja pettuse
Mina ei olla wang ja tema ei wöida minu saatuse
kohta midagi teha, waletas ta. Muidugi on ta terwele
ilmale teada annud, missuguse hea saagiga ta kottu saa-
nud. M u l ei peats enam terwet mõistust olema, kui
nad ühel päewal mind mitte ärawüma ei tule. Nüüd
ei kõlba ma muidugi weel nende söögiks — mis peawad
nad niisugusega, tes waewalt weel kiratseb ja enam
elawa surnu tui elawa sarnane on, peale hakkama? Aga
ootame, mis aeg toob, sest teha ei woi ma enese käsuks
nüüd weel midagi. Wahest pärastpoole. Kui ta mitte
tahtlust ei äratanud, wahest wois ta siis weel põgenema

peaseda.
Ja sellest ajast saadik oli ta Mända wastu ikka

wiisakas, isegi ka lahke, ja see oma lapselises usalduses
ei mõistnud seda muuks tui tänuks pidada, sest oma
waewa ja hoole eest ei wöinud ta ka muud oodata. Ta
oli enesega rahul ja õnnelik, et tema läbi üks inimese
elu peastetud oli, ning see waigistas ta südametunnistust,
mis talle ütles, et ta oma kaitsealuse seaduse kätte peab
andma. —

Kuna Mända öösiti haige juures ilma uneta wal-
was ja oma südametunnistusega raskes wöitluses oli,
HMes terwe buuride maa woiduroomust. Tuttawad ja
tundmatad rääkisiwad üksteisele sellest woidust, mida buu-
rid Ladysmithi juures wöitnud. Nagu kulutuli lagunes
woidusönum üle maa laiali ja pea lehwisiwad igalt ta-
tuselt lipud maa wärwides. kiriku kellad helisesiwad roomu
tuulutades ja kutsusiwad kuuljaid tänupalwele. Unusta-
tud oli toit häda ja wiletsus ning tuhandete naiste ja.
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laste suust helisesiwad kirikulaulude wägewad wiisid
taewa poole. Üksi Mända törwu e: olnud sellest mi-
dagi ulatanud. Tema istus ja ootas, igatses ja walas
silmawett, ning ei aimanudki, et terwe maa roömul höis-
kas. Kust pidi ta ta oma üksikusse nõmme talusse tead-
mist saama, sest tema sönumekandja Prits oli omale
laagri lähedal teise köha saanud ning ei wöinud enam
oma endiseid tuttawaid waatama minna. Tal oli sellest
tüll wäga kahju, aga parata ei wöinud ta sinna ometi
midagi. —

Ühel päewal wiimats ometi jõudis woidusönum
Mandale toju. Ta oli söögiga parajaste aiamajakesesse
minemas, kui hele naisterahwa heal teda nimepidi hüü-
dis. Ehmatades waatas ta enese ümber ning nägi üht
saledat naisterahwast sadulast maha karates enese poole
ruttawat.

— Kas sa meie woidust Ladysmithi juures mi-
dagi ei tea? küsis ta hariliku teretamise järele. Ma ei
näe su terwes talus lippu lehwima.

— Meie mehed on woitnuo! hüüdis ta roömsa
healega. Rääkige sellest pikemalt —ma ei teadnud siia-
maale midagi. — Aga palun wabandada. lellega on mul
au kõnelda?

Ta silmas wöerast terawalt, siis astus ta paar
sammu lähemale, nagu ei usuks ta hästi oma silmi.

— Nora. kas sa tõesti ise siin oled! kilkas ta
lapselise rõõmuga. Aga kui ilusaks sa oled läinud!

See kaitses ennast käega raputades niisuguse mee-
lituse eest.

— Ma rõõmustan wäga, et sa mind weel ära
oled tunnud, sest palju aastaid on juba sellest ajast
möödas, mil meie teineteist weel wiimast korda nägime,
lase mind istet wotta ja jutustada. Ma olen weidi wä-
sinud ja natuke süüa woid sa mulle ka anda, sest ma
näen, et sa praegu pruukosti wötma tahtsid hakata.
Aga mis teeb siis sinu hea wanaema — tcrwitusi minu
isa poolt teile molemile!

— Tänan lahkuse eest, pärast pead sa terwised
oma isa poolt ise talle kätte wiima, praegu magab ta
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weel. Kõige pealt toeta ennast siia pingi peale, ma ta-
han silmapilk toolisid tuua.

— Ah, mis weel waja, wana armas aiamajale on
seks kui wälja otsitud, seal wötan istet, et jalgu puhata
ja paar sõna külajuttu westa. Nende sõnadega hakkas
ta tähendatud majakese poole astuma.

Mända tundis, kuidas tal weri näkku tõusis ja põ-
sed punaseks wärwis. Tema terwe saladus wöis ilmsiks
saada.

— Nora! hüüdis ta, ma palun sind, ära mine
mitte sinna?

— Miks mitte, armas Mända? Kas see ei ole
mitte juba lapsepolwes meie armsam jutunurk olnud.

Sellejuures waatas ta imestusega Mända otsa, kes
oma ehmatust waewalt warjata oli jõudnud ning nüüd
üsna imeliku näo tegi.

— Seal ei ole kõik mitte korras ja sulle ei saaks
niisugune jutunurk mitte meeldima.

— Ah sina korrapidaja, kes ütleb sulle siis, et
sinu Nora just suurt korda otsib! Pealegi ei ole ka
weel mitte ümbrus peaasi, waid üks kõht, kus meie se-
gamatalt teineteisega wöime kõnelda, sest mul on sulle
palju rääkida. Astume aga sisse!

Mända oli tema käest kinni wötnud ja hoidis teda
hirmul tagasi.

— M a usun, et minu wanaema üles on ärka-
nud, ütles ta paluwal healel, läheme tema juurde, sest
sinu soja ewangeliumi ei tohi meie tauem tema körwade
eest warjul hoida.

Nora laskis enese muidugi elumajasse wiia, kuid
enne tahendas ta weel naljakalt ähwardawa näoga: Tüd^
ruk, kas sa seal mitte mõnda sojawarandust warjul ei
peida? Noh, küll me näha saame!

Ta ei aimanud pooltki, mäherdust hirmu need sõ-
nad tema sõbrannale walmistasiwad. Mända wärises
terwest ihust, sest tui see tõesti oma ähwarduse täide
saatis, siis wöis kõik wälja tulla.
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Nora mõistis ilusaste ja sorawalt kõnelda ning
oma meeste woitusid nõnda elawalt kirjcldada. et wanate
sügawas liigutuses pisaraid walas ning Mända silmad
waimustuscst särasiwad.

— Nüüd pean ma sinuga nelja silma all kõnelema,
ütles Nora oma sõbrannat kätt pidi uksest wälja tõmma-
tes kui ta wanaemale kõik ära oli rääkinud, mis see
kuulda tahtis. Istume wähemalt lehtmaja wilusse atamM
juurde, kui sa sinna sisse ei lase astuda. Jah!

I lma wastust ära ootamata tõttas ta Mandast
mööda nina istus aiamaja korwal puhmaste wilusse uhe
puu pingi peale. Nagu kurjategija, kes kohtuotsust ootab,
wankus Mända tema järele. Õnneks ei olnud Nora
seda tähele pannud, sest tema silmad täisiwad aias rmgi.
mille puhtus ja taunis kord teda wangistaiiwad nmg en̂
dist aega meelde tuletasiwad.

— Mända, mul on palju sulle ütelda ja sinult
nöuu küsida, rääkis ta tõsisel toonil. S i in oleme meie
ometi üksi ja teegi hing ei kuule meid? Ah. mäherdune
rumal mõte. nagu meie oige waenlaste keskel wnblksime,
kus iga sammu peal luurajad waritsewad, lisas ta Mrde,
kui ta sõbranna kohmetust märkas. S i in woib M pealt-
kuulaja meile ainult soowitaw olla ja meie plaanisid hea
nõuga toetada.

Mandal oli niisugune tundmus, nagu kõiguks maa
ta ialaade all. Suure waewaga jõudis ta ennast palgel
hoida, oma ärewust warjata ja wagusi pealt tuulata.

' — Köit mehed meie maalt on wabaduse eest sõtta
läinud la meid naisi ilma tööta koju jätnud. Meie ei
tohi aaa mdid oma õiguste kaitsemise pühast tohusest ta-
aasi tõmmata, waid peame oma meestele appi astuma.
Söjawäljal on meid rohkem waja lm kõdus. Meie pol-
wsid wöiwad teised harida, meie loomakarjasid eyed
^ w aaa meie haawatud ja haiged lahmguwaliadel
P? w3i ilma meie abita läbi saada. Sellepärast on minu
! ^ rk naiste komiteed asutada, tes haigete rawttse-
miN oma peale wöib wotta ja selle tallal terwe jõuga

Ma olen julge, et see üht las id
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sinu mõte on ning olen sellepärast sinu juurde tulnud,
et sinuga üheskoos asja etle wötta. Noh, mis ütled
sa nüüd selle peale?

— See on ilus ja auuwäärt mõte, mille teoks-
tegemise juures naisterahwad mitte üksi oma tohust ei
täida, waid ta taasinimestele kristlikku head teewad, was-
tas Mända.

— Ma teadsin, et minu Mända ilma wastupa-
nemata sellest ettewöttest osa wötab, rõõmustas Nora.
Kui meie tähekesi ette astume, siis on meie ettewöttel
juba pool suurem mõju. Ega sinu wanaema ometi sind
kinm ei pea?

— Kas sa siis arwad. et ma nüüd kõhe kõdust
ara wom minna? hüüdis Mända ehmatusega.

— Ja muidugi, tes ruttu aitab, see aitab kahe-
worra. Mina jään nii kaua siia, kuni sina ühes woid
tulla. Asjal on rutt taga, mere ei paku oma abi ju kel-
legilc teistele, kui oma isadele ja wendadele ja wahest ta
weel mõnele muule, kes tallis on.

Selle juures waatas ta oma sõbrannale telmilt
silmi. Noh, noh. sul ei ole sugugi waja oma silmi
nõnda wäga maha lüüa — Karlo on ju waper poiss
wöi mis?

— Aga nii häkiste, jalamaid ühes minna, see on
mul otse woimata.

— Mikspärast? Kas wanaema ei taha sind kõ-
dust ära lasta? Tema käest selleks luba tuua, wötan
ma enese peale. Kas muidu weel midagi on, mis ta-
tistada woits?

Mända tundis ennast suures kimbatuses. M is
pidi ta nüüd weel ette andma, sest ta teadis ju wäga
hästi, et selle terawa mõistusega tütarlapse ees otsitud
põhjused midagi ei maksnud ning et ta toit takistused
ära oskab woita.

— Sonumik! hüüdis ta hätiste üleskaratcs ja
ühe ratsasoitja peale näidates, kes üle nõmme üksiku talu
poole kchutas- Midagi ei wöinud tal sel silmapilgul soo-'
witawam olla, kui see juhtumine, mis ta sõbranna tähele-
panemist teiste asjade peale juhtis. Sellega wöis ta
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oma wastuse wölgu Mda, ilma et see imekspanemist
wöis äratada.

Ratsanik oli üks noorepoolne tugewa kehaga
buur, kellel oige suur rutt näis olema, sest ta hobune
oli pea üleni walges wahus. Juba eemalt tõmbas ta
oma laia äärtega kübara peast ja teretas wiisatalt, ni i-
pea kui mõlemad sõbrannad ta silma puutusiwad. Si is
astus ta sadulast ning sammus otse neidude poole.

— Minu auusad neitsid, ütles ta ikka weel oma
laia kübarat käes hoides, ma palun lühikene aeg minu
seltsiga leppida, sest ma tulen meie sojawäe ja maa wa-
litsuse nimel köite toidutagawara, mis üle oma tarwituse
täib, toktu ostma. Palun teid sellepärast mulle lahkelt
teatada, mis siit talust saada on. Ma tähendan köit
hoolega üles ning jätan ühe niisuguse lehe riigipetsatiga
siia, mida teie rehnungi asemel söja-ametisse wöite anda.
kus wiimse tsendini köit wälja maksetakse. Paari tunui
järele jouawad juba minu mehed siia. et töile, mis wöi-
malik, tohe ühes wötta ja õigesse kohta toimetada. Wa-
bandage sellepärast, kui ma nõnda suure kiirega tulen.
Meie sõjamehed ootawad moona. Neid ei tohi meie hä-
dasse jätta, sest nende öladel seisab meie maa ja rahwa
wabadus, meie eneste ja meie tulewapölwe tulewlk.
Vahetpidamata tungiwad meie sõjamehed, üht lahingut
teise järele wöites, lõunapoole edasi. Kindral White on
juba kuude kaupa ^adysmithis ümber piiratud ning praegu
walmistatakse Bullert wastu, kes suure wäega La-
dysmithi peastma tuleb. Palawad wöitlused on oodata,
sest kumbagil pool ei mõtelda järeleandmise ega allaheit'
mise peale. Sellest wöiwad lahingud tulla, mis meie
terwe tulewiku üle otsust teewad. Sellepärast on meie
tohus omalt poolt tõik teha, mis wöimalik, et meie sõja-
meestel millestki puudus ei oleks, mis nende raske üles-
annete täitmist wocks taklstada.

Mõlemad tütarlapsed oliwad tema sõnu kõige suu-
rema pönewusega kuulanud. Mända tundes, et see sil-
mus, mille sisse ta ennast mässinud, itta koomale läks
ning pea ta hinge kinni ähwarbas panna. Peasemise-
tee ladus itta enam ja enam. Ta nägi selgesti, tui
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raske ülesanne tal ees seisis. Kuidas wöis ta seda
täita, ilma et ta seal juures oma kaitfealust ära ei an-
naks! Ta ei wöinud silmapilkugi teiste silmist laduda
ja ometi walmistas iga silmapilk talle ärarääkimata piina.
Kui lergesti wöis tema sõbranna ehk ka see woeras aia-
majatesesse astuda, mille uksegi ta weel lahti oli jätnud!
Ka üks ainus pilk läbi akne wois köit awalikuks teha.

Seal tuli tal häkiste mõte pähe, mis pease-
mist tõotas.

— Ma palun teid minu wanaema juurde tulla,
ütles ta wöera wastu. Tema woib ütelda, mis teie
omaks peab saama. Ja Nora. tule sina ka ühes!

Kolmetesi lätsiwad nad elumaja poole. Läwe pealt
pööris ta wabandades tagasi ning lastis mõlemad küla^
lised üksi sisse astuda.

Aiamajas leidis ta oma haige toige suuremas
ärituses. Waenuliselt wahtis ta sisseastuja tütarlapse
otsa, kes esimesel silmapilgul sõnagi suust- ei saanud.

— Kui teie mind wälja tulete andma, ütles ta
käreda heaiega, siis ei pruugi teie ise selle juures nõnda
üritatud olla. M i s teie selle juures siis woite teha, et
mina inglane olen. Teie olete mind hästi poetanud.
Jumala pärast, nn hästi, et ma juba^ uskuma hakkasin,
nagu oleks ühel buuri tüdrukul päris inimese süda r in-
nus. Aga see köit pole muud kui metslit iha hirmsa
kättemaksmise peale, mis taga kihutab oma ohwrit surma
suust wälja tiskuda. teda elusse tagasi kutsuda, et teda siis
pikkamisi surnuks piinata. Niisuguste weretööde järele
janunete teie — terwe Inglisemaa tunneb teie jõledusi,
ja ta kättemaksmise möek on walmis kohut mõistma.

Mända oli pealt kuulanud, ilma et ta tema sõna-
dest aru oleks saanud. Ta ehmatus kaswis ikka suure-
maks, sest ta ei wöinud enam kahewahele jääda, et fee
jampsimine oli. Sel wiisil wois ta ju iseenese äraand-
jaks saada, .ning kõik tema waew ja hool oli asjata.

— Ärge ajage niisugust segast juttu! ütles ta
waigistades. Teile ei pea midagi sündima, kui teie. ai-
nult ise mõistlik olete. Meile on ilma ootamata külalisi
tulnud, kes wahest ka siia majasse woiwad tulla ja teid
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siit leida. Sellepärast ei ole teie siin enam julge, waid
peate uut warjupaika otsima. Kui teid siit leitakse, siis
ei wöi ma millegi eest hea olla. ning teid wiiatse wis-
tiste söjawangina Pretoriasse. Seda reisi ei suuda teie
aga oma praeguses olekus ära teha. Peitke ennast sel-
lepärast ruttu siia teldrisse. Luugil on allpool ri iw, see
lükake ette, ja keegi ei saa teid kätte. Aga nüüd ruttu,
rut tu!

Nende sõnadega oli ta teldri luugi üles tõstnud,
mõned woodiriided alla wisanud ning tahtis praegu
haiget sängist wälja aitama hakata, kui juba räätimise-
heal ta korwu ulatas.

— Minu Jumal, nad tulewad juba. hüüdis ta
ehmatades. Ruttu, eht muidu on köit mööda!

Kui Nora wöeraga sinna jõudis, oli majatütar
fängipesu korraldamise juures ametis. Ta paled löken-
dafiwad ning otsa ees seisiwad suured higitilgad.

— So, jo. auuwäärt neiu. teie otsite juba haawa.
sidemeid wälja, see on hea, naljatas woeras.

— Jah. aga nüüd olen ma kohc walmis. wastas
ta ning ruttas tulejatele wastu, et neil asja ei oleks
sisse astuda.

— Kui ilusal köhal teie kõdu seisab, rääkis woe-
ras enese ümber waadates. Peaaegu peaks arwama, et
siit kuni lahinguwäljani woib näha. nõnda torge seisu-
koht ja nõnda lage silmapiir on lõunapoole. Imelik, et just
siin ühel Inglise wangil meelde on tulnud ära tarata ja
see julgustükk tal ka korda on läinud.

— Mis , siin on üks Inglise sojawang ära kära
nud. hüüdis Nora imekspanemisega.

— Auus neiu, teie ei saa seda mitte nõnda sõna-
sõnalt mõistma. — Nädala päewad tagasi, woitsiwad
meie mehed ühe jao Inglise wäge ära ning faatsiwad
wangid, lelle seas ka ülejäänud ohwitserid oliwad, Pre-
toriasse. Paari päewase marssimise järele on mõned
wangid ära jooksnud. See sündis suurel maanteel, mis
Pretoriasse wiib ja siit mitte kaugel ei ole. M a ar-



52

wan, et seda rongi siit oleks pidanud nägema. Mõned
nendest saadi küll weel kätte, aga nende eestwedaja. just
see kõige suurem worutael, on laduma jäänud. Põge-
nemise peal on ta weel hea haawa paremasse olasse
saanud ning sellegi pärast weel oma teed läinud.

— Oh, siis on ta waene wiletsal wiisil otsa leid-
nud, ütles Nora osawötmisega. Mi ts pidi ta ometi
põgenema — wangidel on ju meie juures wäga hea olla.

— Oo, inglased usuwad ju, et nad inimeste
sööjate keskele on tulnud ning et buurid nende südamed
elawalt tehast wälja sööwad. Ja see Wood oli weel
iseäranis kardetaw poiss, aga sellejuures ka esimene
argpüks. —

— Wood! leitnant Kuno Wood! ütlesite teie?
hüüdis Nora häkilise ehmatusega.

Wöeras waatas imekspannes wärisewa neiu ilusa
näo peale.

— Kas ta nimi Kuno on, seda ma ei tea, ütles
ta naeratades. Teie tunnete üht Kuno Wood'i? Wahest
saan ma seda weel teada, mis ta eesnimi on; siis tahan
teile teatada. —

Ärilik asjatalitus oli pea walmis ning weel enne
päikese Shtulejoudmist liikus härjawankrite ja hobuees-
lite rong kokkuostetud sõjamoonaga üle nõmme lõuna poole.

Ka Nora oli läinud. Ta ei olnud oma sõbran-
nat ühesminemise plaaniga enam waewanudki ega tema
põhjuste järele küsinud, mits see ühes tulla ei tahtnud,
sest tema mõtted oliwad korraga hoopis teiste asjade
peale juhitud. —

Esimene asi, mis Mända oma külaliste äramineku
järele tegi, oli see, et ta oma haige teldrist wälja toi ja
sängi pehme aseme peale paigutas.

— Jumalale tänu, esimene hädaoht on õnnelikult
mööda läinud, ütles ta südamelikult. Kui hirmus on
niisugust saladust pidada ja alatises tartuses elada! Pa-
ranege oige ruttu, et sellele hirmule kord ots tuleks!

yaige waatas uuriwal pilgul ta otsa. I t ta weel
ei saanud ta oma poetajast aru. Ta oli selgesti Wood'i
nime kuulnud ja teadis kindlaste, et jutt temast oli.
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M i s tähendas aga tema ärapeitmme ja need tänusõnad
õnnelikult möödaläinud hädaohust, mis tema poetaja t3-
nelmud? Keegi teine ei wöinud ju tema nime teada,
tui üksi Mända, kes seda tema jampsitonedest ehk ta
kirjabest. mida ta taskus tandnud, kätte wois olla saanud.
Tema äraandja ei olnud keegi muu. kui see tütarlaps,
kes enesele nõnda tuwiwaga näo mõistis teha. M is oli
tema heategu Väärt; mis maksis kõik ta waew ja mure.
tui ta selle toige juures muud ei tunnud. kui walet ja pettust!

— M is teie seal oma wöerastele ühest leitnant
Wood'ist jahwatasite? küsis ta oma wiha waewaga ta-
gasihoides.

— Mina leitnant Wood'ist jahmatanud? kordas
neiu imekspannes. Kui see nime nõnda lähedalt teisse
puutub, siis oleksite paremine pidanud kuulatama. Wa-
hest oleksite siis ka aru saanud, kes sellest kõneles. Mina
pole siiamaani aimanudki, et üht Wood'i nimega inimest
üleüldse olemas on, ega wnne ka nüüd köigewähematki
tungi, sellest Wood'ist iganes midagi kuulda saada. Ja
wi teie wahest ise see Wood peaksite olema, on mulle
ta ükskõik.

Niisuguseid sõnu ega sel toonil kõnelemist ei olnud
haige oma poetajalt weel mitte kuulnud. Siiamaale oli
ta ikka lahke ja alati abipakkuja poetaja, nüüd wois ta ta
tare olla. —

Mõne päewa järele alustas haige jälle juttu, aga
lahkemalt, sõbralikumalt, tui ialgi enne.

— Ma Palun teid nii hea olla ja mulle kord
ometi ära seletada, mis lugu minuga siis õieti on.
M u l on siin palju asju hoopis arusaamata. Teie kan-
nate minu eest nii suurt hoolt, nagu oleksin ma todus
omaste keskel ja ometi tean ma, et ma oma waenlaste
kcstel wiibin ja nende wang olen. Kuidas pean ma
seda enesele ära seletama?

— Teie ei saa oma olekust aru, sest et teie oma
korwad minu sõnade eest lukku panete ja sellest mitte
aru wada ei taha, mis minul teile on ütelda. M a olen
teile sarnaste küsimuste peale juba wastanud. et teie
siin mitte wangis ei ole. Muud wastust mul selle kü-
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siuüse peale ei ole, ja kui teie sellest aru ei saa, siis ei
wöi ma teid aidata. Ühtlasi unustate teie ka ikka Me ,
et buurid mitte haawatute ja haigete, wigaste ja woime-
tute wastu sõda ei pea. Sojawangina oleksite teie nii-
sama hoolast ehk weel paremat rawitsemist leidnud, siiski
ei lasknud mu kaastundmus teid wälja anda, sest esiteks
olite teie suurema reisi tarwis weel liiga joetu ja
teiseks kartsin ma, et teie wahest mõni põgeneja woiksite
olla, kes oma teo eest wastutusele wöetatse. Et teie kord
minu isamajas olete, kus weel ühegile õnnetule abi ega
kõduta rändajale peawarju pole keelatud, siis ei wöinud
ta nüüd üht abitarwitajat enese katuse alt wälja heita,
kuid sellest abist, mis praegusel asja seisukorral patt isa-
maa wastu on, ei tohtinud ükski hing teada. Sellepä-
rast olen ma seda saladust raskete ohwritega üksi enese
teada hoidnud. Muidugi käib see õiguse ja sõjaseaduse
wastu, aga ma ei wöinud ometi teisiti teha. Leiate
teie, et ma mitte õieti ei ole teinud, noh, siis on see
teie käes parandada, mis ülekohtuks peate. See on
kõik, mis teile weel ütelda on.

— Kas see tõesti kõik tõde on?

— Teist tõde ma ei tunne, wastas tütarlaps na-
tuke üritatult. Teie woite uskuda, mis teie tahate, mi-
nul ei ole ialgi mõttesse tulnud, teile teisi mõtteid anda.

— Palun andeks, auustatud neiu, palus haige pehme
healega. Ma olen teile ülekohut teinud, nagu köil mu
suguwennad terwele Buuri maale ja rahwale, aga ma
usun, teie olete mind parandanud, mitte üksi keha, waid
ka waimu poolest. Teie auus meel on mind ühe Buuri
naise waimu kõrgust tundma ja auustama õpetanud ja
minu töntsuse woitnud. Andke oma käsi selle peale, et
teie mulle andeks olete annub ja et meie headeks sõpra-
deks tahame jääda.

Ja soojalt pigistas ta lepituseks wäljasirutatud käe
oma kahwatanud huulte peale.

' Sellega oli temas muudatus sündinud, mis
imesid wois korda saata.
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VI I .

Valjult tuksuwa südamega oli Nora oma teed
läinud. Ta rind ähwardas lõhkeda, nii langesti mässas
seal sees. Wärske õhtune tuuleõhk mängis ta juuksetega,
mis hoogawa otsaesise peale langesiwad, kuid ta sisemist
Palawust ei jõudnud see jahutada. Sõnum Wood'ist oli
teda esimesel silmapilgul nagu wälk selgest taewast kõhu-
tanud, nii hirmsaste mõjus see. M is ta sõbranna talle
selle peale tafakesti torwa sisse ütelnud, seda oli ta wae-
walt weel kuulnud. M is wois see ta muud olla, tui
sõbralik troostisöna, sest Mända pidi ta lõhkumist mui-
dugi märganud olema. Warsti oli ta aga köit jälle
unustanud, sest nüüd oli tal hoopis teiste asjadega te-
gemist ning sarnased mõtted ei leidnud ta peas mahti.

Aegamööda oli aga ka esimese ehmatuse mõju
taganenud ning selgele mõistusele maad annud.

— Mitspärast on see nimi Wood mind nõnda
rängaste ehmatanud? küsis ta iseeneselt. Ja, nõnda oli
tema nimi küll ja Inglise ohwitser oli ta ka, aga sellepä-
rast ei pruugi ta ikka weel see põgeneja olla. Wood'i
nimelisi woib mitmeid olla, pealegi ei teadnud rääkija ka
tema eesnimegi. Seda pean ma aga teada saama. —
Ja kui ta ometi seesama Wood oleks! Oh, hirmus on
selle peale mõtelda ja siiski ei woi ma neid mõtteid ene-
sest eemale tõrjuda. See mees, kelle päralt tõik mu
mõtlemine, mu terwe elu oli, peats ennast ühe häbi-
wäärt kuritöösarnase ülekohtu orjaks alandanud olema!
Aga tas tema tegu ei wöi siis mitte wabandada, sest ega
tema käes ei seisa soja ehk rahu üle otsust teha. Kut
sõjamees pidi ta ette astuma, kui ta sõjamehe tohus seda
nõudis. Siiski ei täi ükski auus inimene oma parema
teadmise ja südametunnistuse wastu. Ja kes seda teeb,
eht on ta ikka wilets mehike, olgu ta muidu, mis ta iganes
tahab, ega poole naise armastuse wääriline. — Tema
näis aga mi mehine, nii auus ja nõnda armastusewää-
riline olema, et teda ilma tahtmata pidi usaldama. Ei,
ei, tema ei wöinud see mitte olla, tema, fee auus mees!
Tema silmist wöis juba lugeda, missugune piirita, iseen-
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nast ärasalgaw armastus teda minuga ühendas. Ta
teadis, les mina olen ja et tee. mis üle minu M u -
dade surnukehade wiib, meid ei ühenda. Ta pidi teadma,
et Buuri tüdruk seda meest oma toige sügawamas
südamepõhjas põlgab, lelle täed oma priiuse eest woit-
lejate werest tilauwad. Kui ma mees oleksin, ei wiiwi-
tats ma silmapilkugi, meie oige ja püha asja eest wälja
astuda ning woidelda kuni wöiduni ehk surmani
Kui ma mees oleksin! Mitspärast mees — las tü-
tarlaps siis oma natuke mõistust, oma elu ei wöi isa-
maa teenistusesse panna.

Ja aegapidi walmis tema sees üks plaan, mis
teda endisest mõttest, haigepoetajaks heita, ära wiis. tui
taunis ja onnistuseritkas haigerawitsemine iseenesest la
oli, siiski tundis ta, et sellel tööpõllul tema jaoks liiga
kitsad piirid oliwad. Ta tundis enese sees enam töö-
jõudu, enam wastupidamist ja tüsedust, kui haigete rawit-
semisels tarwis läks, ja seda enamat jõudu ei tahtnud
ta tarwitamata jätta, waid seda pidi ta isamaa teenis-
tusesse pakkuma. Transwali naisterahwaste elaw osa-
wötmise oma haawatud meeste, wendade, isade ja teiste
omaste rawitsemisest andis talle selle kindluse. et haige-
talitajate arw ilma temata niisama hästi tui midagi ei
laotanud.

Nõnda wois ta rahuga wälja jääda.

Soojamaa õhtute lühike ehawalgus laotas oma
tiiwad üle maa ja metsa, üle linna ja tüla, et pea kus-
tuda ja walitsuft kottpimeda, tahteta öö kätte jätta. Sol-
datid Inglise laagris Ladysmithi ees otsisiwad enestele
puid öösise laagri tule jaoks, aga see toit sündis niisu-
guse waiksusega, nagu oleksiwad terwed rügemendid tum-
maks jäänud. Kuskil pool, ei taugel ega ligidal, polnud
üht ainust rõõmust healekest kuulda, ega muidu lustilisest
laagri elust toige Vähematki märku.

Waesed Inglise autaitsejad oma punase mundri
närudes, mille wärw nüüd mullaga täitsa ühte karwa

oli, ei olnud laua enam ennast pesta ega puhastada
saanud. Päewad ja ööd läbi alatises kartuses waenlase
parast oli lühikese aja eest weel julgete ja ülemeeleliste
salkadesse nõnda halwalt mõjunud, et üleüldine nor-
gusolek ja argtus maad hakkas wotma. Woitude peale
ei mõtelnud teegi enam. sest buuride kuulid oliwab wa-
lusalt küllalt õpetanud, mis neil siin oodata oli. Nüüd
polnud mahti unenägude wallas wiibida ja woitudest
unistada, kui nälg tallale kippus ja waenlased elu jä-
rele waritsesiwad. Nüüd walitses terwe wäe sees weel
üks ainus mõte — enese peastmine, põgenemine. Köit
teised plaanid kadusiwad selle ühe taha. Ni i palju wai-
muannet on igal. ka inglasel, et ta oma nahka hoides
jalgadele walu annab, kui muud nouu enam üle ei
jää. M is maksab sits liidetud sõjamehe surm. kui selle
juures mitte oma elu peasta ei woi! Au ja kuulsus
on ju wäga ilusad asjad, mida keegi et põlga, tuid
suurt ohwrit ei tohl nad nõuda. Inglane wotab toi!
hoolega omaks, kuid ohwritoomine pole tema asi.

Aga seekord oliwad buurid otse ilma südameta.
Mitte põgenemise roomugi ei lasknud nad oma waen-
lastele osaks saada. Kas see ei ole päris jõledus! Tee,
mis sa tahad, kuidagi moodi ei pease. Kõik katsed lan-
gewad wette. ükski kunsttükk ega kawalus ei aita, kõige
wapramad rügemendid lüüakse weriste peadega tagasi —
kas seal ei pea meelt ära heitma ja mõistust laotama!

Niisuguste lasuta kaitsete ja walusate õpetuste juu-
res oliwad sissepiiratute väesalgad itta rohkem ja rohkem
kokku sulanud. Ka haigused ja asjata wäsitufed aitasi-
wad omalt poolt sojawäe lembelist tui ka tehalist jõudu
nõrgestada. Pealegi hakkas nüüd ka süda kõnelema
ning süüdi tõstma. Inglise ,.3ige asi" ei olnud ammu-
gi enam nii wäga oige, nagu teda nimetati. See oli
paljudele ammugi juba selgeks saanud. Tõsidus läks seda
libedamaks, mida enam teda ära tundma hakati ja
juba kuulutas üks hirmus tont oma tulekut, mille ees
kõige paremate wäejuhatajate sõna ilma healeta on —
see on sõnakuulmise ladumine.
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Kuna näljased inglased laagri tulel oma kehwa
ohtulosti wotsiwad ja põgenemise plaanide tallal pead
murdsiwad, ruttas üks naisterahwas ühe kaffri saatusel
suure korwi koormaga ISige otsemat teed laagri poole.
Niipalju kui poolpimedas wois näha, oli ta lähemast
Inglise asutusest, wähemalt landis ta siin nurgas pruu-
gitawat naise ülikonda. Tema wanaduse üle oli raskem
otsust teha, sest ta ettepoole tüüruS teha oleku ja selgete
näokortsude järele oleks teda pidanud 50—60 aastaseks
pidama, luna ta käik aga weel kerge ja kärmas oli ning
silmad nooruse tulest särasiwad. Niisuguseid inimesi on
ju olemas, lelle juures noorus ja wanadus. nooruse
warskus ja wanaduse nõrkus endid imewiisil ühenda-
wad, iseäranis neis maades, millede elanikud igast ilma-
kaarest kokku on woolanud. Muidu oleks ta wahest
tahtlust wöinud äratada, kas see koil eht on, mis ni i
wähe tolku sünnib.

Temale enesele ei näitnud fee mitte teadmata
olema. Kes teda terawamalt silmas, sellel ei wöinud
nägemata jääda, mäherduse palawikusarnase ärewusega
ta silmad ühest köhast teise waatasiwad ning et ta kõige
selle juures wänsemist tagasi ei jõudnud hoida.

Ta näis tedagi otsima. O l i ta leidnud?
— M i s see Ms on? M s üks kõrgem ohwitfer

mustas pealiku mundris oma piktafilma tarwitades.
Tema alamad waatasiwad tähendatud paiga poole.
— Üks naine söögikraamiga laagris, see on harul-

dane juhtumine, hüüdis ta rõõmuga. Kas buurid ära
on läinud, woi kuidas see tuleb?

— Seda ei ole meie mitte kuulnud, et buurid
ümberpiiramiselt ära oleksiwad läinud, wastas üks üm-
berseisjatest ohwitseridest, aga see wana naine on ka
enne juba siin olnud.

— Noh, siis peame walwsad olema. Küllap näe-
me, mis see siit otsib. Lastagu teda wabalt liikuda, et
ta ennast terawama tähelepanemise eest ära ei peidaks.
Kuid selle eest peab hoolt kanbma, et mina teda näh«
ja temaga kõnelda saan. Leitenant Plumer, fee on
teie mure!
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— Obersti herra tahtmine peab sündima.
Sellega oli see ootamata juhtumine lõpetatud.
Noor leitenant Plumer ilmus warsti selle peale

soldatite keskele, kes ringis toidumüüja naise ümber seisi-
wad ning üksteise Zhinal otsisiwad, mis teegi kätte sai.
Iga üks tahtis kord la mõnda paremat suutäit mait-
seda, kui tehw laagri kost pakkus. Pealegi oliwad päe-
wased portsjonid ikka wäilsemals jäänud, et wiimaks
hoopis ära lõppeda, kui mitte peafemlst ei tule. M i s
siis pidi tulema, selle peale ei julgenud teegi mõtelda.

M i s siin müüa pakuti, oli wärske puuwili,
walmis keedetud ja küpsetatud söögid, leiwa torwane,
tubakas, wiin jne. tõik asjad, mis näljastel soldatitel
suu wett jooksma pani. Ehk küll ühelgi ülearu raha
ei olnud ja hinnad ka mitte madalad, siiski ei olnud
kellegil aega tauplema hakata, waid iga mees tänas weel
onne, kui ta oma raha eest üleüldse midagi wois saada.

— Kuule, wanake, hüüdis noor leitenant enesele
soldatite ridade läbi teed tehes, kas sinul ka midagi on,
mis ohwitseri herradele kõlbab?

Müüja loi oma suured silmad üles ja uuris tu-
lejat terawalt. Waewaga jõudis see ennast rahule sun-
dida, kuna ta silmad kZik need kallid suutäied, mis ta
ees seisiwad, ära oleksiwad neelanud.

— Waadake ise, kas sellest midagi teile kõlbab,
wastas naine rahuga. Mina ei woi ju teada, mis ni i
suurte herradele suupärast on.

— Lase näha! hm, jah — noh, eks meie näeme.
Pane oma kaup kokku ja tule minuga ühes. Üleüldse pead
sa edaspidi ikka enne ohwitseride juurde tulema. Soldatid
woiwad seda saada, mis üle jääb. Seda tuleb sul mee-
les pidada. Ja nüüd tule!

Soldatid andsiwad wäga tusase meelega teed. M i s
nad õigusega eneste omaks pidasiwad, ka see woeti neilt
ära. Ikka herra ohwitser ja muud midagi, ja kui nad
endid enam ei liigutaks, mis oleks siis fee herra ohwit-
ser muud tui üks pea ja üks elu ? Ja käsuandmine ja au,
see oli ohwitseri, wöitlemine ja nälgimine selle juures
soldati asi. Ja kus nälginud soldat enesele ka korp ühe
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suutäie oli woitnud, oma waewaga teenitud kopikate eest
mesele ostnud, seal tuli ta ülem ja wöttis seda enesele.

— Pagan wotlu nad toil ühe wooriga, kuuldi
hulga seas nurisetama, kui toidumüüja oma kauba
toitu oli pannud ja nüüd noore ohwitseri järele sammus.

— M a tulen teine kord jälle, ütles ta nuriseja
hulga poole.

Älraminejate seas liikusiwad mitmesugused tund-
mused. Noor ohwitser oli uhke selle peale, et ta oma
ülematele meelehead wois teha, nagu seda praegustel
tingimistel suuremal wiisil wöimalit ei olnud ning ta reh-
kendas järele, mis tema ülemad talle selle eest tüll ta-
suks woilsiwad pakkuda. Weel suurema kiirusega töötas
selle aju. kes temaga ühes läks. Üks mõte tuli, teine
läks, aga ükski ei olnud niisugune, mis talle rahu oleks
suutnud anda. Ta l oli sarnane tundmus, nagu peaks
ta häkiste oma priiuse taotama, nagu sirutaks üks näge-
mata woim oma wangistawad käed tema wabaduse. tema
elu järele wälja ja nagu oleksiwad toit ta sammud moe-
detud, ta sõnad taalutud, ta liigutused loetud.

— Jääge siia! ütles ohwitser wiimaks ning ka-
dus ühe telgi sisse.

Toibumüjüa tundis enesest häkiste külmawäri-
nat läbi täima ning ta laskis oma kartlitud pilgud ühest
telgist teise käia, mis suurel arwul tema ümber seifiwad.
Wäitsel wirwendawal lambitule walgusel näis see kõik
m i koletu, nõnda tondilik, nagu peats siin nende mada-
late telgikatuste all midagi walgust kartwat, kohutawat
asja sündima.

Seal langes talle üks hele walgusekiir näo peale.
Ta pööris oma silmad torwale, sest see pimestas teda.

— Ahah.see on siis see wanamoor! kuulis ta
üht sügawat mehehealt hüüdma. Ehk ta tüll näha ei
wöinud, siiski tundis ta, et mitmed silmad selle juures
uurides tema peal puhtasiwad:

— Kes sa oled? küsis endine jäme passiheal.
— Toidukraami müüja maalt. —
— S inu nimi?
^ Dora Bluchi. —
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— Amet?
— Talu perenaine kõrgelt maalt.
— Inglise piirist?
— Jah.
— Talu nimi?
Ta nimetas üht nime.
— Kas sa wöid kaardi peal näidata, kus fee

talu seisab?
Ta kehitas olasid. — E i !
— Kas buurid ei takistanud sinu siiatulekut?
— Oma terwel teel pole ma ühtegi näinud, kes

mind takistama oleks tulnud.
— Kui pikk tee on sinu taluni?
— Uta olen hommikust saadik teel.
— Miks käid sa ni i pikka teed?
— M a olen waene naisterahwas.
— Kas buurid ei maksa, mis nad tarwitawad?
— Matsawad kõik — aga mitte palju.
— Ahah. siin saad sa rohkem, ja sellepärast jook-

sed hea meelega terwe palawa päewa otsa, et minu laag-
rist rahakoormaga tagasi minna.

Oberst Watson naeris.
- Aga ma pean sind manitsema, buuridega ette-

waatlik olla, sest kui need seda kuulda saawad, et sa siia
toidukraami wead, tömbawad nad su esimese puu otsa.

— Olge mureta, herra oberst, hüüdis ta kerge-
malt hingates. Me i l lauplejatel el ole tartust. tui är i
aga käsu toob. Raha on igal pool esimene asi ja selle-
pärast maksab weidi jooksta ja köweraid teesid käia.
Taga ajama ei tule kuldwafikas tedagi!

Oberst Watson uuris teda lahte pilguga. Ahah,
mõtles ta iseeneses, see noid laseb ennast kergelt püüda,
muud kui weidi tolisemist peab ta kuulma. Noh. küllap
näeme, mis tarwis teda pruukida woib. Aga ikka ette-
waatlikult!

Ta laskis kõik ta kauba ära wotta, ning siig
hinda küsida. See ei olnud mitte wäike.

— Pagan wöttu, ümises ta, see on liig, üleliig
torge hind, ja kui mul midagi muud waja ei oleks, peaks
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ta niisuguse häbematuse eest oma palga saama. Niisu-
gune rahaahnus.

Ja siis tegi ta lahke näo, maksis küsitud hinna
wälja ja weel paar kuldtükki peale lauba.

Sellega oli asi lõpetatud.
— See noid on warsti jälle laagris, selle peale

wöin ma tihla wedada, ütles oberst natuke tiideldes, kui
ta jälle oma ametiwendade seas telgis istus. N i i ker-
gesti ei teenita mitte igakord. Aga selle eest peab ta
ka tantsima ja weidike silmi körwu tarwitama.

— Kui ta seda wahest juba ei tee, tähendas üks
tema seltsimeestest pahatahtliselt.

— M i s teie sellega tahate ütelda? küsis oberst
Watson. Kas teil midagi on teada anda?

Obersti heal kõlas talgilt.
— Ei, obersti herra, ma ei tea midagi ega pole

mul ta midagi teada anda, aga ma ei näe ka ära, mis
seda wana inimest ni i kardetawat ja waewalist reisi ette
sunnib wotma, kui ka selle eest muud midagi ei saaks,
kui weidi raha, mis ta kauplemine sisse toob? M a
mõtlen, seda natukest malsawad buurid talle juba kõdus.

— Kas teie teate, mis „natukese" tema oma
lauba eest on saanud? küsis oberst waljul toonil.

— Ei, aga seda woib mõtelda.
— Ja, mõtelda wöib, aga mitte ütelda, kui ise

midagi ei tea. Mina pean seda paremine teadma, sest
et mina ise talle ka tauba wälja olen maksnud. Kas
olete nüüd rahul?

Tema healest ja waatest paistis awalit waenlus.
Ta ei armastanud mitte, et temale ilma hädata wastu
räägiti ning wöis wihaseks saada, kui tema tegude juu-
res midagi laita leiti. Muidu heitis ta mõnikord oma
ohwitseride teskel ka nalja ja oli üleüldse kaunis ladus
mees, aga leegi nendest, kes tema käsu all seisiwad, ei
pidanud ialgi julgema nendest piiridest üle astuda, mis
wali wäeteenistuse kord ette lirjutas. Kui tema noorem
seltsimees teda mitte ei oleks äritanud, siis oleks ta tema
sõnu wististe tähele pannud, aga täna juhtis üks was-
t i l waim tema tegewuft ning loik, mis peale tema tähele-
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panemist taheti juhtida, mõjus wastu oksa. — Tühi
l o r i ! ümises ta iseeneses. Niisugune naiselult peats
julgema teisi teenida! Mina tarwitan teda, ja keegi ei
pea tema käitu laagrisse ega siit wälja takistama. Tema
peab wabalt sisse ja wälja käia woima, seda tahan
mina.

Muidugi polnud kellegil teisel selle kohta enam
midagi ütelda. Sellest siis ta tuli, et see naine ikka ja
jälle ilmus ja terwes laagris tuttawaks ja oodatud kü-
laliseks sai. Warsti kuulis ta ka, mis tema pärast oh-
witseride wahel ees olnud, tes tema torge kaitsja oli ja
et tal midagi karta polnud. Tema omalt poolt ei unus-
tanud oma kaitsjat ka mitte, waid rõõmustas teda ühti
kokatunsti toige paremate annetega.

Iga üle päewa ilmus ta öhwl lohmalul, jäi hilja
ööni laagrisse ning kadus siis ööpimeduses. Päewal et
olnud teda ilmaski näha ega ta wahtidest polnud keegi
teda tulemast ega minemast näinud. Soldatite keskel oli
ta aga alati jututas ning mõistis neilt mitmesuguseid
saladusi wälja meelitada. Ei olnud weel kaua aega
mööda läinud, kui Inglise laagris enam midagi ei sündi-
nud, mis ta mitte johwi pealt ei oleks teadnud.

Ühel õhtul, kui ta oma laubaga obersti telgi juurde
jõudis, oliwab seal töil ohwitserid koos. Keegi ei pan-
nud teda tähele, sest täna näis palju tähtsamaid asju
ees olema, tui wäiteste maiuseasjade juures lõbutseda.

— M inu herrad, meie peame waenlase wastu
wälja astuda julgema, rääkis oberst Watson pühaliku
healega. Praegu tulen ma elsellentsi ülem-tindrali
White juurest ja toon üksikute wäejagude kommandan-
tidele käskusid. Meie peame Ladysmithist wälja tun-
gima, et endid Bulleri ja Warreni wäejagudega lõuna-
pool ühendada. See on aga raske ülesanne, nagu nii
mitmel torral näinud oleme. Ta woib meile ainult
torda minna, tui oma ülema juhataja käskusi johwi pealt
täidame. Lähemad eeskirjad üksikute wäejagude juhata-
jatele lähewad lühikese aja sees koju kätte, siis tahan ma
ütsi üleüldise plaaniga wähe lähemalt tutwustada.
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Meie ainus peasemine on lõunapool, aga seal sei-
sab wististe ka waenlaste pea-joud. Kui köit marssimi-
seks walmis on, tuleb paremale ja pahemale, see on
hommiku ja ohtu poole waenlase tallale tungida, et teda
eksitada. Meie tõsist nouu ei tohi ta märgata, sest siis
ei wöits meie teda enam korda saata. Köit muud saab
igaüks üksikult kuulda. S i in ainult weel mõned tehni-
kalised küsimused.

Meie oma agentide poolt saame neid röomusta-
waid sõnumeid, et neil korda on läinud juba tuhandeid
taffrid palgata, kes 5 guldna päewapalga eest walmis
on buuride kõdu riisuma ja põletama minema. Sõja-
riistu selle tarwis on meil terwes Natalis tagawaraks
küllalt. Muste eneste sekka sodima wötta, see ei lähe,
ag« kui nad suurtes parwedes Transwaali lähewad, ela-
jate karjad ära riisuwad, majad maha poletawad ja nai-
sed ja lapsed ära surmawad, siis peawad nende mehed
ja omaksed neid ometi kaitsma minema. Seega nör-
gestawad nad oma sõjajõudu meie wastu, <est et neil
mujal wäge ei ole, kes kõdu kaitsmise oma peale woiks
wötta. Nõnda woime loota, et meil korda läheb oma
wäge tugewamaks ja waenlase oma nõrgemaks teha,
ning sel wiisil üra woita. Aga buurid ise ei tohi sellest
poolt-sönatestki teada, sest siis woiksiwad nad weel wa-
hele tulla ja koi! meie plaanid nurja ajada. On kõik
walmis, siis saab kaffrite wägi meie ohwitseride juhatu-
sel buuride peale tungima ning meie wöime seda suu-
rema tagajärjega üles astuda. M a usun lindlaste, et
see korda läheb, sest selle juhatus seisab osawates kätes.

Oberst Watson oli oma kõne üle nõnda waimus-
tatud, et ta ei märganud, missuguseid piltawaid tähen-
dusi tema wnmsed sõnad kuuljate huultele meelitasiwad.

— Osawates äraandja kätes, ümiseti siin.
S i is läks kõneleja selle küsimuse peale, kuidas uusi

palgatud salkasi ametisse tuleks panna ja juhtida. Ju-
hatajad ohwitserid pidada punase risti warju all kui hai-
ged ümberp urajate ridadest läbi wiidama, sest jumalakart-
likud buurid ei saada oma lapselises usalduses midagi
paha aimama. Ja kui nad heaga ei lase, siis wöida
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dumdum-kuulid ja liddit-pommid omalt poolt itta weel
aegsaste küllalt appi tulla ning buuridele paremaid elu-
kombeid õpetada.

— See ei ole aga mitte auus, kõneles üks kolaw
mehe heal. Haagi rahu-konwerents on niihästi dumdum-
kuulid kui ta liddit-pommid kui toored surmamise abi-
nöuud ära heitnud, ja meie ei peaks mitte esimesed olema,
kes niisuguse põlatud abinouuga oma inimliku seisukoha
unustawad ja rahwaste wande oma peale koormawab. —

See oli wälk selgest taewast. Silmapilguks jäi
kõik wait, siis aga peasis pahanduse torm lahti.
Sisendamine ja tarjumine oli see, waewalt wois weel
töne healt sealt wälja kuulda,

— Inimliku headuse kumardaja. — jampsija —
waenlaste sõber — äraandmine — teotaw tohuse unus-
tamine. —

Kõik kõlas läbisegamine.
Aga weel wägewamalt oli see selge Vastukõneleja

heal wäljasolewa naisterahwa peale mõjunud. Tema oli
nagu wälgust rabatud. Wiimane kui weretilk oli ta näost
ladunud ja waewane lambiwalgus muutis selle oma tu-
gewate kortsudega ja päranikistud silmadega otse tondiliseks.

— Jumal taewas, fee on tema heal — wärises
ta kahwatanud huulte ümber. —

Kui oberst Watson wiimakö tema järele küsis, ei
olnud teda enam seal, köit hüüdmised ja otsimised ei too-
nud teda enam nähtumale.

Läbi öö ja udu oli ta läinud, keegi ei tead-
nud, kuhu.

Oberst Watson oli wäga pahane ja ei pidanud seda.
mis tal teele peal pakitses, tagasihoidmise waewa wääriliseks.

— Missugune narr on see Wood, pomises ta
poolwaljult. Narrus ja rumalus, muud midagi. Meie
peame siin waenlasi hakkama hoidma, kuna ise nende kes-
kel seisame. Tahab tema siis. et meie endid nälga la-
seme suretada? Kas on siin inimesel weel natukegi
mõistust! Ja kuhu on see naine jäänud? M a
olen tema teelt uskunud ja talle suuri, asju usaldanud,
ja tui ta wiimaks ometi äraanbja on! Älraneetud rebased!
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vm.
Öösised wihmasaod oliwad üle maa täinud ja teed

läbi leotanud, madalikud wee alla pannud ja mäeoja-
tesed jõgedeks paisutanud. Kätkenud pilwepanlade wahelt
waatas täiskuu alla ning walas oma rahulist hobepais-
tust uinuwa ilma peale wälja.

All oru sügawuses lohises ja wahutas üks roo-
mus mäeojake ning ei näitnud sellest kõige wähematti
wälja tegewat, et ta oma metslise woolamisega ja pahi-
naga öörahu rikkus. Ja toepoolest ei olnud ligidatega
laugel ka ühtegi muud healt kuulda, sest isegi laugelt kos-
tew müristamine kadus kuulmata tema mühina sekka ja
ainult wahete-wahel ulatas tema mürin lorwu.

Aga kuula! Kas seal ei olnud weel midagi muud!
Nagu tagasisurutud hädahüüd rõhutud rinnast woi
muud sellesarnast.

Järgmisel silmapilgul oli jälle köit wait. S i is
aga lajas ühe öölinnu wirisew wilistamine läbi ohu ning
kadus mitmekordse wastutajaga mägedes ja metsades.

Warsti peale selle lätsiwad all ojakaldal ühe puh-
mastiku otsad laiali ning üks inimesetogu astus wälja
luuwalgele. Seda nähtust oleks ennem waimuts tui ini-
meseks woinud pidada, sest niisama ootamata, nagu ta
nähtawale tulnud, niisama hätiste oli ta ka jälle ladunud.

— Kas sa ei kuulnud midagi? rääkis üks mehe
heal. Minul oli, nagu oleks keegi ennast liigutanud.

— M a ei ole kõige selle aja sees midagi kuulnud
ega näinud, wastas teine heal pahaselt. Mina ei suuda
kõigest sellest muinasjutust enam midagi pidada ning an-
nan oma südamepõhjas oberstile õigust, kes ka sellest
loost midagi ei pea.

— S t ! — tasa, tasa, waigistas teine sosistawa
healega. Kes üle loera on saanud, see saab ka üle koera
saba. Meie missionitoö on warsti tehtud ning siis
wöime rahuga selle wilja maista. M a olen julge selle
Peale, et meie toidumüüja üks iseseltsi lahepaitne on,
worukael läbi ja läbi, les rumala ja omakasulise kaubit-
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seja kätte all hoopis teisi asju toimetab. See mantel
peab ta õiget nägu warjama ja teda aitama, ta larde-
tawaid plaanisid korda saata. Meie poole-aruga oberst
on ennast ilusaste petta lasknud, sest tema on teda oma
tööriistaks wälja walinud, temale palju asju kõnelnud,
mis meid kõiki suure kimbatuse sisse wViwad wiia, tui
waenlased nendest kõige wähematti kuulda saawad, ja
ometi ei ole ta obersti, waid oberst selle naise käes.

— Ah, leitenant, teie waatate selle asja peale
rüngaste wärwitud pril l i läbi. Kui ma ka oma obersti
tegu heaks ei kiida, sest et seal minu arwates mõistuse
mailugi juures ei ole, siis pean ma teiselt poolt üht
turunaist niisama kahjututs ja ilma mingi tähtsufetaks.
M a ei mõista sugugi, kuidas mõistlikud inimesed igal
pool tontisid woiwad näha, kus selleks ometi toige wä-
hematki põhjust pole olemas.

— St, tasa, tasa!
Mõlemad waidlejad tuulatafiwad hinge kinnipidades.
Üks silmapilk oli tõesti, nagu ragiseks kuiwad puu-

oksad astuja jala all, aga siis polnud jälle midagi muud
kuulda tui weekohinat. Ka kõige terawam korw ei kuul-
nud midagi.

— M a usun, see oli inimese jalaastumme, tas
teie ei kuulnud?

— Ah, need on tahtlemata tondid, mida teie
erutatud närwid ilma noiuwad. Minu körwus on
köit wagune. Aga teie ei ole ju mulle weel sugugi jutus-
tanud, mille peale teie oma arwamist põhjendate, et see
wilets wanate midagi muud woiks olla, tui mis ta näi-
tab. M a pean tunnistama, et ta mina omal ajal sar-
nast mõtet tundsin, aga see oli paljas tuju, milles oberst
Watson oma jämedusega süüdlane oli, muud midagi.
M a oleksin hea meelega wandunud, et see waim üks
salakuulaja on, muidugi, et obersti wihastada. aga ma
ei leidnud selleks la kõige wähemat toe warjugi. M a
tegin loik, mis woimalik, et teda w i kahtlast inimest
taebtuse alla panna, ma jooksin enese tallad palawats,
luurasin teda iga sammu peal, panin toit wedrud liituma
— aga fee oli toit tühi töö ja waimu närimine. M i -
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dagi polnud sealt saada — mitte midagi! ütlen ma. Ta
tuli ja läks ja söi oma wiletsal wiisil teenitud leiba nii-
sugusel lapsikul wiisil, mis ühegi kardetawa asja peale
mõteldagi ei lase.

— Kui ma sedasama wöiksin ütelda, siis oleks
meie walwamine muidugi asjata ja naeruwäärt, andis
teine wastuseks. Mina olen aga asju näinud, mis hoo-
pis teist walgust annawad.

— No noh, teie teete mind ju weel üsna uudis-
himuliseks. Kõnelege ometegi. kui paluda tohiks.

— Mõlemad waitisiwad. See, teda jutustada oli
palutud, hingas sügawaste, kuulatas terawal torwal
igale poole ja siis alles, tui ta julge oli, et ümberringi
midagi tahtluse-wäärilift liikumas on olnud, algas ta
oma jutustamist tasase healega.

— Ka mind on oberst oma jämeda wiisiga selle
peale toonud, et selle naisega mitte päris oige lugu ei
ole. Esite soowisin ma ainult, et oberst oma tõendusega
rabasse läheks. S i is oli, nagu oleks mulle ülemalt poolt
sisse antud, et see naine tõesti meie waenlaste teenistu-
ses wöiks olla. M a ei tea mitte, kust see tuli, aga ma
ei saanud sellest mõttest enam sugugi lahti, ehk ma küll
ka kõige hoolsama otsimise juures weel mingisugust taht-
luse põhjust ei leidnud. See wabastas mind ja ma hak-
kasin weel suurema hoolega luurama, otsima ja walwama.
Kaua aega ei tulnud midagi päewawalgele ja ma hak-
kasin juba lootust ja julgust taotama. Si is sündis aga
midagi, mis mind hoopis teise, ja nagu ma usun, oige
tee peale wiis.

Ta tõmbas sügawaste hinge ja kuulatas ringi.
S i is jutustas ta edasi:

— Mõni päew tagasi oli niisama waikne ilm, nagu
praegu, kui ma paari mgewa soldatiga luuramise veale
wälja lätsin. Need mehed oliwad teda juba mõni aeg
silmas pidanud ja tundsiwad sellepärast la tema teesid
wäga hästi. Nõnda woisime tema teerajale ette minna ja
ootasime seal nagu täna, kus häkiste midagi sündis, mis
meile kõigile kananaha ihu peale ajas. Minu kaaslased
tahtsiwad jalgadele walu anda, sest nende arwamise järele
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pidi see naine wanapagana enesega ühenduses olema.
Waewaga jõudsin ma neid weel tagasi hoida. See lugu
oli aga ka toepoolest nii imelik, et ma seda ialgi ei
wöiks uskuda, kui ma ise oma silmadega loike seda ei
oleks näinud. Mõtelge enesele, selle wäikse lagendiku
peale, mis praegu kuuwalgel meie ees seisab, ilmub häkiste
üks haruldane mehetogu ühe rohu peal sööwa hobuse
körwale. Meie läksime ettewaatlitult pöesaste warjus
luni 20 sammu peale lähedale, et paremine näha. Seal
hakkas meie ümber häkiste kõik nagu elama. Poesad
fahisefiwad, wofud liikusiwad ja rutulised jalaastumised
tuliwad kuuldawale. Lagendikul seisaw mees näis meid
silmanud olema, sest ta jäi wagusi seisma ja wahtis
hirwitades meie otsa. Ka meie tuttaw toidumüüja
tuli nähtawale, aga üksnes ainsaks silmapilguks. Si is
oli ta jälle pöesastitusse ladunud. Wähemalt üks teine
saatja oli tal peale selle weel, sest meie kuulsime selgesti
hobuste kabja plaginat.

See mees, kes lagedal seisis, jäi ikka weel oma
köha peale ja hirwitas meie poole. Ma nõudsin talt,
kes ta ott. Tema ei liigutanud ennast ega wastanub
sõnagi. Ma kordasin oma nõudmist selle ähwardusega,
et ma lasen, kui ta wastust ei anna. Kui see ka ei mõ-
junud, sihtisin ma ja lasksin lahti. Püssipauk kajas
sajakordse wastukajaga mägedesse, aga see mees seisis ja
hirwitas ikka weel oma endise loha peal. M a lasksin
jälle ja ka mu poisid kihutasiwad tuld, siiski ei suutnud
see kõige wähematki muudatust korda saata. Esimesel sil-
mapilgul näis ta nagu wähe wankuma, siis aga hirwi-
tas ta jälle nagu ennegi, ilma et ta ennast oleks liigu-
tanud eht oma silmigi meie poolt ära pööranud.

— Pagana päralt, mõtlesin mina, see peab ikka
hernehirmutus olema, ja wihastasin iseenese üle, et ma
seda juba mitte esimesel silmapilgul ära ei tunnud. Enne
aga, kui ma oma mõtetele sõna sain anda, läks see ton-
dinägu hätiste elawaks, targas kergelt oma lähedale tul-
nud hobuse selga, terwitas käega nagu pilgates meie
poole ning tihutas siis minema. Ja jälle kuulsime meie
toit selgesti, et rohkem tui üts ratsanik oma teed läks.
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— Imelit, wäga imelik, hüüdis kuulaja. Kena
tondilugu, nagu teda paremine wälja ehitada et wöi,
ehk olgu siis, tui ta wäikese kaelamurdmisega oleks löp-
nud. Ma panen wäga imeks, et teil weel julgust on
ennast teist korda nii kardetawa oleku sisse anda. Mõ-
telge ainult, kui fee kohutaw lugu weel kord ette tuleks.
Teist korda ei saaks sel hirwitawal tondil wahest mitte
enam nii ftalju lahkust olema, et ennast sihilauats tar-
witada lasta. H m ! Mina ei tahaks mitte juures olla!

— Pilgale aga peale, see lugu näib küll wäga
uskumata, aga ometegi ei tee see teda weel sündima taks.
M a annaksin palju selle eest, kui ma talle seletust leiak-
sin. Seda woib üksi hoolas uurimine ja luuramine
anda. Kui ta ise ei tea, et ta jälgil oldatse, siis wöib
ta lergelt lVksu langeda. Seda peab meie ühine walwa-
mine korda saatma.

— Aga ma ei saa ikka weel aru, mikspärast teie
niisugust naeruwäärt tondilugu just selle toidumüüjaga
ühendate? Ja mis tükis näitab siis sarnane mõistatus,
et oberst ennast petta on lasknud, ning et see naine ära-
andja on?

— Et niisugune wiis tundmata inimestega läbi
käia, wäga tahtlust ärataw on. seda peate isegi tunnis-
tama. Mispärast peab ta oma teed nii salajas hoidma,
kui tal muud midagi hinge taga ei seisaks, kui natuke
raha teenida? Wististe on palju paremaid teesid olemas,
mis laagrisse toowao, ilma et tal tarwis oleks seda kar-
detawat kuristikku oma teerajaks walida.

— Teie ei tea ju isegi, kas teisi käidawaid teesid
üleüldse olemas on — kuidas woite siis sellest tahtlust
leida?

— Mina ei tunne ise küll mitte, aga ma usun,
et mäed meie ümber mitte nii häkilised ega kõrged ei
ole, et nendest üle ei pease. Pealegi näitab sel naisel
ühe lihtsa kaubitseja tarwis liig suur tagawara wägi
hobuseid ja inimesi abiks olema. See kmnitab minu
tahtlust weel rohkem.

— Kõige lühem ja julgem tee on ometegi see, et
ta lihtsalt kinni wöetakfe ja köit tema wigurid wälja
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päritakse. Eks siis saa näha. M i s tarwis aga niisu-
guseid koweraid teesid otsida, mis üksi mitte naeruwäärt,
waid ka kardetawad on.

Tema seltsimees tahtis praegu wastust andma ha-
kata, kui jalaastumised kuuldawale tuliwad. Mõlemad
mehed kuulatasiwad kikil korwul. Nad kuulsiwad selgesti
inimese käimist. Märjad puuoksad läksiwad lahku ning
toidumüüjanna, kellest nad praegu rääkinud, sammus
üle lagendiku, mida kuupaistus walgustas. Hinge kinni-
pidades wahtisiwad waritsejad tema liigutusi. Ta näis
kuulama ja ümber waatama. S i is laskis ta. oma üli-
kuue maha langeda ning astus oja talvale. Üks harul-
dane heli wirises läbi öö ja siis oli kõik wait. Wahu-
tawates weewoogudes wulises ja sulises natuke aega, siis
tuli ta jälle tagasi kuu walguse sisse ning kuiwatas oma
nägu. Selle juures langes täiskuu walgus suure He-
ledusega ta näo peale.

Mõlemad luurajad seisiwad nagu kinni naelutatud
oma köha peal. Nad ei näinud mitte enam oma tutta-
wat wanatest, ei, nende ees seisis üks sirge ja sale nais-
terahwaS äraütlemata armsa ja ilusa näoga.

See tuli nii ootamata, et waritsejad toil eneste
ümber unustafiwad.

— Imewäärt iludus! hüüdis teine waimustusega.

Ühtlasi targas ta üles. et seda imenähtust kinni
püüda. Tema seltsiline hoidis teda hõlma pidi tagasi,
et teda mõtlemata tegude eest hoiatada. Kuid see kõik oli
healt sünnitanud ning noore ilusa naise nagu üles lo-
hutatud hirwe ära hirmutanud.

Kui mehed tähekesi otsisiwad, ei olnud temast enam
kuskil kihku ega kähku kuulda. Ojake wulifes nagu en-
negi, ega kajanud tema ühetoonilise laulu sekka mitte
toige wähematki woerast healt.

Kas see mitte waim ei olnud? W3i oliwad mõ-
lemad und näinud?

Kumbgi ei leidnud selle peale õiget wastust.
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Ilusast naisterahwast polnud kusagil jälge leida —
see pidi filmawiirastus olema. Kumbgi polnud oma elu
sees weel nii ilusat nägu näinud. See oli liig haruldane
lugu. M is pidi ta lüll tähendama?

IX.

Ühes wäikeses telgis, mis hulga teiste keskel Lam-
badi mäel seisis, istus üks wanadlane herra höbewalge
täishabemega ja tuliste silmadega ühe laua taga, mis
igatsugu kaartide ja plaanidega täidetud oli. Telgi ees
käis üks noor Buuri ohwitser edasi tagasi ning heitis
aegajalt silmi läbi poollahtise ukse sisemise ruumi sisse.
Ta näis kutset ootama, kuid telgis istuja jäi liitu-
mata oma köha peale. Ta peas pesitasiwad fügawad
mõtted, ta raskete kuldsõrmustega laetud nimetasorm näi-
tas kaarti peale ning silmad waatasiwad läbi lahtise
akne kaugele mägedesse. Pealtnähes oleks pidanud ar-
wama, et ta unenägudes wiibib, aga siiski wöis tera-
wama waatamise juures märgata, kuidas näomusklid
liikufiwad, weresooned otsa ees kärmesti tuksusiwad, et
see rahuline pea raskesei tööd tegi. Wäljas kondiwa
nooremehe näost paistis imestus ja kõrge auustus, sest
tema teadis, et sel wiisil kõik need suured plaanid sün-
disiwad, mis buuridele woitu ja kuulsust, lindlat tule-
wikku ja wabadust töotasiwad.

Sest fee uhke, auuwäärt ja ennast ufaldaw mees
telgi sees oli b«uride ülem-lindral Ioubert ise.

— Charles Blumrink! hüüdis hätiste ta sügaw
ja siiski mahedaste kolaw heal.

— Kuulen, tindral. oli nooremehe wastuS ja
rutulisel, kergel sammul astus ta telki.

— Kas sönumik weel siia ei ole jõudnud?
— Ei ole, kindrali herra.
— Ueg on juba ammugi, et sõnumil oleks wöi-

nud siin olla. Wöi peaks midagi juhtunud olema?
— M a ei woi midagi ütelda. Kuulda pole mi-

dagi iseäralist olnud.
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— Seda tuleb järele kuulata. Seadige see asi
kõhe korda!

— Teie käsk peab sündima, kindrali herra.
Noormees tahtis minna.
— Weel midagi, noor sõber, rääkis tindral teda

tagasi hoides. Ma pean oma seltsimeestega n3uu pidama
ja lasen neid sellepärast siia paluda. Toimetage ruttu,
meil pole aega wiita.

Noormees läks, et kindrali käskusid wöimalikult
ruttu wälja kända.

Waewalt oli ta silmist kadunud, tui üks naisterah-
was tindrali telgi ette ilmus ja ettewaatlikult ukse raami
külge koputas. Kindral ise tõusis üles ja awas ulse.
Tema tõsisel näol lehwis korraga roömus naeratus, tui
ta ära tundis, kes sisse saada tahtja oli. Suure lahku-
sega laskis ta tal sisse astuda ja lükkas siis kurest ukse
tema taga ri iwi.

— See on hea, wäga hea, mu laps, et wiimaks
ometi olete tulnud, rääkis ta soojusega. Teie olite muidu
itta wäga johwi pealt, sellepärast on teie tänane wiibi-
mine mulle muret teinud. Kas teile midagi oli juhtu-
nud, mis oigel ajal teelas siia jõudmast?

— Jah, kmdrali herra, oli natuke arglik wastus.
Ta teha wärises nagu palawitus, siiski jäi ta heal ra-
hulikuks.

Silmapilk waatas wana herra terawa tähele-
panemisega tema otsa, nagu oleks ta midagi wöerast mär-
ganud. Si is pööris ta oma silmad ära. Ta kuulis
tütarlapse rahulist healt ja waigistas ennast.

— M is ta.kistas teid teie raske ülesande täitmi-
sel? küsis ta siis pehme healega.

— Minu wäile saladus oli. ei tea mis läbi, üles
leitud ja minu peale tehti jahti. Laagris ei kimbutanud
nad mind mitte, sinna wöisin ma keelmata minna, ja
lahtise keelega oliwad nad ka köit. Kui ma aga arwasin,
et täitsa julge wöin olla, siis langesiwad nad ootamata
minu peale. Minn warjuruded on nad puruks lask-
nud ja mind nagu jahilooma taga ajanud. Päris puhta
ime läbi olen ma weel peasenud. Kui mind taga otsiti,
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kuulati ja luurati, istusin ma wagusi ühe suure puutüwe
sees, ilma et teegi mind sealt otsima oleks tulnud. Kui
nad endid wäsinuks oliwad otsinud ja köit kumama hak-
kas, põgenesin terwe nahaga weel ära. Kui nad päewa-
walgeni otsima olekfiwad jäänud, siis oletfiwad nad minu
warjupaita pidanud leidma, ja ma poleks wististe mitte
enam teie juurde wöinud tulla.

— M i n u Jumal, missuguse hädaohu sisse on teie
raske kutse teid saatnud! hüüdis kindral Ioubert lohku-
des. Ei, ei, seda ei tohi mitte enam sündida. Selleks
on teie elu liiga tallis, et teda mängu peale panna.
Jumalale olgu tänu, et teie jälle kord siin olete ja nüüd
ei pea teie enam meelega hädaohu sisse sattuma. Ka on
teie ülesanne täide saadetud, sest teie julge waheletulemise
läbi oleme meie palju asju teada saanud, milledel meie
lohta ütlemata suur tähtsus on.

— M a pean ennast õnnelikuks, kui mu waene
isamaa minu wäitesest teenistusest weidikenegi käsu on
saanud, ütles ta hiilgawail silmil. M a näen isegi ära,
et mina scl wiisil oma isamaad enam edasi teenida ei
woi. aga ma trööstin ennast sellega, et mul selle eest ka
wäga tähtsad plaanid käes on.

— N i i kaua, kui ühel maal weel ni i waimustatud
lapsi on. nõnda kaua ei ole tema rahwas weel kadunud.
Kord saab ajalugu terwele ilmale kõnelema, missugused
kangslased lõunamaa päikese all oma wabaduse, oma isa-
maa eest wöideldes on langenud. Meie tulewit seisab
meie eneste ja meie Jumala käes — kui meie ka lan-
geme, siis langeme iseenestele ja oma Jumalale — ja
ka kõige kurjem ilm ei saa ialgi meie peale mingit warju
wöima wisata.

Wana auuwäärt hallpea silmad läikisiwad iseära-
lisel wiisil. Ta pühkis liigutuse pisarad silmist ja andis
tütarlapsele otsa ette suud.

Ja siis istus ta ja lastis ka tütarlast oma wastu
istet wotta. Sõbraliku healega palus ta teda nüüd kõike
enesele jutustada, Selle juures uuris ta suure tähele-
panemisega neid paberid, mida tütarlaps talle jutusta-
mise juures ette pani ja selgel sõnal ära seletas.
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Tema aruanne wältas pea terwe tunni, enne kui
sõnumil sooja käepigistamisega minema lasti. Hallipeaga
wäeülem tõendas mitmele korrale, et ta täna kõige täht-
samaid sõnumid on saanud, mis ta oma kuulatawadelt saada
wöis. Selle suure ja kõrge tunnistuse eest olla ta ene«
sele inimese õiguste kaitsemise ajaloos aupaiga ära tee-
ninud ning terwe rahwa oma wastu tänuwölglaseks tei-
nud. Esiotsa pidada ta aga sellega leppima, et ta tema
tui Buur i söjawäe asemiku käest tänu wastu wotab, ni i
kaua kui sündlikumal wiisil midagi wöimalik ei ole teha.
Kui tal aga ialgi mingit soowi olla, mis tema täita
wöida, siis pidada ta seda julgesti temale teatama, n i i
et ta oma suurt tänuwölga osaltki ära wöiks tasuda.

Tütarlaps togeldas misuure armu eest mõned sõ-
nad ja pööris siis minema. Aga ta wiiwitas siiski ja
ei läinud weel mitte.

Tema isalik sõber märkas seda ja waatas küsides
ta otsa.

— Teil on weel midagi südame peal?
— Jah, las tohiksin ma weel midagi paluda?
— Tema heal kõlas wäga kartlikult, wäga paluwalt.
— Muidugi, mu laps. M a ütlesin ju praegugi,

et teie minu peale julgesti wöite loota, see on muidugi
siis, kui minu woimuses on teid aidata. M i s asi see
siis on?

— Teie woimuses seisab see muidugi, kindrali
herra, aga mu palwe on nii iseäralik, ni i haruldane, et
ma mitte ei tea. kuidas seda ette pean kandma.

— Oh, rääkige aga wälja, mind rõõmustab see,
kui ma teile weidike head wastu wöin teha. Teie ei
hakka ju ka niisugust asja paluma, mis woimata oleks.
Laske aga tuuld.i!

— Selle järele, mis ma teile olen kõnelenud, woib
wäga woimalit olla, et üks osa Inglise saatekonnast, tes
Punase-risti taitse all omale teed wabaks tahab teha,
mete kätte langeb, algas tütarlaps. Nüüd paluksin ma
teada saada, mis saatus neile wangidele osaks langeb?

— N i i palju, kui ette näha on, oleks meil Punase-
r ist i eesõiguste ja rahulipu kurjaste pruukimisega tege-
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mist ja et selle juures weel äraandwat eesmärki kätte
püüdakse saada, läheks see lihtsalt pettuse piirist politika
turjateo piiri ning peaks maa äraandmisega ühesuguse
nuhtluse alla langema.

— Ja see nuhtlus on?
— Iga maa äraandja, teda kätte saadakse, on soja

ajal surmasüüdi teinud.
— Jumal taewas!
Ta tundis, kuidas talle häkiste weri pähe tungis

ning wärin läbi keha täis.
— Mikspärast see teid nõnda kõhutab? Kas teie

seda juba siis ei teadnud, kui teie oma kardetawat ame-
tit algasite?

— Jah, tuli waewalt üle ta huulte. Aga ometi
on nii hirmus selle peale mõtelda, et hulga inimeste elu
mängu peal seisab, ja et see loik ühe ainsa — seekord
minu käes on olnud. Kas seal ei pea inimene enesele
nagu mõrtsukas ette tulema?

— Waigistage ennast, mu laps, kõneles tiudral
sõbralikult. Teil pole midagi pahaga tegemist. Keegi
inimene terwes ilmas ei wöi meie waenlasi sundida,
endid haigetena läbi waenuliste salkade petta tahta. See
on ju seesama lugu, kui teegi ennast suurtükkide ette sea-
diks ning siis suurtükile süüdi tahaks otsida, et see lahti
minnes ta elu wöttis? Kellegil inimesel terwes ilmas
ei tuleks ka ialgi meelde suuretüki laskjale süüdi anda, et
see oma waenlasi ei hoidnud. Nad on ise oma saatuse
naelutanud ja selle eest ei panda ühtegi teist wastutama.
Pealegi pole räägitaw asi weel sündinud ja ei saa wa-
hest üleüldse ka sündima, tui niisuguse kardetawa latse
täidesaatmise eel wähe mõistust pruugitakse. Sellepärast
on teie tartus täitsa ilma põhjuseta. Peale selle on ka
siis itta weel aega küllalt waadata, mis teha sünnib, kui
püül juba tehtud on. Teie suureks heateoks jääb aga
ikka see, et niisugune alatu pettus meie kahjuks mitte
täide ei w3i saadetud saada.

— Siiski palun ma juba ette kaitsemist
— Mis, teie palute kaitsmist meie waenlastele —

ma ei saa teist mitte aru.
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— Ainult ühele, ainult ühele
Kindral waatas suuril silmil tüdruku otsa. Ta

ei mõistnud selle sõnu, woi ei kuulnud ta õieti? Kaits-
mist, warjamist waenlastele!

— Rääkige selgemine, ma usun, ma ei ole mitte
õieti kuulnud.

— Olgu siis, kindrali herra, ma palun teid mind
kuulda wotta, kõneles ta, loike oma argtust maha suru-
des. Nüüd ehk ei ialgi — teine kord ei wöinud nii
head aega enam tulla.

— M a palun ühe auma mehe eest, rääkis ta wä-
risewal healel edasi, see on waenlaste keskel —

— Oho, nüüd hakkan ma aru saama, rääkis kind-
ral wahele — teie palute ühe mehe eest, kes waenlaste
keskele on sattunud, nendega aga muidu mingisuguses
ühenduses ei seisa. Olge üsna rahul, lapsekene, niisugune
mees ei alanda ennast ka niisugustele pettusetegudele
meie wastu. Rahuliste inimestega ei pea meie sõda.
Ja kui meie sõber ei peaks ta ta niisuguses pettuses meie
wastu midagi tegema, wmd palju enam meile tasu saatma.
Niisuguste eest ärge muretsege.

— Kindrali herra, see on üks inglane, meie waen-
lane, üks Inglise ohwitser. hüüdis ta peaaegu tisendades,
sest et sõnad tal muidu suust ei tahtnud wälja tulla.
Tema ei ole aga mitte nende kestelt, tes auutu abinõu-
dega meie wastu wälja astuda tahawad. M a kuulsin
oma korwaga, kuidas ta kõigi nende alatu plaanide nagu
!a dumdum-kuulide ja liddit- pommide wastu wälja
astus ja selle eest oina seltsimeeste poolt walju tõrelemist
leidis. Kui teda aga nüüd ometi sunnitakse ühes te-
gema, mida ta auus süda põlgab, ja tema selle juures
wangi langeb, siis usun ma, ei oleks mitte oige, teda
sellesama mocduga moeta. Temaga peats tui aumehega
ümber käidama, see on minu palwe. See ou aga ka
ainus, mis ma palun ja kui ma üht suurt palka oma
wäitese teenistuse eest tohin nõuda, siis olgu see mu palk
ja ma ei tule ilmaski enam mõne teise palwega teie ette,
kindrali herra.
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Kindral Ioubert waikis natuke aega. S i is lausus ta:
— Imelik, wäga iseäralik. Meie ei ole weel üh-

tegi hinge kmm püüdnud ja juba peab nende saatuse üle
aru peetama. Kas teie wahest selle nime teate, kelle
eest teie palute?

— Jah, tema nimi on Wood, leitenant Kuno
Wood! kostis ta tangesti ärapunastades.

— Leitenant Wood! Hm. see nimi ei ole mulle
mitte täitsa tundmata. Oodake, ma pean järele mõtlema,
kus ma seda nime juba enne olen kuulnud.

Ta wottis ühe laialehtedega raamatu, mis ta ees
laua peal seisis ja soris selle sees edasi tagasi. Seal jäi-
wad ta silmad ühe köha peale seisma, ning lendasiwad
ruttu mõningad read läbi, millede alla mitmed nimed
oliwad kirjutatud. S i is lükkas ta raamatu neiu ette,
kuna ta sõrme ühe kritseldades kirjutatud nime peale hoidis.

Tütarlapse silmade ees läks kõik kirjuks ning ta
waene pea hakkas ringi käima. Seal seisis ühe määri-
tud lehe peal selgesti lugeda: ,,Wood, Inglise ohwitser."

— Lugege aga, ütles kindral Ioubert ning jättis
raamatu tema ette. See on üks dokument, milles mit-
med meie kätte wangi sattunud Inglise ohwitseridest oma
ausõna pandikspanemise ja allkirjaga wabadust palu-
wad. Nende palwe on kuulda woetud, sest et nad wan-
dega tootasiwad, mitte ära põgeneda. Ja nüüd lugege
seda märkust, mis allpool seisab.

Ta näitas sõrmega tähendatud köha peale. Koh-
kudes luges tütarlaps sealt järgmisi sõnu:

„ Leitenant Wood tuleb, kui teda kätte saadakse,
söjakohtu alla panna, sest et ta walewandujana oma
ausõna on murdnud, ühe wahi surnuks pistnud ning
siis ära põgenenud."

— Teie näete, mu laps, et teie oige alatu ini-
mese eest olete palunud, rääkis tindral Ioubert kaas-
tundliku naeratusega. Kui ta weel kord meie kätte peaks
langema ja ära tuntama, siis ei ole tal tüll enam
armu loota. Seda saab ta ise wäga hästi teadma ning
ennast selle eest hoidma, nõnda et meil wajagi ei ole
seaduse täie waljusega tema üle kohut mõista. — Nüüd
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on aga minu aeg ta otsas ja tõsisemad ülesanded oota-
wad mind ja minu seltsimehi. Kui ma teile kord tõesti
midagi head teha wöitsin, teeks see mulle suurt roömu,
sest teie olete palju head ära teeninud, muud kui see hea,
mis teie eest tehtakse, peaks ta tõesti hea ja auus olema.

Ühe armulise käeliigutusega oli märk antud, et ta
minna wöis. Väljas ootafiwad ka juba Buuri sojawae
ülemad ja juhatajad sisselaskmist ning waene tütarlaps
pidi kõik oma jöuu kottu wotma, et mitte nii hulga
silmade all ära nõrkeda ja jõuetult maha langeda. Nagu
lole oda oli fee sõnum tema hingest läbi läinud, et see
«ees, keda tema kõrgeks ja auwääriliseks pidas, kelle
eest ta kõige raskemat palwet palunud, wilets wale-
wanduja, alatu kurjategija oli. Ei, seda ei wöinud ta
mitte olla. See pidi keegi teine olema, kes üht puhast,
temale tallist nime nõnda rängaste teotas. Oh. mis
oleks ta selle eest annud, kui ta selle tumeda loo peale
wähegt walgust oleks wöinud heita ning tõenduste abil
näidata, et ta siiski mitte ühe kolwatu eest ei olnud pa-
lunud, nagu Ioubert talle kahetsedes ütelnud, waid et
see mees, kelle eest tema kõneles, tõesti see auus inimene
oli, kelleks tema teda pidanud — auwääriline ja suu-
remeelne, kes köile, mis auutu ja alatu, südame Põhjast
põlgab.

Aga mil wiisil oli tal wöimalik seda häbi tanna-
tada, mis pea lämmastawa raskusega tema peal lasus,
ära weeretada! Tema wastu scisiwad rasked, häwitawao
tõendused, kes jõudis neid ilmast kaotada! Ja siiski ütles
üks heal tema sees: Kuno Wood ei ole see mitte!

- - Ei, ei, tema ta ei ole! hüüdis ta hoögawate,
polewate huultega, ja kui see hirmus paber ta ka sada
korda hukta mõistab!

Ja, aga kes ta siis on?
Talle torkas häliste see moonaostja meelde, kes

Mända juures olles juba leitenant Noodist kõneles.
Juba sel korral oli see teda suure ärewuse sisse wii-
nnd. ehk ta küll uskuda ei tahtnud. Aga nagu ta nüüd
oma silmaga näinud, oli ometi köit tõsi — kohutaw,
hirmus tõsi! — M i s oli Mända talle selle juures utel-
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nud? Oh, et ta selle sõnu nii wähe tähele oli pannud!
— ,,Ära julgust taota. Nora, wahest wöib Mända sind
selles asjas aidata." — Ja, jah, need oliwad ta sõb-
ranna sõnad, nüüd tuliwad need talle meelde. Aga mis
peale oli Mända neid tahendanud? — Woodi nime
peale? Ta oli neid nii salaja talle körwu sosistanud, et
nad mitte ilma tähtsuseta ei woinud olla. Mända pidi
sellest asjast midagi teadma — aga mis?

Mända juurde, tema peab mind ta jälgile awitama,
otsustas ta. —

Wana buuride kindral Ioubert pidas oma wäe-
ülematega nende asjade üle aru, mis lähemas tulewitus
pidiwad sündima. Si in teati wäga hästi, mis waenlaste
laagris plaanitati. Kui kumbki wastastest midagi pidi
nägema, mis ta ootanud ei olnud, siis ei olnud mitte
buurid needsinatsed. Sipelga usinusega, aga ilma kõige
kärata walmistasiwad nad endid igat wiisi tulewate lahin-
gute wastu ette.

X.

Tormise ja wihmase öö peale oli imeilus hommik
tulnud. Maru oli waitinud, raske müristamise wihm
mööda läinud, pilwed lahtunud ja tuline päikesetera hii l-
gas nii noorelt ja selgelt läbi puhta taewasina, nagu ehi-
taks noorendatud loodus ennast ühe hoopis iseäralise
rõõmupüha wastu. Ka ammugi ladunud laululinnud
oliwad jälle üksiku nõmme talule külaliseks tulnud ning
lasksiwad oma tuttawaid wiisisid niisuguse heledusega
kuulda, et see körwad kinni tahtis panna. Kaua kestew
wihmasadu oli nad juba nädala päewade eest metsadesse
warjule peletanud ning sellest ajast saadik walitses talu
ümber pea surnuaia waikus. Nüüd teretasiwad nad seda
paika kewadise rõõmuga ja nende wiisid oliwad seda üle-
anetumad, mida kiiremalt maja ainus tütar oma pesu
triikis ja nende rõõmust laululisa kuulatas.

Aegajalt laskis ta oma pillu üle nõmme lennata,
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mis hommikusest lastest ja päikese kullast kõige särawa-
mates wärwides wirwendas ning selle juures nagu mää-
ratu walguse meri walendas, kuna kaugelseiswad mäed
oma sinawate metsadega talle elawa raami andsiwad.
Selle juures jäiwad ta silmad ka aiamajakese peale puh-
kama, ning ta paled lölendasiwad sisemisest soojusest. Ta
tundis ennast nii rõõmsas ja roosilises tujus, et ta lin^
dudega woidu oleks woinud hõisata. Looduse noorus ja
wärskus leidis tema hinges elawat wastukaja ning tema
meelest oli, nagu oleks see pühapäewaline ilu ja onn köit
tema pärast ilmas olemas.

Aiamajakesest kuuldus kabinat ja see pani teda
kuulatama. Kerge lohmetuse wari käis üle ta roosilise
näo. Ta pani ruttu oma töö törwale ning ruttas siis
kergel sammul maja poole. Linnud jätsiwad silmapilguks
oma laulu seisma, nagu tahaksiwad nad ütelda: lellele
meie siis laulame, kui sina meid tuulata ei taha!

Natukese aja pärast tuli ta hommiku suuruksega,
mida ta haigele aiamajakeses se landis. Tema koputa-
mise peale wastas üks tasane mehe heal ja tema astus
sisse.

Tema hoolealune, haige Inglise ohwitser, istus
woodi äärel ja waatas ilma sõnalausumata pealt, kui-
das Mända talle lauda kattis. Kui ta aga oma tööga
walmis oli ja oma harjunud wiisil wälja tahtis astuda,
et haiget üksi sööma jätta, ütles see paluwa healega:

Neiu Mända, jääge weel wähesets ajaks siia
— mul on teile midagi ütelda.

Ta jäi. Küsiwalt Vaatas ta haige otsa.
— Waadake, auustatud neiu, algas ta, ma ci ole mitte

enam haige, abitarwitaja põgeneja, teda teie nädala päe-
wade eest nõmmelt leidsite ja siiamaale armastawa oe
hoolega poetasite. Ei, ma olen nüüd terwe inimene, lel-
lele teie tema terwise, jah, tema terwe elu olete tmkinud.
Kui teie mitte minu pcastwals ingliks poleks saanud, siis
ei tuksuks see süda mitte enam. Et teie talle aga õigust
olete annud elada ja tuksuda, siis tahab ta nüüd weel
üksi teile elada ja teile tuksuda — neiu Mända, mu
elupeastja!
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Ta peatas. Mända waatas suuril silmil ta otsa.
Kas ta wahest jälle ei jampsinud? Aga tal ei olnud
kaua aega enam palawikku olnud.

Ta süda hakkas aimama, mis nende sõnade taga
warjul seisis. Ta tundis, kuidas talle weri pähe tõusis,
higi otsa ette ilmus ning kuidas ta,süda peksis.

Haige oli üles tõusnud, tema ette astunud ning
ta kätpidi ainsa tooli juurde tallutanud, mis toas oli.

— M a palun teid mind kuulda wotta, algas ta
pühaliku healega. M a olen terwe ja ei wöi mitte kauem
siia jääda. See oleks patt, kui ma oma terweid liikmeid
mitte töösse ei paneks ja tegewuseta elu elaks. Aga enne
kui ma oma wana elu sisse tagasi pööran, pean ma sel-
gust saama selle üle, mis mul minule uuesti tingitud elust
oodata on. M a olen oma haiguse ajal teie lähedusega
nõnda ära harjunud, et ma ilma teieta enese elu enam
mõteldagi ei woi. Ärge pange pahaks, kui ma teile oma
südame lõige salajamat soowi awaldan ja teid palun,
edaspidi ikka weel mulle sekssamaks awitajaks sobraks
jääda, kelle hool ja arm imesid teeb. — Mända, linkige
oma süda ühe waesele armastajale ja oma käsi temale
abielu pandiks! Mända, minu armas, tallis südame
Mandake, ma armastan sind oma mehesüdame sügawu-
seft. Ole ja jää itta minu eluingliks, tee mu elu para-
diisiks, ning walitse seal kui armu jumalanna minu talli
armsa abikaasana!

Ta oli tütarlapse ees pölwili langenud ja tatsus
nüüd ta silmi waadata. See aga oli oma silmad maha
löönud ja wärises kõigest lehast. S i i s tõmbas ta oma
käe nooremehe käte wahclt, tõusis üles ja kõneles liigu-
tatud healega:

— Teie ei ole mitte terwe, herra. Teie kõnelete
palawikus

Need sõnad msjusiwad, nii et rääkija ise ära eh-
matas ja seisma jäi. Ohwitseri palgetelt oli wiimne
kui weretill kadunud ja tema nägu näis niisama kah-
watu, nagu sel haruldasel ööl, mil ta teda nõmmelt leid-
nud. Ta hingamine läks raskeis ning tema sinised huu-
led tombasiwad walusalt kokku.
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Aga see wältas koil mõne silmapilgu. S i i s ajas
ta ennast sirgesti üles ja seisis oma täies suuruses wä-
risewa neiu ees. Ta silmis wälkus nii, nagu tahaks nende
leek toite ära häwitada, mis ette juhtus. Kuid siiski
testis see ühe silmapilgu — siis oli jälle endine rahu
tagasi pöörnud ning ta waade läks jälle lähteks, sõbra-
likuks, heldeks. Kõik waljus ta näolt ja kohutaw leegit-
semine silmist oli kadunud.

See oli uhke inglane olnud, mis tütarlapse fo-
nade läbi tema sees üles oli äratatud. Waewalt oli ta
weel üht wihakarjumist eneses tagasi suutnud suruda,
nõnda haawawad oliwad Mända sõnad tema inglase sü-
damele olnud. Üks rumal Buur i tüdruk oli julgenud
tema armastust ära tõugata — see oli Albioni were
surmani haawamme, mis kättetasumise järele kisendas. —

Anneks oli see tuju hoowamine ruttu mööda.
Ta pidi ennast taltsutama, sest weel ei olnud ta prii.
Ta ei tohtinud oma olekut mõistmata wiisil halwemaks
teha. Ja peale selle käis tema hingest weel üks aima-
mata waluhoog läbi. Ta oli seda tütarlast tõesti ar-
mastama hakanud, nõnda armastama, et ta esimesel sil-
mapilgul ära ei suutnud mõista, kuidas ta ilma temata
elada wöib. S i i s nägi ta aga ta ära. et Mända mitte
tema tarwis ei olnud. M i s wöis ta naisega, les
waenlaste maalt pärit oli, peale hakata? Kuna ta isegi
weel pr i i ei olnud? Aga kõige selle juures pidi ta ometi
tunnistama, et ta teda oma pikal tobewoodil armastama
oli õppinud, ja et lahkumine temast talle raskeid, wae-
walt paranewaid haawu saab lööma.

Need mõtted täitsiwad tema pead.
Selle aja sees oli ta Mandal oma mõtete kor-

raldamisega tegemist olnud. Hakatuses oli ta oma
sõnade üle lohkunud, sest nõnda haawawat mõju ei ol-
nud ta mõtelnudki. Nüüd heitis ta enesele kibedaste
ette. et ta ni i wähe jelle silmapilgu tõsiduse peale mõ-
telnud, ning selle pühadust tühjade, mõtlemata sõnade
läbi teotanud. Armastus on taewa tuluke sa on ikka
püha, ükskõik, kus ta ruumi leiab. Kus ta elab, seal on
püha maa — armastaja rind on selle pühaduse tem^
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pel ja ükski pühitsemata käsi ei pea ennast selle pühitse-
dut taewa taime järele wälja sirutama. Aga mis wms
tema siis selle eest, et tema wastuarmastust ei wöinnd
pakkuda! Ei, selle wastu ei woinud ta midagi, kui ta ka
tahtis, aga sellepärast ei olnud tal weel ühtegi õigust
wastamata jäänud tundmustega kölwatumal wiisil ümber
käia. Ta ei leidnud oma nurjatumale küsimusele enam
mingit wabandust ja see tegi talle hingepõhjas haiget.

— Teie ei ole minust aru saanud, neiu, rääkis
Wood kurwa naeratusega. Need ei olnud mitte palawiku
jampsitused. mis ma kõnelesin

— M a tean, ma tean, sõnas Mända suures äre-
wuses wahele. Ma olen küll wäga rumalaste rääkinud.
Aga see tuli kõik nii ilma ootamata, et ma oma mõtteid
koguda ei saanud.

— Ni i on hea, minu sõbranna, meie peame nõnda
kõnelema, et meie üksteist mõistame ja aega wötma oma
sõnu kaaluda. Selle kõige juures olgem aga otsekohesed
ja awalikud. Andke selle peale oma käsi!

Ja teist korda litsus ta neiu wärisewa käe oma
huulte peale. S i is lastis ta selle lahti.

— M a olen teid esimestes päewades, mis ma
siin meele märkuses ära elasin, üheks wäikeseks saadanaks
pidanud ja olin enesele töötanud, oma terwet wiha teie
üle wälja walada, mis tõigi buuride wastu minu süda-
mes leegitses. See wiha oli mind pimedaks teinud ja
ma ei suutnud mitte ära näha, et teie mulle head tegite,
minu kõige suurem heategija olite. Ma wihkasin teid, sest
ma ei woinud mitte mõista, et waenlasele puhtast süda-
mest head woib teha. temale elu ja wabaduft tintida.
Aega mööda hakkasin ma aga aru saama, et teie halas-'
tüse töö kõigest omakasust taewa kõrgusel ülemal seisis,
nagu seda ainult kõige kcmnimeelsemate inimeste juurest
wöimalik on leida. Seal tadus wiha mu südamest ning
üks teine tundmus asus tema asemele. See on üks harul-
dane, onnestaw tundmus, mida armastuseks nimetatakse.
Juba see mõte, ühel päewal teie ette astuda ja teile oma
armastust awaldada, on mind ütlemata õnnelikuks tei-
nud. Nüüd on see kaua igatsetud päew käes, ma olen
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oma tundmused teie ette wälja walanud, et selle eest seda
onne wastu wötta, mis iganes ühe sureliku rinnas woib
maad wotta. Minu tulewiku unenäod oliwad täis hele-
dat päikese paistet ja höistawat onne, ja nüüd! — Nüüd
seisab see teie käes, ühe ainsa sõnaga töile seda otsatu
onne mulle kätte anda ehk toiki lootusi häwitada ja üht
armastajat tema onne rusudel leinama panna. Mõtelge
järele, tas teie minu taewast tõesti tahate purustada!
Waadate, kuidas loodus meie ümber õnnel naerab, nagu
ei tunneks ta ialgi muret ja kurbtust. Miks ei peats
inimene siis üht ainukest osagi sellest onne otsatusest omale
wötma? Awame oma hinged ja laseme sellest ilma õn-
nest natukenegi sinna sisse woolata. Kui meie oma sisse
ei olfi, siis ei leia meie oma onne ialgi. sest tema eluase
on meie südames, warjul terwc ilma eest. Meie eneste
sees. meie sisemises inimeses elab see taunis olemus, mis
meie wiletsa elu onne kuldseks kõduks woib muuta. Kin-
tige ühele waesele armastuse ritkust ja onne ja ärge tou-
gate teda mitte tema maapealse taewa õnnistusest wälja.
Ütelge see ainus onnestaw nõia sõna, et teie mind ar-
mastada wöite ja armastada tahate!

Armastaja oli enese soojaks rääkinud ja seisis jälle
punetawate palgedega neiu ees. Lootus oli uuesti elule
tärtanud ning ehitas tema tannist nägu nooruse wai-
mustusega. Mända waatas imestades tema otsa, sest
tema ei olnud sel silmapilgul mitte üksi ilus, waid ta
mehine, julge. N i i taunis ei olnud ta teda week enne
näinud! Mända näos wärifes kurblik, kaastundlit nae-
ratus. Ühe silmapilgu oli ta weel tahewahel. siis rää-
kis ta sisemise kindlusega:

— Minu herra, ma ei woi teid mitte õnnelikuks
teha. Seda tunnen ma oma südames. M a auustan
teid ja teie tundmusi oma hingepõhjast, aga ma e: woi
mitte teie naiseks saada — meie oleme waenlased —
ühe onn on teise õnnetus ja mis ühel südame lõhkema
paneb, see ajab teise röömul hõiskama. Ei, ei, mina
olen Buuri tüdruk, kes oma isamaa eest toit ohwerdab.
Teie olete minn kõige suurem waenlane, tes kõrgemat
eesmärki ei tunne, tui seda häwitada. mis mina torgeks
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ja kallils pean. Ei, ei, meie ei woi ialgi ühendatud
olla — meie tarwis ei ole ühist onne olemas ja ega saa
teda ka ialgi leiduma. Ärge petke ennast, mu herra, see
tundmus, mida teie tänulik süda ühe waese Buuri tütar-
lapse wastu tunneb, läheb mööda ja siis on kõik jälle
nagu enne, mil teie mind weel ei tunnud. Ma palun
teid südamest, minu sõnu mitte pahaks panna. Teie ise
olete mulle wöimatuks teinud, neid sõnu rääkimata jätta.
Unustage see tuju — ka Buuri tüdruk ja teie saate näha,
et teile sellest mingit õnnetust ei tule. Ka mina pean
ohwrit tooma, mis wahest sugugi wähem ei ole, aga seda
ohwrit wolgneme meie oma mitmesugustele pöhjusmotetele.

Jälle liigutas ennast haige sees inglase haawatud
uhkus, aga jälle wöitis armastus. Ta nägi ära, et ta tü-
tarlapse selge ja mõistliku otsuse wastu õigusega midagi ei
wöinud ütelda ja nõnda pidi ta sellega rahule jääma,
mida muuta ei wöinud.

— Ma tänan teid, auuwaärt neiu, rääkis ta rõ-
hutud healega. M a ei taha teie sõnu pöörata, kui nende
all ka käetud mõte warjul näitaks olema. Nad on
niisama oiged tui targad ja ma näen, et mulle muud
nöuu üle ei jää, kui nende järele käia. See on raske,
wahest weel äraütlemata raskem, kui esimesel silmapilgul
ära woiks arwata. Aga mu rahwuse uhkus peab mulle
selle juures appi tulema ja ma tahan näidata, et ka
inglane niisugust ohwrit jõuab kända, millega Buuri
neiu walmis on saanud. Olgu siis nii, meie lahkume
ilma lootuseta, töiki oma tundmusi oma pöhjusmotetele
ohwerdades. Wotte minu õiglast tänu oma ohwrimeelse
ligimesearmastuse eest ja olge selle peale julge, et üks
teie isamaa wamlastest igal ajal auustuse ja kõrge lugu-
pidamisega teie peale mõtleb.

Liigutuse pisarad hiilgasiwad tema silmis, ka tütar-
laps kuiwatas oma märgi põskesid.

Kui äraütlemata kurb oli see kõik — aga see pidi
siiski nõnda olema. Oh, mis wiletsust on ilm enesega
ühes toonud! — kes näeb kõiki neid pisarate jõgesid,
mis ta kurwastute kahwatanud palgesid mööda alla on
weertanud!
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— Ühes asjas peame weel enestele selgust tegema,
rääkis noormees wiimats alandliku healega. Et ma
ennast täitsa terwe tunnen, siis ei ole mul enam teie
abi ega ka warju waja. Mind rõhub see tundmus, et
ma oma wolga teie wastu milgi wiisil ära ei jõua tasuda.
M u l pole muud midagi kui see elu, mida teie surma suust
wälja tiskusite, ilma et mulle seda Snne osaks ..saada
oleksite lasknud, et ma teda teile wöin pühendada. Ütelge,
mis pean ma tegema, et mitte igawesti teie wolglaseks
jääda.

— Minu wastu ei ole teil mingit wölga ega
kõhust. M is ma tegin, seda oleks ka iga teine Buuri
tüdruk teinud. Meie kõhus on hädalisi aidata ja roh-
kem ei ole ka mina teinud.

— Aga teie olete oma waenlasele head teinud!
ütles noormees täie rohuga.

— Tehke head oma waenlastele! on meie usu ju-
malik meister ütelnud ja tema kõrge õpetus on meie
ilma-elu ja tegewuse juhtnöör.

Ohwitser waatas imestusega noore tütarlapse
näosse, millele ta usukindlus ja lapselik puhas meel hoo-
pis iseäralist, kaummat, kõrgemat ilu andsiwad.

Ta ohkas tasakesti. Oh, kui tal ka ainus kübe-
mekene sellest lapse usaldusest ja hingepuhtusest oleks!

— Kas teie ei wöta seda wäikest mälestust minu
poolt wastu — rääkis ta siis, oma sõrmest särawate
kiwidega ehitatud kuldsõrmust tõmmates ja Mandale pak-
kudes waljemalt edasi. - ^ See on ainus ehteasi, mis ma
enese juures kannan. Ma palun teid, teda enesele pidada.

Sellega tahtis ta seda tütarlapse sõrme pista, aga
see astus kohkudes tagasi.

— Jätke seda, ütles ta paluwa healega. Niisu-
gust tingitust ei woi ma mitte wastu wötta. Teie ei
ole minule midagi wolgu — minule mitte — —

Ta sõnad jäiwad hätiste kinni. Ohwitser waatas
ta otsa. Mis, temale mitte? siis ometi kellegile muule,
mis tal raske oli wälja ütelda? kellele wöis tema mi-
dagi wolgneda? Woi oli kulla sära ometi ta meeli wan-
gistanud! Kui ta tõigi teiste maade naiste peale oma
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hiilgama!

— Kelle wastu peab mul siis ilmas weel mingit
kohut täita olema, tui teie seda oma wastu tarwilisets
ci pea? nõudis ta tungiwalt. Mina ise ei tunne küll
ühtegi hinge terwes ilmas.

— Aga teie ise, herra leitenant.
— M i s teie sellega mõtlete? ma ei saa teist aru?
— Oo, see saab teile kõhe selgeks. Teie olete

ühe suure ilmariigi sõjamees, kelle peale see ilmariik kui
oma kuulsuse ja jöuu suurendaja peale waatab. Kui
teie nüüd oma sõjamehe auu ja kuulsust terwesse ilma
wälja tahate kända, siis peate ise ka läbi ja läbi auu-
mees olema.

— Ma loodan, et teie selle juures ei kahtle, rää-
tis inglane kiideldes wahele.

— Mitte sugugi. Vabandage, et ma enesele jul-
gust olen wotnud teile seda meelde tuletada. Aga teie
ise olete seda ju nõudnud.

— Kuidas see, mis teie sõjamehe auukohusest
mulle kõnelete, minu kohustega kokku peab täima? Kas
teie ei wötaks waewaks, seda mulle laiemalt seletada?

— Teie olete, taewale tänu, terweks saanud, nagu
ise ütlete ja ei taha minu majas enam warju wötta, ehk
see teile küll keelatud ei ole. Siiamaani ei woinud teie
ise midagi teha, sest et haigus teie priiust titsendas.
Nüüd on need takistused langenud ja teie olete prii
mees, kes ise enese üle walitseb. Nüüd tõuseb küsimus,
tas teil ka mehe waimutörgust on, kes auu üle
kõige peab?

Rahulik pealtkuulaja oli ühe korraga üleskaranud,
nagu oleks wälk teda trehwanud. Ta tundis werd oma
soontes seisma jääma. O l i ta nende sõnade mõttest
õieti jagu saanud?

— Teie nõuate, et ma ise ennast oma waenlaste
kätte ära annan? hüüdis ta ja ta silmad keerlesiwad
selle juures kohutawa leegiga.

— Mina ei n3ua midagi, ehk teie mind küll wäga
piinliku oleku sisse woite saata — teie mehe, teie auu-
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kõhus nõuab seda. Mina ci taha teile midagi ette kir-
jutada, ei taha teie priiust milgi wiisil titsendada, kui
sellest ka minu kohta rasked tahtlused ja süüd wälja kaswa-
wad, aga siiski ootan ma, et mina oma wäitest waewa ühe
auumehe tallal olen näinud. Ma usun lindlaste, et teil
auu üle kõige kallis ja kõrge on. Andke andeks, kui see
waheft waljult tolab.

— Jumala pärast, see ei tola mitte üksi waljult,
wmd on toepoolest ka weel toguni hirmus. Mina peak-
sin oma priiusega mängima, nõuate teie, ja tas teie la
teate, mis soldat selle priiuse eest kõik teeb? Ta annab
oma elu tema eest! Ja selle eluga tahate teie mängida!
See on wöimata, täitsa woimata, mis teie minult nõuate.

— Mina ei nõua midagi, ma olen seda juba ütel-
nud. Kui teie enese sees nii palju kombelist jõudu et
leia, siis olen mina wiimane, kes teid selleks sundima
tuleb. S i is ei pea teie ka nõnda mõtlema, nagu teeks
minule teie priiuse laotamine röömu. Kui see minu
kihutaja oleks, siis poleks ju midagi ilmas kergem olnud,
kui teid julge hoiu alla saata. Weel ühtainust silma-
pilku ei ole ma nende mõtetega oma pead waewanud.
eht ma sellega tüll oma waese isamaa wastu pattu olen
teinud. Kui teie oma wäe sekka tagasi pöörate, siis
pean mina enesele seda süüdi ette heitma, et buuride
Vaenlased minu läbi oma laotatud jõudu tagasi on saa-
nud. Waheft oleks mul sellepärast ka õigust teid ma-
nitseda, et teie oma sõjariistu buuride wastu cnam ei
tarwita, tui teie ta oma laagrisse tagasi lähete, aga
parem jätame köit see puutumata. Teie teete ju ome-
tigi nii, kuidas teie ise heaks arwate. Teie olete prii
ja teie ainus juhtija olgu teie soldati auu ja mehe kõhus.

Sügawat häbi tundes seisis noor inglane Buuri
tüdruku nagu oma kohtumoistja ees, kes praegu oma
hukkamoistwa otsuse on kuulutanud. Ta tahtis oma wa-
bandamiseks midagi ütelda, kui Mända häkiste ära eh-
matades üles waatas ja üht ratsameest silmas.

— Minge ruttu minema. Põgenege, ehk peitke en-
nast ära. hüüdis ta hirmul olles. Sealt tullakse juba.
ja tui teid siit leitakse, siis ei woi ma millegi eest seista.
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Inglise ohwitser ei olnud ka wahem lohkunud.
Siiski tuli talle see parajal ajal, sest nõnda wiisi ei ol-
nud tal enam waja ennast kaitsema hakata, mille juures
ta juba ette ära nägi, et ta sellega oma auu tõstmiseks
midagi ei wöinud korda saata. Nüüd oliwad tähtsamad
asjad taalu peal. kui liidetud „ sõjamehe auu," millest
nõnda libedal ajal enam ei kõnelda. Priius, wahest ta
elu — selle wastu ei saa inglase juures ei naise arm
ega mehe auu.

Kes inglast ainult kirjeldustest tunneb, see ei oleks
ialgi woinud mõtelda, et see arglik põgeneja, kes enesele
iga pöesa taga warju otsis, julgekskiidetud inglane
wois olla.

X I .

Kurtusest wärisewa südamega waatas Mända kord
pögenewa inglase, kord jälle ratsaniku poole. Esimene
oskas ennast puude ja poesaste taha warjule hoida ja
ratsanikuga üht sihti pidada, nõnda et see juba majade
ja puude pärast, mis otse sihis nende wahel seisiwad,
teda näha ei wöinud. See ettewaatus tegi majatütre
rahulisemaks. Weel enam kadus ta kartus, kui ta rat-
sanikus oma sõbranna ära tundis. Ta ruttas talle
wasta — see oli Nora.

— M is toob minu kalli sõbranna siia tagasi?
hüüdis ta temale juba eemalt wasta. M a kartsin juba,
et ma sind olin pahandanud, sa tead ju, wiimasel kor-
ral, tui ma sinu nouu järele mitte ei woinud teha. Aga
nüüd tahan ma sinuga minna, tas wöi ilma otsa, sest
ma ei kahkle mitte, et sinu ettewötmisega taewa onnis-
tus täib.

Nora ei jõudnud oma sõbranna sõnade rikkuse üle
küllalt imestada, sest muidu oli see ikka jutukehw ja ta-
gasihoidlik olnud.

— Ma rõõmustan wäga, et sa ennast sel wiisil
oled muutnud, ütles ta. M i s ime peaks seda küll korda
saatnud olema! Ma uskusin juba, et minu Mända köi-
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gest tagasi tahab hoida, mis meid meeste korwal oma
wabaduse ja isamaa eest wöitlema paneb.

— Ei, Nora, ka minu mõte on ikka see olnud, et
meie oma priiuse eest woitlejaid igatwiisi peame aitama,
kuid enne ci olnud mul see woimalik. Nüüd olen ma
jälle oma aja üle peremees ja woin ja tahan isamaa
teenistusesse astuda. Ütle, kuidas seda peale tuleb ha-
kata — ma tahan loik teha.

— See on hea, minu armas Mända, nõnda tun-
nen ma sind jälle. Aga mis on sind enne tagasi hoid-
nud, sellest pole sa mulle wecl sõnakestki kõnelenud. Pi -
hile, pihile! Minu tuwikc. Kas woin loota, et sinu
aiamajakeses juba istuda ja juttu westa wöib, eht ei ole
seal ikka wcel kõik korras? He, kas sa näed, minu t i -
take läheb näost punaseks — scc tähendab midagi! ja,
jah, ära aja wastu.

— Ei midagi, aiamaja ei ole küll kõige paremas
korras, aga kui see sinu soow on, siis astume sisse.
Siiski silmapilguks wabandust, sinu hobune tahab natuke
puhata ja süüa. Ma tulen kõhe jälle tagasi!

Nora waatas weidike aega äraruttajale järele, siis
astus ta oma wanasse tuttawasfe aiamajakesesse, keset
kannit wiljapuu aeda. Missugused mälestused ei elanud
selles wäikeses ruumikcses! Oma lapsepölwes oli ta siin
tunnikesi ära elanud, mis talle wccl terwele eluteele jä-
rele walgendasiwad. Kui sagedaste oli t i kaugel woersil
wiibides selle majakese ja oma mänguseltsilastc peale ta-
gasi mõtelnud, lellede seltsis ta nõmmel roosisid otsides
ja kirjusid liblikaid tagaajades ennast wäsinuks jooksnud.
Oi , mäherdune hullamine ja kargaminc oli see olnud,
nii roomus, lustilik ja taunis, nagu ta seda tcrwes i l -
mas enam ei leidnud. M is oli lcma mänguseltsilastest,
Mända lolmest lõbusast wennast, selle aja sees saanud,
mil tema ära oli ja neist midagi enam ei kuulnud?
Sel korral oliwad need teda oma wäikscks nömmeprint.
sessiks hüüdnud ning tema oli nende haruldast auustamist
hoögawate palgetega wastu wotnud ning oma „nõmme
riigis" kuningliku auu ja heldusega walitscnud.
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Ta laskis oma silmad üle nõmme käia, nagu ot-
siks ta oma mõtetele nähtawaid kujusid. Ja seal jäi ta
pill nagu unenäos ühe köha peale seisma. Seal liikus
midagi, nagu halkaks minewik elama. Kettel oli siis
muidu aega liblikute järele jooksta, sest tema rutulistest
liikumisest ei wöinud muud arwata! Aga ta jooksis
ikka ühes sihis edasi. Ja pealegi kandis ta punast kuube,
nagu waataja teraw silm ka üliheledast walgusest hooli-
mata weel näha wöis.

— Taewas tule appi, see on ju üks Inglise sol-
dat, kes seal üle nõmme laseb, just kui oleks tal rüge-
ment buurisid kännul? hüüdis ta imestades.

Sel silmapilgul astus Mända sisse. Wähe koh-
metades jäi ta ukse körwale seisma, kui ta oma sõbrannat
suures ürituses aknest wälja nägi wahtiwat.

— Mända, tule siia, ütles Nora ärewusega. Kas
sa näed seal seda inglast? M is jookseb ta seal ja kes
peaks ta olema? Kas sa ei näe?

— Jah, ma näen ka.
— Kas sa temast muidu midagi ei tea.
Nora wantas läbitungiwal pilgul oma sõbranna

otsa. See löi oma silmad maha. Ka Nora waatas
põrandale ning nägi seal midagi hiilgama. Ruttu
küürutas ta maha ja wöttiö ühe hõbedase sigaritoosi
üles. Selle peal seisis ühel pool wapp ja teisel pool
kunstlikult sisselõigatud tähed K. H. W.

— Kas see sinu oma on? küsis Nora.
— Ei ole, wastas Mända.
— Kelle oma on ta siis?
— Wististe on ta kogemata siia jäänud.
— Kogemata siia M u u d ! kordas Nora. Kes

wöis ta siia jätta?
Enne kui küsitaw midagi sai wastata, tähendas

Nora ühe iseäralise käeliigutamiscga nõmme poole.
— Kas tema seda sigaritoosi siia ei ole jätnud?

küsis ta siis. Räägi, tüdruk! Mispärast põles tal
siis maa nõnda jalgade all? Kellel puhas südametun-
nistus on, ei pruugi mitte nii kaelamurdwalt jooksta.
Kas sa ei mõtle ta nõndasama?

— Aga ma palun sind
— Ainult tõtt kõneleda, rääkis Nora wahele ja

ähwardas selle juures naljaka tõsidusega. S i in toas
on teegi elutsenud, sest asegi näib weel soe olema. Ja
jah, ära salga midagi, kõik tunnistab wastu waidlemata,
et see ruum üürikese aja eest weel kellegile soe asupaik
on olnud. Ütle nüüd. kui palju ma toest körwale olen
läinud?

Mända ei teadnud silmapilk, mis ta pid: ütlema.
— Kas sina ei tunne seda monogrammi ehk

wappi? küsis ta wastuse asemel. Sest nimi Wood näis
ju sind huwitama.

— M is sa ütlesid, Wood? kas see W. siin Wood
tähendab ja K. Kuno?

Ta oli suures ärewuses Mända juurde rutanud
ja tema käest kinni wotnud.

— Räägi, inimeseloom, mis tead sa Kuno Woo-
dist? hüüdis ta lokendawate palgedega. Kas tema wa-
hest siin oli ja kas tema see on, tes praegu üle nõmme
põgeneb? Helde taewas. kui see woimalik oleks!

— Seekord on see woimalik, armas Nora, rää-
kis Mända südamelikult. Tema enese kartus oli ühekor-
raga ladunud, sest et ta oma sõbrannat niisuguses ole-
tus nägi, mis talle muret tegi. Sõbranna trööstimine
kergitas ühtlasi ka tema enese südant ning oma saladust
ei tahtnud ta kauem üksi oma teada pidada.

— Armas sõbranna, ma usaldan sind ja tahan
sulle kõik oma südame tagast ara ütelda, ütles ta ela-
wusega. Sa pead mu terwet saladust kuulma, ning siis
wöid sa mu üle tohut mõista. Oh, kui hea. et ma enesel
ühe truu hinge tean olema, kellele tõik ära woin ütelda.

— Püha halastaja taewas. ja see oli tõesti siis
Wood, leitenant Kuno Wood?

— Jah, tema nimi oli Wood, niipalju kui mina
tema oma suust kuulda sain, aga ta eesnimi on mulle
tundmata. Ma olen ta raskelt haawatult nõmme pealt
leidnud, majasse toonud ja rawitsenud, kuni ta jälle oma
teed wöis minna. Ja täna on ta kui terwe inimene
jälle läinud, just sel silmapilgul, kus sina nähtawale
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tulid. See oli nm terwe saladus, sellepärast ei loomud
ma sinu kutse peale kõdust ära minna. Wcchest on see
raske süüd isamaa püha kohuse wastu, aga kui ma teda
tema wiletsuses nägin, siis ei suutnud ma teda liaMise
abist ilma jätta. Ta oli ikka tare ja külm, jampsis
ühtelugu metslistest buuridest, kellede kätte ta wangi arwas
langenud olema, aga pärastpoole läks ta lahkemaks, oli
siis sõnakas ja kannatlik nagu hea laps ja pattus wii-
maks. wcchest tänulisest meelest, oma

— Ta kogeldas hakis te ja waikis siis. M i s ta
praegu ütelda tahtis, ei olnud wöeraste korwade jaoks.
Tema sõbranna oli aga nii sügawas mõttes, et ta seda
könekatkemist ega ka näost punaseksminemist ei märga-
nud. Ta süda walutas nagu tahaks ta lõhkeda. Kui-
das wöis see mees, keda tema siiamaale kõigi meeste
seast kõige taunimaks pidanud, nüüd kui argpüks tema
eest põgeneda! Ta nägi praegugi weel Iouberti isa-
likka silmi kahetsedes enese peal puhkawat ja tema sõnad
kölasiwad praegu weel ta körwades: teie palute ühe tol-
watu eest! Ja toepoolest, see, kes praegu üle nurme
põgenes, oli kölwatu.

— Kas ta kaua juba sinu juures oli? küsis ta
laugele nurmele põgeneja järele waadates.

— Kui sa esimest korda siin olid, sa mäletad wa-
hest weel, kui sõjamoona ostja ühest ärapogenenud Noo-
dist kõneles?

— Ja siis oli tema juba siin?

— Jah, tema pärast ei wöinud ma kõdust lah-
kuda. M a arwasin juba sel korral, et sina wahest te-
maga tultaw wöits olla, sest Woodi nimi tegi sind wäga
rahutumaks. Peale selle läksid sa warsti ära. ilma et mul
mahti oleks olnud, sinuga üksi kõneleda. Nõnda jäi meie
saladus igal ühel ise oma teada. Nüüd tead sa kõik,
mis minu südame taga warjul seisis.

— Kas ta sellest ajast kuni tänase päewani ikka
sinu rawitseda on olnud, ilma et ta kuskile mujale oleks
saanud? uuris Nora suure elawusega.
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— Jah muidugi, sellest saadik, kui ma ta oma
katuse alla tõin. kuni selle silmapilguni, mil sina nähta-
wale tulid, on ta wahctpidamata siin olnud.

— Oo, siis ei ole ta mitte Kuno Wood, ei, ei,
siis on ta keegi teine! hüüdis Nora ja ta silmad sära-
siwad roomu pärast. Mäherdune önn, et ma sinu juurde
tulin. Tule, mu südame Mandake, lase ennast mu r in-
nale litsuda, sest sinu läbi on kõige hirmsam piin mu
südamest woetud. Taewas olgu selle armu eest igawesti
liidetud!

Nüüd oli kord Mända käes imestada. See mees,
keda tema terwe ts rawitsenud, ei olnud mitte see, keda
Nora tundis. Aga mispärast tegi fee teda nii ülivnnc
tikuks? Mispärast?

Ta ei suutnud enesele selle küsimuse peale ühtegi
seletust anda, millega ta rahule oleks wöinud jääda.
Tema peawaewamine oli siin hoopis asjata. Ta sõb-
ranna märkas, mis mõtted Mandat waewasiwad ning
tuli talle ilma kutsumata appi.

— Waata, mu kallike, ütles ta, see mees, keda sa
niikaua ligimese armastusest oled aidanud, on üks ära-
karanud söjawang. Ta on enesele priiust palunud ja
oma auuföna pandiks pannes ka saanud. Si is on ta
oma priiust aga ärapögenemiseks tarwitanud ning seega
oma auuföna murdnud.

Mända waatas ehmatades rääkija otsa.
— Kas see aga ka lösi on? küsis ta etteheitwa healega.
— Wiimse täheni, wastas Nora lühidelt.
S i is targas ta aga üles. nagu oleks ta midagi

ütelnud, mis mitte oige ei olnud. Sest häkiste käis ta
peast see mõte läbi, et ta sõbranna wahest tema sõnade
läbi haawatud wöis olla. Ta waatas tcrawamalt tema
silmi - sealt ei wöinnd ta oma waigistusets ometi
muud lugeda, kui et fee, mis ta kuulnud, sügawat imes-
tust temas oli äratanud.

Natukene aega seisiwad mõlemad tütarlapsed sõna-
lausumata teine teise wastu. siis lõpetas Nora waikimist.

— Minu sõnad on sulle haiget teinud, armas
Mända, ütles ta osawötlitult. Sina tunned seda meest
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muidugi paremine kui mina ja sellepärast wöib ka see
eksitus olla, mis mina ütlesin. Kas ta oma elust mi-
dagi lähemalt ei ole jutustanud?

— Mit te kõige wähematti, meie ei ole üleüldse
palju kõnelenud, weel wähem tema minewiku üle. Kui
ta ta sõnamurdja waene põgeneja oli, siis on ta oma
teo eest ka raskesti kannatanud ja ta süüd wöiks seega
lepitatud olla.

— M i s on tema saatus nüüd?
— Selle üle ei ole mul midagi ütelda. Tema

tunnistas enese täitsa terwe olewat ja läks. M a ei ole
teda selle juures takistanud.

— Noh, siis katsub ta muidugi Inglise laagrisse
tagasi saada ja kui see tal korda läheb, siis on meil jälle
üks waenlane rohkem.

— M a tunnen küll, et see etteheide õigusega mi-
nusse puutub. M inu läbi on waenlased enestele ühe
ladunud sõjamehe tagasi saanud. Sedasama olen ma
iseenesele mitu korda ette heitnud, aga ometi ei wöinud
ma teisiti teha. Teda kõhtude kätte anda — seda ei suut-
nud ma mitte. Wahest oleks see asjade praegusest sei-
sukorrast oige olnud, kuid mitte inimlik.

— Jah, minu armas, sinu seest kõneleb kaastund-
lik, abiwalmis naisesüda. Meie tütarlapsed leiame seda
nöndawiisi korras, kuid ilmas on palju asju olemas, mis
meie örnalttundwa südame tujudega mitte kokku ei sünni.

— M a olen temale ka meelde tuletanud, mis
tema mehesõna, auukohus ja soldati auu temalt noua-
wad. ütles Mända oma wabanduseks. Tema ei pidada
buuride wastu enam oma sõjariistu tarwitama. Ta
näis selle üle südamest pahane olewat, aga wastu ei
rääkinud ta mitte.

— S i i s oled sa ju oma kohuse täitnud ja lauge-
male ei lubanud su örn süda oma nõudmistega minna.
S a oled tubli tüdruk ja peaksid teistele eeskujuks olema.
Loodame, et tal korda läheb Inglise laagrisse jõuda, sest
kui ta ennast uuesti kinni püüda laseb ning selle juures
kui põgenenud walewanduja Wood ära tuntakse, siis on
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meil kahju tema noore elu pärast. Ja, Mända, sõjasea-
dused on waljud, wäga, wäga waljud. Selle wastu ei
wöi meie midagi teha.

Ja siis könelesiwad mõlemad sõbrannad weel kaua
ja salaja asjade üle, milledest kellegi kutsumata korw mi-
dagi kuulda ei tohtinud.

Weel selsamal õhtul oli Mända »ma wanaema
käest luba saanud Nora seltsis haigepoetajana sõjaplat-
sile minna. Ruttu pandis ta kõik korda, et niihästi majas
kui ka reisil midagi ei puuduks, ja enne kui päikese wal-
guS kustunud oli, lahkusiwad mõlemad noored tütarlap-
sed wanaema õnnistustel üksikust nõmme talust.

X N .

Buuride laagris walitses elaw liikumine. Vaenlase
plaanide üle ei wöinud enam kahewahel olla. sest tui
buuride wäejuhatus la nende üle lähemaid sõnumid ei
oleks saanud, siis oleks nende mõtteta tegewus iseenesest
juba tahtlust äratanud, mille juures sugugi raske ei ol-
nud wälja arwata, mis mõte selle taga warjul seisis.
Need öösised rööwkäigud ei wöinud ise löpuotstarbe
olla, waid need pidiwad tolmu üles ajama, et laugemale
midagi näha ei oleks. Selle söödaga aga ei lasknud
rebane ennast weel püüda! Buurid tundsiwad oma
waenlaste olekut l i ig hästi ning ei leidnud niisuguste
tembutuste seest mõistuse raasutestki. Kibe toidu ja joogi-
wee puudus sundis tüll kõike muud tegema, kui öösiti
ümberhulkuma. Nad pidiwad köit oma mõtted ja mõis-
tuse eneste peastmise peale tarwitama, sest abitooja Buller
oli kõige oma wäega Tugela jöe taha tagasi löödud ning
ümberpiiratud nägiwad, et neil sealt poolt palju loota
ei olnud. Sellepärast pidiwad nad kõik abinöuud oma
peasemiseks ära tatsuma, sest selle küljes rippus nende
priius, nende elu. Seda moistsiwad ka buurid wäga
hästi ja sellepärast walmistati mõlemalt poolt elu ja
surma peale.
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Ohtu oli juba kätte jõudnud. Päike wajus kui
hoogaw tulekuul mägede taha ning walas hommikupoolt
ülestöuswate piksepilwede peale toige hiilgawamaio wär-
wisid. helepunasest tullakarwani, mille wastuläikest maa-
pind äraseletamata paistust sai.

Lühikese aja eest oli terwe rong härjawankrid sõja-
moonaga laagrisse jõudnud. Sellega ühes oli la trobikond
Buur i naisterahwaid laagrisse haawatuid talitama tulnud.
Iga l ühel oli oma korwi täis, omaste suu järele toige
suurema hoolega keedetud ja küpsetatud külakosti ühes, sest
kaua küllalt pidiwad sõjamehed kehwa laagri toiduga lep-
pima ning naised otfisiwad oma auu selles, et nende
tulek tunda pidi olema.

Juba jooksiwad mõnedki suud woi nende maius-
toitude järele wett, aga maista ei saanud nad ometi, sest
waheajal oli käsk tulnud, endid marssimise wastu wal-
mis panna. Suure rutuga jagati siis kallid suutäied
möödaminejate wahel ära, ja harwa leidis jagaja seda,
kelle jaoks ta köit walmistannd ja lellele ta iseäralist
röomu tahtnud teha.

Paks pimedus kattis metsa ja mäge ja ometegi ei
olnud ligi ega kaugel ükski öörahu peale woinud mõtelda.
Öösine wihm, mis juba nädalate kaupa mägedes maha
woolas, kuulutas ka täna oma tuletut wälgu ja mürista-
misega. Hiigla leekides sähwatasiwad wälgud ööpime-
duses ja walgustasiwad edasikihutajatele ratsanikkudele
mõneks silmapilguks kardetawat mäeteed.

Ühe wäikese salga buuride ees ratsutas üks õrna
lehaga noormees, kelle laia kübarat kompanii juhataja
märk ehitas. Ta oli teistest kaugele läinud ja kalbus
ikka weel laugemale teise külge ning hüüdis oma mehi
pea poisikese healega enese järele.

— Meie eraldame endid teistest li ig laugele ära,
ütles üks wanem buur oma naabrile. Kas meie sel
wiisil endid teistest täitsa ei lahuta ning ise loksu ei
jookse?

— Mina arwan ta sedasama, wastas teine. Aga
meie juhataja peab teadma, kui kaugele la wöib minna.
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Kmdral ise on teda meie juhiks pannud ja sõnakuulmist
nõudnud. S i i s peab ta wististe oma ametis iseäranis
tubli olema.

— Ja, aga kes on ta siis? M ina ei ole teda
ialgi enne näinud ega ka midagi temast kuulnud.

— Ka mina ei tea muud midagi, kui et teda
nooreks Voriseks nimetatakse. Ta on tüll weel noor,
juhatajaks liig noor, aga ta näib julge ja hea peaga
olema. M u l on see julge tundmine, et ta meid mitte
häbi sisse ei wii. —

Silmapilkne wälgu walgus näitas, et nad oige
tardetawal seisukohal oliwad. Omastest laugel, seisiwad
nad peaaegu waenlaste wahele nagu kinni tulutud. Wis-
tiste oliwad waenlased neid näinud, muud kui liiga lühike
wälgu walgus ei annud mahti nende peale sihtida.

M i s see hulljulge poisike meiega peale tahab
hakata? hüüdis jälle üks tema kaaslastest. M ina ei
leia niisugusest tükist mingit mõistust, ega pole mul ka
lusti ennast ilma hädata maha tappa lasta. Kas meie
parem jalamaid ümber ei pööra, enne kui see hilja on?
Wististe on meid nähtud ja siis oleksiwad nad toit wälja-
otfitud jahupead, kui nad meid mitte sisse ei oskaks
piirata ja

Jälle helkis wälk ning tema walgus näitas, et nende
wäike seltskond ühe wäitese kuristiku lähedal, mis kõrgete
mägede wahelt Klipi orgu alla ulatab, ühelt poolt I ng -
lise sojawäest, teisest küljest järsust mäeseinast sisse pii-
ratud oliwad. Ees seisis Cäsari kink, mille pealt waenlase
suurtükid alla waatasiwad, et hädakorral palumata peale-
tungijaid werise peaga tagasi lüüa.

Mõnegi buuri süda, kes selles wäikeses seltskonnas
oma kardetawat olekut terawastc tähele pani, peksis nagu
haamriga. Kuidas pidi siit weel eluga peasema? Ja
mis tarwiö oliwad nad siia hiirelõksu tulnud?

— Mäge mööda üles! hüüdis nende juhataja julge
heal. Mcie peame nende suurtükkide peremeheks saama,
sest need ähwardawad meie wäe liikumist. Meie peame
ruttama, tui oma plaani korda saata tahame. Wististe
on waenlased meie nouust aru saanud ja lühikese aja
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pärast woiwad nad meile juba palju suurema wäe wastu
saata. Edasi, wennad, kes teist buur on!

Ja siis kihutas ta üle tiwide ja kändude mööda
mäekülge üles poole. Kellegil polnud enam aega muud
nöuu pidama hakata, sest wälguwalgusel wois kuristikust
waenlaste odade läikinust selgesti näha, nii et ka see
wiimane waewaline peasemisetee kinni seisis. —

Kaela murdwa kürusega kihutasiwad loik oma julge
juhataja järele. S i in ja seal kõmistas nii mõnigi ho-
bune nägemata takistuse üle, aga see ei ehmatanud
tedagi tagasi. Nende juhataja pidi siin wäga hästi tut-
taw olema, sest ta oskas imestamise-wäärt osawusega
kõigist ärawoitmata takistustest mööda saada, nagu
oleks tal kassi silmad, kes ka öö pimeduses teed leiawad.

Wististe oliwad waenlased nad silmist laotanud,
ehk ei olnud kellegil lusti nii kardetawat ja waewalist
teed mööda neile järele tulla, sest pea ei kuulnud ega
näinud nad enam midagi muud eneste ümber, kui hobuste
lõõtsutamist, jooksmise müdinat ja wäikest wosastikku.

Wiimane järt oli siiski häkilisem, tui et hobuste
seljas üles oleks wöinud saada. Seal pidiwad nad oma
wäsinud loomad maha puhkama jätma ja jalgsi üles
ronima, et waenlase battareid ära wötta.

Lühikese aga libeda wöitlcmise järele oli neil ta
tõesti korda läinud suurtükid oma woli alla saada. Ni i -
sugust pealetungimist ei olnud waenlane oo tanud, sest
et see täitsa wöimatu näitas olema. Cäsari kink seisis
ju täitsa Inglise laagris, ning tema kõrgus ja järskus
tegiwad teda iga pealetungimise wastu julgeks. Selle-
pärast oli wägi ennast suuremal arwul teede peale kogu-
nud. mida mööda ligi wöis peaseda, et siit tarwilisel
korral wastu panna.

Mõne silmapilgu puhkasiwad wöitjad, et uut plaani
teha. Et nad siin mitte palju waenlasi ei leidnud, ei
ütelnud weel mitte, et woitlemine seega juba lõpetatud
on. Sellepärast oliwad nad just nii kardetawa tee wa-
linud, et waenlastele ilma ootamata selja taha saada.
Nüüd aga ei womud neile laua enam teadmataks jääda,
mis sündinud, selle eest kandsiwad juba need, kes weel
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põgenema peasenud, julgesti hoolt. Lähemal silmapilgul
wöis juba uus woitlemine algada, mis seda palawam
pidi saama.

Noor juhataja kuulatas. See ei olnud mitte maru
mühin mägedes, ega ta mitte pitse mürin — see oli
sõjariistade Min, püsside paukumine, hädahüüded, —
ühe sõnaga, tõsine sõjakära, mis nüüd nii selgesti korwu
tungis. Wististe oliwad buurid teisest küljest Cäsari
tingu peale tungides waenlalega kottu puutunud ning
sodisiwad nüüd öö pimeduses.

Wihm oli mööda läinud ning wälgulöömine suure^
wiisiliseks helenduseks ümber muutnud, nagu seda üksi
lõuna päikese all näha saab. See andis tarwilist walgust,
et söjawäljast ja waenlaste hulgast enesele pilti saada.

— Meie peame waenlascle selja tagast veale tun-
gima ja tema salgad lohkuma. Ta on meie tarwis liig
arwurilas, et teisel wiifil walmis saada. Aga walaust,
taewa walgus on sihtimiseks liig lühike. S i in peab üks
elektrilamp walguseheitjaga olemas olema. Ruttu otsima!

Neid sõnu oli noor juhataja oma murtud poisi
healega kõnelenud See mõte oli hea — waenlaste peale
waja walgust heita, et buurid lasta näewab!

Suurtükkide juures pidi niisugune laterna olema,
aga kes wois teda nii pea leida!

Tükike aega tegiwad wöitjad suurtükkide kallal köite
oma jõudu kottu wottes tööd, siis langes üks tugew
walguse juga olla Klipi orgu, kus Inglise wäesalgad endid
teekonna tarwis walmis seadsiwad. Ühe ainsa Pilguga
oli nende terwe plaan awalikuks saanud. N i i kaugele
kui walgus ulatas ja silm seletas, oli toil liikumas.
See pogenemisekatse pidi korda minema, sest enne tui
päikese walgus uuesti sojajälgesid paistma tuli. oliwad
neil juba, tm mõnd ootamata asja wahele ei tulnud,
toit hädad selja taga. N i i mötlcsiwad nad. Aga juba
oligi midagi ootamatat wahelc tulnud. M i s tarwis pidi
walgus inglaste peale langema? O l i sellel midagi
tähendust?

Häkiste läks lahinguplats walgets, nagu paistaks
Päike öö pimeduse sekka. Esimesel silmapilgul pimestas
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ta M i . Ühed nutsiwad. teised tänasiwad taewast. Esite
targas ta sinna ja tänna, nagu otsiks ta midagi, siis
jäi ta inglaste salga peal seisatama. Seal kajas lask-
mine rohkem kui sajast püssist läbi öö ning inglaste
ridades langesiwad paljud. Nende komandosönad oliwad
selgesti kuulda, sest siin oli tarwis wastu astuda. Püssid
töusiwad üles, seal oli häkiste köit jälle pime, enne kui
teegi sihtida oleks saanud, ning ilma, et nad kcdagi oletsiwad
trehwanud, wilistasiwad kuulid läbi ohu.

Seesama lugu kordas ennast ikka uuesti ning ajas
Vaenlastele niijugust hirmu sisse, et nad oma palju
suuremast hulgast hoolimata korrapidamise kaotasiwad ja
põgenema paniwad.

Kuna wäike buuride salk ühel pool ni i wapraste
woitis, ei olnud waenlasel ka teisel pool häid päewi.
Cäsari mäest langes häkiste jälle hele walgus wälja
rändajate parwede peale, siis tajas hirmus mürin selle
kännul ja waenlaste peale sihitud suurtüki kuulid riisusi-
wad tugewad waod soldati ridade sekka.

See oli niisama ootamata kui hirmus. Keegi
ei jaksanud esimesel silmapilgul ära arwata, mis sündi-
nud oli. Kus nad oma mehed, oma suurtükid teadsiwad
olema, sealt langesiwad nüüd surmawad kuulid ja lohtcwad
pommid olla! Esimene ehmatus oli ni i M r , et ka siin
kõik kord tadus. Keegi ei kuulnud enam komandohüüdu;
igaüks tahtis oma elu peasta ja põgenes nii ruttu kui
wöimalik tagasi, et oma pri i wangimajas Ladysmithis
edasi nälgida.

Üksi ülewal Cäsari mäel, kus Inglise wäesalgad
aset oliwad wötnud, ei läinud see mitte nõnda kergelt.
Üks wäike salgake ühe sirge kaswuga ohwitseri ümber ei
tahtnud ennast ikka weel alla anda. See oli aga asjata
katse siin ennast weel kaitseda. Seda oliwad teised ära
näinud ning oma sõjariistad käest ära annud, muud kui
nende juhataja ei teinud seda mitte. M i t u korda oliwad
buurid juba tema sõjariistu nõudnud, aga sõnalausu-
mata wehkles ta edasi, nagu otsiks ta enesele mee-
lega surma.
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Meie julge woitja oli otse selle mehe wastu sattu-
nud. Ta tundis seda buuride ohwitseri, kes julgelt
wamlaselt allaheitmist nõudis. Wastuse asemel wälkus
waenlase möek ning wastane langes tema ette oma were
sisse maha.

Ja hirmus silmapilk ajas noore buuri were teema
ning esimest korda keerutas tema moeka oma nõrgas
käes ning lastis teda waenlase peale maha langeda —
seal helendas wälk, päewa selgusega, ta nägi oma was-
tast wankuma — ja langema.

— Nora! tolas langeja kokkulitsutud huultelt. S i i s
jäi köit wait ja pimedus walitses M e nagu enne.

Kange ehmatus oli noore buuri nagu kinni nae-
lutanud, ni i et ta esimesel silmapilgul sammugi paigast ei
saanud. Ta tundis weel ühtainust tungi — sellest hirm-
sast paigast ni i laugel olla kui iganes woimalil, Aega
mööda pööris elu tema tardunud liikmete sisse jälle ta-
gasi ja ta wöis liituda — põgeneda. Aga kuhu? Selle
järele ta ei küsinud.

Kui kaua ta põgenenud, seda ei teadnud ta enam.
Ta nägi uuesti warjusid enese ümber liikuma, ta jõud
nõrkes ja jalad ei kännud enam. Kui ta wäsinult külma
maa peale maha langes, oli köit ta tundmine ja mõtle-
mine tadunud — —

Km hommiku koiduwalgus kumama hakkas, oli
wad toit maad ja raad. toit orud ja mäed buuridega
täidetud, tuna Vaenlasest ütsi surnud ja haawatud ning
wangilangenud näha oliwad. Põgenemise katse oli täitsa
nurja läinud ning buurid pühitsesiwad wöidupüha, nagu
teist sarnast nii wäikese tahjuga enne ei ole olnud. Wai-
mustusega kõneldi ikka jälle neidsamu asju, mida toit
juba teadsiwad. aga siiski uuesti jälle kuulda tahtsiwad.
Kõik kiitsiwad Cäsari tingu wöitjate noore juhataja osa-
wust ja julgust, mille läbi waenlased oma wangielusse
tagasi oliwad heidetud.

Aga kus oli see noor woitja?
Keegi ei olnud teda näinud, ega teadnud temast

midagi.
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Kardeti ja kurdeti, et ta langenud oli ning oma
noore elu nii wara ohwerdanud, aga nende wähede buu-
ride seast, kes langenud eht haawatud, ei olnud teda
leida. Ülemad ja alamad kahetsesiwad tema kadumift
ning tegiwad töil tema otsimiseks, mis iganes wöimalik,
kuid köit oli ja jäi asjatuks.

Haigete teskele oli ka palju waenlasi rawitsemifele
wöetud ning köit leidsiwad ühetasa heldete awitamist.
Waeseid haawatuid nähes waikis wiha ja waen nmg
halastajad haigetalitajad poetasiwad neid niisamasuguse
hoolega, nagu olelfiwad nad omaksed olnud.

X l l l .

Öö oli mööda ning päew näitas töiki neid kõle-
duši, mis niisuguse lahingu jälgil täib, oma täies suu-
ruses. Haawatud lamefiwad surnukehade ja üksikute te-
hatütkide seas ja all ning palusiwad möödaminejatelt abi
ja halastust. Punafe-risti selts oli oma kurwa tööga
alustust teinud ning onnetusepaiga lähedale oma telgid
üles seadnud. Sinna läksiwad nüüd lõpmata rongid
kanderaami kandjaid. Arstid ja nende abilised, halasta-
jad öed ja haigepoetajad rultasiwad ühest paigast teise,
ilma et nad kõiki neid walusid «olekfiwad waigistada suut-
nud, mis lahing walmistanud. Palju haawatutest wao-
tasiwad oma silmad lõpmata walus igawesele unele ja
need ei olnud mitte toige kahetsemise-wäärilisemad. Palju
wiletsam oli lugu nendega, kes raskete haawade läbi
nõnda suurt wiga saanud, et neid enam parandada ei
woinud, kes siiski aga elama pidiwad. Neile oli elu wandets.
KSige paremates eluaastates, täis nooruse jõudu ja elu-
lusti, lahingu läbi jäädawalt sandiks ja wigasets tehtud,
oh, missugust teist wiletsust woib selle körwa panna!
Selle suurust mõistab üksi fee, keda see hirmus saatus
trehwas.

Sellest siis ka tuli, et nüüd noori mehi, kes lühi-
kese aja eest weel julgelt ja nalja heites waenlase wastu
wälja läksiwad, walju healega nutmas wois kuulda, kui
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arst neile kuulutas, et nende haawad mitte surmawad ei
ole. M is wäärtus oli elul nende kohta? See on kui
elaw surnu, mida hauda ei wöi kända. — Oh kui need
isandad, kes sõda teewad, üheainsa silmapilgugi oma peh-
mel tiigetoolil selle peale motleksiwad, tui palju wiletsust
nad oma kaasinimestele on walmistanud, siis peaksiwad
nad langeks lohkuma, hüüdis üks haawatute seast.

Ka lahinauwäljal walitses elaw tegewus. Sol-
datid, tes nüüd surnutematmist pidiwad toimetama, oli-
wad oma töö ära jaotanud. Ühed otsisiwad surnud üles,
teised kandsiwad nad kokku, kolmandad kaewasiwab hauda
ja neljandad matsimad maha, mis aga neile kätte toodi.
Terwe rida üleswisatud mullawallisid näitas, mäher-
dusi ohwrid maade ahnus nõudnud. S i in oli suur osa
nendest noortest meestest oma maapealist elukäiki lõpeta-
nud, kes auu ja kuulsust tuliwad otsima ning nüüd ilma
sugulaste ja sõprade silmaweeta kaugele wöeramaa mulla
sisse paigutati. Wäe waimulik täitis oma kurba tohust,
palweid ja onnistusesonu lugedes, ning matjatele märki
andes, et need oma tööd woiwad algada.

Kandjad paniwad oma raamid maha ja teatasiwad,
et nende töö lõpule on jõudnud, aga weel oli lahtiseid hau-
dasi saaki ootamas. Aeg-ajalt käisiwad kandjad haigete
ja haawatute keskel waatamas, kelle silmad tinni waju-
nud ja keda jälle ära tuleb wiia. Need waesed aimasi-
wad tüll, mis peale nende seltsimehed ootasiwad, et aga
kord oma tööga walmis saada. Mitte neid wähesid

- waluga täidetud tunnikesi, mida wilets elu neile weel
kinkis, ei foowitud neile! Isegi wäe waimulik näitas,
et temale ootamine igawaks läks. »

Sojalatsareti lähedale oli terwe laager haigete
jaoks sisse seatud. Seal leidsiwad kergelt, aga ka wäga ras-
kelt haawatud esiotsa aset. Esimesed pidiwad ootama,
kuni need, kel rohkem abi tarwis oli, abi kätte oliwad
saanud, kuna wiimased abita maas lamefiwad. sest et
nende juures toit arsti waew asjata arwati olema.
Nende peale ootasiwad lahtised lauad ja matjad seltsi-
mehed.
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Arusaamata kombel oli nende keskel ka üks noor
buur. Keegi ei teadnud, kuidawiisi tema sinna sattunud,
sest wangisid ei olnud inglastel selkorral ühtainustti ühes
tuua olnud. Tema käsi oli patsu tarretanud werega
koos, ilma et keegi talle üht sidet ümber oleks pannud.
Kaua aega oli ta juba minestuse sarnases pool-unes maas
lammud, ilma et keegi temaga tegemist oleks teinud.
Üksi walli peal olew soldat oli teda tähele pannud, et
näha, kas ta mitte surnukandjate kätte ära ei tuleks
anda. Kuid tema näitas enesest ikka weel elumärki ja
löi wiimaks toguni oma suured silmad lahti.

Wana wahisoldat wahtis ammuli suuga.
— Mäherdused taewalikud silmad ja missugune

peenike nägu, muud tui kahwatanud kui kasetoht, ümises
ta iseeneses. — I lus poiss, eht eksemplar. Kahju, et ta
buur on!

Haigele ei olnud wahi uuriw pilk wististe mitte
meelt mööda, sest ta litsus oma laia äärcga pehme wilt-
kübara towemini pähe ja pööris näo korwale.

Köit läks jälle oma harjunud käiki. Haiged hoi-
gasiwad, palusiwad, sajatasiwad ja wahid käisiwad ühe-
tasaste sammudega edasi tagasi. Noor Buuri poiss waa-
tas kõige selle peale, nagu ei puutuks see temasse kõige
wähematki. Näis, nagu ei oleks tal mõtteid olemaski.
Ja toepoolest ei tuwmd ta ka muud, kui lõpmata nõrkust
ja hirmust janu, nii et keel suulae külge kinni kippus
jääma. Siiski ei tulnud ühtegi kaebehealt üle ta huulte —
ta ei nõudnud midagi, ei tahtnud ega wöinud midagi nõuda.

Söjawäe walitsuse poolest oli haigete järele waa-
tamine korda seatud. Ülemkomandandi adjutant ilmus
mitme kõrgema ohwitseri saatusel laagrisse ja rewideeris
latsaretti ja haigete rawitsemist.

— Hirmus, mil wiisil fee lahing meie sojawäge
on laastanud, hüüdis kindral White adjutant. Kuidas
on see ometi woimalik olnud, et meie plaan nõnda rän-
gaste tühja läks?

— Ekstsellents, meie plaan oli waenlastel teada,
ütles üks noor leitenant. Buurid pidiwad kõik johwi
pealt teadma — muul wiisil ei wöi seda asja mõteldagi.
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— Nõnda oleks seda kerge seletada, aga kuida
wiisi woisiwad buurid meie plaanidest teadust saada?
Meie wahiteenistus on ikka kiiduwäärt usin ja osaw
olnud, ja ma pole mitte kuulnud, et kellegil korda oleks
läinud ilma tähelepanemata sisse ja wälja käia. Pealegi
ei wöinud igaüks meie plaanidest teadagi. W5i peame
äraandjat eneste keskelt otsima?

— Jumal hoidku fclle eest! — hüüdis noor leitenant.
— Mina woin arwata. mil wiisil see oleks wöinud sündida.

— Oo, seda peate meile kõhe kuulda andma.
Natuke kohmetult astus ta ette ja kõneles sõnu

otsides:
— Ei ole kaua aega tagasi, kui üks wana naine

meie laagris käis.
— M i s naine see oli? küsis kindrali saadik wahele.
— Üks talunaine kuskilt külast, kes siin kõiksugu

toidukraami ja muude sarnaste asjadega wooritses, ilma
et tema tegewuse üle oleks walwatud. Minu l ei olnud
ammugi enam tema wastu usaldust.

— Üks talunaine, kes külast tuleb ja toidukraa-
miga woöritseb, nagu teie ütlete, ei woi meie plaanidest
midagi teada, ka mitte arugi saada. Aga kui juba taht-
lust olemas oli, siis ei mõista ma mitte, milspärast teda
mitte jalamaid wahi alla ei ole pandud. See on ju
otse hooletus ametikohuste täitmises!

— Oberst herra Watson woib selle üle rohkem
teatada, oli noore leitenandi kahjuroomulik wastus.

Watson, kes märkas, mäherduse kaebtuse alla tema
noor wastane selle tähendusega ta oli pannud, läks wi-
haseks, nagu äritatud löwi.

Kindrali asemik tahtis praegu noorele ohwitserile
tema kolbmata wiisi eest käredat laitust anda, aga ta
Märkas obersti kihwtist pilku, millega see oma wastast
tahtis trahwida ning ta waljud sõnad jäiwad rääkimata.

— On neil sõnadel mingit tähendust, obersti
herra? küsis ta ennast Watsoni poole pöörates. Palun
seletada.
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— Kui leitenant Lmgston juba kord oma ülemate
eestkostmise oma asjaks on wötnud, siis astugu ta aga
edasi ja ütelgu, mis tal minule süüks on panna.

— Noh, leitenant Lmgston!
Adjutandi heal ja nägu oli wali.
— Obersti herra teab, et seda naist mitmest kül-

jest kahtlaseks peeti, aga ta ei hoolinud sellest. Seda
saab ta ometi tunnistama.

Ülem pööris ennast Watsoni poole, et tema was-
tust kuulda.

— Nagu leitenant Lingstoni sõnadest praegu kuulda,
on ta kaua aega ennast juba selles kunstis harjutanud,
kuidas oma ülematele jämedaid sõnu suhu ütelda. M i -
dagi ei wöinud ilmas pöörasem olla, kui see põhjenda-
mata tõendus, et fee rumal talunaine salakuulaja kohuseid
wois täita. Tema mõtted ei täinud sellest rahanatukesest,
mis ta oma kaupade eest sai, mitte kõrgemale. Kui buu-
rid talle niisama palju oletsiwad maksnud, nagu ta siin
sai, ei oleks tal wististe meeldegi tulnud ni i suurt waewa
nägema hakata, mis siiatulek nõudis. Selleks läheb ko-
guni wäljaotsitud lühikest silmaseletust waja, et ni i ilma
põhjendamata mõtete peale tulla. Paljas tiusatas foow
ei tee seda lihtsat toidumüüat naist weel mitte ka-
walaks, kõige wiguritega wäljakoolitatud salakuulajaks.
Selleks on rohkem waja, kui ainult naine olla. Kaht-
lustamise asemel tulgu ta parem asjaliste põhjustega,
mis midagi selgeks teewad ja terwele ilmale näitawad,
et tal õigus on. Selleks ei ole tal ju igatahes üksi
täielik woli käes, waid seda nõuab ka iga mehe kõhus.
Paljast sõnade tegemist pean ma nii maotuks, et ma selle
üle rohkem ei soowi kõnelda.

Need obersti sõnad oliwad piinlikku ponewust
sünnitanud.

Noor leitenant tundis, et ta nende läbi nagu po-
lewa süte peale oli pandud. Niisugust lööki ei jõudnud
ta wälja kannatada. Kindrali saadik aga, kes niisugust
sonawahetust lihtsaks nägelemiseks pidas, millel oma
isiklised põhjused pidiwad olema, tähendas, et siin ni i -
suguste tüliasjade seletuseks mitte oige aeg ega kõht ei
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olla. Kuid noormees ei jõudnud ennast waigistada,
waid astus ülema ette, kelle juuresolekul oberst teda
haawanud.

— Lubage armulikult, kindrali herra, et ma obersti
herra poolt minule antud süüdide peale wastust annan.

— Aga tehke lühidelt ja sündlikumal toonil!
M inu tahtluse põhjused toidumüüjanna wastu

ei ole mitte muud, kui mis ma oma silmaga olen näi-
nud. M i s obersti herra selle naise tähtsuseta olekust
kõneleb, käib selle sündinud loo wastu, et ta ise teda
salakuulamiseks on tarwitanud. Kui ta niisuguseid lo-
huseid ei suutnud täita, mis käsu wöis obersti herra
siis temast saada?

— Herra oberst, kas see oige on, et tele teda
salakuulamiseks olete tarwitanud?

— M a olen tema teadmised ja tundmised wälja
pärinud ja selle juures näinud, et ta niisuguse ülesande
jaoks tolbmata oli. M a olen juba enne tema kohta
oma otsuse annud ning wöin siin ainult seda weel juurde
lisada, et ta meile ei head ega halba ei suutnud teha.

— Et obersti herra teda kui wana turunaist
tundis, on tunnistuseks, et ta teda üleüldse ära ei ole
tunnud. Ta ei olnud mitte wana, näotu, waid noor
ja pealegi ilus naine, wahest koguni weel mõni noormees.
Ta oli ennast ainult wana naise näokatte taha ära
Peitnud, et sellega igast kahtlustusest eemale jääda. Et
niisugune pettus talle täiesti korda oli läinud, seda tun-
nistawad oberst Watsoni sõnad arusaadawal wiisil.

— Mina ei näe siin toige paremal tahtmisel
muud kui muinasjutulist tondilugu, wastas oberst
rahulikult. Üksi see jääb mulle arusaamalaks, kuidas
meie keskel weel niisuguseid lapsi woib olla, kes sarnaseid
tondilugusid usuwad. Seal ütleb üks, tema olla seda
naist kuuwalgel wette minema ja sealt üleinimlise iluja
noore neiuna wälja tulema näinud, teine wannub jälle
maa ja taewa kokku, et ta teda ühe hirwitawa wanamehe
näol näinud, kelle peale ci tina ega teras ei hakkawat,
sest tema peale lastud kuulid olla tagasi põrganud, ilma
et kõige wähematki wiga oletsiwad sünnitanud. Jah, tui
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buurid tondid oma teenistusesse on pannud, kes neile
loik meie plaanid läbi ohu kätte wilistawad, siis oleme
muidugi woidetud, sest niisuguse sojakawaluse wastu oleme
meie woimetumad.

Need sõnad tegiwad piinlikule pönewusele otsa.
Kõik naersiwad kergemalt hingates, sest sellega näis tüli
lõpnud olema. Noormees mõtles üksi weel selle üle
järele, kuida wiisi oberstile neid sõnn oige tundwalt kätte
maksta ning naerjad oma poole woita. Aga ta tuli oma
plaaniga hilja, sest järelwaataja kindral oli seda wäikest
wahet selleks tarwitanud, et juttu teise asja peale wiia
ning sel wiisil tüli lõpetada.

Noore leitenandiga wärises ühtlasi ta noor buur,
kes haigete seas lames. Esimest täitis kange wiha loh-
kiminemiseni, teist kõhutas see, mis ta praegu oli kuul-
nud. Anneks ei pannud teda keegi tähele.

— Minu herrad, algas kindral teist juttu, kas
teie meie ülemjuhataja toige uuematest plaanidest juba
midagi olete kuulnud?

Kui kõik eitamisega wastasiwad, siis kõneles küsija
edasi:

— Kindrali herral Whitel on kindel nöu. maksku
mis maksab, läbi raiuda ja ennast Bulleriga ühendada.
Ei jää ka mingit muud nouu enam üle, sest meie söögi-
tagawara on otsakorral, ilma et meil praegustel tingi-
mistel lähemal ajal wälist abi loota oleks. Kui meie
oma jõud ei ulata, siis on meiega wilets lugu. Ja
praegu on aeg seks parem kui muidu. Et meie seekord
suure kahjuga tagasi oleme aetud, see saab buurid mõ-
neks ajaks ettewaatamataks tegema. Wististe ei saa nad
oma woiduroomu joowastuses niipea selle peale mõtle-
magi, et meil weel lusti oleks oma nahka turule kända
ja nurjaläinud katset uuesti julgeda. Aga kui meie woi-
malikult pea, ütleme ülehomme, juba põgenemise katset
kordaksime, siis tuleks see wististe ootamata ja meie katse
woiks korda minna. Julge pealehakkamine on pool
wöltn, ütlesiwad juba meie esiwanemad. Buur on niihästi
oma mõtlemise kui ka töö juures üksluine ja pikaline,
enne kui uus pealetungimine tema laisa aju sisse
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mahub, oleme meie juba wahest nii kaugel, kus nende
tina meile enam järele ei ulata. Sõjamehe plaanid ei
kõlba kauge tulewiku kohta. waid ta peab ruttu mõtlema
ja kiiresti selle järele käima. Nõiduse kunst pole tihti
ka muud midagi tui kiirus. Kerge, tiire ja julge, see
on wäejuhatuse põhjusmõte. Sellepärast peame kõik
maha jätma, mis kuidagi wiisi meie põgenemist woiks
tatistada, nagu näituseks meie haawatud ja haiged. Meile
kõigile saab see walu tegema, et neid oma saatuse hoolde
peame ilma abita maha jätma, aga halednsel ega kaas-
tundmusel ei ole sojawäljal maad. Buurid on jumala-
kartjad ja heasüdamelised ning saawad nendega hästi
ümber käima. Leitenant Wood. kes nende kätte oli sat-
tunud, kõneles sellest huwitawaid lugusid. Ta oli wan-
gist ära käranud ning selle juures raskeid haawu saa-
nud. Üls Buuri tüdruk leiab ta selles olekus ilma abita
ja weab ta oma juurde koju, poetab teda nagu oma
wenda. kuni ta terweks saab, ning laseb teda siis minna.
Ja see rumaluke usub, et Wood tänulikust meelest nii
täidetud on, et ta sellest saadik buuride wastu enam oma
moeka ei tõmba. Iseenesestki mõista, ei woi üks kuning-
lik Inglise ohwitser selle peale mõteldagi, et tüdruku
tujusid täita, ka siis mitte, kui see nõudja ingel ise oleks,
nagu Wood sellest tüdrukust tõendab. Buurid ei ole
mitte üsna pea peale kukkunud, aga nad on kui lapsed,
kes oma usku inimeste headuse ja Jumala nähtawa abi
peale ei ole laotanud. Nad teeksiwad meile lõpmata
palju rohkem lahju, kui nad mitte nõnda wäga lapsekin-
gades ei käiks. Mõtleme ainult, mäherdust ilma peata
mangu nad oma palwete ja lauludega lcchinguwäljal
teewad, nagu peaks Jumal taewast kõik need pommid
kinni püüdma, mis meie nende peale wälja saadame.
Aga see on kõik wccl meie käsuks — ma ütleu, meie
woiksime weel palju suuremas kimbatuses olla, kui nad
selsamal wiisil meie wastu astutsiwad, nagu meie nende
wastu. Sellepärast wöime ka oma haiged rahuga siia
jätta. Laseme neil aidata oma waenlaste leib otsa
süüa, kuni neil enam midagi suhu ei ole panna. Küll
nad siis armu tulewad paluma. Aga seda ei pruugi
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meie haiged mitte teada, teie mõistate mind, minu her-
rad ! — Ega siin ometi tedagi ei ole, kes kuulda woiks?

Nende sõnadega oli ta ennast wahisoldati poole
pööranud, kes natuke korwal seisis ning nüüd auuandes
käe korwa juurde pani.

— E i ole, kindrali herra, ja kui ka mõned korwad
peaksiwad weel kuulma, siis saawad nende suud ometi
pea waikima. Need siin on köit need wäljapraagitud,
kes arsti käsu peale tõik üksteise järele mulla alla lähe-
wad. Ekstsellents peab aga weel wähe kannatama.

Wahi peal seisja, üks wana Inglise soldat, ütles
seda niisuguse tõsiduse ja rohuga, nagu oleks tal mõni
tähtjas ametlik asi toimetada. Ta tahtis weel midagi
juurde lisada, aga kindral astus naeratawa peanitutami-
sega tagasi ja läks oma saatjate eel minema. Teenis-
tusetruu wahimees ei leidnud oma imestusele seletust,
kuidas n i i suur ülem nõnda tõsise asja juures naeratada
wois Ta raputas oma rasket pead ning hakkas jälle
edasi tagasi sammuma. Tema ümber walitses tõsine
olek ja tema ise oli ka kangesti tõsine.

Kui ta mitte ni i wäga suure tõsidusega oma raske
kohuse täitmise üle mõttes ei oleks olnud, siis oleks ta
wahcst märganud, kuidas noore buuri põsed nende kõ-
nede juures häkiste jälle wärwi saiwad, kuidas ta huu-
led höogasiwad ja silmad wälkusiwad. Tema peenikesed
sõrmed läksiwad kramplikult rusikasse ja ta huuled wäri>
sesiwad nagu walu ja wiha pärast. Üks peenem korw,
kui wahisoldati oma, oleks ka tasaseid sõnu woinud kuulda.
Aga teda ei liigutanud ega huwitanud niisugused kõned,
ta teadis ju, et ta ometi midagi muud ei kuule, tui hä-
daldamist ja kaebamist. Igaüks wingub, tclle silmad
selle ilma elu jaoks kinni waowad, mis mina sinna woin
parata, ümises ta iseeneses. Rannatust, kannatust, weidi
oodata, laua ei kaeba nad mitte enam!

Aegamööda oli jälle ohtu kätte jõudnud. Oh. kui
äraütlemata pikk oli see päew nii paljudele olnud! Ka
noor buur ei olnud midagi suurema igatsusega oodanud,
tui päikese loojaminekut. Aga see näis täna oma teel
seisma jäänud olema. Wiimaks ometi kord kadus ta
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mägede taha ja haiged hakkasiwad lahedamalt hingama,
sest öhk läks jahedamaks ja kosutawamaks ning norgestaw
päewapalawus andis järele.

— Ülehomme, ütlesiwad nad, — heljus tema hoöga-
wate huulte peal waewalt kuuldawalt. — M i n u Jumal, tui
meie omaksed seda mitte teada ei saa, siis woib waenlaste
plaan tõesti korda minna ja hirmust häwitust meie maa
ja rahwa üle laiale laotada. Helde taewas, aita ise
seda õnnetust ära hoida, sest sellega oleks wahest meie
terwele rahwale ja riigile ta haud walmis taewatud.
Ja mäherdune jõledus on see, oma waeseid haawatud
seltsimehi ja möegawendi äraandja wiisil wiletsuse
sisse jätta, et aga oma nahka peasta. Oh kui inetu
ja hirmus omakasu! Ja sellejuures naerawad nad buu-
ride hea südame ja wagaduse üle ja kui need oma waen-
laste wastu halastust näitawad, siis pole niisugused hea-
teod meie waenlaste silmis midagi muud tui puhas
rumalus!

X I V .

Jälle oli öö, waikne, heategew, armuline öö käes,
mis kõik päewa jõledused kinni kattis ja sojawiletsuscd
inimese silmade eest ära peitis. Vähemalt ei woinud
teegi wöeras aimatagi, mäherdune hirmus wanne selle
paiga peal lasus, kus kord õnnelik ja rahuline elu wa-
litsenud. Ainult need hulgad lambitulekesi, mis ööpime-
duses sinna-tänna wirwendasiwad ja haigete hoigamine,
tes oma palawitu jampsituses wahest weel kord mööda-
läinud öö kõledust läbi elasiwad, lastsiwad sündmusi
aimata, mis haruldased pidiwad olema.

Aga kuula, kas seal ei olnud ta weel midagi muud,
mis seda suurewiisilist öörahu segas! N i i ettewaatlikult,
n i i tasahiljukesi, nagu metsawürst oma jahitäigul. aga
terawat korwa ei woinud ta ometi petta: need oli-
wad ühe inimese tasased jalaastumised. Mõne silmapilgu
järele liikus ta toepoolest üks wari magama jäänud wa-
hist mööda. Enne, kui see tohusetangelane oma silmad
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selgeks öerus, oli juba kõik M e wagusi. Mõn i eksinud
öölind eht tasane tuulekene, mis wois see muud olla!
mõtles waht unistades ning ei murdnud selle üle kauem
oma paksu pead. Tuled tantsisiwad. haiged hoigasiwad —
kõik oli korras ja tema süda rahul.

Kui fee kogu aga wahist nii laugele oli jõudnud,
et see teda enam kuulda ei wöinud, siis tiirestas ta oma
sammusid ning ruttas lendawa kiirusega kohisewa ojakese
poole, mis mäe kuristikust wälja woolas ning oma wa-
hutawaid woogusid oru sügawuses edasi saatis. Wee
juurde jõudes langes ta wäsinult külma, märja rohu sisse ning
sirutas oma käe kosutawa wee järele. Oh. kuidas kõr-
bes ta keel ja kui suurt karastust andis talle külm
hallikawesi!

Kuu waikne hobewalgus tungis pilwe pankade wa^
helt läbi maa peale ja walgustas seda kohta lühikeseks
ajaks. N i i laugel, kui silm seletas, ei olnud ühtegi teist
inimest enam näha, ei kõppu ega lobinat kuskil pool
kuulda. Nüüd wois ta rahulisemaks jääda.

Kuu walgusel wois selgesti ära tunda, et see see-
sama Buur i noormees oli, kes päewal weel haigete seas
lames ja ööd ootas. Terwe palawa päewa otsa ei ol-
nud ta midagi oma suhu saanud, ka mitte tilka wett oma
janunewa keele peale. Ta ei tahtnud oma waenlastelt
midagi wastu wötta, kui need talle ka oletsiwad pakku-
nud. Aga kes pidi nende seast woerale midagi pakkuma
minema, mis enestel puudus! Palujad ja otsijadki jäi-
wad ilma, mis siis weel need, kes otsimagi ei tulnud!
— Tema ei olnud ka suurt nälga tunnud, aga janu
waewas teda hirmsaste. Selle piina juures unustas ta
ka oma walutawa käe haawa, mille läbi ta nii palju
werd oli kaotanud, et see teda nõrgaks tegi. Jahe ööõhk
norgestawa päewa palawuse järele ja hea tarastaw
mäehallikate wesi kosutas teda silma nähes. Ka käe
haaw ei walutanud enam. Aga ometigi wois ta näost,
ta terwest olelust näha. et ta rasket sisemist walu tan-
natas. See ei olnud mitte käe haaw, mis walu tegi,
see ei olnud mitte kehalik nõrkus, mis ta paled tahwa-
tama pani, ka janu oli nüüd kustutatud ja nälga ei
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olnud ta tunnudki — see ei olnud üleüldse mitte kehalik
kannatamine, mis ta õrnale, ilusale näole kõige suurema
wiletsuse märgi peale oli wajutanud. See pidi süga-
wamal, äraütlemata pahu sügawamal olema, kui pealis-
kaudne waataja aimatagi wois.

O n hingeolekuid olemas, mis lohestawa, pea hä-
witawa jouuga mojuwad. M i s on kehalikud walud selle
wastu, kui kellegil südametunnistus werd joolseb ja
loik elujöuud parandamata haawadega wälja kurnab! See
on iseenese tehtud wereimeja, keda ise oma südame we-
rega toidetakse, et pikkamisi ennast surnuks piinata.

— Jumal, sa halastaja ja armuline! fosistasiwad
ta huuled waluga, Kas see wöib sinu torge tahtmine
olla, et inimesed oma mõistust, seda ainust õhku sinu
farnadusest, nende tapmiseks tarwitawad, keda nad oma
wendadeks nimetawad! Kas seal ei ole libe pilkamine
inimeste armastusest ja wennameelest, tohuse täitmisest ja
jumalakartusest kõneleda, kus üks rahwas teise peale
tungib, et tema eluõnne häwitada, tema kõige kallimaid
warandusi talt riisuda, tema elu wötta? Tuhanded ja
musttuhanded kiriku tornid näitawad sinu taewase trooni
poole ja miljonid koguwad endid templitesse sinu püha
pale ette ning paluwad. et hea woidaks ja kuri laoks.
Kas niisugune palwemeri weel wähe on, et kuulmist
leida? Pisarajogedes ja põrmu peal räägib süda, mis
ta tunneb ja ei woi waletada. Tuhanded nutawad wa-
luga oma maapealse onne rusudel, mida kaasinimese käsi
walmistas, ilma et ta selle eest trahwi leidis. Nad
kaotawad oma usu taewa õiguse ja sinu isameele wastu,
nad heidawad oma meele ära ning lähewad hukka ihu
ja hinge poolest. Meie inimliku arusaamise järele ei
ole see kellegi oige ila, kes oma lapsi ni i hirmsaste
nuhtleb. Ehk meie ei saa usu tõrgest mõttest üleüldse
aru. Lase armu õiguse asemel walitseda ja täida meie
lapselist igatsust sinu helduse ja armastuse järele! Ara
lase ülekohut hõisata ja õnnetuid hukka saada, et hea
seemnele selle läbi juba tärkamisel ära ei saaks lämma-
tatud. Kuule mu palwet! — minu palwet! Kas ma
tohin siis üleüldse weel paluda — kas ei riisu weretöö
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seda pühitsetud õigust iga ühe käest, kes nii suurt süüdi
oma hinge peale koormanud! Oh, kui seda hirmust sõda
ei oleks! Inimene ei pease oma saatuse käest ja üks
õnnetus ei tule ütsi. Kõik on sündinud ja midagi ei
ole siin enam muuta. Halastaja taewas. see teeb nõd-
rameelseks — ma olen teda armastanud, rohkem kui
oma elu ja nüüd olen ma tema mõrtsukaks saanud! —

Need ahastusehüüded tuliwad fügawast hingepõh-
jast. Kaua wiibis noormees weel üksi oma waluga. Ta
waatas lainetesse, mis mitte ära ei wäsinud ikka ja
uuesti oma rõõmust tantsu algamast. Ja all põhjas oli
köit waikne ja wagune ning see rahu meelitas teda. Tule!
siin on rahu sinu waesele waewatud südamele, hüüdis
üks heal wee kohina seast. S i i n leiab puhkamist sinu
wäsinud hing — siin ei ole maad wiletsusel ega walul !

Kas see ei olnud wahest tema saatuses ette määra-
tud, et ta seda kutset pidi kuulma? S i i s oleks ometi
kord köit möödas, mis tema noore elu nii äraütlemata
wiletsaks tegi. M i s oli tal niisugusest elust loota —
ta oli ju ometi ise köit ära rikkunud, kui ka kiusakas
saatus selle juures oma mängu mängis.

See walu. mis ta hinge piinas, oli l i ig suur, et
ta mingit lootust ei jätnud, temast weel kord wabaks
saada. Ja wulisew oja oma wilus sängis kõneles ni i
meelitawalt. Üksainus samm ja lühikese ajaga oli loik
möödas — jäädawalt möödas, ning teegi ei wöinud ialgi
aimata, mis siin ühel waiksel kuuwalgel ööl sündinud.

Siiski kohkus ta tagasi, enne kui ta oma mõtet
teoks wöis teha. Kas pidi ta siis weel teist mõrtsuka-
tööd korda saatma — teist weel alatumat, kui esimene
oli? Kellele toi see käsu? Ja kui elu taga haua weel
edasi testis ning maapealsed head ja halwad tööd seda
tulewat elu paremaks ehk pahemaks tegiwad, wois ta siis
weel loota, seda rahu leida, mida ta igatses? — Ei
ia lg i ! hüüdis ta lohkudes. Tema wiga oli parandamata,
pidi ta enesele tunnistama ja see pani ta meelt ära heitma.

Tema puhas lapse meel ja armastaja süda oliwad wis-
tiste sellest, mida ta ise .Mõrtsukatööks" nimetas, palju
hirmsama pildi maalinud kui ta toepoolest oli. M i s
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awalises woitluses sõjaplatsil inimeste elu wastu tehakse,
see pole mitte mõrtsuka töö, kut ta ka niisama werd
walab ja elu nõuab. Aga siiski oli see talle ni i hirmus
ja tole, et ta meelt tahtis ära heita. M i s ta teinud,
ei olnud mitte kuritegu teiste, waid tema enese wastu.
Aga kui ta selle peale mõtles, et ta selle pärast surma
otsis, siis häbenes ta ennast, et ta ni i wäike, ni i oma-
kasu püüdja wois olla. Ja iseenesele otsa teha on üle-
üldse polgamise-wääriline tegu. Pealegi oleks ta sellega
ka oma rahwa ja maa wastu patustanud. Kuidas wois
ta ometi silmapilgukski ära unustada, mis ta tohus oli.
Tema ei olnud weel mitte üksi enese päralt, sellepärast ei
tohtinud ta ka ütsi enese üle otsust teha. See oleks
ülekohus isamaa wastu olnud. Esite pidi ta oma kohuse täitma,
mis ühe kõrgema juhatuse järele tema kätte oli antud;
siis oli tal ikka weel aega küllalt enese peale kohut mõista.

Need mõtted elustasiwad teda ning tungisiwad loik
isiklised ahastused tagasi. Keegi teine ei tuimud waen-
laste toige uuemat saladust nõnda hästi kut tema ja tema
ei tohtinud silmapilkugi asjata mõtetega aega wiita, et
selle uudisega hiljaks jääda, mille küljes wahest terwe
Transwaali tulewik rippus. See oli ta esimene kõhus
— see kohusewndmus oli teda päewapalawust, haawade
walutamist ja hirmust joogijanu kannatada aidanud —
ja nüüd, kus tal midagi takistust enam teel ei seisnud,
et oma kõige esimest ja ülemat kõhust täita, nüüd mõt-
les ta iseenese peale! Ta pidi iseennast põlgama hakkama,
et ta oma ülisanded ära oli woinud unustada.

Ruttu tõusis ta üles ja astus uue julgusega oma
pikale, waewalisele teele.

Selle kindla eesmärgi läbi oliwad ta mõtted teise
sihi saanud ning ta süda läks tergemaks. Si iski käisi-
wad need endised hirmu pildid tema peas ringi ning
kõige teiste seas ilmus ikka see taunis mehe kuju, keda
tema moek lahingu platsil langema pannud ja lelle huul-
tel see sõna helises, mis teda sisemise üdini wärisema
pani ja uuesti ta meeli ja mõtteid segas.
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— Oh, mäherdune hirmus werejouuline saatus
on mind oma halastamata käe alla wötnud!

Kesköö oli ammugi juba mööda, kui fee piinatud
sonumik ootamata wiisil ühe Inglise wahi peale juhtus.
Wahest oli tema tähelepanemine oma terawust sellega
laotanud, et ta mõtted liiga laialt käifiwad ja ta neid
koguda ei suutnud. Enne tui ta märkas, oli teda juba
kuuldud ja nähtud.

Inglise wahisoldati hüüd tuli sellepärast talle
nii ootamata, et see teda üsna kohmetama pani. Ainult
see üks mõte wältsatas weel kohutawas selguses ta pähe,
et tema ülesanne ladunud on, kui ta ennast siin linni
laseb püüda. Iseenese peale ei oleks ta waadanud, kui
tal kõrgemat lohut täita poleks olnud. Buuride wäe-
walitsus aga ei tohtinud ilma fönumeta jääda. Selle
küljes rippus lõpmata palju ja sellepärast pidi ta iga
hinna eest enese priiust kaitsema. Üks mõte, mis peast-
mist laskis loota, käis ta peast läbi. Aga kas suutis ta
teda ka täide saata?

Ta oli kuu walgel juba seda sõjariista hiilgama
näinud, mille ots tema poole sihtis. Üks waade körwale
näitas, et ta kadunud on, nii pea kui ta lähemasse wo-
sastikku katsuks põgeneda. Umbes wiiskümmend sammu
paremal pool seisis paks noor wosamets. mis esimese
hädaohu ja tagaajamise eest warju oleks aimud, aga mis
see köit aitas! — Kättesaamata oli see ometi!

— Kes seal on? kordas waht oma sõnu ja ta
healest wöis kuulda, et tal lusti kauem kannatada ei
olnud.

— Tasa, tasa. mitte ilma asjata kära teha! kos-
tis ta puhtas Inglise keeles. Mina tulen laagrist
tähtsate sönumetega.

— Sooh, noh, eks me saa näha! oli talle umb-
usklik wastus. Wiie sammu peale juurde astuma ja
rääkima!

See mäng oli kardetaw, seda tundis noor põge-
neja ju küll, aga talle ei jäänud teist nöuu üle. Ta
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asius lähemale, ehk küll ta pölwed lodisesiwad. Siiski
suutis ta enese üle woitu saada, nii et ta taunis kindla
healega wois hüüda:

— Wahid tulewad koju saata, sest terwe wägi
walmistab ennast ärareisi tarwis ette ja järgmisel ööl
jätab kõik Ladysmithi jumalaga, et ilma buuride tead-
mata Colensosse tõtata. Ühe päewaga peab kõik walmis
saama ja ükski ei tohi maha jääda, sellepärast on wah-
timine siin asjata ajawiitmine. Et seda lühikest aega
mujal suurema käsuga woib ära tarwitada. tui siin, kus
midagi enam teha ei ole, sellest wöib iga laps aru saada.
Seda teatust olen mina tindrali käsul tooma tulnud.
Terwe wahiwägi tuleb kokku kutsuda ja talle seda käsku
kuulutada. Täitke teie oma kohut!

Dnne korral oliwad pilwed kuu palge tinni kat-
nud ning ta walgus oli sellepärast wäga wäike. Tänu-
liku pilguga waatas põgeneja taewa poole, kes oma kar-
detawa küünla mõneks minutiks ära kustutanud. Nõnda
ei wöinud waht teda terawamalt silmata. Isegi tema
ülikond oleks juba pidanud tahtlust äratama.

Waht oli teda rääkida lasknud ning ei niutnud
nii iseäralist käsku kuuldes sugugi wäga imeks panema.
Põgeneja suureks õnneks oli waht juba enne kuulnud, et
niisugune põgenemise plaan tõesti olemas oli. Ta oli
ka wahtide ärakutsumise käsku juba oodanud ning nüüd
leidis ta ainult selle natuke haruldase olema, et niisugust
käsku mitte harjunud wiisil fignali ja päewa parooli
läbi teada ei antud.

— Kelle läbi on mul auu niisugust käsku saada?
küsis waht.

— M a tulen oberst Watsoni käskjalana — aga
mis see asjasse puutub? Wahid peawad ruttu sõna
saama. Kuidas on siin nende seisukoht.

— Mikspärast ei ole seda käsku mitte tawalisel
wiisil signali läbi antud? küsis waht uuesti umbusalda-
waks saades.

— Teie tahaksite küll seda terwele ilmale wälja
pasundada, et meie põgenema paneme! Noh, kui buurid
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sellest üht ainust sõna kuulda saawad, siis woiksiwad nad
meie plaanist kergesti aru saada ning ta ilusaste jälle
tühja ajada. Sellepärast peab köit wagusi sündima,
ilma kärata, — ükski hing ei tohi sellest midagi kuulda,
lellesse see asi ei puutu — kas mõistate nüüd?

— Sellest wöib iga lollemgi kui lambapea aru
saada, mikspärast ei peaks mina siis mõistma. M a ar-
wasin kõhe, et asi nõnda on.

Tema sõnadest kõlas paha meel, et teda nii-
suguseks peeti, kes mitte tergesti aru ei saanud.

— Kust wöin ma wahi jaoskonna ülemat leida?
See sõnum läheb otsekohe tema kätte ja teie ei pruugi
ju mitte wälja lobiseda, mis minu käest kuulsite. See
on usalduse asi, nagu ise näete.

— Ah, olge aga ilma mureta. — Woi mina
siis esimest korda ilmas tähtsaid asju enne kuulen kui
keegi teine ja pealikule tahan ma ka kõhe sõna wiia.

— Ei, ei, fee ei lähe — mina pean ise selle sõ-
nume ta kätte wiima, nit on käsk. Ütelge aga ainult,
kust ta leida on? Muud pole waja.

— Noh, jookske siis Jumala nimel, kui minu abi
ei kõlba. S i i n pahemat kätt seisab lähem waht, kes
edasi juhatab. Küll teie wiimaks leiate, aga jooksta on
teil, seda ma ütlen.

— Tänan! mul on ru t t !
Ja siis oli ta minema rutanud ning natukese aja

pärast ei suutnud wahi silm teda enam puude warjus
seletada. — Sellel näitab tõesti rutt taga olema, — ümi-
ses wahisoldat talle järele wahtides. Ja jah, üsna soo-
tumaks ei kao niisugused truud kohuse orjad ka siis weel,
kui nende palk maksmata jääb ja leiwakannikaski weel
pooleks tehakse.

S i i s istus ta rahuga maha ja ootas. Warst i
pidi ülemalt poolt teatus tagasi jõudma, et wahid ära
woiwad minna. Kui hea meelega oleks ta ise selle sõ-
nume laiale kännud ning seal juures omalt poolt weel
juurde lisanud: — waata, seda teadsin mina toige enne!

Aga ootamine testis kauem, km ta ette oli arwa-
nud. Ta tannatus hakkas otsa lopma. Wahest jäett
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tema weel ilma sonumeta, kuna teised ehk juba oma teed
läksiwad. Ta kargas üles ja ruttas oma ameti-wenna
juurde, et sellelt järele küsida, kuida lood seisawad. See
tegi aga pika näo ja ei tahtnud ühestki saadikust
midagi teada.

— Sõber, sa oled und näinud, ja see ei ole
wahisoldati kohusetäitmisest mitte toige parem tunnistus,
ütles see naeratades. Tõsised sönumetoojad tulewad
päewa sala-sönaga (parole) ja signaliga, üksi unenäod
wöiwad seda wabadust tarwitada, et nad immlistest sea-
dustest ei hooli. Kes sel wiisil tuleb, et woi meie sugune
olla, ega oma maapealise fuguga suurustada.

— M i s sa kõneled? Ei, oma hinge õnnistuse
annan ma selle eest, see oli inimene nagu mina eht sina,
lellel liha ja luud on, — mitte unenägu ega tondikuju. —

— Seda usun ma wäga kergesti, wastas teine
rahuga. Aga siis oli tal ka niisama palju sõjakäsuga
tegemist, tui sellel wanal puukannul meie ees.

— Peats ta julgenud olema mind narriks pidada,
— woi toguni weel petta? S i i s peab ta käsi halwaste
käima, ni i pea kui ta weel mu silma ette tuleb.

— Ole rahul, sõber, sul ei ole midagi waja teha,
sest ta ei saa ennast sulle enam näitama. Et ta teine
kord weel ühe narriga kotku puutuks, seda ei woi ta isegi
mõtelda, sest muidu peats ju terwe Inglise söjawägi
üks narrikari olema.

— M i s sa arwad ta siis olema? küsis esimene
waht imestusega, ilma et oma seltsimehe sõnadest täitsa
aru oleks saanud.

— Kui kõik ni i on olnud, nagu sa mulle kõnele-
nud, siis peaksime pimedad ehk pea peale langenud olema,
kut mitte sedamaid selle mõtte peale ei tuleks, et see üks
salakuulaja buuride seast wois olla. 3a wahi poolt
on see otse kuulmata lugu, niisugust jooksikut oma teed
lasta minna. M i s tarwis meie siis siin oige istume?
Kas sel wiisil woib weel arusaamata olla, kui buurid kõik
meie plaanid wälja uuriwad ja tühja ajawad? Ja kelle
süüd on wiimaks see, et meie ni i palju mehi kaotame,
kui äraandjad rahuga läbi laseme jooksta? Kas sa suu-
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dad seda wälja arwata. mis tagajärg niisugusel
ilma peata olekul meie terwe soja kohta woib olla? See
on taewa poole kisendaw rumalus, mitte sugugi wähem
trahwiwäärt kui äraandmine ise, sest et tema kahju
niisama suur on.

Rääkija ol! aeg-ajalt palawaks läinud ning kõneles
nüüd niisuguse rohuga, et kuulaja ennast nagu waene
patune Jumala kõhtu ees tundis. Ta ei wöinud midagi
wastata — asi näis toepoolest nõnda olema, et kõik tema
wastutada tuli. Kuidas oli ta ometi ni i uimane olnud,
et mitte enne selle peale ei mõtelnud!

— Igawene äraneedmine! hüüdis ta wiimaks, kas
niisugust lugu pidi weel minu wanas eas tarwis
olema! Kõik pealuud tahan ma lohkuda, tes weel öösi
minu silmade alla tulewad. Seda pead ja nägema!
Aga mis peame nüüd tegema? Anna nöuu, sõber! See
on hirmus loll lugu. kui teised sellest kuulda saawad —
ah, tallis sõber, ära kõnele lellegile sellest sõnakestki! —
niisugune nõtrus woib ju kord iga ühe üle tulla, täna
mulle, homme sulle.

— Ah. jäta niisugune lori, hüüdis teine pahaselt
wahele. Kui laua aega on sest mööda, kui ta sinu
juures ol i?

— Wahest pool tundi, arwan ma.
— Ja kuhu poole oli ta siht?
Küsitaw jutustas weel kord terwe loo ette ning

ei jätnud midagi enese teada.
— Küllalt, meie peame waatama, kas meie teda

wahest weel kätte ei saa. Jalgsi ei woi ta kaugele jõud-
nud olla. Ruttame! Ja nüüd mitte ühte sõna enam!

XV.

Niisuguse ootamata kitsikufe läbi oli põgeneja oma
unistustest üles äratatud ja hädaohtude peale, mis
tema ümber hiilasiwad, tähelepanejaks tehtud. See tar-
detaw lugu oli talle ühe löögiga selgeks teinud, kui wäga
tal oma mõtteid ja meeli waja oli, et mitte teist korda
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enam waenlaste kätte sattuda. See kord oli ta kui ime-
teo läbi weel peasenud — teine kord ei woinud ta enam
niisuguse onne peale mõteldagi. Ka selle üle ei wöinud
ta kahewahel olla, et tema tawalus pea wälja
tuleb. See waene waht, kes teda nii kergelt uskunud,
pidi wististe warsti näha saama, et ta oma heas usus
petetud oli. Ja siis oli wäga woimalik, et teda
weel otsima ja taga ajama hakati.

Kui ta kõigist sellest hoolimata buuride laagrisse
jõudis, oli tema lähem ja praegusel silmapilgul ainus
tähtjas eesmärk kätte saadud. Petetud wahi läbi oli
ta üleüldse wahtide seisukohta teada saanud, nõnda et ta
neist ennast wöimalikult kaugele eemale wois hoida.

Aeg-ajalt seisma jäädes, kuulatas ta kõigile poole
enese ümber, et mitte M e loksu langeda. Suure rutuga
oli ta edasi tõtanud ning lühikese ajaga hulga maad oma
selja taha jätnud. Wististe pidi ta juba waenlase piir-
konnast wäljas olema ning sellepärast wöis ta kergemalt
hinge tõmmata ja oma wäsimust wälja puhata. Rutu-
line jooksmine ja alaline ponewus ning hirm waenlaste
eest oli tema jöuu nõnda ära kurnanud, et ta enam ei
suutnud edasi tõtata. Ühe metsatee juurde wälja jõu-
des, tahtis ta praegu ühe puutüwe najale toetades ennast
wälja puhkama hakata, tui talle tasane sosistamine
korwu kostis.

Peaaegu oleks ta kisendanud, nii rängaste kõhutas
see sohin teda. Ta kuulatas kõigest kehast wäriftdes.
Natukene aega oli kõik wait.

Öö oli soe ja ilus, ehk kuu küll madalasse oli
wajunud ja tema walgus enam paksu metsa alla ei suut-
nud tungida. Waese põgeneja hmg ähwardas rindu
kinni jääda ja suured higitilgad woolasiwad üle tuumen-
dawate põskede. Ta pidi oma hingamist tagasi hoidma,
et enesest mitte healt anda ja et hoolega tuulata, mis
ta ümber sündis.

Häkiste kuulis ta jalaastumisi. Ta hoidis hinge
kinni ja ta silm püüdis pimedusest läbi tungida. Näha
ei olnud midagi, aga selle eest tuulis ta tasast natsumist.
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Ta tundis seda healt — see oli püssi winna tõmbamine.
S i i s oli jälle to i ! wait — ta tema ei liigutanud
ennast paigast.

Kas ta ikka meel Inglise wahisalkade seas wiibis.
woi oliwad need juba buurid? Pidi ta healt tegema, et
ennast tunda anda, sest et teda kuuldud oli, selle üle ei
kahtlenud ta isegi enam. Aga miks pidi ta ise enese
äraandjals saama? Kui teisel pool wait oldi. siis wois
tema sedasama teha. Paks, pime mets andis warju
ootamata pealetungimise eest, sellepärast ei olnud siin
enam ni i kardetaw lugu, nagu enne piiriwahiga kokku
puutudes.

Ehk ta süda küll täis hirmu oli, siiski püüdis ta
ettewaatlik olla.

Ta oli ennast waewalt jalgade peale ajanud ja
tahtis tasakesti oma teed minna, kui talle korraga
sõnad korwu kostsiwad:

— Peaaegu oleksin ma pool hinge onnistust selle
eest pandiks pakkunud, et rebane juba siin on, aga nüüd
on ometi kõik jälle wait jäänud.

Põgeneja sai waewaga weel ehmatusekisa ta-
gasi hoida, sest see oli petetud piiriwaht, kes neid sõnu
kõneles. Ta tundis teda ta healest selgesti.

— Läheme aga edasi, rääkis üks teine heal. S i i n
metsas minu teada teist teed enam ei ole ja ega see jooksik
kaua metsa ei woi jääda, sest tal on waja ruttu edasi
saada ja mets on siin ja seal pea läbi tungimata. Wa-
hest jõuame talle weel järele. Ja kui meie juba ees
oleme, siis langeb ta ni i kui ni i meie kätte.

— Kõige esite peab ta minu käest püssikuuli enese
kehasse saama, siis weel tahame edasi kõneleda, wastas
waht wihaga. Aga ma pean siin weel weidi ümber nuus-
kima, ehk muidu peaksin ma enesele igawesti rumalust
ette heitma. Teine kord ei pea mind leegi hing enam
petma ja ilma tinutamata oma teed minema.

— Kas tead, wader. rääkis teine, kelle heal põge-
nejale tundmata oli. Meie teeme tõesti paremine, kui
wahi peale tagasi läheme ja sinu terwe tondiloo
unenäoks peame. Homme on kibe päew ja meie ei pea
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endid ilma hädata mitte nönda wiisi wäfitama; pärast
muidugi enam rahu ei ole. Ja kes teab, kas mete wahest
juba toguni wacnlaste piir is ei ole?

— Ah, mis sellest, siis laseme endid wangi wotta
ja meie teame, et köil wiletsused meist mööda on.

— Aga kut nad meid püüdma ei hakkagi, waid üksi
sihi märgiks tarwitawad, mis siis?

— Jah, selle peale peab tüll mõtlema, sest ega
neil lollidel aru ei ole. Wahest teewad nõndasama, nagu
meie juures wiisits on.

— Nönda metsalised nad wististe ei ole, aga mina
ei tea, kust nad kuulda saawad, mis meie laagris sünnib,
wahest motlewad kättemaksmise peale.

— Ja, jah! ega see neile waenlastele ei meeldi,
et Meie nende söjawangid lihtsalt maha laseme, et nendega
mitte oma tallist leiba raisata ja enestele igalpool tüliks
hoida. Ja homme peawad koil need, kes weel terwed on
ehk terweks wöiwad saada, langema, sest ühes ei woi
meie neid wedada ja maha jättes saaks meil nendega
edaspidi jälle kui waenlastega tegemist olema. Nende seas
olla ka üks tähtjas pealik buuride wäest. Kellest midagi
enam loota ei ole, need wöiwad jääda, kus nad on, nen-
desse meie ei puutu — see on ju wäga kristlik!

— Ja muidugi, meie kuninglik sojawägi on ju
ikka kristlikus mõttes ja puhtas inimesearmastuses wöt-
delnud.

— Ah, mis niisugused suured asjad meie sugu-
sesse puutuwad! Mõnikord ikka ei tea kindralid ega
kirikud isegi, kuidas õigem on, kas wötta woi jätta, wöl-
lasse tõmmata ehk r ist i puua. Puhas rumalus, niisu-
guste asjade üle tülitseda, tehku iga üks. kuidas arwab
ja sellega on asi möödas. Pangu nad tähele, mis mina
teen, kui oma linnu kätte saan. Aga enne on waja otsida,
lellel niisugune hea nina on kui minul, see peaks juba
lõhnast ära tundma, et meie lind laugel ei ole.

Nüüd ei olnud enam silmapilkugi aega wiiwitada.
Nagu tagaaetud metsaloom kargas põgeneja mõne sam-
muga metsa puude warjule. Ta kuulis enese taga weel
püssisid paukuma ning tundis, et teda taga aetakse. Ta
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jooksis ja jooksis ning ei kuulnud ega tunnud en?se üm-
ber Pea enam muud midagi, kui iseenese südame peksmist
ja palawat hingeõhku, mis waewaga ta tormisest rinnast
wälja õhtus.

Kui kaua ta sel wiisil põgenenud, ei teadnud ta
ise mitte. Korraga läks ta ümber selgemaks. Mets jäi
harwemaks ja eemalt wilkus tulekuma wastu.

Ühe silmapilgu seisatas ta ja kuulatas. Tema ei
saanud aga hinge tagasi ega woinud midagi kuulda.

Ta ruttas walguse poole edasi.
Natukese aja pärast seisis ta ühe wäitse hurtsiku

ees. See oli seestpoolt walgustatud ja tulekuma tungis
läbi wäikese akne wälja oo' pimedusesse.

Ta ei jõudnud enam edasi, ta pidi siin warju ot-
sima. Wahest oliwad head inimesed, kes siin waesuses
elasiwad, wahest pahad — aga tas oli tal siis nüüd weel
walida, kelle hoolde ta ennast woib usaldada!

Ta koputas tasakest: ukse peale.
Sees oli kõik wait ja jäi ka wait.
Ta koputas weel kord, aga waljumalt. Üks hoi-

gaw heal tuli kuuldawale. Warsti peale selle liigutas
ennast keegi. Ta kuulis sammusid.

— Kes seal on? küsis kellegi naisterahwa heal weidi
kärisedes, aga Hollandi keeles.

Lootuse säde helkis ta hinges. Ta ei olnud
Mitte waenlaste sekka sattunud. Jumalale olgu tänu!

— Üks waene, wäsinud sõjamees, kes teie katufe
all warju otsib, andis ta wastuseks. Kui teie head ta-
hate teha, siis wötke mind oma ulu alla, sest ma ei
suuda enam ühtegi sammu edasi minna ja tagaajajad on
kännul. Taewase halastuse pärast palun ma mind mitte
ara tõugata. Selle kulles ei rippu mitte üksi minu elu,
waid ta weel palju muud, mis rohkem wäärt on.

Uks läks lahti ja üks wana naine pölewa küünlaga
seisis ta wastas. See waatas tähelepanemisega wöera
nooremehe kahwatanud näosse, nägi ta wäsimuseft norke-
waid liikmeid, kuulis ta tormilist lõõtsutamist ja tundis
ta palawat hingeõhku. S i i n ei woinud teisite olla —
Mis ta kõneles, pidi tõde olema.
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Liigutust tagasi hoides käskis wana naine woerast
sisse astuda, sest lahtise ukse peal pikka juttu ajada ei
olnud mitte küllalt ettewaatlik. Oliwad kardetawad ajad ja
keegi ei woinud teada, tust hädaoht luuras. Kes ni i -
palju aastaid, nagu tema, rahutumatel sõjaaegadel elanud,
pidi mõndagi elutarkust kogunud olema. Tema wanas
peas särasiwad wcel elawad, targad silmad, mis iseäralist
waimuritkust ja meeleauusust awaldasiwad.

— M i n u alatu maja ukse peale ei pea keegi abi-
tarwitaja ilma asjata koputama, ütles ta ust enese taga
tinni pannes. Seda rohkem rõõmustab mind, seal aidata,
kus abi kõige hädalisemalt waja on ja kus see mitte ühele
kölwatule osaks ei ole saanud. Meie elame rasketes aega-
des, mu poeg, kus nii palju wiletsust olemas on, et meie
juba puhtast inimesearmastusest aetud abi peame andma,
aga kus meie ka juba ette ara näeme, et meie head teod
äratundmist ega tänu ei leia.

— Oh kui hirmus see on, rääkis noormees suure
waewaga ning langes wäsimuse pärast lähema pingi peale
maha. Ärge pange pahaks, emake, ma ei jõua enam,
ma olen puruwäsinud. Laste mind weidi puhata, mul
on tarwis jõudu koguda, ma pean lohe jälle minema. M a
põgenesin waenlaste eest — nad ei tohi mind kätte saada,
sest minu ülesanne ei ole weel mitte täidetud.

— Waene laps, teie teete mulle haledat meelt.
M i l l a l tuleb kord jälle rahu meie nurmedele tagasi ja
mil lõpeb see põhjatu ahastus otsa! Tulge, ma annan
teile oma aseme, sest muud ei ole mul majas, mille peal
teie oma wäsimust wälja woitsite puhata.

— Oh tui südame Põhjast tänan ma teid!
— Kas ma teile midagi teha karastuseks ei wöi

pakkuda?
— Wett, kui paluda tohin.
Ja ta jöi ahnelt jooki, mis maja perenaine talle

käite toi.
— Tuhat tänu! See kosutas. Nüüd palun

mulle kohta näidata, kuhu ma ennast ära wöin peita, et
tui waenlased siia pealsiwad juhtuma, mind mitte ei leiaks.
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— Olge mureta, siit ei pea teid leegi leidma.
Haawatud inglased olen ma majasse poetada wotnud —
kui seda nähtatse, jäetakse mind rahule.

Häkiline, wali koputamine ukse taga pani mõlemad
kohkuma.

— Need nad on — minu tagaajajad! Jumal, ole
ise meile armuline!

Jälle kuuldus koputamist. NZrk uks ei jõudnud
wististe kaua nende raskete hoopide wastu panna, mis
wäljasftoolt niisuure wihaga tema peale maha hakkas
sadama. Kui teda mitte kõhe ^vabatahtlikult lahti ei teh-
tud, siis pidi ta pea langema.

Suure rutuga haaras wanake põgeneja haawatud
käest kinni ja kiskus ta enese järele, mi et see walu pä-
rast waljuste oleks tisendanud ning lükkas ta ühte pime-
dasse nurka, kus ta midagi enese ümber ei näinud.

— Jumala pärast, olge siin wait, kuulis ta weel
enesele körwa sisse hüütama; siis oli, nagu liiguks üks
lükataw uks ja weel üks iseäraline kähin kostis ta körwu,
siis ei kuulnud ta enam muud kui põrutanust ja kolista-
mist toa ukse taga, mis iga silmapilguga ikka weel wiha-
semaks läks.

— Kas teie teete selle ukse lahti, woi meie paneme
teie terwe hurtsiku põlema! Niisugune nõia pesakond.

Põgeneja oma peidupaigast kuulis nii hästi, et ta
igast sõnast aru sai. Ta tundis juba healest ära, et
seesama waht oli, kes teda esite rahuga läbi lasknud,
siis kui äraandjat taga ajanud.

Külm higi tõusis tal otsa ette. Kui nad teda siit
leidsiwad, siis oli kõik ladunud. Ta oli tema ähwardust
kuulnud, mille täidesaatmise juures temal asja tähelda et
olnud. Ja praegu lahutasiwad neid ainult weel paar
õhukest seina, mis millegi eest wastutamist oma peale ei
woinud wotta. Oh, kui need seinad endid awasiwad,
siis Jumalaga! sa inetu, waenuline i lm !

— Kes seal nii hirmsaste põrutab ja haigete öö-
rahu rikub? küsis maja perenaine.

— Silmapilk lahti, w3i pagan wotku teid kõige
ihu ja hingega! oli wastus.
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Ja sellepeale kuulis ta us^lahti minema.
— Kus on see noor Buuri toer, kes siia jooksis?

Räägi Vigust, wanamoor, ehk muidu —kas seda tunned?
Kõneleja wehkles oma jämeda kõne juures püssi-

päraga, nagu tahaks ta seda iäie jöuuga hurtsiku pere-
naise peale maha langeda lasta.

— Mina ei tea ühestki koerast midagi ega mõista
üleüldse mitte, mis teie soowite. Kõige pealt palun ma
rahulikult kõneleda; mul on rasked haiged majas, lelle-
del rahu waja on.

— Kas sa wanamoori näed — niisugune noid,
küllap meie näeme, kas sinu sawine aju mõistustest sõna-
dest aru hakkab saama woi ei. Selle noore poisikese,
selle äraneetud buuride salakuulaja pead sa meile wälja
andma. Anna tuli siia — meie tahame su haigeid wähe
lähemalt waadata!

Kõige nimel, kel ristiinimese weri soontes woolab,
palun ma tasa olla. Teie woite ju teha, mis tahate,
kuid niipalju kära ei ole selle juures ometi waja teha.

— Kas sa näed, kuidas ta weel edwistada oskab,
just kui noor tüdruk. — Hehei, sina tahad küll wististe
weidi armatseda — oleme ka ilusad poisid. — Aga nüüd
näita, kus sinu haiged seisawad?

— S i i n !
Ja ta wiis mõlemad sissetungijad kSrwalseiswa

kambrikesesse, kus kaks haiget oleasemel puhtasiwad.
Ainus Pilk juba näitas, et neil siin mitte otsitawaga
tegemist ei olnud. Mõlemad oliwad wanemad mehed ja
tandsiwad nündat habet, nagu koil Inglise soldatid ja
ohwitserid Ladysmithis.

Natukene kohmetades wahtisiwad tagaajajad haigete
peale. Teine nendest ei maganud mitte, ta oli pool unes
— ta silmad seisiwad pilukile, aga ometi ei näinud ta
neid, kes tema ees seisiwad. Keha haawast külje peal.
mis liigutamisega lahti läinud, nirises wärsket werd
wälja. Manate pühkis were ära ja seadis sidemed korda.
Sette juures täis ta haigega ümber, nagu oleks see tema
enese laps; isegi pealtwaatajad tundsiwad eneses weidt
inimlikku liigutust.
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— Kes see mees on? küsis teine woeras osa-
wotmisega.

— M a arwasin, et teie teda juba ta mundrist
ära tunnete, et ta üks Inglise stabiohwitser on, kes eila
öösises lahingus haawatult fojawäljale jäi, tuna teised
oma õnne põgenemises otsisiwad. Sume waewaga olen
ma ta oma katuse alla kännud, et talle esimest abi anda.
Ta on palju werd laotanud ning lameb itta weel mi-
nestuses.

Wahisoldatid wahtisiwad kord teineteise ja siis jälle
naise otsa. Kas see wana naine inglaste sõber oli, et
ta Inglise haawatulele oma majas aset andis ja neid
rawitses? S i i s polnud see muud midagi kui pettus, ja
tema armutöö paljalt silmakirjaks? Kes wöis siinseid
inimesi uskuda? Isegi inglased käisiwad siin buuridega
käsikäes ja tegiwad .Labastajatele" takistusi.

— Kes see ohwitser peaks olema? Kui ta nii rän-
gaste oma nägu ei oleks muutnud, peaksin ma teda tundma,
sest tuttaw on ta mulle.

— Ka mina olen seda peenikest nina ja sedai
kõrget otsaesist näinud — aga les ta on, seda ma e
tea — ja mis see ka minusse puutub! Aga tuleme oma
asja juurde tagasi.

— Kus weel haigeid on? hüüdis ta terawa rohuga.
— Muud mul ei ole. wastas perenaine, tes siia-

maale sõnalausumata wöeraste juttu pealt oli kuulanud.
— Wanamoor, see peab sul tallis maksta olema,

kui sa meid narriks tahad pidada. Meie ajame üht ära-
andjat taga. Kui sa niisugust silmapilk meile wälja ei
anna ja enese juures peidus hoiad, siis teed sa ennast
kaassüüdlaseks, teiste sõnadega — äraandjats! Sa ei
ole mitte enam nii noor, et ei teaks, mis trahw niisu-
guseid ootab. Mõtle järele, aga ruttu — meil pole
lusti ootama hatata. Nvh!

Ühe silmapilgu oli ta lahewahcl. mis teha. Sal -
gamine oli kardetaw asi: lm nad maja läbiotsimise ette
wötsiwad, siis wöisiwad nad sala ukse üles leida chtpei-
dusoleja ise wöis ennast ettewaatamata wiisil ära anda.
S i is oli ometi tõik tacunud ja tcma tui kaassüüdlane
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sattus wäga punutu oleku sisse. Kas ei pidanud ta pa-
rem üles tunnistama, et ennast lingust peasta. Noorest
mehest oli tal küll wäga kahju, aga tas ei waata iga
üks toige esite selle peale, kuidas ta ise enesega walmis saab!

Aga see kahtlemine testis kõigest paar silmapilku.
S i is oli ta oma nõrkuse üle woitu saanud. Pidi tema
oma majas üht abitarwitajat hukatuse sisse lükkama?
Kui tema teda mitte kaitsta ei wöinud, siis ei oleks ta
teda oma warju alla pidanud wötma. Sellest silmapil-
gust saadik, kus ta ennast tema katuse all warjul teadis
olema, oli tema tui majaperenaise kõige kõrgem inimese
kõhus toite oma jõudu tema kaitsmiseks tarwitada. See
oleks kahekordne äraandmine. kui ta seda noort inimest
nende toorete soldatite kätte wälja oleks annud. Ei,
tema kmdel otsus o l i : tulgu mis iganes tahes, wälja ei
anna ta teda mitte.

— Noh, wanakene, sa mõtled weidi kaua, hirwitas
wahisoldat pilkawalt. S u l näib waene mälu olema ja
peidunurk ei taha enam hästi meelde tulla. Kas pole
ni i? Oota, wahest wöime meie awitada.

Ja püssipäraga hakkas ta wastu seina põrutama,
nagu tahaks ta terwet maja sisse lüüa.

— Aga isand, mis teile pähe on tükkinud, et nii
metsalise wiisil minu haigeid tülitama hakkate, hüüdis ta
hirmuga, kuna ta eneses lindlaste ette oli wotnud, tui
see teisiti ei lähe, selle tahe rööwlinäoga awalist woit-
lust algada, Ta näis kaswama ning ennast oma täies
suuruses püsti ajades, seisis ta nüüd. pikk. sirge ja
auupakkumisele sundiw naise togu. seal, et woitlust wastu
wotta.

— Näe nõida, waata ometi kord! hüüdis me-
hike pool pilgates, pool imestades. See wana kass woib
weel küünistada.

— M i s olemas ei ole, seda ei wöi teie wälvl
nõiduda, kui teie ka terwe maja maha peatsite lohkuma.
Mõistlikud inimesed luulewad. mis neile üteldakse ja ei
riisu mitte nende rahu, kes üürikese aja eest weel nende
ülemad ja käsuandjad oliwad ning nüüd rasketes haa-
wades haigewoodil lamewad.
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— Kas sa kuuled, mis ta kõik kra ei tea. Need
surmakandidaadid peawad meie käsuandjad olnud olema!

— Wöib küll o l la— wastas teine, aga ka amult
o l n u d . M a soowin neile onne, et nad warsti oma
onne tulewases ilmas wöiksiwad tatsuda, sest siin on nad
juba kõik oma trumbid wälja mänginud.

Ja mõlemad naersiwad oma toore nalja üle.
S i i s otsisiwad nad weel sinna tänna. Terwes

majakeses ei olnud rohkem kui ainult taks kammert, nagu
nad warsti ära näglwad, ja sealt ei leidnud nad midagi,
mis neid oleks huwitanud, kui üksi wiskit ja brändit.
See et olnud aga mitte halb leid, sest nüüd istuti i lu-
saste toolile maha ja maitsett hüwa märga, mille juurde
perenaine ka weel sakuskat pidi tooma.

Kui nad veale selle ka weel maja ümber paar Iceru
oliwad teinud, ütles teine nendest:

— Toepoolest ei ole siit mitte midagi leida. Wa-
nake näib ka tõesti jumalakartlik inimene olema, kes to-
husetundmuse ja südametunnistusega nalja ei heida.
Tema poetab meie ohwitserisid, aga oma südame põhjas
hoiab ta ometi buuride poole.

— See pole meie asi — poiss on ära putkanud
ja -

— Ja see pole ka mitte meie asi, rääkis teine
wahele. Mina tunnen enese laua aja järele jälle kord
inimese olema, nii terwe ja roömsa, et ma seda wana-
moori weel ta hea brändi eest elada tahaksin lasta. Kas
pole tõsi, sõber, meie kuninganna ei ole oma sõjameestele
jöulukski nii head pidu walmistanud, nagu fee wana siin
meile. Elagu, see wana mürakaru.

Ja sellejuures näitas ta naerdes maja perenaise
poole ning jöi pudeli wiimse tilgani tühjaks.

— Ah. mis, meie kallis pisarsilmne kuninganna
oma waga lamba südamega saadab oma terwe shotoladi
tagawara köil Afrikasse, aga brändi ja wiski jätab ta
enesele — o, ma usun, nüüd supleb ta küll selle sees,
sest see üksi, mis läbi kori läheb, ei suuda weel tana-
nahka kaotada, mis tühjaläinud rööwiläik Afrika lulla-
kaewandustesse sünnitab.
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— Aga mees, mis rumalat juttu sina seal suust
wälja ajad? manitses teine, kui teegi meid siin kuuleks,
siis woitsid sinu päewad küll pea loetud olla. See on
ju äraandmine, inimene, ole ettewaatlitum'.

— Oh, tühja kah, wastas esimene rõõmsas tujus,
paljad sõnad ei wöta weel neid hulka wnnapudelisi temalt
ära, mis igapäew tema käte läbi lähewad, aga kahju on
ometi, et ta oma shokoladi parem ise ära ei söönud, sest
meie ei ole sellest ometi midagi saanud.

— Jäta kord oma patused loned, ehk muidu wöid

sa kord weel wollas kõlkuda.
— Ükskõik, aga enne noualsin ma weel oma naela

shokoladi wälja, eht kisendaksin walju healega ilma wälja,
et see kõik muud midagi ei ole, kui pettus ja

— Pea ometi ükskord oma suu! käratas teine
wahele ning kõneles siis lahkemal toonil, juttu teiste as-
jade peale pöördes, edasi: — Kas tead la, sõber, nüüd tuleb
mulle meelde, kes see poolsurnud haawatud ohwitser on?
— Leitenant Wood on ta! Sa tunned teda ometi!

— Pagana päralt, jah, sinul on hea nutt, tema
ta on toepoolest. Selle mehega ei ole nalja heita ja
mina ei taha temaga midagi tegemist teha. Katsume
nüüd, et aga minema saame — Jumala pärast, rutta
ometi weidikene.

Waheajal oli põgeneja oma üleliigses wäsimuses
oma mõtlemise laotanud ning une sarnasesse olekusse
langenud, ilma et see tosutaw rahuline uni oleks olnud.
Hirm ülesleidmise eest oli ta uimaseks teinud ning ammu
juba ei mõistnud ta üht ainust sõnagi enam, mis kör-
walolewas toas kõneldi, ehk ta küll kõik weel kuulis.
Muidu oletsiwad wiimsed sõnad teda üles ehmatanud.

Kuna tema selwiisil ilma tundmiseta ja mõtlemi-
seta oma warjupaigas lames. kaswis majaperenaise kar-
tus kõige kõrgema tipuni. Tema teraw torw kuulis po-
gcneja rutulist hingetõmbamist. Ta aimas, mis seal oli
sündinud, ning walmistas ennast selle hirmsa silmapilgu
wastu ette, mil põgeneja andeksandmatu unustus taga-
ajajate tähelepanemise enese peale pidi tõmbama.
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Õnneks oliwad nad wiinast nõnda waimustatud,
et nad enam midagi muud oma ümber ei kuulnud, kui
iseeneste lärmitsewaid sõnu.

Nagu raske t iwi langes maja perenaise südame
pealt, kui need kaks kangelast, kes Inglise kuulsuse ja
suuruse eest sodisiwad, esimesel toibu kähmaku! üle lagen-
diku wankusiwad ja metsa marjul waataja silmist ära
kadusiwad.

XVI.

Päike seisis juba ülewal kõrgel, kui põgeneja oma
wiletsalt asemelt üles tõusis ja lühikese ümberkäperdamife
järele oma meeled mõtted jälle tagasi leidis. Öösised
juhtumised tärkasiwad talle jälle meelde ning ta mäletas
kõike kuni enese ärapeitmifeni, siit aga edasi ei teadnud
ja enam midagi. O l i ta praegu weel tiisikuses, ehk oli-
wad tagaaiad ära läinud?

Ta seisis wagufi ja kuulatas. Ainus heal, mis
talle kZrwu ulatas, oli nagu haige hoigamine. Aga tas
seal ka ei kõneldud? Ta kuulatas terawamalt.

Ta korw ei olnud teda mitte petnud, mis ta kuu-
lis, oliwad sõnad, üksikud laused, mida üks inimene kõne-
les. O l i see kõneleja üks tema tagaajaja ehk mõni pala-
wikus jampsija haige? Ta mõtles selle üle järele ja lei-
dis, et fee üksi haige poolt wois tulla. Ta otsis ette-
waatlilult ust. mille läbi wälja saada. Et see aga tal
mitte korda ei läinud, siis koputas ta tasakesti.

Sammud lähenesiwad.
— Teie olete juba ülewal, kõneles wanükese heal.

Oodake weel silmapilk, kõhe teen ma lahti.
Uks läks lahti ja hele päikese walgus tungis kott-

pimeda kambrikese sisse, ni i et seesoleja silmad kinni
pidi suruma.

— Kas nad ara on läinud! oli ta esimene küsimine.
— Jah, heldele taewale olgu tänu, wastas maja

perenaine rõõmuga. See oli raske hädaoht, mis meie
üle waritses. Jumal andku, et ta ialgi enam tagasi ei
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tuleks l M a tundsin ennast nagu polewate süte peal,
nagu öoguks maa jalgade all. Missugused toored ja
kolwatud inimesed need oliwad 1 Midagi pole neile püha.
Nad sirutawad oma pühitsemata käed niisama rahulikult
oma kaasinimeste eluõnne kui oma ülemate auu järele
wälja. et seda maha liskuda; ka oma kuningannat ei jäta
nad teotamata. Aga jätame meie seda — ma loodan,
et nad enam teist korda ei tule.

— Tänan teid kõigest südamest teie auusa meele
eest, et teie ühele õnnetule woerale kaitsemist olete annud.
See heategu on suurem ja rohkem wäärt. kui ühe häda-
lise elu peastmine. Woib olla, et wäga paljude käekäik
selle küljes rivub, kas ma täna weel õigel ajal pärale
jõuan. Sellepärast pean ma tõttama, nii palju kui
jõudu on.

— Aga teie olete weel ni i wähe wöinud puhata. —
— Wälja puhata wöime meie siis, kui meil selleks

aega on — nüüd nõutakse meilt tegu.
— Õige, mu laps. aga enne kosutage oma teha

weidike. M u l ei ole mitte palju, näljased tagaajajad on
kõik ära tarwitanud. Si iski on natuke rohkem kui
mitte midagi.

Sellega pani ta noorele mehele mõned waagned
ette, kes röomu ja tänuga oma keha tinnitama hakkas.
Minewast ööst saadik ei olnud ta iwakestki suhu saanud
ning nüüd andis nälg ennast seda selgemalt tunda.

Wanake silmitses nöörimeest nähtawa huwitusega.
Näis, nagu oleks ta siiamaale millegi asja üle kahewahel
olnud ning nüüd iseeneses selgusele jõudnud. Ta nae-
ratas rahul olles ning toi tassi sooja tohwi lauale.

Üks haige oli ammugi juba üles ärganud ning
ajas kõiksugu segast jampsi juttu-

Häkiste targas noormees istmelt üles, tass kukkus
kõige täiega maha ning läks puruks.

— M i s see oli? hüüdis ta siis ära ehmatanult.
Kust tuli see hüüd?

Wanake ei pannud mitte weidi imeks. Tema ei
olnud midagi iseäralist kuulnud, mis niisugust ehmatust
oleks woinud sünnitada.



136

— Olge rahul, nüüd pole midagi enam karta,
waigistas ta siis. See polnud midagi muud. kui ühe
palawiku-haige jampsifonad. See waene lameb juba
laua ilma meele mõistuseta raskete haawade käes maas.

— Nora! Nora! kuuldus nüüd selgesti.
— Taewane Jumal, see polnud mitte pettus —

see on tema hüüd — ta elab. ta elab, oh. tas see
woimalik on!

Roomsa kilkamisega oli ta üles käranud ning haige
asemele tottanud, tust see hüüdmise heal tuli.

Haige waatas nagu otsides enese ümber. Walu
oli ta näo nõnda ara moonutanud, et teda waewalt weel
ara wöis tunda. Ühe silmapilgu seisatas noormees nagu
liwisammas ilma liitumata paigas, siis langes ta haige
woodi ette pölwile.

— Kuno, Kuno! hüüdsiwad ta huuled.
See oli nagu surewa südame waluhüüd.
Haige pilk wiibis woodi korwal pölwitaja näo peal,

siis eksis see jälle ümber, ilma et lõige wähematti aru-
saamist oleks näidanud.

— Nora, sina oled mu süü kätte maksnud, rää-
kis ta sus tasase healega. Mina sain sinu rahwa, sinu
maa waenlaseks — ja niisugune on ka sinu waenlane —
sa oled hästi teinud — mu süda walutab, aga see on
magus walu, onnis haigus — kui ma suren, siis
suren ma sinu eest, sest sina oled seda tahtnud — sinu
täsi on tohut mõistnud — ära ole enam pahane —
kättetasumine lepitab kõik. — Wihapidamine on sellega
kustutatud. — Nora, Nora, lase oma ümbert tinni ha-
tata, armastuses — polewas, surmast läbi kestwas
armastuses. — NSnda, jah nõnda, oh tui magus, kui
taewalit aga mis see hirmus elukas, fee tohutaw
tont siis tahab? Oh minu Jumal — aidake, peastke
mind! ta purustab mu waese pea, mu meeled lähewad
segaseks selle hirmsa rõhumise all — mu ümber walitseb
pimedus, kõle öö — taewa wälgud wehklewad — püssi-
rohi lõhnab — sajad surnukehad — walutawad haawad
— aurawad wereojad — hädakisa keskel palwed ja wandcd
— ja üle kõikide astub wikatimees ilma südameta —
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kõik näewad teda, ilma et endid tema eest peasta wöils.
Ta peab rikast lõikusi. — Aga üle kõige heljub wara-
ahnufe ja ülekohtu must tont, rahulist elu ja onne
häwitades, wiletsust wälja külwates. — — Aga näe,
seal läheb heledaks — päikese selgeks — üks walguse
togu astub alla, ta käes on kuldne õiguse moet, ta
silmad on linni seotud — ta kaalub. — — Ja näe,
ühe külje peal seisab leegitsewas tulekirjas lugeda: Weri-
töö! teisel pool: kõige kõrgemate inimliste waranduste
tailsemine.

— Minu Jumal — need on ju Inglisemaa ja
Louna-Afrika wabariigid. — Terwe maailm on tunnis-
nieheks ja hõiskab wiimastele, kuna esimese poole toit
sügawa pölgtusega waatawad. — Wiige ära see hirmu-
pilt minu silmade eest — need polewad walu pärast —
ma ei wöi enam näha — ma ei taha midagi kuulda —
mu keel ei woi enam kõnelda — ta höögub — juua —
— Nora!

Ta langes wäsinult asemele tagasi ning rääkis
weel arusaamata sõnu. Tema torwal pölwitaja noor-
mees tõstis ettewaatlikult ta pea üles ning pani jahu-
tawa joogi, mida maja perenaine talle toonud, huulte
peale ning haige jöi mõne hea lonksu. S i is laskis ta
oma pea jälle asemele tagasi wajuda ning natukese aja
järele oli ta sügawasse unesse langenud.

— Halastaja taewas, kui ta nüüd sureb! ohkas
noormees ning waatas seal juures ütsi-silmi haige otsa.
Ta keha wärises ning silmades hiilgasiwad pisarad.

Maja perenaise silm uuris kordamisi mõlemaid
Talle näis nende kähe olekus palju moistatuslist olema.
Nende wahel pidi midagi olema, mis neid iseäralise
sidemega ühendas. Ta ei olnud mitte uudishimuline,
aga siiski huwitas sarnane nähtus teda kõige suuremal
moedul. Tema terawalt nägew silm seletas nii moudagi
asja ning ka siin arwas ta seletust leidnud olema, ja
mida tauem ta nooremehe otsa waatas, seda kmdlamalt
hakkas ta ise uskuma, et ta õigete jälgede peale
oli jõudnud.

10
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— Olge rahul, mu laps, rääkis ta emaliku osa-
wotmisega, ta ei sure mitte. Tema haawad ei ole elu-
kardetawad. Ta on aga palju werd laotanud ning sellest
tekkinud haawa-palawik paraneb iseenesest, tui ta
rohkem jõudu on kogunud. Käimatust, tema saab
weel täitsa terweks.

Tänulikult waatas noormees, kelle paled jälle natuke
punetama oliwad löönud, rääkija otsa, siis hakkas ta
tema mõlematest kätest tinni ning litsus nad korda mööda
oma höogawate huulte peale.

— Oh kui südamepõhjast tänan ma taewa heldust,
et see kõik nõnda on tulnud, rääkis ta, soojusega wana-
kese käsa pigistades. See oleks hirmus kuritöö olnud,
nüüd ei ole see mitte enam. — Oh, ma tunnen ennast
aga hirmsast koormast wabastatud olema — tema ei tohi
mitte surra, ta peab terweks saama — ta peab para-
nema. Lubage, et ka mina tema parandamise juures
midagi tohiu teha. Ega teie seda palwet ometi kuul-
mata ei jäta!

— Mind rõõmustab wäga, et teie nii suure osa-
wotmisega haigete üle kõnelete, aga teie nimetasite ju ühest
tähtsast kohusest, mis teil täita olla — ja peale selle
on noori mehi mujal pool rohkem waja tui haigete
poetamise juures, mis emmiste wanemate naiste asi on<

Wiimseid sõnu oli ta iseäralise rohuga kõnelnud
ning selle juures waatas ta naljaka naeratamisega noore-
mehe lökendawasse näosse.

— Ja jah, teil on õigus, haigetalitus ei kõlba
meestele, sellepärast peate teie ka ühe naisterahwa haige-
talitajaks saama. Teie saate tema abi tarwitama. Ja
nüüd elage hästi; ma ei tohi enam silmapilkugi wiiwi-
tada. ma pean ruttu laagrisse tõttama. Tuhat tänu
kõige hea eest, mis teie mulle olete teinud.

Haige huultelt kõlas jälle Nora ja noormees waa-
tas kurwameelse kaastundmusega tema poole.

— Kes on see Nora? Teie tunnete teda ometi!
küsis perenaine kimbutades.

— Nora on waene Vnnetu tütarlaps, kellcl miski
onn suurem ei woi olla, tui selle mehe terwekssaamine.
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— Ja jah, ma mõistan, ütles perenaine wahele.
— Selle läbi saab ta raskest wandest wabaks, mis

selle mehe surmaga teda koormama jääks, kõneles noormees
edasi, ilma et teise wahelerääkimine teda oleks eksitanud.

— See kõlab imelikult — täis saladust.
— Olgu fee nüüd kuidas ta on, jätame seda puu-

tumata, küllap see pea loik iseenesest selgub. Ja nüüd
jumalaga!

Ta läks rutuste minema.
Wanake waatas talle järele. Nooremehe wiimased

sõnad oliwad teda seganud. Ta ei woinud mitte enam
täitsa julge olla, kas ta oige seletuse oli leidnud.

Kas oli tema see eht mitte?

X V I I .

Buuride laagris istusiwad ülemad wäejuhatajad
koos, söjanöuu pidamas. M i s waenlasel niisuguse lahingu
järele mõttes seisis, oli teadmata ning terawamagi tähele-
panemiste järele ei wöidud siin selgust saada.

— Kas meie julgete wöitjate noorest juhatajast
ikka weel midagi kuulda ei ole? küsis kmdral Ioubert
ühe noore ohwitseri poole pöörates.

— Mitte midagi, kindrali herra.
—̂ Kas tema leidmiseks on ka toit tehtud, mis

wöimalik oli?
— Midagi ei ole tegemata jäetud, mis inimese

woimuses seisis, aga köit asjata.
— Langenute ja haawatute seas teda et ole?
— Nende wähede haawatute seas, mida Punase-

risti selts oma rawitsuse alla on wötnud, teda ei ole.
Ka surnud on hoolega läbi otsitud, enne kui nad maha
maeti — aga nende seas ei olnud ühtegi leida, kes ka
wähegi tema nägu oleks olnud.

— Ja teegi haawatutest ei tea temast midagi?
— Siiamaale ei ole weel lindlaste teada.
— Mikspärast mitte?
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— Köit ei ole weel meelemõistust tagasi saanud.
Ja just see, lellega teda wiimati ühes on nähtud, lameb
raskes palawiku jampsituses ning ei kõnele ainust
mõistlikku sõna.

— Imelik asi, mis woib temale juhtunud olla?
Ega ta ometi waenlaste kätte wangi ei ole sattunud?

— Ööpimedus ei lase meid selle üle otsustada.
Woiks küll waewalt uskuda, et waenlased ni i sume
kahju juures weel kedagi wangi wöisiwad wotta, aga
wöimata ei ole see mitte.

— Niipea kui haige meelemärkusele on tulnud,
peab temalt järele nõudma.

— Kindrali herra, teie käsk peab sündima.
Sellega pööris kindral oma wäe ülemate juurde

tagasi. Kõikide nägudelt paistis sügaw tõsidus ja pöne-
wus, sest praegu oli Colensost sonumik siia jõudnud.

— Meie sõjalik seisukord woib siin wäga tõsiseks
minna, rääkis Ioubert neid paberid läbi waadates. mis
sõnumit tema kätte oli andnud. Kindral Waren on
Bullerile suure wäega appi tulnud, et siis mitmelt poolt
ühe korraga üle Tugela joe tungida ja Ladysmithi poole
edasi marssida. Nõnda loodawad nad meie seisukohtasi
ära woita, meie wäge laiali pillata ja pealaagrist lahu-
tada. See on nende plaan, nii palju kui nende wäe
liikumisest ja tegewusest näha woib. Aga weel on see
paljas plaan ja muud midagi. Tema täidesaatmiseks
tuleb neil enne meie käest luba tuua, nii et ka meil
selle kohta weel oma sõnake on ütelda. Kolm korda on
nad juba niisuguse kahjuga tagasi löödud, et neil himu
peaks kudunud olema, weel uuesti oma pead tulle pista.
Aga wististe on nad nüüd niipalju uut jõudu juurde
saanud, et nad weel kord tahawad tatsuda. Kuid argu
nad oodaku, et niisuguseid lahinguid, mis meie saatuse üle
otsust peawad andma, ilma meieta lüüakse.

— Terwes Natalis on inglaste keskel jutud l i i -
kuma pandud, et waenlased juba üle Tugela jöe on
tulnud ja meie mehed tagasi löönud, kõneles üks kom-
mandandi märgiga mees. Aga mina usun, et see tõik
puhas luuletus on, et aga rahwa meelt waigistada ja
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Londonile traadi sõnumid muretseda, millel üsna toe
nägu on. See peab aitama Inglise sojawäe auu tõsta,
sest toe poolest on see ammugi alla nulli langenud.
Aga meie peame muidugi ka kõige halwemate juhtumis-
tega rehkendama ja selle tarwis on niisugused luuletatud
lood toguni kasulitud, sest need näitawad meile, mis
mcie waenlased püüawad. Seal on nad ühe uksekese
lahti jätnud, mille läbi nende salajamaid plaanisid woime
näha. Sellest peame enestele märku wötma, et seda
mõjusamalt wastu astuda. Kõik, mis weel ehk ette
wotame, tuleb enne hoolega läbi mõtelda ja ära taaluda,
et mitte wigasid teha. Meie waenlased wVüvad kõiksugu
katscid teha, sest et neil selleks mehi küllalt on, aga meie
weri on selleks liiga tallis.

— Kommandat herra Harmsenil on õigus, tä-
hendas Ioubert. Meie jöuud ulatawad ütsi siis, kui meie
nendega köigite kokkuhoidlikult ümber täime. Waenlasel
ei saa seda ettewaatust wististe mitte olema, seda pole
tal ta niihädaste sugugi waja. Temale on lootust teh-
tud, et tal inimese materjalist ialgi puudust ei tule.
et ikka uued salgad langenute asemele woiwad as-
tuda, nii et ta iga hinna eest edasi woib tungida. Bul<
leri laotamine ja kahju ei ole meie waenlasi weel targaks
teinud, nad mötlewad ikka. et kõik woidetud on, kui nad
üle Tugela saawad, kuid see on weel üks kõige wähematest
waewadest, mis meil ees seisab. Päris tõsine wöitlus
saab sellega weel algama ning niipalju maksma, nagu
nad mitte aimanudki ei ole. Kui meie wennad õhtu-
pool aga wastu jouawao panna, siis ei ole meil midagi
karta. Siiamaale pole meie waenlastest teegi weel näida-
nud, et meil põhjust neid karta oleks, waid nad on oma asja
wöimalikult halwaste ajanud. Bulleri wäe-juhatus on ju
otse ilma mõistuseta inimeste tapmine olnud, kuna French
ja Methuen temast weel möödagi lähewad. Ja Roberts
oma wapra stabi-ülemaga pole weel midagi teinud, mis
meile kartust woiks sünnitada.

— Aga neil woib niipalju uusi mehi meie wastu
ühes tuua olla, et meie Oranje wennad neid enam ta-
gasi ei suuda hoida, rääkis Harmsen. Kui waenlased
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enestele sel wiisil tee Pretoriasse lahti teewad, siis peame
Ladysmithi ümberpiiramife lõpetama ning kõdu tagasi
marssima, et isamaad kaitseda.

— Jumal kaitsegu meid selle eest! Jah, meie
ees seisab pime ja läbipaistmata tulewik — meie teame
ainult seda ühte, et meie wiimse meheni woidelda tahame
oma Püha õiguse eest. Millega see köil lõpeb, seda teab
helde taewas. Meie loodame, et õigus woidab, aga wa-
hest saawad need rööwli-salgad ometi kord meie luude
üle Pretoriasse rändama. Meie naabri-ruk on oma
sojawäesse ka woeraid wotnud, nende seas la palju inglasi
— sellest ei ole midagi head loota. Need wöiwad Juu-
daks saada ja meid waenlaste kätte ära anda. Ka ise
oma wäe juures peame wäga ettewaatlikud olema, et
meile äraandjate läbi kahju ei saa. Meie peame igal
tingimisel edasi minema, teist teed ei ole enam olemas.
Armu ei ole meil loota, ega meie seda ka ei oota.
Herra kommandant Harmsen wöib kõneleda, kuidas meie
inimestega, meie naiste ja lastega ümber käiakse.

Ühe silmapilgu aega waikis kommandant Harmsen,
nagu otsiks ta fonu, millega oma tönet algada. S i i s
hüüdis ta põlastusega ja libedusega:

— Meie keeles ei ole fönugi, milledega ni i hirm-
said asju õigesti woiks nimetada. Seal on nüüd need
liidetud Inglisemaa kuulsuse ja suuruse eest woitlejad!
Kerge meelega on tema asumaade politika juhatajad sõda
alganud, nüüd ujutawad nad meie maa lugemata wäe-
saltadega üle, kes määratu lawiine kombel kõik maa tasa
peawad tegema, mis ette tuleb. Et need laastajate par-
wed nüüd ootamata tugewat wastupanemist on leidnud,
siis on nad awalisest ja armsast wmtluse wiisist taga>
nenud ning teist, palju kergemat, aga ka üksi eneste
wiiärilist sõda kaitseta naiste ja laste wastu alganud.
Liht-soldatitest ei taha meie siin sugugi kõnelda, sest
need tulewad suuremal hulgal kõige alatumatest selts-
konna Pühkmetest ja kurjategijate keskelt. Wabatahtliselt
endid soldatiks ära müüa, andis neile mahti oma tee-
nitud nuhtlusest peaseda, et parajal ajal oma endist patu-
elu jälle edasi elada. — Ei, nende langenud ja inimeste
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seltsist wäljaheidetud inimestega meie ei rehkendagi, ncist
pole meie paremat ootanudki, — aga et nende ohwit-
serid, kes ometi parematest seltskondadest peawad olema,
seda kõik sündida lasewad, see paneb meid lohkuma.
I lma nende teadmata ei woi niisuguseid hirmsaid asju
sündida, nagu naiste teotamine, haigetalitajate peale lask-
mine, arstide wangiwotmme, söjawangidega metsalise
wiisil ümberkäimine, ühesõnaga, köit inimliku oleku salga-
mine. Palju enam leiame meie sellest seda pohjusmotet,
mis toit abinouud heaks kiidab, kui nad aga meie häwi-
tuseks midagi woiwad korda saata. Nad laitvad selle-
pärast meie wendadega, kes nende kätte wangi langenud,
metslikumal wiisil ümber, kui kõige metslikum mets-
rahwas. Sadanded pealtwaatajad woiwad seda wandega
tõendada. Meie waenlased peawad woitma, wähemalt
seks korraks woitma. M i s wilja aga nende metslik olek
tulewiku jaoks oma rüpes kannab, selle peale nad ei
waata. Nende ainus ja esimene eesmärk on meie waba-
dufe, meie terwe eluolu häwitamine. Et nad selleläbi
ka iseeneste tulewiku aluse alt õõnsaks teewad, selle järele
nad ei küsi. Nad annawad mustadele maapoegadele
sõjariistad kätte, ja kihutawad neid meie ja meie naiste
ning laste wastu üles. Aga nad ei küsi mitte selle jä-
rele, kas uued aitajad häda sees kord oma sõjariistu
kõigi walgete, seega la nende eneste wastu ei tarwita!
M i s tähendab mustadele maapoegadele buur woi inglane
— tema wastane on iga walge, kelle käsu all ta ennast
tunneb olema. M i s puutub tulewik Ingl i le praeguse
föjawäe juhatajatesse, tes üksi woidupärgadest und näe-
wad. O n nad esite meid alla heitnud, siis lähewad nad
oma teed. M i s nad siin patustanud, selle eest peawad
teised kannatama ning see ei puutu nendesse enam. Ne-
mad lobutsewad oma w5idu kuulsuses ja prassiwad rik-
kuses, mida nad siit kokku riisunud. Missugust wilja
nende paha lülw kannab, sellega pole neil enam kõige
wähematti tegemist.

— Kindrali herra, kas teie usute, et inglaste
rööwsöda neile soowitud woitu woiks tuua? küsis kom-
mandant Harmsen. Teie olete nende plaanisid wäga
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õigesti kujutanud, aga kas meie oma seisukohast julgeme
selle peale mõtelda, et nende unenäod ialgi täide woik-
siwad minna?

— Tulewik seisab meie kõikide silmade eest warjul, kos-
tis walge peaga ülem-tindral, aga meie woime siiski mõndagi
ette näha. Kui meie wennad ohtu pi i r i l waenlase wastu
jouawad seista, siis pole meil praeguse asjade seisukorra
järele mitte hädaohtu karta. Kui meil seal aga wähe
ehk sugugi onne ei ole, siis on tüll raske ette teada, kui-
das weel kord tõik lõpeb. Uued Inglise löwid toowad
aga wahest suuremad salgad maale, kui meie aimame,
wahest ka rohkem osawust, kui nende Bullerid ja teised
wöimetud wäejuhatajad, siis woiks meie wendadele sellest
hädaoht tõusta — mitte üksi neile, waid ka meile.
Meie peaksime tähel juhtumisel sunnitud olema Lady-
smithi ümberpiiramist lõpetama: esiteks, kui Oranje waba-
riitlased meie abi tarwitawad ja teiseks, kui waenlasel
korda läheb meie piiridesse tungida. S i i s peame
Ladysmithi priiks laskma, et oma terwet jõudu maa kait-
femifeks tarwitada. Igapidi seisawad meil rasked ajab
ees, mis meie jõudude lõige suuremat vinguletömbamist
nöuawad. M i s tulewik meie jaoks oma süles peidab, ei
tea meie — meie teame ainult seda üht, et meie oma
püha õiguse eest wiimase meheni woidelda tahame. Kuidas
see lõpeb, see seisab Jumala käes. Meie loodame aga,
et õigus wöidab. Ja kui meil siiski mitte ei peats
korda minema oma maad ja rahwast, oma püha warandusi
peasta, siis saawad rööwüte parwed üle meie luude
Pretoriasse rändama ja meie terwe isamaa saab
ainus määratu surnuaed olema, kus terwe rahwas enese
werega üle ujutatud maa sees puhkab, ilma et ta seal nende
hüänede eest rahu leiaks, kes isegi haua pühadust weel
teotawad. Helde laewas hoitku aga ise meid selle eest!
Muidugi seisab meie eneste käes, mis meie enestest wälja
teeme. Kui meie iseeneste ja oma oige Jumala peale
usaldust paneme, siis wöidame kõige suuremad takistused
ära. Meie oleme sunnitud seda tõesti ka tegema,
sest muidu on meie maa ja priius ladunud. Meie peame
walwsad olema, sest meie teenistuses on ka inglasi. Need

woiwad äraandjateks saada. Rohkem kui iseeneste ecst
kardan ma oma Oranje wendade pärast. Need on ta
oma maal elawad inglased sojast sundinud osa wötma.
M a ei oota niisugusest loost midagi head ja ma ei wöiks
mitte wäga imeks panna, kui meile sealt poolt mõni
õnnetuse sõnum peaks tulema. Kui nad wiimaks ometi
meie wapra Oranje waenlaste kätte mängiwad! Taewas
andku, et ma selles eksiksin. — Nüüd aga peame meie
hoolega tööle astuma, igal pool silmad, körwad lahti pi-
dama, et meile midagi ilma ette teadmata ei woiks juh-
tuda. M a tahan ise ajawiitmata lõuna poole reisida,
el kindral Botha tegewust Tugela kalbal näha ja oma
seisukohta terwes reas woimalikult lindlaks teha. N i i
kaua saab siin minu asemel kommandat Harmsen wäge
juhatama.

Nüüd saiwad weel mitmed ponewad päewaküsimused
läbi räägitud, plaanid tehtud ja üksikutele wäejao juhata-
jatele ette pandud, siis läksiwad tõik koosolejad jälle oma
töö juurde ning halli juuksctega kindral jäi oma adju-
tantidega üksi telki. Neile oli tal weel nelja silma all
palju teada anda. Wiimaks woisiwad ka need kõiksu-
guste sala käskudega minna ja ta ise walmistas ennast
ärareisimise tarwis.

Seal koputati häkiste ukse peale ja ilma wastust
ootamata tormas keegi noormees uksest sisse. Ehk küll
suured higitilgad otsa ees sisemisest palawusest tunnistust
andsiwad, siiski oli ta nägu kahwatu nagu raskel haigel.
Wäsinult laskis ta ennast lähema tooli peale maha ja
tõmbas raskesti hinge, enne kui sõnagi üle huulte sai.

— Suur Jumal, fee on ju meie kadunud woidu-
mces! hüüdis wana herra roömu ja imestusega. Olge
terwc tulemast, minu waper woitja. Meie meestele peab
sellest rõõmupüha saama, kui teid jälle eneste keskel woi-
wad terwitada. Meie kõik olime juba suures mures, et
teile wahest midagi õnnetust on juhtunud. Nüüd aga
jutustage kõhe, mis teid nõnda kaua meie silmade eest
warjul hoidis?
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Isaliku soojusega oli wana auuwäärt hallpea noore-
mehe wäikest õrna kätt pigistanud ja märkas nüüd alles,
tui wäsinud ja haiglane tema külaline oli.

— Armas taewas, mis teil wiga on? hüüdis ta
kõhtudes. Teie olete ju üsna hingetu, surnuks wäsinud,
käsi wariseb. — Rääkige, mis on teiega sündinud?

— Midagi iseäralist, herra kindral, ma olen jooks'
nud, see on minu ära wäsitanud, aga see on kõhe jälle
möödas. Inglased tahawad Ladysmithist põgeneda, täna
ehk homme weel, sest et nad usuwad, et meie nii kiire
pögenemisekatse wastu ettewalmistamata oleme. Löuna-
poolt saawad Buller ja Warren ka uue jouuga meie omaste
peale langema — armuline Jumal, kui see neil korda
peaks minema, siis oleme meie ladunud.

— Kust wötate need sönumed, lapsuke?

— Kõige julgemast hallikast, sest ma tulen otseteed
Ladysmithist — ma olen White adjutanti oma körwadega
kõnelema kuulnud.

— Kas see oige on, mu laps?

— M a wannun, et see nii on.
— Inglaste ettewötete üle ei kahtle ma mitte, ma

panen palju enam imeks, et teie ennast Ladysmithist weel
olete woinud peasta.

— M a ei oleks ennast wahest ka mitte suutnud
peasta, kui kartus meie ettewalmistamata sõjameeste peale
langemise pärast mulle mitte üleinimlist jõudu ei oleks
annud.

— Teie olete meie isamaa oige laps, kõneles kind-
ral liigutusega nooremehe käsa pigistades. Ni i palju
armastust, nii suuri ohwrid meie oige asja eest — see
peab meid woidule aitama. Armuline taewas tasugu
teile seda!

Kui noormees natukene aega hinge oli lõõtsutanud,
kõneles ta pikemalt, kuidas ta Inglise laagrisje oli sat-
tunud, mis ta seal kuulnud ja näinud ning kuidas ta
sealt põgenenud. Ainult seda jättis ta oma teada, kuidas
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ta hirmsal lahingu ööl jooksnud, iseenese eest põgenedes
ümber eksinud, kuni ta wiimaks ennast Inglise laagrist
leidis. Ärkamise juures oli ta enam surnud kui elus
olnud.

Ruttu andis kindral Ioubert weel tarwilisi käs-
kusid, mis praegu saadud teatuste järele tarwilikuks oli-
wad saanud, ja siis pani ta ennast reisi jaoks walmis.
Enne seda aga pigistas ta weel kord nooremehe kätt.

— Kahju, et ma kauem teile seltsiks ei woi olla,
ütles ta. Teie tunnete sõjaaja seadusid ja näete isegi, et
ma kõige suurema kiirusega lahinguplatsile pean rut-
tama ja oma mehi waenlaste eest kaitsema. Sellepärast
ei woi ma kauem teiega siin juttu ajada, kui huwitaw
see ka on. Aga ma loodan, et meie warsti jälle üks-
teist näeme. Teie saate aga ka edaspidi weel meie
waest isamaad taitsma — oodake, ma pean teile
sündliku köha andma — ei, weel parem, teie tulete mi-
nuga ühes, aga lohe silmapilk — kas tahate? Aga teie
olete weel wäga wäsinud?

Noormees waatas ehmatusega üles.
— Jääge aga rahuga koju, ma näen, teie ei suuda

praegu weel pikemat reisi teha. Ja jah, teie peate en-
nast wälja puhkama. Teie saate juba parast paika
leidma, minge ainult minu abiliste juurde. M a tänan
teid, et teie oma peale woetud kohused nii hästi olete
täitnud. M u l on ka weel üks teine, les mulle ja meie
maale äratasumata head on teinud, ehk ta küll mitte
meeste sugust pole. Imelikul wiisil on ta nii wäga teie
nägu, et teid wennaks ja oets woiks pidada. Wahest
on ka nit?

Noormees raputas kahewahel olles peaga.
— Imelik juhtumine, tähendas Ioubert. M a ei

mõista mitte, kuidas see woib olla.
Kui ta oma silmad üles löi, seisis see tütarlaps,

lellest ta praegu kõnelenud, oma ilusate kuldsete juukse-
tega tema ees ja waatas natuke häbelikult naeratades
tema otsa.

— Teie näete, kindrali herra, et ma mitte teie
seltsiliks ei kõlba, ütles ta tasakesti.
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— Mis , teie ise oletegi see ime-neiu, ja nõnda wiisi
on üks wanamees ennast pimestada lasknud, et ta teid
enam ära ei tunnud, hüüdis kindral kõige suurema imes-
tusega. N i i olete teie, Eewa tütred, aga selle kõige juu-
res teete teie ometi oma sugule auu. Nüüd panete
teie mind wiimaks ka weel luuletama, sest juba hakkan
ma enesele seda terwet lugu kottu riimima. Laps, laske
ennast minu südame najale wajutada, teie kõige naiste
kroon! See peab kõnelemist andma, niipea kui niisugune
lugu laiale laguneb.

— Kmdrali herra, aga tete ei pea mitte poolt
sõnagi kõigest sellest wälja kõnelema, mis teie teate, üt-
les neiu paluwal healel. Teile wolgnesin ma seda sele-
tust, teistele kellegile mitte. M a rehkendan selle peale.

Kindral andis tema walgele otsaesisele suud, pi-
gistas isaliku õrnusega ta käsa ja läks siis minema,
sõbralik naeratus huultel.

Kaks suurt niisket lapsesilma hiilgasiwad talle l i i -
gutusega järele. Suuremat ja ilusamat palka ei woi-
nud ükski tütarlaps oma wäikeste teenistuste eest enesele
enam uneski foowida.

XVIII.

Mõningad päewad oliwad sellest ajast saadik juba
mööda läinud, kui noor põgeneja metsa hurtsikust lahkus
ja wanale üksinda elawale naisele haige talituseks abi
lubas. Siiamaale ei olnud ei noorest mehest enesest
ega tema lubatud abist midagi kuulda olnud, tuna talle
toepoolest wäga hädaste nooremat jõudu abiks tarwis
oleks läinud.

Nüüd pidi ta üksi ennast üleliia tööga wäsitama.
Wara hommikust hilja õhtuni oli usin wanake tööl, n i i
et ta waewalt weel mahti leidis haigete järele waadata.
Ja ometi walitses kõige parem kord majas ja rajas ning
ta haiged ei woinud millegi üle kaewata.

Seal puhkas ta nüüd päewatöö wäsimusest oma
majakese ukseläwel puu pingi peal ja oli fügawasse möt-
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tesse wajunud. M i s ta oma elus läbi elanud, weeres
tirjus piltides weel kord ta waimusilmade eest mööda.
Ta oli noor ja ilus, tuntud ja ihaldatud ligidal ja lau-
gel. Seal oliwad nad teineteist esimest korda näinud ja
tundma õppinud. Nende südamed tutsusiwad teineteisele
ja nad tegiwad lepingu terweks eluajaks.

Nüüd tuli tibe tööaeg palawas higis ja wäsi-
mata hoolega, selle järeldusel kaswis jouutas olek ning
rikkus sigines majasse. Warst i tunti Branderite auu-
wäärt nimi ligidal ja laugel ning nende oigusearmastu-
sest, toöhoolest ja warandusest kõneldi igal pool liitusega.

S i i s tuli õnnetu ülesleiduste aeg ja toi tundmata
haigusid maale. See oli tullapalawik, üks marutõbe sar-
nane ihaldus selle hiilgawa metalli järele. Wöerad
reisijad kõige isandate maadest, enamiste wäga kahtlaje
minewikuga, woolasiwad parwedena maale. Iseäranis
rohkesti oli inglasi nende seas. Rahuline ja õnnelik
Transwaal oma paigamehe üksinduses oli korraga hoopis
uue ajajärgu sisse tistud, tema sisemises elus sündisi-
wad aimamata suured muudatused lühikese ajaga. Mööda
oli rahulik perekonna önneelu ja selle aatelised waran-
dused, sest üks wöeras õnnetust ähwardaw waim. otse
kui tülgehakkaw haigus, oli maale toodud ja laotas en-
nast kohutawa kiirusega laiale. See oli kuulmata kulla-
ahnus, mis tõik teised inimlikud tundmused ära häwi-
tas. Heasüdamega Transwaali kodanit eht buur, nagu
teda lühidalt nimetatakse, langes oma õiglases ja otseko-
heses meeles kawala petja ohwriks ning imeti üdini
wälja. Tema ei woinud ikka weel ära mõista, et fee,
teda ta wennalahkusega wastu wötnud, teda ni i häbemata
wiisil petta wöis. M i s ta ise rääkis, oli toige puhtam
tõde — kuidas pidi ta nüüd selle peale tulema, et woe-
raste ilusad kõned muud midagi ei olnud, tui wörgutu-
sed, et need wöerad teda oma ohwriks wälja oliwad wa-
lmud! Oh, kui jumalatartjad wagad buurid sel korral
juba önneküttide elukombete tölwatust ja pettust
oleksiw ao tunnud, siis ei leinaks nüüd mitte nõnda palju
buuri perekondasid oma endise maapealse onne waremetel!

Ja ka tema oli musta omakasu ohwriks langenud!
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Ühel päewal olt üks näruses riides inglane tema
talusse tulnud. Sellel ei olnud midagi M a , midagi
selga panna. Tema olek äratas kaastundmust ja ta
wöett kadunud poja wiisil wastu, talle anti head riided ning
edasireisimiseks ka wäike summatene raha ühes. Inglane oli
niisuguse heasüdamega mehe omale körwa taha kirjuta-
nud, et teda parajal ajal wälja imeda.

Mõne aja pärast tuli ta jälle, muidugi tänuliku
sobra näol, ja rääkis suurtest plaanidest, mis tema mehe
abiga korda wöib saata. Ta uskus tema libedaid sõnu
ning laskis ennast kawalaste wäljamoeldud pettuste
worku wedada. Selle läbi kaotas ta kõik oma liikuwa
kui ka liikumata wara. Kui ta nüüd oma petjaid was-
tutamisele tahtis wotta, naersiwad need talle suu sisse,
et ta ennast üle lüüa oli lasknud.

Selle järele oliwad r i igi ja kõiksugu spekulantide
wahel awalised waenlused tekkinud, sest et wnmased maad
majanduslise bankrottiga ähwardasiwad, ning soja
rahulise rahwa kaela töiwad. Ka tema mees oli sõtta läinud.
Ta silmade ees seisis weel selgesti see unustamata sil-
mapilk, kus ta, pooleaastane rinnalaps kätte peal, uksest
wälja astus oma meest jumalaga jätma.

— Minu naisuke, minu ainus wara, oli ta talle
wastu tulles hüüdnud. Tema körwus kõlas weel
praegu see wäsinud. kurb heal, mis muidu nõnda tau-
niste helisenud. M a pean minema, ja sind mete wäil-
sega üksi jätma. See on minu kõhus, sest meie isamaa
kutsub oma poegi rööwlite wastu. M u süda jookseb
werd, et ma teile midagi muud päranduseks ei woi jätta,
kui oma päewalikud palwed sinu ja meie poja hea käe-
käigu eest. Meie oleme waesed inimesed — meie käest
on loik ara tistud.

Ja selle peale oli naine wastanud:
— Ole kmdel, karda Jumalat ja looda oma naise

peale. M i n u pärast ole mureta. Ole sina meie õnnetu
isamaale taitsjaks, mina kaitsen eneste kõige suuremat
wara, meie last, kuni sa kord wöitja auuga jälle tagasi tuled.

— Jah, mu tallis naine, olgu nii, kuidas
Jumal tahab!
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S i i s oli ta teda suutelenud, last kätel liigutanud
ja läinud. —

Ja tagasi ei tulnud ta ialgi.
Kui teised wöidupargadega ehitatult koju jöudsiwad,

ei olnud teda mitte woitjate hulgas. Kõik kiitsiwad
tema waprust ja näitasiwad kaastundmust lese wastu.
kelle ainus wara weel ta rinnalaps oli.

S i i s tuli see häbemata pettis, keda ta kord oma
ulu alla oli wotnud ja heategudega üle ujutanud. Nüüd
nõudis seesama inimene, et tema majast wälja pidi mi-
nema, sest kõik oli ta enese kätte kiskunud — talu, loo-
mad, rikkad kullapollud, ühe sõnaga kõik, mis Branderid
kord enese omanduseks nimetasiwad. Tema paberid näi-
tasiwad, et tal Vranderi talu peale õigust oli. Kuida-
wiisi ta seda korda saatnud, see oli temale, kui öi-
guslisele pärandajale, seletamata mõistatuseks jäänud.
Ta teadis ainult seda, et mitte tema üksi kõige selle üle-
kohtu ohwriks ei olnud langenud, mille wastu isegi riik
woimetu näis olema.

Ja siis oli ta läinud — waeselt, ainuüksi kõigist
maha jäetud — kõik ta wara oli haige laps ta käte
Peal. Tema tahtis ennast ilma eest peita ja oma wilet-
sust üksi kända. Kui tema naabrid ja sobrad sellest
kuulda saiwad ja temale abi tuliwad pakkuma, olt see
juba hilja — Branderi leske ei olnud enam majas ja
teegi ei saanud temast midagi kuulda.

Ja selle järele oliwad libedad ajad ja rasked aas-
tad tulnud, täis häda ja ahastust. Ta oli elu raskusi
kõige kohutawamas kujus tundma õppinud, aga ta ei ol-
nud meelt ära heitnud, waid ennast kõigist kitsikustest
läbi wöidelnud — oma jouuga, ilma wöeraste abita.
— Armuandeid ei olnud ta ialgi weel wastu wotnud.
Nüüd. kus ta poeg waewalt lapseeast wälja oli jõud-
nud, oleks see tema waewalist eluteed oma noorte kätega
wSinud tasandada, nüüd läks jälle sõda lahti ning wiis
ka selle wiimse toe. Ta ei oleks pruukinud sõtta minna,
sest et ta oma emaga juba laua aastaid Nataks elas.
aga ta tundis eneses buuride werd woolama ja see ei
lasknud teda wagusi pealt waadata, kui suguwennad en-
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did waenlase wastu kotku togusiwad. Tema, ta ema ise
oli ta walmis ehitanud ning oma rahwa priiuse eest
buuride sekka sõjateenistusesse saatnud.

Nüüd oli sellest ajast juba kolm kuud möödas, kui
ta poeg Fritz tema õnnistusel nende ainsa hobuse seljas,
mis tal oli, oma teed oli kihutanud ja teda silmawee
sees üksi jätnud. Esiotsa sai ta oma poja käcst häid sõ-
numeid, tema ülemad oliwad tema teenistusega hästi
rahul. S i i s tuliwad rasked lahingud Dundee ja Castle
all, kus inglased rängaste lüüa saiwad ja Ladysmith
ümber piirati — sellest saadik ei olnud ta enam sõna-
kestki temast kuulnud. Taewas üksi teadis, mis temast
saanud. Tema ootas aga tannatlitult, sest kannatust oli
talle wali opemeister aeg ise õpetanud.

—Pekske aga, teie saatuse löögid — ma ei taha
mitte teie ohwrits langeda, kui waljud ja walusad teie
ta olete ? Weel sinab taewas meie pea köhal ja weel pole
töige ülem armastus kustunud!

X I X .

Metsamajakesc perenaine oli oma mälestustega
nõnda sügawasfe mõttesse wajunud, et ta saleda le-
haga noore naisterahwa lähenemist sugugi ei olnud
märganud. Alles siis weel, kui see teda lahkelt terwitas.
kohlus ta oma unistustest üles. Ta waatas imestusega
tuleja ilusa näo peale ja tema suurte, räätiwate silmade
sisse. S i i s tõusis ta ruttu üles. See nägu tuli talle
tuttaw ette. aga esimesel silmapilgul ei teadnud ta ometi
mitte, kus ta teda enne oli näinud.

— Mõne päewa eest olete teie ühele põgenejale
oma katuse all aset andnud, algas tütarlaps naeratades.
See lubas, kui teie weel mäletate, teile haigetalitamiseks
abi saata. Minuga on nüüd töötatud abi siia jõudnud
ja ma loodan, et teie minuga rahul olete. Aga kõige
pealt palun ma teada, kuidas haigete käsi täib?

.53

Tema põsed punetasiwad ja ta rind tõusis ja wa-
jus lootuse ja kartuse wahel, kuna ta särawad silmad
paludes wana naisterahwa peale waatasiwad.

Naeratades astus fee tütarlapsele wastu, wöttis
ta mõlemad käed enese käte wahele ja pigistas neid
südamlikult.

— Nüüd alles hakkab mulle tais walgus paistma,
ütles ta sõbralikult. Haiged on weidi paremaks saanud
ja saawad teie hoole all pea paranema, selle peale
olen ma julge.

— Oh, missugust röomu teie selle sonumega mulle
teete! M a kartsin juba. et see teisiti woiks lõppeda.
Jumalale olgu tänu ja ka teile, minu kõige suurem
heategija!

— Oh — nüüd märkan ma. mis seda põgenejat
nõnda suure ärewufesse ajas, kui haige Noorast jampsis.
Mäletate weel seda ilusat noortmeest, kes inglaste
eest põgenes?

Ja ta naeratas ise selle juures kelmikalt.
Tütarlaps seisis lokendawate palgedega oma täics

iluduses metsamaja perenaise ees. Kõik tema olek tule-
tas õitsele läinud roosi meelde. Kui õnnelik pidi küll
see mees olema, kellele niisugune oma armastuse linkis!

— Olge rahul, mu laps, see ei tule mulle mitte
ootamata; ma ei peaks mitte naine olema, kui ma juba
sel korral ära ei oleks tundnud, et see orn põgeneja
minu sugust ja seesama Noora oli, lellest haige oma
jampsi tujus kõneles. Et, mu laps, meie silm näeb nii-
sugusel korral terawamalt, kui et teda petta woiks.

— Mis , teie teadsite juba sel korral, et teie ees
mitte mees ei seisnud? hüüdis tütarlaps suure
imestusega. Aga teie ei ole selle pärast minuga mitte
pahane, et ma teile sel korral seletust ei andnud? M u l
ei olnud mitte põhjust teie eest oma wäitest saladust
warjata — aga mu mõtted wiibisiwad hoopis teiste
asjade juures.

— Jätke seda, armas laps, ma mõistan küll, mis-
sugused mõtted ühe põgeneja peas asuwad. Seal peab
köit muu taganema, mis mitte tingimata asjasse ei«

I I
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puutu. M a olen röomus. et üks noor jõud haige tali-
tuse enese peale wötab ja minu wanad Zlad niisugusest
koormast wabastab, mis talle raske on kända. Ei olnud
ka mänguasi, abita haawatuid metsast üksi koju kända.
Nad oliwad ju nii haiged ja mina nõder wana
naine. — —

— Jumal taewas, mis teie räägite — kust olete
need haiged wälja wotnud — kas nad ei ole teile mitte
majasse kantud?

No ora oli üsna ehmatanud.
— Hu, mis teie kõik ära ei mõtle! Need on ju

inglased ja inglane paneb koera kombel plehku, kui teist
omasugust hädas näeb olema. Oma nahk peab ju
peastetud saama. Kui teisa ei oleks, kes õnnetumaid awi-
tawad. siis peawad nad wiletsuses oma elu jätma.
Inglane tiitleb oma külma werega, aga see külm weri
on südamete õelus ligimese wasta. Teiste häda juures
jääb ta weri külmaks, enese õnnetus riisub ta mõistuse.

Noor tütarlaps wärises kõigest kehast.
— See kõht peab siin wäga kardetaw olema,

ütles ta siis. Teie peaksite siit ära minema, sest waen-
laste salgad, kes metsas ja maal ümber hulguwad, woi-
wad pea jälle siia juhtuda ning suurt õnnetust sünnitada.

— Ühe wana naise käest pole neil midagi wötta.
Ka haigetesse ei puutu nad, sest et need nende omaksed
on — aga noore ilusa tütarlapse pärast on siin
küll Põhjust karta.

— See on kõige wiimane, wastas neiu alandlikult.
Haiged on paremas paigas seal, kus arstiabi neil faa-
dawal oleks. Ma olen Punase-risti arsti jaoskonnale
teatanud ja nii pea kui woimalik tuleb sealt üks arst
siia. Ni i lauaks peawad nad meie abiga leppima.
S i in torwis on mul arstirohtusid, sidemeid, soolisid ja
muud, mis kõige hädalisemalt tarwis läheb. N i i pea
kui nad pikemat teed wälja kannatada woiwad, peab
neid haigemajasse wiidama, sest et siin waenlase lä-
hedal tarwilist hoolt nende eest hästi wöimalik ei ole
kända. Ka peab haige poetamise mure teie öladelt ära
woetama.
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— See wäike waew saab selle röomu läbi rikka-
likult tasutud, mis heategemine iseenesest juba sünnitab.
Selle kordaminemises seisab ilus palk warjul ja mina
ei laseks seda palka eneselt mitte wotta. kui haiged nii-
suguse kohamuutmise läbi mitte paremat rawitsemist ei
leiaks. Ja nüüd tulge kord ta haigete juurde, tes teie
abi peale loodawad.

Sellega astus ta oma majakesesse, mis wäi-
kese lageda kingu peal kõrgetest mägedest ja mühawa-
test metsadest sisse oli piiratud. Noor tütarlaps läks
tuksuwa südamega ta järele.

Tema esimene pilt langes noore Inglise obwitseri
peale, tes ikka weel palawiku-haiguses oli ja sellest kõi-
gest, mis tema ümber sündis, midagi ei mõistnud. Ta
laskis oma haawu wastu panemata puhastada ja terwets-
tegewate rohtudega tinni mässida, ilma et ta selle juures
ainukestki näomusklit oleks liigutanud. Kui õnnelik
oli noor tütarlaps, et ta ühes wois aidata seda elu
peas ta, mis tema käe läbi hädasse oli sattunud. Ta
pidas oma ̂ koige ülemaks kohusets ning tõotas iseeneses
oma terwet jõudu selleks tarwitada, et seda tagasi woita
ja alal hoida, mis ta ise oli riisunud. S i is pööris ta
ennast majaperenaise poole ja ütles selle wastu:

— Kõik, mis iganes inimese woimuses on, peab
sündima — seda wöin ma töötada, see on ta minu püha
kõhus. ^ Ja nüüd näidake mulle ka oma teist haiget!

— Si in, mu laps!
Nende sõnadega tõmbas tema saatja ta teise woodi

juurde. Aga see haige magas nii kindlaste ja ta hingamine
oli nii korralik, et tema paranemise üle mingit tahtlust
ei wöinud olla. See oli toige parem rohi, mida arst
haigele iganes woib soowida — raske, sügaw.
terwe uni — sellepärast jätsiwad nad ta rahuga
magama.

— Selle haigega läheb hästi, seda woib juba ta
korralikust hingamisest kuulda, tähendas wanate tasakesa
ning läks haigete juurest ära. Ta tuli nii wäsinult ja
jõuetult siia. et ta elu peale mõteldagi ei wöinud. Aga
ta on ruttu toibunud ja paremaks saanud. Pärastpoole
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wöime tema enese suust kuulda saada, tes ta on. Nüüd
wotte ennast lahti ja tehke, nagu oleksite kõdus. Teie
olete wististe parema eluga harjunud, tui minu tchwus
teile pakkuda jõuab. M a olen waene naine ja mul ei
ole midagi teile pakkuda, kui emalikku südant. Peale
oma poja Pritsu ei tunne ma ühtegi, teda oma lihalis-
teks sugulasteks woitsin nimetada. M a olen laua aega
juba oma endisest kõdust, Transwaalist, ära ning olen
oma önsa mehe sõprade ja sugulaste mälestusest kadu-
nud. Nõnda on ta parem, sest niipea, kui su käsi hal-
waste täib, on sul ikka see tundmine, nagu waatats terwe
ilm sinu kui ühe waewaja peale, kellest ta ennast armu-
andide läbi lahti püüab osta. Seda ei suutnud ma ära
tanda ja rändasin wöerale maale, kus teegi mind ei tun-
nud ega minu wastu mingit kõhust ei pruukinud täita.
Nõnda on kõik wabad ning woiwad teha ning talitada, nii
kuidas ise heaks arwawad.

— Ja teie poeg Prits — kus on tema?
— Sojas — ta on ju buur ja ei woi tasa rüpes

hoides Pealt waadata, kui maad nii suur hädaoht ähwardab.
— Oh kui mehine, hüüdis tütarlaps liigutatult.

Kui mina meheks oleksin sündinud, siis woitsin ma ta
neid ahelaid aidata lohkuda, millega meie maad ja rah-
wast häbistawa orjuse sisse tahetakse rõhuda.

— Olge rahul, mu laps, teie olete juba naisena
rohkem teinud kui palju mehi. Kui uhked woiwad küll
need wanemad olla, telle kännust niisugune kangclase
tütar worsus.

— Ärge kõnelege nii, kaitses Noora. Minu tee-
nistus ei ole mitte nõnda suur. Ja minu wanematest
wöib üksi isa röömu näha. km ma aga teaksin, kus ta
praegu on ja kuidas ta käsi käib. Minu ema suri
siis juba, tui ma alles laps olin ja teda waewalt
tundsin. Üksi isa olen ma tunnud ja armastama õppi-
nud, sest tema oli mu kaswataja, mu sõber, mu mängu-
seltsiline. Oma koolihariduse olen ma kaugel Europas
saanud ning olen seal heade inimeste seltsis suureks
taswanud. Seal olen ma ka seda ohwitseri tundma
õppinud, tes praegu siin haigewoodis maas on. Selle

157

-raske küljehaawa on minu käsi talle löönud, ilma et
ma teda enne ära olelsin tunnud, tui õnnetus juba sün-
dinud oli. See mõjus minusse nii sügawalt, et ma oma
meeled kaotasin. Ma põgenesin ööpimeduses, ilma et
oleksin teadnud, kuhu. Mind kihutas see hirmus silma-
pilk, kus ma teda oma moega hoobist wälgu walgustu-
sel langema nägin ja oma nime tema huultelt kuulsin.
Inimese tapja — mõrtsukas! kaebas mu südametunnistus
niisuguse waljusega minu peale, et ma iseenese ja toige
eest ära tahtsin põgeneda. Üleliigne wäsimus ja hirmus
äritus tegiwad mu meeled segaseks, ma tormasin ikka
edasi, kuni wiimaks maha langesin ja minestusesse jäin.
M i s minuga siis sündis, ei tea ma enam. kui ma jälle
meelemärkusele tulin, leidsin ma enese Inglise laagrist
haawatute ja surejate seast. Mäherdust piina ma seal
pidin kannatama, sellest ei suuda ma kellegile õiget pilti
maalida. M a kahetsesin südamest, et ma weel elusse
olin ärganud. Aga siiski nägin ma selles juhtumises,
et ma waenlaste teskele olin sattunud, nagu üht näpu-
näidet, et mul weel teisi, kõrgemaid ülesandeid täita
oli, kui oma isikliku häda pärast kurta, mida ometi
milgi wiisil enam heaks teha ei wötnud. M a kuulsin
palju asju, mis meie wäejuhatusele teadmataks ei tohtinud
jääda, ja tui öö oma rahuwaiba maa üle laotas, ajasin
ma enese ettewaatlikult jalgele ja põgenesin, kuni mitme-
suguste titsikuste järele wiimaks teie majas warju ja
kaitsmist leidsin, siin tundsin ma selle haige ära ning
sellega langes ka surmaw kiwi mu südame pealt.
Aga ma pidin oma sõnumeid õigesse paika ära wiima,
et wiiwituse läbi mitte ei tea mäherdust hirmust häda-
ohtu omatsete taela tõmmata. Peale selle kartsin ma
wcel, et mu waene isa waenlastc kätte oli langenud —
see köit tegi mulle nii suurt tiirust, et ma teile midagi
lähemalt teada anda ei wöinud.

Teie olete suuri asju korda saatnud, mu laps.
Need saawad teile kord head wilja tandma.

— M a olen teile sellest rääkinud, et ma oma ko-
huseks pidasin teile minu tegewuse üle ligemat seletust
anda. Kütust ci ole ma mitte otsinud.
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— Ma tean, mu laps. teie olete selleks liiga hea,
et liitust otsida, ja see ehib 'teid weel rohkem. Teie
olete oige naine, kes oma terwele soole auu teeb.
Ärge rääkige selle wastu midagi, ma ei lähe mitte üle
kriipsu. — Nüüd aga rääkige, kuidas teie isaga lugu on?

— Laagrisse jõudes ei woinud ma tema üle, tö-
neles Nora, midagi selgemat kuulda saada. Ühed arwa-
siwad, et ta oma wäejaoga löune pool Ladysmithi teesid
wahib, tuna mõned teised teda sellel hirmuööl wöitluses
arwasiwad näinud olema. Midagi ei olnud kindel, wöi-
malik näis olema, et ta waenlaste lätte langenud, ning
kui ta elus ja terwe oli, siis wois tarta, et need ta enne
Ladysmithist Väljaminemist weel ära surmawad. —
Minu plaan oli tehtud. Läbi öö ja udu kihutasin ma
julgete ratsanikkude kestel Inglise haigete laagrisse, kus
ka wangid alal hoiti. M a tundsin neid kohti oma silma
nägemise järele ja teadsin, kui hooletult neid walwatakse.
Need wähesed wahid, les weel jalul oliwad, pögenesiwad
oma teed. Wististe pidasiwad nad meid tugewamaks,
kui meie toepoolest olime, et ^vastuhakkamisega mitte kat-
setki ei teinud. N i i oli meil ilma kahjuta oma woli ja
waba käsi tõik nurgad ja urkad läbi otsida. Wangisid
ei olnud mitte palju, aga ta need wähed oliwad wäites-
tesse salkadesse kokku aetud, härja wanlrite ja puude
külge jalgu ja tasa pidi kinni seotud, nii et nad waewalt
liigutada saiwad. Kellel rohkem wabadust oli jäetud, neid
teelasiwad haawad ja haigus põgenemast. N i i pidiwad
nad oma saatust ootama.

Wangide wabastamine oli esimene asi, mis meie
mehed toime saatsiwad ning enne tui waenlaste pealaagrist
abi sinna jõudis, oli tõik juba.möödas ning meie jälk
tihutas oma saagiga tagasi. Ühe wäljasaadetud wahi
jaoskonnaga tuli meil lühike lahing, millest meie mehed
aga köit terwe nahaga oma teed tuliwad.

— Ja tete isa? küsis majaperenaine.
— Temast ei olnud tustil jälgegi Wda, wastas

Nora kurwalt. Ikka muud midagi, tui sedasama, mis
ma juba ennegi olin kuulnud; —- ühed arwasiwad teda
lahinguwäljal näinud olema, teised toendasiwad, et tema
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oma meestega Tugela äärde marssinud. Kuidas ma ta
laagris köit järele pärisin, selget otsust ei saanud ma
kusitilt. Isegi wäejuhatajad ei wöi teada, kus tema
praegu wiibib — arwasiwad aga, et talle midagi õnne-
tust ei woi juhtunud olla. M a ei tea, tust see tuli,
et mu süda korraga nii rastels oli läinud ja waigista-
mata igatsusega tema järele nõudis.

— Trööstige ennast, minu armas, tema ei saa
mitte laduma jääma. Niisugusel ajal, kus sõda ümber-
ringi mässab, ei wöi rahuaja oletuga rehkendada. S i i n
on tõik teisiti, ega woi meie midagi ette, ta mitte eneste
ümbergi näha. Waadate, la mina ei ole kaua aega oma
poja üle enam mingit teatust saanud, ja ometi loodan
ma. et ta ühel päewal jätte wälja ilmub ehk enesest teatust
annab, ja tui fee ka laua peaks lesima. S i is on aga
ällenägemise room ta seda suurem. Ta on alles 14
aastat wana ning täis oma tohust tema ülemate rahul-
olemiseks, nagu ta mulle esialgu tohe rõõmuga teatas.
Ta wois hästi ratsutada ja julgesti sihtida, nii et kümne
kuuli seast wähemalt üheksa märki lätsiwad. Sõjateenis-
tuses tarwitati teda tema nooruse pärast tästjalats.

— Käskjalaks? ütlesite teie? hüüdis Nora ela-
wusega. Kas ta mitte sönumetandja laagri ja Trans-

wali wahel ei olnud?
— Jah, just nii, tcma pidi loik fojasönumed Lady-

smithi ümbrusest löuna-poolsetcöse Translrali maakonda-
desse wälja tandma. Kas teie wahest temast midagi ei tea?

— Ja muidugi, tes ei tunneks Transwalis ,,meie
soja Pritsu," sest selle nime all oli see TranswaU naiste
ja laste armulaps igal pool tuttaw. Ta oli tuline,
alati röömus ja wäsimala poiss. —

— Ja ka teie tundsite teda! Oh missugust röomu
see ühele ema südamele walmistab, tu i ta ainsa poja üle
head tnulcb. M a tänan teid selle sõnume ccst. Kas la
itta weel Transwalis teenistuses on ning enese tohust
oma ülemate ja rahwa rahulolemiseks täidab? i

— Nüüd ei tea ma mitte — ma olen juba mon
aeg lodust ära.—
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Ta silmad oliwad maha löödud, sest ta teadis liig
hästi, et Pritsu enam laua aega Transwalis ei ole näh-
tud. Ta süda walutas kangesti, et ta oma armsale hea-
tegijale röomu ei suutnud teha — aga ilmaasjata tur-
wastada ei woinud ta teda ka mitte. Sellepärast jättis
ta teatamata, mis ta teadis.

— Jah waatke, algas wanake liigutusega, seda köit
toowad sõjaajad enestega ühes. Meie ei tea sagedaste
midagi eneste omaksete üle, aga sellepärast ei tohi meie
weel meelt ära heita. Ma olen mitmed mässu ja soja
ajad läbi elanud ja palju walupäewi ja hädaohtu nainud
— mu pea on halliks läinud — mitte aastate pärast,
mis mööda on weninud, neid ei ole mitte nõnda mää-
ratu palju. Neljakümne kewadega pole mitte paljudele
lumi pähe jäänud. Kuid kaebama pole mind weel keegi
kuulnud. Meie rist ei ole mitte suurem kui meie kända
jõuame. Ja helde taewas ei saa ühtegi hinge lurjuse
ja õeluse läbi hukka minna laskma.

I lma sõnata hakkas noor neiu tema käest kinni
ning litsus seda lapseliku õrnuse ja auukartusega oma
HSogawate huulte peale.

XX.

Punase-risti seltsi poolt oli üks arst metsa maja-
keses haigeid waatamas käinud. Teise nendest oli ta
terwcks tunnistanud ning paari päewa puhkamise järele
laagrisse tagasi minna lubanud, kuna leitenant Wood weel
haigewoodisse pidi jääma. Tema juures ei leidnud ta
mitte kardetawaid haawu, mis arsti abi oletsiwad nõud-
nud, sellepärast wöis ta teda rahuga siiasamasse jätta,
kuni ta nii kaugele oli paranenud, et ta latsaretti wiimift
wälja wois kannataba. Ta seletas, kuidas temaga ümber
tuleb käia ning kinnitas selle juures, et hea ja hoolas
rawitsemme ta lühikese ajaga täitsa terweks saab te-
gema. Haige tauakestaw minestus ja alaline jampsi-
mine ei tulewat mitte tema keha haawadest, waid tulla
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palju enam hingeelust otsida. Õrnalt ja armastusega
ümberkäimine woiwat rohkem aidata, kui kõige paremad
arstirohud.

— Ja teie. auustatud neiu. woite seda kergelt
korda saata, mis mitte meie woimuses ei seisa.

Nende sõnadega oli ta punetama neiu kätt pigis-
tanud ja mõne päewa pärast jälle tulla lubanud.

— Aga ma usun, et teil mind enam tarwis ei
ole, oli ta siis weel juurde lisanud, sest arstisid armas-
tatakse, eht õigemalt ütelda, kannatatakse ainult nii kaua,
kui neil weel midagi ette kirjutada on. On wiimne
rohusedel ära kirjutatud. siis soowib meid terwe ilm soo
ja rabasse.

Nora tõstis oma ilusad silmad rääkija peale ning
ütles siis imestusega:

— Aga tohtri herra, teie teete puhast ülekohut.
— Ei, ei, auustatud neiu — teiesfe ei puutu see

mitte, mis ma praegu ütlesin. Teie olete kõigi teiste
seast wälja arwatud ja ma loodan, et teie ka siis wcel
mind armuga wastu wötate, kui teie haige juba terweks
on saanud. Ja jah, ärge rääkige selle wastu midagi —
ma tulen ju ometi jälle tagasi!

Naljaka ähwardusega oli ta siis oma teed läinud.
Ja toepoolest näis ka haige paranemisele jõudnud

olema. Palawik andis aegamööda järele ning sellega
ühes kadus ka jampsimine ikka enam ja enam. Terwed
ööd otsa oli ta rahuline ja päewal magas ta raskesti,
nagu peaks ta kõik tagast järele tegema, mis alalise pala-
witu läbi puudu jäänud. —

Ühel hommikul oli haige warakult üles ärganud.
Lahtise akne läbi lehwis wärske ja jahe hommiku tuule-
õhk tuppa ja ligidalt metsast kajas tuhande healeline l in-
dude laul. Päike tõusis parajaste oma äraräätimata
iluga üles, nagu see meie maakera peal ainult ärawalit-
setud maakohtades sünnib. Ohk oli nii puhas ja taewas
nii sügawsinine, et kauged mägede ladwad nii ligidal
näitasiwad olema, nagu woiks nendesse ühe ainsa kiwi-
wistega ulatada.
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Nagu unenägemisesse wajunud seisis Nora lahtise
alne all ja hingas ahnelt seda terwet mäeöhtu sisse, mis
waigu ja lille lõhnaga segatud oli. Wäitesed mustad
punktikesed mäekülgedel tömbasiwad tema pilgud eneste
poole. Need punktid pidiwad liikuma, sest natukese aja
järele muutis nende seisukoht. Nad seisiwad palja silma
tarwis liiga kaugel üle metsaga käetud mägise maa.
Siiski tundis Nora teraw silm nende sipelga radades
oma wendasid lahingu wastu walmistamise juures.
Warsti saatsiwad ka suurtükk oma hirmsaid tcrwitusi
maapinda wärisemapanewa mürinaga waenlase laagrisse.
Palawam kui päikese paiste lõunamaa pilweta taewast
ähwardas heitlus elu ja surma peale saada. Mäher-
dune wahe! — loodus ehitas ennast niisuguse pühaliku
rahuga, nagu walmistats ta ennast ühe kõrge püha
tarwis ette, tuna ta lapsed waenulikult üksteise wastu
seisiwad. et üksteise elu riisuda. Kui laua peab see
edasi kestma, et inimeste wiha ja inimeste õelus ilma
ajalugu juhib? Meie usume walguse, õiguse ja armu
walitsust ning ägame pimeduse, ülekohtu ja õeluse wägewa
käe al l ! Kui tuhanded oma usust langewad — on see
nende süü? M i s on köit söjaohwrid selle tahju wastu.
mis niifuur langemine lugemata tahtlustesse langenud
hingedele toob? — — — — — — — —

Haige köhatas tergeit. aga siiski mõjus see, et
tütarlast tema sügawatest mõtetest üles äratada. Ta
pööris ümber ning astus kergel, waewalt kuuldawal sam-
mul haige woodi juurde.

Haige wahtis imestawa näoga tema otsa. O l i see
paljas silma wiirastus, ehk oli see tõsine olemus? Ta ei
suutnud selle üle selgusele jõuda. Oma poolunes oli ta
temast und näinud ia ülesärgates ei teadnud ta enam.
tust saadik unenägu ära loppis ja ilmsiolek peale hakkas.
Nõndasama oli Nora ta unes temale ilmunud — wähe
häbeliiult, lötendawate palgete ja õnnest särawate silmadega.

See ei wöinud muud olla lui unenägu — onnis
nöiduw unenägu. Ta jäi liitumata paigale, et oma
unenäo pilti mitte ära ajada, sest seda teadis ta tüll, et
ülcsärlamifcga toit unenäod pogenewad.
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Ta suu naeratas õnnelikult ja magusad sõnad
heljmiwad ta huulte peal.

— Nora. mu magus unenäo pilt, jää minu juurde
ja ära põgene mitte ära. rääkis ta waewalt tuuldawalt.
Kui ilus — üleilmlit ilus on sind unes enese ümber
näha. oma lähedal tunda.' Oh kui ka töige wäitsem
jagugi ilmsi oleks! Aga see ei woi ju olla, ei nüüd ega
ialgi! Oh mäherdused mäed ja fügawad kuristikud
seisawad meie wahel. meid igawesti lahutavas. Kui inetu
oled sa. ilus Jumala ilm. Sa lased inimeselapse
ees oma töige ilusamad roosid õitseda, et tema kätt. mis
see ihaldades nende järele wälja sirutab, ära kuiwada lasta.
On nad siis närtsimisels loodud, ilma et enne üht on-
nelist rinda oleksiwad ehitanud! Kas see tõesti nende
tõsine ülesanne on? Ja mis wöime meie siis selle wastu.
et meie tahes hoopis isesuguses ilmas, isesuguste seltskond-
liste olude sees üles oleme kaswanud! Aga mis kü-
sime meie siis selle järele, mis ilmale oige näitab — miks
kuuleme meie üleüldse teiste otsust ja ei tee oma pohjus-
mötteid makswats? Mitspärast? Oh, kes annab selle
walju sõna peale wastust? — Aga mistarwis niisugune
taebamine — mis abi see meile annab? M a tahan
õnnelik olla ja oma lühikest onne maitsta — oh, et see
unenägu igawestt lestaks, jma ei tahaks ialgi enam elule
üles ärgata — elule, mis tõsine hädaelu on ja ka
meie töige wäitsemadti röömud oma libedusega ära kihw-
titab. Tule. mu magus ja amus önn. jää minu juurde
— nn — oh. ma tunnen sinu kätt oma höögawa otsa-
esise peal — ma näen su särawaid silmi enese üle wa-
gustama. taewas on minu juurde maha tulnud — mä-
herdune õnnetundmus woolab mu üdisse — ma tunnen
tema käsa enese peal puhkama, ta soe hingeõhk lehwib
mu üle — helde taewas — on see unes. on see ilmsi?

Ta löi oma silmad pärani lahti ja nägi Nora
silmad enese poole pöördud olema. Ta läfi puhtas tema
otsaesise peal ja ta huulte ümber lehwis õnnelik nae-
ratus.

— See on ilmsi, teie ei näe mitte und, rääkis
neiu tasatesti.
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Haige targas üles, ta silmad särasiwad roomu
pärast.

— Ja köit on tõsi, puhas, onnis tõde, mis ma
enese ümber näen? hüüdis ta kõige suuremas onne joo-
wastuses. M a ei ole mitte pettiste unenägude ja silma-
wiirastuste wallas.

— Kui teie mõtetes niisuguseid piltisid on olnud,
siis on fee nüüd lõpnud ja mis teie enese ümber näete,
on kõik tõsine, luuletehw elu ise ja ei woi mitte jälle
laduda.

— Missugune hea waim on teid siia juhtinud,
küsis ta naeratades. Ma pean teadma, telle wasta ma
tänuwolglane olen.

— Oo, üks oige paha waim on see olnud ja
ülekohtuse kuri südametunnistus on mind siia toonud.
Teie haaw seal tuleb minu käest, teie teate küll weel, ja
ka see õnnetu werine öö on oma jagu süüdi, et tõik
nõnda pidi tulema.

— Ja, see oli küll hirmus öö, aga mina
tahan teda igawesti kiita. sest tema läbi olen ma oma
kadunud onne jälle leidnud.

— Teie ei pea mite nõnda kõnelema, mu sõber,
mõtelge selle peale, et see teie elu oleks woinud maksta
ja minu

Ja neiu kogeldas, häkiste näost punaseks minnes
ning waikis. M i s ta ütelda tahtis, ei pidanud haige
mitte kuulda saama.

— Kui see ka patt peaks olema, siiski mõtlesin ma
sel korral ometi, et waewalt täielisemat onne wöib olla,
kui sel wiisil elust lahkuda. M a ei leidnud elu enam ela-
mise wäärt olema, ma otsisin lahingus soldati surma, mu
meeled ja mu mõtted wiibisiwad üksi wcel ühe ingli pildi
juures, ja ilma. et ma seda lootagi oleksin julgenud, i l -
mus see, teda mu hing igatses, sellel silmapilgul, mida ma
oma maapealse elu wiimscks pidasin, mu juurde. Kuidas
wiisi wöib inimene weel õnnelikumalt oma elu lõpetada!
Muidugi mõista, minu selleaegses olekus. Nüüd ei mõt-
legi ma enam selle peale, et elu mulle ristiks woits
olla.
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— Ja nüüd ei ole teie ka enam minuga pahane?
— Kas on mul selleks ialgi Põhjust olnud?
— Oh, ma mõtlen ikka, et need naised polgamise-

waärt on, kes sõjariista oma kätte wotawad ja meeste
seltsis meeste wastu woitlewao. Kas niisuguse naise eest
ei pea mitte põgenema, kelle käed waenlase werest tilgu-
wad?

— Nõnda ei pea teie mitte kõnelema, mu tallis
Nora, ütles haige tõsiselt. M a ei tunne küll mitte neid
põhjusi lähemalt, mis teid sõjariistu kätte sundisiwad
wotma, siiski ei kahtle ma ühtegi silmapilku, et teie tegu
oiged põhjusmõtted on juhtinud. M a ei ole kaugeltki
mitte nii pea peale kukkunud, et ma mitte aru ei saaks,
et waimustatud isamaa armastus naist niisama ehib
nagu meest.

— Teie isamaal ja terwcs Europas ei saaks ükski
naine nõndasama tegema, ehk seltskond tõukaks ta enesest
tui kolwatu liikme wälja. Aga jätame seda. S i i n on
asjaolud hoopis teised ja siinsed naised ei wota ka
Curopa naisterahwast oma eeskujuks. Mei l ei ole mitte
niisugune otsalöpmata arw mehi nagu teie maal, kus teie
ikka jälle uued tuhanded tulesse wöite soata. Kui meie
mehed — poisikesest raugani tõik ühes arwatud — koos
sõjariistade all seisawad, siis ei ole meil ühtegi meest
enam juurde anda, ja sellepärast peab siis naine enese
kohusets mehele, pojale, isale ja wennale appi astuda.

— Ni i elawat priiuse tungi, nii suurt ohwrimeelt,
ja nii kõrget isamaa armastust ei tunne Europa naine
mitte. Mina kui soldat pean seda paleuslisets ees-
kujuks. —

— Ja, teie mõtlete ta kui soldat, aga meie selts-
kond, kelle otsus möeduandew on, mahutab enesesse roh-
kem elukutseid tui soldati seisus, ja need teised saa-
wad waewalt teie mõttes olema.

— Terwet ilma ei wöi ju, nagu wttaw, ühe kü-
bara alla panna, ja seda pole ka tarwisti.

— Olgu kuidas ta tahab, jätame meie aga oma
waidlemise. Teie ei tohi ennast äritada lasta, sest teile
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on rahu tarwis. Ma tunnen ennast üliõnneliku olewat,
et teie jälle paranemisel olete. Sellega wabastaks helde
saatus mind ühest hirmsast süükoormast.

Haige naeratas õnnelikult. Ta silmades hiilgas
taewalit onnepaiste. Ta lastis oma pea tagasi langeda
ning uinus raskesti magama.

Ta oli ka toepoolest wäsinud: ootamata room ja
pikk kõnelemine oliwad ta jöuu täitsa wälja kurnanud.

Nora seisis weel tükikene aga haige woodi ees, siis
läks ta tasakesti ära. Tume porin laugelt tungis ta
körwu. Ta tuulas hinge kinni pidades ning hüüdis siis
ohkades:

— Minu Jumal, jälle suurtükkide mürin, jälle
woolab weri ja langewad tugewad mehed, uut wiletsust
sünnitades. — Mi l la l lõpeb kord tüll inimese werejanu?

X X I .

Päewad oliwad sellest ajast mööda läinud — suur-
tükkide suud waikinud ja ükski inimlik heal ei tunginud
siia metsa üksindusesse, mis meie wäikeft tuttawat metsa-
majatest enesesse piirab. Kõik oli waikne ja rahuline,
nagu walitseks igal pool jäädaw rahu.

Nora istus liitumata nagu kiwituju oma paiga
peal, aga ta pea töötas ruttu ja raskelt. Ta oli enesele
praegu selle küsimuse ette pannud, mis peab ta nüüd
tegema, sest et see, teda ta poetama oli tulnud, terweks
oli saamas ja ilma tema abtta läbi sai — aga ta ei
leidnud selle peale ühtegi rahuloldawat wastust. Kauem
siia jääda oli niisama asjata tui ta kolbmata, see oli
talle selge, aga üks äraseletamata wägi köitis teda näge-
mata sidemetega nooremehe haigewoodi tulge. Ta ei
wöinud enesele selle üle aru anda, mis teda niisuguse jöuuga
tagasi hoidis.

Aga see ei wöinud ju ometi nõnda jääda. Ta jõu-
dis otsusele. Tasatesti astus ta haige woodi ette.

See loi silmad lahti, nagu oleks ta tema lähedust
aimanud.
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— Teie tunnete ennast juba hästi parema olewat?
rääkis ta pehme healega.

— M a ei ole ialgi weel ennast parema terwise
juures tunnud kui praegu, oli haige röomus wastus.
Köit walu on ladunud, ma olen nii terwe ja mu meel
on nii roomus, nagu oleksin ma uuele elule ärganud.
Ja jah, nõnda on ta toepoolest, ja seda uut elu olete teie
mulle kmkinud, teie üksi.

— M a rõõmustan südamest, et meil korda on
läinud minu rasket ülekohut osaltki M e hea poole pöö-
rata. Mina omalt poolt woisin küll wäga wähe selle
heaks teha, aga see ei keela mind ometegi hea asja korda-
minemise rõõmust südamest osa wotta. Teie paranemine
on üksi meie wapra majaperenaise töö, kes teid toit? oma
jõudu kotku wottes lageda taewa alt ulu alla kännud ja
iseennast ärasalgawa armastusega teie eest on hoolitsenud.

__ Jah, auustatud neiu, ma tunnistan hea meelega,
et ta eeskujulik naisterahwas on, aga teie enese teenistust
selle halastusetöö juures ei tohi teie ka wähemaks pidada.

— Kui see mõjub minu kuritööd lepitada, siis
olen ma üliõnnelik, sosistasiwad ta huuled waewalt kuul-
dawalt.

N i i woib üksi see kõnelda, lellel lapselik puhas
süda rinnus tuksub, kostis noormees. Kui taewas teisiti
oleks määranud, siis oleksin ma ilma wihata lahkunud,
nüüd on aga weel tuhat korda ilusam, et teie ise leppi-
misest kõnelete. Andke selle peale oma käsi!

— Ja meie oleme leppinud?
Südame põhjast hea meelega, kui teie seda nõuate.
Ja ta litsus neiu wärisewa käe oma huulte peale.
Mõlemad waikisiwad. Seal weeres tafatesti neiu

huultelt:
— Elage hästi, mu sõber! Ma pean lahkuma!
Wood targas üles ja waatas lohkudes neiu otsa.
— M i s teie ütlesite? küsis ta. nagu ei oleks ta

tema sõnu mõistnud.
— Teie olete nüüd terwe, wähemalt nõnda terwe,

et teil minu abi enam tarwis ei lähe, sellepärast pean
ma lahkuma. Ma olen tulnud teid jumalaga jätma.
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Ta heal wärises wähe ja ka ta käsi tõmbles, kui
noormees temast kowaste tinni oli hakanud.

— Teie tahate mind maha jätta! hüüdis ta.
— M a pean minema, teisiti pole wöimalik.
— Ka siis mitte, kui side olemas oleks, mis

üht Znnelist inimest lahutamatalt teie külge köidaks? Kas
teie wöikfite niisuguse sideme kätki tistuda ja oma teed
minna, ilma selle peale waatamata, missuguseid haawu
teie sellega lööte?

Ta jäi wait ja waatas tütarlapse otsa, kes oma
silmad maha oli löönud. See ei wastanud midagi.

— Wchest ei olnud need sõnad teile mitte küllalt
arusaadawad. algas noormees lühikese waheaja järel
uuesti. Ma tahan selgemalt kõneleda — kuulge, ma räägin
teile ühe loo.

Jälle peatas ta, ning kui tütarlaps ikka weel midagi
ei wastanud, kõneles ta edasi.

— Kord oli tütarlaps, imeilus näost ja lapselik
puhas südamest. Kellele ta wastu naeratas, sellel wärises
süda onne pärast. Seal tuli keegi wöeras laugelt maalt
ja nägi seda neidu, nagu praegu õitsele läinud roosi enese
ees, täis nõidust ja tewade tundmust.. Nüüd on juba
aastad sellest ajast mööda läinud, kui nad ilusaid metsa-
teesid mööda köndisiwad, loit eneste ümber unustades,
rind täis onne jk nooruse taewalist roomu — ja ikka
weel näeb ta neid suuri lapsesilmi enese peal puhkawad
ning südant woitwalt naeratawat.

Seal oli lahkumise tund tulnud, ootamata ja hä-
kiste, tema, see taewalit neiu, läks ära, kaugele, laugele,
ilma et mahajääja üht ainustki armusöna temale körwa
sisse oleks saanud sosistada. S i is alles tundis ta, mis
ta laotanud oli. See lahju tahtis teda nõdrameelseks
teha, meelt ära heitmas oli ta juba, sest jällenägemise
lootust tal ei olnud. Selles oletus wenisiwad nädalad
mööda, täis hingepiina ja kurwastust, siis sündis midagi,
mis ta esimesel silmapilgul rõõmuga terwitas, pärast aga
ometi lõhkumisega saatuse libedaks pilkamiseks pidas. Tema
oli selleks kutsutud, seda loike riisuma, mida see, kellele ta
süda tuksus, üle kõige talliks ja pühaks pidas. Ta tundis,
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et tema kõhus oli seda häwitada, mida see oma õnneks
nimetas. See oli wali hoop, ja ta pidi kaua enesega
wZitlema, enne kui ta ennast oma elukutsest ja saatusest
rajatud kohuse alla alandas. Ta ei wöinud teisiti, ta
pidi täitma, sest wägewad käsuandjad nöudsiwad ilma
tingimata sõnakuulmist. Siiski waewas niisugune alandus
teda rängaste ja ainult ta walgustaw muinasjutu print-
sessi pilt andis talle uut elujulgust. Aga mida lähemale
ta sellele jõudis, seda laugemale tundis ta ennast temast
tõugatud olema. Ja ometigi oli la silmapiltusid. mis
teda joowastasiwad ja uusi lootusi tekitafiwad. Kuid need
önnestawad tundmused kadusiwad niisama ruttu, nagu nad
tulnud ja selle asemele astus arafeletamata, enne
aimamata walutundmus niisuguse wäega, et elu talle
koormaks sai. Niisuguses tujus oli ta ühel ööl meelega
wamlaste sekka tormanud, kui tema seltsimehed juba lan-
genud oliwad. Ta tahtis oma tannatustele otsa teha ja
waenlase wastu wöideldes langeda. Ta tundis moega
hoopi enese küljes ja uslus, et sellega tema igatsetud
peastmme täidetud on — seal helendas taewa wält ja
selle walguses nägi ta oma aatepilti enese ees, oma
eluinglit surmawa rauaga. Kadunud oli walu ja surma-
hirm ning selle asemel täitis magus õnnetundmus ta
rinda walju wärinaga — ja siis kadusiwad ta meeled.

Aga see pilt ei taganenud temast mitte enam, waid
elas ta mõttekujudes edasi ja kui ta wiimaks pika hai-
guse järele jälle meelemärkusele tagasi tuli. seisis see hiil-
gaw aade taies tõsiduses, lihas ja weres tema ees ja ei
ladunud mitte enam ta körwalt. Ta oli haige uuesti
elusse kutsunud, teda elule tagasi wöitnud, — ütelge nüüd,
neiu. las wöib sellele waesele patusele siis seda pal-
juks panna, kui ta nüüd oma onne enese külge katsub
köita ja kõige jöuuga oma uuesti woidetud elust kinni
haarab." Kas ei ole tal õigust hüüda: Jää siia ja ära
põgene mitte Minu eest, sest sina oled mu uus elu, minu
ainus hinge onnistus, minu maapealne taewas — ilma
sinuta ei wöi ma elada, ilma sinuta lähen ma hukka. —
Kas on tal õigust selleks?

12
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— Jah, kes wöiks talt seda õigust wotta! oli neiu
waewalt luuldaw wastus.

— Ja mis ütlete teie selle peale, kui see, leda ta
sel w M armastab, teda kuulda ei wotaks — teda enesest
ära tõukaks?

— Kas on ta seda siis teinud?
— Teie lahtlemine annab mulle julgust loota, et

ta seda mitte ei ole teinud. See oleks ta liig wali
temast, liig südameta ja ülekohtune.

— Wali wahest küll. aga mitte ilma südameta ja
ülekohtune, sest teie ei tea ju mitte, missugused Põhjused
teda nõnda sunniwad tegema.

— Oo, aga teie teate, neiu, hüüdis ta wai-
mustusega, sest see muinasjutu printsess olete teie ja mina
see õnnetu armastaja. Heidame enestest toil peitemängud
ja näitame endid nagu meie oleme. Teie olete wahest
tüll juba minu jampsitustest tõtt kuulnud, aga see ei keela
mind mitte teile siin oma palawat. polewat armastust
awaldada. Teie olete mulle mu elu, mis lõpule oli jõud-
nud, tagasi annud, aga see uuestiwöidetud elu ei w5i
ilma teieta elada. Ütelge, et teie minu armastust wastu
wötate, wastu woite ja tahate wotta. Minu käed on
walmis truus armastuses teid oma rinnale tõmbama ja
läbi elu landma — minu elu peab teile pühitsetud olema,
niikaua kui see rind weel hingab. See on köit, mis ma
pakkuda woin, tuid selle eest saada tahan ma äraütlemata
palju rohkem, sest selle eest ei nõua ma enesele midagi
wähem, tui taewast täis onne ja ajalist onsust — teid
ennast. M i s ütlete teie selle peale?

Tütarlaps waikis. Ta oli tõsiseks läinud ja näis
sügawasse mõttesse wajunud olema, aga ta süda peksis
pea tuuldawalt ja tema hinges mässas kange torm.

— Nora! hüüdis Wood ja tõmbas ta õrnalt
enese rinnale. Ta laskis seda sündida, sest silmapilgul
ei jõudnud ta oma tundmuste üle walitseda. Ühe silma-
pilgu puhkas ta nooremehe rinnal, see kuulis ta füdame-
petsmist ja tundis ta palawa, tuksuwa rinna enese südame lä-
hedal ja köile enese ümber unustades, wajutas ta oma
huuled kindlaste neiu höogawa roosisuu peale.
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Ainult lühikene silmapilk, aga mäherdune igawene
3nsus on temas warjul!

— Tema armatztab sind! hõiskas ta rind.
— Jah, ma armastan sind, wärises neiu huultel.
S i is targas ta üles, tegi ennast nooremehe käte-

wahelt lahti ja astus mõne sammu tagasi. Ta tundis,
nagu olets meeli riisuw uimastus ta peale tulnud ning
sellepärast pidi ta ennast lähema tooli peale maha laskma.

' Haige oli woodist wälja laranud ja lõhkunult ta
juurde rutanud. See näitas aga käega, et ta tagasi as-
tuks, ning ta rinnust tungis nagu tagasisurutud nulu-
heal.

— Nora, minu armas tallis Nora, mis on sulle
juhtunud! hüüdis ta töige suuremas ürituses. Kas sa
mitte terwe ei ole — räägi!

— Pole midagi — see on tohe möödas! —
Lask mind minna, Jumala pärast, ma palun teid!

— M i s see toil tähendab? Et ma sind armas-
tan, seda teadsid sa juba ammugi. Nora, minu Nora.
ütle ometi, et sina ka mind armastad!

— M a palun, ärge waewake mind mitte tauem.
wastas Nora waewalt kuuldawa healega. Miks ei wöi-
nud teie need õnnetumad sõnad rääkimata jätta? Kui
suurt Viletsust sünnitab see teadmine minule — wahest
meile mölemile! — meie armastus on puhas nodra>
meelsus — ta ei woi meid mitte ühendada, waid lahu-
tab meid ärawoitmata wäega ja halastamata waljusega
teineteisest —

— Nora, pea kinni, need on mõtlemata sõnad,
mis su huulte üle libisewad, hüüdis Kuno wahele.
Mikspärast peab meie armastus nõdrameelsus olema —
mikspärast peab ta meid lahutama, kuna ta terwet ilma
ühendab ?

— Miks ei taha teie sellest aru saada, mis igale
teisele selge on, rääkis Nora lühikese waikimise järele,
nagu oleks ta jõudu kogunud. Armastus niisugusel ajal
ja niisugusel olekul pole muud tui maapealse onne libe
pilkamine. WärSted, sõgeduses walatud wereojad woola-
wad meie wahel — hirmsad mõrtsukatööd lahutawad



172

meid. Meie oleme teine teisest laagrist, meie oleme teine
teise weriwaenlased. Kui inimlik wiletsus ühel pool toige
kõrgemale tipule on tõusnud ja pisarad kõige werisemalt
woolawad, siis hõisatakse teisel pool toige waljumalt ja
rõõmustatakse nende kuritegude üle, mis neil oma taas-
inimeste keskel korda läinud täide saata. Kumb meist
wöib ütelda, et ta oma südame oma wendade roomu
ehk walu wastu lukku tahab ehk wöib panna? See on
wali, halastamata saatus, mis meid pilgates eluõnnest
osawotmisele kutsub, mis meile armastust tundma õpetas.
See on meie mõlema õnnetus.

— Nora, need sõnad wöiwad mu mõistuse riisuda,
hüüdis noormees meeleäraheitmisega. Nõua minult köite,
aga ara keela mulle oma armastust. M i s puutub see
minusse, tas minu pimestatud suguwennad höistawad
ehk ägawad! Ma ei ohwerda midagi, tui ma awalikult
peaksin tunnistama, et see üksi rahaahnuse ja riisumise
politik oli, mis waftra buuridele soja taela toi, sest seda
olen ma, niisama hästi, nagu suur hulk minu õiglastest
ja armsatest maapoegadest, juba hakatusel ära näinud.

— Teie olete auusa mõttega mees, rääkis Nora
soojusega. Aga teie olete ometi waenlaste leerist —
teie olete wandunud Inglisemaa kuulsuse ja suuruse eest
oma terwe mehe jöuuga wälja astuda ja see töötus peab

^ teile püha olema, mida teie mitte ei tohi murda. See
on meie saatus, ja selle wastu oleme meie woimetumad
ja ilma nöuuta.

— Ja sellepärast peame meie oma terwe maapealse
onne maha jätma — kas see tõesti peab sündima?

— Meile ei jää midagi muud üle, mis wöima-
lit oleks.

— Oige armastus woidab terwed mäed takistusi
ära, kuidas peaks siis üks ainus lohe, mida inimeste hoe-
lus ja inimeste sõgedus loonud, ülesaamata olema! Ja
tui meie ka kurjategijate seast, oleme — ka kurjategijad
armastawad ja leiawao wastuarmastust — eht peame
meie oma armastuse üle kahtlema?

— Minu armastus on palaw kui pöletaw tuli,
ma ei salga seda mitte, aga ma ohwerdan tema, tuli
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wärisedes neiu huultelt. M a tahan oma wendadele
truuks jääda, truuks roömus ja kurbtuses, kas nad wöi-
dawad eht langewad. Nendega — meie torge priiuse
mõttega, oma isamaa saatusega tahan ka mina elada ehk
surra, nagu iga rahwa truu laps. tes oma maad ja rah-
wast ahelates nähes elada ei wöi. Meie elu kõrgema-
tes ülesannetes seisab selle kahju tasumine, mis meie isik-
liste waranduste ohwerdamine nõudnud, ning nõnda
wöime meie la weel oma armastusest lahkuda ja rahu
leida — —

— Teie tahate oma armastusest lahkuda? rääkis
noormees waluga. Kes nõnda armastab, nagu mina,
see ei usu seda mitte, sest et see temale niisama wöi-
mata on, tui oma pea ära anda ja elama jääda.

— Ärge meelt ära heitke, armas sõber, trööstis
tütarlaps pisaratega. Kanoke ära need löögid, mida
meie wali saatus meile jaganud, nagu see mehele kõl-
bab. Kui nõder tütarlaps ennast suudab walitseda, siis
ei tohi see mehel mitte woimata olla.

— Nora, sina oled kangelaseks loodud ja keegi ei
wöi ennast sinuga worrelda. Aga ära wöta mult wii-
mast lootust, et kord köit weel teisiti wöib minna ning
niisugust ränka ohwrit waja ei ole.

— - Ka see on woimalit, wastas Nora ja ta pi-
saratega täidetud silmad naeratasiwad. Kui buurid kord
oma maa peal. mida nad oma werega lastes enestele
wöitnud, kui wöitjad seisawad. siis on ka nende Nora
prii ja wöib oma südant wabatahtlikult sellele linkida,
lellele ta teda on hoidnud. On aga köigewägewam
rahwaste saatuse juhtija oma ärauurimata ettenägemises
buuridele otsa ette määranud, siis saab ka Nora nendega
hukka minema — ilma silmaweeta, ilma kaebamata. —
Nüüd teate toil — mul ei ole enam midagi juurde lisada.

Ta pidas tinni. Ka Wood ei leidnud sõnu.
Neiu kõne oli sügawaste temasse mõjunud. Sellest to-
las hingesuurus.

Häkiste tuliwad mitmesugused healed tuuldawale ja
lopetasiwad seda piinlikku waikust, mis Nora sõnade jä-
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rele oli sündinud. Nora targas üles ja ruttas
akne juurde.

Esimese! silmapilgul oli ehmatus ta langeks teinud,
nii et ta sõnagi suust ei saanud. Noor ohwitser nägi
teda tagasi wantuma ja ehmatuse hüüdega tooli peale
maha langema.

— Vaenlased! wäriscs waewalt arusaadawalt
tema huulte peal.

xxn.
Nora ehmatus oli lühikese aja lesinud, siis tousiK

ta jälle üles ja waatas wälja, nagu tahaks ta näha,
kas lugu tõesti nii kohkumise-wäärt oli.

Terwe parw waenlasi tuli majakese poole. Nende
eesotsas tundis ta esimese silmapilguga selle wahisol-
dati ära, kes teda waenlase wahtideft läbi lasknud ning
peale seda taga ajanud. Vististe oli tema selle parwe
juhataja ning ei kännud midagi head mõttes.

Ta meelest käis aimamine läbi, mis teda wäri-
sema pani.

Wanake jooksis tuppa. Ka tema näost paistis
hirm ja ahastus.

— Nora — Jumala pärast, ärge seiske mitte
akne a l l ! Peitke ennast ära, enne kui hilja on, hüüdis
ta suures ärewuses. Teid ei tohi need metsalised siit
mitte leida. Ruttu, rut tu!

Ja siis tõmbas ta tütarlapse enesega teise tuppa,
et teda oma tuttawasfe warjuvaila ära peita.

Aga nad tuliwad hil ja!
Mõningad waenlaste parwest seisiwad juba ukse

peal, kui naisterahwad ettetuppa joudsiwad, et salakamb-
rikesesse minna.

— Pea, wana noid! karjus käre heal nende
selja taga. Näita, mis sa seal enesega ühes wead!
Soja salakaup, mis? He, mehed, ma wean tihla selle
peale, et see mitte igapäewane saak ei ole — näita siia,
wanamoorike!
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Ja tugewa tõmbamisega kiskus ta tütarlapse wana-
kese kaitsewate läte wahelt ära. Kõike oma jõudu tolku
wöttes lükkas Nora ta niisuguse Pölgtusega enesest, et
ta tuigerdades taganes ja wististe maha oleks tukkunud,
kui sein mitte ees ei oleks olnud, mis teda weel hoidis.
Tema seltsimehed, tes juurde oliwad jõudnud ja terwet
lugu pealt näinud, naersiwad täie suuga, kuna tuigerdaja
seina najal wiha pärast lõhki tahtis minna.

— Kurat wöttu, kisendas ta hambaid kiristades.
Oota sa, metskass, sa pead mind weel tundma õppima!

Ja oma seltsimeeste naerutaja all ajas ta ennast
jälle sirgu ning tormas uuesti neiu tallale.

See oli kõhe ära näinud, lm kardetawats ta selle
läbi enese oleku teinud ja et ta ainus peasemine põgene-
mine olt. Ta emalik kaitsjanna oli need mõtted ta
näost- ära lugenud ning astus Vihastajale teele ette. nii
et Nora mahti leiaks tagumisest uksest wälja pealeda
ja ära põgeneda. O l i ta kord metsas, siis oli kõige
suurem hädaoht mööda, sest seal teadis ta kõik teed ja
rajad, loik kaljud ja koopad.

Majaperenaisel oli oma ^vaheleastumisega ta
täiesti korda läinud kinniwötjat tagasi hoida, nii et Nora
tatistamata wälja pensis. Kui ta tagaajaja nägi, et
tema plaan wette oli tukkunud, läks tema wiha uuesti
põlema. Nagu murdja metsaline targas ta majapere-
naise peale ja haaris selle õlast niisuguse wihaga kinni,
et fee walu Pärast ta käes karjus.

Ni i kaua tui see t3it eestoas oli sündinud, oli
haige enesele riided selga tombanud ning targas wahele,
kui soldat lohkunud naisterahwale parajaste rusika hoopi
näosse tahtis anda.

— Tagasi, wilets, kisendas Wood müristamise
healega.

Tema ilmumine oli nii ootamata tulnud, et ta
wihast pimedat soldatit nagu wälguhoop trchwas.
Selle ülestõstetud rusikas langes jõuetult maha,
ise astus ta mõne sammu tagasi ja andis tarwilist auu.

— See on ilus soldat, kes kaitseta naistega sõda
peab — häbenema peate ennast, patuori!
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— Ma ei teadnud, et ohwitseri herra siin korte-
ris on ja naised oma tarwis peab. kogeldas soldat oma
wabandufeks, tuna ta silmad wiha pärast peast wälja äh-
wardasiwad tukkuda.

Wood ei auustanud teda enam ühegi Pilguga, waid
andis ainult märki, et ta sedamaid ennast käsib.

Enesele wandesonu habemesse pomisedes täitis ta
ülema kästu.

Wäljas wötsiwad seltsimehed teda suure hõiskamise
ja naeruga wastu. —

— Kus Nora on? küsis haige üritusega.

— Ta on ära põgenenud, oli majaperenaise lühike
wastus, kui ta wähe oli toibunud.

— Ära põgenenud — minu Jumal — kuhu?
— Ma usun metsa, meie maja taga — mäge-

desse
— Miks ei ole teie lohe mitte mind kutsunud?

Need wöllanäod peawad ometi ohwitseri ülikonda auus-
tama. Tal ei oleks toe poolest mitte tarwis olnud põ-
geneda ning sel wiifil ei tea weel missuguse häda sisse
jooksta.

— Taewas, kes mõtles selle peale — teie olete
haige, mis wöib see teha, tes ise abi tarwitab?

— Nüüd ei tohi meie enam aega kaotada. Norale
peab abi saama, enne kui ta kurjategijate küüsi langeb.

Ta ruttas uksest wälja, et põgenejale appi jõuda.
Aga ta ei olnud sellepeale mõtelnud, et nii häkiline meelte-
äritus ja jouutarwitamine üle tema jöuu pidi käima.
Ta silmade ees läks häkiste mustaks, maa näitas jal-
gade all kõikuma, ta pea käis ümber ning jõuetult lan-
ges ta maha.

Aitaja lames hädas nüüd ise maas — ise abi-
tarwitaja. — —

Waene naine nägi seda oma kõige suuremaks eh-
matuseks. Kui ta oma minestusest mitte tohe ei toibu-
nud, mis pidi siis Norast ja temast enesest saama?

Ta tahtis maasoleja juurde rutata ja teda üles
aidata, aga kaks tugewat kätt hoidsiwad teda tagasi.
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— Jäta see koüanotk seal rahule — ta peab en-
nast oma põrgusõidu wastu ette walmistama, meie woime
selle aja sees tasulisemaid asju ajada. Tule, lase näha,
mis warandused sinu tatuse all warjul seisawad.

Ta sai wägiwallaga majasse tagasi tistud, et neile
näljastele huntidele tõik oma waranatutest totku otsida
ja ära pillata. —

Kuna Wood ilma meelemärkuseta maja ees muru
peal maas lames ja majaperenaine wiina- ja rahajanu-
liste soldatite wahel wangis hoiti, jooksis Nora läbi wäi-
kese öueaia metsa poole. Juba oli ta üsna lähedal ning
peasemise lootus taswamas, kui häkiste terwe salk waen-
lasi tema ees üles tõusis. See ootamata hädaoht lohu-
tas teda nõnda ära, et ta esimesel silmapilgul waewalt
paigast sai. Peasemise peale ei olnud enam mõteldagi,
sellest pidi ta tüll aru saama, sest metsalise lisaga piirasi-
wad need wiletsad tema eneste kestele.

Sellega algas hirmus mimesejaht. Waene
tütarlaps wöttis köit oma jöuu totku, et nende metsaliste
käest peaseda. Aga ta jõud oli pea otsas — surnuks
wäsinud langes ta maha ja tagaajajad paniwad eneste
patused käed ta külge.

See puutumine mõjus, nagu oletsiwad kihwtised
madud teda hammustanud. Ta targas üles ja seisis
nüüd sirgelt ja uhkelt oma waenlaste ees nagu mõni
jumalanna. Tulipunase näo ja wälkuwate silmadega
hüüdis ta ähwardades:

— Hirmutused, mis tahate teie minust? — Teie
madal meel januneb were järele, ja et teie seda meeste
juurest mitte tuua ei julge, siis tungite teie mõrtsuka
kombel naiste tallale, sest et need endid kaitseda ei saa.
Häbi ja teotus teie üle, teie wiletsad argpüksid! M a
naeran teid töige teie sõjariistadega wälja, mida teie
argtus juba muidugi häbi ja teotuse sisse on saatnud.

— Kuulge, missugust jutlust ta pidada ostab.
— Seda on ta onu Pauli käest õppinud.
— Taewas olgu ise sellele armuline, kes niisu-

guse tassi majasse saab!
— Pomnud ja paugud, mäherdune iludus.
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— Aga küüned! huu, tatsugu enne ükski ligi minna!
Nõnda naljatasiwad ümberseisjad ning ei jõud-

nud küllalt oma toore nalja üle naerda. —
Ühtlasi wajus ümberseisjate ring itta koomale ja

juba sirutasiwad mõningad käed jälle tema järele wälja.
— Katsugu üksainus julgeda oma käega mind

puutuda! hüüdis tütarlaps kõige sügawama põlastusega.
— Pange tähele, seltsimehed, ta kaebab wiimats

weel oma leitenandile, hirwitas üks.
— Ja jah, ja siis saame küll toit ühe puu latwa

üles poodud, lisas teine juurde.
— Ah mis, teie olete köit wanad memmed, ki-

sendas tolmas ja tungis teiste wahelt ette. Leite-
nandil on juba küllalt, ta on oma noka täis imenud ja
lameb nüüd nagu uimane kana muru peal — see ei
tule enam midagi tahtma. Nõnda pead sa, mu kallike,
enesele teist „südametest" otsima. Et sa siiamaale aga
weel ühtegi wälja ei ole walinud, siis wöime küll loota,
et sinu armastusejanuline süda tüll weel ühe wäitese
rügemendi enese sisse mahutab. Oleks ka toepoolest ru-
mal lugu, kui nii wäljawalitud seltskonna juures nagu
meie, weel walida tahaks. S i in wöib üksi weel korra
õiguse üle kõneleda, ja isegi selle üle ei pruugi sa kaua
oma ilusat pead murda, sest et ma sul seda keerulist
küsimust harutada tahan aidata, seega, et ma pidu algan.
Seltsimehed, olge mõistlikud, teie ei jää teegi ilma.

Südant löhestawa hädakisaga oli Nora toorete
käte all äraminestades maha langenud.

— Vaenlane! kõlas pea selsamal silmapilgul ning
suures segaduses põgenes terwe metsaliste parw laiali,
et oma elu peasta.

Aga selleks oli juba hilja. Oma hirmsa mängu
juures oliwad nad köit ettewaatuse unustanud ja enne.
kui nad hädaohtu märkafiwad, oliwab buurid nad juba
sisse piiranud. Kuhu nad nüüd endid ka pöörsiwad,
igalt poolt wahtisiwad neile Mauseri püssid wastu.

— Heitke alla! hüüdis üks tugew mehe heal. Sõ-
jariistad käest, ehk muidu saate meie tina tunda!
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Kartuse ja wärinaga täideti seda käsku. Põgene-
mise peale ei olnud mõteldagi, kui mitte elu mängu peale
ei tahetud panna. Ja teegi terwes ilmas ei karda roh-
kem awalist wöitlemist kui Inglise soldat, tui tal weel
üksainustt tee lahti on. S i in oli allaheitmine palju
julgem kui woitlemme ehk põgeneda katsumine. Kumbki
ei meelitanud, sest buuride kuulid lendawad imewalusaste,
kuna nende juures söjawangits olla mitte nõnda halb ei
ole. Kui neil ohwitferib laetud rewolwritega itta kän-
nul ei seisaks, oleks laugelt juurem osa Inglise soldatid
nüüd buuride juures wangis. et julgesti wSitluse otsa
oodata, ilma oma tallist elu laotamata, eht Inglise laag-
ris nälga kannatada. Sellest siis tuli, et nüüd terwe
waenlaste tari ülestõstetud kätega seal seifis, kuna bu-
rid nende sõjariistad totku lorjasiwad. Kui M t walmis
oli, faiwad nad ritta seatud ja wahtide hoolde jäetud.
Nüüd alles woidi nende wangid, teda nad ühes weda-
nud, wabastada. Ka siin oli jälle seesama wiletsuse pilt
näha, mis inglaste poolt iseäralise hoolega korrati.
Wangilangenud burid oliwad wantrite ette rakendatud,
kuS nad piitsa ja piigl löökide all rasket koormat pidi-
wad wedama.

Nora oli seda ehmatuse lisa, mis tema waenlased
tegiwad, küllalt kuulnud, aga ometi ei mõistnud ta esi-
mesel silmapilgul, mis see tähendas. Alles aegamööda
hakkas ta aimama, et abi lähenes ning see room toi
teda jälle meelemärkusele tagasi.

Kui palaw oli see tänupalwe, mida ta taewa poole
saatis, kui ta oma inimesi silmas, les tema peastjaks oli-
wad saanud. Tema waenlased oliwad nüüd ise woidetud
ja wangi langenud. Taewas mõistab õiget kohut.

Ruttu laskis Nora oma silmad wöitjate ridades
ringi taia, aga seal jäiwad nad korraga nagu kmninae-
lutatult ühe nägusa ratsaniku peal seisma, kes kõman-
dändi märgiga ehitatud oli ja praegu wangisid waadates
äramarssimiseks märku andis.

Walju roomutiltamisega jooksis Nora tema poole.
Kõik pöörasiwad ennast tütarlapse poole, ka kommändant
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waatas ümber. Hätiste lendas ta tema näo üle
nagu päikese paiste. Wöis ta oma silmi uskuda?

— Nora, minu tütar, oled sa tõesti siin? hüü-
dis ta röömu ehmatuses.

— Jah, minu tallis isa, mina olen Nora, sinu
tütar, wastas ta liigutatud südamega. Oh, mäherdune
helde ettenägemine on sind siia toonud ja weel ühel
silmapilgul, mil häda töige suurem ol i ! Sa oled mul
rohkem peastnud kui elu

— M i s ! hüüdis ta isa lohkudes. Kas sa hädas
oled olnud — räägl, laps!

— Sa oled wiimasel silmapilgul tulnud, et oma
lapse auu peasta

Köigewägewam taewas — tas need wollanäod on
julgenud

— Isa, tallis, tulla isa, jää rahule, sa oled oma
tütre huntide suust terwrlt wälja tistunud. Lase mind
kõige üle, mis tänane päew mulle toonud, õnnelik olla.
Kui palju tartust olen ma sinu pärast tunnud ja nüüd
oled sa siin terwe ja priske — kuidas jõuan ma küll
taewast niisuguse helduse eest tänada!

Nende sõnadega litsus ta oma soojad huuled
isa käreda, paikesest pruuniks põletatud käe peale. See
tõmbas ta aga enese rinnale ja suuteles tema walget,
peaaegu läbipaistwat otsaesist ja ta suuri liigutusest läi-
tiwaid ilusaid silmi.

— Aga räägi ometi, lapsuke, mis on sind siia
metsanurka toonud, ja mis teed sa siin, kus waenlased
tihedates parwedes ümber hulguwad, et iga loomalest,
lellel aga elu fees on, piinata. Ei, tüdruk, ja kuidas sa
weel priske wälja näed! Tule. tuwike, lase enesele suud
anda! Ei, mäherdune warandus niisugune tütar
isale on! Kuule, sa teed oma wana isa weel ede-
waks. Aga kaelamurdjaks poisiks oled sa ikka weel
jäänud. Terwe laager räägib sinu hulljulgusest ja kur-
dab sind kui tangelast taga, kes arusaamata wiisil ilmast
ladunud.

— Aga isa, kes teab laagris minust kõnelda?
küsis Nora imekspanemisega.
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— Vaigista ennast, minu kangelane, Nora Härm-
senist ei tea wahest paljud, aga sellest noorest kompani-
juhatajast, kes waenlased tagasi lVi ja suurtükid ära wot-
tis, sellest teab igaüks. Kui mina seda sõnumit kuulsin,
ei tahtnud ma oma lörwu uskuda. Kuidas woisin ma
aimata, et minu Nora, see peenike Europa salongi neiu,
metsapadrikutes oma rahwa waenlaste peale luurab ja
neid wöidab! Sinu isamaa armastuse peale olin ma
julge, aga selle juures ei mõtelnud ma taugeltti selle
peale, et ühe tütarlapse iseenese ohwerdamme nii kaugele
läheb, et oma elu mängu peale paneb. Sind ei woi ühegi
waraga üles kaaluda, ja kõige suurem wägimehe tegu, mis
mind kõige õnnelikumaks isaks teeb. on see, et sa kõigest
nendest hädaohtudest hoolimata weel terwisega oled pease-
nud. Pisut aega tagasi ei wöinud ma weel aimatagi,
mäherdused rõõmsad silmapilgud mul ees seifawad. Selle
eest pean ma õiguse pärast oma wäikeft Pritsukest tänama,
tes meid siia on wedanud. Wiks poiss. Ta ema olla
sim. üteles ta mulle, teda tahan ma ka kord näha
saada, sest et ta oma poega hästi on kaswatanud.

Jutukas mees ei olnud oma tütart sõnagi lasknud
kõnelda, nii sõnarikkaks oli ootamata onn teda teinud.
Tema mehed saiwad käsu natukene puhata ja hobustel
wärske rohu peal süüa lasta.

— Prits on siis sinu juures! hüüdis Nora wii-
maks rõõmuga. Oh, kui suurt röSmu saab fee heale
wanale Valmistama!

— Kas sa siis juba Pritsu tunned? küsis isa
imestusega.

— Wäga hästi, meie olime isegi head sobrad.
— See on aga tüdruk, terwet ilma peab ta

tundma!
Ja rõõmsalt jutw westes astusiwad nad hurtsiku

poole.
Kaugelt juba nägiwad nad jällenägemise liiguta-

wat pilti. Hea poisikene rippus oma ema kaelas ja see ei
suuwud ennast tema kallistustest enam wabastada.

Warsti seisiwad nad ema ja poja ees. Wanad
waatasiwad suuril silmil teineteise otsa. Nende imes-
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tawatest nägudest wois selgesti lugeda, et nende hingedes
midagi iseäralist liitus. Nad oliwad nagu wana tutta-
waga kokku juhtunud, lellest nad omelegi enam ei mäle-
tanud, lus nad üksteist enne näinud. Tükikene aega läks
mööda, ilma et kumbki neist midagi oleks kõnelnud,
Norale oli see wäga wöeras, ja loguni piinlik, kui ta
esimese terwituse järele Pritsuga seda märkas. Ruttu
lastis ta Pritsu käe lahti, les ta ära oli tuimud ja
roomupärast käsa pigistanud ja suutelnub, ning astus
oma isa juurde, et niisugusele piinlikule olekule otsa teha.

— S i in on minu isa, Arwid Harmsen! ütles ta
majaperenaise poole pöörates.

— Arwid Harmsen! kordas majaperenaine ja
tema silmades säras midagi iseäralist. Ta oli oma kü-
lalise jälle ära tunnud.

— Olge südamest terwitatud, minu armas Harm-
sen, ütles ta sõjamehele kätt pattudes. Teie mäletate
M weel oma lasuwenda, endist Branderi talu omanikku.

— Oo, nüüd on meil käes, hüüdis harmfen
roomsa healega. Aige, teie olete toepoolest minu önsa
kasuwenna abikaasa. Oh mäherdust onne tänane päew
mulle on walmistanud! Taewas terwitagu teid! Teie
olite oma mehe auusast sõjamehe surmast saadik nagu
ilmast ladunud. Meie köit oleme teid otsinud, aga as-
jata. Teie olite ja jäite ladunuks. Jälgi ei oleks ma
selle peale mõistnud mõtelda, et teid siit metsanurgast
wöits leida, mis nüüd pealegi lardetawals soja taller-
maaks on saanud. Mitspärast teie sel wiisil kõigile tut-
tawatele,- isegi oma noorepölwe sõpradele, tes teiega tõesti
auusaste mötlesiwad. selja pöörsite, see on mulle täna-
päewani mõistatuseks jäänud.

— M a teadsin tüll. et teie auus meel wae-
sele lesele ei head nöuu ega abi ei oleks teelanud, aga
ma ei tahtnud kellegile hingele koormaks olla. M a ei
wömud mitte armuandeid wastu wotta ja sellepärast
tahtsin ma iseenese nõrga jouuga omale eluülespidamist
teenida. Wali on waese lese saatus, lellel muud
tuge ei ole kui ta käed — aga ma pole mitte hukka
läinud. M a elan kehwuses, suures kehwuses, aga ma
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olen selle juures rahul ja õnnelik. Nüüd on ka mu ai-
nus laps weel elus ja ma ei tahaks oma olekut kuninga
krooni wastu wahetada.

— Ah, kui imelised on saatuse teed, rääkis Harm-
sen südamliku healega ja pigistas selle juures oma uuesti
leitud sugulase kätt. KaS teie Branderi istandusest ei
ole kuulnud?

— Ei midagi. M a ei ole ialgi ühte wana tut-
tawat näinud, kes sellest midagi oleks teadnud kõnelda,
ja ma olin röomus, et mul sel wiisil kergemalt korda
läks kõike seda unustada, mis mulle walu tegi. Ma
tahtsin üksi oma önsa mehe mälestustes elada — selle-
pärast otsisin ma selle loha wälja. kus ta langenud põrm
puhkab ning jäin sinna elama. Waadake seal tingul seda
suurt musta risti — selle olen ma tema mälestuseks
üles seadinud — see seal ja mu ainus poeg, oli mu ilm,
lellele ma elasin — muud ma ei tunnud ega igatsenud.
Tänu taewale, nüüd on mul loik jälle käes ja weel
palju rohkem.

Ta waatas läbi pisarate Harmseni ja tema tütre
otsa ja ka Harmsen pühkis käega üle silmade, aga siis
ütles ta rõõmsas tujus:

— Teil on õigus — palju rohkem! ka minul on
teile häid sõnumeid tuua. Teie petjad istuwad juba mõ-
nest ajast saadik lukutaga. Terwe trobikond kurjategi-
jaid oli seaduse kätte langenud, ja nende seas oliwad la
need, kes häbemata pettuse läbi terwe Vranderi waran-
duse ära riisunud. Politsei hoolas järeluurimine on
nende pettused ja kuritööd walge ette toonud ning tohtu-
otsuse järele on Branderi omandus jälle tema õigete
pärandajate kätte langenud. Et aga kõigist kuulutustest
ja otsimistest hoolimata ühtegi pärijat ei tulnud, siis
pidin mina, kui lähem sugulane, ladunud Vranderi wa-
randuse oma walitsufe alla wötma, kuni oige pärija
ilmub, ehk kuni ta ühe teatud aja järele riigi omaks
langeb. Nüüd olen ma oige pärija leidnud ja teegi
ei ole rõõmsam kui mina, et õnneks weel hiljaks pole
jäänud pärandust nõudma tulla. M a annan teile nöuu.
lohe oma köha peale tagasi minna ja selle pidamine oma
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kätte wotta. Niikaua kui minul wöimalik oli selle järele
walwada, seisis tõik heas korras, tuid soja läbi woib ta
holpsaste rikutud saada. Uuesti leitud kulla-lademed
annawad talle suuremat wäärtust, tui praegu rehken-
dada woib.

Branderi abikaasal woolasiwad liigutuse pisarad
silmist. Ka Nora önn oli ärarääkimata, sest nüüd tun-
dis ta seda head naisterahwast sugulase sidemete läbi
weel kindlamalt enese külge seotud olewat. Ta tõmbas tema
armastaja lapse õrnusega oma taenlasse ja palus, et ta
ikka weel tema emalikuks sõbrannaks jääks. Ka wäike
Pritsute ei peasenud ilma kaisutusteta ja suutelemisteta läbi.

Juba tükite aega oli haige toibunud ja imestusega
selle haruldase salga peale waadanud. Nora isa oli ta esi-
mese silmapilguga ära tunnud, ja see pani ta were keema.

Praegu oli ta oma rahapunga awanud ja sealt
kuld risti wälja wötnud, et seda Norale mälestuseks
pakkuda. Kuid see Zrn ehte asi oli ta wärisewate sõr-
mede wahelt maha libisenud, ilma et ta ise seda oleks
märganud.

Waheajal oli Nora oma isale ütelnud, et neil weel
üks tuttaw majas on. Selle juures näitas ta toas
olewa woodi peale, kuhu Branderi lesk haige tagasi kännud.

Ruttu astus Harmsen majasse ning jäi tähen-
datud haigewoodi ees imestades seisma.

— Leitenant Wood, teie siin! hüüdis ta ikka weel
suure imestusega. Kuidas tulete teie ometi siia ja, nagu
näha, pealegi weel haige! M a mõtlesin, et teie ammugi
juba omaste keskel olete.

See ei olnud mitte enam endine sõbralik Harmsen.
Ta seisis külmalt nooremehe ees, ilma et talle teretuseks
kättki oleks pakkunud.

Niisugune külmus oli niihästi haigele kui ka tüt-
rele mõistmata. Küsiteledes waatas noormees temale
silmi. O l i see awalisest waenlusest tema rahwa wastu
tulnud? Ka Nora ol: ilma nõuta ja katsus isa wal-
just oma paluwate silmadega muuta.

M i s wois teda oma endise tuttawa wastu ometi
nii talgiks ja külmaks teinud olla? ,
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— Kas teie teadsite, et ma siin olen? küsis Wood
natukese aja waikimise järele.

— Et teie siin selles hurtsikus ennast peidus
hoiate, ei, seda ei wöinud ma muidugi mitte teada, kostis
Harmsen terawuscaa. Aga et teie Inglise laagrist buuride
wastu sodisite, wangi langesite, ja siis oma auusöna
murdes ära põgenesite, — seda olen ma oma suureks
kurwastujeks juba kuulnud.

— Ma ci saa teie sõnadest mitte aru, herra Härm.
sen, wastas Wood rahuga. Mina olen tui inglane teie
awaline waenlane ja olen ka buuride wastu sodinud, —
aga mis teie seal wangilangemisest ja sonamurdmisest
kõnelete, see on mulle tundmata.

— Mis, see on teile tundmata! Tahate teie sün-
dinud asju ära salata?

Ja Buuri tommandandi heal tolas ähwardawalt.
— Isa. isa! hüüdis Nora ehmatuse pärast wäri-

scdes, ära ole wali! Herra Wood. leitenant Kuno
Wood ei ole ju mitte see, lellest sa räägid. See on
yoopis teine Wood, see Wood siin ei ole wang ol'
nud ega woinud sellepärast ta auusona murda. Sa
oled eksituses, see Wood siin on auumees, isa.

Imestusega waatas Harmsen oma tütre peale, kes
lokendawate palgetega seda wainmstatud kaitfekönet oli
pidanlld ja nüüd nii paluwa näoga ta otsa waatas, et
ta imekspanemist warjata ei suutnud.

- Kust sina seda tead. et ma kellegist teisest kõne-
len? et weel teine Wood olemas on?

— Kulla isa, ole jälle hea, usu mind, ma woin
selle eest oma pea anda — pärast tahan ma sulle toit
pikalt ja laialt jutustada.

— No noh, mitte nn kärsitult — oma pead ei
pea sa weel mitte mängu peale panema, seda on sul
wahest weel tarwis. ütles isa järeleandes. Sinust woib
niisuguseid lugusid uskuda, ja pealegi ei ole meie sõber
Wood ka mitte pettise nägu. Andke andeks, et mina
cksileaduscs ja tundmuste mõjul teie wastu kalk olin.
Vaadake jälle minu peale tui oma Baieri sobra peale'

13
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Nende sõnadega andis ta nooremehele kätt ja
raputas selle oma südamlikult.

Wood ei olnud aga siiamaale weel õieti aru saa-
nud, mis see kõik tähendas, eht küll Nora waimustus, mil-
lega see tema eest wälja astus, teda imestama pani ning
lõpmata õnnelikuks tegi.

Alles siis weel, kui Nora oma isa eksitust pikemalt
seletas, lätsiwad ka tema silmad lahti. Nüüd tundis ta
küll ära, et Harmsenil Põhjust oli olnud tema wastu
käredalt üles astuda ja et ta isiklikult mingit wiha tema
wastu ei kännud.

— Pole mingit Põhjust wabanduseks, herra Harmsen,
ütles Wood. Nüüd ma mõistan kõik — wististe on
see minu sugulane olnud — teisi selle nimelisi ohwitse-
risid ma ei tunne. Tema isa on praegu Kapimaalt
Oranje riiki tungimas. M a kahetsen wäga, et niisugu-
seid tergemeelseid mehi olemas on, kes sõjamehe nime
teotawad. Ta on ennegi juba toer poiss olnud.
M a tänan teid, preili Nora, teie seletuse eest südame
põhjast, lisas ta õnnest naeratawa näoga juurde ja surus
neiu pehme käe ettewaatlikult oma huulte peale.

Vranderi lesk, kes sõnalausumata pealtkuulaja ol-
nud, nägi mahakukkunud ns t i pörmandal ja tõstis ta
üles. Ta silmad jäiwad selle peale nagu kinninaelutatult
seisma. Ta wahtis seda ehteasja igast küljest ja mida
kauem ta seda oma käe peal hoidis, seda suuremaks kas
wis ta ärewus ning seda rohkem wärises ta käsi.

— Kust tuleb küll see rist siia? — küsis ta iseeneselt.
Ümberseisjad oliwad aga ta sõnu kuulnud ja nüüd

märkasiwad nad ta tema üritust.
— Kuldne rist kalliskiwidega, hüüdis Nora

seda kunstlikult walmistatud r ist i silmitsedes. Vana-
moodi, aga wäga peenikene töö. Kclle oma niisugune on?

Noormees naeratas. See tegi teda õnnelikuks, et
ta Norale meeldis.

— See on minu onsa ema pärandus, ütles ta.
Ka tema oli selle maa laps. M i n u isa on teda siin
tundma õppinud, abikaasaks wotnud ja Europasse wiinud.
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Ta on mulle selle maalastest nii palju head kõnelnud,
et ma lapsest saadik juba selle järele igatsesin, kord oma
silmadega teda näha saada. Ka olla tal öde olnud.
Aga et ma kord niisuguses olekus Transwali näha saan,
ei woinud ma aimatagi.

— See rist siin on teie ema pärandus,? ütlesite
teie? uuris Branderi lest nähtawa ponewusega.

— Jah, minu ema on teda oma taelas kännud.
— Ja ka minu ema, hüüdis wana naisterahwas

wahele.
Kõik waatafiwad küsides ta otsa.
— Nüüd ma tean, mikspärast see haige mulle

nõnda armas oli ja minus piirita usaldust äratas, rääkis
ta edasi. Tema on mu jainsa öe laps. Üksi tema
wöis seda r is t i omaks nimetada ja ei teegi muu siin
ilmas. M a olen teda oma ema käes ni i tihti waadelnud
ja tunnen teda sellepärast liiga hästi. Meie eluteed
wiisiwad meid teine teisale, ja tui ema suri, ladus ta ode ära.
Keegi ei teadnud, kuhu. Pärastpoole kuulsin ma, et ta
ühe ritta inglasega abielusse olla heitnud ja maalt ära
läinud. Muud ei ole ma teada saanud, ta mitte tema
mehe nimegi.

M a usun, et see sellest on tulnud, et la tema
minu uut nime ei wöinud teada, sest tui tütarlapsed
olime meie igaüks ise oma teeb, laia ilma sisse läinud,
ja kui naised ei teadnud meie teineteisest midagi.

— Jah, jah, just ni i on la minu ema mulle
kõnelenud, rääkis leitenant Wood. Ta rääkis tihti
oma emast ja õest suure armastusega. Tema neiu-
nimi oli Erika Linden.

— See käib kõik jöhwi pealt kottu, hüüdis Harm-
sen käsa oerudes. Õekesed Linden, — Alma ja Erika —
kes ei oleks seda tähepaarineiu ilmas tunnud ja auus-
tanud ! I ludus, waimuanne ja elawus oliwad nende hea
kaitsewaimu hällikingitus. Mäherdune imelik saatuse
mäng — wcmad ja uued sugulased saawab kottu nagu
muinasjuttudes. Kui seda tuulets, ei tahaks sugugi us-
kuda ja ometi on loit puhas tõsi.

Ja tugewaste raputas ta nooremehe kätt.
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— Kahju ainult, et meie mitte körwustikku oma
waenlaste wastu ei wöi woidelda, waid ise teine teise
waeulafed oleme, kahetses Harmsen.

Kui esimesed onnetormid wähe waikinud, tehti
maha, et Branderi lest Noraga oma köha peale tagasi
läheb, sest et siin kõiksugu hädaohud waritsesiwad.
Prits pidi neile teejuhiks ja saatjaks olema, kuni nad
pärale jouawad. Leitenant Wood sai Punase-risti seltsi
hoolde jäetud ja Harmsen lubas buuride kindralile tema
pärast kõneleda, et ta saatust wöimalitult kergitada.

Enne lahkumist küsis Wood weel Noralt, kas nende
uuesti leitud suguluse sidemete läbi nende olek ka mitte
ei muutuda.

— Muidugi, wastas Nora naeratades, nüüd wöin
ma sinult seda õigusega nõuda, mis ma siiamaale ainult
nöuuks wöisin anda. Seega on siis meie südame asi nõnda
kaua tahaseina lükatud ja ei tule mitte enne päewakor-
rale, kuni rahu meie nurmedele tagasi on pööranud.
Selle peale käsil

— Sa piinad mind, Nora
— Ole wait — nõnda see jääb! Selle juures ei

ole juukse karwa wäärtki muuta.
— Mina ei lähe enam inglaste sekka tagasi. —
— See on wäga arusaadaw, sest et sa ometi oma

nimewenna järele ei taha teha. - —
— Ei, sina ei pea mind mitte nokkima, Nora.

M a wannun sulle, et ma buuride poole astun ja oma
endiste seltsimeeste wastu woidelda tahan.

— Aga teie wanne, mu noor sõber, tähendas
nüüd Nora isa, kes Woodi wiimaseid sõnu oli kuulnud,
tõhustab teid meie waenlastega ühes wöitlema.

— Inglise ohwitserina olen ma küll wandunud,
oma rahwa tasude eest wälja astuda ja were ja eluga
Inglise maa kuulsuse ja auu eest woidelda, aga minu
südametunnistus ütleb mulle, et need mitte meie rahwa,
waid üksikute waraahnitsejate käsud on ja et need otsitud
põhjused, millede warju tohutaw höelus ja ülekohus on
peidetud, midagi wähem ei woi tuua kui kuulsust ja auu.
Üksikule inimesele on tema toige kõrgem kohtumoistja ta
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enese südametunnistus, kelle healt ta peab kuulma. Ja see
kohtumoistja heal hüüab mulle wahetpidamata: Meie
wägi teenib wäärjumalaid, sest et ta ennast pimedast
peast sõnakuulmisega turjal wiisil tarwitada laseb. Ma
usun, ennem on see walewanduja, kes meelega niisugu-
seid musti eesmärtisid taga aitab ajada, tui see, tes
ennast sellest lahti kisub, mis ta südametunnistus hukka
mõistab, mis ülekohtune ja kolwatu on. Niisuguse ette-
wotte peal lasub rahwaste wannc, kui ta ka wöiduga
lõpeb. Sellepärast ei siruta ma niisuguse hinna järele
mitte oma käsa wälja, mida üksi pimestatud inglased
ihaldawad, mida terwe ilm aga põlastusega enesest ära
lütlab.

Wood ei lahtunud sellest mõttest mitte enam, ehk
Härm sen tüll tema tähelepanemist kõige nende tagajärgede
peale juhtis, mis niisugune ülesastumine enesega ühes
pidi tooma. Ta andis oma endiste ülematele kirjateel
teada, mis ta teha tahab ning sai oma tcrwckswamise
järclc buuride wäesse wastu wöetud.

Inglaste poolt hüüti teda äraandjaks ja pakuti
ta pea eest suur summa kulda.

xxm.
Pool aastat on neist sündmustest mööda

läinud. Oh, kuidas on selle aja sees toit muutunud!
Waprad buurid on löödud, priiriitlased laiali pillatud,
nende wägi pea ära häwitatud ning nende ülemjuhataja
Cronje Napoleoni wangikotta Helena saarele saadetud,
kuna Transwali kõrgeandeline ülemkindral mullas
puhkab, ilma et oma rahwa priiusewoitlust oleks wöinud
lõpetada. Need on waljud, wäga waljud saatuse löögid
julgetele priiuse eest wöitlejatele ja nende oigele asjale
olnud, sest selle läbi woib mõlema wabariigi elu küün-
latene kustuda.

Esiotsa näitas ka tõesti nii olcwat, et nende tahe mehe
ladumisega buuride julgus ja iseenese jöuu peale usalda-,
mine wankumas oli, et «võitlejad nagu pea oliwad tao-
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tanud, sest lühikese ajaga saiwad Kimberley ja Ladhsmith
wabastatud, Vloemfontem ja wiimaks ka weel Pretoria ara
woidctud. Waenlased saiwad ikka rohkem maad jalgade
alla. nende suurus ja julgus taswis päewasb-päewa. ilma
et buurid neile kusagil tõsiselt wastu oleksiwad astunud.
Nende eneste keskes oli lahutusewaim maad wötnud ja
umbusaldus oma ^meeste tiiwu liigutanud. Köit näis
otsa poole minewat, üksikud woitlejad pöörsiwad koju tagasi,
andsiwad sõjariistad käest ära ja heitsiwad oma waenlase
alla. lelle wastu sodides wendade weri oli woolanud. M is
tarwis niisugune hirmus weremäng, kui buurid wiimaks
ometi endid orjuse ahelasse pidiwad laskma heita! Miks
ei näinud nad seda ette ära? - ^ pidasiwad nad endid
ärawoitmatats, waenlasi liiga nõrgaks ehk lootfiwad nad
woera abi peale?

Sõjaõnn on kalduw ja ta oli buuridele mõneks
ajaks sella pööranud. Aga see ei riisunud weel kõikide
julgust. Oma pealinnadest laugel, weerewates wagunites,
walitsewad buuride presidendid weel oma maad ja rahwast,
tutsuwad wendi woitlusele, juhatawad lahinguid ja on
walmis enne lahingis langema, kui teotawat orjawalitsust
eneste üle tannatama.

Tee on jälle woidule awitanud. Mitmed lahingud on
buurid mitukorda suurema waenlase wastu wöideldes woitnuo
ning Inglise lowi Roberts'i kui puuri istuma pannud,
ilma ct ta kaua aega ennast oleks suutnud liigutada. Kui
wäga wähe pealtwaatajal ta lootusi on, et buurid oma
õiget asja weel heale lõpule jöuawad wiia, siiski ei ole
buurid ise weel lootust laotanud. Kõigi inimliste arwa-
miste järele saab see hirmus werewalamine buuride kao-
tamise ja ladumisega lõppema - aga selle teed, tes kõi-
kide saatust juhib, on tihti inimese mõistuse tarwis üli-
keerulised ja ärauurimatad. Lõpmata kurb oleks, kui loik
need werejöed midagi muud ei oleks korda saatnud, kui
ärarääkimata wiletsust külmanud — toorest omawoli ja
ülekohust walitsema pannes ja õigust jalge alla tallates.
On see siis ühe rahwa surmasüüd, et ta päid mitte
miljonite kaupa ei woi lugeda! —
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Hoopis iseäralist tähelepanemist äratas üks hull-
julge ratsanikkude salk, kes oma käe peal elutses ja ennast
kellegi teise juhatuse alla ei annud. Mis see korda saatis,
oli mi hästi buuride kui ka nende wacnlaste seas enne
kuulmata asi. Pea töncldi terwel maal sellest salgast
ning sellepärast ei olnud ka imeks panna, et sündinud
lood luulega nõnda lenaste wälja ehiti, et see loit
muinasjutt näis olewat. Teiseti ei wöinud see ollagi sest,
teegi ei teadnud õieti midagi lähemat.

Waenlafed ei olnud ka maganud, waid mitmesuguseid
plaanisid teinud, et seda kardetawat salka loksu awateleda.
Aga kaua aega oli loik kawalus asjata, nagu oletsiwad nad
üleilmliste wöimudega ühenduses, teda ükski wörk kinni ei
püüa. Nende peaülesanne näis wangide wabastamine olewat,
sest kui Hoolega wangisid ta wahiti, ära kadusiwad nad ometi
ja pealegi weel niisugusel wiisil, mida teegi enesele ei
oskanud ära seletada.

Wiimaks ei kuuldud sellest imeseltsist midagi
enam. Ta oli ometi waenlaste kätte langenud ja mõned
üksikud weel põgenema peasenud.

Norast ei teadnud kaua enam teegi midagi. Siiski
kõneldi buuride seas, et tema selle haruldase ratsanituseltsi
juhataja olnud. Kuid need jutud lätfiwad mitmesse harusse,
nõnda et teegi õieti midagi lindlaste ei teadnud.

Wäike Prits näis siiski kõige rohkem teadwat,
aga ta ei kõnelenud Norast ial midagi. Ta ei
olnud ülepea enam see wana, alati röömus poiss, waid
waikne, warakult walminud noormees kahwatanuo
palge ja kurwa loomuga. Keegi ei olnud teda enam
naeratawat näinud. Sõnalausumata täitis ta oma
kohuseid endise hoolega, aga ta endine röömus olek oli
kadunud. Kui ta oma wanemaib seltsimehi Nora üle
kuulis tonclewat, siis langes ta nii kurwa tuju sisse, et
ta teiste seltsist ära pidi põgenema, et üksi olles tui wäike
laps nutta. Tema seltsimehed oliwad seda muudatust
ammu märganud, aga tellel oli nüüd aega teiste kur-
wastuse üle peao murda. Sõda tülwab lõpmata walu
ja wiletsust igale poole, tes pidi seal ühe õrna poisikese
silmaweele weel seletust otsima hakkama?
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Tema teadis aga küll, kui hirmsal wiisil tund-
mata ratsanikkude salk hukka oli saanud. Need oli-
wad kõik noored tütarlapsed meeste riides, keda Nora ja
Mända wälja õpetanud ja juhatanud, et waenlaste küüsi
langenud buurisid nende raskest wangipölwest peasta.
Tema oli ainus mehe hing nende seas olnud ning oma
sõna annud, et ta seda saladust üksi oma teada peab.
Ühel ööl oltwad nad ootamatult wamlastest ümber
piiratud ja osalt maha tapetud, osalt wangi wöetud,
osalt laiali pillatud saanud. Sellest ajast saadik ei
teadnud ta Norast, kelle törwalt ta muidu ialgi ei taga-
nenud, enam midagi. Selle hirmsa öö mälestused täit-
siwad ta noort hinge sügawa waluga.

Louna-Afrika priiriikides walitsesiwad hirmupäewad.
nagu neid keegi ei mäletanud enne weel näinud olewat.
Nagu määratu häwituselaine wajusiwad waenlase par-
wed lugemata hulgas üle maa, kõike ära häwitades, mis
ette juhtus. Suitsewad waremed, wägüvaldselt walatud
wereojad ja teotatud surnukehad näitasiwad weel, kus
kord õnnelik elu oli asunud. —

Ühe wäikese kõrgustiku peal seisawad umbes sada
wangi langenud buuri Inglise soldatite wahi all, kuna
ncnde kstel wäifscm salk sojawangisid kätest ja jalust
kinni köidetult oma hirmust saatust ootab. Need on
osalt mässajate/s ja maa äraandjateks. osalt niisugus-
teks tunnistatud, kes Punasc-risti seltsi peale olla lask-
nud eht teisi wangisid põgenemisele aidanud. Ulekuulami-
sel ei olnud keegi ka mitte poole sõnagagi enese eest seis-
nud, sest et nad küllalt hästi teadsiwad, et see omett mi-
dagi ei aitaks. Niisama mõistuseta nagu nende peale tõs-
tetud süüd, niisama hirmus oli ka kõhtu otsus: Süüd'
lased peawad kõigi teiste wangide juuresolekul mahalas-
tud ja üheskoos mahamaetud saama. Buuride wap-
ruse läbi ärarääkimata wihaseks saanud waenlascd ja-
nunesiwad were järele — seda lahingu wäljal waenlaste
juures näha, nõudis suuremaid ohwrid kui neil wöima-
lik oli tuua, sellepärast ei tahtnud nad head aega ilma
tarwitamata mööda minna lasta. Si in oli kord woi-
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malik ilma hädaohuta oma wiha lahutada ja kättemaks-
mise juures oma werejanu kustutada. Ka naised ja lap-
sed pidiwao seda kõledat weremängu pealt waatama.

Ükski huttamöistetud õnnetumatest ei näidanud tar-
tust, kui soldatitele käsk anti, endid kõleda mõrtsukatöö
wastu walmis seada. Kellegi huultelt ei tulnud ühtegi
armupalumise sõna, ehk laskmise käsuga küll meelega wii-
witati, et õnnetumatele selleks aega anda.

Surmaotsuse täidesaatmiseks saadetud ohwitfer i l -
mus pidu mundris ja walmis seisivad wäesalgad and-
siwad talle seaduslist auu. Buurid jäiwad liikumata
paigale ja ei auustanud teda ühe ainsagi waatega.
Ainult üks noor tahwatanud näoga hukkamoistetud wang
wantus jalgade peal ning tuigerdas paar sammu ette
poole. Näis nagu tahaks ta kõneleda, siiski ei tulnud
muud kui mõningad arusaamalad sõnad üle ta huulte,
milledest lõpmata walu ja piirita pölgdus wälja paistis.
Tema film otsis ohwitseri oma, aga sellel oli muude
asjadega tegemist.

— Wilets mõrtsukas! hüüdis ta wiimaks kõigest
jouust, see on heateo palk! Wägiwaldselt ja ilmafüüta
tapetud wercst saawad kord kättemaksmise waimud tõusma
ja ilma halastamata wastutamist nõudma!

Pea selsamal silmapilgul andis ohwitser laskmiseks
märku. Noore mehe hele heal kõhutas teda. Ta waatas
sinna poole, kust see heal tuli, ning silmas nüüd seda
kahwatanud noortmeest, telle wihast pölewad silmad
tema peale waatasiwao. Ta tundis enesest külma wärinat
läbi täima.

Mispärast pani fee nõrk, hele poisikese heal teda
wärisema? Soldatid oliwad tema äritust märganud ja
wuwitasiwad. Aga ta wöttis oma jöuu kottu, tegi käega
lühikese liigutuse, mille peale körwust läbttungiw
raksatus tolas ning huttamöistetute salga ilma hea-
leta maha niitis. Ainult üks kiljataw hädaheal tuli
tuuldawale ja üks noor keha pöörles werelombis,
mis lütuwate surnukehade seest woolas.

Ohwitser astus palawitutiirusega lähemale. Noore,
halwaste trehwatud buuri peast oli ta lai kübar maha
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langenud ning ilusad, suured juuksed lamefiwad kaunides
salkades maa peal ja ohwitser nägi enese ees üht õrna,
kahwatanud, walust muudetud naisterahwa nägu.

— Helde taewas, hüüdis ta ehmatusega, see on ju
Mända, minu elupeastja... Kuidas on ta ometi selle selts-
konna sekka sattunud? Äraneetud lugu! Tema läbi elan
ma ja olen prii, ja sel wiisil kättemaksmine on hirmus.
Äraneetud werejanu — mis ajab meid ometi wangisid
tapma? — Aga see on tema saatus — selle wastu ei
woi mina midagi teha, ütles ta ennast waigistades.

Ta nägi küll, kuidas mõrtsukad uuesti püssid pal-
gesse paniwad, et õnnetumate hirmust piina surma läbi
lõpetada — siiski ei olnud tal ühtegi sõna selle jaoks, kellelc
ta poole aasta eest weel oma armastust oli pakkunud.

Sureja oli weel terwe mõistusega oma silmad tema
poole pöörnud ning tõmbas ennast siis häkiste tagasi,
nagu oleks teda kihwtine madu hammustanud.

— Ara mu silmist, mimesesoo hirmutus, wale-
wanduja, arg m5rtsutas. —

Püssid paukusiwad teist korda ja kui suits laiali
oli läinud, lamesiwad sajad lehad ilma eluta üksteise
korwal. —

Mõni minut pärast seda oliwad nad werega sega-
tud maa sisse aetud.

Ja warsti lustutawad wihmasajud ja nömmelilled
tüll selle saadanliku kuritöö wiimased jäljed ära — aga
ilmasüüta weri tisendab polwest-pölwe kättemaksmise
ja lepituse järele.

Nora ei olnud siiski mitte nende õnnetumate seas
olnud, les otsa leidsiwad, waid ta oli ennast peasta woi-
nud, ilma et see tema tahtmine oli. Ta oleks ennemine
oma sõbrannadega, tes alati talle truuks jäänud, ühes
surma läinud, kui ennast üksi peastnud ja teisi hädasse
jätnud. Aga ööpimeduses ümber eksides oli ta kõik omak-
sed silmast laotanud, ning selleläbi eluga ja priilt peasenud.

Kui ta oma sojatäitidelt wiimals lodu tagasi jõudis,
ei leidnud ta Vranderi leske enam. Tema talu oli maa
tasa tehtud, oitsewad nurmed ära tallatud, igalt poolt
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waatasiwad talle wiletsuse jäljed wastu, mida sõda järele
jätnud. Kaua aega pidi ta tundmata tohtasid mööda
ümber hulkuma, enne tui ta inimeste sekka sai ja omaksed
üles leidis.

Nüüd elab ta jälle Branderi lese juures ühes kor-
waliscs metsa hurtsikus ning Prits, kes Nora ülesleid-
misest saadik jälle roosamaks on saanud, kannab temale
köit sojasonumed kätte. S i in ootab ta ponewusega were-
walamise lõppu ning oma sõbranna Mända tagasitulekut,
kelle hirmsast otsast ta siiamaale weel midagi ei ole kuul-
nud. Buuride sõjaõnn laseb teda loota, et weel lord tõik
hästi läheb ja igatsetud onn lodumaa nurmedele tagasi
pöörab. Ka leitenant Wood wöitleb löwijulgusega bu-
ride seas oma endiste sõprade, nüüd aga raskeste wiha-
tud inglaste wastu, sest tema ei sodi üksi buuride priiuse
eest, waid ta teab, et tema sellega ühtlasi la oma kõige
suuremat maapealset onne enesele peab woitma.

Professor Brandes oli waheajal mitmes Kapi-
maa linnas oma teadustele elanud ja sõjakäiku wähe
tähele pannud. Ühel õhtul, kui ta päewaloode ees Dur-
oani linna kõige elawamal uulitsal köndis, silmas ta hä-
kiste üht tuttawat nägu. Ta tuletas weel meelde, les
fee mees wöils olla, wi fee teda nime pidi hüüdis ja
sel wiisil tema kehwale mälestusele appi tuli.

— Watson, major Watson! hüüdis ta siis imes-
tusega. Kas see wöimalit on — teie olete ju wähemalt
kümme aastat wanemaks saanud ja ometi ei ole weel
üht ainustki aastat sellest saadik möödas, tui meie laewal
koos olime. Kas teie Pretoriast tulete?

Wana, ärakuiwetanud major tegi käega kaitsewa
liigutuse. Ta ei pannud pahaks, et teda nii wanaks
peett, aga pilgata ei tahtnud ta ennast oma endise was-
tase poolt mitte lasta.

— Oh, jätame niisugused asjad, professori herra,
wastas ta. Meie oleme köit patused inimesed ja woime
eksida. — Seekord jäime meie Ladysmithi istuma —
üks pagana pesa, pean ma ütlema — aga RobertS
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mõistis ometi läbi tungida ja woitmine pole ka enam
laugel, sest jõudu meil ometi ei puudu. —

— Aga jõud ja wöit on itta weel taks isesugust
asja. tähendas professor tugewaste wana obersti kätt
pigistades. Olgu nüüd kuidas on. Inimene õpib ni i-
kaua kui ta elab, kui see ta sõjamees peaks olema —
ning iga opetund peab ta ara matsetama.

— Aga meie öpetunnid on häbemata talliks
läinud — kes seda oleks uskunud, et buurid niisugused
walusad laskjad on! Aga jõud on ometi meie pool, pro-
fessori herra?

— Tõsi küll, aga selle eest on buuridel weel
tugewam abimees, teda ilm õ i g u s e k s nimetab. Kuhu
siin ta sõjaõnn peaks kalduma, see on aga lindel, et
jouu wöit möödaminew on, tuna jäädawa woidu üksi
õ i g u s woib tuua.




