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I .

K u s m e i e o l e m e ?

I l u s sügisene öö oli käes. Selgesti paistis
täiskuu kõrgest taewast üle waikiwa looduse, aga
siisgi ei jõudnud ta höbekiired paksude metsapuude
wahelt kitsa jalgtee pääle tungida, mida mööda
kaks meest tasakesti juttu ajades köndisiwad. Kui
need üksiklased metsarändajad praegu mitte ühe
wäikese lagendiku pääle ei oleks jõudnud, siis po-
leks keegi wöinud ütelda, et siin sügawas metsas
weel inimesi liigub. See lagendik oli kuu kiir-
test üsna walge, n i i et selgesti näha wöis, kui
keegi siin liikus.

, ,Mis te arwate, metsawaht, kas me peaks
weel oigel teel olema?" küsis teine kõndijatest
lagendikule seisma jäädes ja euese ümber waada-
tes. Küsija oli pikk sirge mees, lahke, naeratama
näoga ja söbraliste silmadega, ehk elutormid küll



ka juba mitu joont taunis sngawasti ta otsa
pääle oliwad majutanud. Naeru tujul ei paist-
nud need jooned mitte silmi, aga tõsisel olekul
oliwad nad kaunis selgesti näha ning andsiwad
nende omanikule mehise, julge wäljanagemife.

Tema seltsimees, keda ta metsawahiks nime-
tas, oli wäikene mehekene, õiguse pärast ilusa
näoga, aga ometi oli sääl midagi tagasi tõuka-
wat, ehmatawat ja nagu sunnitud lahkust sees.
Kas see wbi mõni teine põhjus mõlemaid ühe-
wanadusi mehi teineteise wastu kaunis jahedad
oli hoidnud, seda ei teadnud nad wist isegi. Met-
sewaht oli muidu õige oma seltsimehe meele jä-
rele, aga ta tagasihoidlik wiis ei lasknud mõne-
kuulisest tutwusest, millest saadik nad teineteist
tundsiwad, suuremat sõbrust wälja kaswada. Si isgi
oliwad nad aga bääd tuttawad, ja käisiwad tihti
kahekesi metsas jahil.

Metsawaht oli iseeneses tasakesti üht laulu-
wiisi ümisenud ning selle pärast seltsimehe küsimist
mitte kuulnud, n i i et see seda weel pidi kordama.

Nüüd tõstis ta silmad üles ja waatas enese
ümber.

M i s kõht see suu on?" küsis seltsimees.
,,Mis kõht? Wäike lagendik!" wastas metsa-

waht. M i s te sellest küsite?



,,Me" peame ometi kord metsast wälja saama.
M a usun, et me oigel teel ei ole."

,,Öigcl teel? Tei l woib õigus olla. Pöö-
rame tagasi!"

,,Wot kus ilus asi — siis oleme eksmud!"
hüüdis pikem mees pool pahaselt, pool ualjakalt.
„Jookse päew otsa kui koer mööda metsa ümber
ja siis hakka wiimaks wcel teed otsima, kust koju
pääseme — pah, ja mi wäsiuud kui miua olen
— ei, eune peaiue siin wcihe jalgu puhkama ja
uöuu vidama, kuhu küüued woime sirutada."

Sellega oli ta juba euese külili pehme sambla
mätta otsa lasknud.

Metsawaht oli kõige aja terawasti enese üm-
ber wahtiuud.

„ Lähme siit ära," ütles ta siis.
,,Kas te' siis sugugi wäsiuud ei ole? Miua

tüll cuam ei jõua."
,,Wäsinud küll ikka— aga see kõht ou koletu..."
,,See kõht siin koletu!" hüüdis pikali oleja

ja silmitses enese ümber. Pime paks mets pii-
ras wäikest lagendikku igast küljest enese sisse,
kuna kõrgemate puulatwade warjud pooleni la-
gendikuni ulatasiwad.

,,See ou ju päris üks luulelik kõht," ütles ta
siis oma seltsimehele. ,,Kui ma luuletaja olek-



sin, peaks tulewal nädalal weel walla rahwas
selle köha kenadust minu salmides laulma. Noi-
duslik-kena, hoopis iseäralik on see kõht. — Mul le
tuleb kõik ni i salalik ja imelik siin ette, nagu
oleks neil waiksetel warjudel elu sees ja nagu
tahaks metsapuud meile kuulmata lugudest suuri
saladusi südame päält ära ütelda. Istuge, sõber,
puhkame wärske kuuse nietsa öölöhna sees, küllap
siis uue kosutatud jõuga jälle edasi astume.,,

Metsawaht ei wastanud sõnagi. Ta waatas
aga ni i iseäralikult enese ümber, et sõber seda
imeks pidi panema. Ta istus küll wiimaks pik-
kamisi maha, aga ta röömus tuju oli nii riku-
tud, et seltsimehe katsed, teda jutuajamisele mee-
litada, kõik asjata oliwad. Ta pani seda küll
imeks, aga et ka tema wäsinud oli, siis jäi ta
ka pea wait. N i i oli siis sellest.puhkamisest ka-
hekordne puhkamine saanud, sest kehaga ühtlasi
puhkas ka waim.

Aga metsawahi waim ei puhkanud kaugeltgi
mitte. Ta wäljaspidine waikus tul i otse langest
mõtte tegewusest. M i s pääle ta siis mõtles?

Kes wdib seda teada!
Tema seltsimehel, kõhtu kirjutajal Paul Lau-

renil olid silmad wäsimuse pärast kinni wajunuo
ning tukk pääle tulnud. Wahete wahel löi ta



aga jälle silmad lahti ja waatas oma sõbra poole,
kas see wahest teda ei naera. Kui ta aga ära
oli näinud, et metsawaht teda sugugi tähele ei
pannud, waid pää norus tema ligidal mätta ot-
sas istus, siis laskis ta oma pää ka jälle tagasi
wajuda, et uimastawat wäsimust julgesti wälja
tukkuda. Ta rõõmustas südamest, et seltsimees,
kes enne ni i nurises, nüüd ise ka puhkamist tar-
witas.

Tükikene aega oli mööda läinud, kui koera
niutsumine uinuja üles äratas. Pool pahaselt
löi ta silmad lahti ja waatas unesegaja poole.
Koer seisis oma peremehe ees, waatas kord tema
otsa, kord jälle metsa poole, nagu ootaks ta käsku.
Peremees näis aga ni i lindlasti magama, et ta
seda ei kuulnud. Lauren löi paar korda rusikuga
wasta maad ja tõstis siis ähwardades käe koera
poole, et ta wait jääks. Tark koer näis rusika
keelt wäga hästi moistwat, pani enese käppade
pääle ja jäi saba lipitsedes wagusi.

Weel ei olnud koerawaigistaja silmad hästi
kinni wajunud, kui koera kiunumine ta uuesti
uratas.

,,Mis tont sulle nüüd sisse on tikkunud, Polla
— wait ! " kähistas ta tasase häälega, et seltsi-
meest üles ei urataks.



See kord aga ei kuulatanud koer ta keelust.
Ta oli natuke maad metsa poole läinnd ning
waatas säält oma peremehe poole, nagu jahisaagi
paale käsku oodates.

Lauren waatas metsa poole, kuhu koer nii
terawasti silmitses. Ta ei näinud sääl innud
kui musta warju, mis pikad puud lagendikule
tzeitsiwad. Aga kas sääl siisgi midagi ei liiku-
nud? Ta öörus käega uniseid silmi, nagu peaks
nad siis paremini nägema ja sügawamasse metsa
pimedusesse tungima. Ja toepoolest nagiwad
nad ka paremini. Pöösad lagendiku ja musta
metsa wahel liikusiwad — nende wahelt astus
üks inimese togu walja kuupaistele. See oli
üks naesterahwas.

? Laureni uni oli nagu silmist ära pühitud,
ta wahtis ponewalt selle imelise kogu poole. Ta
ei olnud mitte kui teised naesterahwad riides,
waid kandis laia lina sarnast riiet enese ümber,
mille pääle pikad lahtised juuksed sasitult alla
ripnesiwad. Ta näis enam ühe metsatondi wöi
muinasjutuliku hauast wäljas käija kui igapäe-
wase inimese sarnane olema. See äratas noore-
mehe uudishimu. Ta ei olnud mitte ebausklik,
oga ilma tahtmata tuliwad talle mitmesugused
tondi- ja kodnkäija lood lapsepölwest meelde ja



täitsiwad teda imeliste tundmustega, peaaegu
kartusega. Et tõesti üks naestercchwas siia metsa
sügawusesse öösisel ajal üksi niöis tulla, see näis
wöimata olema. Wüi oli ta siia ära eksinud?
E i , ei, mis oli inimesel siin sügawas metsas
tegemist, paälegi naesterahwal! — N i i ei jää-
nud mehekesel muud otsust praeguse nälMse kohta
üle: tas oli see kogu ainult silmawiirastus wöi
mõni kehaline metsa maim? Ja selle mõtte juures
tul i talle tahtmata tasane wärin üle keha. Ta
walmistas ennast juba selle ime wasta ette, et
ta knke laulu ajal äkisti silmade eest ära kuod,
ning tahtis nii kaua segamata oodata. Nuttu
läks ta ja wottis Polla kinui, ning toi ta wai--
gistades enese juurde, et fee wahest oma muksu-
mise- wöi haukumisega öökuju ei eksitaks. Selle
juures laugesiwad ta silmad oma seltsimehe pääle,
teda ta raskesti arwas magawat. Ta silmad
Mwad aga pärani lahti ja ta wahtis üikum,tta
silmadega enese ette, nagu olctsiwad nad klnasist
walatud. Ol i ta' seda kogu uäiuud? Ol i fee
teda nii imetlema pannud?

,,Söber Pölmas," hüüdis Lauren tasakesi
seltsimehe poole. ,,Kas Teie ka seda imet olete
näinud?"

Pölmas ehmatas ära.
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, ,Mis imet? M a ei tea midagi . . . ma
mõtlesin . . . oh, me oleme tvist kauaks jäänud,
need kuused on juba oma warjud meie paale
heitnud, kuna meie ometi kuupaistele istusime.. .
Läheme nüüd kõhe minema."

,,Ootame weel weidi, kui tema ära kaob."
,,Kes tema? M i s te räägite?"
,,V5aadake sinna — näete, sääl metsa ligidal,

kus need pöösad oma ladwad metsawarjust kuu-
paistele wälja sirutawad. Kas näete seda wal-
get kogu?"

Metsawaht tõstis silmad üles. Ta waatas
kaua. Läbi paksude kuuse-okste tungisiwad kuu
kiired ta näo pääle. Seltsimees silmas teda
terawalt. Ta nägu oli oma wärwi laotanud,
ta huuled lükusiwad kramplikult, päälmise moka-
habeme karwaotsad wärisesiwad, higitilgad seisi-
wad otsaesise pääl — kõik hirmu ja ehmatuse
märgid.

,,Ega Teie, armas metsawaht ei arwa, et
see tont on?" küsis kirjutaju pool naljakalt, pool
tõesti. Ta pidi uskuma, et metsawaht seda
nähtust tõesti kaelamurdjaks peab.

,,Tont!" wastas metsawaht masinlikult. , , I l -
mas on ainult mõnel inimesel oma tont . . .



muinasjuttude tonti ma ei karda, aga . . in i -
mesel on ise oma tont . . ."

„Sõber, ma ei saa teie jutust aru," ütles
kohtukirjutaja. Rääkige selgemalt."

,,Tema, tema . . . oh Jumal ! " ümises metsa-
waht iseeneses, ilma et ta seltsimehe küsimist
oleks kuulnud. Ta wärises kõigest lehast. Ta
rind liikus rutusti, hingamine oli raske, ta ihu
läks kord külmaks, kord kuumaks.

Imestades waatas Lauren ta otsa.
,,Kes tema see on? Kas tunnete teda?"
,,OH, Urge nõudke mu käest nii palju, ma ei

tea, mis ma ütlesin, ma sonisin, ärge uskuge
neid sõnu . . . läheme siit ara . . . "

Imelik öökogu oli taunis meeste lähedale
tulnud. Imelik lugu, et ta jahimehi mitte ei
näinud, kes küll kuuse warjul istusiwad, aga
wasta walget kuupaistust terawale silmale ome-
tegi näha oleksiwad pidanud olema.

,,St, wait — ta kõneleb," sosistas Lauren
metsawahile körwa sisse. ,,Ta ei näe meid, kuu-
latame, wahest kuuleme, kes ta on."

Kuulajad lasksiwad maa ligidamale, et wähem
näha oleks ja jäiwad wait. Koer kippus wägisi
aga imelise kogu poole, ni i et Laurenil temai
kinnipidamisega tegemist oli.



, , I lus taewakuu, ma tunnen su hobe-walgust
oma näo paal," kcmeles imelik naesterahwas. ,,Sa
paistad uiisama kui sel ajal, mi l ma weel õnne-
lik olin ja inimeste filmist armastust ia sinu ktir-
test armu souja oma lokkendawasse südamesse paista
lasksin. Oh kui röömus oli niu lapselik süda,
mu röömus rind helises kõige käinuimates wiisi-
des, ma kujutasin maailmast enesele taewa — aga
see oli hirmus pettus! Nad on mult kõik riisu-
nud, minult, kes kui süüta talleke huntide kõhtu
ees seisis uing hirmu pärast oma wabanouseks
sõna snust ei saanud. I a kns olid mu sobrad
siis? Oh, mis on sõbrus, mis ou truudus ilmas?
Oh, ialgi äiW uskugu kcegi neid ilusaid sõnu,
neil ei ole mingit tähendust, nad ou sisuta söna-
kolinad. Kus oli mu Peeter, kui uad mult maa-
ilma, köik, ah kõik ara riisusiwad. I a sina, höbe-
selge kuu kõrges ta emas, ka sina kuulsid ueudc
sõna ja ei paistnud cuam mu hingesse, teie, iga-
wesed tähed mõõtmata ruumis ja sina päike ja
taewawölw ning teie siuawad pilwcd — oh ka
teie köik kadusite minu eest. Kas teie ka teate,
mis see tähendab, ilma teieta elada? Tulge teie
tagasi, paistke endise soojusega mu hingesse, laske
mind jälle oma i lu näha — muud ma ei taha.
Tige i lm kõige oma õelate inimestega woib iga-
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westi mu eest mustaks jääda, — ma ei taha teda
enam näha saada . . . ."

Ta pidas kimn . . . ta nuttis.

Nagu kiwikuju seisis Laurcn imestades sedcr
üksi kõnelejat togu imestades. Ta näis üks õnnetu
inimene olewat. I lm oli talle liiga teinud — mil-
lega? Ta sõuad oliwad nii segased, et Lauren
nendest enesele midagi ei woinud ära seletada.
Imestades wahtis ta üksi silmi imelise naestcrahwa
pääle. Ta oli kaunis ligidale jõudnud ja näo
kuuwalguse poole pööranud, nii et seda kaunis
hästi näha wois. Ta häälest oli nutmist kuulda,
aga mitte ühtgi pisarat ei hiilganud laugetel.
Ümberhoitaw walkjas suur rätik oli üle ola tagasi
langenud, mille alt paljad õlad wälja paistsiwad,
nii kauuid, nagu oleks neid kõige suurem kunstnik
walgest marmorist wälja raiunud. Suured, sassis
juuksed langesiwad hooletult üle olade ja läiki-
siwad kuupaistel nii iseäraliselt, et kohtukirjutaja
süda soojalt tuksuma hakkas ja murueide tütarde
pääle mõtles. Wahcst oligi ta mõni muinasju-
tuline murueide tütar, kes nii mitme nooremehe
südamed oma wörku on wotnud.

Metsawaht oli kui langes palawikus. Üksisilmi
wahtis ta selle ilusa nähtuse pääle ja — wärises.



,,Siin on see kõht," algas ilus kogu jälle oma
'kõnet iseenesega, ,,kus ma temaga üksi olin — siin
ol i see kõht, kus mind mu oma äraandja warit-
-ses. Oh kuuke, ma wnnen, sa paistad niisama
heledasti mu pääle kui sel korral, ehk su nägu
küll miuu eest marjul on, siisgi oled sa mu truu
saatja. Selle köha küljes ripuwao kõik mu arm-
sad ja hirmsad mälestused. M u l on, nagu tunnek-
sin ma siin praegu weel endist kadunud onne, aga
ühtlasi tunnen ma ka nagu oma hirmsa äraandja
hirmust hinge õhku enese lähedal, mis walusamalt
kui tul i mu näo pääl põletab."

Metsawaht tegi selle juures imelist häält, mis
nagu wihast ja meeleäraheitmisest segatud 'ol i .

See hääl mõjus nagu elektri säde piigasse.
Ta kohkus silma nähtawalt ni i ära, et natukene
aega oma kogumiseks pidi aega tarwitama, enne
kui jälle enese sirgesti üles wöis ajada.

, M s see oli? Kas see hääl siis ikka weel
mu körwus kõhiseb, wöi on sel köhal oma manne
juures, mis mind ka kõige üksiklasemas köhas
rahule ei jäta?'"

Ta kuulatas natuke aega.
Mõlemad ootasiwad hinge kinni pidades. Ainult

koer hingas.
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Tal näis kuulmine terawam olema, kui näge<
mine. Ruttu hakkas ta minema ning oli pea
põõsaste wahele metsa weerel kadunud.

tõu tu l t seisiwad jahimehed oma paiga päiil
ega mõistnud midagi pääle hakata. Lauren jook-
sis wiimaks rutusti sinna poole, kuhu see kogu
kadunud, käis ka hää ringi metsas ära, huikas ja
hüüdis ning kutsus ksige meelitawamal sõnal
murueide tütart wälja, aga kõik jäi pääle metsa
wastukaja wait, nagu ei oleks siin ialgi inimese
hinge olnud.

Juba hakkas mees peaaegu uskuma, et see
silmawiirastus oli, aga oma seltsimehe juurde
tagasi jõudes leidis ta teda ni i suures ärrituses,
et jälle loo tõsise sündmuste pääle pidi mõtlema.

M i s teie sellest loost arwate?" küsis ta
seltsimehelt.

„ E i midagi, midagi," wastas see rutusti ning
tatsus sääl juures oma sisemist rahu tagasi saada.

,,Ta näitab aga üks õnnetu inimene olewat."
,,Nii näib olema . . ."
,,On teda keegi petnud?"
,,Kes seda teab!"
,,Ta kõneles ühest aruandjast —"



Metsawaht ei wastanud kõhe. Lauren
tas ta otsa. Ta huuled katsusiwad kõnelda, aga
kramplik wärin ei lasknud sõnu suust.

,,Wöib paljust kõneleda, mis see meitesse
puutub?" sai ta wiimaks üle huulte.

,,Ta on mu südames sügawat kaastundmust
enese wasta uratanud," wastas Lauren. ,,Ma
soowiksin tema elulugu lähemalt teada saada."

,,Seda ei wöi teie ju ometi saada."
, M k s mitte?"
,,Kes teab, kes ta on, kust pärit ja kus ta

elab?"
,,Seda pean ma kätte saama, ni i tõesti kui

ma kohtukirjutaja Paul Lauren olen. M a ei
taha enne rahule jääda, kui teada olen saanud,
kes ta on ja mis ülekohut temaga on sündinud."

Metsawaht ei tõstnud silmi üles. Ta wah-
tis üksisilmi enese ette maha ja ägas siis:

,,Kas teie tõesti seda tahate teha. Jätke
see waew maha, ta on asjata. M is on teil
ka woöraste inimeste saatusega tegemist, keda
teie ei tunne ega tea, kas nad õiglaselt wöi üle-
kohtuselt kannatawad."

,,Ei, mina pean selle asja jälgile saama.
Kui see inimene õnnetu on, siis on teised teda
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lelleks teinud. M a olen julge, et ta ise sellest
kõige wähem süüdi on."

,,Kudas wöite seda aga ni i lindlasti ütelda?"
,,Kui inimene üksi iseeneses kõneleb, siis ütleb

ta ikka, mis süda tunneb, ja südame häält wöime
loesti ometi mõlemad uskuda. See hääl ei
anna inimesele enesele siis mitte õigust, kui tal
seda ei ole, waid mõistab armuta hukka."

,,See on paraku tõsi," ohkas metsawaht ise-
eneses tasakesi. Waljemalt ütles ta:

,,Aga fee wöib juba mõni wana unustatud
ŝi olla. Kui talle wahest ka kurja on tehtud,

!^s on i lm seda ara unustanud ja andeks andnud."
, , I lm ara unustanud ja andeks andnud!

Hoo, sübcr. Kas i lm üleüldse ka andeksandmist
tunneb? Ta woib küll unustada, aga andeks
anda ei ialgi ."

Metsawahi näojume muutis kuuwalguse käes
karwa.

,,Kas see on teie tõsine mõte?"
„ I g a kuritöö, olgu see ligimese ehk iseenese

, saab kätte maksetud; see on kurjatco tar-
vilik tagajärg, ilma et sääl kordgi teist rada
oleks."

,,Aga kas siis kahetsus ka ci lepita?" ägas
nagu oleks ta palawikns haige.



,,Oma südamesse walab ta küll parandawat
oli, aga maailm ei tunne ka kahetsust. Ta tasub
kätte halastamata ja armuheitmatu, mis tema
ees on patustatud. Maailmal ei ole südant,
ta ei tunne andeksandmist, halastust, ega armu-
heitmist, waid maksab kurja täiel moodul kätte."

Rääkija ei aimanudgi, kudas need sõnad selt-
mehesse möjusiwad. Nad poletasiwad kui tu l is t
nooled sügawasse ihu sisse, ja weel seda walu-
samad nad oliwad, mida selgemalt ta aru sai,
et kmk tõsi oli.

Imelisel wiisil näis metsawaht nüüd teed
tundwat. Kirjutaja awaldas selle kohta ka oma
imestamist, aga sai wäga pooliku wastuse, nagu
üleüldse ka iga teise küsimise ja konealustuse
kohta. Ta hinges näis suur muudatus sündi"
nud olema, millest seltsimees selle pärast mitte
suurt lugu ei pidanud, et tal ka iseenesega juba
tegemist küll oli. Öösine nähtus oli toe poolest
imelik ja arusaamata. Seda kindlamalt wottis
ta enesele ette, kõik teha mis woimalik, et sala-
duse jälgile saada.

Päike säras juba keskhommikus, kui ta selt-
simehe kätt Jumalaga jätmiseks wajutas ja tut-
tawat jalgteed mööda läbi metsa oma kõdu poole
ruttas.



Ta seltsini ees oli kõige pika tee ilma jututa
ja iseeneses olnud, kuna kirjuta teda muidu kui
ldbusat, elurõõmust uoort meest tundis. Et seda
loik öösine juhtumine oli teinud, seda ta nägi
kull. Aga mis põhjus tal seks siis oli? uuris
kujutaja. Teda oli see ilmutus just palju ju-
tukamaks teinud. Kust tuli, et seltsimees äkisti
nii muresse jäi?

Tundis ta seda õnnetut piigat?
Oli tal temaga tegemist olnud? . . .

II.

K õ h t u p r o t u k o l l .

Kühtukirjutaja Paul Lauren oli lindla me-
hise loomuga mccs, kes paljude oina ametiwen-
dade wiisi humala-jumala ette oma pölwi ei
nikutanud. Ta oli seadusetundjaks tahtnud öp-
pida, aga wanemate warase surma läbi oli ta
sunnitud koolipinki Jumalaga jätma ja ise omale
^ida teenima minema. Oma koolmeistrite soo-
rituse pääle sai ta K. kihelkonnakohtusse hää
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köha, kus ta juba mitu aastat hoole ja usinusega
truusti tööd oli teinud.

Kohtu-ametnikuo pidasiwad Laurenift palju
lugu, sest igal pool tunti ta tublidust ja usta-
wust. Siisgi «oli talle elus mõndagi juhtunud,
mis ta uäo paale nähtawad jäljed järele oli jät-
nud. Kes siisgi arwas, et need murewaod Lau-
reni näo pääl waljust tähendasiwad, see eksis.
Ja, Lauren oli kull wali mees õiguse pääle, aga
tal oli wäga tuudlik süda rinnus, nii et ta mitte
ilma liigutamata õnnetumatest ja waesetest mööda
minna ei wöinud. Selle pärast oli talle, meile
tuttaw, juhtumine nii südamesse läinud, et ta
sest mõttest mitte ei tahtnud lahkuda: ma pean
teadma, kes see õnnetu on!

Ta oli kõik teiuud, mis wöimalik, aga ter-
wes lähekonnas ei näitnud teegi sellest midagi
teadwat. Pea oli tal juba lootus otsas, sala-
duse jälgile saada.

Tuuled ja tormid oliwad üle maa käinud,
metsad lehtedest paljaks riisunud ja sügise kõige
ta pimedate ööde ja lühikeste tumedate päewa-
dega kätte toonud ning iuimesed rohkem tubase
töö külge köitnud. Ka Laureu istus toas ja
seadis kõhtu protokolliraamatuid korda, mis koh-
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tukapis läbi segamini seisiwad ja tolmuga käe-
tud oliwad.

Korda scadimise juures heitis ta ikka ka pilgu
siia sinna raamatusse, et näha, kuhu neid pai-
gale tuleb panna.

Korraga jäiwad ta silmad üht suurt tolmu-
nud protokolli-raamatut sorides ühe köha pääle
seisma. Ta pani sõrme nende suurte tähtedega
ridade pääle ja luges aega mööda üht nõiaprot-
sessi. Warsti läks aga lugemine ikka kiiremaks
nii et sõrm ützna peaaegu edasi ja tagasi tautsis.
Kui protokoll läbi oli loetud, ei pannud ta weel
raamatut käest ära, waid luges sedasama tükki
teist korda:

,,Sel 25. seftt. 1698. -
Tänasel päewal toodi Lepiku Mardi tütar

Müüa X kõhtu ette ja kaebati ta Pääle Masuudi.
Kaebajad: K. möisawalitseja Moritz Waid-

maun, Zaksa maa alam, 42 aastat wana ja
mölder Mühlmann, 55 aastat wana. Moritz
Waidmann kaebab: Lepiku Mardi tütar Muna
on salamahti Tallinnas ühe nonni juures koolis
käinud, kes ise udid on ja on Lepiku Miiuale
nõiakunsti õpetanud, mis jõle on Jumala ja ris-
tiinimeste ees. Nüüd on see jõle alamast su-
gust tüdruk minu poja pääle silma tõstnud ja



tema ara uöiutanud enese järele käima. Ma
palun kõrget kohut, minule kui isale appi tulla
ja mu poega sellega põrgulise küüsist päästa, et
see nöiatüdruk ühes oma isaga, kes oma tütart
salamahti kooli julges panna ja paälegi wecl ühe
nõia juurde, ühes koos ära saaks põletatud.

Mölder Mühlmann kaebab: Lepiku Mardi
Muna on ussi-silmasid söönud ja mõistad nüüd
kõik nõiakunstid. Ta silmadel on niisugune ivagi,
et see kes sinna sisse waatab, kas pimedaks jääb
ehk tahtmata tema järele hakkab käima. Nende
silmadega W5ib ta kõik suurtest seisusestgi mehed
oma poole kiskuda ja hukatuse sisse saata. Auu-
sad kohtuherrad, waadake ise nende silmade sisse,
ja teie näete, et mu kaebtus oige on. M a pa-
lun kõigi ristiinimeste nimel, et need silmad tal
pimedaks saaksiwad tehtud."

Jälestusega pööris lugeja oma silmad kör-
wale, uagu oleks need read, kus niisuguseid asju
nõutakse, juba selle nõudmise läbi rojaseks
saanud.

Ärritatud meelega luges ta edasi:
„ Süüdlane Mardi Mi ina, 16 aastat wana,

ei mõista selle Pääle muud midagi wastata, kui:
,,Püha Jumal oma igawesest taewast teab ja



näeb, et ma kõigest sellest inetust süüst puW
olen." ,"

,,Tnnnistajad on 1) mölder Mühlmanni poec
Gnstav Leberecht 18 aastat wana ja 2) X. möisc
armuline proua. G. L. Mühlmann tunnistab:
Lepiku Miina on oma nöiasilmadega minu enese
järel pannud käima ja weel mitmed teised noo-
red mehed. Tema abimees oli üks noor talu-
poiss Peeter, kes teda nõidumises nwitas—"

Lugeja peatas. — Peeter! See imelik naes-
terahwas meie jahi pääl rääkis ka Peetrist. Ime,
aasta nummer on siin 1698 ja uüüd on 1707.
See on alles 9 aasta eest olnud. Hm! Ni i
wana wdis see naesterahwas ka olla—25 aastat.

,,See oli ühel ilusal augusti ööl, kui ma ^**
metsas salamahti Miina järele luurasin. Ühe
wäikse lagendiku pääle, wäikse teeraja lähedal,
mis L. mõisast läbi metsa kiriku-aia pääle wüb,
tuli Miina ja tema käe körwal käis Peeter.
Mina olin puude marjul ja uägin wäga hästi
kuupaistest walgustatud lagendiku pääle. Peeter
laskis euese Miina najale ja waatas siis ta silmi
ning ütles: ,,Miina, kui sa teaks, mis wägi su,
silmadel on'. Sa ei pane üksi inimeste pojad
imetlema, waid teed ka linnnd ja metsaloomad
oma imestajateks. Sa wmd enesele meheks saada,
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kedä sa aga tahad, sest kes suudab külmaks jääda,
kui ta nende sära oma südamesse wöib woolata
lasta! Kas tohin ma tõesti loota, et sinuga ühes
oma elurada woin käia, hääd ja kurja sinuga
kannatada, kõik jagada, teine teist igas asjas ai-
data — kas tohin?" — Selle pääle wastas
Mi ina ,,jah!" ja laskis enesele suud anda. See
on selgem kui päike, et Mi ina noid on ja et
Peeter tema awitaja ja seltsimees..."

Jälle pidas lugeja kinni. — Wäike lagendik
wäikse teeraja lähedal sügama metsa sees . . .
kuuwalge i lm, nagu sel korral — hm . . . see
on imelik.

* * * mõisa proua tunnistust wahele jättes
luges ta edasi:

, , O t s u s : Et, nagu tunnistusest selgub, Le-
piku Mardi tütar Mi ina koolis on käinud i lma
möisawanemate teadmata, ning nõiaks õppinud ja
jeda kunsti tarwitanud, et kõrge seisuse liikmeid
alanduse ja teotuse sisse wedada, ning et ta kõi-
gist tunnistustest hoolimata kangesti wastu pun-
nib, siis mõistab kõrge * ^ * maakohus Lepiku
Mard i tütre Mi ina, 16 aastat wana, tuleproo-
wile, mis näitab, kas ta õigust ehk ülekohut on
rääkinud; Peeter aga, kes teda on aidanud ja
nõidumises nöuuandjaks olnud, eluajaks mangi-
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tööle, ja Lepiku Mardi, kes oma tütre salamahti
on kooli saatnud, kus ta nõiaks õppis, 90 kepi-
hoobi alla.

Kõhtu esinik:
* * * kohtus, baron * * *

sel 25. sept. 1698. Kohtuherrad:

Nagu palawikus segas Lauren ruttu lehti
edasi, et näha, kas mõni järgmine protokoll mitte
kohtuotsuse täitmisest edasi ei räägi. Nagu sel-
gesti näha, oli ainult kähe inimese, kähe mehe
üle lopumsus tehtud, kuna piiga enne weel tule-
proowi pääle taheti panna. Enne ei woidud ta
üle otsust teha. Aga ehk ta küll otsis, ei leid-
nud ta ometegi midagi. Terwes raamatus olid
sellest aastast ainult wecl l igi tosin protokollisid,
ning sellega oli ta täis saanud. N i i ci woinud
selles raamatus enam ka midagi selle asja iile
sees seista. Järgmist raamatut ei leidnud ta
terwest kogustgi. O l i see kellcgi kätte sattunud,
wöi oli ta ametnikkude käes wdi kus?

N i i oli tal siis kohtnaktidest wöimata pike-
mat seletust selle nõiaprotsessi kohta saada, mille
sisu ta ni i suure isuga uuris. M is tolmuuud



aktid ei kuulutanud, eks seda teadnud wahest elaw
rahwa-raamat seletada. Kui see lugu siin üm-
berkaudu oli sündinud, siis pidi seda ometegi
iga lapsgi teadma. Aga fiisgi pani ta imeks,
et ta nende k^lme aasta sees, mis ta siin ela-
nud, midagi niisugusest loost 'pole korwu saanud.

Ta tatsus nüüd hoolega inimeste käest seda
saladust teada saada, aga ta waew oli asjata.
Kõikide suud oliwad kui lukku pandud tema eest.
Kõik, kelle käest ta lugu järele Pärima läks,
wastasiwad auupaklikult, et nad sarnasest loost
midagi ei olla kuulnud. Ka neid inimeste ni-
mesid, kes kõhtu kaebtuses ette tuliwad, ei olnud
ta kuulnud. Ta wöttis protokolli raamatu kord
oige uuesti kätte, et paremini järele waadata,
kss ta wahcst nimesid ara ci olnud wahetanud,
saal märkas ta oma suureks imekspanemiseks, et
see mitte tema * '̂  kihelkonnakohtu protokolli-
raamat ci olnud, waid toguni * * * maakonna
tohturaamat. Taewas teab, kus see asi wois
sündinud olla, kudas pidi seda ka siinpool tea-
tama. N i i ladus tal siis ka wiimne lootuse
sädemeke seda lugu pikemalt teada saada.

,,Hm, nüüd olen ma täiesti pimedas," kö-
nclas ta iseeneses. ,,Iuba arwasin ma asjale



jälgede Paale saawat. Kõik läks mi imekenasti.
kokku. ^

,,Onuetu neiu, knuwalgel sügamas metsas
wäikse lagendiku Pääl, arnnlkese nimi Peeter,
wanadus läheb ühte . . . nüüd aga on see hoopis
* * * kõhtu jauskonnas olnud, kcs teab wcel
— kus?"

Ta oli tõesti meelt ära heitmas. S i is tul i
talle hää nöuu. Ta läks oma tuttawa metsa-
wahi poole.

I I I .

Üheksa a a s t a j ä r e l e .

Üksikut metsaalust tced mööda astub waikselt
üks woorass mees. Ta hoiab meelega ennast ini-
meste eest körwale, ehk küll feegi teda siin nur-
gas ei tunne. Ta ?n tugewa kaswuga, ilusa
täie habemega uiubes 28 aastane mees. Ta sil-
mist paistab õiglane ja awalik süda ning hää
tahtmine, aga ta natuke peenikesed mokad tunnis-



tasuvad, et nende taga sõnad kui hanas kaasini-
meste eest marjul wöiwad olla. Ta nägu on
kord ilus olnud, mida nüüd walkjad juuksesalgud
ja pruunikas habe ümber piirasiwad, nii et sel-
lest paljn nähagi ei ole, iseäranis kui tal meel
kübar nii sügawasti silmade Pääle on tõmmatud
kui nüüd. Ka praegu ei wöi ütelda, et ta mitte
ilus 'pole. Need sügawad jooned otsaesise pääl
ja silmade ümber, ei tee ta nägu mitte inetuks,
aga annawad talle ometi niisuguse näo, uagu
oleks ta ilmas juba palju wacwa ja walu näi-
nud. Muidu oli ta nägu tõesti ilus, kuid need
jooned, mis wist ilmatormide jäädawad jäljed
oliwad, ei sündinud ta noorusega mitte hästi
ühte. Sellepärast mõjus see waatajasse nii, nagu
oleks talle need waod sunnitud kombel näosse
tulnud.

Sügisesed wihmasajud uäitasiwad oma ameti
hoopis ära unustanud, olema, sest juba mõni päew
oli järgi mööda kuiw ja ilus ilm olnud. Päike
paistis ilusasti selgest taewast maha, ehk ta küll
ainult harwemas köhas läbi metsa latwade rän-
daja juurde jõudis tungida. Kollased lehed ka-
hiscfiwad teekäija jalgade all ja oliwad ta ainsad
saatjad siin surnuhaualises waikuses oma tasase
kähinaga. Lehtpuude ladwad särasiwad päikese



Paistel, nagu oleks nende lehed sulast kullast,
millede wahelt üksikult seiswad kuused uagu ro-
helised tornid oma ladwad tõsiselt ja liikumata
üles tostsiwad. Kõik oli n i i kaunis weel wiium-
sel suwe otsal, et üksik rändajagi enese ümber
nagu kaumst kewadest õhku tundis heljuma, niis
ta rinna .kergeks ja rõõmsaks tegi. Tegiwad
seda need päikese kiired, mis wcel ni i hilja sü-
gisel suwise iluga ja soojusega maa pääle katsu-
siwad paista? Sojendasiwad nemad rändaja rinda
önnelise tuudcga?

Ta oli ühe lagendiku juurde jõudnud, mille
rohu ja lehtede pääle päikese kiired ilma takista-
mata paistsiwad. Sääl õitses weel üks hiline sü-
gise lilleke ja tema õiel puhkas wäsind mesilane
oma ti iwu pika — wiimase lennu tarwis.

Teekäija waatas enese ümber. Ta tuletas
uagu kaugetest aegadest midagi meelde. S i is käis
tal korraga üks iseäraline läige silmist läbi. Ta
wottis oma kübara paast, kcerutas seda kui ter-
witadcs käes ning hüüdis siis südamelikult:

,,Taewas terwitagu sind, mu kodumaa mets!
M a olen röömus sind jälle näha, aga mu süda
nutab lihtlast ka meriseid pisaraid nende mäles-
tuste pärast, mis sa kustuma talt mu südamesse
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oled majutanud. Oh kes jöuals küll need meri-
sed haawad kinni matta, mis ma 9 pikka wan-
giaastat enesega waewa ja walu kandes ühes olen
kandnud. Nüüd olen nia kord pr i i — kas see
oige wöi ülekohtune on, ei wöi ma otsustada.
M a tean, et ma ilmsüüta kõigest olen ja et tema
puhas kui taewa ingel were kaanide ohwriks lan-
ges, oh sääl ci wöi ka minu tegu igawese taewa
ees suur süü olla. M a ei jõudnud kauem walja
kannatada, ma oleks hingepiina kätte surnud.
Ma tahtsin kord neid kohti näha saada, tahtsin
kuulda, kudas tema käsi käib, ja siis — siis
wöiwad nad mu kinui wötta, wöiwad minuga
teha mis tahavad, siis ei põgene ma euam ara.

Kaua istus meie teekäija siin wäikse metsa
lagendiku Pääl. Ta silmist woolasiwad suured
pisarad, ehk need silmad küll harjunud ei olnud
wett walama. M i s wangikubja kepi hoobid !)
aastat otsa walja ci jõudnud pigistada, seda tcgi
nüüd jällenägemise rööni ja räägimata kurwad ka-
dunud mälestused. Kes ise kauem aega kõdust
ära laugel wööra rahwa seas ei ole olnud, see
muidugi ei aima, mis ime wöim see on, mis
mehelegi pisarad silmi litsub.

, ,Si in oli see kõht, kus ma õnnelik olin, kus
ma ühele inglile tahtsin wastu hõisata: sina oled



31

minu oma, oh ma olen tacwas, sest et sina mu
taewas oled," ohkas mees iseeneses. ,,Kus on
see taewas nüüd? Jumal, pime, tühi, kõle? ka-
dunud wahest igawesti. . . ."

Ta rändas edasi. Ta jalad wankusiwad.
Aga ometi kumas talle nii ilus lootuse köit —
ta wois oma wanemaid, omakseid näha saada,
wöis nende suust oma kallimate üle sõnumid saada,
mida ta nagu sülelapsele oma ema suust muinas-
juttusid tahtis kuulata. Oh kui ilus, kui ilus —
nii pika aja järele!

Ta oli metsa teerada mööda suure maantee
pääle wälja jõudnud. Kaugclt paistis kiriku torn
üle wäikse metsa tuka talle terwitades wasta.
Poksuwal südamel keerutas ta ka sinna poole
mütsi. Aga ta käsi jäi kõige mütsiga kui nöiu-
tatud Pää köhale seisma.

Pikaldane, tume kella hääl tungis talle korwu.
Miks see teda ehmatas? Ta ci teadnud isegi,
kust see tuli, ainult seda tundis ta, kudas palaw
joon ta tehast läbi käis ja warinaga loppis. Ta
süda jäi araks, röömus meel oli korraga kadu-
nud, julgus otsas . . . mis see ometi pidi olema?

Ta läks edasi — ikka edasi!
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Kella helin testis pikais waheaegades edasi.
See oli surnu kell. Rändaja oli hoopis ära
unustanud, et matmise juures palju iuimesi on,
kes teda näha ja wahest ka tunda wöiksiwad.
Seda ei tahtnud ta mitte. Sellest oleks kära
wöinud wälja minna ja ta liig wara juba jälle
wangi langeda.

Kiriku eest läks praegu matuseliste rong
mööda. Oli kõigest neli wiis inimest, kcs kaunis
suure walgelaudadest puusärgi taga käisiwad. Neid
ci pruukinud ta karta, sest et loik enamasti manad
inimesed oliwad, kes teda muidugi ei tundnud.
Ta südames tõusis imeline igatsus ka surnuaiale
minna, ja sellele wastuseismata läks ta ka sur-
nurongi järele matuseaiale.

Ni i mõndagi kalmuküngast oli ta siin tundnud;
, nüüd olid nende waiksed wärwimata ilma nimeta
puuristikesed juba ära mädanenud ja maha lan-
genud ning selle läbi ka tuttawad hauad tundma-
taks saanud. Oh, 9 aasta sees muudab nii mõ-
nigi asi ilmas teiseks. Ka tema onnis isa hin-
gas siin mullas. Ta otsis seda kohta, kuhu ta
tema põrmu enne kõdust lahkumist toominga alla
paigutanud. Sm-numatjad oliwad maha jäänud,
tal oli aega otsida. Oma tuttawat toomingat ei
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silmanud ta enam kuskil pool; selle eest ol i aga
uusi noori puid rohkesti juurde tulnud. Ta
waatas ja otsis kaua aega. Wiimaks arwas ta
oigele köhale jöudwat. Sääl seisiwad wanad pa-
jupõõsad, sääl see suur kuusk ja wana käsk —
sääl, jah sääl pidi ta olema. ,,Soo, kord ometi
oigel teel," ümises ta iseeneses rahul olles ja
rühkis läbi paksu põõsaste.

Ta oli õigesti tulnud. Sääl seifis weel
see puuristile, wana ja kodund, pea ümber kuk-
kumisel, mida tema ise sinna pannud. Aga
mis see on? Üsna tema isa haua körwal on
üks uus lahtine haud. Ta waatab sisse. See
on wcel tühi, ootab weel enese ohwri pääle.
A l t paistawad koduncwao lauad, see on tema
isa puusärk.

,,Taewas keda matetakse küll ni i tema l igi-
dale ?" hüüab ta imestades ja kartlik aim tungib
ta südamesse.

Kella hääl kõmiseb edasi . . . surnu kandjad
tulewad tema p o o l e . . . see kirst tuuakse sinna
hauda . . .

Ta waatab terawamalt tulejaid. Sääl on
talle paar nägu tuttawad. Need on tema en-
dised naabrid. Talle langeb nagu raske kiwi
südame p^äle.
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,,Kes on see surnu?" kähistab ta ühele
lähemal olewale körwa sisse.

Küsitaw waatab natuke wö erastades küsija
otsa. — ,,Mis see woorasse ka puutub, kes meist
elab ehk sureb. Täna matame Hansu Tiinat,
kes teab, keda meist homme maetakse "

,,Hansu T i inat ! "

See kõlas pea aegu kui walus karjatamine.
Matuseline wahtis imestades mehe otsa.

,,Wööras, mis teil on, kes teie olete?"

,,OH, ei midagi, ma tunnen enese wäga
haiglase olewat, kes teab, ehk on minu käes ka
kord ära minna. Laske minul, mu hääd inimesed,
selle pärast seda surnut näha .. oh laske, laske. . . "

Ta tungis neist wähest matjatest läbi, kes
kirstu ümber seisiwad ja imestades ta woorasse,
walusasse näosse wahtisiwad. Kaan lükati päält
ära ja sääl seisis poeg oma ema surnukeha ees.
Waewalt wöis ta teda weel ära tunda, n i i ol i
tvistist haigus ta ära kurnanud.

,,Hilja, h i l ja ! " ümisesiwad ta huuled ja
palwetasiwad tasakesti ja ikka tasem, kuni wi i -
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maks ümber seisjad kaant jälle pääle hakkasiwad
Panema. Ruttu langes ta surnu külma näo
Pääle, andis sellele hellasti suud, nagu oleks ta
elaw, pööras siis enese näo ära ja laskis pisa-
raid woolata, palju ja pa lawa id . . . ^

Matjad ise pidasiwad palwet, kiriku teenrid
sääl ei olnud. Haud maeti kinni ning matjad
läksiwad oma teed. See oli ju töö päew, kes siis
aega wois wiita! See oleks kallis maksma tulnud.

Kaua pärast matjate ära minemist weel sei-
sis woöras wärske kalmu künka M l ja mõtles
oma tulewiku üle järele. Ta oli ema armas-
tanud, nagu üks tema seisuse osaline ialgi oma
ema wöib armastada. Ja nüüd oli see kallis
hing mullas. Ta oli tema järele wistist ni i
kurwastanud, et ta enam elada ei jaksanud.
Kõigist omastest pidi tal siis weel üks Soe ole-
ma. Muud tal ilmas ei olnud — ei, 'tal oli
ju weel üks hing, üks taewa ingel — aga see
oli õnnetu, — waene sant, kui ta weel elas.

N i i wötab lodumaa oma last wasta!



IV.

L o m b a k a s wanameeK.

Lauren oli oma tuttawa metsawahi juures
käinud, kes wiimasest koosolekust saadik jahi pääl
wäga iseäraliseks olla läinud. Ta wöttis kirju^
taja päält näha oige lahkesti wasta, aga siisgi.
ei jäänud terawal silmal tähelepanemata, et tcr
tulek metsawahi ära ehmatas. Üsna ärritufes
oli ta küsinud, kui laugel Laureni uurimine sei-
sab ja kas ta juba midagi on leidnud, mis seda
moiswtust talle paremini seletaks. Kui Laureu
siis temale * * * maakohtu protokollist kõneles,
käis tasane wärin üle metsawahi näo. Kõneleja
ei pannud teda tähele, ning kui. asi ara oli rää-
gitud, tegi kuulaja nii kaastundliku näo ja kahetses
õnnetuma saatust mi südamest, et see kirjutajat
gsüawasti liigutas. Ta oli enesele oige seltsi lase
qnjnud, mõtles mees, ning kõneles kõik ära^
mis tal südame pääl olnud ja mis ta kõige
selle loo kohta iseeneses mõtelnud.

Pouewa ärritusega kuulis metsawccht seda
päält. Ta nägi, et kirjutaja terawasti ja õi-
gesti mõtelda oskas.
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' , ,Ma uskusin juba, et see naesterahwas,
teda meie sügisel jahil nägime, seesama tuleproo-
wile mõistetud Lepiku Mi ina oligi, sest kõik
märgid luksimad protokolliga ni i wäga ühte, et
sääl enam midagi kahkleda ei olnud. Aga ome-
tegi ei olnud see toguni siin köhas sündinud lugu,
mis juba maakohtu protokollist selgib.

„Muidugi ei olnud see lugu siin," ütles
metsawaht nagu koorma alt wabastatud. ,,Siin
ei ole sarnast lugu ialgi sündinud."

Kirjutaja waatas imestades ta otsa.
,,Kas teie sellest imelisest naesterahwast enam

midagi oma pool ei ole kuulnud?" küsis kir-
jutaja.

,,Mitte midagi. Ta on ni i kadunud, et
ma uskuma pean hakkama, me oleme kas silma-
wiirastust ehk waimu näinud, keda maa pääl
sugugi ei ela."

,,Kas teile on see ümberkaudne maa ja rah-
was hästi tuttaw?

,,Tuttaw just mitte. M a olen m0ne aasta
eest alles siia tulnud."

,,Kust olete teie siis pärit?"
Metsawaht tegi nagu ei oleks ta seda küsi-

mist kuulnud, waid astus akna alla ja hakkas
sõrmedega waikeje akna klaasisid põristama.
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Koju minnes sadas paksu lund. Lauren käis
selle pärast meelega metsa teed, kus sadu wähem
ja tuul waiksem oli. Korraga libises ta jalg,
ta waatas maha, sääl seisis üks kirwes maas.
Ta wöttis tera-riista maast üles ja läks edasi.
Wähe maad eemal näeb ta üht lombakat wana-
kest enese ümber käima ja nagu midagi otsima.

,,Ha, see on wistist kirwe omanik, kes kadu-
nud asja taga otsib," mõtles Lauren ja hüüdis:
,,Wanake, mis sa otsid sääl ni i suure hoolega?"

Mehike otsis ikka edasi. Wistist oli ta ni i
suure otsimise tuhina sees, et ta enese ümber mi-
dagf ei kuulnud ega näinud.

Sõbralik Pats Sla pääle ehmatas ta üles.,
Ta waatas kohkudes woöra näo pääle, kes aga.
talle lahkelt wastu naeratas.

,,Mis sul kadunud on, hää wanake."
Wanake waatas terawalt noore mehe suu.

pääle, tunnistas siis ta silmi, nagu tahaks ta
teda läbi näha — ja naeratas pool röomu pool
umbusalduse wahel. See nägu kõige nende uu-
rimate silmadega oli Laureni meele pärast. Kui
ta ikka weel mingit wastust ei saanud, ütles ta
ki.rwest wanakese silmade ees hoides:

,,Kas on oma?""



Röömu läige käis üle mehe näo. Ta silmad
särasiwad röomus ja tänu meeles. Kui Lauren
kirwe ta kätte oli andnud, tõmbas wanake tor-
miliselt ta käe oma käredasse peosse ja surus ta
palawalt oma suu külge. See oli kdik nn ruttu
sündinud, et Laurenil meeldegi ei tulnud oma,
kätt eest ära tõmmata. Sell ajal oli see ju
wäga moodis, et talupoeg teiste seisuste inimes-
tel kätt nmsutas, polwi painutas ning kuue hõl-
male suud andis Lauren ei olnud küll sellest
ialgi suurt auu tundnud, kui temale seda tehti,
ega igatsenud ka niisugust allaheitmise ja auus-
tamise märki. S i in puutus see teda päris wa-
lusasti. See hallpää pidi tema käele suud and-
ma! Ei , ta tahtis seda, mis rutuga ja mõtle-
mata sündinud, sugu hääks teha, et ta wauakese
käreda käe oma pihku wöttis ja teda tugewasti
ning soojalt pigistas. Ta ei teadnud isegi, kust
see tul i , et tal selle lombaka wanakese wastu,
kes temaga weel üht ainust sõnagi ei olnnd wa-
hetanud, nii iseäraline kaastundmus oli. Ta oli
palju wanu inimesi näinud, aga keegi ei olnud
teda selwiisil enese poole tömbanud.

,,Kus sa elad, mu wanake?" küsis ta.
Oh, missugune tundmus paistis neist silma-

dest, mis nüüd tema otsa waatasiwad! Nagu
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määratu önn ja rajamata õnnetus, nagu taewani
höiskaw rööm ja röhuw walu, mi l nime ei ole,
paistsiwad segamini säält wastu. Kus silmad ni i -
palju tundmust wöisiwad awaldada, sääl pidi ka
süda olema, mis neid kõik pidi tundma. Ja ini-
mese süda ongi wiimaks see ainus möödu puu,
mille järele inimese wäärtuft kulla-kaalul wöib
mööta. Silmadest, neist südame peeglitest, pais-
tab wanakese sisemine hiilgus kui kuld wastu.
Sääl oli sügaw tundmus wahest äm elatud onne
ja õnnetuste aegadest, truudus ja tänulik meel
oma häätegija wastu Marjul. See süda ei nõud-
nud häätegijalt, kelle wastu ta täis truudust tuk-
sus, mingisugust ohwrit, oh ta oli rahul, kui
tema wastu hää oldi, kui teda ei põlatud. Ta
oli harjunud inimestelt ainult kõrkust, karedust,
pölgdust enese wasta nägema, miks ei pidanud
ta siis ennast õnnelik tundma, kui üks ,,saks"
tul i ja tema üle röömutundmist näitas.

Seep see Laurenile arusaamata work oligi,
mis teda imelise jõuga wanakese poole kiskus.
Hää meelega oleks ta kauem wanakese seltsis wi i -
binud, aga ohtu oli juba kätte jõudnud, pimedus
kippus pääle ning palju maad oli wcel tuisu ja
tormiga minna, enne kui koju sai.
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,,Hää wanake, miks sa ei räägi, kuhu sa
Aseks lähed. On sul elumaja siin lähedal?"

Wanake waatas jälle oma imeliste silmadega
"ta otsa, rääkija suu pääle.

,,On sul elumaja siin lähedal?" rääkis ta
iseäralise häälega järele, ja ütles siis waljusti,
Maga waljusti:

,,Ma elan siit kaugel. Pean ruttama, et
weel pooleks ööks sinna jõuan. Tuba on külm
.. . . hagu tarwis . . . kõik jäi hiljaks, et kirwe
°ära kaotasin . . . tänan auusat herrat südame-
põhjast . . . wana Lepiku Mart ei unusta oma
häätegijat ialgi. .."

Weel üks tänulik maade 2aureni otsa ja ta
tadus kahawa kuusiku sisse imestama kohtukir-
jutaja silmist. See tuletas meelde, kus ta seda
nime Lepiku Mart kord enne oli kuulnud, sest
ta tu l i talle tuttaw ette.

Natuke aega oli ta mõttes pimeda metsa all
leisnud, siis käis tal kui elektri säde kehast läbi.
Ta hüüdis wanakest kõigest jõust, jooksis tükk
maad talle metsa järele ja hüüdis jälle, aga ei
saanud muud wastust kui tuule kcchamist ja pee-
nikesi külmi lumekibemeid silmade wahele. Ime-
lik wanake ei woinud weel nii kaua/l olla, et
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ta tema hüüdmist ei oleks kuulda wöinud, W
ka tuul metsa ladwaga mängides kangesti köhas
Al t puude wahelt tungis inimese hääl weel ni!
kaugele küllalt, kui kuulmiseks tarwis oli.

Kui kõik katsed wanakest leida asjataks oli'
wad jäänud, hakkas w tusasel tujul koju poole
sammuma.

,,Lepiku Mar t on selle tüdruku isa nimi/
keda 9 aasta eest tuleproowile mõisteti," ümises
ta iseeneses. ,,Kui tema seesama oleks! Si is otti
wahest ometi wöimalik, et see naesterahwas ka
seesama oli. Oh, see on küll hirmus mõista-
tus, mille seletamise juures inimene mõistuse
wsib kaotada. Aga kätte pean ma saama, keA
need inimesed on ja kui palju neil nendega tege-
mist on, kes 9 aasta eest ^** maakohtus on
süüdlaseks mõistetud. Ja — kust saan ma nad
kätte? Kui ma weel kord selle imeliku wanake-
sega kokku saaks in ! . . . "

I l m tuiskas ja tormas, et hirmus. M i s
puutus see Laurenisse. T a l ol i ni i palju oma
ülesärritatud mõtetega tegemist, et ta külma lund
oma palgetel ja silmis ei tunduud, ega tormi
kiunumist ei kuulnud.

Ta jõudis wäga hilja koju.
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V.

K e s o l i see m e e s ? »

Jõulud oliwad juba ammu möödas. Küünla
kuu tuisk oli kõik teed ja täuawad kinni mat-
nud, ni i et tcckäimine wäga waewaline, osalt
hoopis wöimata oli.

Ohtu oli juba kätte jouduud ja oma musta
waiba üle torniawate lagendikkude ja suurte met-
sade laiali laotanud. Suure K. metsa wiimascs
otsas, otsata raba lähedal, wäikses, wiletsas ma-
jakeses istusiwad kaks immest ja ajasiwad usta-
walt juttu, nagu ei puutuks torn: wäljas nen-
desse sugugi, mis tugewad puud praginal maha
murdis ja nende wäikse urtsiku wäriftma pani.
Ja kni wäga iseäralised oliwad need urtsiku ela-
nikud. Teine wana hallpää ja habemega mees,
kellel jnba teine jalg hauas seisis, ning teine
kahwatu noor Piiga, ilusate suurte juuksete ja
ilusa näoga, kuhu aga ta nooruse kohta juba l i ig
sügawad jooned oliwad aset leidnud. Need joo-
ned ei jõudnud siisgi weel tema näo i lu rikkuda,
üksi silmad oliwad, mis waatajale mitte ei meel-
dinud, mis koguni wärina üle kcha ajasiwad, kes
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neid ligemalt waatas. Sääl ei olnud sugugi
nagu elu sees; nad ei muutnud oma wärwi ei
-rõõmsas ega kurwas tujus, waid oliwad muut-
mata, hiilguseta, tumedad.

Sellest wistist see ka tuligi, et wanake te-
maga kõneledes ainult piigakese ilusa suu Piiale
waatas ning säält arwasti silmad ära pööras.
Kui terawad oliwad selle eest aga wanamehi'
silmad! Nendes wälkus weel nooruse tul i , just
nagu oleks wanadus nad weel nooremaks teinud.

Tütarlapse silmad aga eksisiwad mööda wäikcst
tuba ümber ega waatanud kordagi oma peenikese
näputöö pääle, mis ta sõrmed wäga osawasti ja
nobedasti lõngast kokkn kudusiwad. Ta wöis
tundide kaupa ühe köha pääle wahtida, kus ometi
midagi näha 'polnud. ^

„Süüta, lapsuke, uus peerg põlema," ütles
wanake pehme häälega. ,,Ma tahan weel si-
nuga kõneleda."

Natuke aega otsis piiga oma korwale maha,
kus peeru-hunnik walmis seisis, nagu ei oleks ta
neid näinud, ja pani siis uue peeru rinda.

,,Noh, isake, nüüd näed sa jälle kõneleda, kui
weel magama ei taha minna," ütles piiga lap-
seliku õrnusega. ,,Aga enne tahan ma sulle ühe

'
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unenäo rääkida, mis ma täna öösel weel nägin^
Tahad seda teada saada?"

M i k s mitte, kas meil aega jutustada 'pole?"
,Meie elasime nagu omas endises kõdus Le-

piku talus jälle õnnelikult koos. See suur kuusk,
mille torm enne meie õnnetust juba maha mur-
dis, oli jälle kaswama hakanud ja tema otsas
oli ühe tundmata linnu pesa. See lind aga ei.
tarinud mind sugugi. M u l oli kangesti hää
meel warju andja kuuse kui ka wööra linnu üle
ja hakkasin temaga kui inimesega rääkima. Tar-
galt waatas see lind mu otsa, ta silmad oliwad,
mullc tuttawad, nad tuugisiwad ime soojusega
mu südamesse. Sääl hakkas see lind kaswama,,
ta läks suuremaks ja ikka suuremaks ja wiimati,,
oh ma ehmatasin nii kangesti ära, et üles ärka-
sin — seisis Peeter minu ees. . . Kui kahju, et,
ni i ruttu üles ärkastn. Kas peaks see ka mi-
dagi tähendama?"

Wanake ohkas südamest. Ta süda tahtis
lõhkeda, kui ta selle aja päälc mõtles, millest tü-
tar und oli näinud. Oh, nüüd wöis ta kõigist
ainult weel und näha.

M i k s sa ohkasid, rsake?" küsis tütar. ,,Kas-
mu unenägu paha tähendab?"
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,,Kuj midagi hukka läinud wöi ära ladunud
jälle manas olekus nähakse, siis tähendab see mi-
dagi hääd."

,,Hääd? M i s woiks meile ka weel hääd
tuua? Wahest on Peeter tagasi tulnud?"

, M lapsuke, eluaegsest wangipölwest ei tule
keegi enam tagasi."

,,Aga mulle on see mõte äkisti pähe tul-
nud . . . mis woib mu unenägu muud tähen-
dada?"

,,Taewas teab . . . see näitab küll wöimata
olema . . . aga jääme rahule . . . kannatame,
tüll siis näeme."

,,OH siis oleks kõik lootused otsas. M a ei
tea, miks suur Jumal küll mõnele inimesele nii-
suguse r ist i pääle paneb? Miks laseb ta õelust
ja ülekohut ni i taewasse kisendawalt ilmas wa-
litfeda? Kus on weel õiglane ja auus meel, l i -
gimese armastus . . . kus see o.n!"

,,Tütar, ära taewa wastu pattu tee," wai-
gistas isa. ,,Ilmas on ka weel häid inimesi ja
i lm ei ole ise ka ni i halb, nagu sina arwad."

,,OH isa, kas sa woid siis seda ialgi unus-
tada, mis ta meile mölennle on teinud. I l m ,
tigedad, hirmsad, werejänulised inimesed on meilt
riisunud kõige kallimad warandused, mis Jumal



inimestele igades on andnud. Kus on mu sil-
mad, kus on su korwad — ja sa räägid häist
inimestest ilmas. Mis peidawad need hääd ini-
mesed endid ära kui warjukogud ööpimedusesse?

' Miks ei näita nad endid? Kas wöib keegi
öösel ütelda: Päike on taewas, aga ta ei näita
ennast. Päike ei karda ial paista, kui ka pil-
wed teda warjawad: ta walgustab îkka. Miks
ei tee hääd inimesed niisamati? Õnnetu, kes
seda usub, mis olemas ei olegi. —"

Isake waatas terawalt oma tütre huulte
Pääle, et säält iga sõna ära lugeda. Ta suu
ümber lehwis walus naer. Oh kui Palju oli
tütrel õigust! Siisgi ei woinud ta ütelda 'lasta,
et ilmas häädust ja armu enam ci ole.

„ Tütar, ma tean üht meest, kcs hää, waga
haa on," ütles ta siis tütre kõne wahele. ,,Ta
on ka nende seltsist, kes meie rahma isandad on.
Ta andis mulle mu kadunud kirwe lahkelt kätte,
waatas sõbralikult mu silma, pigistas mu kätt

' . . . oh, kui niisuguseid palju oleks!"
,,Häid südameid on ilmas mnidugi küllalt,

seda ma nsun kah, aga kui wöimus õelate käes
on, mis aitab siis õigus ja arm — mis.woib
ta õeluse woli all korda saata?"
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Wanake waatas wäikeses toakeses ümberringi,,
nagu kuulataks ta midagi.

,,Mis see on?" ütles ta siis.
,,Kus? M is asi?" küsis tütar tagasi.
, M a tunnen nagu põrumist."
,,Torm hulub õues ja müristab maja."
,,Ei see on nagu käimise wöi koputamise

wärin."
Tütar kuulatas. Ta läks rahutuks. Wäljas

oli tõesti kõlinat kuulda, mis mitte tuulest ei
wmnud tulla.

„ Wäljas on wistist üks hingeline," ütles ta,
siis hinge pidades. Taewas, sel tormisel ööl."

Isa astus madala ukse juurde, kiskus ta
lahti ja astus wälja. I l m tormas ja mässas
langest:. Üks must kogu tu l i tema poole. Tuisk
töi ni i palju lund silme wahele, et esimesel sil-
mapilgul mitte aru ei saanud, mis loom see oli..
Juba tahtis ta tagasi nunna, et hädakorral eest-
tuppa kärata, kui ta laugemalt ka weel üht teist,
kogu enese poole nägi tulewat. See ei wmnud
keegi muu olla, kui inimene.

Ta jäi ootama. Õigus. Ees käis suur
jahikoer ja tagast järele tul i inimene — jahi-
mees. Tema juurde jõudes jäi ta seisma. Ta.
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näis kõnelema, sest käed liikusiwad selle järele.
Wanake lükkas oma urtsiku ukse lahu ja palus
nwörast sisse astuda, kui ta ilma eest warju
soowib.

Seest paistis hele peeru tulewalgus, mille
ligidal urtsiku omaniku kena tütar istus. Ka
tema silmad oliwad lahtise ukse poole pöördud,
nii et tulewalgus talle täitsa näo paale langes
ja uksest teda selgesti näha wöis. Wööras jäi
imestades uksele seisatama ning astns alles siis
sisse, kui wanake teda teist korda oli palunud,
ust külma eest ki.ini panna. Ta wahtis !ükfi-
silmi neiu otsa — ta nägu muutis oma karwa
mitmet moodi — tal oli, nagu puuriksiwud need
silmad talle südamesse, ehk ta küll teadis, et nad
teda ei uäinud.

,,Isa, kas sa ühe külalise wähiast tö id?"
,, Iah, siin on üks jahimees . . ."
Jahimees, kes teegi muu ei olnud, kui meie

tnttaw metsawaht Polmas, oli ennast ruttu ko-
gunud, kübara sügawamale pähe tõmmanud ja
ütles nüüd oige lahedal mnudetnd häälel: ,,Lu-
bage, armsad majalised, et ma siin wähc liik-
meid soojendan. Ma olen ära eksinud, ei leid-
nud teed enam koju, tulin siia . . . kui kangel
Peaksin ma nüüd *** mõisast olema?"
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,,Kui Teie minu isaga kõnelete," ütles piiga,
siis pöörge nägu wasta tulewalgust — ta on
kurt . . ." ,,

, ,,Sinu isa, Lepiku M a r t ! " ümises metsawaht
oma mokki kokku pigistades. „ Saatus, kui ime-
lik sa oled . . . kuhu oled sa mind toonud?"

Ta waatas piigakese otsa. Oh ta tundis
seda neiukest ju noorest pölwest saadik. Selle
walusa, kahwatanud näo pääl oliwad weel endise
i lu jäljed — aga ta silmad — oh kuhu oliwad
need ilusad silmad jäänud, mis tema õnnetuseks
oliwad olnud. Metsawahi südames mässas kan-
gesti, kui ta minewiku pääle mõtles. Aga siin
ei olnud selleks paras aeg. Ta tundis seda ise
küllalt ära ja selle pärast raputas ta kõik sarna-
sed mõtted enesest maha ning tegi, nagu oleks ta
neile inimestele täitsa wööras, kes teda enam ei
näitnud tundwat.

Wanamehe silmi ei julgenud ta waadata ega
ka oma nägu wasta walget seadida. Need tera-
wad wälgud wanakese silmadest oleksiwad tema
raske süüga koormatud südamesse tunginud ja seda
läbi näinud — ueed silmad oleksiwad teda pida-
nud tundma — oh mis hirmus, mehel käis wü-
r in kehast läbi selle pääle mõteldes.
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„ Ütelge, inimesed, kus ma praegu olen?"
küsis ta rõhutud häälega. Kas ei ole siin teed,
mis ^ mõisa wälja wi ib?"

Vanake oli uue peeru põlema sirutanud ja
walgustas sellega rääkija nägu. Seo ei töstuud
oma silmi üles, ehk ta küll teadis, et wana ai-
nult ta suud tahtis näha.

,,Kas sa ei taha ööseks siia jääda? I l m tor-
mab ja mässab . . . tee on pikk . . . sa ci saa
koju . . ."

,,Ma pean , . . ma pean koju saama," hüü-
dis ta oma hääle muutust unustates.

Piiga kargas istmelt üles. Ta oleks nagu
ussi käest hammustada saanud. See äüline eh-
matus ei läinud kumbagi toas oleja silmist näge-
mata mööda.

, M i s sul on tütar?" küsis isa murelikult.
Metsawaht läks wäga rahutumaks.
,,Kcs on see külamees, isa, keda sa meie urt-

sikusse toid?"
,,Ma näen, et ma siin ülearu olen," ägas

metsawaht jälle muudetud häälel. ,,Ma lähen kõhe,
aga ütelge, kuhu, kus poole? M a ei tea kuhugile
minna, ma olen eksinud."
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Wanamees oli terawamalt oma läbitungiwate
silmadega wööra otsa waatanud ja tema segadust
näinud. See segadus oli aga silmapilkne. Külm
rahu pesitas jälle ta palgel.

, ,Minu maja ei ole siiamaale weel wöoras-
tele öömaja andnud, sest keegi inimene ei ole siia
ära eksinud . . . ni i siigawasse metsa ei tule
inimesed ialgi. Aga teeta ümber eksijale on see
hurtsikute hää meelega walmis tormi ja halwa
ilma eest warju andma, kui seda tarwis. Noor-
mees, ole sa siis, kes sa oled, lepi meie kitsa
ruumiga ja jäe ööseks siia. Kui päew kätte
jõudnud, wöid jälle teele minna."

, M a tänan teenimata lahkuse eest, aga siia
ei jää ma mitte. M a ei saa mitte ära laduma
. . . mets annab mulle kurja ilma eest war ju . . "

Ta läks. Tuu l kandis talle lumekibemeid
wasta Palawat otsaesist, kus nad ärasulasiwad ja
higiga endid ühendasiwad, ilma et ometcgi palju
jahutust süutsiwad anda. Kaua, kaua rändas ta
paksu pimeda metsa all ümber, ilma et isegi tea-
dis, kuhu jalad teda kandfiwad. Seltsiks oli talle
ta truu jahikoer ja tuuk' köhin metsa puudes.
Puruwäsmult jäi ta wima5s ühe paksu' kuuse
alla puhkama ning uinus sinna magama.
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Ka wäikses metsahurtsikus oldi kaua ülewel.
Wööra käik oli sinna nii palju ärritust toonud,
et uni isale ega tütrele ni i ruttu enam silma ei
tulnud.

, M i s oli sul, tütreke, et sa nii ära ehma-
tasid, kui ta siin o l i? " küsis isa, kui ta õuest
tagasi oli tulnud, sest et wöörast enam kuskil
naha ei olnud. ^Sa ehmatasid ka eksinud wööra
sellega ni i ara, et ta parem pimedas metsas tuisu
tormi käes külma kätte ära sureb kui meie juurde
jääb, kus tal ometegi soe öömaja oleks olnud.
Sa ei teinud seda mitte õieti — su hääl oli
käre otse kohutaw, kui küsisid: ,,Kes see külamees
on?" Miks tegid sa seda tütreke!"

,,OH, ma ei woinud teisiti . . . ta hirmus
hääl . . . oh, kas sa seda häält ei tundnud?"

,,Lapsuke, mis nalja sa minuga heidad? Sa
küsid, kas mina tema häält ei tundnud! Kas sina
ta uägu nägid?"

,,AH, anna andeks, isake, ma ei mõtelnud
Praegu selle pääle, et sa ju ühtegi häält ei kuule.
Aga kas ta nagu sulle tuttaw ei olnud?"

,,Niisama tuttaw, kui iga teise wööra nägu."
^Oh, siis oli see wistist pettus . . . pettus

jah, nüüd näen ma seda isegi ära. Kui ta. hääl
kord nii helises, siisgi oli ta kõla üleüldse pehme
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ja mah,.', peaaegu kurblik ärras. . . . V i , see
l>i wöinud tema olla . . . ma olen eksinud . . .
rängasti . . ."

,,Aga ütle ometi tütrekene, kellets sa teda
siis pidasid?"

,,K. möldri pojaks Mühüuamüks, sa tead j u . "
Wcmake jäi sügawassc mõttesse.
,,Hm, see hm — ci see /pole woimalik."

VI.

K i w i - r a i j u j a .

Kewade oli täiel kcnadusel käes. Niidud ja
nurmed särasiwad oie, ehtes ja arud uiug aasad
haljeudasiwad lehkawaist lilledest ja rohtudest.
I ga l pool, kuhu silm waatas, säras terwest loo--
dilscst uoorepolwe röbm ja lust wastu uing paui.
rinda õnnetundel paisuma. Isegi töölistel möi-
sapöldudel oli kergem töö ränkust ja kubja kepi
hoopisid kauda kui n^mil aasta a^al, uül jäu:>
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palju enam walutasiwad.

Lauren oli ühel ilusal kewadescl päewal pika
jalutuZkäigi läbi lehkawa metsa ette wdtnud ja
kuni kiriku juurde wälja tulnud. Natuke maad
ürikust eemal oliwad mitmed kiwiraijujad ametis.
K. mdisa proua oli ära surnud ning abikaas las-
kis nüüd ta hauale kiwist aeda raiuda.

Lähedalt kiwiraijujate juurest wiis Lamenit
ta tee läbi. Ta waatatz tööliste ja nende töv
paale. Särgi wäel, palja pääga palawa päewa
käes raiusiwao need oma haamritega wahctpi-
damata, nii et higi mööda põski ojana maha
woolas. Wcchel arwasti pühkis mõni oma higi
ojad jämeda riidest musia särgi käiksega maha ja
raius jälle edasi. Üks neist — noore päraline
pruunika täishabemega mees, kes siiamaale wa-
hctpidamata ja ilma üles waatamata oti raiunud,
jäi nüüd puhkama ning wahtis sääl juures üksi-
silmi enese ette maha, nagu oleks tal sügawad
mõtted olnud. Ta ei pannud tähelegi, et üks
laia kübaraga mccs, kcpp Ncs, kündjate juurest
Pullult kiwiraijujate poole tuli. ,,Planh, pläuh!"
kõlas akisti Laureni korwu^ Ta loi silmad
ülcZ. Noo?' !i!riraii'.na, kes natukese aja ee"' ^,,h-
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kama jäänud, oli üles käranud ning hoidis pal-
jad käed kaitsedes kubja kepi wasta üles, kes Mal-
mis oli ikka uusi paukusi mehele selga lugema.

,,Ma tahan näidata, mis laisklemine tähen-
dab," hüüdis ta wihaselt. ,,Päewawaras . . .
karmantsik . . . "

,,Pea, sa timmuk," käratas Lauren sekka.
„Mispärast peksad sa inimest ilmasüüta, kui sind
ka kepimeheks on pandud?"

Imestades wahtis kubjas wööra poole. Ta
ei tundnud teda mitte, aga ta riided paniwad
mehe mõtlema, kas ta wiimaks mõni herra kü-
laline ei ole — ning ära nõrkedes langes ta
käsi kepiga maha.

,,Ta on laiskleja, ei tee tööd . . . On see
weel ilmastuta? Mina pean järele waatama,
et kõik hoolega tööd teewad ja laisklemisega her-
rale kahju ei saada."

,,See mees ei ole laiselnud, waid ainult
hoolsast tööst pnhkanud," ütles Lauren walju hää-
lega. ,,Mina olen seda näinud. Kui sina töö
järelewaataja oled, siis peaksid sa ka seda näge-
ma, u::Z inimesed ära ou teinud. Sina tahad
inimesi ni i ära orjata, et nad wiimaks cn.un
midagi ci suuda teha. Häbene kah ikka!"
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Wihaselt pigistas kubjas mokad kokku. Sel
miisil oli teda üks wooras tema tööliste ees
häbistanud! Kui ta teaks, kes see mees on!
Ta oleks talle sajawörra seda teotust kätte maks-
nud, aga kui ta mõni moisaherra külaline ehk
sõber oli, siis ei wöinud ta ju temasse puutuda.

Ta uskus tööliste naeratawaid nägusid nä-
gewat ja see lõikas kui kaheteraga nuga walu-
sasti ta lihasse. Nad naersiwad kahjuroömus,
see oli pilkenaer! ,,Oodake, küll ma seda teie selga
kätte maksan, mis woörale wölgu on!"

Tänulikult waatas noor kiwiraijuja Laurenile
järele, kui see pikalt surnuaia poole hakkas
minema.

Mõisa rahwas oli juba löunele läinud, kni
Lauren sedasama teed surnaaialt tagasi tuli.
Oma imekspanemiseks nägi ta, et noorcpäraline
kiwiraijuja üksi weel töö juures oli, kuna teised
wististi kõik lounele läinud. Jälle oli ta oma
töö juures nii sügawas mõttes, et ta Qanreni
tulekut enne ei märganud, kui see temale sõbra-
likult ola pääle patsutas. Pool ehmatuse, pool
rõõmuga waatas ta ülesse.

..Sõber, mis sina siis üksi weel tööd teed?
Miks sa ka löunclc ci lähe?"
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,,Kubjas ci lase," oli lühikene wastus. ,,Ma
pean auulikku herrat selle eest küll wäga tänama,
et mind kepihoopidcst päästsite, aga nüüd on ta
hirmus turi ja tige. Kui ta kord wihale on

-ärritatud, siis walab ta seda ikka wacste tööliste
pääle wälja."

, ,Kahju kül l , aga wcchest laseb see asi ennast
muuta!"

,,Ei ole loota, meie herra on wäga wali
mees. Keegi ci julge kubja pääle midagi kae-
bada. Köit kanncttawad. . ."

,,Kas sina siit nurgast pärit oled?" küsis
Lauren.

Kiwiraijuja waatas kahtlasclt ja wahe koh-
metult küsija otsa ning löi siis silmad nõutult
maha.

' M i k s herrad seda küsiwad?" kogeldas kiwi-
raijuja aralt.

,,Ma korjan ühe asja üle sõnumeid, mille
sündimise kohta ma ei tea. Ütle aga julgesti
tui midagi tead. Ma woiu tõendada, et sellest
sulle kõige wähematgi kahju ei wöi tnlla. Kas
tunned seda kohta siin ümberringi hästi?"

,,Tmmen . . ma olen mõni acg siin töös. ."
,,Sec on hää," ütles Lauren liwi Piiale

istet w^.^?. — Kas sa ol̂ d i^gi ü^st t'!d:^-
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Mardi tütar?"

Küsija waatas terawasti kiwiraijuja otsa.
Neil sinadel oli ootamata mõju. Waene töö-
mees ci oluud ennast selle wasta ette walnüstada
mõistnud. Ta läks näost üleni punaseks, mida
ta sellega tatsus marjata, et ennast kumardas
wasart käest ära panema. Lauren märkas seda
küll ja oli südamest röömns, et ometi kord ühe
inimese on leidnud, kes ralle selle mõistatuse
ära woib felciada, mille juures ta jnba rohkem
kui poolaastat asjata pääd oli murduud. Aga
miks tegi ta sellejuures siis nii imelise näo?

Lauren ootas wastust, kiwiraijuja aga ei
wastanud midagi.

,,Armns mees, uüks ei anna sa mulle kos-
tust?" küsis ta lahkelt. ,-Su uägu juba tunnis-
tab mulle, et sa teda tunned. Miks sa seda
salgad? Kahju ci woi ta sulle mingil wiisil
tuua.. Räägi."

Kiwiraijuja tõstis silmad üles ja waatas
rääkija otsa, nagu tahaks ta proowida, kas wöo>
rast tõesti ka wöib usaldada. Lahkelt ja süda-
melikult waatas sec ta otsa, nii et mehe tahtlus
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,,Ma tundsin üht tütarlast selle nimega,"
wastas ta siis pikalt, tasa, aralt.

,,Sina tundsid teda?"
,,Iah, aga see oli aastate eest?"
,,Aastate eest? kui kaua aja eest umbes?
,,Saab sügise 10 aastat, kui teda weel wii-

mast korda nägin."
,,Kuhu ta siis läks?"
,,Tcma jäi, kus ta elas — mina läksin ara"

Kiwiraijuja kogeles.

,,Kus elas siis Lepiku Miina?" küsis kohtu-
kirjntaja elawalt.

„Lepiku talus, oma isa juures."
,,Kas see taln meie kihelkonnas on?"
,,Ei ole, see on toguni W. maal.
,,Kns sina siis elasid sel ajal, kui sa teda

nägid?"
,,Siin lähedal. . ."
Kohtukirjutaja oli natuke aega sügawas mõt-

tes, siis ütles ta pikalt: '

,,See on ju arusaamata, kudas sa temaga
tuttawaks woisid saada, kui teine teisest ometi nii
kangel elas?"

,,Ta oli K. mõisas teenimas ja mina olin
teol ine.. ."
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,,Haa, nüüd läheb mulle see lugu selgeks.
Kus elab ta praegu?"

Kiwiraijuja suunurgad liikusiwad iseäraliselt.
Ta silmis säras midagi hiilgamata Waewalt
kuuldama häälega kostis ta: , M tea,"

,,Kudas on see wöimalik?" imeteles Lauren.
Jälle waatas kiwiraijuja oma kombel uuri-

walt Laureni otsa, siis uäis ta nagu iseenesega
nöuu pidama. Wiimaks ometi ütles ta ainult:

,,Herra, ma ütlesin, et ma ara läksin . . . "
,,Aga nüüd oled sa ometi tagasi: kas sa siis

temast midagi enam ci ole kuulnnd."
„Mitte midag i . . . ma olen teinud mis

wöisin, kõik oli asjata."
,,Kas ta wahcst surnud ei ole?"
,,Ka wöimal ik. . . sest. . ."
Lauren ootas ponewalt, ometi jäi rääkija

seisma.
,,Kas temal ei olnud ka kohtuga tegemist?"

küsis Lauren, kui kiwiraijuja oma pooleli jäänud
kõnes sõnagi enam edasi ei rääkinud.

,,OH, ta sai ilma süüta hnkka mõistetud."
,,Mis tehti temaga?" küsis kirjutaja äge-

dalt. Ta süda peksis pca'kuuldawalt. Kudas
läks tule ptoow?
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Imestades waatas mees jälle küsija otsa.
teate, herra, seda lugu ise!"

,,Ei tea muud, midagi, kui et ta tuleproowile
mõisteti. M is sellest sai ja mis parast õieti, seda
ei ole ma kuskilt teada saanud. M a palun
sind mulle seda jutustada see on mulle wäga
tähtjas. Jutusta, ma näen sa tead."

,,Kui ta teile tähtjas on, siis olge teie see
ainus inimene ilmas, kellele ma seda lugu jutus-
tan. Teie olete mulle suurt hääo teinud, olete
inimene, kcs ka waeseid orjasid inimesteks peab . . .
Kuulake siis:

V I I .

S a l a d u s e s õ l m h a k k a b h a r g u ma.

„Lepiku Mar t oli Wiljandi maa talupoeg.
Ta oli enesele suure ja hoolsa tööga natukene
wara kogunud, et oma tütre Tallinnasse ühe
waga ja wäga hääsüdamega nõuni juurde kooli
wöis saata. 15 aastaselt tu l i Muna Tallinnast
tagasi ning pidi K. mõisa teenijaks hakkama. Et
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ei tahtnud muidugi teegi möisaherrale kõneleda.

Lapsest, kes 8 aastaselt linna wiidi, oli ime-
ilus neiuke sirgunud. Ta priskeid roosilisi pal-
geid piirasiwad kuldsed juuksed otse nõidusliku
iluga nagu lollaka siidi sisse, ta wäike naerata o
suu oli kui puhkew roosi öis, millest magusad
sõnad wälja woolasiwad. Ehk see kõik juba iga
nooremehe südame waljusti põksuma pani, siisgi
'polnud see ometi weel midagi ta silmade i lu
wasta. Oh, kes neid sädemeid, mis säält wälja
woolasiwad, oma silmades tundis, see ei unusta-
nud ialgi enam neid kahte tumepruuni sõstra-
karwa tähte. Nende iseäraline, imeline sära
wois kõige paksema jää koore südame ümbert
sulatada, kui nad aga oma sütitawaid kuri sinna
sisse tahtsiwad saata. Warsti oli K. mõisa noor-
herra nagu ära nõiutud. Ta katfus igal wiisil
noort neiukest oma woimuse alla saada, aga kõik
katsed läksiwad nurja. Selle asja ots ol i , et
Mi ina mõisast ära sai saadetud ja siia kihelkonda
T mõisa teenima pandud. S i in polnud möisa-
herral poegi kõdus, mispärast siis w. silmad
ka önuetust ei wöinud sünnitada. S i in õppis
teda üks noor talu poiss tundma, aga ühtlasi ka
mõisa möldri ja walitseja vojad. Mõlemaid
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wiimaseid ei wöinud ta silma otsasgi sallida,
sest et nad kerged, ülemeelsed ja wäga halwa
südamega inimesed oliwad, kuna alandlik talu-
poisile talle meele pärast näis olema. See oli
ta õnnetus. Kui mõlemad noorisandad nägiwad,
ct Mi ina ilusad silmad sugugi nende halpi tem-
pnde jaoks ei olnud ega neid hää meelega ei
waatanud, tõusis kättemaksmise wiha nende süda-
mes. See loitis häwitawaks leegiks weel siis,
kui nad kuulda saiwad, et Mi ina oma nöiasil-
madcga talnpoisi -— Peeter oli ta nimi — süda^
messe waatanud ning selle üle rõõmustas, et
need sääl tuld lõkendama oliwad pannud, mida
pärastised õnnetumad aastad ei ole jõudnud
kustutada.

Sõnadega ei saanud nad ialgi awaldada,
mis südamed tundsiwad. Aga siisgi teadsiwad
nad mõlemad kaunis julgesti, mis kumbgi teisest
mõtles. Kes ei oleks ka ni i südamesse tungi-
mast silmakeelest aru saanud, kus keel ka souu
ei tohtinud kõneleda!

Seda oliwad tigedad mõisa noorisandad tähele
pannud ning oma nurjatumate Plaauide korda
saatmiseks tarwitanud. Sinna juurde tul i weel
üks juhtumine, mis ka ebauskliku mõisaproua ker-
gesti nende plaanidele wöitis.
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Mõisas oli suur pidu. Külalisi oli ligidalt
ja laugelt möisadest kokku tulnud. Mi ina oli
teendrite seas noorte meeste silma puutunud, ja
weidikese aja pärast ei olnud nende seas enam
muust asjast juttu, kui Mi ina imesilmadest. Kör-
ged rüüterlikud piigad ja prouad leidsiwad selle
jutu hirmus igawa ning wihastasiwad endid kõik
kõnelejate kui ka Mi ina üle, kes niisuguseks ju-
tuks asja oli andnud. Et tal iseäralised silmad
oliwad, seda pidi igaüks oma südames järele
andma, kui ta ka neid teistele igapidi laita püü-
dis. Oh, mis ei oleks rüüterlikud piigad niisu-
guste silmade eest andnud! —

Enne pidult lahkumist peeti wihastawd mõi-
saproua juhatusel, kes oma wiha õieti sõnades
wälja ei mõistnud ütelda, mis see ,,rongasilma-
dega" tüdruk talle häbi teinud,, naeste konwerents
ara, kus ühel häälel otsustati, neid silmi lahju-
taks teha.

Teisel päewol wöttis mõisaproua mõisatoa-
õitsejat ja möldrit aruldase lahkusega oma jutule.
Kaua peeti lukus ukste taga aru, enne kui wa-
litseja ja mölder säält tähtsa nägudega ara läk-
siwad.

Mõne päewa pärast oliwad mitmesugused ju-
tud Mi ina üle liikumas. Ta olla noid, ta olla
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ussi silm: soouud, mis ta silmadele nöm wage
andnud jne. Need jutud käisiwad kui kulu tul i
suust suhu ning äratasiwad jälestust ja pölgtust
waese tüdruku wastu, kes ise sellest midagi ei
teadnud. Ta ci aimanud, miks mõisas talle uüüd
toguni suurt priiust anti ning tõik inimesed te-
mast eemale hoidsiwad. Ainult seda märkas ta,
et ta tegewust suure hoolega tähele pandi. Mõisa
proua poolt oli talle üteldud, et ta teenistusest
lahti on ning lrarsti oma wanemate koju saab
wiidud; pangu ta selle pärast ennast walmis,

Ühel pühapäewal lõikuse kuu sees sai ta sö^
ber Peeter temaga mõisa kuusikus kokku, kus ta
ammugi teda oli oodanud. Ta oli oma neiuke-
sele ammugi juba tahtnud midagi rääkida, mis
nende mõlemate kohta tähtjas ol i , ^ enne kui see
wahest Mdawalt siit ära läks. Ohtu oli käes
ja i lm ilus, soe ja waikne. Ärarääkimata õr-
nalt waatas ta oma ainsa truu sobra silmadesse,
kelle hingele need soojad kiircd äraselctamata onne
walasiwüd. Esiti aralt, M ikka julgemalt juttu
ajades joudsiwad nad laugemale ja kaugemale
metsa sisse, esiti korwu käies, siis käsikäes, i lma
et tähele oleksiwad pannud, kui kaugele neid ja-
lad kandsiwad.
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Päike oli juba ammu looja läinud, öhk ja-
hedaks jäänud, wi lu kaste maad kütnud ning tae-
was särasiwad tuhanded tähekesed aralt selge kuu-
walguse sees, kes oma kuri nagu läikiwat hõbe-
dat maa paale maha laotas. Tasakesti tõmbas
Peeter Mi ina oma körwa pehme sambla mätta
pääle maha, mis ühe ilusa wäikese lagendiku ää-
res suure metsa keskel oli ning hääd puhkepaita
andis."

Kõneleja seisatas, nagil' tahaks ta puhata.
„ Edasi, edasi I " hüüdis Lauren kõige suure-

mas ärrituses. , ,Mis sündis selle wäikese lagew
diku pääl?"

,Mölemad noored inimesed oliwad waikseks
jäänud," rääkis kiwiraijuja edasi. „Peeter, ütles
tüdruk nooremehe kätt pigistades. M a ei tea,
mis mul on, ma olen wäga rahutu, nagu peaks
meil suur õnnetus ees olema. Kas meie ei ole
mitte rumalasti teinud,- et ni i kaugele metsa tu-
lime. Näe kuu on kõrgel taewas ja tähed sära-
wad juba kahwatanud walgusega — ja meie oleme
sügawas metsas — kes teab kui kaugel weel.
Ruttame, et koju saame."

,,Miina," hüüdis Peeter ja wahtis sääl juu-
res täis õrnust neiukese imesilmadesse. M i s talle
saalt wasta säras, tegi ta waese pää kui joob-

5*
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Mlks. T l l si wndnud muud enese ümber kui oma
imemm sooja hinge õhku ja tema silmade tae-
walist sära, mis talle sügawasse sildame põhja
tungisiwad. Oh, ja sellest taewalisest neiust pidi
ta lahkuma — wöib olla igaweseks, ei see ei wöi-
nnd, ei pidanud, ei tohtinud sündida..

M i i n a , kas sa tõesti tahad juba siit kau-
nist köhast ära minna. Mõtle, et see esimene
kord on, m i l meie tähekesi üksi teiste inimeste
silmade eest marjul oleme. Taewas teab, mil lal
»me jälle sel wiisil kokku saame. M a tahtsin
sulle juba ammugi midagi ütelda, aga . . . "

M i s tahtsid sa siis ütelda?" küsis neiuke
tasa, wäga tasa.

, M kui sa ära lähed, siis jään ma üksi,
hirmus üksi . . . ja mul on wäga igaw . . . .
ja sa ei tulegi wahest enam tagasi . . . ehk lä-
hed mehele, ei iea kellele . . . "

M i i n a naeratas wähe. ,,Kas see ei ole sinu
meelepärast?" küsis ta siis.

^ M a ei tahaks siis enam päewa otsa ilmas
elada, kui sina mind ära unustad ja weel mehele
lähed . . . Oh usu, ma ei wöi tõesti i lma si-
nuta elu pääle mõtelda. Ära mine ära . . jää
siia . . . ole minu oma . . . tule minuga . . .
ma wi in su oma isa hurtsikusse, tahan sind kal-
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liks ja armsaks pidada, kallimaks kui oma e l u . .
Mi ina, kuule mu palwet. Ütle, et sa mind ene-
sest ei tõuka; ütle, et sa minu oma tahad olla
— ütle jah!"

Wärisewa südamega oli ta piiga käe enese
kätte wotnud, oma höögawaid huuli wastu suru-
nud ning waatas siis paluwal pilgul oma sü-
dame nõiduja silmi. Kaua seisiwad neiu silmad
tema pääl, kaua woolas neist äraseletamata soo-
just nooremehe rinda, mis teda kõrgema tund-
musega täitis, mida i lm ei tunne. Oh, seda
Pilku ei ole waene Peeter küll ialgi ara unus-
tanud !

,,Kas sa wahest ei peta mind?" stnas siis
ta suure tõsidusega.

M i n a pean sind petma?" wastas Peeter,
,,Kui ka terwe maailm selle wasta peaks mäs-
sama minema, mina sind ei jäta. Kes wüits
neid silmi petta, mis taewast maa pääle maha
nhiutawad?"

,,Peeter, wastas tüdruk tõsiselt, sa oled wai-
mustatud mu silmade üle ja lubad nende pärast
mulle nii palju. Kui mul neid silmi ei oleks,
siis wahest ei räägiks sa minuga mitte nõnda,
wiisi."



,,OH,- ära piina mind, mu südame Miina,
wastas Peeter ärrituses. Kui su silmad ka üksi
juba kõik yoored mehed nagu uoiaköitega oma
poole tönlbawad ja mina ka nende wäge auustan,
siis ütlen, ma sulle ometi siin tähtis taewa ja
kuu ning igaweste tumma metsa kuuldes, et ma
sind armastan ning sinu pärast ka su silmi.
Anna ara need silmad, ja sa saad nägema, et
ma sind elu otsani kustutamata leegiga saan
armastama."

,,On see su tõsine arwamwe, et mind ka
siis weel armastaksid, kui mul neid silmi ci ole,
kui wahest pimedaks peaksin jääma?"

,,Ia kas sa selle üle kahkled?"
,,Kui sa lindlasti ütled, siis mitte."
,,Ma ütlen lindlasti," ma armastan sind

oma terwe hingega, kui sa ka pime peaksid olema.
Mi3 neist silmist wälja paistab, tuleb südamest,
ja süda ei wöi ialgi ära kaduda eg^ oma wärwi
muuta. . ."
. Waikselt nuttes langes M u ta rinna najale.

,,Ma olen su oma!" sosistasiwad ta huuled.
Öiskawal õnnel tömdaü ta neiukese oma

rinnale. Kuu paistis ta öich'wa näo päälc, kus
üksikud pikkamisi alla wecrcwao pisarad nagu
puhtad demandi kiwid kuu höde kurte käes sära--
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siwad ja silmist kaks kuukest terwe taewaga wasta
paiftsiwad. Ta oli i lus, wäga ilus.

Pikalt wajus õnneliku noore mehe pää ma-
dalamale, nende huuled puutusiwad kokku, kaua
kaua kestis esimene magus musu esimese armas-
tuse täiel mõnul ja i lu l .

Kolc naer kõlas läbi metsa. Ometi ci
kuulnud kumbgi õnnelikkudest seda kohutawat häält
ega aimauud, et metsal korwad ja tige meel on.
Nad pidasiwad metsa oma onne tummaks tun
nistajaks, aga ta oli see kord täis kadedust ja
tigedat meelt.

Kaua waatas Peeter oma armukese silmi ja
ütles siis. ,,Miina, kui sa tealsid mis wägi su
silmadel on! M a usun, sa ei pane üksi inimesi en^
nast imetlema, waid woid ka linnud ja metsaloomad
oma imetlejateks teha. Sa woiksid enesele me-
heks saada, kcda aga tahad, scst kes suudab kul-
inaks jääda, kui ta nende sära oma südamesse
woib woolata lasta! Ja sa ei wali mitte mönda
suurt meest, waid wötad minu, ühe waese poisi-
kese wasta, tahad minuga ühes elurada käia,
minuga hääd ja kurja jagada . . . oh, on see
köit woimalik. . kas ma ei näe und, mu onn
on ülemäära suur, olen ma ikka õieti kuulnud?"



,,Köik on tõsi, mis sa oled kuulnud. Kas
pean ma seda weel kinnitama, Peeter!"

Ta sõnad oliwad ni i mahedad, ni i sulamad
ja südamlised, et õnnelik Peeter enam selle juures
kähe wahel ei wöinud olla.

Teist korda langesiwad nad äraräälimata
õnnes teine teise kaela ümber ja joiwad teine
teise huultelt joowastust.

Kõle, läbilöikaw, wihane naer ehmatas nad
üles, kiskus nad taewast kõleda tõsiduse sisse
hukatuse haua äärele. Möldri poeg seisis hir-
witades nende ees.

,,Läheme siit ära, sosistas neiuke kartes."
,,Wöi see on siis meie wiisakas Mi ina mam-

sel," hirwitas Gustav tigedalt neiu otsa wahtides.
,,Öö'si poisiga metsas! Huu ! "

,,Noorifand, teil pole selle neiu kohta midagi
laitust ütelda," sõnas Peeter julgesti oma ar-
mukese auu kaitsmiseks.

,,Mina ei räägi sinuga, poiss, kas mõistad,
käratas Gustav wihaselt. Sina käsi siit mine-
ma, mina wöin ise Mi ina koju saata."

Mi ina surus ennast hirmuga Peetri najale.
,,Nii suured sobrad meie weel ei ole, wastas

Peeter," nagu oleks ta teise oma suguse talu
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poisiga kõnelenud, ,,et ma oma mõrsja teiega
koju saadan. Tule, Mi ina, hakkame minema!"

Nagu wihane tiiger targas Gustav neile tee
pääle ette.

,,Kasi minema, ütlen ma sulle weel kord ja
et sa enam oma silmi ci näita," kisendas Gus-
tav hirmsas wihas. Mi ina ei tohi enam sam-
mugi sinuga minna."

,,Laske meid minna," ütles Mi ina paludes.
,,Teid minna? Kas sina Peetriga tahad

minna?" küsis ta pilkawalt neiukese otsa wahtides.
, , Iah ! " oli wastus.
,,Aga mina käsen, et sa minuga tuled,"

hüüdis ta wihaseks saades.
,,Teil 'pole siin midagi käskida," andis Mi ina

tindlalt wastuseks. ,Minge teie oma teed, meie
läheme oma teed."

,,Narr tüdruk, tule ühes; wöi sa tahad nii-
samasugust talupoisikest minu körwa seadida.
Tule siia!"

Nende sõnadega hakkas ta kui tangidega tüd-
ruku käest kinni. See targas kisendades Peetri
warju. Peeter lükkas kutsumata külalise tugewa
käega eemale ja tõstis ähwardawalt oma tugewa
rusika üles.
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,,Kui teie wccl peaksite julgema sellesse
neiusse puutuda, siis peate tõesti mu tugcwaid
rusikaid maista saama," ütles ta.

Wastaue ci saanud wiha pärast esiti sõnagi
suust. Nuttu hatlasiwad armastajad minema.
Läbi metsa lajasiwad wecl neile kõleda naeruga
sõnad järele: ,,Wiletsad narrid! Iooksge aga,. . .
peab teie wiimane jooks olema. Gustav Lebe-
recht Mühlmann tahab näidata, mis ta teotamine
maksma tuleb. Ära neetud tahan ma olla, kui
wecl ilmas kokku peaksite saama . . . jäledad uoiad
. . . eheheh . . . te' peate oma põlatud Gustavi
jalge ees wingerdama tui ussikesed . . . srmu pa-
luma .. . chehch . . . ?ga Gustavil seisab see lugu
meeles . . . ta süda on köwcm kui raud . . .
minge, minge.". .

Metsa puud ci lasknud enam neist lohuta-
watest sõnadest armastajate kdrwu tungida, aga
ka need juba oliwad neid nagu tacwast maha
tiskunud, kus hädaohud unncliste järele suud ai-
gutawad. Mi ina wäriscs ja ka Peetri süda pek-
sis pea kuulvamalt. Mõlemad teadsiwad wäga
selgesti, et need sõnad mitte hääd ei tähendanud.
Kui Gustav ka oma woimuga wcc! midagi ära
ci suutnud teha, sus tundis ta tige süda ometi
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sadasid teesid, mida mööda ta oma kättemaksmise
himu wöis kustutada.

,,OH Peeter," ütles Miiua, kui nad tükk
teed juba sellest hirmsast paigast ära oliwad käi-
nud, kurbliku häälega, ,,mu süda ütleb mulle, et
mu aimamised wiimaks ometi täide lähemad.
Mu siida ou raske ja meel nii ütlemata kurb,.,
nagu peaks uced hirmsad sõnad oiged olema, mis
meile nii libedasti järele kajasiwad."

,,Ära karda, mu kallis Muna, Jumal tae-
was ei jäta neid maha, kes tema päälc looda-
wad," troostis Peeter. ,,Loodame tema pääle,̂
tulgu ims tuleb, jääme teine teisele lindlaks
truuks, mi kaua kui meri meel meie soontel
woolab."

,,Korge taewas kuuleb meie töötust," ütles
Muna Messe waadates. ,,Saada siis nuhtlust
meie pääle, kui me sõna murrame."

,,Peetcr!"
Onn, segatud ülcniäära rõõmust ja walusast

murest niug u'celc äraheitmistst pcnstitz ncndc
nägudelt. Iahutawalt silus wilu metsaöhl
roosilisi palgeid ja lMgawaid huuli."

Kõneleja tõmbas siMwalt hinge.
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M i s sai edasi?" küsis kuulaja pönewalt oo-
dates. ,,Saiwad uad weel kokku?"

Kiwiraijuja pühkis oma jämeda särgikäiksega
higi otsa eest — pisaraid silmist ja kõneles siis
edasi:

,,Teiscl päewal wiidi Mi ina ära. Ka Peeter
sai käsu * * * maa kohtusse minna. Kaks teo-
meest pidiwad teda kui wangi linna * * * maa-
kohtusse wiima. Muna pääle kaebati, et ta
Tallinnas ühe hukka läinud nonni juures nõia
kunsti käinud õppimas ning et tema nüüd ise
nõid olla ja suurest sugust noorimehi oma sil-
madega ära nöiutawat. Ta l ei olewat mitte
oiged silmad, waid nõiduse kunsti teel saadud;
ta olla nõelussi silmasid keetnud ja söönud ning
nendest oma silmadele niisuguse nöidliku sära
saanud, et kõik inimesed, kes nendesse waatawad,
nagu ära tehtud saamad. Ka Gustav Leberecht
Mühlmann, mõisa möldri poeg, ja armuline
proua ise oliwad kõhtu ette tulnud, et nende
pääle kaebada ja tunnistada. Gustav tunnistas
et ka Peeter nõid olla; ta olla teda metsas te-
maga ühtlasi nõia tempude päält leidnud."

, , Ia selle pääle mõisteti Peeter eluaegsele
wangitööle, Mi ina tuleproowile ja ta wana isa
kepi alla?" rääkis Lauren wahele.
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Imestades waatas kinnraijuja tema otsa.
,,Kust teie seda teate?"
M u l on ka oma allikad."
,,Siis oli teile wahest ka see kõik tuttaw,

mis ma kõnelesin?"
,,Ei, sellest loost ei teadnud ma midagi aga

siisgi ka mõnda üksikut kohta. See oli wäga
haa, et sa mulle rääkisid. Su l on see lugu ka
ni i hästi käes nagu oleksid sa tema pähe õppi-
nud, ehk ise ühes ära elanud. Kas selles ka
kõik ni i Siae on?"

,,Köik, wiimane kui sõna," oli tasane wastus.
,,Aga mis sai siis edasi?"
,,Peeter nägi kõhtu väält ära tulles Miinat

tpiimast korda — nägi ainult, kõneleda ei saa-
nud ta temaga enam sõnagi. Ja sest saadik ei
ole kumbgi teine teist enam näinud ega ka mi-
dagi teine teisest kuulnud. Peeter wiidi kinni
saadeti ära raskele wangitööle, kus ta 9 pikka
aastat . . ."

' Kõneleja jäi äkisti wait. Lauren pani ta
äkilist jutulöpetamift imeks.

,,Kas Peeter ikka weel wangis on?"
Kiwiraijuja nikutas ainult olasid wcistuse

asemel.



,,Aga sa ütlesid ju ometi, et ta 9 pikka
aastat. . . wist tahtsid ütelda mängis olnud ja
nüüd waba on — kas mi? jah?"

,,OH, herra, ärge nõudke mu käest nii palju
ma ei wöi teile ütelda, ja väälegi ei puutu see
ka asjasse. Mis käsu sellest teil ou, kas ta
wangis wöi waba. Kui ta wangipölw eluaja
päälc oli määratud, kudas wöib ta siis uüüd
waba olla!"

,,Waene mehike, õhkas kirjutaja kaastund-
likult. Oleksid sa siin, sa wöiksid weel onne leida."

,,Tema onn on möödas," wastas kiwiraijuja
iseäralise maatega murtud häälel.

,Mis sai siis Miina tuleproowist?" küsis
Lauren edasi. Kas Jumala kõhus ta süüdlaseks
wöi süütaks mõistnud?

,,Edasi ei tea ma cuam midagi."
,,Enam midagi? kudas on see woimalik?

Kui sa Peetri ja Miina lugu siiamaale nii
täielikult teadsid, siis peaksid ucnde lugu ka lõp-
puni teadma.

,,Ma pidin kaua aega siit ära olema," was-
tas mehike nagu kohmetult, ,,ja ei ole kuskilt kuulda
saanud. Rahmas ci kõnele niisuguseid nöialugu-
sid edaft, ta peab neid liig jäledaks, taewa ja
kõige pühaduse teotuseks."
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,,Soo, see wöib ka see põhjus olla, miks
mina kellegi käest midagi kuulda pole saanud,"
ümises Lauren iseeneses. ,,Aga mis tead sa siis
Munast ja ta isast?"

,,Mitte midagi, nad on kui maa päält ära
kadmiud. Keegi pole neid näinud, monod kone-
lewad kognni, et nad manast knrjast ise ära wiidud."

,,Imilik, imelik," mõtles Laurell. ,,Km üks
mõistatus selguma hakkab, siis tuleb t-eiuc ja kol̂
mas kõhe asemele. Olgu asi ka kni segane ta
on, aga ühte usun ma nüüd selgesti, et see naes-
terahwas, keda meie metsaluahiga sügamas met-
sas nägime, Miina oli. Ta ci wöinud muu
olla. Aga kus on ta nüüd?"

Kiwiraijuja waatas imelikult Laureui otsa.
Ta oli üksikuid sõnu tema üheköncst kuuluud.
, M see Miina oli, ütlesite teie?" küsis ta uuus-
tadcs, et ta mitte oma sugusega ei kõnelenud.
,,Kes oli Miina? Kas olete' teda näinud?"

, M u usun lindlasti, et fee Miina oli,"
wastas Lauren järele mõteldes. ,,Ta ci woinud
kcegi muu olla. Kes teine oleks seda kõik wöi-
nud teada."

Kiwiraijuja rinnus woitles kangc torm.
Oleks Lauren tcrawamalt ta otsa waadanud, siis
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oleks ta seda küll märganud. Ja pidi ta seda
siis märkama, ct üks waene töömees nii soojalt
ühe tüdruku saatusest osa wötab, kes ühele wan-
gile igawest truudust oli töötanud? Ei, seda ei
pidanud ta nägema, ehk muidu oleks ta ei tea
mis wdinud temast arwata. Ta nägu oli loguni
rahulik kui ka hääl wecl wähe wärises, kui ta
küsis:

,,Kus olete, auulil herra teda näinud?"

„Selles samas köhas, kus Peeter talle oma
armastust tunnistas. Kas sa nüüd enam midagi
sellest loost edasi ei tea jutustada?"

, M tea "

,,Siis ütlen sulle weel tänu selle eest, et mulle
ksik ära rääkisid, mis teadsid. Jumalaga."

Lauren läks minema. Imestades waatas ta
talle järele.

,,Kes ta peaks ise ometi olema?" pomises
ta siis iseeneses. ,,Tema on Miinat näinud —
sääl, kus Peeter talle armastust tunnistas! See
on wist K. metsas selle wäitse lagendiku pääl. .
Hm! kui ma tema weel ülesse leian, ja ülesse
pean ma ta leidma, kui ta weel elab. Kui ta
weel elab? Ta peab elama, see wSöras lahke

,,saks" ütles seda. Aga millal on ta teda näi-
nud? See wois ju aastate eest olla. Jumal
taewas, tee ükskord ometi ülekohtu jõud tühjaks
ja päästa süüta kannataja Peeter mangi wande
alt, et ta jälle julgesti inimeste sekka wöiks as-
tuda ja oma Miina ülesse otsida! Kuule mu
Palwet, helde taewas. Ma olin lootust kaota-
nud, sa olid mind aidanud ja jälle lootust and-
nud. Oh aita siis ka mind weel edespidi!"

Kiwiraijuja selja taga liikusiwad lepa pöö-
sad; üks kogu läks säält iseäralise hirwitamisega
Minema, nagu oleks ta oma ohwri üle waritse-
nud, ning nüüd selles lindlas teadmises ära läi-
nud, et ta ohwer juba wörgus sipleb.

Kiwiraijuja wasar käis jälle wahetpidamata
!üles ja alla ning ta ühetasane kiwikolksumine
tolas jahedaks minewa ohtu ohu käes kaugele.
Nii rahuline ega korrapäraline aga ei olnud ta
südame tuksumine. Kui ta rinnus kuuldawalt
oleks helisenud, siis oleks need hääled ka kõige
kurisemas südames sooja kaastundinust uratanud.
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isaga V i l jand i maalt nõidumise pärast kõhtu
kätte anti ning Peeter ka ühes selle asja sisse
kisti ning mangi mõisteti."

K n b j a k ä t t e m a k s m i n e . M i l l a l on ta ära tärganud?"
,,Iuba minewal sügisel."

Wihane kubjas, kes noore kiwiraijuja lõunaks ,,Minewal sügisel juba? H m ! Kas on teist
ilma söömata tööle oli jätnud, peab nöuu, ku- keegi teda enne tundnud?"
das seda auualandust õige kuhjaga töölistele, ise- ,,Küllap neid mehi ikka ka on, kcs temaga
ärams sellele, kelle pärast ta niisugust häbi ja ühes teol käisiwad, aga see pikk aeg!"
teotust pidanud tannatama, kätte maksa. Ta wi- ,,OH, mis pikk aeg, kes teda tundis, tunneb
hastas koguni iseenese üle, et talle ka mingit ikka nüüd ka weel," seletas kubjas. , M i n a an-
nöuu meelde ei tulnud. nan teile köwa käsu, niisuguse mehe järele wal-

Moisa öue pääl oliwad teolised salga kaupo wata ja kui keegi seda moodi inimest näeb, kõhe
koos ja kõnelesid ni i elawalt, et lubja tulekut ei mulle seda teada anda."
näinud. Ka see wihastas õrritatud meest. Teolised sosistasiwad pärast kubja äramine-

, M i s teil siin on, et nina pidi koos olete?" mist weel kaua üksteisele korwa sisse, nagu oleks
käratas ta pahaselt. neil saladusi kõneleda, mida kõikide körwad ei

,,Kohtu poolt on teatus tulnud, et wang Pee- tohi kuulda.
ter * * * wallast ära ou põgenenud," wastas W Kubja lõuna aeg oli seekord iseäranis lühike.
teoline teiste eest wälja astudes. ,,Teda otsitaksl Enne teisi weel oli ta platsis. Ta tee wiis teda
taga ja kästakse kõhe linna saata, kui teda peaki kiwiraijuja poole. Oma suureks imekspanemi-
leida olema." seks nägi ta, et wööras isand sellega kõneles.

,,Kes on see Peeter, kes wangist ära karga- Töömees oli oma wasara käest maha pannud ja
nud?" küsis kubjas. "ais konelewat. Kas see oli ta töö? Tohtis ta

,,OH, see on juba wana asi. Ligi 10 aas< sel wiisil aega raisata, kuna ta ometi trahwiks
tat on sest ajast möödas, kui Lepiku Mi ina on^ terwe löunawane tööd pidi tegema? Wiha wäl-

b*
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gud sädendasiwad ta silmist, aga õnneks ei ula-
tanud nad kedagit trehwama. Ta andis ruttu
teistele kiwiraijujatele käsu, teistega ühes põllule
tööle minna ning läks ise wösatagust mööda kõ-
nelejate poole. Mis oli sellel wööral tema töö-
lisega jutustada? See küsimus põles ta keele pääl
ja ei annud talle enne rahu, kui ta mitte kuulda
ei saanud, mis sääl räägiti. Kassi osawusega
ronis ta põõsaste tagusid mööda neile nii lähe-
dale, et kõik üsna selgesti ära wöis kuulda. Ta
ei kaotanud üht ainust sõnani sellest, mis kiwi-
raijuja kõneles. Kõige tähtsamad oliwad talle
need sõnad, mis kiwiraijuja üksi kõneles, kui woo-
ras juba ära oli läinud. Ta suu ümber lehwis
tige naer, kui ta säält ära läks, ilma et ennast
oleks kellegile näidanud. Saatus oli ta wastu wäga
lahke olnud ning talle ootamata abinöuusid sülle
heitnud, mille läbi ta oma kättemaksmise himu
südame lusti järele ta kallal wms kustutada.
Ah, kui magus on küll Mittemaksmine kur-
jale, tigedale südamele! Were paneb su südames
tarretama, kui niisuguse inimese' huultel kahju-
röönmlist naeru näed.

Kiwiraijuja pani imeks, et lõunast saadik enam
kaastöölised endid oma töö juures ei näidanud.
Siisgi ei tulnud tal meelde, selle üle oma M d
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murdma hakata. Kui Päike alla oli weerenud
ja ohtu,lokk ära löödud, hakkas ta mööda tol-
mawat maanteed oma wiletsa hurtsikukese poole
sammuma. Ta tce wiis teda mõisast mööda.
Kubjas seisis küllakiie aia uajal mõisa wärawal
ning käskis mööda minejat töölist seisma jääda
ja nwisa oue astuda.

I lma paha aimamata täitis kiwiraijnja käsku.
Ta astus wärawast sisse, kus juures ta silmad
kubja uäo paale langesiwad. Säält paistis ime-
lik, põlglik naeratus. Ehk ta küllalt kubja tuju-
sid ja naeratawat, wastast nägu tundis, süsgi
käis see talle nagu kihwtise noolega südamesse ja
ta süda hakkas wärisema. Neist wärawatest sisse
astumine oli talle juba õnnetust, hirmust õnne-
tust toonud, mispärast ta. pea ebauskliku kartusega
nende eest eemale oli hoidnud.

M i s teie minust tahate?" küsis ta kubjalt
julgesti.

,,Oota," kostis see naeratades. Ta naer
kajas kõledalt.

,,Kns kubjas on?" küsis üks wali, peaaegu
müristaw hääl mõisa õuest.

,,Walitseja herra, ta on kiwiraijujaga Sue-
wärawas," oli wastus.
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See hääl tegi kiwiraijuja weel rahutumaks.
Ta tundis seda häält juba manast ajast.

Suure paksu kehaga moisawalitseja astus
ootajate lähemale. Kubjas tõstis auupaklikult
mütsi.

,,Kas see on see mees, kellest sa mulle rää-
kisid?" küsis ta ilma oma alama termist wasta
wotmata ja wahtis üksisilmi kiwiraijuja otsa.

„ Seesama jah, auuline walitseja herra."
,,Kui kaua oled sa siin mõisas töös?"
,,Ei ol? kaua, alles kolmat päewa."
,,Kus elasid ja mis ametis olid sa enne?"
Kiwiraijuja waatas külma rahuga küsija otsa.

Nende küsimiste pääle oli ta ennast ammu ette
walmistanud. Walitseja teraw maade tegi ta
aga wähe kartlikuks. -

,,Kiwiraijumine on ikka mu töö olnud, ma
olen laialt käinud, ilma kindla kõduta."

,,See on teiste sõnadega, ilma mööda ümber
hulkunud," osatas walitseja terawalt. ,,Kus moi-
sade pääl oled so wümastel aastatel töäd teinud?"

Kiwiraijuja lumetas mõned nimed.
,,Imelik et sulle niisugune woli on antud

ümber hulkuda. Kus on sul seks lubatäht?"
,,Seda mul ei ole."
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,,Lubatähte ei olegi sul? Kas tead mees ka
et ma su siis jalamaid kinni woin siduda, kui
sa ilma lubata ümber longid. Kui sa aga tark
sonakuulja inimene oled, siis wdid joosta kuhu
ise tahad."

,,Ma ei ole ju kellegile kurja teinud, miks
te mind kimbutate. Oh laske mind minna, ma
palun. . ."

,,Ei, nii ruttu see ei lähe weel. Esiti pead
mulle mõned küsimused ära wastama, ütles wa-
litseja walju näoga. Kas sa tundsid ühte Lepiku
Miinat, Mardi tütart?"

See küsimus tuli ootamata ja mõjus selle
pärast ka ootamata wiisil. Oli asi wälja tulnud
teati, kes ta oli, wSi oli see niisama süüta küsi-
mus, nagu enne selle wööra poolt, keda ta oma
sobraks pidas? Oli mis oli, ta pidi ette waatama,
et kimpu ei lange. Ta togus eunaft ruttu ja
laskis silmad kord knbja pääle lennata. Selle
näost paistis kahjurööm, mis teda paha laskis
aimata. Päält näha üsna rahulikult wastas ta:

,,Ühest Lepiku Miinast olen ma küll mõnda
lugu kuulnud, aga kes teab, kas see seesama on,
keda auulik herra mõtleb."
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,,Ia sellestgi oled sa ainult mouda lugu kuul-
nud?" Küsija naeris kibedalt. M i s lood need
siis on?"

,,Tema olla noid olnud ja kõhtu poolt selle
eest nuhelda saanud."

,,Ia seda tüdrukut ei ole sa tundnud?"
,,Ma olen teda näinud . . . aga sest oli kaua

aega tagasi . . . "
,,Ma usun kah, et seda kaua aga tagasi on

ligi 10 aastat — mis?"
,,Herral on õigus . . ." Ta süda peksis wal-

justi, weri tikkus paha.
,,Ia kas sa ta peigmeest Peetert tundsid,

kes eluks ajaks wangi mõisteti?"
Kiwiraijuja tundis, kudas talle weri paha

tungis ja paled tuliseks wärwis, ehk need küll
juba päikesest pruuniks oliwad põletatud. Ta
tundis ka walitseja uuriwat pilku, mida ta jales^
tusega põlgas. Oh mis oleks ta küll selle eest
andnud, kui ta nüüd siit oleks kaugel wöinud
olla. Siisgi oli tal julgust küllalt meel nii
palju, et kartmata wöis ütelda:

,,Auulik herra, ma usun teie tahate minuga
siin nalja heita, niisuguste inimeste järele küsi-
misega, lelledega teil mingit tegemist ei wöi olla.
Nemad on alatust soost, mis puutub niisuguste



saatus teiesse, ühe suure mõisa walitsejasse, kes
teie päälegi meel ,,saks" olete."

Need sõnad ei mõjunud mitte halniasti. Neist
kuulis auuahne walitseja enese meelitust, mis tal
aruldcme asi oli, ehk küll köit töölised ja talupo-
jad muidu ta ees roomastmad, ilusaid meelituse
sõnn ometi ci mõistnud, ehk tahtnud teegi talle
ütelda. Siisgi oli see mõju i arsti ku.i suits
tuule kätte laiali lagunennd.

,,See p̂ole sinu asi, kas mul sellega tegemist
on ehk ei. Sina anna aga wastust, kas sa tun-
ned Peetert wöi ei. Tema on wangist ara kä-
ranud ning saab kõhtu poolt taga otsitud."

Kiwiraijuja kahwatas näolt ara. Ta olels
peacngn kurjunud. Ta nägi kubja näol tigedat
naeratust, põrgulist kahjnröömn. Siit ei wöi-
nud ta nii hõlpsasti pääseda, ta oli kui lamba
tall kähe kiskja hundi wahel. Määrdus ta siin
mõne sõnaga, siis pidi ta igawesti oma ilusatele
unenägudele selga pöörma, mis alles tänasest päe-
wast saadik nii magusalt ja südant sojendawalt
ta rinda oliwad tõstma hakkanuo. Enne seda ei
oleks ta oma saatuse pääle waatanud. Nüüd
oli ta kuulda laanud, et Miiua weel elab —
ja nüüd, oh just nüüd pidi ta kimpu langema!
Silmapilk oli käes, kus ta enesele priinst ja onne



, , Ia sellestgi oled sa ainult mõnda lugu kuul-
nud?" Küsija naeris kibedalt. M s lood need
siis on?"

,,Tema olla noid olnud ja kõhtu poolt selle
eest nuhelda saanud."

, , Ia seda tüdrukut ei ole sa tundnud?"
,,Ma olen teda näinud . . . aga sest oli kaua

aega t a g a s i . . . "
,,Ma usun kah, et seda kaua aga tagasi on

ligi 10 aastat — mis?"
,,Herral on õigus . . ." Ta süda peksis wal-

justi, weri tikkus paha.
, , Ia kas sa ta peigmeest Peeteri tundsid,

kes eluks ajaks wangi mõisteti?"
Kiwiraijuja tundis, kudas talle weri paha

tungis ja paled tuliseks wärwis, ehk need küll
juba päikesest pruuniks oliwad põletatud. Ta
tundis ka walitseja uuriwat pilku, mida ta jäles-
tusega põlgas. Oh mis oleks ta küll selle eest
andnud, kui ta nüüd siit oleks kaugel wSinud
olla. Si isgi oli tal julgust küllalt weel ni i
palju, et kartmata wöis ütelda:

,,Auulik herra, ma usun teie tahate minuga
siin nalja heita, niisuguste inimeste järele küsi-
misega, lelledega teil mingit tegemist ei woi olla.
Nemad on alatust soost, mis puutub niisuguste



saatus teiesse, ühe suure mõisa walitsejasse, kes
teie päälegl meel ,,saks" olete."

Need sõuad ei mdjuuud mitte halwasti. Neist
kuulis auuahne walitseia euese meelitust, mis tal
aruldane asi oli, ehk küll kõik töölised ja talupo-
jad muidu ta ees roomasiwad, ilusaid meelituse
sõnu ometi ei möistuud, ehk tahmud keegi talle
ütelda. Siisgi oli see mõju varsti ku.i suits
tuule kätte laiali lagunenud.

,,See 'pole sinu asi, kas mul sellega tegemist
on ehk ei. Sina anna aga wastust, kas sa tun-
ned Peetert woi ei. Tema on wangift ara kä-
ranud ning saab kõhtu poolt taga otsitud."

Kiwiraijuja kahwatas uäoit ara. Ta oleks
Peaaegu karjunud. Ta nagi kubja näol tigedat
naeratust, põrgulist kahjuröomn. Siit ei wöi-
nud ta nii hõlpsasti pääseda, ta oli kui lamba
tall kähe kiskja hundi wahel. Määrdus ta siin
mõne sõnaga, siis pidi ta igawesti oma ilusatele
unenägudele selga pöörma, mis alles tänasest päe-
wast saadik nii magusalt ja südant sojendawalt
ta rinda oliwad tõstma hakkauuo. Eune seda ei
oleks ta oma saatuse pääle waatanud. Nüüd
oli ta kuulda saanud, et Mmm weel elab —
ja nüüd, oh just nüüd pidi ta kimpu langema!
Silmapilk oli käes, kus ta enesele priiust ja onne
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ehk wangipölwe ja wiletsust wöis teenida. Ta
sai selle silmapilgu tähtsusest täiesti aru ja tegi
ruttu otsust, köige pääle mis tuleb, lindlasti
walmis olla. Need küsimised lasksiwad teda paha
aimata: tema piinajad tegiwad seda temaga ai-
nult nagu tass hiirega, enne kui ta waesekese ära

,,Kudas woin mina seda tunda, kellest keegi
ei tea, kus ta elab," wastas ta siis kindla hää-
lega. ,,Kümne aasta järele ei wöi inimest enam
ara tunda, ehk kui seda keegi peaks wmmalikuks
arwama, siis wöib ta oige hölma kinni hakata,
rängasti eksida. „

,,Ha, sa tahad mulle wist jutlust pidama ha-
kata, et ma ci tohi mõtelda, ct sina see ära kä-
ranud wang, nõia Mi ina peigmees ja seltsilane
oled. Hei, wasta!"

,,Mina ärakarannd wang Peeter! Jumal tae-
was. Kas teie meelest ära olete "

Ta Pää läks segaseks, keha palamaks, jõud
ähwardas ära laduda . . . ta laskis aia najale
. . . rinnnst tõusis pea meele äraheitew õhka-
mine. Taewas, ni i kui ta aimas, oli ka olnud.
See 'polnud muud midagi olnud, kui kassimäng
hiirega, mis juba küünte wahel sipleb. Pidi ta
kõik õiglaselt üles tunnistama . . . armu paluma?
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Haa, armu paluma! Palugu hiir kassi käest ehk
jänes tiigri käest armu!

Wali, kõle uaer kumas la körwades. Kub-
jas naeris kõigest tehast.

,,Kas ma ei ütelnud, et tema see on," hüü-
dis ta wöiduroomus. ,Maadake, walitseja herra,
mis näo ta teeb. Näh, näh!"

,,Kas sa weel ütled, et sa Lepiku Miinat
ega ta peigmeest Peeteri ei tunne, kelle eest sa
nii südamest valusid, et taewas ta i lmMta kan-
natust lõpetaks ning inimeste sekka saadaks, et
oma Miinat Messe wöiks otsida?"

Kiwiraijuja oli praegu tahtnud küsida, mis-
suguse õigusega nad teda mängiks Peetriks pea-
wad, aga need walitseja sõnad kiskusiwad ta was-
tuhakkamisel wiimase kui aluse kiwi alt ära.
Aga kust oli tema ta mõtteid ja üksi räägitud
sõnu teada saanud? Sellest ei saanud ta aru.

,,Ma ei saa, anus herra, teie sõnadest mitte
aru," ütles ta siis nõutult. ,,Teie wistist hei-
date minuga halastamata nalja. Oh jätke see
hirmus nali ja lubage mind minna."

,,Ei, mina tahan ka sn käest Muna ja Peetri
annastnse lugu kuulda. Sa tunned seda jn kui
oma wiit sõrme; kõnele, kõnele," pilkas walit-
seja. ,,Wangis ei knule neid lugusid enam keegi."



Ka seda weel pidi ta kuulma! Nüüd oli tal
ühe korraga selge, kust see lugu köik wälja oli
tulnud. Seda oli see woorcs, kellelo ta oma
elulugu kõnelenud, siin mdisawalitsejale ära rää-
kinud. Oh sa hirmus äraandja! Nii lahke ja
meelitaw, nii osawotlik ja lsiiä, aga — paraku,
köik silmakirjaks — tõik wäljaspidine asi. Sees-
pidi oli ta täis tigedust kui madu — hunt lamba
naha sees! Usalda weel ilma! Ta näitab sulle
onne nägu, aga selle ilusa pettckuju wga marjul
haigutab hukatuse haud oina päratumat suud ning
häwitus neelab su ara.

Öösel juba kandsiwad ta käed ja jalad köi-
dikuid. Ta walwas omas wiletsuses, wintsles
ilma uneta köwal asemel, ehk küll päewa töö ta
keha rängasti ära oli musitanud. Kuis wöis ta
ka und silma saada! Purustatud oli ta onne tae-
was kõige oma magusate lootustega, kõle tõsidus
kõige oma hirmudega seisis nii kohutawalt ta ees,
et ta üsna meele ära heitmisel oli. Ta mõtles
põgenemise pääle, aga ta ei saannd oma küsigi
liigutada: need oliwad nii kowasti kinni köide-
tud, et nöörid walnsalt lihasse loikasiwad, were
jooksu takistasiwad ja käed paistetama paniwad.

Ta oli wang — teist korda jnba. 9 aastat
oli ta rasket wangitöäd teinud — mis pärast?



Et ca üht tüdrnkut armastas ja see teda ja mitte
mõnda ,,noorherrad", kes kena neiuga nalja taht-
siwad heita nagu küige kenamate talu" tütardega,
keda nad seisuse poolest omast palju madalamasse
pidasiwad, nagu selle aja arwamine hääks kütis.
Kas"o l i see tõesti sus 9 aastase wangipolwe
waäriline kuritöö? Kas iga teine noormees ei
oleks kutsumata wastase ja teotaja wasta ka ni i -
sama wälja astunud, nagu tema seda teatud ööl
metsas tegi? J a selle eest tegi ta wastane tema
nõiaks ning selle pääle mõisteti ta eluajaks
wangi! Ta oli seda teenimata koormat 9 pikka
hirmust aastat kännud, kauem ei jöudnnd ta enam
kända, ta põgenes ja see läks talle korda. Nüüd
pidi ta aga teist korda wangi langema, kust üksgi
wägi teda enam ära ei woinud päästa. Ja nüüd
oli tal rääkimata raske siit köhast lahkuda, kus
ta onn talle õitsema wöis hakata. Ah, miks oli
ta ometi siia tulnud! N i i kcma kui ta ennast siit
hirmsast köhast eemale hoidis, oli kõik hää olnud.
Kolme päewa eest oli ta alles siia töösse tulnud,
muidugi selle lootusega, et keegi teda siin taga
otsima ei hakka, sest üle poole aasta oli juba ta
Põgenemise ajast möödas ja ta ärakargamisest ega
otsimisest polnud kuskil juttu olnud. Ja nüüd
tul i see ometi, mis ta enam unesgi ei kartnud!
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O l i see ikka ka i lmsi! Näis küll rohkem ühe
hirmsa unenäo sarnane. Aga walutawad käed,
pime ja niiske keldri lõhn andsiwad küllalt kino-
lat tunnistust, et see mitte paljas kohutaw une-
nägu polnud, waid tõsidus — hirmus tõsidus.
Ja kes ol i süüdlane? Ta ei leidnud tõesti muud
seletust, kui et ta lahke wöoras pidi see hirmus
äraandja olema. See mõte tegi ta weel kahe-
tvörra õnnetumaks.

IX.

Ü k s w a n a n a e n e .

Sügamas mõttes sammub Lauren läbi metsa
kõdu poole. Korraga näeb ta üht wana naest
enese ees kitsast metsa teed mööda edasi ruttawat
ja midagi enesega ühes kandwat, mis ni i raske
näitab olewat, et ta teda kaums tihti ühe käe
otsast teisi wahetab. Ta l oli nöuu teda aitama
minna, kui ta teda korraga paksu metsa sisse korwale
nägi pöörwat. See uratas ta tähelepanemist.
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Ta läks uudishimuliselt järele. Naesuke ruttas
ikka edasi ja edasi, ilma et teed ehk rada ees
oleks olnud. Ja selle kulle pool ometi ei olnud
üht ainust küla ega talu, kuhu ta oleks wöinud
wasta õhtut tõtata. Kui laialdane mets ära lop-
pis, siis tuliwad suured sood ja rabad selle taga,
kuhu waewalt mõne küti jalg oli saanud. M i s
oli tal sinna poole asja? Wöi oli ta wahest ära
etsinud? Kas ei olnud tema kõhus teda oigele
teele wiia?

Ta tahtis praegu oma rüütl i teenistust al-
gada, kui juba nägi, et edasi tõttaja naesuke pehme
rohu Pääl aset wöttis, et ennast wäsimusest wälja
puhata. Tasakesti läks Lauren puhkaja wana-
kese juurde ja küsis osawotliku häälega:

„ Emake, kuhu tõttad nii hoolega? Kas sa ei
ole teelt mitte ära eksinud?"

Wanake ehmatas wähe ära, aga kui ta kü-
sija lahkete silmade sisse oli waaoanud, siis käis
rahulolemise joon ta näost läbi ja ta wastas
ilma kurtuseta:

, M kulla herrake, 'pole ma eksinud. M a
puhkan aga jalgu, et enne ööd weel aegsasti sinna
saada. . . . "

,,Kuhu sa siis tahad saada? M inu teades ei
ole siin pool metsa sügawuses ühtegi talu ega
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tare, kuhu iuimcue öömaja wöib otsima minna.
Waata aga hästi enese ümber, kas sa ei ole ikka
eksiteel?"

Wana emake waatas kaua aega waikselt Lau-
reni otsa, nagu tahaks ta ara näha, mis tal sü-
dames seisab ja kas ta libedad sõnad mitte ainult
mokkade otlast ei tulnud. Jälle nikutas ta ra-
hulolemisega pääd, nagu oleks ta kõik korras
leidnud.

,,Ärge tartke, kulla noorherra. M a ei ole
esimest kord siin metsas. Need on mu wanad
tuttawad puud, nende keskel ei karda ma eksimist
— ma olen siin nagu kõdus julge."

,,Aga arusaamata on mulle ikka, kuhu teie
siis ometi tõttate? Ohtu on ju warsti käes."

,M iks teie, kulla noorherra, seda järele nõu-
ate ? See on üksi minu asi — ta ei puutu kel-
legisse teisesse — ka mitte teiesse — ärge kü-
sige ilma asjata. Et ma kurja pääle ei lähe,
seda woite ju uskuda . . . ma 'pole weel ialgi
oma elus inimestele meelega paha teinud . . .
Ja nüüd pean ma minema . . . nüüd olen ma
ennast wälja puhanud . . . ja hakake ka teie
minema . . . siit saab warsti tee pääle wälja,
mis K. mõisasse wiib . . . ärge wiiwitage, muidu



97

wöite weel ära eksida, kui seda metsa ei tunne. .
ta on lõpmata suur ja eksitab hõlpsasti."

Ta wöttis oma käsikotti jälle käe otsa, näi-
tas teise käega kohtukirjutajale teed ja tahus mi-
nema hakata. See waatas ta koorma ja siis
waua nõrga uaese paale ning astus ruttu lähemale.

,,Oota, emake, see koorm on sinu kohta l i ig
ränk, lase ma aitan teda sul kända. S i is saad
kergemalt edasi. Kui sa enne köhale saamist ära
wäsid, mis tahad sa siis teha?"

Imestades waatas ta noore mehe otsa. N i i -
sugust pakkumist ei olnud ta enne weel kuulnud,
kõige wähcmalt ühe ,,noorsanda" poolt mitte.
S i is ütles ta liigutusega:

,,OH kui hää olete teie, aga ärge waewake
ennast minu pärast. M a olen wana inimene,
mul on aega küllalt minna. Ja see ei kõlba ka
teie sugusele noorele herrale, et minul, ühel wanal
naesel, jahukotti hakkate kandma . . ."

,,Iahukotti? On siin sees jahud?"
,,Iah
,,Aga ütle ometi, kuhu sa need wüd? Elad

sa ise metsas, ehk elab keegi teine, ütle, kellele on
neid tarwis?"

,,OH, mis te nüüd niisuguste asjade järele
küsite! Sellel a<5jal ei ole teie kohta ometi kõige
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wähematgi tähtsust. M i s teil nüüd sellest on,
kui ma ütlen, et ma seda waestele inimestele
wiin, kes kaugel metsas elawad ning seda oma
kätte tööga auusasti ära on teeninud?"

,,Mina rõõmustan sellest wäga, et need ini-
mesed seda auusasti ara on teeninud ja kuuleksin
hää meelega, tui mulle ütleksid, kes need waesed
inimesed on."

,,Teie olete ka üsna imelik, loik tahate teada
saada. M a ei tea neist muud midagi tähtsat,
kui et uad mõlemad wigased on, kes selle pärast
körwalises köhas metsas elawad, et nad raske
mõisa tööga toime ei saa."

, , Ia nende eest muretsed sina?"
,,Nad on iu ometi inimesed . . . ja on seda

ära teeninud . . mina ei tee muud, kui kannan
neile aegajalt kätte, mis nad tarwitawao."

,Miks on nad omale ni i wana wahemehe
walinud?"

,,Wana truudus on proowitud."
, ,Mis truudust on neil siis sella armu tee-

nistuse juures ttiaja?"
,,Sedawiisi ei lõpe meie jutt otsa . . päike

on juba metsa taha wajunud . . ma pean minema."
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,,Ma näen kah, et sa minu läbi oma aja
ära oled wiitnud — ja selle pärast pean ma sind
aitama."

Ta wöttis naese käest ta koorma oma kätte.
,,Soo läheme nüüd!" ütles ta siis.
,,Aga noorherra, see ei l ä h e . . ma ei w o i . ."
,,Koorma kandmisest nüüd mitte enam üks

söno. M a näen, teie ei taha mind nende ini-
meste juurde wiia. Kui teie juba ligidale olete
saanud, siis ütelge mulle — ma annan moona
jälle teie kätte ja teie woite üksi minna . . . "

Selle kaubaga jäi naene rahule.
,,OH, kui hää teie olete," ütles ta. ,,Kudas

M a n ma seda teile kätte maksta?"
,,AH sa tasuksid mulle seda tagasi, kui jõu-

aksid?" küsis Lauren.
, , Ia millega woin ma seda? M a olen waene

inimene, kellel midagi muud ei ole kui õiglane
süda rinnus."

,,Seda ma ka just palgaks nvuan," tähendas
Lauren. ^Ütle mulle siis oma puhtast õiglasest
südamest: Kas sa oled Lepiku Munast midagi
kuulnud, kes 91/2 aasta eest nõiduse pärast tule-
Proowile mõistetud?"

Naene oli tükike aega wait, nagu mõtleks ta
asja järele. S i is ütles ta wiimaks:

7 .
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,,Olcn, kuulnud . . . Kes seda hirmust lugu,
mitte ci peaks kuulnud olema?"

,,Mis sai tuleproowist?" küsis Lauren pönc-
wusega.

,,Kas teie ise seda ei tea?"
,,Ei tea. Mu teadmine ei ulata kaugemale,

kui et ta tuleproowile mõisteti. Räägi, kui sa
seda lugu tunned."

Wanake näis hinge tombawat, nagu peaks
wl kõnelemise ajal sellest puudus tulema.

,Müna Pääle kaebati ja tunnistati mitmett
poolt tigeduse ja kadeduse, osalt ka ebausu pärast/
et ta noid olla. Waene tüdruk ei teadnud sel-,
lest kunstist aga mitte kõige wähematgi. Ta ei!
woinud siis ka midagi üles tunnistada. Seda'
peeti aga kangekaelsuseks ja mõisteti ta tuleproov
wile. Küll Palus ta waene isa ja mõned truud
jöbrad selle wastu, aga ei keegi liigutanud walju
kohtumoistiate südant. Naud tehti tuliseks, on-!
nctu tüdru ku käewars kisti paljaks ja proow al-
gas. Tuline raud põletas liha luuni maha.

,,Ta on maletanud . . . ta on noid, kes oma
kurjatööd wastu ajab," kiscudati ümberringi.
,,Kas weel selgemat tunnistust tarwis on? Ju-
mal ci olc teda mitte hoidnud, sest et ta süüd-
lane on."
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Nüüd algas kõhus. Kaebajlld kutsuti weel
kord ette ja tunnistajad kuulati uuesti üle, ilma
et tüdrukult eneselt nende kohta mingit wastust
oleks nouetud.

Otsus kuulutati ainult kaebajatele ja tunnis-
tajatele, ega 'pole seda keegi teine meie sugune
kuulda saanud. Üksi õnnetumale, walust nõrke-
nud tüdrukule enesele teatati: ,,Et sina nõiduse-
wäe oma söstra-silmadesse oled marjule pannud,
mis inimesi kõrgest seisusest pööraseks teeb, ja et
sa oma hirmust pattu m5tte üles ei ole tunnis-
tanud, siis pead sa oma noiawöunnlised silmad
taotama."

Kiljatades langes õnnetu tüdruk minestusesse.
Ta weeti sinna, kus keegi ta meele äraheitwat
kisendamist ei kuulnud — ja kui ta wälja toodi,
oli ta pime — pime igawesti — ta ei ole enam
ialgi Jumala kaunist loodnst, taewast, taewa tähti,
kuud ega päikest näinud "

Rääkija palgeid mööda weeresiwad suured pi-
sarad alla. Ka Lauren oli üsna ära ehmatanud.
Külma wärinad käisiwad tal kehast läbi — ta
ei leidnud sõnu, millega, oma sügawat polgdust
nii hirmsa töö wasta awaldada. Ni i kõledat
otsa ei olnud ta sellele asjale moistuud weel
Mõtelda.
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, , Ia mis sai ta isast?" küsis ta pöuewali.
,,Isa sai 90 hoopi, et ta oma tütre ilma

lubata kooli pannud — ühe nõia juurde. Ta
on sest saadik lombak ja kurt."

,,Lombak ja kurt?" küsis Lauren elawalt.
,,Haa, nüüd ma tean . . . tema see oli . . .
Kust wmsin ma ka teda tagasi hüüda, kui ta
kurt o l i ! Kudas sai ta kurdiks?"

,,Ta körwad on ära rikutud . . . nende pihta
on peksetud . . . N i i on wist sala otsus tehtud."

,,Hirnms, hirmus!".hüüdis Lauren ja pühkis
enesel higi otsa eest . . . Kas wahest need ei ole
su ,,wigased," kellele sa toiduwara wi id?" küsis
ta siis naeselt.

^Seda ei woi ma teile mitte ütelda,"- wastas
see kindlalt. ,,Olge nüüd nii hääks, andke mu
koorm kätte ja pöörge teie tagasi . . . S i i t jõuan
ma üksi ta ara tassida. Tänu lahke abi eest!"

,,Aga ma tahan ühes tulla," ütles Lauren
wastu tõrkudes.

,,Eee ei lähe, kulla noorherra, mitte."
M i k s mitte? M a ei tee siinile ega su kait-

sealustele mingit kurja."
,,Seda ma usun küll, et teie südames kurjad

mõtted ci pesita, aga lubage siisgi, et ma üksi.
im."
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,,Ma ei saa sinust mitte aru."
,Mul le on ära keelatud . . ma ei tohi ke-

dagit hingelist sinna juhatada, ega üleüldse nende
elust midagi kellegile kõneleda. M a olen seda
lubanud, ja Pean sõna. Kahju, et teie käsku siin
ci woi täita. Ärge waewake ennast ega mind
enam ilma asjata. Läheme nüüd iga üks oma
teed. Kuulge mu palwet . . ."

,,Aga kui neil enestel selle wastu midagi ei
oleks, kas sa siis ka mind oma truude sõprade
juurde ei wiiks?"

,,Siis ei oleks mul selle wastu muud mi-
dagi kui. . ."

F u i ? M i s tingimise sa siis weel tahad teha?
Räägi!"

,,Et teie sellest kellegile elawale hingele edasi
ei räägi, kellel seda tarwis ei ole teada."

,,Seda ma wöin teha, see on wäga kerge
tingimine. Aga küsi siis järele, kas ma ka sinuga
kord ühes ei wöi tulla? M a soowiksin südamest
neid imelisi inimesi näha saada. M u südames
on nende wastu ammugi palaw kaastundmus
liikumas."

,,Haä küll, ma tahan järele küsida. Kui
neil selle wastu midagi ei ole, siis wöite homme
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teadust saada. Aga kus köhas wöin noorherraga
kokku saada?"

,,Kas metsawahi maja tead?"
,,Tean küll."
,,Olgu selle lähedal metsa tee pääl."
,,Hää küll. Homme pärast lõunat. . . Ju -

malaga, hää noorherrake!"
Sellega wöttis naene oma jahukotti ja läks

minema.
,,Niisugust meelekindlust ja truudust on härma

haritud inimeste juurest leida, nagu ma siin selle
wana naese juures olen näinud," ümises ta ise-
eneses koju poole sammudes. ,,Icch, uönda wiisi
elawad ka inimesed. I l m on neilt kõik ära kis-
kunud, nad on rahul — kannatawad — ei tun-
negi kättemaksmist. . . Oh, mis hirmsad pea-
wad need inimesed olema olnud, k>s neile ni i
suurt ja hirmust ülekohut on teinud. On siis
ebausk tõesti ni i suur, et nad teda tõesti süüd-
laseks — nõiaks pidasiwad! Kudas wöib üks
inimene weel oma pää rahulisti maha padja
sisse toetada, kui ta hinge niisugused süüd koor-
mawad!"
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X .

W a n g .

Metsawaht istus oma toas akna all ja waa-
tas kewadise ilusa looduse sisse wälja. Ta sil-
mad wiibisiwad küll lähedal öitsewa heinamaa
paal, kus tuhanded lilled wärwide i lu l sämsiwad,
aga ta ei näinud umft ometi midagi. Ta waade
oli nagu kange, silmad liikumata ja läiketa, nagu
oleksiwad nad klaasist olnud. Ka röömus l in-
dude laul, mis ligidalt metsast waljusti ta üksi-
kusse majasse kajas, ei uäitnud ta körwu ulata-
wat. Sügamas mõttes istus ta nagu kiwi-kuju
liikumata akna all paigal. Ta silmade ees l i i -
kus üks iseäraline kuju — tahmatu, ingli-ilus,
aga pime neiu. See pilt ei olnud enam sellest
talwe õhtust saadik ta meelest ara läinud, mil
ta tuisu ja tormi sees ümber eksis, uing tutta-
wasse metsahurtsikusse tul i . Ta oli siialt ära
põgenenud, ta kartis seda kohta, ta ei woinud
sääl silmapilugi wiibida, kus ta seda imepilti
enese l igi teadis — aga ometi tundis ta eneses
üht äraseletamata igatsust, mis ikka ja ikka jälle
uuesti selle ärapölatnd kuju ta silmade ette toi.
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Ta korwus kajas wcel selle tasane ehmatuse kisa,
kui ta tema häält oli kuulnud, ta nägi selgesti
weel seda sirget kogu ähwardawalt enese ees seis-
wcü — ta oli nagu kättemaksja ingel. Miks
tegi see pilt teda ni i rahutumaks? Miks riisus
see ta rahu südamest? . .

Rahu! Ol i tal ka seda üleüldse südames ol-
nud ? Kas ei olnud see, mida ta siiamaani sü-
dame rahuks pidas, sunnitud, metslik, meele ära-
heitja enese waigistamine olHvd? Wilets troost!
Miks ei walannd ta oma ruhutumat südant sõb-
rale wälja, miks ei otsinud ta truult sõbralt
troosti, mis kui imetegew arsti rohi haawade
löikawat walu waigistab ja haigust parandab,
kui see ka südames peaks olema? Sõbrale! Kas
oli tal sopra, lellele ta oma walu wois awal-
daoa? Ja kui tal sopra oleks olnud, kas oleks
ta siisgi julgenud oma südant temale wälja puis-
tada? See oleks ju sobra ära ehmatanud, oleks
jälestust ta wasta äratanud — ja ta oleks jälle
üksi ilmas seisnud — kõigist maha jäetud —
ka sõber oleks talle jälestusega selga pöörnuo. . -
Oh, miks oli ta ni i kcrgemeelselt kurja teinud^
hirmust kurja, mida enam kellegi maa ega taewa
wägi hääks ei wöinud teha?
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Aga oli tal siis tarwis seda hääks teha?
Need, kelle wastu ta eksinud, oliwad ju alatud
inimesed, kellest lugu ei peetud. Kui see ka üle-
kohus ol i , mis see süüd ära wois tähendada?
M i s tehtud ei woi ialgi euam tagasi saada; sääl
ei maksa uutmine ega naermine. . . . Ja
jäälülmus kogus ta südame ümber uing läm-
matas korraga kõik õrnemad idud juba tär-
kamisel.

, M i s ou mul sellega tegemist?" ümises ta
siis iseeneses ja wiskas käega, uagu oleks kõik
jälle häas korras. ,,Rumalus, mis puutub see
pime tüdruk minusse, mis murran miua selle
üle oma Pääd, et ara käranud wang jälle kätte
on saadud uiug tagasi hirmsa wangipölwe sisse
wiiakse? Ta oli waug ning on ära jooksmise
läbi nuhtlust teeninud — mis see minusse puu-
tub ? Igaüks waadaku, kudas ta oinaga walmis
saab, mis ta teiste ette muretseb!"

Rääkija ehmatas ise oma sõnade üle. Kas
wöis ta kellegile seda ette wisata? Tema just see
mees oli, kes iseenesega walmis ei saanud, mis
wöis ta teistest kõneleda.

Kärsitult wottis ta püsss õlale ja jahitasku
kaela uiug läks metsa, et sääl oma rahutamar
meelt lahutada. Ta wana talitaja waatas imeks
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pannes oma peremehe järele ja lausus iseeneses:
,,Mma ei saa aru, mis tal ometegi peaks olema.
O l i enne ikka wana lustilik ja röömus mees,
nüüd käib ta talwest saadik juba ühte puhku no-
rus pääga ümber. Täna on ta weel toguni
imelik; mulle tuleb nii ette, nagu oleks see sö-
num, et mõisas üks mees kiuni on wöetud, kes
wangist ära jooksnud, ta toguni nukraks teinud.
Ku i ma seda küll teaks, mis tal ometi wiga
peaks olema! . . ."

Lauren oli aegsasti kõdust wälja tulnud, et
eilse wauakesega metsawahi maja ligidal metsa
teel kokku saada. Ta oli parajalt tahendatud
teeraja pääle jõudnud, kui metsawahti enese poole
nagi tulewat. Ta astus aegamööda enese ette
maha waadates ja pomises iseeneses. Kirjutaja
jäi seisma, et tuttawat ära oodata, ilma et mi-
dagi kuulatada oleks tahtnud. Tul i ja ei olnud
teda mitte näinud, waid rääkis iseenesele:

,,Kui ma tahaksin, woiks ta priiks saada —
ta on süüta wang, ma tean -^ aga mis see
minusse puutub, ta wöiks mind weel wälja
naerda . . . Oh, ja Mi ina ei saaks seda ialgi
andeks a n d m a . . . ei, ei, ma ei taha ise ennast
ära anda, tulgu mis tuleb."
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,,Tere, mana sõber, mis te'sääl enesele habe-
messe pomisete!" hüüdis kirjutaja rõõmsal tujul
metsawahile wasta.

Metsawahi oli wäga ära lohkunud.
,,Kas ma midagi kõnelesin?" küsis ta kart-

liku näoga.
,,Ärge pange pahaks, et ma mõne sõna, kuul-

sin, ma ei tahtnnd mitte knnlata. . . ma mõt-
lesin et mind nägite."

,,Kui ma midagi kõnelesin, siis ol i see unis-
tamine — jampsimine, mis midagi ei tähenda;
ärge pange seda tähele . . . ma ei ole täna mitte
päris terwc."

Kirjutaja waataB oma tuttawa otsa. Ta
nägu tunnistas ka tõesti haiglast olekut.

,,Ärge pange pahaks," ütles Lauren sndam-
liselt, ,,kui ma sellest weel juttu teen. Teie kõne-
lesite ühest süüta wangist, keda ära wöiksite
päästa ja ühest Munast — see oli minule küll
arusaamata, aga ma ei usu mitte, et ta selle
pärast ilma tähenduseta on. Kas teie ei woiks
mulle selgemalt rääkida?"

s,OH jätke — sel jutul pole mingit tähen-
dust — kõige wähemalt teie kohta nutte. Kui
teie mulle meelehääd tahate teha, siis ärge sellest
enam rääkige."
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asjal minu kohta mingit tähtsust ei ole," ajas
kirjutaja oma jonni. ,,Mma tean ühest Minast
wäga palju ja ka ühest wangist — waheft kõne-
lesite teie ka nendest?"

,,Ma ei usu mitte," oli mctsawahi wiiwitaw
loastus. ,Miinasid ja wangisid on ilmas Palju."

,,Seda saame kõhe näha, kui asja pikemalt
läbi räägime," tahendas Lauren. ,,See Muna,
kelleft mina mõtlen, on üks waene ilmasüüta
tüdruk, keda wale tunnistuste ja tigeduse läbi
hukka mõisteti. Kas on see?"

Metawaht waatas klaasiste silmadega enese
ette maha. Kirjutaja ootas wastuft.

,,Kes on telle seda ütelnud, et tunnistajad
waletasiwad?" küsis ta wastuse asemel.

,,Üks * ? * mõisa kiwiraijuja, kes sellest
loost teadis . . . Üks möldri poeg on kadeduse
ja tigeduse pärast tüdruku ja ta armukese pääle
kaebanud ja tunnistanud, mille järele kshus mõle-
maid pidi nuhtlema. Mõlemad oliwad aga kõi-
gist süüdest puhtad, mis nende Pääle kaebati,
puhtamad, kui nende hukka saatjad. Õnnetumate
wanne saab ülekohtustele äraandjatele seda kätte
maksma, kui nad ka ilma ees oigeks jääwad —
oma südames peawad nad aga igawese kõhtu-
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mõistja Siget häält kuulma ja mürisema. See,
kes kõikide saatust juhib, ei saa nendl> palumaid
pisaraid ja meelt äraheitmise ohkamisi mitte
tähele panemata jäima, waid waljut, hirmust
kohut mõistma. — Kord ikka saab nende süda-
metunnistus üles ärkama ja kisendawalt nende
nurjatust hukka mõistma ning terwelc ilmale nende
häbitööd nende oma nuhtluseks kuulutama. Ar-
muline taewas andku, et see oige pea sünniks!"

,,Öige pea sünniks, söönute teie," ägas metsa-
waht wabisedes, nagu oleks raudne külm ta liik-
med lõdisema pannud.

M i k s siis mitte?" küsis Lauren imestades
metsawahi pääle waadates. ,,Teie olete mulle
täna toepoolest aru saamata — on see haigus?"

,,Iah ma olen haige. . . Jätke mind siia
puhkama. . . ma ei woi edasi minna. . ."

Mööda metsa teed tuliwad hääled ja jala-
astumised lähemale. Lauren waatas sinna poole.
Kaks töömeest wedasiwad liht kolmandamat eneste
wahel edasi. Sel oliwad käed selja pääle seotud.
Nende taga käis * * * mõisa kubjas, keoa Lau-
ren eila tundma oli õppinud. Wöiduroomsa
näoga waatas ta Laureni otsa, nagu tahaks ta
talle pilgates hüüda: ,,Tule weel ta eest wäl ja!"
Külmalt pööris Lauren jälle oma silmad kubja



wastalikult näolt ära wangi poole. See oli see-
sama tiwiraijuja, kes talle eila Peetri ja Müüa
lugu oli jutustanud. Rchtu astus ta meestele
teele ette ja hüüdis käskiwal häälel:

, M i s see komet Peab tähendama? Kuhu wiite
selle mehe?"

M a n g i , " oli kubja wastus.
Mispärast? Kas ta ohtaks oma kiwi mal-

mis ei teinud?"
,,Ta on ärakaranud wang ja saab kõhtu

kätte wiidud, kes teda taga otsib," seletas kubjas
ametlikult.

,,Tema ärakaranud waug? Kcs peab see
siis olema?"

,,Seda pole mul waja igale ühele seletama
hakata," sõnas wangiwiija uhkelt. ,Mehed astuge
edasi."

„ Pidage," müristas Lauren. ,,Enne peate mulle
wastust andma, kui edasi lähete. M is õigusega
teie seda meest wangi wi i te?"

,,Laske nad minna," ütles metsawaht keerle-
wail silmil enese ümber waadates. ,,See mees
on — Peeter — see nõiduse pärast wangi mõis-
tetud Muna peigmees — ärge segage endid koh-
tute wahele — laske õigus õiguse teed käia."
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,,See Peeter! Kas see wöimalik on?" hüü-
dis Lauren imestades. ,,Oled sa Peeter?"

,,Tema Pähe on mind kinni wöetud," ütles
wang oma häält rahulikuks sundides ning waa-
tas sääl juures terawasti oma kaebaja otsa.
Üks iseäralik joon lendas ta näost üle. Ta
waatas weel terawamalt metsawahi otsa ning
pööras siis näo körwale, nagu ei käimaks ta sil-
mad seda nägu näha.

Lauren oli seda tähele pannud. Ta waatas
korda mööda mõlemate otsa ja küsis siis metsa-
wahilt, kes ikka rahutumalt enese ümber waatas:
,,Kust teie seda teate, et see mees siin Peeter on?"

,,Nii kõneldakse. . ."
„ Kõneldakse paljalt . . . ja teie peate seda

tõeks? Mees, kas see õige on? Kui palju ei
kanna ilmasüüta wangiraudu — ainult selle
pärast, et nõnda räägiti — esiti. Keegi ei wöt-
nud waewaks töe eest wälja astuda, sest mis see
teistesse puutub! Sõber, jätame niisugused unis-
tused kord maha ja katsume kõik teha, mis wöi-
Malik, et siin õigust päewa ette tuua. Meie
ei taha siin järele pärida, kes see wang on —
ainult seda ma usun, et ta süüta wangi läheb
— kui ta Peetri pähe kinni on wöetud. Peeter
on ilma süüta kanna tanud, mikspärast peab siis

8
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üks teine, — ehk kui ta ka ise oleks, nuhtluse
alla langema, mis ta teeninud ei ole, kuna teised
süüdlased oma tigedas südames wöiwad hirwitada
ta õnnetuse üle. Päike peaks oma palge niisu-
guse ülekohtu ees häbi pärast ära peitma: Oiged
langewad kõhtu kätte, ülekohtused öiskawad.
See on taewasse kisendaw. Andke oma käsi selle
pääle, et meie enne puhata ei taha, kuni see
mees lahti saab mõistetud ning Peetri süütaus
päewa walgele toodud. M a usun, et see meil
korda saab minema. Noh — siin on käsi!"

Metsawaht pööras enese korwale. Ta wöit-
les kangesti iseeneses. P id i ta enesele hukatust
ja häbi taela saatma? Kas ei olnud tema see
mees, kes kord kahjuröömus ja hirmsas wihas
oli töötanud: ,,Teie peate oma põlatud Gustavi
jalge ees wingerdama kui ussikesed, peate asjata
armu paluma . . . ta silda on kowem kui raud!"
J a nüüd pidi ta sellesama põlatud mehe ees
töötama talle appi tõtata., Temale'. Kelle paale
ta ise oma suuga oli tunnistanud, et ta nõid
on, telle otsuse üle ta südame Põhjast oli naer-
nud! Oh, see ei lähe. Ta oli nende mõtete
juures ni i waimustatud saanud, et ta haiglane
olek sedamaid ladunud oli.
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Põlastusega waatas wang wihase metsawahi
vtsa, kellele ta südamesse nägi. Ka kirjutaja
ei olnud mitte wähe imestanud selle üle.

,,Kas teie ei taha mu nöuu wasta wotta?"
küsis ta ikka weel kätt tema poole hoides.

,M ina ei taha ta abi," hüüdis wang uhkelt.
,,Saagu minust mis saab, ma kannatan ennem
wangipölwe, jätan kõik oma paremad lootused
igawesti Jumalaga, enne kui oma hukkasaatja
abi pääle lootma hakkau. Kui tal süda rinnas
oleks tuksunud, siis oleks ta selle pääle mõtelnud,
et kaks süüta inimest tema pärast wiletsuse sisse
on tongatud, kellel ka tundlik süda rinnus on."

Kõik juuresolejad waatasiwad mangi otsa
ja imetlesiwad. Isegi kuri kubjas oli enese
wiha unustanud, sest ka temale tul i see asi imelik
ja ootamata — arusaamata. Kohkunud oli ai-
nult üks teiste seas — metsawaht. Wang oli
ta ära tundnud! Ta tundis, et kirjutaja silmad
seletust küsides tema M l seisiwad, aga ta ei
tõstnud oma silmi üles.

„ Edasi!" kõlas kubja käskiw hääl. Wangi-
wiijad hakkasiwad edasi astuma.

,,Iumalaga, mu armsad metsa puud ja kallid
nlälestusekohad — teid ei näe ma wahest ialgi
enam," rääkis wang murtud häälega. ,,Taewas

8*
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õnnistagu ka teid, mu hää wööras!" ja ta niisked
silmad oliwad Laureni poole pöördud. — ,,Ma
olen wang — pääsemata kadunud wang!"

Üks häkiline kiljataw hääl pani kõik kuulama.
,,Peeter!" kõlas säält.
Kõik kuulasiwad. Wangi näo üle käis roo-

muga segatud walu joon.
,,Iumal taewas, kui ta tema oleks!" irmises

ta. Ta süda wärises — tuksus waljusti. Oh
ta saaks mu äraandjaks. Ta ei tea, et ma
ennast ära pean salgama. Oh, mu waene süda
kipub lõhkema. . .

Wangiwedajad oliwad seisma jäänud. Lau-
renil tuli eilane wana naene meelde, ta läks
rutusti waatama. Ta ei olnud oma arwamises
mitte eksinud — sääl seisis ta tuttaw wanake
nõutult ja abipaluwate silmadega tema otsa
waadates ja ta ees ühel rohumättal istus üks
noor sale piiga kätega silmanägu kinni hoides.
Lauren ehmatas paar sammu tagasi — talle
tuliwad imelised mõtted pähe. Kas see ei olnud
see õnnetu pime neiuke, keda ta kord näinud ja
nüüd jälle nii näha igatses?

,,OH, ta wiiakse jälle wangi, Jumal, Jumal,"
ohkas neiu, ilma et ta wöora ligidusest midagi
oleks märganud. ,,Kas siis päästmist ei ole?"
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,,Ära kurwasta, lapsuke, kes teab, kes see
inimene on?" troostis wanake.

,,Tema, tema — Peeter — ah, see on ta
hääl, ma ei e k s i . . . ma kuulsin teda rääkiwat
— nüüd on ta wait — ta on läinud "

,,Waigista ennast, õnnetu neiu," troostis
Lauren soojal häälel.

Neiu ehmatas ara ja kargas maast üles.
,,Kes on siin? KeZ siin räägib?"

,,Ära karda, see on seesama mees, kellest sulle
kõnelesin," julgustas wanake. ,,Tema tahtis sinu-
ga kokku saada . . ."

Metsawaht ja kubjas oliwad ka sinna tul-
nud. Esimene wahtis liikumata ueiu otsa. —
. M i i n a ! " sosistasiwad ta ehmatanud huuled.

„ Laske mind siit ära," ägas ta. ,,OH, see
hääl — hirmus! . . . On siis ta tõesti wang
. . . pääsemata kadunud wang?"

Lauren tallutas ta wangi juurde.
,,Kas tunnete teine teist?" küsis ta õrnalt.
Wangi nägu hiilgas ära seletatud paistusega.

Ta tahtis oma käed laial i talle wastu sirutada,
selle kalli pildi järele, keda ta l igi 10 aastat
igas ahastuses oma truus rinnas oli hoidnud —
aga ta käed oliwad walusasti selja taha seotud.
See tuletas talle korraga kõik meelde, mis te-
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maga sündinud — kõle tõsidus astus talle eh-
matawalt silmade ette; ta oli wang, pidi siit
lahkuma — siit, kus ta paleuse päike, ta elu
önn wiibis . . .

, ,M i ina ! " hüüdis ta sügamast südame Põh-
jast. ,,Sa elad . . . taewale tänu . . . miks
ei leidnud ma sind enne, kui weel need hirmsad
ahelad mu käsi ei köitnud! Nüüd, oh nüüd on
hil ja . . . nad wiiwad mu wangi . . . ma ei
saa sind enam näha . . ."

„Laske lahti, te' inimesed, see mees," ägas
Muna ja tõstis oma käe nagu wannutades ülcsse.
,,See mees on ilma süüta . . . oh ta kcmnatab
minu Pärast . . . siduge kinni need käed siin,
need tahawad hää meelega wangiraudu kända,
kui aga see pääseb, kes neid ära teeninud ei ole.
Ku i inimeste tigedus ja õelus tõesti süüta ohw-
risi peab nõudma, siis wötke selleks see pime keha,
kes ka priiuses wilets wang on — ja andke i l -
male üks terwe inimene tagasi . . . Peeter, ma
ei lase sind mitte ära wiia, woi enne peawad
nad need lihast sidemed kätki raiuma . . . "

Ta oli kähe käega wangi ümbert kinui ha-
kanud. Ta tundis selle palawat hingamist oma
lökkendawate palgede pääl, ta tundis oma armas-
tatud mehe wärisemisr, kuulis tasaseid sõnu i
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,,Miina, sa oled mu äraandjaks saanud! Nüüd
ei saa nad mind enam ial wabaks laskma, waid .."

Tugewad käed oliwad nõrga pügakese kätest
kinni hakanud ja nad halastamata waljusega lahti
uskunud.

„Küllalt kassi mängust . . meil on tee ees. .
edasi, mehed!" kamandas kubjas waljult. See
kord ei pidanud teda ega ta wangi ei piiga meele
äraheitwad palwesönad, ega Laureni ähwardused
ega manitsused. Niisama sügamast: kui Lauren
selle juhtumise üle liigutatud oli, niisama süga-
wasti oli ta ka kubja tooruse ja südameta oleku
üle pahandatud.

,,Kas siis tõesti kõik kadunud on?" küsis
Mi ina meele äraheitlikult ja kõneles jampsi kom-
bel iseeneses edasi: , , Iah kadunud — ta ei tule
enam — ma olen ta ise ära andnud, . . kas ma
ei wöinud seda märgata . . oh ma rumal . . .
ma kardan, et oma natnkese mõistust ka weel ära
kaotan . . . siis on waim niisama pime kui keha
. . . oh te madud inimeste näol, teie olete oma
tööd targasti teinnd . . . seda on noid ära tee-
ninud . . . Kas ei pane imeks, et maa seda nõida
ara ei neela ja inimeste sugu ta eest ei päästaks!
Ohohoh! Kui mul weel silma walgust oleks, ta-
haksin ma oma äraandjate, nende wale tunnis-
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tajate silma waadata ja näha, kas nad oma süüde
ees ära ei ehmata . . . nad teadwad, et kõik
metsa puud nende wastu kisendaksiwad, kui neil
suud oleks. Ja kas armuline Jumal oma igawe-
ses taewas siis tõesti ikka weel peaks tahtma
õigust ülekohtu all ohata lasta . . ."

Metsawaht oli liigutamata paigal seisnud ja
pimeda tüdruku, kui oma kohtumöistja otsa waa-
tanud. Iga sõna tema suust tungis talle kõige
sügawamasse üdisse ja sünnitas ta rinnus hirmust
mässamist. Woimata ol i tal kauem neid sõnu
kuulda . . . neist oli igaüks uus kaheteraga nuga,
mis ta südamesse torkas. Ta läks — ei, ta
põgenes säält ara . . .

Ku i Lauren ta ladunud leidis olewat, oli ta
juba kaugel säält ära. Nüüd tu l i talle meelde,
mis see enne üksi oli kõnelenud. Ta hüüdis
metsawahti.

,,Ärge kutsuge nwöraid inimesi selle ette ar-
wamata juhtumise tunnistajaks," ütles wanake
pimedat neiukest hellasti oma kaenlas hoides kir-
jutajale.

,,Tema peab tagasi tulema, ta peab mulle
ära seletama, millest ma aru ei saa — ta teab
sellest asjast, ta woib tunnistada, et see wang
süüta on — ta wöib selle päästa . . . "
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,,Kes woib ta päästa? kes wöib tunnistada,
et Peeter süüta on?" küsis pime neiu suure ela-
wusega.

,,Metsawaht!" wastas Lauren.
, ,Mu hää emake, wi i mind kohs tema juurde,"

ütles pime tüdruk. ,,Ma tahan teda paluda, kuni
ta selle süüta mehe wangist päästab. Tema kan-
natab minu pärast . . . ma ei wöi seda ära
kannatada. See oli wist taewast sõrme näitus,
et mu süda mind täna sinuga seltsis siia sundis
tulema, mis mulle muidu meeldegi ei oleks tulnud.
Armuline taewas on pimeda inimese sisse ühe
taewaliku juhi pannud, mis temale ka ta igawe-
ses pimeduses õiget teed uäitab ja aimata laseb,
mis nägijate eest warjul. — Noh, läheme."

,,Nüüd ei ole ta wistist kõdus," ütles Lau-
ren. ,,Ma usun, ta ou metsa läinud. Ohtu
woi hommiku wöib temaga kokku saada."

Tüdruk kuulas terawalt. Talle näis kõneleja
hääl nagu tuttaw olema.

,,Kas tahate, wöoras külamees, üht õnnetu-
mat tütarlast aidata?" küsis ta siis kahtlaselt.

, ,Ni i palju kui minu woinmses on, kõik ta-
han sinu aitamiseks teha," wastas Qauren wai-
mustuses ilusa neiu otsa waadates, kes sellegi
Pärast weel ilus oli, et küll tal silmawalgus puu-
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dus. Kui tal n e e d , oma endised sõstrasilmad
alles oleksiwad.

Laureni meel läks haledaks.
,,Suurt, kõige südamlisemat tänu," ütles

Muna ja sirutas maitselt oma käe wälja, mida
Lauren soojalt pigistas. M is wöis ta waene
süda küll tunda, et nii kaua aja järele üks hää
süda hellalt ta kätt pigistas.

,,Mis nõuad sa mult, kulla neiu?"
,,Et teie sellest juhtumisest kellegile midagi ei

kõnele."

XI.

P i i n l i k k ü l a s k ä i k .

Kullakas - punaselt wajus Päike, mis metsa
ladwal täna ilmatu suur wälja nägi, alla. Jälle
seisis metsawaht rinnuli oma toa wäikse akna
M l ja wahtis üksisilmi päikese sisse. Ta mõtles
nende piibli sõnade pääle, mis ta lapsena ema
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suust oli õppinud: ,,Ärge laske päikest oma wi-
hastamisega looja minna!"

Ta ei teadnud isegi, kudas täna talle see
sõna meelde oli tulnud. Ta ei jõudnud täna
üleüldse enam oma oleku üle aru anda. See
pilt, mis ta hommikul metsas näinud, oli weel
wäga wärsketes wärwides ta silmade ees. Ta
pani enesele küll sada korda need küsimised ette:
Kas peab ta tõesti uuesti wangi langema? Kas
ei Peaks ma teda inimese kohuse pärast päästma?
Aga wastuscd nende pääle oliwad li ig selged:
Ei , tema ei taha su abi, ta on sind ära tundnud,,
ta põlgab sind — ja mina pean teda päästma
— rumalus. — Mina pean teda päästma, et
jälle oma neiu kacnlas minu üle woiks naerda
— ei, ei, ja 10 korda weel ei.

Ja siis kblasiwad jälle need sõnad tema körwu,,
manitsewalt, ähwardawalt: ,,Ärge laske päikest
looja minna oma nahastamisega!"

Ta oli rahutu, waga rahutu. Ta tahtis
wägisi neid mõtteid paast ära ajada,, ära uuustada
— aga mis wöib inimene selle wastu kui mustad,
pilwed ta pää köhal käimad?

Tasased, kartlikud sammud ta selja taga ära-
tasiwad ta ueist mõtetest. Ta pööris enese ümber.
Ta ei ehmatanud mitte, kui pimeda Mi ina enese
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ees nägi seismat. Ta üles üritatud pääaju oli
seda pi lu juba ni i tihti enese ees näinud, et ta
selle mottepildiga juba harjunud oli. Ta teadis,
et kui ta kord silmi pilgutab, siis on ta kaduuud.
Selle pärast waatas ta seda neiud tükikise aega
sooja osawotmisega. Ta paui imeks, kui elutorm
see kogu talle ette tul i . Ta tundis nagu tema
hingeõhku oma kuuma huulte wastu tungiwat ja
imelik, äraseletamata tuudmus tärkas talle süda-
mes. Ta oli küll kättemaksmise wihas ennast pi-
mestada lasknud, oli esimene olnud, kes teda huka-
tuse sisse aitas tõugata, need taewalised sõstra-
silmad, mida suur ja wäike imetles, talt ära
riisunud — oli selle pääle naernud — aga see
naer oli metsalise naer olnud, mis ta südamele
rahn tagasi ei andnud. Ta oli t ihti weel selle
pääle naernud, aga ta pidi ennast nacrnle sun-
dima — see ol i meele araheitlik naer! Selle
sekka segas ennast ikka üks kahwatu, minestanud
neiuke werise silmanaoga — ja, oh nüüd alles
läks talle selgeks, mis see pimaw, ähwardaw kogu
temast tahtis. Ta ei olnud seda õnnetumat ialgi
oma südamest wälja kiskuda ega ära unustada
woinud, kui ta talle ka metslikus kättemaksmise
himus ja nooruse kergemeelcs hirmsasti selga
oli katsunud pöörda. Wahest oli kahetsus ja



125

ühelt poolt ka hää süda, feda pilti nii truult ta
rinnus alal hoida aidanud, kelle eest ta enne põ-
genes, nüüd aga hää meelega ta jalgade ette
oleks langenud, ta kahwatanud huulesid palawate
suuandmistega katnud. . . Ta tundis, et ta seda
põlatud pimedat tüdrukut armastas, südamest,
nõrgameelselt.

,,Kas on metsawaht kõdus ja kas wöin ma
temaga nelja silma all kõnelda?" rääkisiwad neiu
kahwatanud huuled.

Metsawaht targas tagasi. Seda ei olnud
ta ootanud. Siis oli see tõesti Miina ise? Woi-
mata, woimata . . .

Tasa kordas piiga oma küsimist.
,,Taewased wäed, Muna, kas sa tõesti ise

siin oled? Mina olen keda sa küsid. . ."
Tüdruk ehmatas nii ära, et karjatades seina

najale laskis.
,,Isand Mühlmann!" hüüdis ta pea kilkawa

häälega.
Metsawaht kargas talle appi ja pani ta tooli

pääle istuma. Neiukene tundis ennast kui tu-
liste tangide wahel ning raputas wärisedes enese
ta käte wahelt lahu.

,,Ära nimeta mitte seda nime," ütles met-
sawaht kähisedes, ,,mu nimi on Polmas.



126

,,See on wöetud mmi , " ütles piiga. ,,Ärge
, et mu korw mind petab. Ha, nüüd ma

märkan, mis pärast teie seda lugu tunnete.
Selle pärast ma ju tu l in, aga ma ei aimanud,
et teid siin leian. . . Oh, ma lähen parem
kõhe jälle minema. . . mu süda ei kanna seda. . .
oh ta läheb hukka... ja mina ei wöi päästa."

,,Kes läheb hukka ja keda ei wöi sa päästa?
M i s see on, seleta mulle."

,,Teie korwad on kurdid selle k o h t a . . . oh
J u m a l . . . . keegi ei wöi aidata."

,,Räägi siis ometi selgemalt," ütles metsa-
waht pehmel häälel.

,,Olgu siis," sahistas neiu suu. ,,Teie olete
inimene ja teie rinnus peaks ka inimese süda
tuksuma. Ärge salake seda kauem, sest nüs
Jumala näo järele loodud on, ei wöi seestpidi
kiskja metsaline olla."

, ,Mi ina, sa näed südanusse, sa kõneled kui
minu südamest.. . oh, kas see ei ole pettus?"

,,Ärge pilgake waest pimedat, kelle õnnetusest
teie mitte i lma süüta ei ole."

, ,Ma tean seda, ma kahetsen... oh kui ma
seda hääks wöiksin teha, peaks see weel täna
sündima."
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,,See on teile wöimalik, oh laske kord oma
südame hääl kurja üle wöitu saada, enne kui
hilja on."

,,Ütle ruttu, millega pean ma oma kurja
lepitama, ma ei jõua kauem oma hirmust koor-
mat kända. . . Tee ruttu, enne kui päikese tera
looja wajub. Ta ei pea meid täna mitte wihas
lahkuma nägema: ,,Ärge laske päewa looja minna
oma wihastamisega!"

,,Hilja räägite nest sõnu," ütles neiu imeks
pannes, et see mees, kes tema ja ta armukese
onne häwitaja oli olnud, sel wiisil rääkida
mõistab. Ta ei oleks peaaegu oma körwa enam
tahtnud uskuda, oleks rääkijat üheks teiseks ini-
meseks pidanud, kui ta süda nutte ni i köwasti
seda ei oleks ütelnud, et seesama ta endine kõige
suurem wihamees olnud.

,,Aga jätame nüüd kõik korwalised asjad,
rääkis ta edasi. ,,Päästke Peeter wangist! Tei l
on see w ö i m a l i k . . . "

,,Peeter wangist!"
, , Iah, seda ma pa lun. . . teilt, oh see on

ju l i i g , . . aga — Päästke, päästke!"
,,Et ta sinu kaenlas siis oma endist wiha-

meest wälja wöiks naerda, et endine uhke möldri
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poeg siis kõigist põlatud mööda ilma ümber hul-
guks! Oo, mi see ei lähe."

„Asjata kartus. Peeter ei saaks ialgi üht
pimedat tüdrukut, kelle pärast ta nii rasket wan-
gipölwe pidanud laimatama, sel wiisil kallistama
ja see 'pole ka oige, et süütundja ja kahetseja
inimene kõigist põlatud ümber peab hulkuma.
Taewas peab ühe niisuguse hinge pärast suurt
röömu püha, mis kadmmd oli ja jälle leitud on."

,,Aga i lm ei saaks seda ialgi andeks andma.
Tema ei tunne kahetsust, ei mõista walupisaraid,,
ta maksab kurja kurjaga igawesti kätte," ahas-
tas metsawaht.

, , I lm saab ka seda ära unstama ja ei mõista
selle pääle, kes ise oma süüdi tunneb, mitte ras-
ket kohut," wastas piiga troostides.

, , Ia ka sina wöitsid seda unustada ja mulle
andeks anda — Mi ina, wöiksid sa seda? Ütle
mulle, ära lase mind kauem hirmsas piinas olla,
ma ei kannata seda hirmust koormat kauemini."

Soojalt ja õrnalt oli ta pimeda neiu kätte
kinni hakanud ning waatas palawa pilguga ta
orsa, kuna ta käed wastust oodates wärisesiwad.

,,Kui teie Peetri wangist päästate, — olgu
siis. Ma tahan oma õnnetust rahulise meelega
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kändas ei taha teid enam ära wanduda . . . Kas
lubate?"

,,Ainult ühe tingimisega," kõneles metsawaht
ägedalt.

„ Missugune tingimine see siis on?"
, M sa ennast ialgi temaga enam kokku ei

anna . . ."
,,Halastamata mees! Mikspärast nõuate just

seda, mis teiesse sugugi ei puutu, aga mulle
ni i raske täita on?"

,,Sina ei pea mitte tema naeseks saama!"
ütles metsawaht wäga ägedalt.

,,Mina pime tüdruk pean tema naeseks saa-
ma, naeruwäär r t . . . kes wötaks enesele pimeda
naese? Ja arwate siis mind tõesti ni i rumalaks,
ei ma seda nöuaksin — see oleks inimese õn-
netuse sisse saatmine — ei, seda ma ei taha . . .
ei wöi, ei tohi tahta."

,,Aga kui mõni mees sind nii pööraselt ar-
mastaks, et ta selle pääle ei waataks, et ta oma
ülekohut jälle seega hääks tatsuks teha, et sind
enesele naeseks ihaldaks?"

,,Seda ei saa keegi tegema," kostis neiu
lindlalt.

, ,Si in seisab su süüdlane ja wolglane Gus-
taw Mühlmann, kes seda tahab teha," hüüdis
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metsawaht tormiliselt neiu kätest kinni wöttes.
,,Ma olen sind juba sel õnnetumal ajal armas-
tanud, mi l ma wiha ja kadeduse pärast su wasta
waletunnistajaks sain, ning olen sellest saadik
su pi l t i kustumata oma südames kandnud. Ta
oli kui kättemaksja waim mu südametunnistust
waewamas, ni i et ma rahu ei leidnud inimeste
seas, waid wöSra nime all kdigist tundmata siin
enesele kohta otsisin, et oma südame häält wai-
gistada. Ta ei kadunud aga mitte. M a pida-
sin sind surnuks, ja kui ma minewal sügisel
sind sellesama köha pääl jälle nägin, kus ma
teie onne hiiwitaja olin, hakkas mu kiwisüdame-
tunnistus mind uue jouuga waewama — ma
tatsusin sind H.ihata, Põlata — aga kõik on
wöimata. M a lähen nõdraks meelest, kui sa
mu ära tõukad. Oh Muna, unusta mu süüd,
anna mulle andeks, lepi minuga, ole minu —
elus ja surmas!"

Muna oli esimese imestusega tükike aega wa-
gusi päält kuulanud, siis aga, kui ta oma waen-
lase suuandmisi oma käte pääl tundis pölewat,
targas ta, nagu ussi käest nõelata saanud, üles.

, M ia lg i ! "
Ta seisis uhkelt ja ähwardades ehmatanud

mehe ees. Wihapuna ülendas ta kahwatanud
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palgete i lu, ni i et ta nagu mõni muinasjutu
jumalanna wälja nägi.

,,Sa tõukad mind ära!" hüüdis metsawaht
wäga õrritatud häälel. ,,Sa sokud mu armas-
tuse enesele jalgade alla — see ei ole sulle mi-
dagi wäärt — tüdruk, ära ärrita mind meele-
tumale wihale — ma usun, et sa seda wiha
tunned . . . su Peeter on weel wang. . . Kas
sa ei taha teda wälja lunastada?"

„Niisuguse ohwri eest ialgi," oli piiga lindel
wastus. ,,Ma tean, mu süda ütleb mulle, et
see ohwer ta surmaks — mispärast ta ka siis
weel wangist lahti peaks püüdma?"

,,Kas sa jääd oma sõnade juurde?"
,,Nende sõnade juurde jään ma lindlaks."
, , Ia sa ei kahetse seda mitte?"
, M , tulgu ka mis tuleb?"
,,Ma annan sulle nöuu, järele mõtelda,"

ägas metsawaht.
, M a olen kõik järele mõtelnud — mul 'pole

selles otsuses midagi muuta."
Gustav Mühlmann oli äkilise wihaga ini-

mene. Ta laskis ennast kergesti ärritada, ja tegi
siis, mis ta pärast tihti kahetses, sest et ta sü'
dame poolest mitte just wäga halb inimene ei
olnud. Ka nüüd tul i see wiha tema.pääle, mis
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weel seda suurem ja tugewam oli, et armastus
ka ennast selle sekka segas.

,,Siis olgu jälle waua wiha raudsem meie
wahel," hüüdis ta siis. ,,Meie ei taha kumbgi
teise eest midagi teha — waatame igaüks enese
ette — sinu Peeter ei puutu minusse, ta peab
seaduse ees seda palka saama, mis ta on teeni-
nud. . ."

,,Kni teie waenluft nõuate, olgu siis ka mi-
nugi pärast," kostis pime tüdruk. ,,Aga teie peate
ometi iseenesele ütlema, et see ainult madal oma-
kasu tagaajamine on, kui teie? kes te walmis
ära leppima, ainult selle pärast oma abi ja sõ-
nad tagasi kisute, et teie tahtmine täide ei läinnd.
Teie soowite, et meie kui waeulased teineteise
wastu seisame ja Päikse oma wihastamisega looja
minna laseme. Olgu siis, ja tuulge, mis ma
teile ütlen:

, M a armastan Peetert ka nüüd weel ja ta-
han tema wabastamiseks teha, mis minu M u s
seisab. Teie wöiks seda teha, aga teie ei , tee,
et te minu ja tema waenlane olete. Olge ini-
mene ja täitke inimese kohut — inimese kõhus
ei tuune sõprust ega waenlust. Ja kas ei ole
teie meid mõlemaid õnnetuse — kõige suurema
wiletsuse sisse tõuganud? — Ja nüüd arwate, et
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teil midagi ei ole hääks teha? Surnud peaks
südame hääl olema, kui ta siin ühtelugu pikse-
mürinaga korwu ei põrutaks: Süüdlane, ini-
mene ! täida oma kohut. Ja kas on minul ehk
Peetril teie wastu kõige wähematgi kohut? Ma
olin walmis teiega ära leppima, kõik hirmust
asja unustama — ja teie lükkasite seda oma-
kasu Pärast ära. On see mehe wiis, on see oige?
Te tahate ühe nõrga, abita sandi-naesterahwa
waenlane olla, kelle silmawalguse te olete riisu-
nud — ta sandiks teinud eluks ajaks — tubli!
Tulge aga wälja, see kerjaja ei karda uhket
möldri Gustavit. Mina tulen teie naeseks, kui
Peetri päästatc — andke selle pääle oma käsi.
Ma ei armasta aga teid mitte, ma põlgan teid
südame põhjast; ma ei taha mitte teie abikaas
olla, kes mehe eln lõbusaks püüab teha — ei,
ma tahan teile kui waenlane eluseltsiliseks körwa
astuda ja näidata, kui kibedaks ja mörndaks naene
ka mehe elu woib teha, kui ta süda kättemaks-
mise järele januneb ja rinnust polgtus wälja
keeb. Kui teil julgust on, andke selle pääle oma
käsi ja wotke mind omale naeseks. Miks te
wiiwitate? Selle eest aga peate wangi wabaks
tegema, peate tunnistama, et ta süüta on, et te
waletanud olete, ja et nüüd oma- süüdi kahetsete
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ja andeks palute. Mina oma poolt töötan selle
wastu, et ma Peetriga enam ialgi kokku ei taha
saada. Tema saab mulle seda tegn andeks andma,
kui ta teada saab, et ma kättemaksmise pärast
teile olen tulnud. M i s ütlete selle pääle, mu
auus waenlane!"

Metsawahi liikmed lodisesiwad. Ta oli pa-
lawikus.

,,Kas sa hull oled, et sa seda nõuad?" ägas
ta siis waewaga. ,Mine ära mu silmist, sa
piinaja . . . meil ei ole teineteisega midagi te-
gemist."

,,Haa, sa oled kohkunud," ütles Mi ina kahju-
röömsalt. ,,Need sõnad on su uhkust haawanud,
nad on walusasti sinu ülekohtusesse südamesse
puutunud, ma tean, nad on sind rahutuks tei-
nud, nad saawad su rahu igawesti hauda wuma,
ma teau, sul on weel tilgake inimese werd
soontes. . . M a lähen nüüd ja soowin sulle kui
waeulane ühte osa sellest hingepiinast, mis teie
teistele olete walmistanud. Jumalaga. . ."

Pime tüdruk läks ära. I l m oli waheajal
juba pimedaks jäänud ja tähed chakmnal kah-
watanult paistma hakanud, aga ometegi ei woi-
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nud nad pimedale teed juhatada, kui see läbi
metsa imelise osawusega teed otsis.

Pimedam ja kõledam kui pimeda neiu ümber,
oli metsawahi südames. Ta uhkus oli murtud
. . . üks neiuke, kellel silmawalgust ei olnud,
oli ta jalge alla tallanud — ja tal oli õigus 1

Õigus, oh kui walus oled sa süüdlasele sü-
damele! Sa kisud halastamata karedusega kõik
walutawad haawad lahti, ilma et tilkagi kosu-
tawat oli sinna sisse walaks.

X I I .

W i i m a n e t u n n i s t u s .

Aastad oliwad sest ajast mööda läinud. I n i -
mesed oliwad juba ammugi ara unustanud, et
kord üks wang uuesti kinni on wöetud ja oma
raskele wangitööle tagasi wiidud. Lauren oli
ta päästmiseks küllalt tööd tatsunud teha, aga
nns see aitas, kui tunnistusi ei olnud, et ta
süüta wangi oli mõistetud. Metsawaht oli sellest
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ajast saadik oma tuttawa kirjutaja wastu sõna-
waesem ja imelikum, et see temaga läbi käimise
wiimati kui hoopis asjata ajawiitmise maha jät-
tis. Pimedat Miinat ei olnud kirjutaja ka paale
selle enam näinud. Wanakesega oli ta küll paar
korda kokku saanud, aga see ei kõnelenud palju.
Si is oli kirjutaja wiimaks kreisilinna köha saanud
kust tal enam wöimalik 'polnud maale tulla.
N i i ol i tal wiimaks suure töömure juures kõik
see lugu üsna meelest ära läinud.

Ükskord sai ta omast endisest töö Paigast
metsawahi Pölma käest kirja, milles teda ni i pea
kui wöimalik K. mõisa metsawahi juurde paluti,
kus ta tähtsaid asju kuulda saada. Palwet kor-
räti kaks korda, et ta tõesti tuleks.

See kutse tul i talle üsna Parajal ajal, sest
ta oli ammugi juba tööst puhkamiseks wähe pi-
kemat reisi maale mõtelnud ette wotta. Sääl
suurtes kuuse metsades lootis ta hääd kosutust
leida.

Metsawaht oli tobewoodis kaua aega haige,
ni i et Lauren teda enam ära ei tundnud. Pika-
line kurnan? haigus oli ta n i i kõhnaks teinud,
et tast weel paljas luu ja nahk järele oli jäänud.
Silmad sügawasse hauku wajumid, nägu waha
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karwa lollakas, juuksete seas ju halli karwasid —
sel wiisil sirutas ta pool lohkunud kirjutajale oma
luised käed wastu.

,,Wäga häa, et tulite," ütles ta nõrga hää-
lega. ,,Ma ei wöinud surra, ilma et t^ile weel
mõnda oma südame päält ära ei oleks rääkinud.
Raske mure, hingepiin ja kahetsus on kurnama
tiisikuse haigusega ühte heitnud ja mind töbe-
woodisse maha murdnud, millest mulle surma-
woodi peab saama. Ärge rääkige wastu. Ma
tunnen, et mu päewad loetud on. . . Ma ei
tõuse enam sellest woodist üles. . . Ärge tehke
niisugust nägu. . . ma ei karda surma. . . Ma
olen teda ootanud, kui oma piina lõpetajat, aga
ta ei ole weel mitte tulnud... ma ei olnud weel
oma rehnungiga walnüs. . ."

Ta puhkas wähe aega. Laurenil oli temast
hale meel ja katsus teda troostida, aga ta ei wot-
nud ühtegi troosti sõna kuulda.

,,Kas teie olete ühest Gustav Mühlmcmnist
midagi kuulnud?" küsis haige.

,,Gustav Mühlmannist? Kas ta ei olnnd
see * * * mõisa möldri poeg, kes kord ühe tüd-

Miina ja peigmehe Peetri pääle wiha pärast
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malet oli tunnistanud?" arutas kirjutaja järele
mõteldes ja endisi lugusi meelde tuletades.

„ Seesama jah. Ja kas teate ka, kes see
mees on?"

,,Ei tea. Kas teie wöite mulle seda ka
ütelda?"

,,Soowite teada. . . Ta on kölwaru ini-
mene. . . "

,,Seda ma tean. . . Ma olen temast palju
kuulnud, ta on ilma südameta teiste onne wa-
hele tükkinud, toore käega ja hirmsal wiisil neid
lahutanud, keda Jumal oli ühte Pannud. Oh,
kord peab ka aeg tulema, mil igawene kohtu-
moistja oma õigele wihale maad saab andma ja
talle meelde tuletama, mis see tähendab elawa
Jumala kätte langeda. . . Ta saab waljult ko-
hut mõistma. . ."

Haige wahtis üksisilmi cncse ette; ta rind
tõusis rahutult.

,,Tcma teab — see wacne patune, mis taewa
nuhtlus on," ütles ta kahisewal häälel. ,,Ta
kannatab mis ta ära on teeninud. . . jah, ta
kannatab rahuliselt.. . nurisemata. . ."

,,Tema kahetseb? Ta tunneb oma süüdi?"
küsis Lauren



,,Ta on päewa pimedaks ööks muutnud, teistel
ja iscenesel, ja seda ei peaks ta kahetsema ja
tundma?"

,,Siis ei ole ta nii südameta kurjategija,
nagu ma uskusin. . . Kahetsus wiib meelepa-
randusele ja teeb kõik hääks."

,,See waeue kurjategija ei saa oma süüdest
midagi euam hääks teha. Kõik on hilja. . .
hilja. . . Olge nii hää ja tooge minu laua
laadilust üks wäike paberi rull wälja. Siin on
wötmed."

Nõrga, wärisewa käega andis ta wotmckimbu
Laureni kätte, kes juhatatud laua laadiku lahti
tegi ja tähendatud paberi rulli wälja toi.

,,Wotke ja lugege, ja ütelge siis, mis teie
sette kohta arwate," sõnas haige oma pääd padja
pääle toetades.

Lauren luges:

,,Minu wiimane tunnistus.

Ma olen kähe inimese onne häwitanud, olen
kadcduse ja kättemaksmise wiha pärast nende
wastu kõhtu ees walet tunnistanud ja uende
hukkamõistmise eest uii palju tööd teiuud, kui see
mu wSiinuses oli. Need kaks immest on wan-
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gi mõistetud Peeter ja pimedaks tehwd Lepiku
Miina. Igawene Jumal taewas, kes kõik näeb,
teab, et mõlemad ilmasüüta oliwad. Mu süda
ei ole muidu rahule jäänud, ma pidin seda tun-
nistama, et mu jöuud otsas ja mul lootust ei
ole, ialgi enam haigusewoodist wälja saada, siiZ
teen ma seda paberi pääl ja wannutan igaüht,
kelle kätte see kiri veaks saama, kui ma wahest
enam elawate kirjas ei ole, wiibimata seda kirja
kõhtu kätte anda ning kohut Jumalast nuheldud
waletunnistaja hingerahu Pärast paluda — asja
uuesti ülekuulamise alla wötta ning otsust muuta.
Miina kohta ei ole küll enam midagi teha —
ta on õnnetu eluks ajaks, aga Peetert woib
weel päästa — kui ta surnud ei ole. Kolme
aasta eest sai ta kui arapogenenud wang uuesti
kinni wöetud ja ära wiidud. Sel korral ei ol-
nud mul weel südant tema eest wälja astuda —
ma pidin weel maitsta saama, mis see tähen-
dab, kui inimese süda teda nuhtleb. Seda nuht-
lust on Miina mu südamesse istutanud — ma
ei wannu teda mitte selle pärast — .tal on ju
õigus — ei ma õnnistan seda tundi, mis mnlle
tõsist kahetsust, hirmust meeleäraheitwat kahet-
sust ja surmatoowat hingewaln tundma õpetas
— ta on minust omcti inimese teinud, kui ka
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hilja, wäga hilja. M ina le jätan ma kõik oma
, wäikese waranduse, mis ma olen omale kogunud,

kni ta seda tahab wastu wötta. Ta on wilct-
said päcwi oma wana isaga näinud — minu
pärast. Ta elab K. metsas õhtupoolses nurgas
suure L. raba lähedal. . . Auulik kõhus mõtelgu
ühe surmani kurwastatud süükahetseja pääle ja
wdtku see asi uuesti ülekuulamise alla, et mu
hing hauasgi rahu saaks, mis ma ilmast ei ole
leidnud. Teised tunnistajad ja kaebajad on juba
kõik Jumala kõhtu ees oma südameta tegu was-
tntamas — mina lähen pea järele. Nende käsi
ei ole kellegil hästi käinud. M inu isa, kcs üks
kaebaja oli, suri õnnetut surma weski ratta a l l ;
mina jäin ülemeelse eluga waeseks, põgenesin in i-
meste eest wiimaks häbi pärast ära ja tul in siia
waiksesse metsa, kus õnneks metsawahiks sain.
S i in leidsin ma Mi ina jälle üles, keda ma sur-
nud arwasin olema — ja sellega ärkas ka mu
südametunnistuse hääl, mis mind waljusti hukka
mõistab. Ma tahtsin ikka ja ikka asja üles
anda, aga mul puudus seks julgus, mehelik süda.
M a lükkasul selle aja ikka edasi — homse pääle,
kuni see homme mind haua äärde ou wiinud,
kus ma weel suu lahti teen. Kui see hüüd ka
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hil ja on, aga kSlagu ta siisgi kui pasun, mis
ülekohtu üle kohut mõistma kutsub.

Need sõnad olen ma selge mõistusega kirju-
tanud, mida mu wana talitaja wöib tunnistada,
kui tarwis peaks olema. Ta ei tea kirja sisust
ühtegi, ta nägi, et mu mõistus selle kirjutamkse
ajal terwe ol i .

See on mu tõsine tunnistus.
* * * möifa metsawaht Pölmas."

Lugeja pani paberilehe käest ära ja waatas
imestades kaua huige otsa.

,,Kas see on wöimalik, et teie ise see M ü h l -
mann olete?"

,,See hirmus Gustav Mühlmann ma olen,"
ütles haige tuimalt.

,,Oo, nüüd läheb mulle köit korraga selgeks,
millest ma siiamaale ikka aru ei saauud . . . see
kuuwalge öö metsas . . . see imelik olek pimeda
tüdruku wasta . . . oh, teie südames ei ole, ka-
hetsus mitte uus . . . Aga ka wiimasel silma-
pilgul aitab see."

, ,Aitab?" hüüdis õnnetu elawalt. ,,Kas wüiks
i lm ialgi seda audeks anda?"

ei anna midagi andeks . . . "
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, , Ia teie ka mi t te?"
, M u l ei ole midagi andeks anda, ma tun-

nen südame põhjast haledust teie walu üle . . .
Warst i saab kõik unustatud olema," lisas Lau-
ren tasakesti haige silma waadates juurde.

,,OH, kudas tunnen ma nüüd oma armu jä-
rele janunemas südames igatsust ühe lepitaja käe
järele, kes mind ühe ainsa tasase majutamisega
mu hirmsast hingepiinast päästaks . . . aga seda
ei ole . . . on küll, aga mulle ei ole teda mitte."

Lauren waatas osawotlikult ta otsa. Ta ar-
was teda jampsimat, kellel rahu ja puhkamist
waja. Pühaliku tõotusega, et ta tunnistuskirja
tohtu kätte talitab ja Peetri waugist wälja
nõuab, kui ta weel peaks elama, lahkus Lauren
haige juurest.

Teisel hommikul tu l i Lauren tagasi. Tema
käe korwal käis pime tüdruk. Ta tallutas selle
haigewoodi ette. Haige loi silmad lahti, hele
naeratuse joon käis üle ta näo, suure waewaga
sirutas ta oma käe ta wastu wälja. See oli
wäga kuiw, lubiwalge ja wärises. Pime tüdruk
tundis tahtmata wärinat enese tehast läbi käima,
kui ta need kondised külmad sõrmed oma peosje
wöttis. Haige huuled liikusiwad, ta tahtis kõ-
neleda — ta näol lehwis lahke õnnelik naeratus,
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aga siisgi ei saanud ta sõnagi suust. Pime tüd-
ruk ei näinud mitte seda nagu, ta tundis ainult
kätt, mis ta käes seisis, ni i nõrk, kälm, wärisew
. . . ta tundis selle pikalist tuksumist, mis ikka
aeglasemaks läks ja wiimaks seisma jäi. Haige
pää langes tagasi, silmad kaotasiwad oma hi i l -
guse — ta oli surnud. . .

Lauren ci julgenud seda pimedale ütelda . .
see wndis seda aga isegi. . '.

,,Hinga rahus, meie oleme tasa!" sosistasi-
wad pimeda huuled. ,,Sa oled kätte saanud,
mis sa igatsesid. . ."

X I I I .

O t s.

Lauren tundis kohtuasju wäga hästi ning selle
pärast oli tal wöimalik asja oigest köhast ette
wotta ja ruttu otsale ajada. Siisgi läks pea
pool aastat aega, enne kui otsus ülemalt poolt
tagasi jõudis.



Jälle oli ilus sügisene päew käes, mi l ter-
wed lehtpuu metsad nagu sula kullas tasase päi-
kese paiste'käes särasiwad, kui Lauren ühe teise
mehega juttu ajades tuntud metsa teerada mööda
ikka sügawamale metsa poole rändas. Wiimaks
jäiwad mõlemad ühe wüikese urtsiku ette seisma,
mille läwel kena saleda kehaga piiga istus ja
kärmesti sukka kudus.

M i i n a , " hüüdis Laureni seltsimees eemalt
juba, neiusse poole, ehk uad küll maha oliwad
teinud, üsna wagusi urtsikusse minna. Kes jõuab
kewade sooja tuule õhku seisma pauna, kui ta
kord, woolama on hakanud, ehk touswat koitu
tagasi tõrjuda?

,,Peetcr! kas see siuu hääl o l i ? " ütles neiu
ülesse karates ja 'kuulatades.

,,See oli sinu Peetri hääl jah ! " hüüdis see
ärarääkimata südamlisel häälel, täis õnne ja
õrnusi , M n olen pr i i , woin sinu juurde jääda,
sa hää Munake. Lase mind enese kamlas l i i -
gutuse pisaraid walada. Oh kui röomus olen
ma, et sind ni i terwclt ja priskelt jälle eest
leian. Mi ina, kui sa weel ikka see wana Mi ina
oled ja mu tuleku üle rõõmustad, siis täna seda
meest siin - - tema on mu eest kohut käinud,
ta on mu päästja."
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Ta tõmbas Laureni kätt pidi pimeda neiu
juurde. See tegi aga enese õrnalt lahti ja se-
letas, et neil tema wasta mingit tänuwölga
ei olla.

Kui esimene rõõmutuhin jälle mahti andis
kõnelema hakata, ütles Peeter tais onne ja
roömu:

,,OH, sa ei wöi aimata, mis mu süda
sees tundis, kui ma oma Päästja läbi teada
sain, et sina weel elad ja meie pea teineteist
näha saame. Oh, siis ei jöndnud tna seda sil-
mapilku ära oodata, mi l sinu imelised nöiasöstra-
silmad jälle mu südant oma äramöistmata leegiga
soojendawad. Lase mind jälle kord nende sisse
waadata, sääl on mu taewas, sa ingli Pi l t . . ."

Ta jäi äkisti wait. . . Ehmatusega waatas
ta neiu otsa . . . ta käed läksiwad nõrgaks,
langesiwad maha . . . ta nägi neiu tumedaid
kustunud silmi.

, ,M ina , Mis on nad sinuga teinud?" hüüdis
ta siis pool kisendades. ,,Kus on su imesilmad
jäänud?"

,,Need on nad minult ära riisunud, nad on
mu pimedaks teinud," rääkis neiu imelise rahuga-
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,,Ära ehmata l i ialt, ma olen kõik walmis kuul-
ma ja kannatama. Ütle, et sa mind enam ei
armasta . . . sa armastasid mu silmi. . ."

,,Mina sind? sa õnnetu walulaps . . ."
hüüdis Peeter walusalt. ,,OH, mis mulle meelde
tuleb, kas mäletad weel, mis ma sulle kord wan-
dega tõotasin, kui sa mulle ette heitsid, et ma
sind üksi silmade pärast armastasiu."

,,Sa ütlesid, et sa mind ka siis weel armas-
taksid, kui mul mu ndiasilmi enam ei oleks. . .
nüüd ei ole mul neid enam. . ."

, , Ia nüüd wöin ma ka näidata, et ma ei
waletanud. . ."

Mi ina surus oma pää nooremehe rinnale.
Ta nuttis. Ka Peeter pühkis silmi.

Kas pean ma weel edasi rääkima, mis nende
südamed sees tundsiwad? Armas sõber, mõtle
ise selle vääle, missugune see kõige kibedama
waluga segatud ootamata õnnetundmus pidi ole-
ma, mis teiste kurjus ja tigedus neile röömu
tanka sisse oli walanud.

Peetrist ja Minast sai abielu paar. Lauren
jäi eluajaks nende kõige paremaks sobraks. Kui
ta talitused talle priiaega lubasiwad, siis sõitis
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ta maale oma armsate juurde, kus pime Muna
tema eest kõige paremini hoolt kandis. Kurwast
minewikust ei kõnelenud õnnetu naene mitte
ialgi.

Ta oli ilmaga ara leppinud — ta oli kõik
ara unustanud Kui ta sügawas mõttes
seisis ehk und nägi, siis tuliwad talle jälle kau-
nid pildid kadunud önneaegadest silmade ette ja
ta oli õnnelik kui nägija.



soowitab omast suurest tagamast

wallawalitsustele
kõiksugu

i t i l t i l

hääst paberist ja ftuhtalt t rük i tud .

Hinnakirjad saadame soomi pääle kõigile
hinnata kõdu tätte.



A. chrenzfteini toimetusel ilmu-
nud järgmised raamatud ou Tar-
tust Olewiku kontorist üksikult ja
ja hulga wiifi saada:

1. Pildi-Aabits I . jagu 5 kop.

2. Eesti Lugemise raamat I. jagu. . 20 „

3. Eesti Lugemise raamat I I . „ . 25 „

(Need tolm raamatut on Tartu loolitonna wsslitfuse poo«
lest Eesti rahwatoolidele tarwitamiseks lubatud)

4. Riigikeele öperaamat I. jagu . . 8 kop.

5. Riigikeele öperaamat I I . „ . . 25 „

6. Riigikeele öperaamat I I I . „ . . 2^ „

I.. II-
III.
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7. Eesti Sõnaraamat 1600 uut föna . 50 kop.

3. ,,Olewiku" Lisa 1884, 1885, 1887,
1888, 1889, köidetud . . . . k 75 „

9. Suur Eesti maa kaart 2 lehte k 1 rbl. ^ 2 rbl.
(Olewitu kontorist 5 50 lop.)

Pääle selle pakub Olewiku kontor Tar-
tus kiwisilla juures ja abikontor Tallinnas
wallawalitsustele kõiksuguseid trükitöösid
odawa hinnaga, nimelt on walmis ladust
saada: Kõik raamatud Wenc-Eesti kceles,
mis wallawalitsused ja kohtud tarwitawad;
pääle selle weel akti kaaned, täitmise lehed,
ülespidamise lubatähed ( v n ^ na ^n^s^i^iuo)
kutsesedclid, kaaskirjad kutscscdelite tarwis,
kaaskirjad aktide saatnust tarwis, Wenekeel-
sed kaaskirjad kõrgemate kohtute kutsesedelite
kwiituugi tagastfaatlnise tarwis, ^LMkim-
16.71,1106 ja 11^1651206 0i;M'I;'r6^1>O'rL0i palwe-

kirjad, millega ^ 0 ^ 3 . ja



Kameralhoowi saadetakse, kõik kassade ja ma-
gasi kui ka röuge-pauemise aruande lehed,

. oom.., perenimekirja raamatud, ta-
lupidajate tarwis teenijate palga-raamatud,
liuua majapidajatele korteri-raamatud, koo-
lidele koolitunnistused jne. Soowi pääle
saab iga muu kirjatöö sedamaid tehtud.

Auupatlikult

.Ilewikll" konlor Tartus.



°>'llll»»^t

,ii i lä iM /.

Mis

K.A. Hermanni kuln- ja lirjadega
Tartus trükitud ja

kõigist raamatukauplustest saada on:

A r m a s t u s . Grahw Leo Tolstoi Wene kcelse jutustuse
järele. Kirjutanud 8w6. J . L. 24 lehekülge, hind 6 loft.

saada meid kiusatusc sisse. Ilus jutt. Satja
teelcst Eesti keelde tirjutanud J . Parw. 76 lhk., h. 20 kop.

Auu lane ja l ' i lo. Jutt Eesti muistsest ajast. Jutustanud
K. A. Hermann. 32 lhk., h. 5 kop.
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GeSti mõistatused. Kollu korjanud M. J . Eisen. Hind
30 loft.

GeSti Üliõpilaste Seltsi album. Esimene leht. Hind
30 lop.

EeSti P i ib l i ümberpanemife lugu. Teine trükk.
Meie Piibli 15Oaastase juubeli mälestuseks tirjutanud W. Rei>
man, Kolga Jaani abiõpetaja.

E lu pärast surma. Hiied ja Pcrma, Siuru, Lalli,
Lijoni ingel. Wiis kujutust ennemuistsest ajast. Kirjutauud
M. J . Gisen. 64 lhk., y. 2b kop.

G. G. Luiga laulud. 120 lhk., hind' kirjutuspaberi
pääl 30, trükipaberi M l 20 kop.

Hz

Inimesed ja juhtumised. Eestistanud M. Piidder.
Hind 20 kop.

Inge l . I lus jutustus Peterburi elust. N. Erichi nouella
järele M. PSder. 66 Ihk., h. 20 I.

Kalewipoja sisust: Missugused kõlvulised arwamisev
paistawad meile Kalewipojast silma? ' Kirjutanub »w<1. J . I .
Teine trükk. 64 lht.. h. 20 k.

Kangelased ja kerglafcd. Kirjutanud ja eestistanud M.
Pöddcr. Hind 20 kop.

Kolm jutukest. 1) Jumal näeb, lellel õigus on, aga
tema ei ütle seda ruttu. (Sündinud lugu.) L. Tolstoi järele
Wene keelest. 2) Telefon. 3) Kelmi kawalus. 32 lhk.. h. 12 lop.
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Kota«raamat. 482 söögiwalmistamise õpetusega. Vä l ju
andnud Jaan Koor. 242 lhk.. hind löwaSlt loidetud s0, ler.
gesti loidetud 50 kop.

Kor lva lops . Naljamäng lolmes näituses ja kahes muu>
tuses. Toimetanud C. Laurenberg. Hind 30 kop

Laane l innuke. Luuletanud Elise Aun. Hind lirjutus.
paberi M l 30 kop., trükipaberi pääl 20 l.

Laenetawalt merel t . Lühikesed jutud. Inglise teeleft
ümber pandud. Teine trütk. 36 lht., h. 12.

L a u l u j a mängu leht. Kuukiri Eesti muusika edenda
iniseks. I., I I . , I I I . , IV . ja V. aastakäik. Wastuww toimctajc
ja wäljaandja Dr. K. A. Hermann. I ga aastakäik maksal
poogitult 1 rbl. 20 kop.

L a u l u l a j a . Soololaulud loori ja mokaheliga meeste
ja segahäältel ühes laulda. Esimene wihk.j ^Trükki andnul
K. A. Hermann. 16 lht. 15 kop.

Luteruse wäikene KatckiSmuS. Wiis päätütti. 16 lhk.
hind 5 kop.

M a a i l m a keel Vo lapük . Kirjntanud J . Leppik. Tcin
trükl. Hind 20 kop.

Mesi lane. Õpetus, kudas mesilasi lafulikult p!dad<
Nälja andnud G, Daniel. 74 Ihk., h. 30 !.
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Postimehe löbu-lisa. 1889. aastakäik. Hind lSwasti
köidetud 80 lop.

Rõuge armid. Eduard Wilbe uudisjutt. 54 lhl.. h.
10 kop.

Täieline Eesti »Wene sõnaraamat. Esimene osa.
Kirjutanud Dr. K. A. Hermann, hind 50 kop.

Täieline Wene teele opiraamat. Iseäranis Eesti
toolidele ja iseõppimise tarbeks. Kirjutanud Dr. K. A. Hermann.
'176 lhk., hind köwastt loidetud 50 kop., pehmete laantega
'40 lop.

Töömehe tütar. Eduard Wilde uudisjutt. Teine trükk,
M , h. 30 l.

Tundmuste wangis. Ch. Kannilcse uudisjutt. 80 lhl.,
',. 20 kop.

Uued Ioulu- jutud. Rootsi keelest. Eestistanud J . Lie>
'voh. Sisu; l) Karjascd. 2) Iöulu tnusk. 3) Ülewalt waa.
>atud. Hind 12 kop.

Volapüka sõnaraamat ja taubakirjad, laulukesed, jutu»
esed. Kirjutanud J . Leppik. Hind 20 l.

Waene laps. I lus jutt. M. Leuzi järele eestistanud
3. E. Luiga. 128 Ihk., h. 25 lop.

i Wana koer. M- H. Riehli uudisjutt. Eestistanud M.
Hind 12 kop.
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Wene teele öpiraamat. Iseäranis wallaloolidele ja
iseõppimise tarbels. Kirjutanud Dr. K. A. Hermann. Esimene
jagu. Kolmas trült. 78 lht., h. 20 l.

Wignrimehed. 1) Weider malemängija. 2) Keiser ja
kloostri wanem. Kirjutanud M. PSdder. Hind 12 kop.

Kõik ülemal nimetatud raamatud saadame ka ftosti
kaudu neile kätte, kes meile raamatu hinna, kas puhtas
rahas ehk postmarkides, sisse saadumad.
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