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Pesen kullest koolja haisu. Ei wöi t0us5a««.4öuta!
Wihtlen seljast haua haisu, KeS on seda enne näinud.
Harin ihust haua haisu. Enne näinud, muiste kuulnud.
Aga sa hauast hiuad üles: Et mu loolija lodussa.
Oh mu tütar tillukene. Külma jalga kamberissa.

Kui laulja waikis, weeresiwad ta l palawad pisarad põski
mööda alla. Ta ei teadnud sedagi, kus tema ema daud oli
.— wöi kas ta ei olnud wahest mere laenetes surma leidnud,
ning kas ses ustawas ja armsas merekohisemises eht ei heli-
senud tema ema troosti sõnad — kuidas kõlas fee tema körwa-
dele siis muidu ka n i i meelitaw, n i i hell, n i i mahe! — Nüüd
waatasiwad ta silmad mitmekordse hoolega mere poole, sest
sealt poolt ootas ta süda, mis ta rinda imeliselt helisema pani.

9 . T o r m i n e öö.

Paar kuud tagasi oli ühel lehekuu ööl hirmus torm.
Õhtul oli ilm weel toguni waga. Päike läks punades looja,
õhtupoolt ajasiwad paksud pilwed weripunaste äärtega üles,
meri oli tume, aga pilwede köhalt ja päewa alt säras ta
mitmesugustes würwides. Pääsukesed lendasiwad madalalt
moad mööda ja lajatad ning merelinnud piirasiwad kõrgel
ohu sees mere peegli tohal. Torniwaht uuris seda
nähtust hoolega ja kuulutas oma ilmatundmises tormi ette.
Ta pani linnu silmadesse päikese merde wajumisega raswa-
pannid pölcma ja walmistas köigipidi maru wasta. Tema
aimamine ei olnud ka teda petnud. Warsti hakkas tuul
lõõtsuma ja huludes üle lageda mere puhuma. Pimedus
tuli ruttu kätte ning temaga ühes kaswis ka tormi jõud.
Meri hakkas warsti walgel mahul mühisema ja kõik linnud
tadusiwad pimeduses ära. Wilu tuul ajas ta wahitornist
alla ning kuswtas tule ära. Kui ta öösel waatama minnes
pimeda rorni eest leidis ja nii kanget maru mässamist
kuulis, et terwe torn praksus ja tugew lind kõikus, tuli
talle hirm peale. Ta tatsus küll tuld jälle põlema panna,
aga see ei läinud kudagi wiisi korda. Mitmekordse katse
järele tuli ta kurwalt 'alla ja istus oma wana tasuema
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sängi peatsele köwa puu-istme peale. Tuul wingus ja
hulus wahetpidamata nn waljuste, et wana emake undgi
silma ei saanud.

— Laps, kas sa ei kuule ka nagu hüüdmist maru mürina
seest? küsis manate kuulates.

Mõlemad kuulasiwad hinge pidades. Kumbki ei kuul-
nud muud kui maru mühisemist ja kärgatawat pikse paukumist.
Leida ruttas üles wahitorni. Natukese aja pärast jooksis ta
sealt kahwatanud näuga alla.

— Üks laew on randa talju rahnu otsa jooksnud!
hüüdis ta hirmuga. Torm on ta ara lohkunud, mehed on
hüdas, nad hüiawad surma hädas appi. Jumalad kaitsku
mind! Ma pean neile appi minema.

— Ura ole hull, mu laps, hüüdis kasuema ehmatades.
Sa lähed meelega hukatuse sisse. Kui taewas ise neid ei
peasta, siis on nadwaesedkadunud, — sina ei wöi ühtegi peasta.

Enne oga kui wanake keelda sai, oli tüdruk möladega
juba toast wälja tormanud, merekaldal paadi lahti kis-
kunud ja osawa lükkamisega laene te sisse tormisele merele
tõuganud. Ta tundis enesel tule-kustumisest suurt süüdi kui
meri nüüd enesele ohwrid nõudis, siis oli see tema läbi
sündinud; ta pidi seda asja heaks tatsuma teha. Tema tun-
dis merd ja ta tujusid paremine kui ükski teine Tornimäel. Aga
täna oli ta ennast oma osawuse ja jöu peale lootmisega petnud.
Torm ja laemd mängisiwad tema weikese lootsikuga nagu pilpaga
ning wiskasiwad teda sinna ja tänna, ehk küll piigake kõigest jclust
looduse wägede wastu wöitles ja oma möla osawaste tarwitas.
Aö oli ümberringi pime kui lott ja maru mühises nii wal-
juste, et mitte aru ei saanud, kust poolt appihüüdmise heal
tuli. Ka tema kismdas kõigest jõust, et wähemalt enesest
õnnetumatele märki anda. Ta ei teadnud isegi, kus ta oli,
ehk kuhu laened ta pimedas wiinud. Õnneks löi korra jälle
walku, mis kõledat ööd silmapilguks walgustas. Kiwide
otsa heidetud laew oli näha tema lähedal, ta oli juba pool
külleli wajunud ja lacwamehed ootasnvad hingeahastuses hir-
must otsa, sest iga silmapilk wois ta põhja wajuda. RöVmu
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hõiskamine helises läbi marumürina ja mere kohina piigakese
körwa, leba laewa pealt o l i nähtud. See andis talle jõudu.
Ta tõmbas, oma wumast jõudu kokku wöttes, lootsikuga
hukkaminewa laema poole, aga tuul ja lained oliwad ta
juba sealt mööda toonud, ning tagasi sõudmine nõudis rohkem
kui neiu jõudu. Ta sõudis ja sõudis — aga jõud oli otsas,
ta käed luksimad nõrgaks, möla langes laenetesse, lootsik
pööris esimese otsa r is t i tuult ja — lained löiwad ta ümber.
Wälk walgustas jälle silmapilguks merd, pikne praksus nagu
tahaks ta taewa aluse kõikuma panna ja wette langenud
laewamehed nägiwad eneste lähedal tühja ümber kukkunud
lootsikut laenetest edasi aetama.

Wana emake oli wahitornist kõik seda hirmust lugu
tahe silmapilguga näinud ja hädakisaga külmale pörmandule
minestusesse langenud. Wisti f t oli see parem, sest ei tea kas
nõrk wanake muidu oma kalli kasutütre hirmust surmi ära
oleks jõudnud kannatada.

Kui ta wasta homikut jälle toibus, arwas ta ennast
unest ärkama. Ta keha oli n i i roidunud ja pea segane, et
ta seda oma halwade unenägude süüks arwaS. Kui ta
tükikene aega ni i pool uimaselt maas oli lamenud ja koidu
kiired läbi luugi wahitorni hakkasiwad paistma, ajas ta enese
waewaga ülesse.

— Leida, mu laps, Leida, kas sa ikka weel magad,
hüüdis ta nõrga healega. Tule siia, aita mind wälja minna,
ma olen nõrk — olen halba, hirmust und nainud. Oh kui
hea, et see paljas unenägu ol i ! Leida, Leida! ehk sa magad
weel magusaste. Maga siis peale, sa mu hea laps. Taewas
õnnistagu seda tundi, m i l meri su mulle tSi. Aga see hir-
mus unenägu — ta uskus sinu mult jälle ära. Oh —
wanadus käes — ei ole õiget und — keha roidub üsna ära
— kui silmad kinni lähemad, siis on kõhe hirmsad lood silma
ees! Oh wanadust!

S i i s jäi ta wähe suikuma. Päike oli juba pooles kesk-
hommikus, kui ta jälle ärkas. Ta waatas imestades enese
ümber. See ei olnud ju tema tuba. — Kus ma olen?
ümises ta iseneeses. Kui ta tükike aega enese ümber o l i



ivaadanud, siis sai ta hükiste aru, et ta wahitornis oli.
Aga kust oli ta sinna saanud? Seda ei wöinud ta mäletada.
Unes oli ta küll tornikammert näinud, aga kuidas see kottu
wöis minna! Ega tema unenäust ometi mõni tükk päris
ilmsi ei olnud sündinud? Ta hüüdis jälle Leidat, aga kuskilt
ei tulnud wastust. See oli talle arusaamata. Ta süda
hakkas kartlikult peksma. Ta uskus, et ta raske ja hirmus
unenägu mitte head ei tähenda. Waewaga läks ta redelit
mööda alla. Alt tuba oli tühi. Ta astus öuue, hüüdis
sealt. Wastust kuskil. Ta hakkas weel rohkem paha aimama.
Ta oli hirmust tormi, laewa õnnetust, Leida appi minemist
ja hukkaminennst unes näinud — ja nüüd ei olnud kasu-
tütart kuskil. Öösi oli wihma sadanud, seda tunnistas märg
maa, tormistki oliwad weel mõned märgid järele jäänud —
paksud pilwerangad jooksiwad rutuste taewa all edasi ja päike
waatas ainult mõne silmapilgu nende tagast wälja ja ladus
siis kõhe tükiks ajaks ära. See läks unenäuga taieste ühte.
Kartes waatas ta mere poole. See mahutas praegugi weel.
Laened oliwad wahtu ja kontsa kõrgele ülesse ajanud, lootsik
oli kaldast ära kadunud ja — oh hirmust lugu! randa
mööda seisiwad lagunud laewa tükid —

— Oh tui see hirmus lugu tõeste oleks sündinud!
hüüdis wanake ahastusega. — Oh, ma hakkan aimama! See
ei olnud paljas unenägu — see oli ilmsi — see hirmus,
kõle sündmus! Oh, mu tallis Leida, mu ainus elurõõm,
nüüd on sind hirmus meri jälle wötnud, meri, kes sind minu
rõõmuks 16 suwe eest tinkis! Oh sa tige otsata haud! Miks
ei wöinud mina parem sinus otsa leida? Miks pidi see
hea lapsuke tigedale merejumalale ohwriks langema! —
Aga — see ei wSi ometigi tõsi olla! Leida, Leida, sa ei ole
mitte uppunud! Hüia wasta , ütle mulle, et see kõik tühi hir-
mus unenägu oli, paljas kohutaw tont

Küll kuulatas ta ja hüüdis ja kuulatas jälle, aga kõik jäi
wait. Wäsinult langes ta niiske rohu peale maha ja ta
silmist weeresiwad suured walu pisarad
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1ft. A r m u p a e l a d .

Paar nädalat pärast seda hirmust ööd istus mana torni-
wahike enese toakeses haige woodi körwal ja ta wärisewad
huuled ümisesiwad üht tuttawat palwelaulu. Haige oli juba
tüki aega oige rahuliste maganud ia terwekssaamise lootus
ürkas wanakese rinnas ime jõuga üles. Ta läks wälja lille
Visi otsima, et nendest uut rohtu keeta.

Haige loi silmad lahti. Päike paistis heledaste lahtisest
uksest sisse, linnud laulsiwad röömsaste ja maljuste lähedal
lepikus ja tasane ning pehme tuule öhk landis armast lille
ja öielöhna tuppa. Haige ei aimanud esimesel silmapilgul,
kus ta oli. Ta tahtis pead üles tõsta, aga nüüd alles
tundis ta, et liigutamine hirmust walu sünnitas. Kust oli
ta niisuguse peawalu saanud ja kus ta oli? Need küsimused
tSusiwad ta peas küll üles, aga wastust ei leidnud ta nende
peale mitte. Wäsmult laskis ta oma pea tagasi wajuda ja
jäi pool lahtiste silmadega oma ümber waatama. Korraga
oli tal, nagu liiguks üks noor mees magusalt naeratama
näuga tema ees. Siis hakkas ta kätega wehklema, nagu
oleks ta wee põhja Vajumas. Haige naeratas õnnelikult ja
löi silmad lahti. Kena pilt oli ladunud. Selle asemel wee-
resiwad ta silmade ees suured öhukuulid edasi tagasi, nii et pea
kumises. Ta silmad wajusiwad kinni. Aga natukese aja pä-
rast oli jälle seesama noormees ta silmade ees. Ta tormad hu«
lusiwad kangeste — see oli maru mühin — ja seal wahu-
tasiwad walged laened — tVusiwad ikka kõrgemale ja imelik
noormees wajus ikka sügawamale laenetesse. Ta näust oli
surma hirmu ja ahastust lugeda, aga ta ei teinud oma suud
lahti ega hüüdnud inimesi appi. Ta lähedal oli üks ümber
wisatud lootsik — ta sõudis sinna poole, — aga enne kui
ta lootsiku juurde jõudis, kadus ta laenetesse ära. Ehma-
tades targas neiu üles ja kisendas walju healega : ,,Appi, appi!"

— Mis sul on, Leida, mu laps? hüüdis mitmesuguste
rohtudega tuppa tuleja emake pool lohkudes.

— Ta upub, ta upub! appi, appi!
- ^ Kes upud? Si in ei ole midagi! Iä i i rahule!
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— Keg? Tema! Kas sa ei ole näinud. Aita mind üles.
Ma pean appi minema. Sellest kenast sõjamehest on mul kahju.

— Sa jampsid, mu lapsuke. Kus on siis see kena
sõjamees?

— S i i n oli — ah, nüüd on ta kadunud — ka laened
kauwad ära — aga mis see walge seal on? kas see ei ole
üks laew kougel mere peal?

— See ei ole muud midagi kui päikese walgus, mis
uksest pörmandule paistab, wastas wana kasuema ja pani
murelise näuga oma kuiwand käekese piiga palama otsaesise
peale. Ta tütar, keda ta tuttawal hommikul surnud armas
olema, oli wee surmast küll peastetud, oga sellest oli ta n i i
haigeks jäänud, et ta kahel nädalal maast ega ilmast ei tead-
nud. Ta jamsis wahetpidamata merest, wahitornist, noorest
sõjamehest, ning oli täna hommiku alles esimest korda rahu-
liste magama jäänud. Hoolega korjas ta kõik rohud ja juu-
red kokku, mis aga iganes teadis ja keetis neist ikka uut
rohtu sisse anda ja peale määrida, aga kõik ta kunst ei taht-
nud aidata. Ta oli magamist paranemise märgiks pidanud,
aga nüüd hakkas haige jälle jampsima. — Kannata wähe, tallis
kasulopsuke, ütles ta Srnalt, haige pead silitades. Täna hom-
miku oli mul hea onn; ma leidsin häid rohtusid. Nüüd pa-
nen ma nad kõhe teema ja annan sulle juua —

— Aga miks pean ma neid siis jooma?
— S i i s saad terweks.
— Kas ma siis haige olen.
— S a oled praegugi haige. Pool taewa kuud olen ma

juba sind põetanud, öösi ning päewa walwanud, sulle surma
wastu rohtu keetnud kui sa temaga woitlesid ning wahet
pidamata soojas töbes jampsisid.

— Sa oled mu hea emake, sinu rohud aitawad ikka.
Ah jah, kas wahitornis tuld on olnud? küsis ta ilma kõige
wühema jampsimise märgita.

— Ära muretse, lapsuke, selle pärast. Torn on sellest
ajast saadik pime, mi l hirmus õnnetus sind enesele ohwriks
tahtis nõuda. See olgu mürgiks, et ta walitseja haige on
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ning et meremehed teda woiwad leinata, kes oma elu nende
eest on malmis wihasele merele jätma.

— Kasuema, ma ei saa su kõnest aru. Missugusest õnne-
tusest saadik on torn pime?

— Eks sellest ööst saadik ikka, mil Leida minu keelust
hoolimata merele laewamehi läks aitama ise, aga wihaste
laenete käes üra nõrkes ja wiludesse weewoodesse langes —

— Ah, nüüd tuleb mul meelde. See oli hirmus öö!
Mässawad laened, wahutaw meri —torm — wälk, sõjame-
hed katkend laewa peal wihase mere käes — see oli hirmus!
Kas laewamehed on ara peasenud?

— Mitte kõik. Õnnetus on suur, aga kuidas tänan
ma jumalaid, et nad kõige kallima elu peastsiwad.

— Kes see oli?
— Sina, mu laps! Kas pean ma seda sulle weel

ütlema!
Neiuke naeratas wähe. — Ära tee pattu, ütles ta siis

waikselt tõreldes. Mis on ühe waese tüdrukukese elu sõja-
meeste elu wastu, kes meie isamaad ja meid kõiki waenlaste
eest kaitsewad. Aga kuidas sain mina siis peastetud? Minu
lootsik läks merel ümber.

— Sinu oli üks suurtsugu sõjamees surma suust peast-
nud ja ühe laewatüki peal kaldasse toonud. Kui ta kaldasse
jõudnud, olnud ta nii roidunud, et ta weel waewalt inimesi
jõudnud käskida sind öerumise läbi elusse uratada, sest sul
ei ole elumärkigi enam juures olnud.

— Kes oli see sõjamees?
— Teda ei tunnud keegi.
— Kuhu on ta jäänud?
— Kui ta pool paewa wäsimusest puhkas ja sind weel

waatamas oli käinud, siis sõitis ta uue laewaga M e merele,
— Oh kuidas peaksin ma küll seda auusat meest oma

elu peastmise eest tänama, kui teda kord oma silmaga näha
saaksin !

— Sa oled teda küll näinud, aga wistift ei saanud
sa oma jampsi tujus midagi aru. Sa oled talle lahkeste
wastu naeratanud ja tema on su kätt oma rinda wastu
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pigistanud ning sulle ilusaid sõnu ütelnud. S i i s oled sa
waljuste naerma hakanud ja tema on kurwalt ära läinud. —
Seda rääkisiwad inimesed, kes ise juures olnud.

— Seda ei mäleta ma mitte, seda ei ole ma teinud
ega ei saaks ka ialgi tegema. Oh kui ma teda kord näha
saaksin!

Kasuema läks wälja ja haige jäi üksi tuppa. Ta hak-
kas oma haiguse üle esimest korda rohkem järele mõtlema
ning kõike seda juhtumist meelde tuletama. See oli otsekui
raske unenägu olnud, millest üksikud lood järk järgult meelde
tulewad. M is haiguse ajal temaga sündinud, seda ei mäle-
tanud ta enam sugugi. Sellepärast ei uskunud ta mitte, et
ta pool kuud juba tSbewoodis oli olnud. Kõik oleks nagu
eile sündinud. Üks asi aga näis kõige rohkem arusaamata
— kust tu l i see kena sõjamehe pilt tema mõttesse, lellest ta
unes jampsis ja ülewel olles wahet pidamata wiirastusi nägi?
Kes oli see arusaamata ja imelik möttepilt, millest ta unes
ega ilmsi lahti ei saanud? — Ta murdis selle küsimusega
kaua oma pead, aga ei leidnud ometi mingisugust seletust.
Häkiste seisis see imelik ja armas nägu jälle ta ees ning
waatas hella, önnelise naeratusega ta otsa.

— Mis tahad sa siit, sa kena ajupilt? kõneles neiu ja
uskus isegi, et see jälle jampsijutt ja jampsija wiirastus on.
Miks riisud sa mu südame rahu! Oh kui sa mu peastja pilt
oleksid, kes mind mere põhjast randa kandis ja siis ise ära
kadus, et ma teda tänadagi ei saanud! Oh, missugust tänu
tunneb mu süda sinu rvastu! Sa oled mu taewalik önn ja
mu kaunis elukaidu helkjas täht — kui sa ennast mulle oma
tõsises olekus ei näita, siis wöin ma eluks ajaks õnnetumaks
jampsijaks jääda. WSta, kena kuju, enesele tõsine keha, et
ma sind oma rinnale wöiksin suruda ja oma höögawad huu-
led sinu suu peale majutada. —

Ta oli oma silmad t inni lasknud wajuda, sest et ta
lahtiste silmadega seda wiirastust l i ig ruttu iira kartis kadu-
wat. Ta uskus tundwat, tui oleksiwad kaks kätt õrnalt ta
kätest kmm wötnud ja nagu wajuks üks nägemata suu ta
huulte peale. Õnnelikult naeratades läksiwad ta silmad lahti.
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Aga kuidas ehmatas ta Üra, kui kaks selget silma nii enese
lähedal nägi, elama inimese hingeõhku tundis ja käega tema
keha tatsuda wöis! See ei wöinud mitte enam paljas silma-
wiirastus ega kehata unenäu woi jampsituju pilt olla, waid
siin oli liha ja luu. Tema palme oli kuuldud. Ta mõtte-
kuju, ta aateline mehekuju oli enesele keha wötnud ja seisis
nüüd õnnelikult naeratades kohkunud neiukese ees.

— Hella neiukene, rääkis see imelik kogu pehme healega.
Kas sa neid sõnu täie meele mõistusega rääkisid, wöi oled sa
weel haige ja jampsid?

— Oh, ma kardan, et ma haige olen ja jampsin. Tagane
minust, kiusaja silmawiirastus. Sa oled niisama petlik pilt
mu peaajus, nagu kõik teised nägemised, mis mulle silma-
pilkugi rahu ei anna. Mine minust! — Oh kui sa tõsine
inimene oleksid!

— Oh mu kullake, usu mind, ma olen tõsine inimene.
Sa ei jampsi mitte enam. Katsu oma käega —̂  mul on
keha nagu igal teisel inimesel, siis hakkad sa uskuma. Wai-
mul ega silmawiirastustel ei ole mitte keha.

Haige tatsus teda ning waatas weel tükikese aega kähe
wahel olles ta otsa.

— Sa oled inimene. Ma usun nüüd. Aga ära pane
mu kõnet tähele — see oli rumal — see oli jampsimine —
ma arwasin enese üksi olewat —

— Oh, kui see mitte jampsimine ei oleks olnud, mis
ma su suust kuulsin! õhkas noormees. Kui õnnelikuks teeks
mind see tund! Oh ütle, ütle, et see mitte jampsijutt ei olnud.

— Kes sa oled? küsis haige järele mõteldes.
— Üks noor sõjamees, nagu isegi näed, muud midagi.
— Kes töi su siia?
— Tänulik süda. Ma pidin seda neidu nägema, kes

oma elu minu eest malmis oli wihasele merele ohwerdama
ja selle eest ise tobewoodil surmaga woitles.

Neiu nagu läks walgeks. Ta süda põksus kuulvamalt.
Waewalt kuuldama healega sosistas ta siis: — Sind on üks
neiu merehädast peastnud ja sa lähed teda selle eest tänama!
Ja sa ei ole mitte minu elu peastja? Oh petlikku lootust!
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— E i , kuis tohiksin ma seda arwata! Mina ei ole
mitte sinu, maid sina minu elu peastnud.

— Sa eksid, sõjamees, mina ei ole sind mitte peaftnud;
ma ei ole sind eladeski mujal näinud kui oma jampsitujudes.
S a oled eksinud. Ära täna mind, waid otsi see sige neiu
üles, keda sa tänada wöid.

Nende sõnade rääkimise juures Mas haige healest walu
ja libedust ühes koos. Inimene on ju ikka inimene ja neiu
neiu; kui ta ka surma suu ääres seisab, kadedus teeb igal
pool selge röomukarika kibedaks. Noormees oli wähe kohku-
nud selle arusaamata kõne üle, millest haiguse mõju körwal
ka weel wähe naiselikku nõtrust wälja paistis.

— Aga sina oled ju see; ma ei eksi mitte, ütles sõja-
mees imestama õrnusega. Kas sina ei olnud see, kes tormisel
kewadeööl meie laewale jõudis, kui looduse igaweseo wäed
mere pöhjagi töiluma pamwad ja meie endid kõik arwasime
kudunud olewat. Tuleta meelde, kuidas taewa tuluke meie
häda paar korda üksteisele näitas ning meie kõikide hukatuse-
teed walgustas

— Sinnamaale ma mäletan kõik, hüüdis haige elawa
tähelepanemisega ja kcmnatamata pönewusega, aga kes ol i
siis sinu peastja neiuke?

— Sce, kes weikse wene sees üksi tormise mere peal
laewale appi tahtis tuUa.

Haige neiu punastas kergeste ära. Ta südames naera»
tas aga õnnelik tundmus. — See ei wöi olla. See tüdruk
pidi ise peastetud saama — kuis wöis ta teisi peasta? Kui-
das peosis see hulljulge tüdruk, kes midagi head ei suutnud
teha, weel eluga ära?

— Ta on palju headz teinud, muidugi teistele — ise-
enesele määratumat kahju, mille jälgi weel praegugi näha on,
wastas noormees hellalt haige otsa waadates. I l m a tema
lootsikuta ei oleks mina ega ükski teine mees meist eluga
Peasenud. Selle najal saime laewatükkide peale ning wöisime
«noid kaldasse lasta ajada.

— Aga ma ei saa hästi aru, ütles neiuke jälle kähe
jäädes, tas tema ehk mõni teine see neiuke oli, kellest
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wVeras kõneles ja keda ta enese peastjaks nimetas. — Kuhu
jäi siis see neiu, keda sa oma peastjaks kutsud?

— Mina tõin ta poolsurnult kaldale. Oh kui röVmus
on mu süda sind nõnda leides. Tuhat korda tänan sind su
kardetawa teekonna eest. Oh woiksid sa mu. tänulist südant
näha ja aimata, mis ta tunneb ja mis onne ta sulle taewa-
liste mägede käest palub!

— Siis oled sina mu peastja, sina, keda ma ilmsi ja
unes ikka enese ees olen näinud — oh, mis Vnnl wastas
neiuke pisarsilmil. Usu mind, see tüdruk, keda sa kui jõue-
tumat abitoojat weesurmast peastsid, kes sinu enese peasemift
meel mitu korda raskemaks tegi, on keeletu tänusõnade otsi-
mises. Mu süda lõhkeb — ma ei saa kõnelda —

Haige oli silmad maha löönud. Ta palgeid mööda, mis
kahwatanud roosikarwa punetasiwad, weeresiwad suured selged
pisarad alla. Noormees wahtis üksisilmi tema otsa. Sel
wiisil oleks ta teda igaweste oma ees tahtnud näha. See
nägu oli weel palju ilusam, kui talle esimesest korrast meelde
oli jäänud, ja palju armsam, kui unenäud teda oliwad kujutanud.

— Kuldane neiu, sa minu elu! ütles noormees tormi-
lise tundmusega. Ta südames mässas rohkem kui tormisel
merel, ja see lämmatas ta sõnad ära. Ta tahtis weel edasi
rääkida, aga sügaw liigutus ei laenanud keelele jõudu. Ta
ei kuulnud muud kui tasast nuuksumist ja oma südame wali-
dat peksmist. Ta tahtis siit kuumast õhust nälja minna, et
jaheda tuule käes lahutust otsida — siin ähwardas ta süda
lõhkeda.

Aga ta ei saanud ära. Kaks pehmet, nõrka kätt oliwad
ta ümbert kinni hakanud ja see oli nii tugew side, et terme
maailm teda sealt lahti ei oleks jõudnud kiskuda. Õnnega
waatas ta haige peale. Selle näus lehwis õnnelik naeratus,
ehk küll silmist weel pisarad woolasiwad. Kas woiwad siin
sVnad weel selgemalt ütelda, mis mõlemad mötlesiwad? Kaks
südant, üks löök, kaks meelt, üks mõte!

Aga kui üürikesed on õnne ajad! Enne kui kumbgi weel
oma Snne ta täies suuruses jõudis aimata, oli öhtake kätte
jõudnud ning noore sõjamehe seltsimees kadunud meest otsima
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tulnud. Tema hüüdmine t3i armastajate mVtted õnne tae-
wast maa peale tagasi. Noor sõjamees tundis oma kohut
— ta pidi seda täitma, kui see ka talle kui taht raske oli.

— Jumalad kaitsku sind, mu kuldane Leida, ütles ta
rõhutud healel, ma pean minema. MStle mõnikord ka minu
peale, nagu mina sind ikka meeles tahan kända.

— Kuhu sa lähed? küsis haige nõdralt.
— Pikk tee on mul käia, ma pean minema.
— Tule mind ikka jälle waatama.
— Sind, mu Leida, tahan ma nii pea waatama tulla,

kui aeg iganes lubab.
Kui Leida õhtul esimest korda wälja läks, waatasiwad

ta silmad läbi pisarate kaua, kaua ühe laewa poole, mis kui
üksik luik kaugel sinawal weewäljal ikka eha poole purjutas
ja sinna wiimaks õhtu hämarikul waataja silmist kadus.

N. Luuramise
Wiimafest juhtumisest saadik oli taewakuu teistkorda

täiel palgel öösid walgustamas. Haige piiga oli jälle tornis
wahi ametis ning linnusilmad näitasiwad igal ööl lae-
wameestele õiget teed. Raske ja pikaline haigus näis
piiga olekus wäga palju muutnud olema. Ta usinus ja
lapselik meel oliwad küll weel jäänud, aga endine lustilik ja
röömus meel oli ühes nooruse-priske palgepunaga ladunud.
Nanaema kandis küll igapidi lapse terwise eest rohtude ja
hea nöuuga hoolt, aga ikka ei tahtnud ta endine lustilik
meel, mis enne wanaema kurwail tundidel rõõmustas, enam
tagasi tulla, ega puna-poskeid roosamaks wärwida. Ta ei
kaebanud küll enam haiguse üle ja püüdis kõik teha, mis
kasuema aga iganes soowis, aga siiski uskus tark wanake, et
kõik enam endises korras ei ole. Mis ta kasulapsel aga õieti
puudus, seda ei teadnud ta mitte; sellepärast pidas ta tütar-
last haiglaseks ja käis temaga nagu mõne haigega ümber.
Leida ise teadis aga küll, mis ta nii waikseks oli muutnud
— aga ta ei julgenud sellest heale kasuemale sõnagi lausuda.
Lehkama lehekuuga oli ta süda kui puhkew oiepung ennast
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awanud ning nende tundmustega täitnud, mis mõtteid ja
meeli wangistawad, puna palgetest riisuwad ja lustiliku ja
röömsa meele sügawa waikuse ja saladuse hoidmise wastu
wahetawad. Nii pea kui ta üksi oli, jäi ta sügawasse mõt-
tesse, milledest teda wana kasuema tihti äratas. Ta wahtis
wahitorni luugist wälja sinetama mere peale, aga ta silmad
ei näinud midagi. Ta süda oli kui mässaw merepind, kust
rahu kudunud. Ta igatses kena sõjamehe järele, tes tagasi
oli lubanud tulla, aga nüüd kaua aega ennast mujal ei lask-
nud näha, tui ärritatud mõttekujutustes ja unenägudes.
Ilmsi ei saanud neiu teda tuskil näha. Ta tundis, et ta
woerast noortmeest armastas ja tema armastus oli nii palaw,
et ta igatsuse kätte ära tahtis lõppeda. Missuguse õnnega
mõtles ta selle aja peale tagasi, mil ta meel haige oli ja
tallis sõjamees tema juures wiibis. Heledad pisarad meeree
siwad tal selle mõtte juures mööda pöskeid alla. Nii ei
olnud weel keegi inimene tema tasa pigistanud, nii hellaste
ei olnud keegi surelik temaga rääkinud ja — ah, nii ei
olnud keegi talle suud annud, kui see imelik mees, teda ta nii
paiawalt oma waikse wahitorni juurde tagasi igatses.

Aga seal ujub üks walge purjuke kaugel sinise weewälja
peai. Neiukese süda hakkab rahutumalt tuksuma, weri kär-
memalt käima. Kas sealt ei tule wahest tema önn, wöeras
sõjamees? Kaua mähib ta üksisilmi selle walge köha poole.
Aega mööda tõuseb lootsik hõbedaste laenete seest üles, sSucib
rutuste lähemale ja juba wöib ta silm tahte inimest lootsikus
nüha. Orn puna tõuseb ta palgile, süda põksub ikka walju-
mine, üraräätimata magus tundmus toob talle pisarad silma,
ta tatsub tormi oma rinnas waigistada, mis ülisuur önn
seal liikuma pannud.

— Külamehed! hüiab ta wiimaks, kui sõiduriist juba
nii ligidale oli jõudnud, et sees istujaid ära wöis tunda.
Oh, kuis oli ta oma lootustes ennast petnud. Ta ei tahtnud
selle peale enam midagi näha ega kuulda, loetas enese ühte
nurka töwa puu pingi peale ja hakkas kibedaste nutma.

Kalamehed ei olnud wahitorni ka mitte wähem wahtinud,
kui torniwaht neid. Nad arwasiwad ka linnusilmast päris
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elawaid silmi nägema, mis neile mitte armas ei olnud, sest
kuri südame tunnistus usub igas elawas loomas enese taga-
kiusajat näha.

— Kas sina ka linnusilmast luurawaid silmi ei näe?
küsis taga paadi otsas istuja külamees, kes wörku mette
laskis, et nägijad neid külameheks peaksiwad pidama.

— Minule näitas küll sedamoodi olema, wastas sõudja.
Nüüd ei ole aga seal midagi näha. See oli wistist torniwaht.

— Kui ta meid waritseb! Wahest on see kära laiali
läinud, et salakuulajad ümber hulguwad ja wahid meie jä-
rele igale poole niälja seatud.

— See oleks halb, wastas sõudja kuiwalt.
— See oleks päris põrgutukk, ütles teine wihaga ja

waatas umbusklikult oma seltsimehe otsa. — Kss peaks seda
niälja lõrisenud olema? Ma ei saa sugugi aru, kust see wöib
wälja tulnud olla, sest peale sinu ei tea keeai surelik minu
siinolemisest.

Kalamees märkas, mis nende sõnadega temale sli tahetud
ütelda. Seltsimees pidas teda oma aruandjaks! See pani
ta näu lõkendama.

— Minul on ka see arusaamata. Kui wahest see pa-
gana Soontagana tüdruk asja wälja ei ole lõrisenud, rääkis
ta järele mõteldes. Aga nüüd wait — sealt tulewad ini-
mesed — sina pead jälle tumm olema. Jäta kõik minu
hooleks, küll siis kSik hästi korda läheb.

Õppinud külamehe osawusega lükkas ta siis lootsiku
kaldasse ja hakkas kalu pakkuma, mis nad sõidu peal oliwad
püüdnud. Auus lugija on isegi juba aru saanud, et need
külamehed keegi muud ei olnud kui Liiwlane oma juhtija
Metsawaimuga.

Tükk aega oliwad nad kaldal rahwaga ära wiitnud, aga
midagi tarwilist teadust weel kätte saanud. Wiimaks tahtis
Metsawaim ka wahitorni kalu wiima minna. Üks wana
emake keelis teda tagasi ja ütles, küll Leida isegi nad siit ära
wiiwat. Ta kadus ära ning natukese aja järele tnli kena
noor neiu merekaldale külameeste lootsiku juurde.
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— Kas teil, head kalamehed, ka weel minu jauks kalu
on? küsis ta lahkelt ning waatas seal juures lootsikusse.

Kalamehed waatasiwad ehmatades tütarlapse otsa ja nagu
kommaudu järele tömbasiwad mõlemad oma laiad kübarad
sügawamalt silmade peale.

— See on ju seesama tüdruk, keda meie üleeila öösi
Soontagana teel taga ajasime, sosistas Metsawaim oma isan-
dale hirmuga korwa sisse. Kui ta nüüd meid ära tunneb!
Muudetud healega wastas ta : — Wähe küü on, aga sinule,
ilus laps, peab ikka saama.

— Miks te siis niisugusel ajal kalu lähete püüdma,
mil neid saada ei ole? küsis tütarlaps lahkelt.

Külameeste kartus kadus. Tüdruk ei olnud neid mitte
ära tunnud. Näis, nagu oleks neil ka kõige kitsiwmas ole-
kus onne. Metsawaim rääkis julgemalt edasi: — Hea laps,
kas sa tunned torniwahti Leidat.

— Kas teie siis wöerad siin olete, et ise teda ei tunne?
küsis neiu imetelledes. Leidat tunneb sün ligidal iga kalamees.

— Wii meid tema juurde. Meie talume su waewa
auusaste ara.

— Mina ju see torniwaht olengi.
— Sina! See on hea! Kas sa woid meile linna näi-

data? Ta oleks hea meelega rohkem järele pärinud, aga
tartis sellega Soontagana juhtumist meelde tuletada, mis
siin wäga kardetaw näis olema.

— Woerastele ei tohi ma midagi näidata. See on juba
neljast aastast saadik, mil Daam piiskop siin külamehe riides
linnasid waatamas käis ja äraandjaks sai, kangeste ära
keelatud. Kust oled sina pärit ja kes on su seltsimees?

Natuke segaselt wastas mees: — Ma tulen ühe mehe
saadetusel, kes sulle kallis on, ja see seal on mu waene
kurttumm wend.

— Kes on sind saatnud? küsis neiu elawalt.
— Kas sa mäletad weel üht lehekuu tormist ööd?
Neiuke punastas ära. — Mäletan küll. Aga mis peab

see siis tähendama?
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— Noh, see noor, sõjamees, kes sel korral mere hädast
torniwahi läbi õnnelikult eluga peasenud, saadab sulle palju
termisid ja selle küerönga.

Nende sõnadega kislus ta taskust ehteasja wälja ja
hoidis seda tüdruku silmade ees. Neiu rind tSusis ja wajus
tormiliselt. Ta tundis seda käeröngaft wüga hästi. Ta oli
seda juba oma armastatud sojumehe käes nainud. Kalamees
märkas küll, mis mõju sel küeröngal oli.

— Kas sa tunned seda sõjameest? küsis neiu silmi maha
lüües. Walega ara harjunud külamehel ei olnud wastuse
andmisega mingit waewa, waid wastas julgeste: — Tunnen
wäga hästi.

— Ja sina tuled oma tumma wennaga tema juureft?
Mis ta rääkis sinuga?

Metsawaim ei wastanud kõhe. Ta oli jälle uue kawa-
Wse peale mõtelnud ja hea nouu leidnud. Ruttu kaalus ta
iseeneses järele, tas ta uus mõte ka hästi teuks woib saada,
ja siis ütles ta : — Ta rääkis oma palamast armastusest
sinu wastu. Ta ei woida ilma sinuta elada. Kas sina ka
teda ei armasta?

— Sõjamehi peab ikka talliks pidama, sest nemad
kaitsewad meie maad ja meid endid waenlaste eest. Kui sa
tagasi lähed, siis ütle talle, et tema tingitus mind südamest
on rõõmustanud. Aga miks ta ise siia ei tulnud?

— Temal on pikk tee ees ja peab warsti ära matkama.
Ta oleks hea meelega tulnud, aga see ei olnud wöimalik.
Ta tahab sinuga enne üraminemift rääkida, ta ei wöi ilma
sind nägemata minna, ta ootab sind enese juurde, on minu
mu tumma wennaga su järele saatnud, et teegi surelik seda
teada ei saaks. Ta jäi üle wäina ootama. Tule ühes, tui
see noormees sulle armas on?

Neiuke ei mõistnud selle kõne peale midagi ütelda.
Armastus oli ta pimedaks teinud ja ta uskus peaaegu ka-
wala talamehe juttu. Kõik näis ju Vige olema, mis ta
rääkis.

— Aga, miks sa siis nii rutulise teekonna peal weel
talu hakkasid püüdma? küsis ta wiimaks kahewahel olles.
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— Rumal laps, kas sa siis aru ei saa, et ma seda
kõik salaja pidin toimetama. Inimesed ei pea teadma, et
meie sinu järele oleme tulnud ja et sina oma armukest käisid
waatamas.

— Aga nad saawad ometigi teada, kui ma siit ära
lähen. E i , ma ei wöi mitte tulla. Mis on tal siis ka
minuga kõneleda?

— Wüga tähtjaid asju. Ta peab wanemate käsu peale
naist wötma.

Need sõnad mSjusiwad neiusse rohkem, kui kawal petja
loota mõistis.

— Keda peab ta siis enesele naiseks wötma? kogeldas
neiuke ära punastades.

— Üht wanema tütart Sakala maalt, oli lühike ja pealt
näha wäga awalik wastus.

Piigakese keha hakkas wärisema.
— See ei wöi wöimalik olla! Sa ei räägi Vigust.

See sõjamees ei wVi mitte üht teist armastada.
— Ta ei armasta ka teist kui ainult sind. Aga mis

wöib ta wanemate sunni wastu? Sellepärast ta ka sinuga
rääkida tahab. Kui sina temale lubad minna, siis tahab ta
kõdust põgeneda ja sind enesele wötta. Ta peab seda aga
sinu enese suust kuulma. Tule sellepärast ühes! Öö pime-
duses tuled sa jälle tagasi. Keegi ei tea, et sa ära oled
olnud. Selle weilse reisi eest ootab sind aga önn terweks
eluajaks!

Neiu rind tõusis ja wajus tormilikult. Ta wöitles ise-
enesega. See silmapilk oli tähtjas — elutee rajaja. Läks
ta ühes, siis wöis ta wahest weel kõik heaks pöörda, aga
sellega ei oleks ta kohusetruu süda rahule woinud jääda. Ja
kui selle külamehe jutt oige ei olnud! Ta nägi ni i petliku
näuga wälja, ja tema tumm seltsimees oli weel koletum,
et ta juba kahklema hakkas. Metsawaim, kes neiukese wSit-
lemist wäga hästi mõistis, rõõmustas juba oma kordaläinud
kawaluse üle. Ol i neiu kord nende käes, siis oli kSik korras.
Tema käest woisiwad nad kõik teadused, mis neil, waja oli,

Vambola. 6
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kätte saada, ning wiimaks weel hea hinna eest wöeral maal
üra müia, sest ülema tütre eest pidi ka head lunastuse-
hinda maksetama.

— Mine tagasi, hea mehike, kogeldas neitsi wiimaks
kindla nSuga, ja ütle oma sõjamehele, et ta minu pärast
seda wvib teha, mis talle parem ja kasulikum on. Mina
saan oma tundmusi waigistama . . . Tema on kõrgest sugust
neidude wääri l ine. . . wötku ta siis ka nende seast enesele
naine ja argu muretsegu ühe waese tüdrukukese pärast, lellel
isa ega ema, ega ühtegi omast ei ole. Mine, mine, w i i talle
ka see käeröngas tagasi.

Pisarad lämmatasiwad ta sõnad ära. Isegi Metsa-
waimu köwas südames loitis silmapilguks kaastundmuse säde.
Aga see andis ta nurjatumatele walesonadele ainult ustawa
kõla, mis weel seda kahjulisemalt tema ohwri peale wois
mõjuda, mida rohkem see teda uskus.

— Mõtle, lapsuke, oma Snne peale! Miks ei taha sa
teda wasta wötta, kui ta sul ni i saavamal on? M a usun
lindlaste, et sinu kena söjameees eladeski enesele teist tüdrukut
naeseks ei kosi, kui ta sinu armastust näeks. Ta on otse
meeleäraheitmisel. Tule ometigi teda waatama! Sa õnnistad
eluaja weel seda silmapilku, m i l minu nöu järele tegid.

— Ma pean oma kõhust täitma, ütles torniwaht kind-
laste. M is Jumalad tahawad, see sünnib ikka ilma, et nõdrad
inimesed endid nende plaanide sekka segawad. M inu kõhus
on merd wahtida ja seda tahan ma ka truiste täita. Praegu
ühwardawad hädad maad igast kullest ning iga inimene peab
oma isamaale midagi head tegema. I g a pool räägitakse, et
meie oma sugulased Liiwlasedki juba meie ja nende eneste
iveriwaenlaste poole on heitnud ning Sakslaste ja Lätlaste
seltsis juba kindlal maal riisumas käinud. Oh, mis hirmus
on see l Kõige jäledam olla weel nende würst Kaupo oma
wendadega. Kui mina sõjamees oleksin, ei jääks ma enne
rahule kui nende rojane weri murupinda on punastanud.

Waimustuse wiha pani nende sõnade juures neiu kahwa-
tanud palged lõkendama ja sõstrasilmad imeliselt läikima.
Tumm kalamees mängis oma möogapäraga. Kes terawamalt
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ta otsa oleks waadanud, see oleks küll näinud, missugust sisi-
mist tormi ta päewatanud nägu näitas. Tema kuulsa Liimi
würsti Kaupo wäimees Wane, kes ainult auustamist oli har»
junud nägema ja liitust kuulma — nüüd teutas üks tühi'
paljas tütarlaps teda ja tema kuulust sugu.

— Laps, ära räägi sellest, mis sa ei tea, waigistas
Metsawaim, kes oma isanda rahutust küll märkas. Sa kõneled,
mis laimajad teeled sulle LiimlaZte ja nende würsti sugu-
wösast ette on arutanud. Mõtle, et sa teistwiisi räägiksid,
kui see mees ise siin oleks ehk ka sinu paha laimdusi kuulda
saaks.

— Wöib küll olla, et ma siis sugugi ei räägiks ja ma
usun, et keegi auus inimene niisuguse äraandja rahma liik-
metega sõnagi ei kõneleks. Mul oleks selle maa pärast kahju,
mis ühe niisuguse kölwatu äraandja würsti ehk tema meeste
jalg ära rojastab. Meri wöiks niisugused inimese sugu teu-
tajad ühe korraga ära neelata, ja kui ta siis nende surnu-
kehasid kasuwed ja talwed läbi ühest ilma äärest teise loksutaks,
ei jõuaks ta neid siiski äraandmise patust puhtaks pesta.

Metsawaim pidi teutatud Liimi würsti sala-märkide
läbi keelama rahule jääda, kellel mSte näis olema, palja
mõõgaga neiu tallale tormata ja enese teutust kätte maksta.

— Mis suured kohused sul siis siin nii täita on, et
pooleks päewaks ja ööks ära ei wöi tulla? küsis Metsawaim
pool kuiwalt, nagu ei oleks see küsimus temale sugugi tähtjas.

— Ma ei tohi üht ainustki laewa mööda lasta, kui
ma mitte kõhe Linnuse ja Maasika linna wanematele seda
teada ei anna. Kui ka mõni laewake ennast kaugel
merel peaks näitama, kõhe pean ma teadust saatma. Kui
nüüd selle aja sees mõni laew, wahest toguni waenlase laew,
Mina peaks tulema ja minu poolt mitte sõnumit linna ei
lähe, siis oleks ma ühekorraga kõikide silmis kölwatu teenija.
Ei, seda ei tee ma. Ütle seda sellele, kes mind ootab — ja
ta saab mind wabandama. Si in wöin ma isamaale kasulikum
olla, kui salasöitudel sõjameeste järele. Kui isamaa waenla-
sed wöidetud saawad, siis on aega weel küll niisuguste asjade
peale mõtelda.



— 84 -

— Kas meie teie tulekut ka on teatatud?
— Jah, ka teie tulekut olen ma teada annud.
KalameeS läks rahutumaks.
— Kas Maasika ja Linnuse l inn siit kaugel on?
— Ühe keskhomiku une tee Maasikale maad mööda ja

sealt üle Wäina teist niipalju Linnuksele.
— Kas neis linnades palju malewat on?
— Praegu mitte. Malewa on maal laiali.
— KaS löunapoolt ka söjalaewad sadamasse käimad?
— O jah! Linnuse on ju päris söjasadama linn ise.

Suuremate laewadega peab aga wäga ettewaatlik olema, kui
terawate kaljude otsa laewa puruks ei taha ajada. Aga mis
tarwis peame niisuguste asjade üle kõnelema, mida ainult
sõjamehed peawad teadma?

Enne kui kalamees wastust sai anda, jäiwad ta silmav
ühe tolmusamba peale seisma, mis kaugelt lõuna poolt üle
weikse wösametsa üles tSusis ja Ma lähemale tu l i . See
näitas nõnda wälja, nagu ajaks keegi ratsa tuhatnelja Torni-
mäe poole. Kawal Metsawaim ei ootnud sellest nähtusest mi-
dagi head. Ruttu hakkas ta purjusid korda seadma, et merele
sõita. Leida soowis neile head teed ja saatis wöerale sõja-
mehele tuhat termisid. Tema oli sellega wäga rahul, et nad
kord ära läksiwad, sest ta oli juba kaua aega lodust ära
olnud, kus kasuema teda taga hüüdma hakkas.

Leida oli Vhtuse söögi parajalt tulele pannud, kui Maasika
linna käskjalg uksest sisse tormas ja suure rutuga hüüdis:
— Kuhu on see lootsik jäänud, millest sa natukese aja eest
teatasid?

— Sõit is üürikese aja eest ära.
— Kes oliwad loositus?
— Kalamehed.
— M i t u meest seal oli?
— Kaks. Aga mikspärast pärid sa neid ni i suure hä-

daga järele? küsis Leida imeks pannes käskjala higise näu
peale waadates. See aga ei lasknud ennast oma uurimises
eksitada.

— Kas sa tundsid neid kotamehi? küsis ta edasi.
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— S i tunnud. Nad oliwad mulle hoopis wVerad
— Si is on nad nemad, siis on nad nemad, hüüdis

käskjalg käsi wehkeldes. Kuhu nad läksiwad?
— Kes nemad nad peawad olema? küsis Leida ära

punastades, sest ta arwas, et käskjalg tema saladuse jälgile
oli saanud. — Nemad oliwad igapäewased kalamehed; nüüd
on nad merele tagasi söudnud.

— Igapäewased kalamehed! S a eksid raskeSte, mu
lapsuke. Kalamehed ei lähe mitte waStu ööd merele talu
püüdma. Kas see nende lootsik on, mis täies purjus Muhu
ranna poole purjetas?

— Seesama jah. Muhu maal ootab neid leegi.
— Seda on nad maletanud. Kas on mõni lootsik wVi

laew pr i i ja kas on mehi kõdus, meie peame neile järele
sõitma ja nad kinni püüdma.

— Aga mispärast siis? päris tüdruk, kes asjast ikka
weel aru ei saanud.

— Need ei ole kalamehed, waid äraandjad, salakuula-
jad — üks suur L i iwi wäepealik ja ta nurjatu sulane. Oh,
oleksid sa nad siin kinni pidanud! Nüüd ruttu järele —
nad ei tohi meie käest peaseda.

Metsawaim ol i kõige aja terawa silmaga kaldale wah-
tinud ja ära näinud, et nad weel wiimasel silmapilgul sealt
ära tulnud. Ta oli kõik teadused kätte saanud, mis
tema seltsimehel tarwis läks, ja nüüd oli tarwis terme nahaga
lindlale maale tagasi peaseda. Tema teraw silm nägi küll
ära, mis teisel pool kaldal sündis. Ruttu pandi seal üks
laew purjele, kolm meest astusiwad sisse ja hakkasiwad tuge-
vaste nende järele sõudma. Ta ei oleks oma isandale sellest
sündmusest sõnagi lausunud, kui see mitte ise ära ei oleks
märganud, et neil taga ajajad kännul. Arusaamata näitas
neile olema, kust siin nende luusimisest sõna oli saadud.
Muidugi ei teadnud kumbgi, mis nende järele sõitmine tä-
hendas, aga ometi uskusiwad nad oma kurja südame tunnis-
tusel, et järele sõitjad nende tagaajajad oliwad. Käskude
andmisega harjunud würst wöttis ka mölad peusse ja nüüd
tömbasiwad neli tugewat kätt, n i i et weele wagu taha jä i .
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— Kuhu peame nende eest põgenema? küsis würst wühe
nukra ja nõutu heale ga.

Metsawaim wahtis taewast ja merd ning ütles siis
pikalt: — Meie wVime rahuga tuldud teed tagasi sõuda.
I l m jääb waikseks, udu 'tõuseb paksult üles ja katab meid
dö hõlmas taga ajajate eest hästi ära. Nüüd peame otse
maa poole sõudma ja kui udu meid juba nende eest ära
warjob, siis pöörame häkiste õhtu poole suure mere peale.
Vel wiisil eksitame nad oma jälgilt ära ja peaseme ilma
hädaohuta.

See oli Liiwlase meelest hea nöuu. Warsti lautas
widewik ja sellega ühes käiaks udu oma waiba merepinnale ja
mõlemad laewad kadusiwad udu sees teineteise silmaringist.

Nagu i lm ümberringi udune ja pime, nn oli ka kähe
kalamehe süda. Nende peas pesitasiwad kõige mustemad
mõtted. Liiwlane tegi plaanisid, mi l wiisil ta Sakala kuul-
sat ja kardetawat wanemat Lembitut kõige paremine oma
inetumate plaanide kordasaatmiseks wöiks tarwitada, ning siis
oma seltsimehe, kes oma kohuse oli täitnud ja nüüd wahest
äraandjaks wöis saada, körwale wöiks saata. See jälle mõtles
järele, kuidas ta Soontagana wanemaks wöiks saada, ning
sellepärast oli tal waja õigest wanemast lahti saada.

!2. Ootamata onn.
Waike kasuema oli maha maetud, kasuwend meestega

sõtta läinud ja kasuisa surnud. Tal ei olnnd Soontaganas
en m ühtegi omast, kes teda seal sugulase armusidemega kinni
oleks hoidnud. Ainult see kõht, kus ta oma lapsepölwe
röömud ja turbdused ära oli elanud, oli talle n i i südame
külge kaswanud, et sealt lahkumise mõte ta südamele walu
tegi. Aga siiski liikus ta südames üks waigistamata igat-
sus, mis teda siit kodusest elupaigast kaugele, laugele ajas.
S i i n ei olnud tal mingit õnne loota, wäljas wSis ta oma
tasuwenna kätte saada ja temale ära seletada, et nad mitte
lihast Vde wenda ei ole — wäljas wois ta ka oma isa ja
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öe üles leida, kui nad weel mitte ema järele toonelasse ei
olnud läinud.

Waike oli kmdla nVuu ette wötnud Soontaganast ära
minna. Ta pani tarwilisemad asjad kokku, andis linna järel-
waatamise truu saarewahi hooleks ja sammus ühel ilusal
päewal mööda salateed läbi soo Salumäe poole. Tema ei
olnud weel ialgi kõdust kaugel wäljas olnud ning ei tunnud
sellepärast ka ilma. Omas noores lootuserikkas rinnas tun-
dis ta ütlemata julgust tundmata inimeste sekka minna ja
tundmata maid ja metsi mööda ümber rännata ning omak-
seid otsida. Oh, kui mitmele noorele inimesele on niisugu-
sed lootused õnnetust ja häda, waewa ja walu toonud, kes
elu tema tõsisest ja käredast kulle stweel tundma polnud õppi-
nud! Nooruse waimustus kujutab enesele roosised teed ja peab
ilma emasüleks, mis teda kaitswail armukätel wastu wVtab.
Niisuguste lootustega oli ka Waike Soontaganast lahkunud.
Ta oleks wöinud kui walitsejanna suures auus ja hiilguses
oma linna jääda, mille õige pärandaja ta ilma ees o l i , aga
ta ei igatsenud hiilgawat auu, ta süda ihaldas armastust,
otsis armukest.

Salumäel peatas ta kinni. Auukartuses waatas ta
nende tammede peale, millede ladwad ei tea mitu sada suwe
ja talwet tasaste tuultes ja tugewate tormide täes oliwad
kõhisenud ning inimestele troosti ja kartust südamesse toonud.
Täna liilusiwad nende lehed tasase sahinaga õrna tuuleõhu
käes. Noor piiga ei teadnud isegi, kust see tu l i , et ta l täna
siin pühas paigas ni i arusaamata tundmus rinda tu l i , mida
ta milgi wiisil ära ei luutnud seletada. Kodused haljenda-
wad tingud kaugel lageda soo keskel, laia okstega pärn ta
siiamaalse isamaja ukse ees, mille okstes linnud laulsiwad,
ja pühad jeepuud Ohwrimäel, kus ta oma wennaft oli lah-
kunud, et teda ialgi enam oma wennaks nimetada — need
tuliwad kõik elawalt ta silmade ette. Ta süda hakkas wal-
juste tuksuma, pisarad weeresiwad silmist, lahkumine läks
raskemaks kui ta ette oli aimanud. Ta süda ütles talle, et
ta neid kallid kohti enam näha ei saa, ja et wöersil ka n i i
armas ja ilus o n , seda ta ka ei mõtelnud. Nüüd alles
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hakkas ta arusaama, tui armsad ja tallid kõdu niidud ja
nurmed, hiied ja harud on ja kui suurt walu see teeb, neist
teadmata aja peale lahkuda. Ta läks nüüd siit ära — aga
kuhu! See küsimus tarwitas eesmärki, ja seda noorel ilma-
tundmatal tütarlapsel ei olnud. Ta tahtis aga edasi rännata,
kuhu jalad kannawad. Üks ainuke tuttaw elas tal siin lähe-
dal, see oli Metsawaimu naine. See oli t iht i tema juures
käinud, kui ta üksi o l i , ja temaga lahkelt kõnelenud. Selle
juure tahtis ta weel enne nVuu küsima minna, kui ta siit
täitsa ära läks. Ta wöttis oma asjad jälle kokku ja tahtis
minema hakata, kui talle see ilus hobesölg silma puutus,
mis ta kasuema warakirstust üles oli otsinud. See oli ta
ema ainus" mälestus ning seda hoidis ta nüüd hoolega omal
taelas südame ligidal. O l i ju kord tema ema seda kaunift
ehet temaga ühtlasi r innal kännud. O h , kui ta nüüd seda
kohtagi oleks teadnud, kus ta ema luud puhkasiwad! Kallift
lohast lahkudes pühkis ta küll pisaraid silmist, aga kurwastust
südamest ei wSinud ka kuiwatatudgi pisarad kautada. S i i n Vppis
Waike esimest korda kodumaa armastust tundma.

Päike oli juba l igi lõunas kui Waike oma sõbranna
maja juurde jõudis. Õues oli kõik n i i wait kui hauas.
Imeks pannes leidis ta, et toauks kinni oli pandud, mis ta
muidu ialgi talumajades polnud leidnud. Ta koputas ja rapu-
tas ja hüüdis tükike aega ukse taga enne kui inimese healt
kuulda sai.

— Kas sa imme oled, wVi on sul üksi inimese heal?
küsis üks tume madal heal toast. Kas tahab mSni teist
kurjategijatest oma wangile peasemise lootust teha, et siis
tema petetud lootuste üle hirwitada. Inetumad õeluse orjad,
ärge teutage inimese auusat kuju. Arge lootke, et mina
teid kardan. . .

Waike kohkus tagasi. M is kSne see oli? Seda healt
oleks ta nagu enne kuskil kuulnud, aga kus, seda ta enam
ei mäletanud. Natuke aega seisis ta ilma nSuta paigal, siis
tusis ta julgust wSttes:

— Kes on toas kinnise ukse taga?
— Kui sa toeste inimene oled, ja seda ei tea, siis tee
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uks lahti ja peasta mind, enne kui araandjad minu siia nälga
suretawad.

Waike lükkas kõigest jõust, sidemed andsiwad järele
Ning uks lahti läks. Päikese kiired tungisiwad neitsiga üht-
lasi uksest pimedasse tuppa ja nende waral nägi Waike imeks
pannes, et toa nurgas üks sõjamees lames. Ta käed oliwad
selja peale kinni seutud ning sel wiisil seina külgi kinnitatud,
et ta ise ennast liigutagi ei saanud. Hirmuwärinaga wahtis
Waike mangi mähe aega ligemalt ning kargas häkiste karja-
tades tagasi. See wang polnud keegi muu kui seesama sõja-
mees, kes teda Soontagana teel waenlaste küüsist peastis.
I l m a seletamata läks tal asjalugu selgeks. Kurjategijad oli-
wad öösi salaja ta peale langenud, kinni sidunud, siia weda-
nud ja wangi pannud. Seda oliwad nad kõik ainult selle-
pärast teinud, et sõjamees temale appi ol i tulnud. Üksi seda
ei wöinud ta ara mõista, kudas ta just tema hea sõbranna
majasse saanud.

Mõne silmapilgu järele oliwad loik sidemed käte ja jalgade
ümbert kätki kistud ning wöeras sõjamees wSis Waike na-
ja l maja uksest wälja Suue tulla. Tal olid mitmed haawad
pea sees, millest palju merd ol i jooksnud ning ta jöuu üra
kurnanud. Ka nälg ja janu oli omalt poolt tugewat keha
aidanud nõrgestada. Tänades nani ta oma sidumisest üles
paistetanud käe neiu pea peale, silitas ta kuldseid juukseid
ning ütles talle mahedaste: — Sina mu hea waim, mu
haljas, kes on sinu siia mõrtsuka pesasse juhatanud?

— M a tahtsin oma ainust sõpra waatama tulla.
— Jumalad olgu tänatud, et nad sind mu peastjaks

on saatnud. S inu läbi saab terwe rahmas hukatuse eest hoi-
tud, sest sa oled tema soja pealiku äraandjate wäewallast
wabastanud. Kas saad ise ka aru, mis head sa oled teinud?

— Mina olen ainult kurja teinud ja head teiste käest
saanud, aga mitte ise teinud, ütles neiu nukralt.

— Kudas nii? Kas sa minu peaftmist kurjaks teuks
arwad?

— Taewas hoidku selle eest! See ainult trööstib mind
weel, et sa jälle waba oled. M is sa aga nende õelate ini«
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meste ja äraandjate läbi oled kannatanud, see on kõik minu
süüd, sest sellepärast ongi nad sinu waenlaseks saanud, et sa
mind peastma tulid.

— Mis need sõnad tähendawad?
— Kas sa ei tunne enam seda tütarlast, teda sa üleeile

öösi Soontagana teel kähe kurjategija käest peastsid?
— Ah sina oledgi see weike näkineid! Jah, jah, nüüd

tunnen ma sind. Mu pea on uimane ja keha nii n3rk,
istume puhkama! Ma ei tea, kust ma siia olen saanud. Kurja-
tegijad langesiwad salaja selja tagast mu peale, ma ei saa-
nud wasta hakata. Ma ei mäleta muud enam midagi —
tui ma jälle ärkafin, tundsin ma hirmust peawalu, suurt janu
ja arusaamata nõrkust oma liigetes. Kõik oli mu ümber
pime ning ma tundsiu enda kinni seutud olema. Üks naiste-
rühmas t3i mulle paar torda juua ja süia, aga ta ei kõnel-
nud mu küsimiste peale midagi ega lasknud mind ka wan-
gist lahti. Oh, kudas tänab mu süda sind, mu weiks hal-
jaS, et sina kui jumalate saadik mind peastma tulid!

Waike tahtis praegu wastaw, kui jalaastumine selja
taga kuuldawale tuli. Mölemod waatasiwad tagasi. Metsa-
vaimu naine tuli kõiksuguseid metsarohtusid pSlle sees hoides
nende poole. Aga kuidas kohkus ta ära, kui ta tütarlast
oma wangiga üksi wäljas nägi seiswat. Ruttu targas ta
tagasi nagu tahaks ta ära põgeneda.

— Seisa paigal! hüüdis sõjamees walju healega.
Wärisedes jäi naine seisma. Waike oli ta juurde jooks-

nud ja tema käest õrnalt kinni hakanud.
— Mis sul on, emakê  et sa nii wärised? ütles ta osa-

wötlikult.
— Lapsuke, mis on sul niisuguse naisega tegemist? küsis

sõjamees käredalt.
— Ta on minu hea emalik sõbranna olnud.
— Niisugune nõid, kes isamaa aruandjatega ühe kätte

all mängib!
— Kas tema ka sinu Vangitsejate seas oli? küsis neiu

lõhkunult.



— 91 —

— Mind on sunnitud! Ma ei wöinud teisiti olla, ägaS
naine suure hirmuga.

— Kes on sind sundinud, küsis sõjamees käredaste.
— Üks wöeras . . . üks tundmata mees . . . ta kogeldas.
— Kes oli see wVeras?
— . . . Üks wökras . . . ma ei tea . . .
— Aga siin ei olnud ju mitte üks, maid kaks woerast.

Kes oli teine?
Naiseke wärises kVigest lehast.
— Jah, kes oli see teine! hüüdis tütarlaps wahele.

Ütle, ütle, kes need mehed oliwad, kes selle sõjamehe siia
töiwad? Need oliwad isamaa kõige suuremad waenlased ja
ta äraandjad.

— Isamaa üraandjad! könelsiwad naise huuled heale-
tult. Kust sa seda tead?

— Ma olen kõik nende sala nouuvidamisi oma körwaga
kuulnud. Teine neist rääkis L i iwi keelt, teine Eesti keelt.
Ta heal oli mulle nagu tuttaw, aga näust ei saanud ma
pimedas mitte aru, tas ma teda enne ialgi olen näinud.

Naine oli näust muigeks läinud ja ei saanud sõnagi
suust. Ta südames tormasiwad hirmsad mõtted. Tema
mees käis siis ühe äraandjaga ja isamaa waenlasega ümber,
oli Waike tallale kippunud ja selle sõjamehe wangi too-
nud. See oli hirmus. Aga seda ei tohtinud ta ometi kelle-
gile awaldada. S i i s oleks mees talle rüngaste kätte maks-
nud, ja oleks ta ära põgenenud, siis oleks ta maailma naeru
ja pölgduse alla langenud, weel seda enam, et ta ise ka pime-
duse tegudest, mis päewa walget ei salli, puhas ei olnud.
Ta wöttis lindlaste ette, mitte oma mehe musta saladuse
äraandjaks saada.

— Lapsuke, üra kõnele selle nõiaga, ütles sõjamees
neitsile, sa näed ju ta näust, et ta üraandjate seltsiline on.
Nende tööd peawad aga nurja minema ni i toeste kui ma
sõjamees olen.

— Tema ei wöi äraandja olla, ütles Waike tindlusega.
Ta on ikka mu hea nVuandja sõbranna olnud ja peab ka nüüd,
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kus mul ema ega isa ega ühtegi lihast sugulast ilmas pole,
minu emaks jääma.

— Kuhu on siis sinu isa ja ema ja '.sugulased jäänud?
Soontagana wanema suguselts on ju suur.

— Jah, on küll.
Ehk Soontagana wanem ja ta emand nüüd surnud on,

siiski on neil suguseltsi, aga oma waesetest wanematest ja
sugulastest ei tea ma midagi. Ma tahan neid otsima
minna, kuhu jalad kannawad. Sellepärast on mul häid ja
ustawaid awitajaid waja.

— Mis, kas sina siis Soontagana wanema tütar ei
ole, nagu sa weel üleeile öösi ise mulle ütlesid? küsis wSe-
ras imestades.

— E i ole! Soontagana emand, keda ma snamaan
oma emaks pidasin, ütles mulle weel surmawoodi peal, et
ma mitte tema tütar ei olla, waid üks waene laps, kes oma
Vanematelt ära warastatud.

— Ära warastatud! hüüdis sõjamees suure tähelepane-
misega. Kust oled sa warastatud?

— Seda ma ei tea. Surm lubas mu kasuema ai<
nult niipalju kõnelda, et ta oma ülekohut waewalt südame
pealt ära sai ütelda. Ta olla seda kättemaksmise pärast tei-
nud. Üks naine olla mind mu wanematelt ära warastanud.
Ka seda nurjatumat naist ei tea ega tunne ma.

— Üks naine sind kättemaksmise pärast oma wanema-
telt ära warastanud! rääkis sõjamees järele mõteldes. Metsa-
nwimu naine oli n i i ära ehmatanud, et tal jõud üra tahtis
lõppeda. Ta jalad wäärdusiwad ja keha tuikus, ni i et
ennast ukse piida najale pidi toetama. Ta wahtis üksisilmi
wöera sõjamehe otsa. Suured higitilgad tSusiwab ta otsa ette.

— Lembit, Lembit, sai ta wiimaks suure waewaga
suust wälja. Nüüd ma tunnen sind. Sina'p see oled, sa
suur sõjamees, kõrge wanem.

— Mis sul on naisuke? küsis sõjamees imestades, tz
— Midagi! . . . ma tunnen sind . . . ma olen sind...

ma olen sind näinud . . .
— Kus oled sa mind näinud?
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Küsitan, oli uues kimbatuses. Ta oli ise ennast wörku
mässinud. Pidi ta üles tunnistama, mis ta süüdlase südame
taga warjul seisis? Hirmus!

— Armu, armu, suur ülem! ägas ta wiimaks.
— Ega ma sellepärast weel sinu pead ei taha, et sa

mind siin wangis hoidsid, wastas Lembit põlglikult.
— Minu süüd ei ole üksi see . . . oh, see on hirmus!
— Mis siis weel . . . mis on hirmus? Räägi!
— Sa mäletad weel seda tormist ööd . . . täna 16

suwet tagasi . . .
— Kas sa sellest tormisest ööst kõneled, mil mu lapsed

mult ara warastati? Seda ma küll mäletan. Ta oli minu
südames tormisem kui looduses. Aga mis tuletad sa mulle
seda hirmust sündmust meelde? Ära mõistata nii palju, waid
räägi nii, et ma aru saan. Tead sa sellest loost midagi?

Naisuke nikutas peaga... Sõnad ei tulnud tal Üle leele.
— Kes on nad ära warastanud? Kas nad elawad weel?

küsis Lembit nähtama liigutusega tormiliselt.
— Mina — oli tume kostus. Siis ei jõudnud ta

enam midagi kõneleda. Sügaw waikus walitses wähe aega
kõige kolme keskel.

— Sma, sina minu laste waras, sai Lembit wiimaks
omaS wihas sõnadele mahti anda. Kas on nad weel elus?

— Teisest ei tea ma midagi, wastas wanake healetult.
— Aga teisest küll?
— Jah!
— Kus ta on?
— Si in ! Waike siin on sinu laps! Si in on see sVlg,

mis temal lapsena taelas oli. See on selge tunnistus, et
ma tõtt kõnelen.

See tunnistus tuli liig häkiste. Isa ja tütar seisiwad
kui tiwikujud liikumata paigal. SVlg oli Vige.

— Sina, hea waim, sina minu laps! hüüdis sõjapealik
liigutusega ja lautas oma käed laiali, teda kaenlasse wStta.
— Kas on see tõsi, kas on see wöimalik? Jah, see sa oled,
sa oled minu Linda nägu, sul on tema silmad, suu, pSsed
— sa oled tema tõsine noorendatud kuju — sellepärast olid
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sa mulle esimesest nägemisest saadik nii armas. Sa oled mu
kadunud tütar, mu mäluga leinatud ja taga otsitud laps...

— Ja sina mu isa! Kiitus ja tänu jumalatele, kes nii
head minu wastu on olnud ja mind nii ruttu leida lasknud,
keda mu süda nii soojalt igatses leida. Minu önn on ära
rääkimata suur!

Nuttes seletas Metsawaimu naine ära, et ta Soonta-
gana emanda käsu peale Lembitu tütred ära warastanud.
Et ta oma tegu südamest näis kahetsema ja et õnnelik Waile
ta tema eest palus, jättis Lembit, kes oma tütre üles-
leidmise üle üra rääkimata rVSmus o l i , ta käristamata
ning tõttas oma tütre seltsis Sakala maale minema, kus
teda juba sõjamäed ammugi igatsusega ootasiwad.

13. Tühi pesa.
Hea ja kuri wöitlesiwad Metsawaimu naise südames

kangeste. Ta kahetses, et ta ennast Lembitu laste margaks
oli tunnistanud ning seega suurt wastutamist ilma ees enese
peale koormanud. Teise lapse oli Lembit küll kätte saanud, aga
tus oli teine? See mõte pani ta mürisema. Ta oli wüetima
mõrtsukas. Kus oli nende ema, Lembitu kallis abikaas? Ka
selle oli ta oma kergemeelse teuga hauda saatnud! Ja mis
tasu oli tal nüüd sellest? Tema emand ja palga maksja oli
ise ka surnud, oli meel surmawoodil oma tegu kahetsenud ja
kvik üles tunnistanud. Oh, mis hirmus! Ta hirm tõusis
weel suuremaks, kui ta selle peale mõtles, et tema mees
ühe isamaa äraandjaga ümber käib ning temaga ühes loksu
w3ib langeda. Kas ta ei pidanud mitte parem siit ära põge-
nema, sest see kõht oli talle wiimaste juhtumiste järele hirm-
saks läinud, maa oli ta jalge all kui körmetaw tuli. Ja kui
ta mees koju tu l i , mis pidi ta temale siis weel was-
tama, kui see möera mehe ja selle sõle järele pärima hakkas,
mis temale nii tähtsas näis olema ning mille ta nüüd ära
unnudl Ta ei leidnud mingit nöuu. Ta rahutu süda ähwardas
rinnas lõhkeda. Ta tunndis kui kölwatu ta oli. Ta ei wömud
ühegile õigele inimesele ilma peal julgeste silma waadata ega
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kaastundmust enese wastu nõuda. Ta mStles oma noore ea
peale tagasi, mil ta weel süüta neitsike oli, kelleft kõik lugu
pidasiwad — aga nüüd — ära põlatud käetark — ühe nur-
jatu isamaa äraandja naine — lapse waras — ema tapja . . .

Ta ei julgenud enam edasi mõtelda. Ta pähH tuliwad
ikka hirmsamad pildid, ikka hirmutamamad kogud. Ta oleks
hea meelega nutnud, aga ta nutust wöerdunud silmadest ei
tulnud pisaraid, mis walu waigistawad ja rahutumasse süda-
messe jälle rahu ja troosti toowad.

Kuna naine nii kurtis, pidas Metsawaim ise oma Liimi
isandaga selle üle nöuu, mis Lembituga teha. Pime öö oli
nad taga ajajate küüsist peastnud, aga sellegi pärast ei olnud
nad weel julged. Wistist hakati neid nüüd igalpool taga
otsima ja sellepärast oli waja rutata ning jälgesid ara kautada.
Kaua ei tohtinud nad enam ühte jääda. Liiwlane pidi oma
maale katsuma saada, enne kui ta siin kinni püüti. Aga
Lembit ei tohtinud enam walla saada.

—. Kõige parem on kui meie ta kõhe magaks teeme, sest
ühes ei wöi meie teda wötta, ütles ta oma seltsimehele, kes
mõrtsuka mõttega mitte rahule ei tahtnud jääda.

— Mina küll oma kätt tema külge ei taha panna,
rääkis Panda wiiwitades. Wangi tapma hakata — see ei
ole ühegi auusa sõjamehe wääriline töö.

— Sa oled küll wüga suus sõjamees, wastas Liiwlane
kibedaste. — Aga mis meie temaga teeme?

— Kui sa tahad, woin ma teda enese juures mängis
pidada.

— Kui kaua?
— Nii kaua kui sõda otsas on. Siis ei wöi ta enam

kahju teha. Ma usun, et ta wahest isegi oma haawade kätte
warsti üra sureb. Ta oligi juba peast üsna juhmiks jäänud.
Mõtle, kus nende hoopide ots, mis ta pähä langesiwad. Mis
sa selle kohta arwad?

— See pole mitte halb nouu. Aga kas sa pead ta
ka heasti kinni?

— Missugune küsimus! Kas Metsawaim on siin ilmas
sõna annud ja mitte pidanud?
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— SnS on hea. Teeme n i i !
— Aga — ludas siis palgaga on?
—7 Palk saab auusaste maksetud. Aga enne tööl
— Töö saab tehtud. See on julge. Aga kui ma tohe

wViksin palga kätte saada, siis oleks asi weel julgem. Meie
ei tea ka, millal jälle kottu juhtume. Sina

— Wöta siis, sa palga näljane, rääkis Liiwlane wihaga
ja wiskas talle mõned hobetükid jalgade ette.

Metsawaim pistis nad hoolega kulitesse ja juhatas nüüd
seltsimehele tee kätte, kuhu ta seniks pidi minema, kui ta kõ-
dust läbi läheb, wangi järele waatab ja ka teemoona ühes
toob, sest tähekesi käimise tahtsiwad nad külade wahel maha
jütta, et leegi neid taga otsitawadeks kurjategijateks ei hak-
kaks pidama.

Kes aga wöib ta imestust ja ehmatust kirjeldada, kui
ta kõdust tühja toa eest leidis. Esimene asi oli kõhe naist
üles otsida ja sellelt järele pärida, kuhu wang jäänud. Naine
ol i kohmetanud ja ei tahtnud hea asjaga sõnagi suust wälja
saada. Ta ei olnud weel aega saanud järele mõtelda, mis
ta peab wastama. Õigust kõneleda oli tal siin ilmwöimaw.
— Ta on enese hullus meeles lahti kiskunud ja ära jooks-
nud, kostis ta wiimaks mitmekordse küsimise peale.

— Üksi?
— A s i jah.
— Kuidas wois ta enese üksi lahti kiskuda? See ei

ole wVimolik. Sa lasksid ta lahti, naine, kõnele l
— Mana jöuu juures, ma ei ole seda mitte teinud.

Tema on oma wäega enese lahti kiswnud ja oma teed läinud.
Ma ei näinud enne, kui ta juba lahti o l i , ja mis wöisin
mina hulluga teha?

— Ah, see on hirmus rumal tükk! Nüüd läheb ta
ometi oma malewa ette otsa.

— Mis sa siis temaga siin tahtsid teha?
— Ah, kes wöib naistele kõik kõnelda! Sellest ei saa

enam midagi. Meie peame siit hoopis ära kuduma, siin on
kardetaw elada. Tee ruttu natuke teemoona minu seltsimehe
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jauks. Ma pean kõhe tema juurde minema. Enne hommikut
ära oota mind kõdu, mul on weel kaunis pikk teekäik ees,
mis wüga tarwiline on. Pane seniks kõik asjad kokku ja
tatsu maja weel enne õhtut ära müia. Homme peame teele
minema. —

— Miks peame siis siit Üra minema?
. — Teine kord, kui aega, kõneleme sellest. Nüüd too

mu sõlg siia!
— Naine kohmetas ära. Sõle oli ta ju ära annud.

Mis pidi ta ütlema?
— Ah weel üks küsimus, kõneles Metsawaim mustust

ootamata edasi. — Kas sa tunned weel Wotele sugulasi?
— Missuguseid Wotele sugulasi?
— Tema tütre lapsi. Kas see sõlg ei ole wahest nende

kellegi käest?
Naine oli kimbus. Sõlest ja selle omanikust ei tahtnud

ta midagi rääkida. Aga siin ei woinud ta waikida
— Teine kord kõneleme sellest pikemalt, ütles ta wiimaks

nöuu leides. Sa ütlesid enesel rutu taga olema. Ma toon
moona kõhe.

— Rutt küll minna, aga niisama suur rutt on mul
ka teada saada, tas Wotelel, see on minul, weel sugulasi
elab ehk ei ja kelle käest see sSlg on saadud?

— Sinul sugulasi elab! Mis see tähendab?
— Ma olen ju Wotele, Soontagana wanem. — St

— mitte üht sõna selle wasta rääkima, kui sa õnnetine sisse
ei taha sattuda. Kas elab mul weel sugulasi? Sina tead, ütle!

Naene naeris selle peale.
— Kuidas woin ma seda teada, kas sinul sugulasi weel

elab, kui ma sedagi ei tea, tas sul neid üleüldse on olnud.
Panda weresooned hakkasiwad jälle näu pääl suletama.

Tema naine ei tahtnud teda ikka Woteleks pidada.
— Naine, hüüdis ta ähwardades. Sa kuulsid, mis

ma sulle ütlesin. Pea seda meeles! Seda on meil mölemil
tarwis.
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— Kas sa Soontagana siiamaalse wanema tütart
tunned? uuris Panda edasi.

Ka see küsimus näis wäga kahtlane. Miks päris ta
mees seda nii terawalt järele? Kas ta ei tunnud wahest
tema saladusi? See mõte pani ta kohkuma.

— Tunnen! Ta on siin ka käinud.
— Si in käinud! hüüdis Metsawaim lohkudes. KaS ta

mind ka ei ole näinud?
— Miks sa seda nii imeks pannes järele pärid?
— Midagi! See tuli muidu nii jutusse. Kas sa tead,

kus Soontagana praeguse wanema tütar praegu on?
— Ei tea! Naise süda põksus pea kuuldawalt seda

walet wälja rääkides.
— Kas ta linnas ei ole?
— Kus linnas?
— Soontaganas muidugi.
— Ma ei usu mitte, et ta praegu seal on.
— Hm, siis oli ta tema ise. Pagana önn, et ta meid

ara ei tunnud, ümises ta iseeneses.
— Mis sa pomised? Kes tema ise ta oli?
— Soontagana wanema tütar. Mis m nimi jälle oli?
— Waike.
— Waike! Ei, ta nimi on Leida.
— Soontagana neiu nimi on Waike, wastas naine

kindlusega. Kus sa teda nägid?
— Saaremaal.
— Millal?
— Eile selle ajaga. Aga mis sa sellest siis nii hoolega

järele pärid?
— Ma ei usu mitte, et Waite eile Saaremaal wöis olla.
— Miks mitte?
— Ta ei ole kõdust üleüldse nii laugele wälja saanud.
— Aga ta on ka ometi kewadel seal elanud.
— See pole wöimalik.
— Noh, mina nägin teda eile oma silmaga. — Aga

mis me ilma asjata tühja jutuga aega wiidame. Pane moon
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malmis — ma pe<pt kõhe minema. — Aga pea meeles, mis
ma sulle ütlesin.

Natukese aja pärast oli Metsawaim teel. Ta oli ise.
eneses röomus, et ta Lembitust, sellest kardetawaft mehest nii
hölpsaste lahti oli saanud. Tema wangis pidamine oleks wäga
tardetaw olnud. Õnneks ei olnud Lembit teda ka mitte
täie meele mõistuse juures ega päewa walgel weel näinud,
mis talle suureks käsuks wöis olla. Muidugi ei tohtinud ta
seltsimees sellest midagi teada. Mis sellest siis oli, kui ta
wörukaela pettis?

— Kas Lembit on lindlaste marjul? küsis Liiwlane,
kui Metsawaim tema juurde jõudis.

— Lembit on niihästi kui ladunud, wastas ta kawala
naeratusega.

See oli Liiwlasele wäga meele järele. Ta jäi sellega
üsna rahule. Kui Metsawaim talle kõik teed kätte oli juha-
tanud, mida mööda ta Emajõe äärde Metsapoole maakonda
jõudis, kus ta laew marjul seisis, siis lahkusiwad mõlemad
sõbrad teineteisest. Kumbki lubas oma tõutust täita ja sõna
pidada, Metsawmm Lembitut walwata ja wangis pidada ning
Vaenlastele Eestimaale teed juhatada ja Lüwlane jälle tubliste
tasuda. Täitmise peale aga ei mõtelnud kumbki. Liiwlane
tõttas lõuna poole, Metsawaim pööris siis, kui sõber silmist
ladunud oli, otse Shtu poole. Täna öösi pidi ta Wotelega
weel kokku saama, täna pidi ta tema suu weel kinni panema,
et siis ilma kurtuseta kui Sige Wotele Soontaganat enesele pä-
rida. Tema peas keerlesiwad sajasugused hirmsad mVtted. Ükski
teine plaan ei näitnud nii julge olema kui see, et ta Vige
Wotele siit ilmast ara saadab. Kes teadis teda taga otsida?
Keegi polnud teda siin näinud, keegi ei teadnud teda taga
pärida! — Nende mVtete juurde jäi ta wiimaks kindlaks.
Siis waatas ta ülesse. Päike oli madalasse wajunud, pikk
tee seisis weel ees, ta kiirestas sammusid, et ta ohwer waheft
ootamisest ei wäsiks ja ära ei läheks.

Naine kõdus ei mõistnud aimatagi, mis hirmust teed
mehe jalad köndsiwad. Ta ei olnud üleüldse tema talitustest
ja wäljas-käimistest midagi mõistnud. Need oliwad talle
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niisama arusaamata kui ta kVnedki. Miimasest kõnest näis
talle aga midagi tarwilikku silma paistma. Tema mees ei
tunnud Waiket mitte hästi. Ta oli Saaremaal, kui ta õi-
gust kõneles, tvistist ühe Waike nägu tütarlapse näinud ning
pidas seda Waikeks. Nagu wälk löi talle üks hele mõte
pähä. Kas see tütarlaps wahest ei olnud Waike ladunud
kaksikode? Ta oli teda ju ise mere rannale wiinud, hommiku
tuulega pimedal ööl lootsikusse pannud ja kaldast minema
tõuganud. Kas ei wöinud merejumal teda wihastel lainetel
kaitseda ja torm lootsikut Saaremaa randa ajada? See wöis
Võimalik olla. — Oh, kui see nii oleks! õhkas ta südamest.
— Siis oleks hirmus mõrtsuka töö mu hinge pealt ära
wVetud ja mu patune süda leiaks jälle rahu, mida ma enam
kaua aega pole maitsnud!

Ta wöttis kindlaste ette, mehe käest selle üle selgemaid
teatust pärida ning kui iganes wöimalik, teda otsima minna.
Igatsusega ootas ta sellepärast meest koju. Õhtu jõudis kätte,
pime öö tuli peale, wasta ööd läks tuul langemaks, tõusis
tormiks maruks — aga meest ei tulnud ikka weel koju. Kaua
wäntsles ta uneta asemel, kuulatas tormi mühisemist ja wihma
ladinat, mille heal talle täna nii hirmus oli, et ta kõhe, kui
silmad wähe kinni wajusiwad, kohutawaid unenägusid nägi,
mis teda ikka uueste üles ehmatasiwad. Tuule winguwate
healte sekka kostsiwao nagu kaebawad hädahealed. Ta uskus
kindlaste, et täna öösi midagi hirmust asja sündis — seda
tundis ta oma rahutumast olekust — ta oli ju tark. Tänane
öö oli wäga selle öö sarnane, mil ta Lembitu teise tütrekese
paadiga üksi merele saatis. Sellest ajast saadik oli küll juba
maa 16 korda haljas olnud, aga siiski mälestas ta seda
hirmust ööd wäga heasti. Ta arwas tänagi weel tuulewingu-
mise sees lapse kisendamist kuulma, mis kaugemale minnes
ikka maitsemaks jäi ja wiimaks weel ainult körwus järele
kõhises. Ta oli sel korral selle heale eest põgenenud, aga see
heal kostis talle igalpool körwu ning ei jäänud kusagil
tast nt aha, kuni ta wiimaks oma südame tunnistuse hoopis
üra kustutas. Nüüd oli aga see wägew heal jälle ärganud
ja piinas ta süüdlast südant kangeste. Kukk oli kolm korda
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ju ära laulnud, koidukuma hakkas pilwe fermi palistama —
naine ei olnud ikka meel õigel musil silmi kinni saanud ega
ta mees tagasi tulnud.

!3. Mis Ma töi.
Kogutud malewa oli wäljamarsimisel, kui Lembit oma

tütrega koju jõudis. SSnum tema ladumisest oli ka ju Sa-
kala maale jõudnud ning tema jälle ilmumine tegi sellepärast
suurt röömu rahma ja malewa seas. KSige rVSmsam oli
aga Lembit ise, sest tema oli oma surnuks arwatud tütre 15
aasta järele üles leidnud. Tütar Waike ei olnud mitte üksi
ilus kui puhkew roosi öis, maid ka hea südame ja terawa mai-
muga. Tema seltsis oli igal ühel lõbus wiibida. Tema maimu
sädemed ergustasiwad ja waimustasiwad kõiki, kellel önn teda
kuulda ja näha oli.

Enne kui ühendatud malewa oma manemate järele l i i-
kuma hakkas, andsiwad wanemad märki wagusi jääda. Üks
uhkes riietes wanem ajas ratsa keset malewat ja kõneles tu-
gewa, kaugele kölawa healega: ,,Wennad, isamaa sõdijad!
Meie oleme endid wägewa ja tegema waenlase wastu ühen-
danud ja läheme oma Ngaunia wendade heaks waenu wankert
weeretama. Oleme waprad, nagu meie isad ja isaisad, keda
Mk naabrid kartsiwad ja auustasiwad! Ohwrid on antud,
jumalad on armulised, targad kuulutawad nende ilmutustest
sõjaõnne — meie wöime astuma hakata. Hoidkem ikka kokku
ja kuulgem oma wanemate õpetust, siis on kõik hea. Ma
tean, julgust ja waprust on teil igal ühel küllalt. Meie ei
wi»i waenlasele armu anda, sest ta on salalik ja tige. Temaga
ei wöi inimese kombel ümber käia. Küsige seda Otepää wa-
nema käest, kes meel ühe taewakuu eest tema kimpus oli.

— Meeme on hästi kõnelenud — Otepää manem kõne-
legu! hüüdsiwad healed läbisegamine.

Kõneleja Meeme jäi mait. Üks teine wanem astus etle.
Ta oli kaswu poolest Meemest kaugel taga, aga ta heal kõlas
pea meel kaugemale.

— Auusad Satala ja Soontagana sõjamehed! Ma olen
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wäga roomus, et teie meie waesele Ugaunia maale appi tu-
lete. Meie üksi enam ei jaksa wamlaste wastu panna. Metsi
mööda tulewad nad salaja maale, langemad öökahmakul küla-
desse, tapawad inimesed une pealt, riisuwad wara ja pole-
tawad majad ara. Enne kui meie oma mehed kokku saame,
on nad jälle läinud. Pealegi on neid nii palju, et meie
oma weikse malewaga neile midagi ei jaksa teha. Seal ei
ole üksi üle mere tulnud raudmehed, maid ka naabrid Liiw-
lased ja Lätlased. Teise kuu sees alles tuli WSnnu meister
Bertold suure wäega häkiste Otepää linna alla ja piiras
ta ümber. Meil ei olnud linnas kuigi palju sõjamehi. Wönnu
Be,rtold ja piiskopi sulased Sifsrid ja Aleksander Riiast töutasiwad
meie linna rikkumata jätta kui nad sisse laseme, sest nemad
tahta rahu tuua ja üht uut head usku kuulutada. Meie
wötsime nad kui wennad wasta, aga nemad lasksiwad ka oma
sõjamehed salaja linna tulla, kes kõik linna inimesed maha
tapsiwad, wara ära riisusiwad, majad põlema paniwad ja
meie naised ja tütred wangi wiisiwad. Kes põgenema sai,
see weel peasis palja eluga, et teistele hirmust lugu kuulu-
tada. Kui kõik riisutud ja põletatud oli, luksimad nad suure
saagiga Liiwi maale tagasi. Meie naised ja tütred on praegu
weel nende käes hirwitada ja teutada ja meie peame seda
wagusi ära laimatama. Sõjamehed, teil on mitmel enestel
naisetz, mitmel lapsed, teie tunnete abielu pühadust — mis
ütlete teie selle kohta, kui need, meie kõige kallim ilma wara,
meilt nii teutawal wiisil ära rööwitakse!

Rääkija heal wärises — ta jäi wait.
— Edasi, edasi! hüüdsiwad healed malewast. Need pet-

jad, rööwijad ja naistewargad peawad oma palka saama!
Määratu rong hakkas liikuma.
Ühel ilusal päewal odra lõikuse ajal hakkas Wönnu

linn Eesti ühendatud malewale silma paistma. Salk Riia
rüütlid, kes Polotski kuninga juurde Wenemaale pidiwad
minema, et teda Sakste poole meelitada, juhtusiwad neile
leel wastu. Kui nad aga suurt malewat eneste ees nägi-
wad, pogenesiwad nad Wönnu linna. Saadikute peamees
oli Rudolf von Iericho.
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Kõhe piirasiwad Eestlased linna ümber, wedasiwad met-
sast puid kõige juurtega linna müüri ümber kokku, ehitasi-
wad neist enestele müüri lähedale kõrged tornid, millede pealt
linna wöis tuld pilduda ja suitsu ajada ning alt wöidelda,
ja södisiwad sel wiisil kolm päewa. Wönnu linna sõjamehed
polnud niisugust pealehakkamist weel enne kuskil näinud ja
sellepärast hakkasiwad nad juba lootust kautama. Eestlased
oliwad aga wäsimata. Ühelt poolt linna mallilt hakkasiwad
Lätlased ja Sakslased, kes linna kaitsesiwad, taganema —
mitmed Eestlased oliwad juba müüri peale tunginud, sild
üleminemiseks oli pea malmis — tuule pealt oli liun ka
juba põlema hakanud — seal kõlas korraga sõnum läbi
laagri: ,,Rnast tuleb määratu raudmeeste wägi!" — Eesti
wanemad andfiwad malewale ruttu käsku endid lokku koguda
ja üle Koiwa eest ara minna.

Wönnu linn jäi ärawöitmata; Eesti malewa puhkas öodühe
järwe ääres Koiwa metsas. Wanemad oliwad nouu pidamas,
mis nüüd teha tuleb. Teisel hommikul tuli sõnum, et Liimi
würst Kaupo Liiwlaste ja Lätlastega sinna jõudnud ja selle-
sama järws äärde metsa puhkama jäänud, Riia raudmehi jä-
rele ootama. Nende wägi oli Eesti wäest mitu korda suu-
rem ja tugewam. Nüüd oli Eesti wanematel hea nouu tal-
lis, et siit wöeralt tundmata maalt weel terwete kontidcga
peaseda.

Wanemate nouupidamisel kõneles noor Wabola, Soon-
tagana wanema poeg, kui ta nägi, et teegi head nöuu ei
leidnud: ,,Korged wanemad! Ma ei räägiks mitte wanema-
tele wahele, km nüüd hea nöuu liiga kallis ei oleks. Lubage
minule üks jagu julgeid mehi, ma tahan nendega waenlaste
järelkuulamisi segada ning neid laiali ajada, et meie nad
siis kergeste ära wöime wöita.

— Noormees, sinul on kena mõte, rääkis Lembit rahu-
likult. Aga kuidas tahad sa seda korda saata?

— Ma sean oma mehed waenlastesi tüki maad eemale
üles, panen enesele siis Liiwlase riided selga ja lähen Kaupo
juurde ning wiin temale selle sõnumi, et terme Eesti sd̂ a-
wägi üle Ümera jöe ära on põgenenud. Et nad seda uwk-
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siwad, sellepärast peab mul neile üht weikest osa pögenejail
näidata olema, milleks ma julgeid mehi tarwitan, kes maen-
lasi ninapidi möistawad wedada.

— See on kardetaw katfe, noor Wambola, kõneles
Lembit, teda nooremehe julgus oli liigutanud. Sind wöi-
daks ära tunda ja siis oled sa kadunud. Eluga ei pease
nende werejänuliste käest ükski mehe hing.

— Mina mõistan Liimi keelt ja tunnen nende kombeid.
Ma usun, et mu plaan korda läheb. Kui nemad Riia raud-
mehi ära ootawad, siis peame küll tõepoolest ara põgenema,
sest nii suure hulga wastu oleks meil siin tundmata metsa-
des asjata taplema hakata. ^

See oli wäga asjalik kõne ja keegi wanem ei rääkinud
enam wasta, maid k3ik soowisiwad südamest ta kardetawale
ettewsttele tordaminemist. Lembitu süda hakkas sest saadik
soojemalt Wambola wastu tuksuma, sest siiamaale pidas ta
teda kui oma waenlase poega ka enese waenlaseks. Aga pea
nägi ta ara, et waper Wambola oma ema kurjusest midagi
ei teadnud. Ta oli waikne ja järeleandja igas asjas, aga
waper ja julge sojas. Tema healest kõlas iseäraline pehmus
ja õrnus, mis nagu sisimist kurbdust ja walu awaldas. Lem-
bitu tark silm märkas pea ära, et ta südames peidetud walu
^las, mis temas osawStnüst noore mehe wastu äratas.

Vaenlaste laagris lagunes mSne aja pärast jutt nagu
kulutuli laiali, et Eestlased põgenemas on. Lätlased ja Liiw-
lased oliwad kõhe malmis taga ajama minna. Witrst ssaupo
aga pidas oma wenna Bertoldi, wäimehe Wane ja Saksa
rüütlitega teist nöuu. Tema ütles: ,,Ootame oma wennad
Sakslased esiti ära, kes Riiast iga silmapilk suure wäega siia
jöuawad. Siis woime meie söoioa ja julgeste wahwa waen-
laste peale wöitu saada." SSjawäe seas oli aga nii suur
waimustus, et seekord keegi targa Kaupo sSna ei tahtnud
kuulda. Wiimaks andis see siis ka järele, jagas wäe
oma wmna ja wäimehe wahel ära ja laks terw: malewaga
Eestlasi taga ajama.

— Aga kuhu jäi see noor Lüwlane, kes meile Eesti
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löjawäest sõnumid töi? küsis Kaupo teel oma wäimehe Wane
käest, tema pidi ju meile teejuhatajaks ühes tulema.

— Ma ei tea ka, kuhu ta siit kadus.
— Kas meie wahest petta ei ole saanud? Mu süda

on rahutu — ma ei aima mitte head.
AMH— Kes wöiks meid petta! Ma usun, et meie Liiw-
lased mitte oma rähmast ära ei hakka andma, nagu

— Nagu Eestlased, tahtsid sa wistist ütelda, mu auus
wäimees, rääkis Kaupo kogedawale Väimehele wahele. Kas
sa oled julge selle peale, et sind Eestimaal mitte ei petetud?

— Siis ei tahaks ma enam Wane ega kõrge würsti
wäimees olla, kui ma ennast seal petta oleksin lasknud, was-
taS Wane uhkeste. Kõik on nii julge, nagu päikese tõus ja
loojaminek. Kui see lahing wöidetud ja meie sõbrad kõik
koos on, wSime warsti Eestlaste peale minna. Wane tunneb
tõik teed ja raad, maad ja mered.

— Ma tean, et mu wäimees tubli mees on ja oma
mürsule auu teeb, rääkis Kaupo kiites. Ühes koos tahame
möidu teed käia ja maad ning rahwaid eneste orjadeks
teha

— Kas sa näed, kus see wihmakull peaks olema, kes
siin wihma karjub, rääkis Wane wahele ja waatas ümber
ringi.

— Mis sõjamees wihmakullidest wahib, ütles Kaupo
uhkeste.

— Wihmakull on wana usu järele õnnetuse märk
sõjateel.

— Tühi usk. Meie Saksa sõbrad waatawad sSjaSnne
kandiku wiskamisest käru naha p e a l . . . nad on targad . . .
neid usun ma enam. . .

Ta oli wahete wahel ka kuulama jäänud. Wihmakulli
kiunumine kajas mitmelt poolt metsast wastu. Julge Kaupo
süda läks kartlikuks, healed pidiwad toeste midagi tähendama,
sest karjujaid linda ei olnud ise kuskil näha. Ruttu laskis
ta oma sõnumi toojat taga otsida. Teda ei olnud aga

M l leida. Keegi ei teadnud ütelda, kuhu ta jäänud.
Häkiste kajas wihmakulli Asendamise asemel hirmus
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kära Liiwi, Läti ja Sakste ühendatud wäe ülemate korwu.
Seljatagast tungisiwad Eestlased nii suure kiirusega nende
tallale, et mõned oma söariistad hirmu pärast käest maha
laskfiwad kukkuda ja põgenema paniwad. Kes eest ära ei saanud,
see langes peale tungijate odade ja söjakirweste alla. Õhtuni
testis hirmus taplus. Eestlased pillasiwad oma waenlased
laiali ja päewa loode ees ei olnud neist enam midagi näha.
Kõik söjamoon oli Eestlaste kätte langenud ja sõjamehed,
kes põgenema ei saanud, oliwad wangi wöetud. Woit oli
suur ja täieline. Eestlaste rööm oli otsata. Malewa loeti
üle ja leiti, et mitte palju mehi ei olnud langenud. Lembitu
silm otsis meeste ridades seda noort meest, kelle läbi õieti
see suur wöit tulnud, aga teda ei olnud mitte wöitjate seas.
Ka kõik järele otsimine oli asjata.

— Meie noor waper sõber ja wöitja ei ole wististe
maenlaste seast tagasi saanud, ütles Lembit kurwalt. Waen-
lased on ta wistist ära tunnud ja wangi wötnud ehk ära
tapnud. Wöi on keegi teist mu waprat sodijat, eneste kes-
kel näinud?

— Tema oli sõjas, kostsiwao mitmed Soontagana me-
hed. Ta andis meile wihmokulli wilistamise läbi peale hak-
kamise märki. Ta oli esimene wacnlaste wastu minema, ta
sõdis käru jöuu ja päris hullu hundi julgusega. Wististe
on ta langenud, sest ta ei hoolinud oma elust sugugi.

Asjata järele otsimised tunnistasiwad, et Wambola enam
elawate seas ei wiibinud. Temaga ühtlasi oli ka noor War-
bola wanem Maniwalde kadunud.

Öö otsa peeti rõõmust woidupidu ja kõneldi neist kaheft
noorest sõjamehest suure auustamisega.

Sõjameeste jutt oli üsna oige. Wambola oli waenlase
wäe ära eksitanud, omastele peale hakkamise märki annud
ning ise surmapölgamisega mõne Vaprama seltsilasega suure
waenlase salga sekka sattunud. Tema seltsimehed oliwad juba
langenud ning tema üksi oli weel wiie waenlase keskel järele
jäänud. Nihaga tormasiwad need tema kallale. Hullu julgu-
sega sodis ta nende wastu ja jäi ka siin woitjaks. Haawatult
ja puru wäsinult tahtis ta praegu omaste juurde tagasi
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pöörda, kui Kaupo wäimees Wane korraga metsapuude wahelt
mälja astus. Tu tundis oma sönumetooja ära ja kargas pVlewa
wihaga tema peale.

— Nurjatu äraandja! Sure siinsamas, kisendas ta
hirmsa healega ja tormas wäsinud ja haawatud nooremehe
tallale. Oma nmmast jõudu kokku wöttes pani ta wasta.
Aga ta käed oliwad juba suurest mere jooksust nõrgaks jäänud,
ta ei suutnud ennast enam kailsta. Suure hooga wuhises Wane
söjanui läbi öhu, Wambola hoidis küll oma oja ette, aga
jõuetult langes see ta wärisewast käest maha ja waenlase
hoop trehwas teda nii lugemuste pähä, et ta hingetult maha
langes. Hoop oli nii tugew olnud, et õnnelik wöitja ise ka
surnukehade üle maha kõmistas. Nooremehe meri, mis suust
ja ninast ojana wälja purtskas, wärwis ta käed ja riided pu-
naseks. Nagu tiiger, kes merd nähes meel werejanulisemaks
läheb, kargas ta röömuhöiskamisega maast üles ja tõstis nuia
teist korda, et wastase pead puruks lüia. Enne aga, kui ta
raske nui täie mehe jSuuga maha langes, pani üks müür-
gaw, tuttaw heal ta seisatama. Ta waatas ümber. Tema
ees seisis üks tuttaw nägu Eesti sõjamehe riides. Esime-
sel silmapilgul jäi ta imestades seisma. Wastased wahtisi-
wad teineteise otsa. Liiwlane hakkas tahtmata wärisema.

— Mis tahad sa siit! müürgas ta siis ja tormas
kutsumata wastase peale.

— Tumm kalamees! Haa, kust oled sa nurjatu keele wot-
nud, et sellega auusaid sõjamehi niisuguse sopaga määrida,
mille sees sa ise ojud? Wilets argpüks ja salakuulaja. Pu-
has päike kõrges taewas ei pea sinu rojast healt enam kuulma
ega taewasina su äraandja nägu nägema. Ma tahetsen, et
sinu meri seda maad peab rojastama, mis auusa sõjamehe
merega on kastetud. Sa oled heaks arwanud oma argduse üle
keeletu olla, siis tahan ma ka sinu keele igaweste siduda...

Nüüd algas wVitlus kähe tugema sõjamehe wahel. Hirmsa
wihaga, mis kartuse ja mõistuse kautab ning ainult meel
werejänu tunneb, targas teutatud Liiwlane noore Eesti sõja-
mehe tallale, kes keegi muu ei olnud kui seesama, kes hiljuti
weel Muhumaalt Saaremaa torniwahile sellesama äraanbja
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seltsimehe läbi ühe küerönga mälestuseks saatis. Ka tema
woitles surma kartmata ja osawcste, aga L i iwi würsti wüi-
mees oli temast teha poolest palju tugewam, kes osawa käega
oma sõjanuia õhus keerutas, mis ka esimesel puutumisel jul-
geste wastasele surma oleks toonud. See aga sai ennast
weel eest ära hoida ning surmaw hoop wuhises mööda.
Kassikärmusega kargas ta nüüd oma tugema wastase tallale,
löi talle oma oja sügawaste rindu, Wane wajus maha, nui
tukkus käest — ta ol i wöidetud. Selsamal silmapilgul tun-
dis wöitja seljatagust enesele n i i tugewa hoobi pihta mööda
löödama, et ta tuikus ja uimaselt oma wöidetud waenlase
torma merise rohu peale maha langes.

Wöidetud waenlased kogusiwad oma ülejäänud mehed
kokku ja kurtsiwad langenud meeste pärast. Kaupo oli oma
wäimehe Wane ja poja Bertoldi ning laugelt suurema jau
kõige wapramaid mehi kautanud. Kahju oli ni i suur, et Saks-
lasedgi oma mäega enam Eestlasi taga ajama ei julgenud
minna. Nad oliwad Eestlaste waprust tundma õppinud ja
lartsiwad neid. Aga see kahju pidi kätte saama maksetud,
kuhjaga, mitmeworra. Seda wandusimad nad Lätlaste ja
Liiwlastega. Kõhe saadeti saadikud Polotski kuninga juurde
teda ennaste poole paluma. Ka Pihkwa ja Smolenski würs-
tid lubasiwad nendega ühes Eestlaste peale tulla. Nüüd
kogusiwad wöidetud Sakslased, Lätlased ja Liiwlased' uut
wäge ja ootasiwad parast aega, mi l suure wäega Eestlastele
kätte maksma wöikfiwad minna.

Eesti wanemad toutasiwad edaspidi ikka üksteisele l ind-
laste abiks olla, sest nad oliwad ühenduse tulu ja tugewust
wiimases lahingus tundma õppinud.

— Wennad, oleme edaspidi üks süda ja üks hing!
kõneles Lembit waimustuses.

— J a h , seda töutame meie kõik, hüüdsiwad wanemad
ühel healel, ning sõjamehed laulsiwad sinna juurde:

Ühel meelel, ühel mõttel.
Üks olgu M a üle kõige. —
Seni kui on mehel päida.
Seni kui me' wendel werda.
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14. Kurb sõnum.
Pikalt wenisiwad Waikel päewad uues kõdus Vhtusse.

Ta ootas waigistamata igatsusega sõnumeid sõjaplatsilt. Ta
süda tõusis ja wajus lootuse ja kartuse wahel. Kas oli ta
kasuwend elusse jäänud ning kas tuli ta meel oma 5de ar-
muga teretama, nagu wendade wiis oli? Keegi ei wöinud
talle nende küsimuste peale wastust anda. Kes ise lootuse
ja kartuse wahel kaua on pidanud ootama, see wöib ka
aimata, mis Waike südant koormas ning talle ööd ega püewa
rahu ei annud.

Niisuguses rõhutud olekus leidis teda Lembitu saadik,
kes eel ruttu koju oli kihutanud, woidu,önumit kuulutama,
et rahmas woidult tulewat malewat auuga teaks wastu
wötma tulla. Kuidas põksus küll waese Waike piinatud süda
seda sõnumit kuuldes! Eestlased on wöitnud, sõjamehed tule-
wad suure waraga koju — Leotas, tema isa linnas, saab
suur wöidupüha pühitsetud — seal saamad noored ja waprad
sõjamehed auuhinda — wanemad annawad oma tütred kõige
wapramatele abikaasadeks — tema kasuwend pidi muidugi kõige
Vapramate seas olema, kes teda enesele wöis nõuda —
— oh, kuidas hüppas neiukese süda seda mõteldes!

Ta mõtles õnnega selle silmapilgu peale, mil ta temale
wöis ütelda, et ta tema lihane ode ei ole. Oh, missugused
silmad pidi ta siis küll tegema! Õnnega, siiski weel pool usku-
mata langes ta wiimaks tema rinnale ja jäädwalt wöisiwad
nad ühte jääda ning teineteise oma olla.

Niisugused julged mõtted woitsiwad kartuse wiimaks
hoopis üra, ja ta lootis lindlaste, et lasuwend ka teiste
wSitjate seas tagasi tuli. Ta kahetses juba, et ta mitte
enam Soontaganas ei olnud, et wend sõjahobuse seljas isa
Vuue woiks sõita ja temale lahkelt wastu hüüda:

,OH mu Srna õekene,
Sõsar sörmesuurukene,
Taputilka tillukene!
Tule, öde, tunne wenda,
Kes tuli koduje söjatzta
Sõja keeru keskeelta,
Waenumöökade mahelta."
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Oh, kuis oleks ta siis suure rVomuga noorele sõjamehele
mastu jooksnud ja teda armuga tuppa kutsunud söjawäsimust
puhkama. Ja kui kenaste oleks wend seal küsitelenud:

,,OH mu õrna Sekene,
Kust sa tundsid wennakesta?"

Ja kui nõidusliku mahedusega ei oleks ta siis Vastanud:
pOma surmasärgist itta.
Oma kalmu kaelarätist,
Oma koolekinnastesta.
Omast körmist ruunast ikka,
Oma ratsa raketesta,
Halli HSbe helmestesta."

Tähed hakkasilvad ehamas taewas helkima ning kuu töu-
sis metsatuka tagast üles, kui ootaja neiukese körw wiimaks
healesid kuulma hakkas, mis ta ärritatud rinna kangeste tõusma
ja Vajuma paniwad. Kaugelt kuulus söjasarwe heal, sõja-
meeste rSSmus lauluheli ja sõjariistade kõlin. Kui ehaneid
kuidupeiule oma õrnad huuled suutelemiseks ulatas, jõudis
Võidumeeste rong Lembitu linna alla, kus wöidupidu pühit-
semine oli määratud. Põksuma südamega otsis Waike teraw
silm sõjameeste seast oma wenda, aga ei leidnud. Tulewal-
gusel oli ka raske kaugele näha.

— Waike, mu laps, meie oleme oma waenlased wZit-
nud, uhked kurjategijad laiali pillanud ja nende wara ära
riisunud, kõneles Lembit oma tütart sõjameeste keskelt leides.
Kas sa oled ka meie woidu üle röömus?

— Jah, isake, sinu rööm on minu rööm ja sinu önn
on minu önn, sest et sinu room ja onn meie terme maa
rVSm ja Snn on.

— Need on ilusad ja oiged sõnad, kostis üks kõrge
taswuga noore ealine uhkes riides sõjamees, kes imestades
kena neiu otsa wahtis. N i i peab iga õige Eesti piiga
kõnelema.

Waike waatas kartlikult kõneleja otsa ja laskis siis jälle
omad silmad sõjameeste reas ringi käia.

— Aga mis sa ni i kurwalt enese ümber wahid? küsis
Lembit tütrelt. Keda otsib sinu tena sorasilm sõjameeste seast?

— Kas mu kasuwend ka siin on? küsis ta kartlikult.
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— Ah Soontagana wanema poeg Vambola?
— Jah! — Seda lühikest sõna kõneles miuke niisuguse

healega, et isa talle mitte nii häkiste tõtt ei julgenud ütelda.
— Meie peame päewawalget ootama, et oma mehed üle

wöime lugeda, wastas ta wiimaks trööstiwal healel, küllap
siis näeme, kes kõdu saanud ja kes oma köndid wapras
wöitluses waenuwäljale jätnud. Täna läheme pidu pidama;
kes pimedas otsib, see ei leia enese ümber muud kui pimedust.

Waike aga ei jätnud sellegipärast otsimist, ehk küll isa
teda enesega kutsus ja wöeras sõjamees temaga juttu latsus
teha, sest neiuke näis wäga ta meele järele olema.

— Meene, mu sõber, läheme wöidupidule, ütles Lembit
wöerale, kes wastu meelt Waikest lahkus ja Lembituga HSis-
tawate sõjameeste keskele kauni mäekingule astus.

Waike ei näinud ega kuulnud midagi muud kui oma
kasuwenna nägu, mis tal weel elanult silmade ees seisis.
Kehata liikus aga see otsitaw nägu sinna tänna ning ei jää-
nud kellegi sõjamehe külgi seisma, nagu waene tüdruk poksu-
wal südamel ootis ja lootis. Nagu sügamas metsas eksis
ta kingul sõjameeste lähedel ümber, käis ühest lohast teise,
wahtis oma terawa silmaga ümberringi, aga jäi petetud
lootuses seisma. Tema lähedal sirutas salk sõjamehi kastese
muru pea! ja kõneles elawalt sojast. Waike körw kuulis
seal ilma tahtmata, mis sõjameeste suud pajatasiwad.

— Wambola oli ikka üks imelik mees! Kes teine oleks
Liiwlasi ja isegi Sakslasi sel wiisil ninapidi saanud wedada!
kõneles üks maasolejatest.

Waike jäi hinge pidades kuulatama.
— Meie wend kõneleb õigust, kinnitas üks teine heal.

— Wambola oli mees, kes keoagi ei kartnud. Meie tarisime
juba, et ta enesele meelega surma otsib.

— Ei, tema tarwitas oma tarka pead ja julget südant
isamaa taluks. Ma kahetsen kõigest südamest, et ta praegu
meie seas ei ole.

— Kas ta ikka tõeste peaks surma olema saanud? küsis
jälle üks heal wahele.
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— Selle juures pole mingit tahtlust. Ta seisis ikka
kurwalt iseeneses, nagu aimaks ta oma otsa ette. . .

Waike langes polwili pehme murumättale. Ta jõud
kadus liikmetest.

— Mina usun peaaegu, et ta enesele surma otsis,
sest muidu ei oleks ta ometi nii hulljulgelt waenlaste sekka
tormanud, kust tal peasemise lootust ei woinud olla, kõneles
üks sõjamees. Kas wahest õnnetu armastus teda seda ei
sundinud tegema?

Waike kiljatas nii waljuste, et sõjamehed teda kuulsi-
wad. Poolmeeletult kandsiwad osawStlikud sõjamehed teda
wanema majasse. Ta oli pimedas otsinud ja pimedust leid-
nud. K2ik ta tallid lootused oliwad korraga kui ära pühitud.
Si is oli ta hirmus aimamine ometi tõsi. Ta armuke oli
surma otsinud ja — leidnud

Neiu südames walitses pimedus, walu ja meele ära
heitmine.

15. Sõber häda ajal.
Pimedus lautus ennast üle metsa ja maa, pilwede wahelt

pillusiwad üksikud särawad tühed läbi puude okste ja tuul
kõhises tasa metsa ladwas, kui Maniwalde oma uimastusest
üles ärkas. Ta waatas enese ümber, nagu tahaks ta ennast
selle köhaga lähemalt tutwustada, kus ta praegu oli. Ta
silmad longesiwao kõige pealt oma waenlase surnukeha peale,
mis ta ligidal lamas ning talle ühe korraga köit hirmsad
sündmused meelde tuletas. Ta tuulas wähe aega terawaste.
Waikest öörahu ei seganud teegi muud, kui m0ne sureja hoi-
gamised ja kaarnate ja kullide tisa, kes oma saaki jagades
wist tülisse oliwad läinud. Wärin käis tal üle keha neid
südamesse löikawaw heali kuuldes. Ta tõusis üles ja tahtis
ruttu siit kõledast köhast ära põgeneda. Mõne sammu peal
kõmistas ta hulga surnute peale maha. Ülesse ajades toetas
ta käega taunis kowaste ühe sõjamehe rinna peale, kust ta-
sane heal kuuldumale tuli. Ta waatas terawaste selle näu
peale, mis sel silmapilgul pilwe tagasi wälja tulnud kuupalelt
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malgust sai. See kahwatanud nägu oli talle tuttaw. Pikalt
läksiwad maas oleja silmad lahti ja tasa liikusiwad ta huu-
led, ilma et healt oleks wälja saanud.

— Wett, wett, hüüdis Mamwalde ta huultelt sõnu ära
lugedes. — Oota wähe, ma tulen kõhe jälle tagasi. Nende
sondega astus ta kiirel sammul järwe poole, mis mitte liiga
laugel ei olnud, wöttis sealt kübara wett täis ja ruttas
sellega sureja juurde tagasi. Suure waewaga jootis ta
haowatud sõjamehele karastawat wett, kastis sellega ta pala-
niat pead, peses ta haawad tarretanud merest puhtaks ja
waatas neid ligemalt. Pea sees oli suur haan,, millest pese-
mise järele jälle werd hakkas nirisema. Osawaste lõikas
ta juuksed eest ära ja sidus haawa rohuga kinni. Karas-
taw wesi ol i haiget silma nähtumalt kosutanud, n i i et nntu-
k ese aja järele juba kõnelema ja meelt märkama hakkas.

— Kus ma praegu olen? küsis ta nVrga healega.
— Waenuwäljal. Kosuta cnnost mürske meega, meie

peame põgenema — aega on wähe — waenlased wöiwad
tulla ja meid siit leida. —

— Ah jah! Mina olin sojas, ma langesin ja —
nüüd elan ma meel! E i , mul on surma haaw kulles, minust
ei saa põgenejat — peasta sina ennast — sa hea mees . . .
Termita mu kallist isamaad . . . mu rähmast . . . mu isa
ja ema . . . muud mul ei ole! Mine, wend, enne kui waen-
lased tulewad . . . mina jään siia . . . Taara kaitsku sind . . .

— Mina ei lähe nutte üksi, hüüdis noor sõjamees
Maniwalde li igutatult. Kui saatus meid kokku on juhata-
nud, siis tahame meie ka kokku jääda . . . ühes peaseda
ehk surra, kui see kõrge Taara tahtmine on. Kui sa wähe
wöid, siis lase, ma wötan su enesele selga. S i i t peam?
ära minema — waenlased saawad tõesti waenuwäljale riisuma
tulema ning siis leiawad nad meid siit üles.

— See ei wöi minna, et sa mind kandma hakkad. Sa
näitad isegi nõrk ja haawatud olema . . . Parem on, kui
sa iseenese peastad . . . Kui Taara tahab, woin ka mina
weel peaseda . . . Ma tänan sind su abi eest . . . ehk
wöin ma ise ennast aidata . . . praegu olen ma weel li iga

Vambola. 8
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n5rk . . . Rutta, rutta, tallis sõber . . . Aga enne ütle
mulle weel, kes sa oled, et ma sind meeles wöin pidada,
kui taewas mulle elu kingib.

— Ma olen Maniwalde, Warbola manem, kostis
noor sõjamees ruttu.

— Maniwalde! Ja mina olen Soontagana wanema
poeg Wambola, ütles haige wäsinult.

— Sina Wambola! See, kellest terwe malewa kõneleb!
hüüdis Manimalde imestades. Mis imelik kokkujuhtumine!
Ma tahtsin sind ammugi juba näha saada, sa waper sõja-
mees. Sinu ees olen ma kui kuu päikese körwal. Ja sind
peaksin ma waenlaste lätte jätma! Ei, seda ei tohi olla, nii
kaua kui mu soontes weel weri woolab ja silma laug liigub.

Wastupanemisest hoolimata wöttis Maniwalde Wambola
ümbert kinni, tõstis ta hiljukeste ülesse ja hakkas temaga
rutuste sinawa metsa poole minema. Minek oli waewaline.
Ehk Wambola küll kõik oma jõudu kokku wottes enese jalge
peale toetades tatsus kSndida, siiski pidi ta nõrkuse pärast
sobra najale loetama, kes ka warsti wäsimust hakkas tundma.
Köit oli suureks saanud, kui nad Beeweri järwe kaldale
pimedasse kuuse metsa joudsiwad, kus nad puhkama jäiwad.
S i i t oli hea wahti pidada. Si lm ulatas üle suure wee-
wälja kaugele waatama, mis koidukumast nii imekenats toidu-
karwaliseks oli würwiwd ja nagu teine taewas waatajale
lahkelt wastu paistis, ainult selle wahega, et ta sügawal
jalge all seisis, kuna tõsine taewas kõrgel pea köhal sinas.
Kaugel nägi silm pikka musta joont weepinnast ülesse ker-
kima, mis muud ei olnud kui mets teisel kaldal. Maniwalde
waatas wäsimata seda wärwikat taewast tõusmas koidukullas
weepinna sügawuses, seda kaugel seiswat kalda wiirt, kuulas
Ümera jöe kose kohinat, mis oma wett suure Koiwa jöe
sisse saatis — ja ta südames töusiwad mitmesugused
igatsused elusse. Kui wäga oli see pilt selle maa ja mere
sarnane, kus tema kõige kallim ja armsam wiibis. — Oh,
kui ma juba seal oleks! ohkas ta kustutamata ihaldusega ja
ni i igutsewa mahedusega, nagu oleks ta. oma armsa Saare-
piiga lähedal. Ta wäsimus oli unustatud, walu meelest
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läinud, ta meeles seisis ainult üks imekaunis inglikuju, kes
teda armastas ja kelle armastuse eest ta maailma ära oleks
annud. Aga ta oli ju weel wVeral maal kesk waenlasi,
weel wVisiwad need neid mõlemaid leida ning seega tema
maapealsele õnnele otsa teha. — Meie ei tohi mitte ära unus-
tada, et selleaegsed Eestlased paganad oliwad, kes wagaduse
ja headuse palgast, taewast ega paradiisist pärast surma
midagi ei teadnud. Nende taewas ja paradiis oli hea elu
maa peal, mille kättesaamine niisama kõrge ja igatsew ees-
märi oli, nagu ristiusu kõige wagamate soow igamese elu
järele. Neil ei olnud pärast surma mingit lobududse paika,
mingit palka. Nende elu pärast surma oli igaw ja ilma
lusti ja rõõmuta maa-aluse riigi walitseja Mana wallas
manalas. Kes sinna sai, sel oliwad juba ilma lustid ja
rSSmud selja taga. Sellepärast otsis igamees siinpool surma
enesele headust ja onne, mida teises ilmas manalas enam
ei olnud. See tundmus asus ka Maniwalde rinnas. Tema
taewas ja helkiw koidutäht oli Saare piigake, keda ta ühegi
hinna eest ei tahtnud kautada.

— Meie ei tohi mitte enam waenlaste kätte langeda —
meie peame eluga koju saama! ütles ta waimustuses enese
ümber waadates.

— Õnnelik mees, et sa seda wöid ütelda, rääkis Nam-
bola kurwalt. Ma näen, sinu soontes woolab palju kangem
isamaa armastus kui minu sees. Ma pean 'ütlema, kui ma
õiglane sinu wasta tahan olla, mind ei meelita mu isamaa
mitte tema metsadesse tagasi, ehk ta ka mulle küll armas,
üliarmas on. . .

— Waene Wambola, sa eksid, kui sa minu koju tõtta-
mise tuhinat ainult isamaa armastuseks pead. Ei, sellest ei
wöi ma mitte kiidelda. Minul on midagi muud südame
peal, mis mind tuuletiiwul koju kannaks. . . niisamasuguse
mere kaldale nagu see järw siin on. Ma ei ole sellest kellcgile
kõnelenud, aga sinule wöin ma oma wiimaft saladust usal-
dada, kui sa aga kuulda tahad.

— Sa teed mulle sellega suurt roömu, et mind enese
usaldusmeheks pead, wastas wäsinud ja haige Wambola.
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— Minu koju kutsujad on kaks sõstrasilma, mis mulle
sügawasse südamesse on waadanud ning mind otsekui ara
nõidunud, kõneles Maniwalde soojalt. Neid imesilmi, seda
lahket nägu, neid naeratawaid huuli — oh, neid pean ma
jälle näha saama, kui see ka mu elu maksaks. Wend! kas
oled sina ialgi niisuguseid tundmusi tunnud, mis minu süda-
mes praegu liigub — mis see imeneid minu südames kui
nSiduswäel põlema on sütitanud? Rtzägi, oled sina ka
mõnele nugissilmale nii sügawasse silma waadanud ehk on
mõni sõstrasilm ennast sinu poole pöörnud? Räägi, mu saa-
tuse seltsiline ja söjawend!

Maniwalde sõnad oliwad pehmed ja heal nii mahe, et
ta imejõuga ka seltsimehesse mõjus. Haige sõjamees ohkas
sügamast südamest ja wastas siis niisama õrnalt: — Meie
saatused ei ole üksi sVjas ühesugused, waid ka kallil lodumaal
— aga ometigi seiswad nad üksteisest nii kaugel nagu see
taunis taewasina meie pea köhal sellest, mis alt järwe-
sügawusest wastu paistab. Mu keel ei suuda sellest kõneleda.
Luba mind parem waikida ja jäta mind mu saatuse hooleks.
Ma tänan sind meel kord kõige abi eest ja tuletan sulle
meelde, et sa ülsi koju läheksid. Sind ootab seal önn, ar-
mastaja mõrsja, mind — oh mind ootab seal õnnetus,
millel nime^ei ole. Ma ootan, et Mana taat mu silmad
kinni wajutab, kannatused lõpetab ning oma igawasse warju-
riiki elama wötab. Röömud ja lustid on minust mööda.
Meie ei sünni ju ka kokku — mis elu see oleks, kui ühel
taewane rööm, teisel piin ja näriw walu südames? Ma
lootsin sellest woitu saada, aga ma tunnen selgeste ära, et
ma ennast lootuses olen petnud. Kui ka söjahaawad para-
newad, mu südame haawad on parandamata

OsawSttik sõjamees kuulas ta kõnet üsna lohkudes.
Hella kaastundmifega küsis ta selle suure mure põhjuse järele,
mis teda nii raskeste rõhus.

— Minu nou oli seda maailma körwade eest warjul
hoida ning oma rasket saladust enesega ühes hauda wiia,
rääkis Wambola üksisilmi laugele koidu sisse wahtides, -
aga sinule ei wöi ma ometigi ütlemata jätta. Kuula
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ja ehmata! Mina armastasin ka üht nugissilma, tema wistist
ta mind — ma ei ole sellest temale sõnagi ütelnud, tema
ta minule mitte — ma lootsin, et sõjatules ta mul meelest
üra läheb — aga tühi lootus! Mu süda on nii haawatud,
et ta lõhkeda tahab. Ma aiman hirmust õnnetust, kui ma
koju peaksin saama...

— Aga püha hiiemägede pärast, see on ju kõige suurem
onn ilma peal, kui kaks südant teine teist armastawad —
ma ei saa aru, mis sind selle juures wöib kurwastada?

— Ta on aga mu — lihane ode! rääkis Wambola
üsna healetult.

— Sinu enese lihane Sde! Oh sa õnnetu sõber! Hiied
on sind raskeste käristanud, millega oled sa seda ara teeninud?

— Mina ei tea mitte, millega ma jumalaid oleksin
wihastanud, aga siiski on nad mind nii hirmsuste
nuhelnud.

— Siis ei tohi see mitte tSsi olla. Minu süda ütleb
mulle, et siin eksitust peab olema. Katsume aga koju saada
ja asja paremine järele uurida. Seal peab üks salasolm
sees olema. Ma tahan selle peale kihla wedada.

— Ära katsu ennast ega mind petta, wastas Wambola
palawikus, sest üle jöuu käimine ja tange meeleärritus oli
ta nii ära kurnanud, et ta nüüd jõuetult pehme mätta peale
maha wajus. Ma tunnen seda asja põhjani niisama kui
oma kustutamata, nodrameelelist armastust, millel muud waigis-
tawat rohtu ei ole kui wilu maamuld. Tema on minu öde
ja mina tema wend — seda ei woi ka ükski taewa mägi
teWs teha...

Mis wöis Maniwalde weel ütelda? Ta nägi ara, et
siin sõnad ainult kahju wöisiwad teha, ja jäi sellepärast mait
olles oma uue õnnetu sõbra körwale seisma. Nüüd tuliwad
talle rasted päewad. Ta tundis enese liikmetes ära seletamata
wäsimust ning ta sõber wSitles suure palawikuga, mis talle
haawad ja wüsimus oliwad toonud. Wähe lootust oli tal,
et ta sõber, keda ta nii hea meelega oleks peastnud, meel ter-
weks saab, ja omale maale tagasi jõuab. Ta haigus läks
ikka raskemaks ja sellega ka nende wöeramaa metsades olek
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kardetawamaks. I ga päew natuke haawalt ikka edasi pShja
voole tulles jVudis ta wiimaks oma haige sõbraga õnnelikult
Eestimaale Alliste maakonda. Si is juhtus ta üksiku
metsa sees seisma hurtsiku juurde, kus üks wana emake elas,
tes metsarohtusid tundis ja nendega inimesi arstis. Selle
wanakese katuse all leidsiwad noored mehed lahket wastawötmist,
sest et sõjamehi igaüks armuga wasta wöttis. Kahekesi pöe-
tasiwad Maniwalde ja metsaeideke Wambolat, kuni see ka wi i-
maks paranema .hakkas. Ühel päewal, kui Wambola jälle
ni i laugel oli, et ta ülewel juba käis ja kõneleda wöis, tu l i
sõber lahke naeratusega tema juurde ja rääkis südamelikult:

— Kas sa näed, Wambola, meie elame weel ja oleme
pealegi oma isamaa pühal pinnal, oma isamaa inimeste seas!
Kas sa weel oma rinnas surma mõtteid kannad ning oma
nooruse närtsinust igatsed?

— Maniwalde, mu kallis sõber ja elupeastja, mu süda
tänab sind sinu abi eest, ütles Wambola liigutatult. Mina
ei mõtle mitte enam surma peale — ei, see oleks argdus ja
mitte mehe wääriline olek — aga mul on midagi muud
mõttes ja selle täitmiseks pead sa mulle abis olema.

— Kui sul oige mõte on ja kui mina sind aidata wöin,
siis hea meelega.

— Minu mSte on õige ja hea, ning aidata wSid sa
kah, kui aga tahad.

— Ütle siis aga ära. Tahtmist ei puudu su sõbral,
tui asi sinu heaks tuleb.

— Ara räägi kellegile hingelisele sellest, et mina weel
elan, et sina m i n u peastnud oled, ütles Wambola rõhuga.
Ära waata ühtigi ni i imestades mu otsa. Ma usun, et
terwe kogutud Eesti malewa mind surnuks peab ning et see
iönum juba ka koju on jõudnud ja terwel maal laiali lagu-
nenud. Kui mind keegi taga leinas, siis on see nüüd juba
möödas ning kõik on jälle rahulises korras. N i i wöin ma
wistist oma kurba saatust kõige hölpsamine ära unustada ning
ise ka unustatud saada, mis ainus tee on, kui ma oma peast-
mift õnnetuseks ei pea pidama. E i , ei, ära räägi selle wasta,
see on minu kindel nvuu, millest ma järele ei anna. Ma
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olen kaua oma elu üle järele mõtelnud — see on ainus tee
— ära eksita mind selles. Ela sina õnnelikult ja uneta oma
õnnetu söber ära, sest minu mälestus wöiks sinu head südant
kurwastada ning su onne tumestada.

Maniwalde ei woinud selle wasta midagi parata. Mõne
päewa pärast lahkus ta oma sõbrast silmameega seda töuta-
des, mis see temalt kui truult sõbralt nii tungiwalt oli
nõudnud. Ja mis selle aegsed Eestlased kord lubasiwad, seda
nad ka pidasiwad. Maniwalde huultelt ei tulnud ühtegi
svna, mis ta südames warjul seisis. Teda woeti suure roo-
muga kodumaal wasta, kui ta ennast esimest korda kodumaa
nurmedel näitas, sest ka teda oli surnute sekka loetud. Tcma
esimene käik oli nüüd Saaremaale, et sääl oma armukesega
kokku saada ning teda warsti kui mörsjat koju tuua. Wahe
ajal oli aga palju muutusi olnud, millest noorel sõjamehel
aimugi ei olnud, ja need muutused puutusiwad ka oige wal-
juste Maniwaldesse. Et nende sündmustega ligemalt tut-
wustada, peame Soontagana lähedale Metsawaimu majasse
tagasi minema ja waatama, mis seal sel ajal sündis, tui
sõjamehed waenlaste wastu sõtta lätsiwad.

16 Uued hlaanid.
Metsawaim elas juba tükike aega uues köhas, kus ta

tagaotsimiste eest julge wöis olla. Ta oli sel korral, kui ta
naene teda kõdu ootas, alles weel teisel päewal, pealegi toguni
haigelt koju jõudnud. Tema kahwatu nägu ja metslik waade
oli ta naist imestusega täitnud, aga ta ei annud siiski min-
git selget wastnst naese osawotlikkude küsimuste peale. Sel-
lest ojast saadik oli ta ennast weel hirmsamaks ja metsk-
semaks muutnud ning naene ei julgenud wiimaks enam tema
imelise oleku järele pärida, milles päewawalgust kartwad sa-
ladused warjul näitasiwad olema. Ühes tükis oli ta ennast,
nagu naene arwas, paremaks muutnud: Ta ei käinud mitte
enam kõdust ära ega jäänud päewade kaupa wälja, nagu
mõne aja eest Soontagana lähedal elades. Selle eest seisis
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ta t iht i iseeneses ja auudus plaanisid, millest ta naenegi midagi
ei teadnud. Teiste inimestega ei annud ta ennast i ialgi kokku.

Eestlaste wöidusönum lautas ennast kui kulutuli terwel
maal laiali ja jõudis ka wiimaks Metsawaimu körwu. I g a l
pool sünnitas see elawat röömu, rahmas kogus hiitesse
tokku, ohmerdas jumalatele tänuks uutse wilja ja wSttis sõ-
jamehi suure auustamisega wapra waenutee tallamise järele
wasta, aga Metsawaim ei pidanud sellest midagi lugu. Tema
äraandja süda soowis, et Eesti ülematest ükski enam tagasi
ei oleks tulnud. Neid kartis ta kuri südame tunnistus, et
need ta ilusad plaanid ja hiilgawad öhuhooned ära rikuwad.
Kui ta hoolega selle järele kuulas, kes auuga waenuwäljalt
tagasi tulnud ja kes wöeral maal surma leidnud, siis ei sün-
dinud see mitte osawötmisest malewa käekäigist, waid hoopis
isesugusest soowift. Missugune tema osawotmine sõjameeste
käekäigust ol i , seda wöime sellest näha, et Metfawaim wüga
rõõmsal tujul koju tu l i , kui ta kuulda ol i saanud, et noor
Soontagana wanem Wambola mitte enam koju ei olnud tul-
nud. Sõjameeste jutu järele oli ta tapluses surma leidnud,
ja seda wöis küll uskuda, sest kõik leinasiwad teda taga ja
oliwad ta surma pärast wäga kurwad.

Kaua oli õnnetu naene kadund Lembitu last oma sü-
dames kännud, oli oma mehe käest tema üle mitmel wiisil
teatust tahtnud saada, aga ta wali mees ei lasknud enesest
poolt sõnagi selle kohta wälja meelitada. Waesel kahetsejal
)a kurtjal naesel pakitses süda walu parast sees, aga ta ei
suutnud teda milgi wiisil waigistaoa- Ta pidi waikselt oo-
tama, kuni mees paremasse tujusse saab, ehk kuni saatus
ta peale armu heidab ning talle juhtumise teel teatust toob,
kus see neitsi elab, keda tema mees Waikeks pidas. Selle-
pärast oli ta röömus, kui ta kord oma meest lahkel tujul
koju nägi tulema ning ise Soontagana inimestest juttu tegi.

— Kuule, naene, ütles ta, ega Soontagana surnud wa-
nemal muud last ei olnud, kui üks poeg ja üks tütar?

— Minu teades küll mitte, wastas naene, kellel hea
meel oli, et mees sellest asjast rääkima hakkas. Aga miks
sa seda siis küsid?
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— Ma tahtsin kuulda saada, kas surnud wanema su-
gust weel keegi peaks elama, kes linna enesele wSiks pärida.

— Aga tema poeg ometi — noor Wambola
— On juba mätta all. Tema pärast wötku Soonta-

ganat kas wöi tont enesele.
— Woi see kena poisikene surnud! Vhkas naene. Mui-

dugi wististe wapras wöitluses?
— Wapras wöitluses woi ka wapras põgenemises, see

on üks puhas. Peaasi on, et teda enam elus ei ole. Sina
ei tea siis mitte lindlaste ütelda, kas tal wendi oli w5i mitte?

— Ei olnud wistist mitte. Aga kas öde siis oma
wanemate warandust ei päri?

— Jah, waranduse ta küll wöib pärida, aga wanemaks
ei wöi ta ometi saada. Selleks pean mina saama.

— See ei wöi minna, kostis naene kartlikult, sest ta tea-
dis, mis õnnetust see katse neile mölemile wöiks tuua. Kui
tema mees wanemaks oleks saanud, siis oleks ta teiste wa-
nematega pidanud seltsima, ja seal pidi ta mitme wägewa
mehega kokku saama, kelle eest neil asja oli körwale hoida,
mispärast nad tema teades ka oma elukohta oliwad muut-
nud. Ja et tema õige Wotele ei olnud, seda teadis ta naine
liiga selgeste.

— See peab minema, kostis mees ähwardawalt, wöi
kui ka kõik manalased minu wastu lahti peaks lastama.
Enne peame aga kõhe surnud wanema tütre üles otsima ja
tema warajagamise ära õiendama, et ta pärast meil ses as-
jas enam tülis ei oleks.

— See on oige n3uu, ütles naene rVVmuga, sest sel
wüsil wöis ta ladunud Lembitu tütre jälgile saada. Kus
ta peaks nüüd olema?

— Kas ta Soontaganas siis ei ela?
— Ei ela. Sa ütlesid, et teda Saaremaal oled näi-

nud. Kus köhal see oli?
— Kas sa siis arwad, et see ikka Soontagana piiga oli?
— Ega mina teda ei ole näinud. Kui ma teda näha

saaksin, siis wöiksin ma kõhe ütelda. Lase mind waatama
minna.



— 122 —

See nöuu ei olnud mitte paha. Ise ei tahtnud ta en-
nast Saaremaal enam miski hinna eest näidata. Sellepärast
oli ta naise ettepanekuga wäga rahul.

— Sa pead kawal olema, rääkis ta siis naisele, ja ta
siia meie juurde tooma. Ta ei tohi paha nouuandjatega
kokku saada. Sellepärast pead sa oma teele osawust ja nõia
kunsti tarwitama, kui lubamised üksi ei awita.

RöSmuga lubas naene kõik täita, mis mees iganes
nõudis. See mõte oli ju ometi ta armsam ja igatsetawam
eesmärk olnud, sest nüüd wöis ta teada, mis ta nii südamest
teada saada igatses. Selle reisi kulles rippus ta südame
soowi täide minemine ja kõigist süüst wabaks saamine, ehk
lootuse langemine ja süüdlaseks jäämine ise oma südame
teadmise ja jumalate ees. Sellest wöime juba mõista, mis-
suguste õrritatud mõtetega ta teele läks.

Metsawaim oli sellega ka wäga rahul. Tema peas
liikusiwad teistsugused mõtted ja korralikud plaanid, millede
täidesaatmiseks tal mõni aeg naist kõdus eksitamas ei olnud.
Tema kõige suurem soow oli Soontagana wanemaks saada ja
selle ettewötte eest tahtis ta kõik teha, mis iganes woimalik.
Tema plaan Lihula kalmumäel, ei olnud mitte täide läinud.
Wotele oli lüll lubatud ööl sinna tulnud, aga tema suur koev
kaitses teda mõrtsuka eest. Ni i pea, kui see wanakese peale
targas, oli tal tugewa ja wihase korraga tegemist. Kui ta
toeraga walmis sai, ei olnud Wotelet enam kusagil näha.
Ta oli wistist tema hirmust nöuu märganud ning nüüd
wVis ta awalikult tema wastu ülesse astuda ja ta nouu
nurja ajada. See mõte piinas teda rüngaste. Kätte ta teda
wistist küll ei saanud, sest ta oli juba enese elukoha targaste
ümber wahetanud, aga wanemaks saamise juures wois ta
talle tüliks olla. Ta ei oleks oma hirmust plaani nii ruttu
tatti jätnud, kui Wotele mitte sest ajast saadik hoopis üra
ei oleks ladunud. Ta ei teadnud teda kusagilt otsida. Aga
wanema auust ja wöimuseft ei tahtnud ta sellegi pärast ilma
jääda. Ebausklik, nagu Metsawaim oli, mõtles ta sellepä-
rast ühe kuulsa kougelt targa juurde minna ja temalt oma
tulewiku üle otsust nõuda. Kaugelt tarka ei walinud ta
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mitte üksi sellepärast, et need ikka kuulsad on, maid ka juba
selle kartuse pärast, et teda ligidal wahest ära tuntakse.

17 Targa juures.
Ni i wottis ta siis warsti peale selle, kui naene üra

Saaremaale läinud, teereisi läbi Metsapoole maa ette All is-
tesse, kes sel ajal kuulus tark ,,Aru eit" üksikus metsahurt-
sikukeses elas.

Ühel tormisel sügiseööl jõudis ta ,,Aru eide" hurtsiku
juurde, mis sügawal suure metsa sees ühe kõrge kingu peal
kolme suure kuuse warjul seisis.

Kuused kohasiwad tormi käes ja segasiwad seda sügawat
rahu, mis majakeses weel wähe aja eest oli walitsenud. Kolde
kiwi peal istus wana eideke, kes wärisewal käel uut peergu
põlema süütas ja pihti pani ning siis hoolega ahju korwale
kuulas, kus haige asemel praegu üles oli ärganud. Ta
oli toidu malmis teinud, parema oja hingede jauks laudile
wiinud ja ülejäänud jau haige ja enese tarwis ahjuotsale
pannud, et ta kauem soe seisaks. Nüüd wöis söömaaeg al-
gada, sest haige oli enese istukile ajanud ja tasase healega
kõnelema hakanud. Lugijale olgu siin waikuse kohta seda
nimetada, et praegu hingede aeg käes oli, mi l kõik wagusi elasid.

— Waesed hinged, kudas nad huluwad ja winguwad,
ütles haige, kelle kahwatanud näu peale punakas piirutule
walgus langes. Oh neid on sellest sojast saadik palju roh-
kem, kus nad wöidu eest langenud!

— Jah, ja just kõige wapramad noored mehed, keda
igal pool taga leinatakse, wastas wanake osawötlilult. Ku i
minul ka mõne wasta sugugi kaastundmust poleks olnud,
siiski läheb mu meel haledaks, kui rahwa kahetsuse peale
mõtlen.

— KeS peaks siis need olema, keda rahmas ni i taga
kahetseb ja kelle pärast sina, hea emake, rahwa kahetsuse
pärast leinad?

— Kõige pealt kaks noort wanemat Wambola ja Mani-
walde ning weel mitmed teised waprad sõjamehed.
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Noor sõjamees, kes keegi muu ei olnud, kui meie tuttaw
Wambola, öhkaS sügawaste. — Ma usun lindlaste, et nad
mitte mõlemad ei ole langenud, ütles ta siis nSrga healega.
Teine neist saab pea oma koju jSudma, kus teda omaksed
rõõmuga wastu wötawad.

— Kui see nii oleks! Aga ta waene peab nägema, et
saatus selle aja sees walida käega ta omaste majas on mäs-
sanud ning armsamad siit ilmast ära wiinud. Minulgi on
sellest noorest waprast sõjamehest kahju, ehk mul küll asja ei
ole tema kurbdusest osa wötta.

Nooremehe weri hakkas kärmemalt jooksma. Poolhmge-
tult küsis ta rutuste: — Kellest sa kõneled, hea emake?

— Eks ikka Wambolast, Soontagana wanema pojast.
Kas tema siis see ei olnud, kellest sa ütlesid, et ta weel
elada ning koju saada jõudma?

— Ei, ei, ma rääkisin teisest — Maniwaldest. Aga
mis on siis Wambola kõdus sündinud?

Emake seisis natukese aega mait. Tal ei näitnud lusti
olema sellest asjast kõneleda.

— Jätame selle ju tu , ütles ta nnimaks üles tõustes
ja söögilaua juurde minnes, et toitu lauale panna.

— Ei, kõnele weel. Ütle, mis on Soontaganas sün-
dinud, küsis haige kannatamata healega.

— Soontagana wanem ja ta naine on mõlemad ära
surnud, kostis Aru eit rutuste. Nende surma üle olen ma
röomus, aga poja surmast ei rõõmusta ma ennast mitte —
temal polnud sellest ju süüdi — pealegi olnud ta wäga südi
sõjamees.

Wambola huuled laksuvad köwasti kokku. See teatus
mõjus temasse nii wägewaste, et ta waewalt weel ennast
jõudis waigistada. Kahekordse raskusega litsus ränk saladuse
koorm siin teda. Kui heameelega laseks iga kannataja enese
murest teisi osa wVtta, mis walu kergitab ja troosti südamesse
saadab, aga ta ei tohtinud, ta ei wöinud oma saladuse katet
kergitada. Ta oli ilma ees surnud, ta pidi ka oma hinge
önsuse juures ilma ees surnuks jääma. Wagusi kannatas ta,
mis saatus temale tannatada annud. Aga see imestas teda
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Väga, et wanakene Soontagana wanema surma üle röVmus
oli. Mis pidi see tähendama? Kui ta selle üle seletust nõu-
dis, wastas wanake pool paha meelega: — Ma ei taha
manust asjust enam rääkida ega krrbi sündmusi meelde tule-
tada. Pealegi puutub kõik see lugu sinusse meel wähem kui
minusse — mis sa kõiki asju järele pärid?

Ehk see ütlus nooremehe meelest küll lõige wildakam
oli, siiski ei wöinud ta midagi parata, waid pidi rahule
jääma, kui ta ise oma saladust ära ei tahtnud anda. Selle-
pärast jäi ta wagusi. Ta kuulas terawaste.

— Kuule, hea emakene, kas keegi ei käi w5ljas? küsis
ta wiimaks Aru eidelt, kes toitu lauale oli kännud. Mina
nagu kuuleks sammusid toa seina ääres.

— Ma ei ole midagi kuulnud. Kes siin ometigi wöib
olla? Niisugusel ööl ei lähe keegi oige inimene hulu alt wälja.

— Aga ma tunnen astumise wärinat.
— Siis hulguwad hinged siin ümber. Waesed hinged,

ei ole teil ka rahu tormi ega wihmaga. Ma pean neile
weel rohkem toitu wiima.

— Hinded ei wSi ju nii rasked olla, et maa pind
astumise juures liigub.

— Tühi arwamine. Sa oled weel haige ja sellepärast
kuuled sa heali ja tunned astumisi, mis kuskil olemas ei ole.

Wambola ei wöinud selle wastu midagi enam ütelda,
sest tõepoolest oli ka kõik wagusi jäänud, ja ta körw ei kuul-
nud tuule wingumises enam midagi wöerast healt.

— Kui minu hea seltsimees ka ikka hulu alla on saa-
nud ! Vhkas ta wiimaks. I l m on wäga paha.

— Ma keelasin teda küll minemast, wastas wanake,
aga ta ütles, et mitte enam oodata ei wöida. Sina olla
juba paremaks saanud, ja teda kutsuda isamaa kohused. Nii
ei wöinud ma teda ka enam keelata.

Jah, teda ootab kõdus auu ja onn! ütles haige kurwalt.
Kes ta ise pidi olema? Minule ei ütelnud ta oma

nime ega seisust mitte. Ma usun aga, et ta mitte liht sõja-
mees ei olnud, ehk ta küll ennast selleks püüdis näidata.

Wäljas ukse taga oli kolistamist kuulda.
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Mõlemad tous olejad jäiwad terawalt kuulama: Wäl-
kolistamine ei lõpnud ära. Näis just nii olema, nagu

otsiks keegi toa ust.
— Kas seal hinged kolistawad wöi on keegi kehaline

hing ukse taga? küsis majaemake toast piirutulega uksele astudes.
— Tee lahti! wastas heal ukse tagast. Ma olen ini-

mene ja otsin sinu juurde teed, aga pimedus on nii suur,
et ustki ei leia.

— Mis sa nii hilja siit weel otsid?
— Ma tulen tulewiku pärast sinult nouu küsima, kui

sa see kuulus tark ,,Aru eit" oled, kostis heal edasi.
Wanake tegi ukse lahti ja walgustas piiruga pimeda

öö sisse. Sisseastuja oli üks wanadlane kuiwetanud mehike,
keerlewate silmadega, mis ühegi asja peale paariks pilguks
puhkama ei suuda jääda, maid ikka oma waatepunkti wahe-
tawad. Ruttu käisiwad ta silmad wanakese pealt weiksesse
poolpimedasse tuppa ning leidsiwad wiimaks woodist noore-
mehe üles. Et haigus ta wäga ära oli kurnanud, sellepä-
rast ei tunnud sisseastuja teda mitte ära. Siiski oli
ta nägu talle nii tuttaw, et ta pilk tema peale kauem pea-
tama jäi. Kui ta märkas, et noormees teda ka niisama te-
rawaste silmas, pööris ta enese näu körwale ja waatas enese
ümber. Tuba oli weikene. Ühes uurgas seisis weike lahtise
keresega ahi, mille suu ees koldes pada koogu otsas kõlkus.
Wana emake oli lõuka otsa maha istunud ja wahtis nii te-
rawalt wöera otsa, nagu tahaks ta tema südamesse waadata
ja sealt tema nurjatust ära lugeda. Ebausklik mehike kautas
oma julguse ja hakkas peaaegu kartma.

— Istu ja kõnele oma asi ära! ütles eideke lühidelt,
mis näitas, et talle see mees mitte meele järele ei olnud.

— Sa ei ole mulle mitte wastanud, kas sina see ,,Aru
eit" oled, wöi pean ma teda weel laugemalt otsima.

— Minap' see olen. Kõnele!
— Ma tahan oma tulewikku kuulda.
— Mis asjas?
— Seda woin ma siis sulle ütelda, ka sa üksi oled.

Kes on see mees seal?



— Haige sõjamees. Tema ei eksita meid. Kõnele!
Mehike näis kimbatuses olema. Tema ei sallinud wöe-

raid oma plaanide juurde. Aga tal ei olnud julgust tarka
oma nõudmisega pahandama hakata, sest see sönakasin olek
ei tähendanud palju head.

— Soontagana wanem on surnud, mana ja noor, al-
gas wöeras kogeloes, ja ma tahtsin sinult, sa kuulus tark,
küsida, kas seda woib ette teada, kes uueks wanemaks saab?

Seda küsimust oli tark kõige wähem mõistnud oodata.
Talle ei näitnud see sugugi meele järele olewat.

— Mis see sinusse puutub? küsis ta häkiste.
— Mina wStan isamaa asjadest ja ta käekäigust ela-

walt osa, sellepärast tahaksin ma seda hää meelega teada saada.
— Sina tahtsid aga oma tulewikku kuulda saada.

Kas see sinu tulewikuga kokku puutub?
— Jah, wäga sügawaste.
— Sina tahad wonemaks saada?
— Mitte teenimata wiisil. Mis tulewiku tähed sellest

ette ütlewad?
— Ma ei ole seda mitte järele uurinud. Niipalju

wöin sulle aga nüüd juba ütelda, et uueks wanemaks ai-
nult üks waper sõjamees saab walitud ja mitte üks niisugune,
tel sõjamehe waprust karwa wäärtki ei ole. Nüüd tarwitab
aeg wapraid mehi, seda tunneb rahmas ära ja walib wane-
mateks kõige wapramad. Mis wapruse teud oled sina ära teinud?

Kuulutuse ihaldaja, kes, nagu auusad lugejad isegi juba
üra tunnud on, muu ei olnud kui tuttaw Metsawaim, ham-
mustas mokad wiha pärast kokku. Wanakese teraw maade
ja käre toe ütlemine tegi ta üsna rahutuks. Maha surutud
wihaga wastas ta: — Ma tarwitan ettekuulutusi, mitte küsimisi.

— Kes minu küsimisi ära ei taha wastata, sellele ei
kuuluta ma midagi, ütles tark lühidelt.

— Mul on õigust wanemaks saada, aga üks kardetaw
waenlane on mul teel tüliks, kes kõik mu ettewötted nurja
püiab ajada. Kuuluta head!

— Õigust wanemaks saada oli ühel ainsal inimesel,
aga seda ei ole enam oma õigust nõudmas. Ühe nurjatu
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Üraandja, endise Leedu orja Panda läbi langes ta oma waen-
lase kätte, kes siiamaale Soontagana wanem oli ja nüüd ära
on surnud. Üks teine inimene, kes õnnetumale wanemale
kõige lähemal on seisnud, ei lähe enam seda nVudma, mis
Sigele pärandajale ülekohut on tehtud. Sellepärast ära looda
sina asjata ega ära kiitle oma õigusest, mis sul ei ole. Wa-
nemate kogu saab uue wanema walitsema, kes selle wäärt
on. See on minu ettekliulutus. Su l ei ole waja teda us-
luda, aga ma ütlen, et see täide läheb.

Metsawaim oli kui piksest löödud. Tommatsed löiwad
talle kehasse, ta käed tombasiwad rusikasse, silmad wälkusi-
mao tuld ja keerlesiwad ühest köhast teise ning weri tõusis
pähä. Suure waewaga jõudis ta oma tulist wiha tagasi hoida,
mis teda igakord murdjaks metsaliseks oli muutnud. Aga
kartus halwa ettekuulutuse pärast waigistas teda weel nii,,
et ta mitte mõistuseta wihatujusse ei langenud.

— Sinu ettekuulutus ei ole Sige, ütles ta wiimaks
sunnitud naeratusega. See üks, kellel pärimise õigust on,
tahab aga oma õigust ka nõuda ja mitte m3ne memme wii-
sil ahju tagasi waadata, mis teised teewad. —

Need sõnad möjusiwad ime j3uul ettekuulutajasse. Ta
Vanadusest kollakas näukarw muutis ennast weel mitmet
moodi. Tema teraw, läbitungiw maade muutis hükiste peh«
meks, mahedaks; ta silmist paistis kange sisimine liigutus.
Wöidu roömus waatas teda Metsawaim ja imestades haige
sõjamees.

— Kas ta weel elab? kogeldas ta wiimaks.
— Jah, elab ja pärib oma õigust, wastas Metsawaim

ehk endine Panda uhkeste, sest nüüd näis korraga wöit tenm
pool olema.

— Tead sa seda tõeste?
— Toeste jah!
—̂  Kus ta on? Ütle mulle seda, see on mulle wägcr

tähtjas . . . Tark oli woidetud.
— Siin, sinu ees, ütles Metsawaim uhkelt.
— Si in, minu ees! Sina! Sina ise!
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Olimeue anne
Wend ja öde. — Woeras wanale. — Waenlased. — Sureja

ema sõnad. — Wanema matusel. — Metfawaim. - Kaks talameest
— Torniwaht.

Teine anne.
Tormine öö. — Armupaelad. — Vnnramlse peal. — O«<a<

mata ö«n. — Tühi pesa. — Wis sõda <oi. — Kurb sõnum. — Sõber
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nägemine. — Kinni hüütud. — Tähtjas leidus. - Waenlased Wt l .
jandi all. — Weel kord wend ja öde. — Kes on see neiu? — Tund-
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Veljas anne.
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Igast raamatu poest saada. Hulga wiisi ostjad saa«
wad kSrged protsendid.

Arwustused Kesti ajalehtedest.
Postimees Nrjutab ,,Wambolasi«: „ Nii uue raamatu nimi. mille

ilmumist rõõmuga wSime terwitada. Nümafel ajal on lüli Eesti kirjanbuse
längusolelu üle õigusega kaebatub. Seda röömustawam on siis. tui jälle üks
suurem tiiö meie weikest lirjanbust rikastab. Ja nimetatud raamatu tähtsust
tõstab iseäraliselt see, et ta toimetaja oma jutustuse aineks Eesti ajaloo on
walmud. Ajaloolikkude jutustuste tähtsust on suuremate rahwaste juures M
selgeste tuntud. Need annawad I2bu ja õpetust ühtlasi . . . Sellepärast poi-
miwad osawad lirjanilud tähtsaid ajaloolisi sündmusi Mustusteks ^a tutwus-
tawab ajalugu jutulujul rahma laiemale ringkonnale . . . Aga jutustustest on
kõnes olew raamat alles esimene suurem töö sel wähal. Ta tirjutaja ütleb
eeskõnes, et sellega Eesti wanaa^a ja ajaloo tundmist edendada tahab. Ja
fee püie on tal ka hästi õnnestanud. Jutustuse ajaks on Eesti nmbaduse
sõda walitud, lus Eesti r«hwa» oma iseseisuse wisa wöitluse järele küll laotas,
aga auuga laotas . . . Et Eesti ajaloo lohta üliweidi lindlaid teadusi on,
siis on raamatu lirjutcya ülesanne raske küll, Siget selle aja wilrwilandjat
juttu teha. 3a on terawasti lõike tarwitanud, mis iganes sellest ajast teada
on, nagu seda jutus ette tulewad kõnekäänud tunnistawad . . . Kõne wiis on
M u s soraw ja lõbus, kui ta msni lönelilän weibi wana magu, aga siin jnst



jutu ilcks on. Ilusad rahwalaulud on sündsasse kohta wahele paigutatud.
Mis muud, lisanduse sõber, kui muretse omale fee uus raamat ja öpi sellest
oma esiwanemate elu enam tundma. Küll siis näed, et minuga ühes raamatu
tibutajale ,,aitah" ütled".

Geöti Postimees lirjutab ,,Wambolast": Meie oleme esimes, ande
läbi lugenud ja julgeme selle üle järgmist kriitikat «maldava: Sess andes
laamad 3 isesugust elu cttetulelut ja nende saatust aja-kohaliselt tirjeldub.
Kirjanik on püidnud mana Eesti elu maimus ja t?ma juhatuse sihis tö'k neid
elu juhtumisi, mis ta seilajal lõige Eestlase elusse puutusiwad, iseäralikult aga
neid, tes selles Nambola jutus tegewliselt ehl lannatUlult ette astuwad, tänja
asjatohaliselt kujutada, ning seega manaaegset Eesti iselnomust lugejale selge-
maks teha. See toö on esimeses andes laumste lorda läinud ja seega Eesti
ajaloo lisandus jälle ühe tähtsa rüki materjali oma puuduse täienduseks möit-
nud. Kui meie selle peale mõtleme, et Eestlaste ajalooline lirjeldus üli «etle
on, ja suurendamine ja laiendamine Eesti rähmale sest ajast armast mälestust
palub, kus Eesti pmna üle Eesti wanemad walitsesid ja oma Ecöti poega-
dega seda pinda pealetulejate eest laitseda pmdsiwad, siis saame meie selle
arusaamisele äratud, et nimetatud ,,WamboIa" raamatu lirj«ldu« ti>ü Eesti
aialoo teaduse edenemise lohta on; seepärast soowlme, selle raamatu annetele
rohkest lugijaid. — l . " l .

Sakala kujutab pikemas kriitikas ,,Wambolast": ,,Iutukir^utaja an ras«
lema aine walinub, mis Eesti lirjanikul ial woib walida olla. Meie rahua
endise aja peal seisab paks pime l in i l , mille awamiseks meile ajalugu mähe
materjali on jätnud. Üksikud märkutesed siin ^a s«al, kohtade ja Eebti wanc-
mate nimed, mida arwa lorda mõni ajaloo lirjuta^a mööda minnes üles ta-
danud, on töil, mis tirjanikul saada on. Nende märal peab nüüd tirjanit
minewiku pimedusel ümber otsima, peab enesele selleaegse rahwa tegemise,
n,5tlemise, meel enam — rääkimise wiisi ette kujutama . . . Täielist otsust ei
wöi mmdugi temast weel saada, aga esimene anne on igapidi wäärt parema
Vesti ttrjanduse selka arivata, mitmest teisest algupäralisest jutust on ta, wüib
nii ütelda, pea osa pikem; seda ja weel enamgi wöib ta ajaloolise lolluseade
ja tõsiduse lohta ütelda . . . Jutt ise läheb juba efimises andes pönewals ja
mis weel enam, tal on launis muinasline maitse juures. Iu lus ettetulewate
inimeste iseoomude tirjeldamiue, kui palju seda esimese ande järele wöib ütelda,
on laumste lorba läinud, äraandja Panda juures ei ole enam midagi soo-
mida. Niisama mehelikku ^a tugewat iseloomu tunnistab Lihula wanem, üle-
üldse astub wana Eestlaste Uvtne loomuline tarkus ja wisam.elsus tihti
kenadts piltides ette."

Olewikus lönelewad laks arwustajat. —vu. ütleb: ,,Algupäralise
Eesti taanduse ilmumine on weel launis aruldane . . . Hää meelega tere-
tab sellepärast iga kirjandufe armastaja algupäralist toodet, liiatczi weel kui
see meie omast elust on wöetud. Sellesarnaseks tuleb ka ülemal mmetatud
A, Saali jutustust ,,Wambolat^ lugeda. Jutustus niiib meid tembitu aega
tagasi ... . Soowitame raamatut soojalt kõigile Eesti lirjanduse sooradele."
— Uks teme arwustaja ütleb: , , Iutu jools on ladus, kõne tölaw ja keel
puhas ning nimed on ilusad eestilikud. Et see jutt rohleste lugijaid ja
lugejad rohteste lõbu saamad leidma, see on lahkemata lindel^.

Teise ande lohta liputab — en. ,,Lubaduse järele ilmus peagi ,,Wam:
bola" teine anne. Ja misamasugüZe ponewusega nagu esimest annet oleme
teistki lugenud. Me ei ole endid omas lootuses mitte petnud, lui Vambola
esimese ande Meie arwasime et M t wististe mõnus saab olema. Suure
igatsusega ootame järgmisi andeid. —

? 23. »llpliH« 1889 r.
Trütitud 3l. Grenzsteini trülitojas Tartus.
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aruandja, endise Leedu orja Panda läbi langes ta oma waen-
lase kätte, kes siiamaale Soontagana wanem oli ja nüüd ära
on surnud. Üks teine inimene, tes õnnetumale wanemale
kõige lähemal on seisnud, ei lähe enam seda nõudma, mis
oigele pärandajale ülekohut on tehtud. Sellepärast ära looda
sina asjata ega ära kiitle oma õigusest, mis sul ei ole. Wa-
nemate kogu saab uue wanema walitsema, tes selle wäärt
on. See on minu ettekuulutus. Su l ei ole waja teda us-
kuda, aga ma ütlen, et see täide läheb.

Metsawaim oli kui piksest löödud. Tommatsed löiwad
talle tehasse, ta käed tömbasiwad rusikasse, silmad wiilkusi-
wad tuld ja keerlesiwad ühest köhast teise ning weri tõusis
pähä. Suure waewaga jõudis ta oma tulist wiha tagasi hoida,
mis teda igakord murdjaks metsaliseks oli muutnud. Aga
tartus halwa ettekuulutuse pärast waigistas teda weel n i i ,
et ta mitte mõistuseta wihatujusse ei langenud.

— Sinu ettekuulutus ei ole õige, ütles ta wiimats
sunnitud naeratusega. See üks, kellel pärimise õigust on,
tahab aga oma õigust ka nõuda ja mitte mõne memme mii-
sil ahju tagast waadata, mis teised teemad. —

Need sõnad möjusiwao ime jöuul ettekuulutajasse. Ta
wanadusest lollakas näukarw muutis ennast weel mitmet
moodi. Tema teraw, läbitungiw maade muutis häkiste peh-
meks, mahedaks; ta silmist paistis tange sisimine liigutus.
Wöidu röömus waatas teda Metsamaini ja imestades haige
sõjamees.

— Kas ta weel elab? kogeldas ta wiimals.
— Jah, elab ja pärib oma õigust, wastas Metsawaim

ehk endine Panda uhkeste, sest nüüd näis korraga wöit tema
pool olema.

— Tead sa seda tõeste?
— Toeste jah!
— Kus ta on? Ütle mulle seda, see on mulle wäga

tähtjas. . . Tark oli wöidetud.
— Siin, sinu ees, ütles Metsawaim uhkelt.
— Siin, minu ees! Sina! Sina ise!
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— Ära liialt ennast üles ärrita, ma ei taha sulle
mitte kurja teha — mina see olen!

— Walelik, petja! Sina ei ole mitte Wotele. Su l
ei ole ühtainust kriipsugi näus tema sarnadusest, hüüdis lark
wanake wihaselt ja jälle oma külma olekut tagasi saades.
— Maletajaid ja petjaid ei salli mu silm, sest neid nähes
tuleb mulle hirmus Panda ja see ütlemata õnnetus meelde,
mis ta ühele perekonnale saatnud. Kui sa selle mõttega siia
oled tulnud, et üht abita mana naist petta, siis mine kõhe
oma teed ja ara astu enam ialgi üle minu ukse läwe.

Jälle mässas Metsawaimu südames hirmus torm. Ta
ei wöinud seda aimatagi, et see naine ka Wotelet oli tuimud
ning teda mitte Woteleks ei tunnistanud. Sellega oli tal
jälle üks suur tiwi rohkem teel tüliks, millest seda raskem
üle oli saada, et ta terwel maal kuulus ja lugu peetud
,,tark" oli. Tal ei olnud lusti kauem niisuguse wastasega
tülitseda, kus tal ka kutsumata pealtkuulaja oli. Ehk sügise-
sel ööl ilm küll hirmsaste mässas ja tormas , siiski ei wöümd
Metsawaim ütelda, et ta südamel waiksem lugu ol i , kui ta
pimeda metsa all koju poole teed otsis. Tema murdis oma
pead sellega, kes see ,,tark" pidi lüll olema, et ta Soonta-
gana lugu nõnda selgeste tec.dis ja wana Woteletti weel
tundis. Kui niisuguseid inimesi weel palju oli, siis wöis ta
küll oma wanemaks saamise mõtted tohe warna pauna ning
ennast warjul hoida, et teda keegi näha ei saaks, ja kui petist
weel ilma ette ei kistaks. Ta kahetses omas kurjas südames
wäga seda käiki, mis ta suures lootuses laugele targa juurde
ette oli wötnud. Aga see ei hirmutanud teda weel tagasi.
Palju ei wöinud ju inimesi enam olla,, kes nii waml sünd-
musi ja inimesi weel tundsiwad. Kui see wanake oma ninaga
wahele ei saanud, siis polnud weel suurt wiga, mõtles mee2
ja sammus pimedasse metsa. I lma nõuta edasi rännates
tuli tal häkiste üks hea mõte pähä. I lma et kauem selle
üle järele oleks mõtelnud, muutis ta kõhe oma tee sihti ja
seadis sammud Lätimaa poole. Miks ei wöinud ta nende käest
abi saada, keda ta enne juba oli teeninud? Miks ei wöinud
ta oma tugewaid sõpru siin enese tasuks tarwitada, kes ome-

Wambllla. 9
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tigi Eestlaste «vihasemad waenlased oliwad? Ta oli röömus
oma hea mõtte üle ja astus kurel sammul tundmata metsa-
sid mööda lõuna poole.

See etsitaw külaskäik oli ka weikese majakese kahel
maitsel elanikul mitmesuguseid mõtteid uratanud. Wanale
targale oli ta wanad mälestused meelde kutsunud, lootust
teinud ja jälle wötnud ning noorele sõjamehele uut waimus-
tust isamaa töö tohta annud. See wöeras mees, kes oma
Väljanägemise järele kellegi auumees ei wöinud olla, tahtis
Soontagana peremeheks saada, kuna tema, see oige wanem.
siin wait olles pealt pidi kuulama, mis tema omanduse
pärast liikumas oli. Wana targa sõnadest, kes aga ühest
oigusemeheft kõneles, ei saanud ta aru.

— Asjad on halwaks läinud, kõneles manate sügama
järelmotlemise järele. Nurjatumad inimesed ei tau ilmast
ara. Kes ajab neid just sel ajal wälja, mil isamaal mehi
tarwis on,! Ma lugesin juba ta näust halba; ta on wäga
ühe inimese nägu, kellest ma kõige pahemat pidin nägema za
eluaja kuni oma manasse easse laimatama. Mu kahklus oli
ka oige. Tema ei häbene maletada, et ta Soontagana endine
wanem olla.

— Kas sa, hea emake, tead seda toeste, et tema see ei
olnud? küsis noormees, lellele kuulutuse nõudja nagu ka
niisama wastameelt ja peaaegu kõle oli olnud. Ma olen
küll ka kuulnud, et wanal ajal Soontaganas üks teine sugu-
wöja walitsenud.

— See on oige. Soontaganas on wanaste Wotele
wanemaks olnud — üks auus ja õiglane mees läbi ja läbi
— see ei ole aga mitte Wotele, ma tean seda wäga hästi,
ma olen Wotelet puremine tunnud kui teegi teine . . . ta sai
õnnetumal wiisil linnast ära aetud . . . orjaks tehtud. Ligi terwe
inimese iga on sest ajast mööda. . . ma ei ole teda enam
sest saadik nä inud . . . ta ei wöi elawate seas olla — —.

Rääkija wanakese silmad läksiwad niiskeks. Wambola
oli sügawaste liigutatud, sest tui nii wanust silmist pisarad
weeresiwad, siis pidi see süda küll raskeid haawu kannatanud
olema. Ja tema tui noor mees täies elujöuus tahtis paljalt
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Vnnetu armastuse pärast ilmast laduda! Kas see ei olnud
argdus! mõtles ta iseeneses häbiga ja tSutas oma südames
nii pea, kui ta terweks saab, isamaa teenistusse astuda ning
tema saatusest osa wötta, et ta süda ka manas eas weel nii
noor oleks, nagu sellel manal eidekesel, teda ta maitselt ene-
sele eeskujuks wöttis, Kui wanem ei pruukinud ta ju ennast
enam teiste sekka segada; ta wöis ka kui wäsimata sõjamees
isamaale tasu saata.

— See wöeras mees ei pea Soontagana wanemaks
saama, kinnitas ta. Wana emakese nägu läks selle lubaduse
juures jälle rõõmsaks ja silitas tänulikult nooremehe pead.

17. Kaks lvanemat.
Wambola oli köwasti ette wStnud oma isalinna nurja-

tuma pärandaja wastu taitseda ja sellepärast ootas ta igat-
susega oma terweks saamist, et siit ära wöiks reisida ja
manemate logule seda teatada, mis ta targa majas kuulnud,
üks niisugune mees, kes malega wanemaks tahtis saada, ei
wöinud auus inimene olla, mis aga igast munemast tingi-
mata noueti.

Kõige lühemad päewad oliwad juba möödas, kui ta nii lau-
gele oli saanud, et teele wöis astuda. Käre külm, mis tark Aru
eitki oma eluajal ei ütelnud näinud olema, ei keelanud teda
teekonda ette wötmast. Liht talupoisi riided seljas,
sammus ta tugewaste Metsapoole maa poole, kus sel ajal
wanemate koosolekut peeti. Siiamaale oli paljas külm ol-
nud, nii et kerge oli üle soode ja rabade ning läbi metsade
edasi saada. Pärast lõunat aga hakkas lund sadama ja et
taunis tange hommiku tuul o l i , siis tuiskas ka tugewaste,
mis wastu Vhtut ikka langemaks läks. Päewa walgel oli
ta küll tee sihti kinni pidanud, aga kui pime kätte jõudis ja
tuisk silmad tiüni mattis, siis nägi ta warsti ära, et edasi
kippumine asjata wäsitamine on. Ta otsis öömaja, aga kuskilt
ei puutunud talle talu ega tuld silma, tust ta peawarju
öötuisu eest oleks wöinud leida. Nii pidi ta siis tundmata
teed edasi sammuma. Aga wäsinud jalad ei suutnud teda
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enam edasi kända. Ta oli metsast wälja ühe lageda köha
juurde jõudnud, mis sügamas ta jalge all seisis. Pimedas
aga ei wöinud ta sellest mitte aru saada, ja tuisulumi, mis
talle silmi keerutas, segas ka weel omalt poolt tema näge-
mist. Ta tahtis aga lagedale saada, et siin wahest mõnest
täiustatuid wilgatama näeks. Korraga kadus tal aga maa jalgade
alt ära ja ta tundis ennast sügawasse alla langema. S i i s
tundis ta midagi külma oma käte ja taela ümber ning hinga-
mine läks raskeks. Wiimaks ärkas talle mõte pähä, et ta
wistist ülewelt kõrgelt ühe sügawa lume hange sisse oli kuk-
kunud. M is kõht see wöis olla, seda ei suutnud ta wälja
arwata. Ta latsus jälle ennast wälja rabeleda, aga tundis
ära, et see asjata katse oli. Ta tatsus karjuda, aga ka see
ei läinud korda. Weri tõusis talle pähä, millest ta aru sai,
et ta otseti, pea all jalad ülewel, lume sisse oli maetud.
Wäristusega käis tal see mõte peast läbi, et ta siia peab
surema — tema, kes lahingift eluga peasis, kus ta hulgale
surma walmistas, pidi nüüd ühe tühja lumehange sees wi-
letsa otsa saama! See oli l i ig. Ta latsus jälle kõigest
jõust rabeleda, aga ikka oli ta kui kinni t inutatud, ta liik-
med wäsinud ja roidunud, et peasemise lootus laduma hakkas.
S i i s , kui ta surma igatses, ei tulnud see, nüüd, kus ta elada
tahtis, pidi surm temal ni i lähedal olema! Ja kas see wahest
jumalate wiha ei olnud, et ta neid oma kerglase soowiga
pahandanud, kes talle nüüd sel wiisil kätte tahtsiwad maksta!
Ta kahetses oma kergemeelelist mõtet, aga siiski mõtles ta
omas südames, et tal ka Vigust olnud. Waikselt töutas ta
nende tahtmist täita ning neid uue usu eest kaitsta, mis
köit jumalad ära salgas ja ainult ühte auustas, mis temale
ja terwele maale wöeras ol i , kui ta siit weel peaseks. Aga
ta tundis, kuidas õhupuudus ikka suuremaks läks, lummatus
kätte jõudis ja ta meeled pikkamisi segaseks luksimad ja ära
halkasiwad laduma. Weel seda tundis ta, nagu oleks ta keha
waljuste raputatud, siis loppis kõik arusaamine ja ta oli
otsekui surnud.

Natuke aeha enne seda oli wanemate kogu Metsapooles
oma koosoleku lõpetanud ja Metsawaimu niikauaks wanemaks
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nimetanud, kuni sõjameestest keegi tubli mees uueks wane-
maks walja on walitud. Metsawaim oli oma osa nii kawa-
laste mänginud, et ka endise õige wanema Wotele sõnad
tema wastu ei maksnud. Teda peeti Metsawaimu waenlaseks,
nagu see järelandmatu tõendas, chk küll Wotelel tema wastu
tuline Sigus oli. Kurwalt tuli sellepärast Wotele mööda
tuisand Emajõge') oma koopa poole, milles ta juba mõnda
aega oma truu Irmiga 2) elas. Koobas ̂ ) oli järsu jaMlju-
lise Emajõe kalda sees, kuhu ta mähe enne poolt ööd jõudis.
Koopa lähedal tegi ta I rm i imelist healt, nagu näeks ta
midagi iseäralist. Wanake läks targa koera järele mähe
maad koopa suust mööda, kus see sügama lume hange sees
kaapima hakkas. Lumi oli nii sügaw, et raske juurde saada.
Terawama waatamise järele nägi wanake, et sügamas lume
sees üks inimene seisis, kes aga surnud näis olema. Wanakese
teraw silm nägi kõhe ära, et see wistist teadmata wiisil
ülewelt talju seinast alla kukkunud ja siia lume sisse kinni
jäänud. See ei wöinud ammu sündinud olla, sest hommiku,
kui ta siit ära läinud, ei olnud meel seda sügawat lumehange
mäeseina all olemaski. I lma ajawiitmata landis ta eluta
teha koopasse, tegi tule ülesse ja pani ta oma karunahast
aseme peale. Annetu ei olnud mitte surnud. Ta rind liikus,
kui ka küll pikkamisi; ta oli ainult uimane. Warsti löi
ta ka silmad lahti ja wahtis imeks pannes enese ümber.
Kaks lahket silma waatasiwad ta otsa, mida ta weel enne
kuskil polnud näinud. Natukese aja järele teadsiwad mõle-
mad , mis oli sündinud ja kuidas nad kokku juhtunud.
Tänades pugistas noormees wanamehe kätt, kes teda elusse
kutsunud. Mõne aja pärast wöis ta juba hästi kõneleda.

— Kas sina siin nurgas woeras oled, küsis wanake,
et sa seda kaljuseina ei tunnud?

— Si in ma ei ole enne ialgi weel olnud.
— Ja mis sind siis nüüd siia tühja kohta ajas?
— Ma tahtsin Metsapoole wanemate koosolekule minna.

>) Praegust Pärnu jõge kutsuti sel ajal Emajõeks.
') Koera nimi. ' ) See loobus on praegu Kurjamaa angu nime all Tori

lihclkonnas, ka ,,Tori põrguks" nimetatud.
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— Wanemad on juba ära läinud. Koosolek on otsas.
— Juba otsas! hüüdis noormees imestades. Kas

Soontagana «anem ka üra on walitud?
— Jah! Rohkem ei tahtnud manale sellest rääkida.
— Kes on wanemaks saanud? küsis noormees tormiliselt

ja jäi pönewalt wastust ootama.
Wotele pani imeks, et ühel wöhiwöeral see asi nii täht-

sas näis olema. — Uudishimu ei ole mitte meeste ehe,
ütles ta siis tumedalt.

— Mina ei küsi seda uudishimu pärast. Mul on seks
tähtsad põhjused.

Wotele waatas suurte silmadega nooremehe otsa. —
Kas sa wöid oma tähtsaid põhjusi mulle nimetada? küsis
ta siis elawamalt.

— Ma tunnen üht meest, kes ennast õigeks Soontagana
pärandajaks, endiseks wanemaks Wotelets nimetab, aga kes
kelm ja petis on. Kas wahest ei ole see wanemals saanud?

Wotele silmad wälkusiwad nooruse tules.
— Kus oled sa niisugust meest tundma õppinud?
— Ühe targa juures.
— Kes sulle ütles, et ta petis on ja mitte see ei ole,

lelleks ta ennast ütleb?
— Tark.
— Kas see tark ka teab, mis ta räägib?
— Teab tüll. Ta tunneb õiget Wotelet.
— Kus on siis õige Wotele tema teades?
— Toonelas. Ta ei ela enam.
— Kus on see tark õiget Wotelet näinud?
— Ta on Wotelel wäga lühedel seisnud, kui see meel

Soontagana wanem olnud.
Manamees tõusis hätiste üles. Ta wöitles walju sisi-

niise tundmusega.
— Kust sa seda tead? küsis ta wiimatS ärritatult.
— Ta ise on mulle seda ütelnud, et tema Wotelet

puremine tunnud, tui ükski teine.
— Kes on see tart?
— Üks mana naine.
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— Üks mana naine! hüüdis manamees ja ta nägu
muutis ennast mitmekarwaliseks. — Kus elab see naine?

— Alliste maal ühes üksikus metsahurtsilus. Ta on
üks wäga auus inimene, aga hoiab ennast inimestest eemale.
Ainult suurte asjade pärast tulewad inimesed tema nöuu
kuulama . . . Aga ütle nüüd, kes sai wanemaks?

Wotele oli wäga jürelmötlewaks läinud. Tal näis pea
raskeid mõtteid täis olema, nii et ta waewalt nooremehe küsi-
mist kuulis. Aga ta ei tahtnud seda näidata, mis ta süda
tundis ja ütles siis usinaste: — Seesama, lellest sa kõnele-
sid; see, kes ennast Woteleks nimetab.

— Tema ei tohi wanemaks saada, see nurjatu walelik,
hüüdis noormees. Si is tahab ennemine surnud pärandaja
üles tõusta ja Soontagana wanemats hatata, kui niisuguse
käes oma isa linna ja rähmast näha, kes neid mölemid huka-
tuse sisse wöib saata.

Wanake waatas imestusega noore mehe otsa. Ta ei
saanud ta sõnadest aru. Kas ta siis toeste surnute üles-
tõusmist uskus, wöi oli see tähenduse sõna?

— Kas siis keegi ei teadnud, et ta Wotele ei olnud?
kõneles noormees edasi. Kas ükski wanem Wotelet ei ole näinud?

— Wistist ei ole praegused nooreealised mammad mana
Soontagana wanemat näinud, ja kui nad ka oleksiwad näi-
nud, kelle mälestus oleks siis nii kiwine, et ta tolmekümne
sume järele meel nägu mäletab? Üks küll leadis, et ta petis
oli, aga seda mõistis ta nii kawalal wiisil enese waenlasets
tunnistada, et ta kõne ei maksnud.

— Selle kõne peab maksma, hüüdis noormees waimus-
tuses. Kust woib seda meest leida, lellest sa praegu räägid?

— See on wäga kerge. Ta on praegu sinu juures.
— Sina ise! hüüdis mees imeks pannes.
— Mina jah!
— Kas sa tundsid Wotelet?
— Kui iseennast.
— Ja see walitud mees ei ole Wotele?
— Ei ole. Ma olen teda hiljuti kui suurt petist ja

tui — mõrtsukat tundma õppinud. Tema tahtis seda, tes
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seaduse ees Soontagana wanemaks woib saada, aga kes seda
mitte teha ei tahtnud, ära tappa, et siis ilma kurtuseta
ise walitsejaks saada.

— Kas see mees siis weel elab, kellel need õigused on?
küsis Wambola ponewalt.

— Jah! wastas wanake lühidelt, peaaegu healetult.
Kõne waikis tükiks ajaks. Noormees mängis oma kepi-

kesega tuletuha sees. Tal näis palju mõtteid olema, mida ta
sõnades ei tahtnud kuulutada. Wana mees waatas imeks-
panemisega tema peale.

— Ja see mees on endine wanem Wotele? ütles ta
siis ikka weel üksisilmi tulle wahtides.

Wanake nikutas ainult peaga.
— Ja miks ei ole ta siis oma õigust pärinud, kui tal

seda oli?
— Ta oli kord ilma ees surnud ja tal oli põhjust ka

seks jääda, wastas hallpea. Talle oli ilmas palju — hirmust
ülekohut tehtud, üks tema alamatest oli tema ära annud, ta
waenlane oli tema ära wöitnud ning tema rahmas oli sellega
rahule jäänud, — mis õigust oli tal weel siis selle walit-
sus? kepi peale, millest ta rohkem kui pool inimese eluiga ära
oli olnud! Kui ta 30 sume järele oma lodumaa pinnale
tagasi tuli, siis ei tunnud teda enam teegi. Ta ei tahtnud
ialgi kui wöidetud, wöimetu wanake nende laste ette astuda,
lelle wanemate wanem ta kord olnud, maid kõigist tundmata
oma wanaduse päiwi lõpetada. Ta südamele teeb aga see
walu, et wanemate troonile kölwatu inimene saab.

Need sõnad möjufiwad nii nooresse mehesse, et talle
pisarad silmi kippusiwad. Mis imelik see oli, kuidas tema
saatus wäga mitmes tükis selle mehega, lellest juba tark ja
nüüd wana hallpea nii soojalt kõneles, ühesugune oli.

— Oh missugust nuhtlust on need inimesed ära teeni-
nud, kcs sel wiisil auusa ülemaga ümber laisimad, hüüdis
Wambola elamusega. See on hirmus! Kas ta ei mõtle
kättemaksmise peale?

— Surnutele ei makseta enam kätte, rääkis hallpea
kähisema healega. Kes seda ära teeninud, on ftlrnud. See
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on nende nuhtlus. Muul wiisil ei woi ega taha õnnetu
wanake neile kätte maksta.

— Kes oliwad tema nuhtlusewäärilised waenlased?
— See, kes pärast teda Soontagana wanemaks sai.

Nüüd on ta oma naisega pea ühel ajal surnud ja poeg sõjas
otsa leidnud . . . nende sugu on otsas. Jumalad on õiget kohut
mõistnud, nende palk on käes. Ma usun, et nende seltsist
leegi enam taewaöhku sisse ei hinga.

Wambola oli n^ust walgeks läinud. Siis oliwad tema
wanemad need olnud, lellele tannataja nuhtlust nõudis, ning
ka tema ise oli seega nuhtluse aluste seas. See mõte lasus
kui raske manne tema hinge peal, et ta niisuguse needmise
al l seisis.

— Miks peab poeg, kes wanemate ülekohtust midagi
ei tea, süüdi kandma? küsis Wambola arritusega. Kui ta
meel elaks ja õiget wanemat paluks tagasi tulla, kas woiks
see temaga ära leppida?

— See mees on ta wanemategagi ära leppinud; tal
ei ole enam mingit wiha nende wasta.

— Ja kas on need oma süüdi jälle heaks tatsunud teha?
— Nende suu oli juba igaweseks kinni wajunud. Nad

ei wöinnd enam kõneleda. Wotele on nendega wanema põrmu
juures lepitust teinud.

— Kus on see imelik mees? Ma tahan teda näha
saada, teda tundma õppida. Mul on seks asja küllalt.

— Ta ei ihalda palju inimeste tutwust. Kui sa aga
sellest kokkusaamisest waikida lubad, siis wöib see sündida.

— Ma teen köit, mis mult nõutakse. Niisuguse mehe
sõna on mulle seaduseks.

Wanake waatas terawaste nooremehe otsa. Selle silmist
paistis ustaw meel wälja, mis sõna peab ja lubaduse unus-
tamist ei tunne.

— See otsitud mees on praegu sinu ees, ütles ta
lindlalt.

Wambola kohmetas ära. — Sina oled Wotele, endine
Soontagana wanem! hüüdis ta siis. Jah, see sa oled, seda
oleksin ma juba isegi su näust pidanud ära lugema, millest



— 138 —

kõrgem olek wälja paistab. Nüüd olen ma rahul, nüüd on
Soontagana peaStetud. Nurjatu eest ära ja oige pärandaja
asemele! see peab minu ülem hüüd ja püüd olema.

— Ma olen kord lindlaste ette wötnud kVrwale Mda,
ma tahan sellest kinni pidada. See olgu nooremate asi. Ma
soowikfin, et mu surnud waenlase poeg weel elaks ja tema
järeltulejaks hakkaks. Minul on ilmas kõik ladunud . . .
ma igatsen rahu.

— Sinu waenlase poeg elab, ütles noormees rõõmuga,
ja ta tahab kõik oma wanemate kumerused heaks teha. WVta
mind kuulda, isake, minap see ladunud Vambola olengi.

Wana ja noor wanem seisiwad teineteise wasta ja tun-
nistasiwad teineteist terawamalt. Kui imeline saatus! Üks
weel nii noor ja teine nii wana, aga mõlemad oliwad pare-
mat rahu igatsenud kui siin ilmas seda wöimalik oli saada,
mõlemad oliwad omaksed kautanud ja oliwad üksi ilma sisse
jäänud, aga ka mõlemate südameid täitis weel isamaa armas-
tuse püha tuluke ja ühesuguse saatuse käsi juhatas mõlemaid.

— Tule mu lähemale, poeg, ütles wanake tüki aja järele.
Sinu wanemad on mulle küll nii rasket ülekohut teinud, kui
siin ilmas üks inimene teisele iganes teha wöib. Ma olen
nendega leppinud, olen seda unustanud — suitsuks ja tu-
haks saagu inimese wiha, nagu mu waenlase, sinu isa teha
tuhaks sai, tus juures ma olin. Meie oleme sõbrad, sugu-
lased, sina poeg, mina isa. Su l on noorust, julgust, wap«
rust, — mine oma isa linna, heida wanemaks, peasta maa
nurjatuma waenlase käest.

Noormees wöitles iseenesega. Tal oli häbi tunnistada,
mis teda tagasi minemast keelas. Wanal selginud silmal
ei olnud ju niisuguste põhjuste nägemiseks silma, ega tund»
miseks südant. Warsti leidis ta aga ometi nöuu. Awa-
li lult ei tahtnud ta seal esiotsa weel mitte üles astuda, aga
tööd tahtis ta igawiifi teha, et see, kes mammaks ei kSlba-
nud, ka selleks ei tohtinud saada. Ja kui ta ka tõeste wa-
nem oli, siis tahtis ta wähemalt selle üle walwata, et ta
midagi kahju ei saanud teha. Ta tahtis Soontagana kaitse-
waimuks saada, ludas — seda ei teadnud ta isegi praegu.
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Saatuö oli aga selle eest muretsenud, et ta ilma wi i -
bimata seda suurt tööd täide wöis saata, mis ta wanakesele
töutades enese peale ol i wotnud.

l8. Häda ei tule kell kaelas.

I l u s talweilm oli käes, taewas selge ja waltjas sinine.
Päike paistis höbesäral paksult härmatanud hiiepuude ja
määratu lumewälja peale, mis talwel Soontagana linna
igast kullest ümber piiras. Kõige toredam aga oli weel see
lai hõbedane kiirte joon, mis otse päikese all tasaselt lume-
wäljalt silmi pimestawalt waatajale wastu säras. Ümber linna
siit ja sealt ulatas silmapiiril mõni kõrgem küngas waataja
silma, milledest otse taewa poole ülestöusew suitsusoru tun-
nistas, et need elumajad oliwad. I g a l pool näis aruldane
rahu ja waikus walitsema, sest ragisen) lumi kuulutas isegi
jala-astumisi juba laugele.

Wana truu Kotkasilm, keda auus lugija juba kui saare-
mahti Soontagana linna teel wndma on õppinud, waatas
tähelpanewa silmaga ümberringi ja pööras siis enese naise
poole, kes praegu kägisema kaewutooguga taewust mett wälja
tiskus.

— Naisuke, tas sa oled meie uut wanemat näinud?
küsis ta, kui näinud o l i , et ühtgi hingelist ligidal tuulamas
ei ole.

— Mina ei ole küll ise oma silmaga näinud, aga räägi-
takse, et ta õige hirmsa näuga olewat, wastas naine. Ta
olla ju wana ennemuistne wanem, jumalad teawad, miilas
juba siit wälja aetud.

— Tasa, tasa, need on saladused, neist ei tohi awa-
likult kõnelda, kostis mees ettewaatlikult. Millest meie siin
kõneleme, ei tohi üks ainuke sõnagi wälja minna. Uus wa-
nem on wali kohut mõistma.

— Kullakene, kudas siis muidu. Mina mõistan suud
pidada. Wöi on oige kuri mees. Ime, et ta n i i laua weel
elas. Kes seda oleks wöinud arwata!
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— Tema ei ole mitte endine wanem. Ma tundsin ta
esimesel silmapilgul ära. Aga seda ei tohi ta iialgi teada
saada, et ma teda tunnen.

— Taewake, kes ta siis on? küsis naine uudishimulikult.
— Ma jätan seda parem ütlemata.
— Ei, ei, ütle aga ära mina pean suu.
— Tema on Panda — see, lellest kõik inimesed lugu-

sid teadsiwad kõnelda. Ta on wistist ennast Wotelels nime-
tanud, et sel wiisil wanemaks saada.

Heal naisekesel olid sõnad keele peale kinni jäänud. Nii
mõjus see nimi Panda temasse.

— Kas see peaks wöimalik olema? sai ta wiimaks suust.
— Wöimalik jah! Kas sa ei ole kuulnud, kuidas ta

hoolega järele päris, kes manad teendrid on ning juba kolm
kümmend suwet siin elanud. Need laskis ta tohe ära minna.
Keegi wist ei teadnud, mis see tähendas, aga mina mõistsin
seda kawalust kõhe ja luiskasin talle sellepärast nii ette, et
minu kõht mulle meel kätte jäi. Ma aiman ette ära, et meie
käsi wäga halwaste käib, kui ta seda kuulda saab, et mina teda
tunnen. Kas nüüd näed, mispärast sa oma suud pead pidama?

— Hirmus lugu, õhkas naine. Ja mis saab nende
«vaestega, keda ta süda talwe ajal linnast ära on saatnud.

— Taara seda teab. Kaitsku ta ise neid!
— Oh, mis hale lugu, et meie wanem oma naisega

ära surnud ning noor Wambola sojas surma leidnud, kõne-
les osawotlik naine.

Wäga kahetsemise wäärt lugu. Oleks ometi Waikegi
weel siia jäänud! Aga see on ka ära läinud, taewas teab kuhu?

— Aga ta olewat nüüd uue wanema naisega tagasi
tulnud, ütles naine.

— Mina ei usu seda mitte, kostis Kotkasilm. Mina
nügin teda kah, ta oli küll wäga Waike nägu, aga Wuike
ta wistist mitte ei olnud. Waike oleks ju oma Kottasilma
kaugelt ära tunnud. See aga waatas niisuguste silmadega
minu otsa, nagu näeks ta mind elus esimest korda. Ta maade
ei olnud la sugugi röömus, nii et mul tema kohta üks ise-
äralik mõte tõusis mul on hale meel tema pärast.
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— Mis mõte tõusis sul? päris nalne.
— Ma mõtlesin, et uus wanem wistist selle neiukese

oma kawalate plaanide ohwriks on püüdnud — aga
kas sa ei näe ka päewa all nagu paksu suitsu, küsis ta hä-
kiste teist juttu tehes ja üksilmi lõuna poole wahtides.

Naine pani käe silmade ette. — Suits küll! ütles ta.
Eks need ole puuraiujad. Mis plaanid sa sel Pandal ar-
wad olema?

Kotkasilm ei kuulnud naise küsimust. Ta silmad seisi-
wad selle suitsusamba pool, kuhu terawamal waatamisel meel
mitmed teised juurde tuliwad.

— See on ime, et täna nii palju ronkasid ja waresid
ümber lendab, kõneles ta siis edasi. Nad näitawad nii ha-
rad olema, nagu oleks neid keegi pesast üles hirmutanud.
Seal peab ikka midagi iseäralist olema, sest näe, suitsupilwed
lähemad ikka suuremaks ja tõusemad laiemalt ülesse. Kas
sul ei ole ka, nagu luuleks sa hüüdmisi ja healefid? Kuulata!

— Ah, ei ole kedagi kuulda — ainult rongad ja ware-
sed karjuwad. Lähme tuppa, kõnele mulle seal edasi, mis
pooleli jäi.

— Mees waatas päikse peale, mis juba madalasse wa-
jus ja weripunaselt suitsutompude seast wälja waatas, ilma
et ta enam silmi oleks pimestanud. Ta meel oli täna nii
rahutu, nagu ei oleks ta sugugi terme. Ta ei teadnud isegi,
mis tal puudus, aga jutu ajamine ei tahtnud terwel Vhtul
enam sigineda. Ta rahutus läks meel suuremaks, kui ta hilja
õhtul wälja läks ja silmad ringi laskis käia. Eha oli kaunis
suur. hommiku poolt paistis kuu oma waikse HVbewalgusega,
ülewel särasiwad üksikud suuremad tähed helkides ja loune-
pool silmapiiril, ehakuma ja kuuwalguse wahel, seal walen-
das aruldane liikuw paistus. See mitmesugune walgus an-
dis ilusale taime ööle nii imelise näu, et mana saarewaht
kartma hakkas. Ta waatas Soontagana poole, mis eha all
ennast lagedast lumelagendikust selgeste ülesse tõstis. Sügaw
waikus walitses linnas, nagu oleks seal kõik ära surnud.
See ei tahtnud tänase öö tondilise olekuga sugugi ühte sün-
dida. Märkidest tulewikku ette uurima õppinud saarewaht
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murdis selle nähtuse tahenduse tallal pead. Ta naine mär-
kas ta seda ja küsis: Mis sa jälle siin uurid?

— Ma mõtlesin praegu Eestlaste wöidu peale.
— See oli ju meie rahma tasuks.— Oli küll, wastas mees,

aga sellega oleme oma waenlased weê  Vihasemaks teinud. Nad
ei iaa seda ira unetuma, waid kättemaksmise peale mõtlema.

— Tühi kah, kõneles julge naine. Eks meie malewa
talle jälle põhjatuult mõista näidata. Meie linn on pealegi
nende eest julge, sest siia ei saa nad iialgi teed leidma, kui
nad ka juba tulewal suwel peaksiwad tulema.

— Suwel nad küll ligi ei pease, ütles Kotkasilm weni-
tades. Aga me' waenlased on kawalad kui rebased — ja
nüüd on külm tali kõik weed ja sood kandma pannud —
nüüd pole teed tarwiski

— Aga ega nad siis talwel ei tule? küsis naine kohkudes.
— Taewas hoidku meid selle eest! wastas Kotkasilm

lühidelt, sest ta ei tahtnud oma kartusega, mis üsna asjata
wöis olla, naist rahutumaks teha. Siiski oli ta kõne
nõnda mõjunud, et ka naisel kaua aega und silma ei tulnud.
Saarewaht ise küll silma kinni ei saanud.

Mis Kotkasilm kartis, oli õige. Selle wöidu läbi,
mis Eestlastel suwel Lätimaal olnud, saiwad waenlased
meel wihasemaks, nii et ööd ja päewad kättemaksmise
peale mvtlesiwad ja omale sõjamehi kokku korjasiwad. Auus
lugija mäletab meel, et aruandja Metsawaim targa juurest
tulles oma sammud Eesti rahma waenlaste poole pööris, teda
ta enesele appi kutsus, sest muidu ei olnud tal palju loo-
tust wanemaks saada ega jääda. Tema tulekut terwitati
suure rõõmuga ning töutati teda aidata. Tema nöuu peale
saadeti jalamaid käsk igasse linna üle terme Läti ja Liiwi-
maa wälja ning kutsuti kõik Sakslased, Lätlased ja Liiwla-
sed ,,pagana rähmale kätte maksma", sest et nüüd olla külm
tali iga Eesti linna teedele lindlad sillad peale pannud.
Kui see sõnum Pihkwa Wenelaste juurde jõudis, tuliwad ka
need suurel hulgal kui lepingu osalised Eestlaste wastu sõtta.
Nagu määratu pilw liikus neljarahma ühendatud sojawäge
,,paganate" maale. Kättemaksmise wiha ja waimustus ei
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lasknud neid külma ilmade peale waadata, mis mitmel pika
Teisi peal käed ja jalad ära wöttis. I lma et keegi Eestlane
kurja undgi oleks mõistnud näha, wajus see ilmatu parm
teadmata wiisil üle mere jäe Eestimaale Metsapoole ja
Soontagana maakonda. Keegi muu ei teadnud nende tule»
luft Eestlaste seas, kui uus Soontagana wanem — Metsawaim.
Naenlase wägi langes küladesse ja taludesse, tappis köit
meestehinged ilma armuta maha, põletas majad tuhahuni-
kuks, wöttis naised ja lapsed mangi ning riisus kõik wara
ära. Vastupanemist ei olnud kuskil pool. Kes põgenema
peasis, see ei leidnud küladest muud kui suitsewaid tuhahuni-
kuid eest ning pidi metsas ehk mere peal külma kätte surema,
õnnetuma rahma pölewate majade tulekuma see oligi, mis
Kotkasilm Soontagana saarel nägi. Kui mitte täiskuu sel-
gest taewast nii heledaste ilma ei oleks walgustanud, siis oleks
see hädamärk, milleks terawa silmaga saarewaht teda pidas,
palju selgem ja manitsewam olnud. Siiski oli ainuke wal-
waja kuke laulu ajal, kui ta naine juba magama jäi, tasa-
keste oma asemelt üles tõusnud ja wälja läinud. Liikuw
walgus löune pool oli palju suuremaks läinud ja selgeste
töusiwad mitmelt poolt kiirgawad sädemed tähtede sekka, mis
mureliku wahi südame meel raskemaks tegiwad. Ruttu tõttas
kohusetruu maht linna. Seal^magas köit rahuliste. Ta kopu-
tas wanema maja ukse pihta ja palus wanemaga kõneleda.
Wanem ei olnud aga kõige majarahwa suureks imekspane-
miseks mitte kõdus. Keegi ei teadnud, kuhu ta jäänud, sest
õhtul oli ta weel warakult magama läinud ja ka oma naist
ning kõiki peret magama sundinud minema.

— Meie peame walwsad olema, rääkis Kotkasilm suu-
des ärrituses. Löunepool taewa all on hädamärkisid näha.
Taewas teab, mis see tähendab. Kui wahest meie waenlased
maal ei ole!

Natukese aja pärast oli terme linna rahmas jalul. KVige
rohkem ehmatanud oliwad naised ja lapsed. Tulekuma oli
nii suureks läinud, et wahete wahel isegi kuuwalguse peale
warju heitis.

Koidu ajal tuli üks kogu Salumäe poolt linna poole.
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See oli wanem ise. Ta ei olnud wähe imestanud, kui linna
rahwa juba jalult leidis. Ta nägu oli wöeras, pilkaw
naeratus mängis ta inetuma suu ümber, ning lohkunud küsi-
jatele ei annud ta mingit õiget wastust. Ähwardades waa-
tas ta Kotkasilma otsa, kui kuulis, et see rahwa üles ajanud.

Kui päikse tera pilutama hakkas, siis alles tuli selgeste
nähtawale, missugused määratumad suitsupilwed laialt endid
üle metsalatwade oliwad lautanud. Warsti hakkasiwad ini-
meste kogud kaugel silmapiiril liikuma ning suurte parwede
kaupa linna poole wajuma.

— Waenlased tulewad! hüüti igal pool hirmuga, sest
linnas oli wäga wähe wäge, aga waenlasi kui sipelgaid.
Kes meesterahwaft sõjariistu kända jõudis, see wöttis kätte,
mis ette juhtus, ja igamees walmistas taplusele. Küll oliwad
hommiku wara Kotkasilma lasu peale saadikud igale poole
wälja saadetud, aga ühtki neist ei tulnud tagasi.

Mis obiootajad karlsiwad oli sündinud. Vaenulised
söjawäed oliwad ümberringi kõik talud ja külad ära rüüsta-
nud, inimesed ilma armuta ära tapnud ja ka wälja saade-
tud sönumewiijad kinni püüdnud ning peajau lühemaks teinud.
Nüüd wajusiwad need werejänulised tiigrid linna peale, kus
käputäis sõjamehi oma ja linna rahwa naisi ning lapsi kaitse-
siwod. I lma wälise abita oli kõik kadunud. Surm seisis

kVigil silma ees.
Näljast poolt ootsiwad õnnetumad asjata abi. Terwel

maal walitses weel suurem wiletsus. Kotkasilm oli wapra
malewa enese ümber linnawallile kogunud ja kaitses omaksid
waenlaste wasta linnamüürilt.

19. Snnein jällenägemine.

Kui waenlaste tulek Wambola körwu oli saanud, tõttas
ta suure rutuga Soontagana poole, et linna sõnumit wiia
ja wastuhakkamisele manitseda. Ta rinnas mässas hirm-
faste. Wiha nurjatuma wanema peale, kes ise oma rahma
üra oli annud, ja armastus oma Ve wasta ja kartus, et
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teda wahest enam peasta ei wöi, täitsiwad ta rinda niisuguste
tundmustega, milledele ta mingit nime ei leidnud.

Emajõe koopast, kuhu ta mana Wotele jätnud, sööma-
wahe Soontagana poole jõudes tuliwad hirmsad pildid tema
ees nähtumale, nii et tal meri tarretama tahtis jääda. Tut-
tawad talud ja külad oliwad suitsewateks tuhahunnikuteks
muutunud, ümberringi seisiwad tallatud, merest punaseks wär-
witud lume peal, tema rahma surnukehad. Mitmed wöis
ta kogu järele weel ära tunda, les mitte tulle ei olnud wisa-
tud ja söeks põletatud. Närin käis tal seda pilti nähes
üle keha. Kõhtudes kiirestas ta oma täiki, et wahest weel
enne waenlasi linna jõuda. Emajõelt Soontaganasse on
muidu tubli päewane mehe reis, aga tema oli juba lõuna
järel Awasti soo äärde jõudnud, kust üle lagendiku linna
juurde wöis waadala. Uus ehmatus tahtis ta pea langeks
teha: Soontagana oli ümbertringi sõjamehi täis! Tal oli
wöimata ligi peaseda. Aga omas hulljulges ettewötmises
ei jätnud ta seda mõtet maha. Ta pidi sinna saama. Aga
kas ei olnud tulusam maalt wäge korjata ja sellega hädalis-
tele appi minna? See mõte näis ta hea olema, aga kui
ta ümber waatas ja igal pool suitsu ja tuld nägi, wöerast
wäge silmas ja hädaheali kuulis, mis ta südame tahtsiwad
lõhestada, siis ei küsinud ta enam, mis tast saab ehk kuidas
ta linna peaseb, maid tormas ilma plaanita edasi Soonta-
gana poole. Külap sõnum waenlaste tulekust ikka rahma ja
wanemate körwu ulatas ja neid appi saatis. Tema tallis öde
ei tohtinud mõrtsukate kätte langeda ega teulust ja häbi
tannatada. Armastus andis talle jõudu ja julgust, aga
paraku ka mõtlemata olekut. Varst i oli ta ühe weikese
waenlase salga sekka sattunud, kes werejänuliselt tema pealr
tormas. Meeletu julguse ja jõuga kargas ta esimese ratsa
mehe peale, kiskus ta hobuse seljast maha, tõmbas ta mVö.',a,
targas ise hobuse selga ja tihutas edasi. Kaks meest ujasiwad
talle järele. Ta nägi, et sel wiisil midagi oma mõtte läbi-
wiimiseks ei wöi teha, waid et tal maja oli ennast waenlafe
riidesse panna, tui eksitamata läbi werejänuliste salkade linna
juurde tahtis jõuda. Kui wält kargas ta tagasi, Im teise

10



tagakihutaja ühe möoga hoobiga hobuse seljast maha. Teine
ehmatas niisuguse peale hakkamise üle nii ara, et ilma pikema
mõtlemiseta ära põgenes. Ruttu oli la,gcnud waenlasel
hall tuub seljast nwetud ja omale selga pandud, niisama ka
kübar, ja nüüd tihutas ta tuhat nelja edasi. See oli hea
möle olnud: Kuskil ei peetud teda kinni.

Nüüd tuli aga uus timbatus. Kuidas pensis ta linna?
Naprad sõjamehed ei lasknud ühtcgi elawalt müürile. Ta
silmad lendasiwad walli warawa poole. Seal seisis mana
Kotkasilm waenlaste purwe wasta, pillus neile kiwa ja palka
ning keewa wett kaelu. Natukeseks' ajaks taganes peale tük-
kijate parw ja ka kantsist sodijad näitasiwad hinge tõmbama.
Kassi osü'.r>useaa oli noormees müüri äärd? ajanud, müiiri
najal seitzwat palki mööda üles roninud, ning paari silma-
pilgu järele seisis ta juba ülewel müüri peal. Wanem, kes
siiamaal? w?itlusest ainlllt pealtwaatamiscga osa wötnud,
waatas natuke aega nagu midagi mcclde tuletudes ta otsa ja
targas siis tiigri wihaga tema peale. Ta oli noore mehe
lui kuNumata saladuste pänltkuuloja targa majas ärn tim-
nud, tellest tal nndam head polnud loota, ja tahtis ta nüüd
üle kacla kõrgelt wüürilt alla lükata, lust la enam terwete
tontidega üles ei oleks tõusnud. Wambola oli silmapilgul
ka wlllewanenia ära tuunud ja tema hirmsast nõust aru saa-
nud. Ruttu largas ta körwale. NNtmed linna sõjamehed
torinasiwad tema peale.

— Tagasi! müürgas Wanlbola heal ja wiskas wöera
mantli seljast, kuna ta ise itku weel wanemat enesest kaits?s.

Mehed lühtusiwad ära. See henl oli neile tuttaw.
— Wanlbola, Wambola! hüüdsiwad mitmed läbise-

gaiuine.
— Kao sa ise tõeste oled, :uöi on see su waim'^ hüu-

di6 Kolkasilm teistest läbi Wambola ette tungides, ÖuniZ-
tat,id olgu see silmapilk, tui sa ise oled. Jah, sa oled Wam-
bola, siin pole kahklemist. Tere tulemast, meie Wambola!

Ehk tüll haigus tema nägu hästi muutnud, siiski tuno-
siwad ta truud sõjamehed ta ära. Noor sõjamees ei olnuo
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nii südamlist wastuwotmist oodanud. Ta oli liigutatud.
Endine waimuZtus pööris ta söjamehelisesse rinda tagasi.

Nagu wälgust halwatud seisis wanem sönawöimetult
tükike maad eemal ja wärises wiha pärast kõigest lehast.
Nüüd oli kõik ta lootus korraga mette kukkunud. Weel paari
silmapilgu eest oli ta teda kui oma kardetawat saladuse
kaasteadjat kartnud, nüüd aga oli ta sada korda rohkem.
Ta oli tõepoolest Wambola ise, kelle kuuldes ta ennast Wo-
teleks tunnistanud ja walelikuks jäänud. Nüüd teadis ta,
kell? nägu see oli, mis talle juba targa juures nii tuttaw ja
kahllane ette oli tulnud. Oh, nüüd oli tSik otsas! Häkiste
lendas tal weel üks mõte läbi pea, mis teda peasta wois.

— Wale, pettus! möirgas ta ja tormas kui metsaline
Wambola peale. Ta on meie waenlane, kes meid kawalusega
ära tahab anda. Suregu ta nurjatu wanema söjakirwe all.

Kotkasilm oli wahele käranud ja wihase wanema surmaw
kirwes mühises Wambolaft mööda wasta külmetanud malli
kiwa tükkideks.

— Wennad, hüüdis Wambola tugewa healega, enne
kui meie mamlaste wastu tasa wälja sirutame, paneme selle
mehe leal kinni. Tema ei ole Wotele, waid üks petis, kelm,
nurjatu isamaa ja rahma aruandja. Mina tean seda kind-
laste, ma olen kogemata tema teedele juhtunud ja kuulnud,
mis ta nurjatumas südames pesitab. Tema on waenlased
siia toonud, tema on äraandja. Häbi meile ja meie soole,
kui meie äraandjaga ühes waenlase wastu sodime ehk tema
sõna kuuleme, kes meid hukatuse sisse on miimid. Kinni tal
käed ja jalad! Ta peab kannatama, uus ta teeninud.

Metsawaim oli näust lumiwalgeks läinud. Ta wärises
kui wileis patune kohtujärje ees.

— Sooutagana mehed, kui teie oma wanema teutaza
suud ta oma uxrega tinni ei sulgu, siis neelaku teid maa
alla, ägises ta wihast wärisedes.

— Tema ci ole meie wanem, hüüdis Kotkasilm. Ta
on Panda, waadale sõbrad talle otsa.

— Panda, Panda jah, kisendasiwad mitmed healeZ.
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Tema sõna peame meie tuulama! Ei eladeski. Ära nurjatu
siit ilmast!

See oli weel see wiimane suutäis sest libedast kurikast,
mida ta pidi jooma. Käik oli teada, kõik otsas. Iga tulem
silmapilk wöis ta inetu eluküünla kustutada. Ta ei jõudnud
oma kõige weiksemagi töö eest wastutada, sellepärast targas
ta kui tiiger müürile ja enne kui teegi teda tagasi olekK
wöinud pidada, oli ta juba maha libisenud. Ta oli surnu-
kehade peale mallilt alla tukkunud ning hoopis terwelt ära
peasenud. Et tal tuttawad sõjamehed ligidal seisiwad, siis
sai ta rõõmuga wastu wöetud. Waprad sodijad linnamüüril
arwasiwad ta surnute seas olema, sest teegi ei näinud ta
ähwardawat nägu waenlaste ridades.

Waenlasi oli nii palju linna ümber, et kauaks nende
wastu seismiseks lootust ei olnud. Oma noore ja armastatud
wanema jälleilmumisega oli aga malewa sisse niisugune
waimustuse tuhin tulnud, et waenlased tükiks ajaks pidiwad
taganema. Ruttu lats nüüd Wambola oma 3oe otsima.
Tuttawas wanema majas leidis ta piigakese üksi nutwat.
See oli tema öde. Ta waatas tema otsa, neiu tõusis ehma-
tades istmelt üles ja küsis arglikult, ,,Mis sõnumid sa tood,
wöeras sõjamees!"

Wambola nägi ära, et ta teda ei tunnud. See polnud
ta imeks panna, sest ta oli ju ennast haiguse ajal palju
muutnud ning pealegi oli ta nimi ammu elawate seast kus-
tutatud. Ka ta öde näis hästi muutnud olema.

— Sõda on lahti, waenlasi palju, meie ei jõua kaua
wastu seista, kõneles Wambola õrnalt neiu peale waadates.
Sa pead põgenema, siin ei ole elu julge.

— Põgenema! Kuhu? uhkas neiu hirmuga.
— Kaugemale, kas Warbolasse ehk Sakala maale ja

'elleft hirmsast hädast sõnumid wiima ning Soontagana linnale
ja maale abi saatma. Tee nüüd ennast.lohe malmis, kui
widewik kätte jõuab, siis põgene; hobuse olen ma juba mal-
mis vannud. Säh, siin on üks Lätlase kuub, mis sinu wenna
eluhoidja oli; see saab ta sind kitsikuses peastma. Tee ruttu.
Meie oma weikese wüega ei jõua taua wasta seista. Waen-
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lastel on maa weel mäge täis. Külad ja talud on kõik
suitsemaks tuhaks tehtud. Rutta, mu armas tallis õeke.

Piiga ei saa ta kõnest aru.
— Kes sa oled? küsis ta imeks pannes.
— Kas sa mind siis enam ei tunne?
— Ma ei ole sind elu seeski meel näinud.
— Öde, kuis wöid sa nõnda rääkida? hüüdis Wam-

bola pehmelt mürisema healega. See weikene muutus, mis
haigus ja õnnetus minu näule annud, ei wöi sinu terawat
silma petta. Maata oma mahedate taewakarwaliste silma-
dega minu otsa ja siis:

,,Tule ode, tunne wenda!"
Neiuke, kes muud keegi ei olnud, kui torniwaht Leioa^

kelle Metsawaimu naine Soontaganasse toonud ning oma
tütreks tunnistanud, ei saanud nooremehe tormilisest könetz
midagi aru. Temale ei olnud uus ema weel sõnakestki
Soontagana ajaloost, tema näulisest Waikest ega Vambolast
kõnelenud.

— Mis sa räägid minu wennaft? Mul ei ole ju wenda.
ütles piiga imestusega Wambola otsa waadates.

— Hea õeke, sul on ju õigus, aga sa oled petetud.
Ma tahtsin weel nüüdki ennast ilma ja sinu eest marjata,
aga kus surm nii ligidal kui siin, seal on sarnane pettus
kõlbmatu. Lahkumise aeg on käes, silmapilgud üürikesed,
meie wöime «malikult teineteisega kõneleda, enne kui waen-
lase oda rinda puurib.

— Noormees sa oled eksituses. Sa pead mind wahest
iellegiks teiseks kui ma olen, kogeldas neiuke.

— Kas sa siis ei ole Soontagana wanema tütar!
— Seda on wanem ise küll tunnistanud —
— Noh, siis ei ole ju enam tahtlust, kõneles Wambola

ruttu. Sa saad kõhe aru, kui ma sulle seletan. Ma olin
tapluses langenud, üks sõber toi mu sealt ära. Mu haawao,
mis waenlase moök külge raiunud, paranesiwad ära, aga
haawad, mis Znnetu armastus südamesse loonud, ei parane-
nud enam — nad walutawad nüüdki weel. Raske on mul
neid sõnu rääkida, mis ma muidu ialgi ei oleks kõnelenud,
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kui surm meil suu ääres ei seisaks. Ma armastan sind,
õeke, sel wiisil, et ma ilma sinuta elada ei woi. Sa pead
minu omaks saama eht ma pean tapluses surma leidma.
Põgeneme ühtlasi, läheme kõige kaugemasse ilma otsa ja
elame seal armastuses, kus keegi meid ei tunne ega tea.
Mis on su wiimane sõna selle kohta?

— Noormees, sa oled peast segane Seleta, mis
su jampsiköne tähendab?

— Jah, mu pea on wäga segane, öhlas Wambola oma
kätt tulikuuma otsaesise peale pannes. Ütle, öoe, kas sa ei
ole omas südames weel armastust tuimud, et sa nii külmalt
kõneled? Mõtle püha Salumäe peale, — need önnelised, ei
õnnetumad silmapilgud !

— Neist ei tea ma midagi, wastas neiu kurwalt, aga
armastust on ka minu rind tunnud, palawat, pLlewat ar-
mastust

— Oma waese, õnnetuma wenna wastu? köheldas
Wambola pea healetult.

— Ma ei sa su kõnest aru. Mul ei ole wenda, keda
ma armastada woiksin. Minu on üks kena sõjamees merest
surmast peastnud

— Ja sa armastad seda sõjameest?
— Jah!
Wambola ei saanud tükk aega enam sõna suust.
— Ja oma wenda ei ole sa ialgi armastanud? küsis

ta siis healetult.
— Mis sa räägid? Ma ei tea sellest midagi. —
Tömmatsed muutsiwad sõjamehe näu hirmsaks. Ta pea

tahtis lvhli minna, nii kuum ja mõtteid täis oli ta. Ta
käsi mängis möögapära kulles. See oleks ainult üks kord
wälkuda pruukinud, ning kinni oleks see ilus suu olnud, mis
talle armastusest ühe teise wastu kõneles. Aga paremad
luötted wötsiwad warsti ta peas wöimust. Ta nägi ära, et
öel siin õigus oli. Miks ei pidanud ta oma elupeastjat̂
ühte sõjameest armastama, kes temale were poolt sugulane
ei olnud! Ta nägi isegi ära, et see ühele wanemale ialgi ei
cleks kölbanud, oma sõjamehi ja rähmast kõige suuremas
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hädas üksi jätta ning ise ühe tüdrukuga ära põgeneda. Nii-
sugust häbi ei tohtinud ta oma rähmale ja Eesti wanemalele
teha, mille üle terme ilm oleks naernud ja isamaa pojad
waljuste kohut mõistnud. Talle wliwad suured pisarad silmi.

— Mine ära, laugele ära siit, meile ei ole teine teisega
siin ilmas enam tegemist, kõneles Wambola murtud healega.
Sina ei ole enam minu öde, ma ei taha sind ialgi õeks
ega sina mind wmnaks kutsuda. Lahkume igaweseks! W3ta
minu hobune, see on walmis, tatsu, et sa siit enne peased,
lui waenlased sisse on saanud. Siis ei ole euam kellcgil,
kellegil hingelisel nende werejänuliste eest peasemist. Ruttu,
ruttu! Si in on riided. Põhjapool on waenlased praegu
möllamas. Ema jõel, siit keskhommitu pool on üks wana
lahlc suurtsugu mees kalju koopas elamas, tatsu selle juurde
saada, see wötab sinu oma kaitse alla. Meie pärast ära
enam muretse, meid on wähe siin ja sureme rõõmuga, kui
teised linnad ja maad endid aga ise taitsta wöiwad. Juma-
lad õnnistagu sind, sina woera mõrsja!

Ta läks. Neiukese meel oli segaue ja lmle selle
kena sõjamehe pärast, tes niisuguse lohleuud südamega sõtta
läks. Ta näis toeste n^elest nödcr olema. Nutlu targas
ta talle järele ja pidas ta kiuni.

— Mina ei lähe enne kusagile, kui sa minuga ära ei
ole leppinud, ütles ta hirmuga. Wihas ei tohi meie niisu-
gusel ajal lahkuda. Sa näed ise, et mul mitte sellest süüdi
ei ole, et ma sind armastada ei wöi , sest ma armastasin
üht teist enne. Ma kahetsen sinu saatust südamest ja auus-
tan sind tui tugewat sõjameest

— Küll sellest! Olgu rahu meie wahel! Weri lepitab
tõik — Mine nüüd — 3nn on selga pöörnud — minule ja
malewale ja — isamaale — põgene!

Kolm päewa sõdis Wambola Soontagana linnas wap-
raste oma weikese hulgaga määratu waeulase parwede wasta.
Wiimats nägiwad nad ära, et linna wöitmine wöimcUa oli,
ja lälsiwad sellepärast hulga surnukehasid oma mäest Soon-
togana müüride taha jättes minema. Maal ümber ringi
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oliwad nad aga hirmsuste laastanud ja rüüstanud. Kui nad
neljandamal päewal oma wäed kokku korjafiwad ja röömu
pärast hõisates ja karjudes ning tiituselaulusid lauldes koju-
poole hakkasiwad minema, ,,et Issand neile paganate peale
woimust annud", siis oli neil ligi neli tuhat lehma ja härga,
lugemata hulk hobusid, kulda ja hõbedat ning arutu hulk
söjawangisid, naisi ja lapsi, ühes. Õnnetumad wangid suri-
lvad aga enamiste pakase külma kätte enne ära, kui waenia-
sed kõdu jöudsiwad, sest et neil liig wähe riideid ühes oli.
Wiletsus ja häda oli terwel Soontagana maal ärarääkimata.
Uhketest taludest ja suurtest küladest oliwad tuhahunnikud üle
jäänud, mille ümber inimesed oma mere sees maa külgi kinni
oliwad külmetanud ehk metsades wöi soodes pelgupaika otsi-
des surma saanud.

Klli turb sõnum üle Eestimaa laiali lagunes, oliwad
röowlio oma saagiga juba ammugi ära läinud. Soontagana
linn oli aga röömus, et oma wapra wanema, keda nad lahingis
arwasiv langenud olema, jälle kätte saimad. Wambolat aga
ei jõud,md, see weike wöit rõõmustada, mis linn tema juha-
tuse all waenlaste peale saanud. Ta leinas, mis rahmas
kautanud ja — mis ta ise kautanud. Ta jäi kurwameel-
ie?s ja tuimaks, keda wiimaks enam kaasinimeste rööm ega
kurbdus ci liigutanud. Et teda nüüd wanemaks waliti,
sellest ei tahtnud ta midagi teada. Ühel teisel oli suurem
õigus wanema auu peale ja see kõlbas tema enese südame
Nlnnistuse järele ka rohkem suurte asjade toimetajaks kui
tema, les ta küll oma nõrkust tundis. Imelikul wüsil aga
ei leidnuo ta Wotelet enam oma taljukoopast Emajõe äärest
ega saanud teda ta lõige hoolsama otsimise järele kätte. Nii
pidi tema siis Soontagana taitsjaks jääma, kuni oige päran-
daja wälja tuli, kelle wasta ta oma wanemate ülekohut kõi-
gest süoamest igatses heaks teha.

i iui waenlasco maalt wälja oliwad läinud, käis ta maal
waatcunas, mis nad kurja teinud. Mõned üksikud talud suure
metsa sees oliwad weel häwitamata jäänud ja wähe inimesi
oma elu peastnnd; warandus oli kõik ära rööwitud. Nende
südames, kes weel üle M u u d , walities aga hirmus wiha
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kurjategijate wastu ning köit töutasimad ühel heale! kätte-
maksmist. Mis iganes mehe hing oli, see kogus ennast
Wambola lipu alla, et kurja kurjaga kätte maksa. Ni i oli
Wambolal natukese ajaga hulk riiwlid koos, kellele weel suur
salk Sakalamaalt appi tõttas. Teisel kuupaistel tõttas Wam-
bola nendega läbi Metsapoole Liiwimaale. Nende sõjakäik
oli aga waenlastele teada antud, nii et nad inimesed küladest
lautsidesse wöisiwad ära wiia ja ise sõjamäega waranduft
walwama jääda. Weike Soontagana riimlite mägi nägi ära,
et siin midagi ei wöinud teha ja pööris koju tagasi, ilma
et oma naisi lapsi ja warandust tagasi oleksiwad wöinud tuua
<hk waenlastele kätte maksa.

20. Kinni püütud.
Nagu kulutuli oli see sõnum sodijate seas ruttu laiali lagu

nenud, et noor wanem Wambola tagasi on tulnud ning et see,
tcs Wotele nimel Soontagana wanemats saanud, mana
pölgtud Panda olnud, kes ise waenlased Eestimaale
Loonud. Tema naine oli ehmatusest üsna tange. Ta teadis
küll, et ta Wotele ei olnud, aga Pandaks ja äraandjaks ei
ei olnud ta oma meest mitte pidanud. Köit näis talle nüüd
korraga selgeks minema: tema salakäigud, iseäraline olek, mis
talle hirmu mitukorda peale oli ajanud ja pölgtud Panda
uägu. Temap see ott küll! hüüdis ta südame waluga. Ara
selle hirmsa mehe ligidalt, tema lämmastamal õhku ei tohi
ma enam enese sisse hingata! See äraneetud. Kätkenud olgu
köit abielu pühad sidemed, otsas meie sunnitud sõbrus, õnne-
tus, rusu mind oma täie jõuga, minu süüDlane pea on mal-
mis kõik kandma, mis ta ara teeninud. Aima wöitu, armu-
line Taara, mitte et ma oma elu tahaksin peasta, ei, peasta
selle süüta neiukese elu ja lase mind teda ta wanemate juurde
wiia, teda ma talt ülekohtusel wiisil olen ära riisunud. Sa
oled armuline olnud ja minu mõrtsuka süüst puhtaks pesenud,
aita nüüd ka, et ma teda oma isa za öi hõlma wöin saata. Ma
olen teda küllalt petnud — tema ei tea weel tänapäewanigi oma
hirmust saladust, mis mina ta ümber olen kudunud — — Leida

Leida!
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Ta hüüdmine kõlas tühjast külmast toast koledaste wasta.
Neiu armas heal ei wastanud talle kuskilt nurgast. Vastu-
kõlast kuulis ta alles, kui kõle ta heal oli, nii et ta isegi
selle eest tagasi pidi hirmuma.

— Kus ta on? küsis ta nutul olles Wambolalt, ke3
tuikudes linnamüüri poole tõttas.

— Kes? küsis see tuimalt. Kas sa wanema tütart
otsid? See on peastetad. Tema pärast wöid mureta olla,
ta on praegu ara põgenenud.

— Ura põgenenud! Teda ei ole enam siin. Jumalad
halastage, ma ei ole talle weel midagi ütelnud... Kuhu ta
põgenes?

Wastaja oli juba ara.
Naine waatis alla poole. Linna walli peal tapeldi

hirmsuste. Terwe lage soo oli lõuna ja ohtu poolt waenlasi
täis, kuhu wöis siin inimene põgeneda!! Hirmuga rehkendas
ta oma meeste peale waadates, et need weel /nne ehakustu-
mist wöisiwad raugeda ja waenlased linna tulla ning tule ja
rauaga köit ära häwitada, mis ette juhtus. Siis oli
ladunud — tema, kes ainuüksi Leida isa ja vde tundis ning
kelle käes üksi tütarlapse elu vnn ja õnnetus seisis! — Mind
ei tohi nad mitte siin surmata; mina pole weel oma inimese
tvhut täitnud. Ma pean seda enne täitma, hüüdis ta wai«
mustuse julguses. Nälja siit, enne tui hiljaks on jäänud!
Waenlased on ta inimesed, ta nende rinnus on inimese süda.
Kiskja metsalinegi saaks mu peale halastama, kui ma temale
wöilsin kõneleda, mis mind taga ajab .,

Ta laskis enese hommiku poolt müüri salaluugist, maha
kus pimeduse warjul wähe «vaenlasi näis liikuma ja ruttas
minema, nii tiirelt kui jalad aga jöudsiwad. Warsti oli ta
waenlaste keskel ja hirmsa tõrjumisega pidasiwad need ta kinni.

— Laske mind laht i , mind sunniwad ema kohused,
palus ta ärdaste. Mina ei tee teile midagi kurja, ma töu«
tan seda jumalate nimel.

— Kuule Jumala teutajat, pagana nõida! höisati mit-
mest kõrist. Kinni ja koju!



— Taara awila, ma olen ju «vana ja jõuetu, mis te
minust taga weate, kõneles ta mürisedes. Kui teil lodus ka
emasid on, siis mõtelge nende peale ja — laske mind minna.
Mis auu teeb see sõjamehele, wana wäeti naisega wägiwalda
tarwitada

— Aa, wanamoor, sa wist arwad, et me sinu sugust
ka ühes hakkame wedamu! hirwitas üks, kes kõige lähedamal
oli, keerutas oma söjakirwest kord ümber pea, ja korisedes
tukkus wanake oma were sisse maha.

— Jumalad — Leida — põgene! kogeldas ta weel, ja
siis oli ta surnud. Sõjamehed luksimad hirwitades laiali.
Wähe kohmetanud näuga jäi üks neist weel surnu juurde
seisatama. See oli Panda. Ta kiwine süda näis liigutatud
olema; aga see oli silmapilguks. Tähtsamad oliwad talle ta naise
wiimsed sõnad, kui ta suremine. Ta aimas neist, et Leida ära on
põgenenud. See pidi tema arwates juba kuulnud olema,
mis temaga sündis, ning nüüd wöis ta selle jutu laiali kända,
mis tal Eesti pinnal elamise wöimatuks tegi. Ta lootis
julgeste, et Soontagana langeb ja et ta siis wiimse kui
mehe kautab, see oli pea selge. Ja nüüd pidi just üks ainus
hing, üks tüdruk, ära peasema ning tema saladuse terwele
maale laiali kandma, et tast siis eided ahju taga jakarjalapsed
metsas teutawad juttusid pölwest pölwe wöitsiwad kõneleda.
Seda ei tohtinud olla! Ta wahtis kullisilmadega ümberringi.
Hommiku pool metsa serwas lihutas üks üksik inimene wide-
wiku tahmatul metsa poole. Ruttu otsis ta enesele hea ho-
buse wälja, kõneles ta peremehega mõne sõna, istus selga ja
ajas tuhatnelja sinna poole järele, tus ta teraw silm seda
üksikut ratsalist silmas.

Leida oli õnnelikult waenlaste hulgast läbi peasenud.
Tal oli elu tallis, sest et ta armastas. Ta pidi siit peasema,
Soontaganale abi saatma ja siis oma armsa sõjamehe üles
leidma.

Need, kes endid tema wanemateks nimetasiwad, oliwad
talle ni i wasta meelt olnud et ta neist ei hoolinud. Ema
pärast oli tal küll ka kahju, aga nüüd ei wöinud ta selle
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peale waadata. Kõige suurem kahju oli tal sellest noorest
sõjamehest, kes nii õnnetumalt maha jäi.

Önn põgenejale piigakesele, et pimeduse waip kõige selle
kõleduse, mis hirmus taplus maale maha jätnud, tema sil-
made eest marjule peitis. Ta ei aimanudki, et need tema
waese sugurahwa surnukehad oliwad, millede üle ta hobune
ni i tihti kõmistas. I lma eesmärgita sundis ta wäsind ho-
bust edasi minema, sest hirm ja kartus kihutasiwad teda
sellest hirmsast paigast ikka laugemale.

Tükike ööd oli ta juba ära sõitnud, aga ikka weel ei
näinud ta silm kuskil kohta, kus öökülma eest, mis juba
ammugi waese põgeneja kõigest tehast wärisema oli pannud,
warju oleks nwinud leida. Nõutult waatas ta paksus met-
sas enese ümber ja peksis käsa teineteist wasta, et külmast
kangeks jäänud kehas jälle werd liikuma panna.

Häkiste kuulis ta koera wingumist enese lähedal. Ta
löi silmad sinna poole, kust heal tuli ja nägi suurt musta
togu weikese teeraja lähedal metsa puu ääres. Kõhtudes jäi
hobune seisma ja ehmatades waatas piiga seda logu. See
oli suur must toer. Tema korinal oll weel üks teine logu.
Ta ajas hobuse lähemale ja nägi nüüd, et see inimene oli, kes
ioera körwas puu juurika veal istus. Wärin käis üle neiu
teha. Inimese togu ei liigutanud. Lipitsedes tuli koer
tema juurde ja läks siis jälle istuja inime.se juurde tagasi
ning lakkus ta silmanägu, mida suur hall habe ümber piiras.

— Mis sa siin teed, inimene? hüüdis neiu mürisedes.
Wastust ühtigi. Üksi koer kiunus.
— Suur Taara, ta on surnud! sosistasiwad neiu huu-

led, ja ta tahtis edasi minna. Koer aga tul i talle teele
wasta ja kiunus nii haledaste, et ta hobuse seljast maha
targas ja kartlikult wanakese juurde läks. Wanake näis toeste
surnud olema. Ta pani käe tasakeste suu peale. Sealt
tuli weel wähe sooja õhku käe peale. Ta elas weel.
Neiu raputas ja hüüdis teda. See oli aga asjata. Ta ei
tuulnud ega teinud healt. Wistist oli ta kanges külma uimas-
luses. Ta olets weel wöinud elusse aetud saada, kui abi
oleks olnud, aga tust pidi ta siin abi wötma! Ta tundis
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ära, et tema enese ots ka mitte enam laugel ei wöinud olla..
Ta liikmed oliwad juba nii kohmetanud, et ta enam hobuse
selga ei saanud. Meelt ära heites latsus ta jooksma hakata,
aga külmetanud munakese toer jooksis temale ikka teele ette
ja waatas nii haledaste ta otsa, et ta nuttes kähe käega
koera taelast tinni wöttis ja ragisema külma lume peale maha
langes. Kc>er hakkas waljuste haukuma.

Rutuline ratsasöitja kabja plagin ja hobuse nõõtamise
heal tuli lähemale. Neiu löi silmad lahti ja nägi enesele
üht tuttawat togu lähinema.

— Tule appi, kui sa mõrtsukate seltsimees ei ole, ägas
neiu tuleja poole.

Tuleja naeris nii koledaste, et pime mets wasta kõlas.
— Hoo, kes su siia ajas, mu ilus tütreke, küsis ta tal-

gilt. On siin kõige parem kõht külmumiseks?
Leida ehmatas kangeste ära. See oli ta isa, keda ta-

juba esimest silmapilgust saadik kartis eht see küll tema wasta
ikka lahke ja sõbralik oli olnud. Täna tolas ta imelisest
naerust midagi iseäraliltu, midagi kohutawat hirmust. Ja
see nägu!

— Siin on üks õnnetu manate ara külmanud, rääkis
neiu lõdisedes. Tal on meel hing sees. Kui ta kusagile sooja
kohta saaks, siis wöiks ta meel elusse tõusta.

— Ah sa oled siis siia tulnud, et seda munakest üles
äratada, kelle hall pea tunnistab, et ilmas küllalt on elanud!
kostis Panda terawalt. Ha ha ha, sa ristiusu halastaja ingel.

Ta astus kohmetanud wanakese lähemale. Koer targas
aga lõrisedes muhele.

— Ha, wöi sina see oledki, naeris wanem nii, et Leidal
juuksed püsti töusiwad. Maga rahuga, -manate, seda rahu
on sul tarwis. Sa oled enesele hea paiga leidnud. — Läkr
Leida, siin pole meil midagi otsida.

Nagu ime mäel ajas manate silmad lahti. Wäsinult
waatas ta enese ümber. Ta oli rääkija healest ära tunnud.
Waewaga konelesiwad ta huuled üksikuid sõnu:

— Wilets äraalldja — mõrtsukas — tuhanded kaeba-
wad sinu peale — kelle weri lund wärwib ja kehad maad



katawad — ha, ma tunnen sind — sa oled Panda — Soon-
tagana wale Wotele — ma suren siin külma kätte — ara nee-
tud olgu sa — minu ja sadade Vnne rööwija — ha, seal on
sul jälle ohwer — hoia ennast laps — Panda on äraandja
— werejännline — mõrtsukas — Jumalad nuhelgu teda —

Wihaga targas Panda wanakese poole, et ta suud sulguda,
aga niisama suguse wihaga tormas toer ta kullale. Ta ra-
putas koera küllalt ara ja tuli ära.

Miks pidi tema weel ta suud sulguma, mis iseenesestki
ju waikis! Ta tundis koera hambaid juba endisest kokku
puutumisest Ohwrimäel ja ei hakanud sellepärast enam temaga
asjata wöitlcma.

— Maga igaweste, auus wanem! Näljased kullid, kes
pea köhal piirawao, ootawad juba. Narr ueedja!

Ta tõstis hirmunud neitsi wägiwallaga hobuse selga,
wöttis selle ohelikku pidi enese kätte ja läks. Kuit oli nii
läinud, nagu ta inetu süda igatses. Waene Leida, kes wana-
keie sõnu ei mõistnud, tundis nüüd küll ära, et ta aimamine
sellest mehest Lige oli olnud, aga seda ometi ei mõistnud ta
ette arwata, et see mees, kes ennast tema isaks oli nimeta-
nud, Uda nüüd waenlaste lätte raske wangiprlwe sisse talu-
tas. Waene Leida!

2l Tähtjas leidus.
Healed, mis siin sündisiwad, ei kajanud mitte üksi metsa

puude wahel waiksesse talweöösse, waid ulatasiwad ka ühte
üksikusse metsa majakesse, kus üks musta näuga mees mure-
likult piiru lulewalgusel oma sepa alasi juures istus. Ta
ei olnud neil päiWl enam rasket sepawasart liigutanud, c:
sell' heledate kõlksude läbi mitte hirmsatele waenlaste oma
peidupaita kuulutada, mis mõnelegi põgenejale warju pakkus.
Tumedalt ja segaselt kõlas loerahaukumine;n inimeste hea-
led läbi metsa takorwu. Ruttu pani ta omale söjariistoo
ümber ja ruttas ettewaatlikult sinna poole, kust healed tuliwad.

Kõik oli juba ammugi wagusi jäänud, tui ta tuttawa
teerajakese peale jõudis. Ta kuulas hinge pidades. Kuskil
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kõppu ega lobinat. Ta wilistas paar korda öökulli moodi
ja tuulas jälle. Seal kuulis ta imelist kiunumise healt enese
ees. Ta astus edasi ja nägi wiimaks natuke maad tee kör-
wal meie tuttawat wanakest tema koeraga.

Waröti nägi eluosaw sepp ära, mis siin sündinud ja
mis tal teha oli. Ta latsus hoolega järele ja leidis, et
«vanakesel weel elumärkisid sees oli. I lma pikalise järel
mõtlemiseta tõstis ta wanakese püsti. Ta jalad aga ei toe-
lannd ja keha oli küll külm, aga nõrk. Nii wiisi ei saanud
ta temaga edasi, ja kandmiseks oli ta liig suur ja ränk.
Lühikese nouuoisimise järele halkas ta teda lumega tubliste
öeruma ja wantsutamu. Kõige selle töö juures ei olnud
tugewal sepal muud tunnismehets, kui külmetanud hallpea
truu koer, kes terawult nagu suure ootusega kõike seda pealt
waatas. Sumana mehe löö ei olnud asjata. Wanake lo:
silmad lahti ja halkas wiimaks kõnelema. Ta mõistus ei
olnud mitte segane, sest ta nägi tohe ära, mis temaga siin
tehti. Tänulitnlt waatas ta wvera otsa, tes teda aga nii
waljuste sinna ja tänna tõukas ja tõmbas, et ta walu pa-
rast pm aegu kurjuma oleks halanud. M:da tuimem ta teha
enne oli olnud, seda õrnemaks ja tundlikumaks läks ta nüüd.
Aga ta teadis, mis ses tähendas, ja kannatas sellepärast ära.
Kui la wiimaks tõendas, ct ta juba jalgade peal kõndida
wöib, jättis arstija ka järele, pani talle enese soja kasuka
weel ümber ja halkas temaga oma sepikoja poole minema.

Minema hakates lomistas elusse oerutud nwnake ühe
kottu mässitud walge rätiku peale, mille sees midagi köwat
asja näis ol^ma. Tema seltsimees, kes ka seda silmas, wöt-
tis selle üles ja pistis wöö alla.

Kui nad toju vliwad jõudnud, oli wanake juba l i i -
gete sirmamisega sooja kasuka all hästi sooja saanud ja
tundis enese kaunis tugewa olema. Lahke awitaja toi talle
kosutawat sooja leent, mis ääsi suus suure soetule peal mömo
peljus olewad naised olimad teetnud. Soe leem ja hele tul^
paistus paniniad wanakese were jälle wana wiisi liikuma, mis
muidugi pikemalt käis kui noorte inimeste soontes. Sepikoja
suitsenud seinad, wana lööts, suur alas ja hulk riistu awal-
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dafiwad küll mähe i lu, aga siiski oli see wanakesele nii kena
ja kõdune, et ta peaaegu uskuma hakkas, nagu oleks ta neid
tiiiki — ka seppa ennast — juba enne näinud. Aga kas
ei tulnud see köit ta tänulikust meelest sepa wasta? Ta mVt-
les selle üle kauemine järele ja leidis, et sel mingit muud
põhja ei wöinud olla.

Kukk oleks juba kolmat korda laulnud, kui ta mitte peremehe
kartuse pärast, seega waenlastele oma peljupaiga juurde teeb
juhatatava, oma pea ei oleks tautanud — nii hilja oli juba,
mis osani sepp sõelast metsaladwal waatas. Nüüd oli aeg
puhtama minna, kui tellegil nii kardetawal ajal und silma tuli.

Wana sepp wöttis oma kuue seljast, et seda karunahü
teki peal enesele peale wötta. Seal juures langes tal aga
midagi kõlisedes põrandale. See oli teelt leitud walge rätiks
Ta wöttis selle üles, mähkis ta lahti ja üks hiilga» kuld-
ning höbesölg kudrustega tuliwad nähtawale. Imestades
wahtis mehite neid ehte asju. Nad oliwad talle wäga tutta-
n>ad. See kuld täeröngas oli ju tema enese tehtud, sest tei'
ied sepad ei mõistnud teegi niisuguseid kujusid tulla sisse ni-
kerda kui tema, kes ta seda kunsti noores pölwes Soomemaal
oli õppinud. Warbola wanem Maniwalde oli selle meel
minewal lewadel tema juures teha lasknud ja head hinda ta
eest maksnud. Aga kust oli see tallis ehe nüüd korraga
sügawasse metsa saanud?

— Kes peaks selle ometi ära olema kautanud? küsis
ta pool waljult iseeneses.

Wotele, kes weel mitte magama polnud jäänud, kuulis
seda ja waatas oma heategija poole. Kulla ja hõbeda hiil-
gus wangistas ta waadet kauemine. — Mis asjad need on?
küsis ta siis.

— Üks kuld käeröngas! Ma olen ta ube noorele Eestt
wanemale teinud, aga kust on ta siia metsa saanud?

— Sääl oli inimesi, kostis manate.
— Jah, jah, mina kuulsin ka inimeste heali. Kes need

oliwad? Ega ometi mitte Warbola wanem Maniwalde?
Wotelel tuli see lugu, mis meie juba enne kuulsime,

meelde. Ta läks rahutumaks. Wistist ei tahtnud ta selle
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pe,ale mõtelda. Aga oma heategija wastu ei wöinud ta
tummaks jääda.

— Üks wanem küll kah, aga mitte Maniwalde, ütles
ta libedalt, waid üks rahma äraandja, mõrtsukas, praegune
Soontagana wanem, kes ennast Woteleks nimetab, aga en-
dine põlatud Panda on.

— Panda! Kas tema see wanem on? tusis sepp hirmul.
— Tema jah. Ta on ise waenlased meie maale kutsu-

nud. Ta on taks korda juba õiget Wotelet ära tahtnud
surmata, aga see koer — —

Ta sõnad jäiwad häkiste keele peale. Si in oleks ta
tahtmata enese saladuse awaldanud.

Sepp oli seda uudist kuuldes nii kohmetmmd, et ta
kõneleja häkilist sõnade löpmist ei märganud. Kui ta imestuse
üle juba wöilu oli saanud, siis tusis ta täerönga pärast edasi:

— Aga tust selle nooremehe täeröngas tema kätte sai?
Ja siin on ka weel üks naisterahwa sõlg ja helmed — wäga
peenikeselt tehtud, mida üksi kõrged mammad ja sojaülemad
oma naiste ja tütartele laiemad teha

— Temaga oli ta üks -naisterühmas metsas, kes ta
wang näis olema, kostis manate ja wöttis ehed oma kätte näha.

Ta käed hatkasiwad häliste mürisema. Ehted kutkusiwad
maha — ta oli ära ehmatanud ning otsis asjata sõna.
Kärmemine kui muidu hakkas ta meri käima ja rahuline
süda peksma. Hea sepp waatas imestades tema peale. Mis
liigutas tema mana rahulist südant sel moodul?

Jälle wöttis Wotele sõle ja silmas teda terawaste.
— Seesama jah, ümisesiwad ta huuled

— Kas peaks weel üks sepp olema, keda wanaste tema osa-
wuse pärast ,,Soome sepaks" kutsuti? küsis ta siis Naivalt.

Sepp waatas imestusega tema otsa. — Mis sa sest küsid?
— Ma tahan teada saada, kas ta palju niisuguseid

ehteasju on teinud?
Sepp wöttis sõle ja tunnistas seda terawaste.
— See sõlg on õige wana.
— Km ta see on, niida mina olen näinud, siis on ta

üle 30 suwe elanud.
Wambola. 11
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— Kus oled sina seda näinud?
— Ma lasksin ühe niisuguse teha, ja mulle on see wäga

tähtjas teada, kas ta seesama on, wöi on ta mõni teine
'selle sarnane

— Wotele, Wotele, sina oled meie ladunud suur Wotele!
hüüdis sepp tormiliselt. See on ainus sõlg seda nägu, mina
olen ta 33 sume eest teinud, Wotele on ta tellinud, ja sina
— sina oled ta tellija.

See tunistus oli liig häkiline. Nad oliwad noores
eas sõbrad olnud. 33 aastat ei olnud nad enam teineteist
näinud. See aeg oli noortest tugewatest meestest manad
raugad teinud. Kuis wöisiwad nad w eel teineteist tunda!

Liigutatud wanakesed andsiwad maas teineteisele maitselt
kätt. Kehad oliwad manaks läinud, aga waim nooreks ja
priskeks jäänud.

— Selle sõle lasksin ma oma 3-aastasele tütrele teha,
kõneles Wotele wiimaks jälle edasi. Ma olen otsinud teda
ja oma naist, aga ei ole kuskilt leidnud — aga see leidus
annab mulle jälle lootust. Sõlg peab selle naisterühma käest
kadunud olema, kes Pandaga siin metsas oli. Kui see wa-
hest minu õnnetu tütar ei olnud, sest kust sai üks woeras
need asjad oma kätle? Aga ta näis wäga noor olema,
nii palju kui ma healest oma kohmetanud olekus kuulda wöisin.
Aga Panda, see hirmus Panda, kui tema seda teada saab,
siis on ta kadunud! — Wanake ohkas sügamaste.

— See kuldkäeröngas wöib seda asja seletada, ütles
arukas sepp järele mõteldes. — Kudawiisi?

— Meie peame Warbola wanemalt Maniwaldeit kuulda
saama, lellele ta käerönga on annud. Et see käerönga saaja
ka sõle omanikust midagi peab teadma, see on selge asi, sest
kudas tulewad need muidu kokku?

See nöuu oli nii hea ja oige Wotele meelest, et ta
kõhe sellega rahul ̂  oli. Aliste targa juurde reisimine pidi
sellepärast tulewiku peale jääma, ehk sinna süda teda juba
Wcmbolaga tuttawaks saamisest saadik tõmbas.

Ta lartlik süda aga ütles, et juba tõik hilja on.



— 163 —

22. Waenlased Wiljandi all.
Kui päewad juba ööpikkuseks oliwad kaswanud ja külm

ikka weel järele ei annud, walmistasiwad Riiglased endid
uuesti suurele sõjale ette. Kõik Saksa rüütlid, Liiwlased ja
Lätlased tuliwad suurte parwede kaupa Toreidasse piiskopi
õemehe Engelberti juurde kokku ja wötsiwad enestele ühe uue
müürilöhkumise masina ühes. See kord liikus see määratu
parm Sakalamaal Wiljandi linna alla. Sakslased saatsiwad
Liiwlased ja Lätlased, kelle käest neil sõnakuulmiseks ülemate
pojad pandiks oliwad wVetud, maad ümbertringi laastama
ning paljaks riisuma ja jäiwad ise Wiljandi alla. Nagu
näljased metselajad tapsiwad nad maha, mis ette juhtus
ning töiwad hulga Eestlasi elusalt, wangidena Viljandisse.
Seal paniwad nad kinni seutud wangid walli kraami nende
ette seisma, kes linnas müüride warjul oliwad ning Wönnu
linna ülem Berthold kõneles risti usu õpetajate keskel:
,,Pagana rahmas, kuulge, mis ma teile ütlen. Kui teie oma
wöeraste jumalalate auustamift maha jätate ja meiega lösise
Jumala sisse tahate uskuda, siis anname meie teile wangio
elusalt tagasi ja oleme teile armulised wennad."

— Kes on teie tõsine Jumal? küsis Wiljandi wanem
tugema healega. Meie ei tunne teda.

— Siin sõjariistade keskel ei ole aeg seda teile sele-
tama hakata. Pange sõjariistad käest maha ja manduge
endid all, siis ristime meie teid selle tõsise Jumala nime peale.

— Kui siin aeg'eiM usust seletust teha, mida meile pa-
kute ja mida meie ei tunne, andis Wiljandi wanem wastuseks, siis
ei ole nüüd ka aeg sellest üleüldse midagi rääkida. Minge
rahuga tagasi, meie ei puutu teiesse, ehk teie küll meie maad
rahma weres olete ojutanud ja hirmsaid tegusid teinud. Tee-
nige teie oma Jumalat, meie teenime oma.

— Siis panete teie wastu, häbemata wöera Jumala
teendrid ja paganad, kisendas Berthold wihas. Teie ei taha
tõsist Jumalat uskuda, kelle käes kõik wöimus ja mägi on,
et wastupanejaid hirmsuste nuhelda.

— Kui teie Jumal nii wihane on, et ta teid teie were-
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janus ei keela ilmsüüta inimeste peale salaja merejahti pidada,
naisi ja lapsi ära rööwida ja nendega hirmsal wiisil män-
gida — siis hoidku meid jumalad ise niisuguse eest. Meie
jumalad on head, kes ühtegi õiget inimest ei nuhtle, kes
weikese ohwriga lepiwad — ja neid peaksime siis maha
jätma! Mu rahmas, oleme oma jumalatele truud, nad ei saa
meid ka nende mõrtsukate kätte hädasse jätma!

Terwes linnas kajas waimustaw hüüd, mis tunnistas,
et tõik nii mõtlesid, kui Wiljandi wanem ütles.

— Jumala teutajad, paganad, wöerajumalate teendrid!
kõlas neile Saksa laagrist wasta.

Rahuleping oli otsas, hirmus sõda hakkas peale. Waen-
lased wedasiwad Eesti söjawangid ühe kõrgema tingu peale,
et linnast seda heasti näha oleks ja tapsiwad nad seal üks
haawal Eestlaste silma all ära, heitsiwad nad wallikraawi
enestele sillaks ning ähwardasiwad linnas olejatega sedasama
teha, kui nad heaga alla ei heida. Noolilaskmisega, ehmata-
wad nad Eestlased walli taha marju ning lasksiwad selle aja
sees Lilwlasi ja Lätlasi kraamid puid täis kända ning warju-
tornisid ehitada, kust pealt Lätlased noolidega linna lasksiwad
ja wäga palju inimesi ja loomi ära tapsiwad. Waprad Eest-
lased kihutasiwad ülewelt tuld warjutornide peale, nii et need
põlema hatkasiwad, mida Lätlased lume peale «vedamisega ära
tustutasiwad. Sel wiisil ei olnud waenlastel wöidu lootust.
Siis seati aga kiwipillumise masin (,,partell") üles, mis ööd
ja päewad otsa raskeid kiwa suure jõuga wastu müüri ja
linnamajasid heitis, nii et majad maha langesiwad ja müü-
rist wiimaks tükid wälja pudenesiwad. Eestlased ei olnud
niisugust hirmust masinat enne näinud ega oma majasid selle
wastu lindlaks teadnud teha. See külmas surma ja häda
Eestlaste linna. Lätlased oliwad kraamid walli kõrguselt
puudega täitnud, mida mööda Saksa raudriietega sõjamehed
Eilard von Doleni juhatusel üle walli linna oliwad tunginud,
aga linna rahwast tagasi kihutatud. Nüüd pistawad nad puud
walli kraamis põlema, et sellega terwet linna ära põletada.
Eestlased aga kustutawad öösel kõik tule linnast ära.

See wöitlus oli wiis päewa wahet pidamata kestnud.
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Sinn öli surnukehasid täis. Pea kõik, kes meel elasiwad, oliwad
haawatud ning suurest weepuudusest nii ära nõrkenud, et
enam wasta ei jõudnud panna.

Kuuendamal tapluse päewal pakkusiwad Sakslased rahu.
— Teie näete, et te langete, ütles nende kõneleja. Kas te

meel meie Jumalat wasta ei taha wötta? Muidu ei jää teist
üks ainus hing üle.

— Meie wötame teie usu wasta ja auustame teie Jumalat,
kostsiwad janust nõrkenud sõjamehed. Pange meile ristiusu ike
niisama peale kui Lätlastele ja Liiwlastele, aga täitke oma lubamist.

Sakslaste wöit oli täieline. Rõõmuga kutsuti wanemad
mälja ja seletati neile usupöhjus ära ning nõuti nende käest
sõnapidamiseks panti.

— Kõikumata õnnele ei ole köit tarwis, wastas Wil-
jandi wanem. Kui see usk nii suurt õnne toob, nagu teie
tuulutate, siis peame teda muidugi.

Wastaräätimine ei aidanud midagi. Ülejäänud kõrgemast
sugust noored mehed wSeti pandiks, riputati terme linna
rahmas õnnistuse weega üle ja mindi Jumalat liites kõdu
maale tagasi. Waene ära wöidetud ja paljaks riisutud Wil-
jandi rahmas aga walas walusaid silmapisaraid tapetud ja
mangi wiidud omaste ning ära põletatud elumajade pärast.

Mõni päew pärast seda istusiwad Sakala maa wanemad
koos ja pidasiwad nöuu, mis edaspidi oma waenlaste wastu
ette wötta, kes neist nüüd igapidi tugewamad näitasiwad
olema. Et selles tähtsas asjas ka rahma nöuu taheti kuulda,
siis oli kõigile arukamatele meestele rahma seast luba antud
sellele koosolekule tulla.

Nõupidamise maja Wiljandi lähedal oli rähmast täis
kogunud. Lembit kui juhataja, waatas majas ümberringi.
Enamiste kõik oliwad talle tuttawad. Ta silm jäi laugemaks
ajaks ühe eemal seisma mehe peale peatama. Sellel oli lai
rebasenahka kübar sügawaste silmade peale tõmmatud, mis
luurawalt sinna tänna pilkusiwad. Ta näitas Lembitu waadet
märganud olema ning hakkas kartlikult enese ümber waatama.
Tema selja taga seisis üks teine tundmata mees, kelle ole-
mine ka mingit usaldust ei awaldanud.



— Wennad! kõneles ta sirgelt kogu ees seistis, ega
meie seas ometi äraandjale ega waenlaste körwu kuulamas
ei ole? Meie nöuupidamised on sala asjad ja peawad ka
waenlaste eest saladusteks jääma.

Natuke aega walitses koosolejate seas hauawaikus. Lem-
bit waatas terawalt nende kähe kahtlase näu poole. Need
oliwad teiste taha ta silmist ära kadunud. Tal oli nöuu
neid lähemalt waatama minna, kui üks teine uhke ja tugema
lehaga noorepäraline sõjamees istmelt üles tõusis ja tugema,
kõlama healega rääkis:

— Ma usun, et siia meie kõige truumad sobrad on ko-
gunud, kelle ees meie köit oma südamest wälja wöime ütelda.
Auus Lembit, kõnele aga julgeste. Need tormad siin kanna-
wad su sõnad rahma südamesse.

Kõneleja waikis ja terme koosolek ootas, mis wapra
wanema ja sõjapealiku suu tuulutab. Lembit seisis sirgelt
oma odawarre najale toetades rahwahulga ja wanemate ees.
Ta tõsine nägu, mis nagu kiwift raiutud ilma liikumata
rahma peale waatas, näitas julgust ja kindlust, mis igameest
auupakumisega täitis. Tugewad armid ta päematanud pal-
gete peal tunnistasiwad, et ta lahingutes ja taplustes paljas
pealtwaataja ei olnud, maid tugewal käewarrel ennast iga
hädaohu eest kaitses.

— Sobrad ja isamaa ning usukaitsjad! kõlas ta pöruw
heal läbi maja. Ma loodan, et Meeme õigust on kõnelenud.
Kes wöiks siis nüüd. mil Vaenlased meile ühtehoidmist on
õpetanud, muu peale mõtelda, kui mehise wastuhakkamise
peele. Nemad könelewad ühest uuest usust, pakuwad meile
seda, mis meie ei tunne ega taha. Nende usk nõuab maa
peal inimeselt wiletsat elu ja lubab selle eest pärast surma
meie manala asemel onnist elu, mida nad taewats ja para-
diisiks kutsuwad. Kes seda kätte tahab saada, see peab nende
alamaks ja orjaks heilma, nagu Lätlased ja Liiwlased praegu
on. Wastupanejaid ähwardawad nad igawese piinamisega
kustumata tulemeres teises ilmas ning mööga ja tulesurmaga
siin ilmas. Meie ei taha neid ähwardusi karta ega oma
weriwaenlaste tõutust uskuda, sest kas terme Soontagana
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ja Wiljandi linna ümbert maa, mida meie wendade weri ja
surnukehad katawad, ei tunnista niisama selgelt kui päike
puhtast taewast, et nad walelikud werejänulised waenlased on!
Näljast ja janust nõrkenud Wiljandi sõjamehed ja elanikud
on nad oma usku pöörnud, aga ülemate lapsed pandiks eneste
kätte riisunud, naised ja lapsed mangi wedanud ning mehed
ümbertringi armuta üra tapnud. Ja need peawad meile head
soowima! Kui neil ka omal hea usk on, siis toowad nad
meile üht teist, üht kõige halwemat. Ärge laske, armsad
sõbrad, endid nende töuwstest ega ähwardustest eksitada. Meie
ei wöi muidu enam elada ega nende wastu wöidelda, kui
meie ühte ei hoia. Läheme meie lahku, wötame meie nende
liidetud usu wastu, siis on meie esiwanemate õnnistus ja
jumalate abi meist kui kölwatumatest rahwaliikmetest tadunud
ning meie langeme, ning jääme hirmsate waenlaste orjaks.
Meie waenlased toutawad meile manpkälse isamaa eest üht
igüwest isamaad tnses ilmas. Meie ei tunne aga seda ega
wöi nende tõutust uskuda. Meie tahame igaweste elada, ei
mitte ühes tundmata ri igis, waid eneste kalli mullapinna
peal. Si in peawad meie lapsed meesteks kaswama, siin peab
meie esiwanemate waim nende sees edasi elama, õigust tehes,
õigust püüdes, jumalaid auustades ja oma suguwendi armas-
tades. Kui see waim, see mõte, see meel nendes edasi elab,
aja jooksul weel kaswab ja täiemaks saab, kurbduses ja röö-
mus lulewa pölwe rindasid liigutab ja tõstab, siis elame
igaweste. Muud meie ei igatse. Seda aga peame igatsema,
selle poole püüdma, see on iga rahma esimene tingimine, kes
ilmast ei taha kaduda, kes igaweste tahab elada. Üksikult ei
wöi meie enam tüll mitte nii wabalt elada tui enne, mil
meil wöeraste wasta niisuguseid wöitlemisi ei olnud, aga
suures togus peame wabad, ise oma peremehed olema ja mitte»
oma waenlasi teenima. Meie ei tohi üksi oma ajale, waid
ta tulewatele pölwedele elada. Meie hauda langemisega ei
tohi meie rahwa nimi kustuda. Selle eest peame meie nüüd
muretsema, küll siis järeltulejad tulewate pölwede edasielamise
eest hoolt kannawad. Wöitleme sellepärast oma laste, oma
praegu weel sündimata lastelaste ja tulema pölwe onne eest.
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Meie werega lastetud haudadelt kaswab meile wabadus ja
kängus, mille eest nüüd juba ni i palju merd on woolanud.
Meie esiwanematel on ka waenlasi olnud, nende ajal on ka
oma maa niidud ja nurmed meie isade meres ojunud, aga
nad on wöitjatets jäänud — sest meie oleme wabad ja elame
praegu weel omal maal, oma pead. Oleme waprad, siis
saamad meid meie õnnelikumad lapsed pölwest pölwe tänulikus
meeles mäletama ja tundmata haudadesse taga järele õnnis-
tama. Igaüks on oma õnne sepp — mis meist edaspidi
saab, seda teeme meie nüüd ise. Ma wannutan teid, noored
mehed, et teie oma nooruse jõus ja waimustuses isamaale
appi astute. Teie käewarred peawad taperit waenlase pea
köhal keerittama, tagasi tooma, mis meilt ära riisuti ja kätte
maksma, mis nad teeninud. Teie peale paneme meie oma
lootuse. Wöidupärjad ja auuhinnad ootawad teid, milledega
teid teie wanemate tütred wöidult tulles saamad ehitama.
Aga ta teile, kes teie manad olete ning lödisewate liikmetega
minu kõnet kuulete, hüian ma: hoidke ja kaitske, mis meil
kõigil armas ja tallis. Õpetage noori, waimustage neid
wöidule, teie olete kõik ära näinud, teie juhatust on igal
nooremal tarwis. Walmistame endid taplusele, ärgem wöt-
kem oma waenlaste pettusi kuulda, neil ei ole kõige oma
tõrgete lubaouste taga muud kui meie rahwa häwitus! Kui
kellegil teised mõtted on, siis kõnelegu ta.

MZne silmapilgu walitses majas sügaw waikus. I n i -
mesed oliwad wanema kõnest waimustatud, möneo kuuljad
pühkisiwad silmi. S i i s peasiwad koosolejate suud ning mühi-
sen» tiiduhüüdmine kajas sajast suust suure waimustusega
läbi maja.

— S inu sõnad on kõik oiged ja targad, hüüdis Meeme,
kui esimene tuhin mähe oli maikinud. Meie peame endid
walmis panema ja kewade müratult waenlaste peale minema,
et nad jälle meie niitusid ja nurmesid ei tuleks rikkuma.

— Hea, mu sõber, wanem Meeme. N i i sündku! kõneles
Lembit. Mingu siis igaüks wagusi toju ja tehku, mis ta
tohus. Waenlased ei pea meie nõust midagi teada saama.
Parajal ajal saadan ma käsud wäl ja; siis kogume endid
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minu linnamäele pidule kokku, oma wanemate lviisi järele
ohwerdama ja sõjalaulusid laulma. Ma tähendan weel kord,
see peab tõik nii wagufi sündima, et waenlased sellest enne
midagi teada ei saaks, kui meie kord nende linnade all oleme,
sest muidu wöiwad nad meie söjawangid ja Wiljandi wane-
mate pojad, keda nad pandiks miinud, ära tappa. Mul on
röömus meel, et mu sõnad teie rindades seda tuld on loitma
pannud, mis iga Eesti mehe rinnus juba aasta sajad on lõ-
kendanud ja meel loitma peab jääma. Jumalad õnnistagu
ja aidaku meid!

Enne kui rahmas ja wanemad koost lahkusiwad, pugesi-
wad kaks meest wagusi uksest wälja ja rändasiwad weel pi-
medal ööl müüda külmetanud metsa ühe weitese onnikese juurde,
kus kaks hobust malmis oliwad, milledele nad selga istusi-
wad ja otseteed lõuna poole hakkasiwad tihutama. Kui Lem-
bit teist nendest lahest mehest ligidamalt ja terawamalt oleks
waadanud, kes enesele laia rebasenahka kübara nii sügawaste
silmade peale oli tõmmanud, siis oleks ta wististe endise
Soontagana wanema ära tunnud, kelle pettusest nüüd igal
pool kõneldi ning teda surma arwati leidnud olema. Ta
«li aga ennast hästi osanud ära moonutada ning peasis
jälle õnnelikult oma kardetawalt salakuulamiselt töige seltsi-
mehega minema.

Umbes selsamal ajal, mil Eestlased ümberringi maal
maja nöuupidamisi kuulda saiwad, teadsimad ka juba nende kõige
kurjemad waenlased, mis sala nouu Sakalas peetud. Warsti
oli nende mägi koos, ja enne kui keegi seda Eesti ma-
lewas oskas aimata, oliwad waenlased juba jälle liikumas,
et ,,paganatele nende wastupanemist kätte maksa."

23. Weel kord wend ja Sde.
Päew peale tuttawat koosolekut istus Naite oma isa

majas üksi kõdu ja ootas isa Lembitut kozu. I l m oli wasta
õhtut oige tormiliseks läinud. Kange põhja tuul keerutas
lund hangedesse ning wingus külmetanud puuoksades nii
kangeste, nagu seda enne nii hilja kewadel weel keegi polnud
näinud. Neiukese südames mässas niisamasugune torm.
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Ta waatas kaua aega juba weiksest ukse luugist mäsfawat
ilma ning wördles teda maitselt oma südamega. Täna õhtu
pidi ta oma lapsepölwe ynnekujud ja unenaud maha jätma,
täna pidi ta oma südant sellega ühendama, lellega teda ainult
tohus, sõnakuulmine — isa tahtmine ühendas, mitte see püha,
õnnelik tundmus, mis hinge onne ja taewalise tundega täi-
dab, mida ta kord armastuseks oli nimetanud. Ah need arm-
sad unenäu ajad oliwad mööda läinud, nii ruttu, lennates
mööda läinud! Saatus oli temale siiamaale ainult oma ka.
redat, armuta külge näidanud. Ta armastas oma wenda,
mis hirmus saatus — ja kui ta ära nägi, et see armas-
tus mitte patt ega ülekohus ei olnud, siis, oh siis pidi jälle
saatus tema armukese talt nii halastamata musil ära kis-
kuma ning teda üksi ilma jätma! Ja nüüd tuli üks teine
wanem, kõigiti kena ja tubli mees, ning nõudis teda enesele
naiseks. Isa oli ka südamest selle poolt, sest ta tundis oma
sopra ja Eesti wanemat Meemet igapidi kui kõigiti auuwää-
rilist ja wapert sõjameest, kes ta majale sellega suurt auu
tegi, et ta tema wäimeheks tahtis heita. Alandlik Waike
ei julgenud siin wasta rääkida, ehk ta küll ennemine
maailma otsa oleks põgenenud, kui Meemega abielusse heit-
nud. Ta pidi isegi enese üle imestama, mis wägi teda sellest
mehest tagasi hoidis, kelle nimi terwel maal kuulus oli ja
lelle peale teised neiud armupilguga ja auukartuses waatasi-
mad. Tal näis, nagu wilguks weel weike lootuse täheke oma
surnud, kadunud kasuwenna järele, sest see sõnum, et Wam-
bola weel elas, ei olnud nii kurwal ajal weel mitte neiu
körwu jõudnud. Kus inimestel elu ja surmaga wöitlemist
on, seal ei lagune igapäewased uudishimu kõdistajad jutud
mitte kulutule kombel laiali, ja pealegi oli noor sõjamees
oma linna rahwale kangeste ära keelanud sellest edasi kõne-
leda, et ta tagasi tulnud. Ja ümbert ringi oli maa ini-
mestest lagedaks tehtud, kes pidi siis seda uudist ka edasi
kandma?

I l m oli juba ammugi pimedaks läinud, kui kõbin ukse
taga kurwa neiu tema rasketest mõtetest üles ajas. Ta koh-
kus ärc. Otsustaw silmapilk oli tulnud, kus tal enesel Vige
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midagi ütelda ei olnud. Oli ju aeg, mil ta kosilane pidi
ilmuma; kes wöis siis muud ukse taga olla! Põksuma sü-
damega tegi ta ukse lahti. Pimedas eeskojas raputas üks
meesterahwas ennast lumest puhtaks ja astus wiiwitades
üle läwe.

— Terwitatud olgu see maja, kõneles sisse astuja, kus
juures toast hele raswatule maigus ta silmini kinni laetud
näu peale langes. Kas wöib üks eksinud teekäija tuisu ja
külma lume eest öömaja leida?

Waike kahmatas ära. I lma sõna lausumata waatas ta
wöera otsas. Siis kogeldas ta suures ärrituses:

— Kust tuleb see kuju mulle silmade ette? Kas sind
kurjad manalased oma riigist lahti on lasknud, wöi kes sa
oled? Kõnele!

>— Waike, ümisesiwad wöera huuled. Tema on peastetud
. . . siin . . . ära siit. . . siin tormab enam kui marune
öö wäljas.

Ta pööris häkiste ümber ja tahtis wälja minna.
— Kuhu nüüd, Wambola? hüüdis Waike ja targas

uksele ette. Ta süda põksus nii waljuste, et noormees seda
pidi kuulma. Ta ei saanud rääkida.

— Lase mind minna, Waike! sul ei ole enam wenda!
— Kas sina ka seda tead? oh onne! hüüdis Waike.
— Sa rõõmustad selle üle?
— Ja kas sinu süda röömu ei tunne? Ma olen ära

rääkimata õnnelik.
— Selle üle, et sa oma ainsa wenna kautasid?
— Ja tema asemele selle sain, keda ma südamest üle

kõige asjade armastan, kõneles neiu õnnelikult wahele. Selle-
pärast wöin ma wenna hea meelega kautada.

— Südameta tüdruk! hüüdis Wambola walusa healega.
Ma ei mõista, mis sinu südamesse on tulnud!

— Armastus! nüüd wöin ma armastada, sügamast
südamest... oh mu önn on otsata, ära määramata. . .
kas sina ka ei armasta?

— Ura narri mind oma hirmsa kõnega. See käib
walusamalt kui äraandja oda mu südamesse. . ,
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— Ma ei sa aru, mis sa kõneled, ütles neiu suure imeks-
panemisega. Kas sa ammugi ei märganud, mis walu see
mulle tegi, et sa minu wend olid? Nüüd on see side kistud,
nüüd wöin ma südame sunni järele armastada ja oma ar-
mastuse eest annaksin ma terme maailma. . .

— Ja ka oma ainsa wenna! hüüdis Wambola wahele.
Nurjatu tüdruk! Ära siit! Minu hing ei kärmata seda Vhku
sisse hingata, mis ühe tänamata tüdruku huuled walja puhu-
wad. Mine oma armukese «kaenlasse, kelle pärast sa wenna
ära salgad. Ma ei taha sind näha . . . ma põlgan sind . . .
sina ei pea ka enam mind siin ilmas nägema . . . Pettus kõik.

I lma et ta enam kordagi ehmatanud neiu poole oleks
waadanud, kes pool minestades istmele maha oli langenud,
tormas ta uksest wälja tormise öö sisse. Kaua laskis ta
külma lund enesele otsa ette sadada, enne kui see jälle jahe-
damaks läks.

Tema järele tormas ta Waike uksest wälja. Öö oli
pime ja tuisulumi ei lasknud silmagi lahti teha. Oma ar-
mast, surnuks peetud wenda ei wöinud ta sellepärast enam
näha. Ta hüüdis pea nõdrameelselt talle järele, aga wastust
ei kuulnud ta kuskilt poolt. Kange tuul landis ta healed
laiali, mille peale ainult mühifew maru ligidalt metsast
wastas. Kui see imeline külaskäik sügisel hingede ajal oleks
olnud, siis oleks ta uskunud, et see kadund armukese hing
oli; nüüd aga ei lasknud ta pea aegu löhkew süda seda uskuda.

— Tema ise oli, rääkis ta iseeneses. Ta elab. Taewas
teab, mis teda nii on muutnud! Ma ei saanud temast mi-
dagi a ru . . . Kas ta nõdrameelne on? Ei, see ei wöi olla,
talle peab midagi olema juhtunud, midagi suurt, arusaamata,
äraseletamata. Ta peab rääkima, miks ta mind wihkab!
Nõnda ei tohi ta siit ära minna . . . nüüd, mil ma nii nöuuta
ja maha jäetud olen. Kui ma teda enam ei oleks näinud,
siis oleksin ma oma saatusega wiimaks ka meel rahule wöi-
nud jääda, aga nüüd ei suuda ma seda enam. . . Torm,
ära hulu enam; tähed, hakake paistma; kuu, näita ühele õnne-
tumale oma tasast maigust! Jumalad, kuulge oma n3rga
lapse palwet! . . . Wambola, Wambola!
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Ta tundis isegi, et ta hüüdmine waewalt ta enese körwu
kostis. Torm ei waikinud, tähed ega kuu ei hakanud paistma
— taewased wäed! ta palme jäi kuulmata! O l i ju ometi
tema önnetaewast ta heltiw täht ni i ruttu ära ladunud,
kuis wöisiwad nad siis looduse taewaski paista!

Pool meeletult jooksis ta oma ralli nooremehe järele
pimeda metsa sisse. Pime armastus annab ju ka seal loo-
tust, kus puhas mõistus loik wöimata näeb olema.

Kõdus oodati ja otsiti teda asjata. Keegi ei aimanud,
mis wanema tütre ni i tähtsal õhtul tuisuse ööga pimedasse
metsa ajanud, kus ta warsti ära eksis ning enam wälja ei
mõistnud tul la. Majas walitses suur ärritus ja ägedus
tema ladumise pärast. M is pidiwad nad kõrgele peigmehele
ütlema, kui see kosja tu l i , ning mõrsjat kõdust ei leidnud l

Ka Wambola peas kohasiwad mitmesugused mõtted läbi-
segamine. Miks oli saatus teda siia juhatanud! Talle oli
oma öe olek otse arusaamata. Kuidas wöis ta ometi ennast
selle üle n i i rõõmustada, et ta Soontaganas teda enam õeks
ei tahtnud nimetada? Seal ei tahtnud ta teda tunda, siin
tundis ta tema küll ära, aga hirwitas ni i haawawalt
selle üle, et ta oma wenna kautanud, kuna ta ometi oma
peastmisegi pärast weel ta wastu tänulik oleks wöinud olla.
Aga selle eest rõõmustas ta ennast ni i lapsikult, et ta wenna
kautanud ja selle asemele armukese leidnud. Mis pidi see
tähendama! Ja ometi oli ta seesama öde, kes poole aasta
eest temale weel kõige õrnemaid sõnu oli ütelnud, igapidi
rohkem kui öde olnud, kelle pärast ta kuulsatest lahingitest
tagasi läks ning enesele waikest surma otsis! Sellest kõigest
ei saanud waene Wambola aru. Ta pea höögas otsas —
mõtted lätsiwad segamine. Ta tahtis teda ära manduda, aga
kõik needmise sõnad suriwad tal keele peale ning walusa,
lõhkema südamega pidi ta iseeneses ometi ütlema: ,,Ma ar-
mastan teda siiski, rohkem weel, kui oma häid jumalaid.
Oh, kui ta Soontaganast minuga oleks põgenenud! Ta i lu
on pimestan) tui päike, ta süda oli puhas kui kuu läige ja
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ta silmad särasiwad kui helkijad tähed . . . Nüüd on see möö-
das, minust kadund. Ta kolaw heal heliseb mulle ainult
weel südame lõhkumiseks ja silmad särawad häwitajaks tuleks.
Minu Vnnetaewas on kattend, minu õnnetäht kustund! —
— Mu süda ütles mulle juba waenuwäljale minnes, et
mind õnnetus ootab. Oh, miks ei matnud woeramaa muld
mu pakitsewat rinda oma wilusse woodisse. . . miks pidin
ma weel niisugune teutuse... walu tarwis tagasi tulema! . . .

Poole öö ajal jõudis Wambola ühe üksiku teeraja peale,
mis läbi paksu metsa wiis. Ta kiirestas oma käiku, et
mõnda maja lnda, kus inimesed elawad, et nendega sõnumit
linna saata, mis ta ise wiima läinud, aga ootamata juhtu-
mise pärast ütlemata jätnud

Korraga nägi ta üht ratsamehe kogu enesele wastu tulema.
— Höi, kuhu sa sõidad, küsis ta ratsanikult, kui see

tema kohta saanud. Ratsamees waatas imeks pannes ülesse.
— Mis sa siis sest tahad?
— Mul on tähtjas, wäga tähtjas sõnum Leola wanema

Lembitu kätte saata.
- ^ Miks sa ise siis teda ara ei mii? Aörändajatel on

mõnikord pahad mõtted.
Wambola waikis. Ta ei woinud ütelda, miks ta ise

seda ei tahtnud ega wöinud teha.
— Vaenlastele on tema koosolekust eile öösi juba tea-

tust wiidud.
— Kas see wöimalik on! hüüdis ratsamees ehmatades.

Sinu huuled on kui tormine öö, mis tühja tuiskab.
— Kui see nii oleks, siis kannataksin ma selle teutuse

hea meelega, aga nüüd teeb see mulle suurt haiget. Ma
olen aruandjat oma silmaga näinud ja tema hirmust kõnet oma
körwaga kuulnud. Ta on oma seltsimehega nöuupidamise ajal
majas olnud. Vaenlased saamad suure wäega meie peale
tulema ja meie külad ja talud tuhaks tegema, naised ning
lapsed ära rööwima ja meeste merega maapinda punastama,
kui meie malewa malmis ei ole neid öömörtsukaid walwamas.

— Sa kuulutad hirmust asja Kes wois seal
äraandja olla?
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— Üks nurjatu mees, kes seda mitte esimest korda ei tee.
— Meie majas oliwad aga ainult kõik auusad ja

truud mehed.
— Seda ma usun, aga laks oliwad waenlastest teid

luurama saadetud. Kas sa olid ka majas.
— Jah, aga mis sa sest küsid?
— Kas sa ei näinud üht meest laia rebasenahka küba-

raga, mis sügawaste silmade peale oli tõmmatud?
— Lembit kõneles küll ühest sarnasest mehest, kes talle

wäga kahtlane näidanud olema.
— Noh, ütle talle siis, et seesama meie rahma aru-

andja on. Rutta, enne tui kõik hiljaks jääb. Ju sa ikka
Leolasse lähed?

— Jah, mu läik künnab sinna küll. Hirmus aga, et
nii pidulisel õhtul sarnast sõnumit pean wiima. Oma mõrs-
jale ei taha ma sellest midagi kõneleda. See wöiks teda
wäga ehmatada.

— Sa oled siis peigmees, et mõrsjast kõneled?
— Niisugustest asjadest niisugusel ajal ei kõnelda muidu

küll mitte, aga, et ma täna nii õnnelik olen, siis wöin ma
sulle, tes sa tubli mehe wiisi tarwilisi sõnumeid töid, ka
ütelda. Ma lähen praegu kosja. Leola wanema tütar Waike
saab minu mõrsjaks. Oi, see on ilus tüdruk!

— Waike! Leola wanema tütar? Sinu mõrsja.
Wambola teha läks kuumaks.
— Waike jah! Kena laps.
— Kas see Waike, kellest sina kõneled, Lembitu tütar

on? küsis Wambola pönewalt.
— Jah, seda kõneldakse.
— Miks pärast siis ainult kõneldakse?
— Ta on leitud laps. Lembit on ta omaks wötnud,

ja nüüd on ta siis tema tütar.
— Leitud laps! hüüdis noormees hirmsa tormise süda-

mega. Kas ta ei ole Soontaganast pärit?
— Soontaganas olla ta enne elanud, nõnda kõneldakse,

aga mina pole selle järele palju pärinud. See on ju ka
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üks puhas, kus ta on olnud, peaasi on tema kenadus, wii-
salas olek ja hea süda

Wambola ei kuulnud enam, mis ratsamees edasi kõne-
les. Ta süda ei kännud siin enam seista; ta tuigerdas edasi.
Kui õnnelik ratfamees oma silmad ringi laskis käia, ei ol-
nud wöerast enam tustil naha; ta oli ladunud, kui tuule-
hoog, mis mühades metsa puude wahele laiali jookseb. Oh^
oleks ta aimanud, mis wägi seda sõnumi toojat edasi kihu-
tas ja mis tundmused ta rinnas mässasiwad!

Sügamas mõttes oli ratsamees tüki teed ära sõitnud,
kui ta häkitzte inimese hüüdmise healt kuulis. Ta jäi kuu-
lama. Tuule wingumise wahelt kajas hele naisterahwa heal
ta körwu. Ruttu ajas ta hobusega paksu metsa sisse. Walge
lume peal nägi ta üht suurt musta liiluwat togu. Warsti
tundis ta teraw silm ära, et see kogu muud ei olnud, tui
taru, kes enese tahe jala peale püsti oli ajanud. Tema ees
weitese pöösakese warjul seisis wärisedes üks naisterühma kogu,
lellel wihase metsalise eest peasemise lootust ei naitunud olema.

Noole kiirusega targas sõjamees hobuse seljast maha ja an-
dis metsalisele enne, kui ta oma nõrga ohwri peale sai ta-
rata, oma raske söjakirwega niisuguse hobi püha, et ta kiu-
nudes maha kukkus. Kui käru woidetud oli, tõttas ta naiste-
rühma juurde, tõstis ta hobuse selga, hüppas ise taga järele
ja läks teele tagasi. Seal oli natuke walgem, nii et ta
tema nägu wöis näha.

— Jumalad! Maike, sina!
— Meeme l hüüdsiwad neiu huuled tasa, ja ta ei kõ-

nelenud enam. Wist oli külm ta langeks teinud.
Ratsamees, kuNlus wanem Meeme, oleks niisugust koor-

mat itta oma süles kännud, kui mitte hirm sellepärast, et
külm ta langeks teeb, tema teekäiku ei oleks turustanud.

Kõdus oliwad weel köit inimesed ülewel, kui Meeme
Waikega koju jõudis. Küll olelsiwad nad hea meelega ka jä-
rele pärinud, tus nende Waike olnud ju mis teda nii wöi-
metumats teinud, aga kes julges kõrge wanema käest niisu-
gust asja küsima minna! Kecgi ei mõistnud ette arwata, et
kosja öö sel wnsil mööda pioi minema. Waite ei tahtnud
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ühtegi inimest enese juurde lasta. Ta oli kõigile suureks
mõistatuseks, kõige rohkem aga meel oma peigmehe Meemele,
kes sugugi aru ei saanud, mis ta sel öhtal sügawasse metsa
oli ajanud, kus ta käru käes surma oleks wöinud leida.

Kui Meeme linnarahwale oli teatannd, mis ta ühe
tundmata mehe suust metsas kuulnud, läks ta Waike lamb-
risse. Ta punased silmad tunnistasiwad, et ta oli nutnud.
Meeme nähes püüdis ta ennast waigistada. " ' H M ^ ^

— Meeme, sa suur wanem, oled mu kiskja'metslooma
käest eluga peastnud, rääkis ta põksuma südamega, millega
wöin ma su head tööd tasuda?

— Sõjamees ei nõua palka oma tegude eest, kostis
Meeme õrnalt, aga nüüd tahan ma sinu timutist meelt oma
käsuks tarivitada ja palka nsuda.

— S u l on küll öigllst nõuda . . . ma tasuksin sulle
ka kuninglikult, aga kuidawiisi?

— Kõige ilusamalt, kõrge neitsi, kui sa llgl' tahad.
— Kas sa siis selle juures kahkled, Meeme?
— Kuldane Waike, sa mu selge koidukiir, armasta mind!
Waike wärises kõigest tehast.
— Kõrge pealik, mõtle, mis sa kõneled!
— Ma nõuan oma weikse teenistuse eest palka. Lase

oma armastus mulle osaks saada, sa toioukaunis neiuke.
Armasta sina mind ka nagu mina sind. Tule mu naiseks
. . . ma olen su enesele peastnud. . . .

— Meeme, Meeme, see on li ig . . . seda ma ei wöi. . . .
— Seda sa ei woi, Waike? On su taewalised silmad

kellegi teise surelise otsa waadanud ning sealt armastust leidnud?
— Armastust ei ole ma mitte leidnud, ütles Waike õhates.
— Ja sina armastad aga üht teist?
— M a ei ei sinna midagi päratu!
— Ja minu lükkad sa tagasi?
— Halasta ühe ivaese, abita tüdruku peale. Ma olen

sinule kõige suuremat tänu wölga . . . fa oled mu elupeastja
. . . n i i on ka mu isa tah mine . . . jumalad taewas . . . ma
ei wöi . . . mu süda lõhkeb . . . Ara wihasta, kõrge pealik.. .
mu meel on hirmus segane . . . öhk lämmataw. . . .

Wambolll. 12
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Meeme oli üsna liigutatud, ehk seesugune olek küll ta
südamele walusaid haawu löi. Ta aimas, mil wiisil see
neiuke, keda ta neidude eeskujuks pidas ning kelle körwal ta
õnnelik ja uhke oleks wöinud olla, ühte teist armastas. Ta
ei saanud wihaseks, waid osawötlikuks tema walust. Neiukese
3nn oli talle enese õnnest ülem.

— KeZ on siis see õnnelik, kelle peale Waike oma sil-
mad heitnud? küsis ta osawötlikult.

— Ta ei ole mitte õnnelik.
— Keda ei peaks sinu armastus Vnneliseks tegema?
— Teda mitte!
— Ja sina armastad teda siiski?
— Oh ma armastan teda nii, et ma ilma temata su-

ren, wastas Waike nagu palawitu haiguses. Ära wihasta
selle üle, mu cuus Meeme, ma ei wöi seda oma teada hoida.
Su l on wöimust minu üle, sest isa tahab nii, aga ma pa-
lun, lui sul ühe waese neimese kohta tunderikas süda sees
on, halasta minu peale! Aita tema üles otsida. Tal on mi-
nuga midagi ees, ta on wihane . . . ma pean temaga kokku
saama . . . ta peab mulle ütlema, mis tal on, enne kui ta
igaweste lahkub. Kui ta siis toeste wihas must lahtub, ta-
han ka mina tema ära unustada, ja siis ei räägi ma sulle
poolt sõna wasta . ^ . Kas aitad mind, auus Meeme?

— See pole küll armastaja kosija wiis, oma mõrsja
armukest otsima minna, et siis ise tühjalt wahtima jääda,
kõneles Meeme wähe pilkawalt, aga ta südamesse oli wenna-
lik kaastundmuse hele tuluke loitma jäänud, mis teda peh-
meks, järelandjaks tegi. — Kes on siis sinu tige armuke?

— Minu endine kasuwend, Soontagana noor wanem
Wambola, ütles neiu healetult.

— Wambola! See waper mees on paraku ammu sur-
nud. Ma tundsin teda . . . ta langes Ümera jõel.

— Ta elab weel, hüüdis neiu. Ta oli eile ohtu hilja
weel siin, aga põgenes siit ära . . . ma läksin kuni metsa ta
järele, aga ei leidnud muud kui wihase kärn, kes minu lõhki
tahtis Uskuda. . . .

— Kas see wöimalik on? küsis Meeme imeks pannes.
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— Jah, nii oli küll.
, — Ja miks ta siis ära põgenes?

— Ta ei tahtnud mind enam näha, kostis neiu healetult.
— See ei olnud Wambola. Wambola ei ela enam.

Tröösti ennast, waene lapsuke, ja ära oota teda asjata. Tule
minule, ma tahan sind käte peal kända; su elu peab röömus
ja roosiline olema. Tule, tule, ma palun sind, mis ma meel
ühegi teise neiu ees ei ole teinud.

— Oh, ei, see oli Wambola — aga kõne oli wöeras,
ta nägu muudetud . . . ta on minust kurja kuulnud . . . ta
peab kuulma, et see õige ei o l e . . . Too ta siia ja kui tema
mind ka siis ei taha, siis tulen ma sulle, siis ei tõrgu ma
wasta, siis ei nurise ma ialgi ega räägi enam temast, kui
sa seda ei soowi.

Meeme hakkas peaaegu uskuma, et neiul õigus on. Ka
tema ei olnud Soontagana kodustest sündmustest midagi teada
saanud. Häkiste wälgatas talle imelik sönumetooja metsas
meelde, ja kõhe tuli talle mVte pähä, et seesama ehk waheft
Wambola wois ollagi. Ta oli temale ju oma kosja lugu
kõnelenud ning tema oli oige elawalt seda järele pärinud
ning siis häkiste ära ladunud. Ja julge ning suure wnsiga
oli ta ka olnud, sest üks liht mees poleks temaga nii julge-
nud kõneleda. See näis loik õige hästi kokku sündiwat,
ehk küll terme lugu siiski Meemele otse arusaamata oli.

Raske südamega lahkus ta nutjast neiust, lellele ta tema
,,kasuwenna" üles lubas otsida. Ta ei woinud laugel olla,
sellepärast läks Meeme weel kõhe järele, kus ta teoa teel
wiimati näinud.

24. Kes fee neiu on?
Mitu korda oli taewakuu sest saadik juba oma paistust

uuendanud, kui Maniwalde Saaremaal oma mõrsjat otsimas
käis ning tühjalt tagasi tul i . Metsawaimu naine oli ta
sealt nii kawalaste ära wiinud, et keegi ei teadnud kuhu
torniwaht jäi. Ainult nii palju teati kõneleda, et te^ma ara
wiia ta ladunud ema olnud. Maasika ja Linnuse linnas
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kõneldi sellest juhtumisest mitmesuguseid lugusid, aga mis
neile arusaamata oli, see jäi ka arusaamatuks. Oleks wana
torniwaht weel elanud, siis ei oleks ta oma tasutütart n i i
kergelt ära lasknud w i ia ; aga ta puhkas juba mõni päew
kalmukünkal, kui Metsawaimu naine sinna tu l i ning ta enese
tütreks tunnistas.

Maniwalde oli küll otsinud ja ta mõistatuse sarnase
ladumise üle pead murdnud, aga ka temale jäi see tõik paksu
saladuse latte alla marjule. Südame waluga mõtles ta selle
Znnelise päewa peale tagasi, mi l ta tema kenast suust armas-
tust oli kuulnud. Ta oli ka seda külameest otsinud, kes talle
wiimast korda termisid ja käerönga oli toonud, aga ka see ol i
ladunud. Tema seltsimehega oli ta waenuwäljal koos olnud,
millest ta uskuma hakkas, et see wistist ka mõni petis isamaa
äraandja wöis olla.

Ühel kewadisel hommikul köndis Maniwalde oma linna
ees suure raagus lehtpuu metsa all. Hiline külm ja lume-
tuisk, millest eespool kuulsime, oli weel wiimane taime temp
olnud. Paar päewa oli juba tuisu järele pehmem i lm olnud^
eile pärast löunest saadik wihma ja jäätust sadanud,
mis terme öö üle testis. See külm wihmasadu oli lumele
ja puudele paksu jää koorikse peale pannud, mis hommikuse
selge päikse paiste käes imeilusalt säras. Terme mets oli
kui puhas hõbe, sest selge jää kattis ka kõige wähemaid oksa-
kesi. Noor wanem uskus enese muinasjutulises nöiamaal
olema, kus hõbedast metsad ja kullast päike ja tähed imehel-
gi l särawad. N i i ilusas ja toredas ehtes ei olnud ta loodust
enne meel näinud. Ta rinnus liikusiwad imelised, äraseleta-
mata tundmused ja ta meel ol i n i i kurblik - roömus, nagu
armastajatel kartuse ja lootuse wahel ikka on.

Korraga näeb ta üht munakest tepi najal enese poole
tuigerdama. Ta habe on walge kui hõbe ja pea metsakarwa.
Seltsiliseks käib ta körwal suur must koer, kes targal silmal
enese ümber waatab. ,,Wistist on see mõni metsa Häll i jas,"
mõtles noor mees iseeneses, ja ta seisis liikumata oma köha
peal paigal. Wanake oli teda näinud ja tu l i otsekohe tema
juurde.



— 181 —

—Kas Warbola wanem Maniwalde on kõdus? küsis ta
mähe lõõtsutades. Ta silmad waatasiwad terawalt, aga lah-
kelt nooremehe otsa.

— Kõdus, tulla manale. Mis sa temast tahad?
— Ma tahtsin temaga tähtsate asjade pärast rääkida.

Kus wöib ta'ga kokku saada?
— Ole nii hea ja istu. Sa oled wäsinud. Kui sul

Maniwaldega kõnelemist on, siis tee seda. Mina see olen.
— Sina! Wäga hea. Ma vean mähe puhkama.
— Kas sa ei soowi linna minu majasse tulla.
— Si in on parem. I l m on nii ilus. Ma ei ole

sarnast looduse ehet weel oma pikal eluajal näinud. Kui see
mulle head tähendaks!

— Ma usun lindlaste, et see head tähendab, kui metsa
head waimud, Hällijad, endid näitawad. Ma arwan, et sa
üks niisugune oled. Eks ole?

— Mina? Hea noormees, sa eksid. Ma olen inimene,
kes ilmas walu ja laimatust on õppinud. Mu pea ei ole
mitte mureta elus walgeks läinud.

Noormees waatas auukartuses ta peale. Kui wanake
natukese aega oli lõõtsutanud, wöttis ta midagi põuest wälja.

— Kas sa seda käeröngast tunned? küsis ta ,,Soome
sepa" leitud käeröngast rätikust lahti mässides.

Maniwalde kohmetas ära. Siis hüüdis ta wälkuwail
silmil: — Tunnen küll! Kus on selle käerönga omanik? Kas
ta elab? Kust oled sa ta saanud?

— Sa küsid rohkem, kui ma wastata jõuan, ütles wanake,
lelle silmist ka lootuse säde hakkas paistma. — Ta on leitud.
Kelle oma ta aga on, seda ma ei tea. Kas sina ta oma-
nikku tundsid?

— Ma tundsin üht taewalikku neidu, lellele ma ta saat-
sin — kas ta aga kätte on saanud, seda ma ei tea. Nüüd
on see neiu mõnest ajast saadik ladunud.

— Soontagana sojast saadik?
— Ei, enne juba!
— Hm! lellega saatsid sa talle selle käerönga?
— Ühe külamehega, kes aga wistift mind pettis. Temal
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oli üks tumm seltsimees, keda ma pärast kui üht Liiwi würsti
ja wäepealikut tundma õppisin. Ma arwan, ta oli salakuu-
lamise reisil.

— Mis ajal see oli?
— Minewal suwel, kui meie Sakalastega waenlaste

wasta M a läksime.
— Mis nägu oli see mees?
— Lühikene, mustja habeme ja wälkuwate, luurawate

silmadega.
— Hm, see oli siis tema jah. W5i juba sel ajal oli

ta waenlaste lillas. Oh seda jõledat aruandjat!
— Kas sa tunned seda meest?
— Ma arwan, et tunnen.
— Tema on petis?
— Rohkem kui petis.
— Ja ta ei ole seda käerongaft mitte üra annud?
— Seda wöil> ta küll teinud olla. Aga kõneleme nüüd

oma asjast edasi. Kas seda solge oled kuskil näinud?
Nende sõnadega wöttis ta oma höbesöle walja.
— Seda solge olen ma ta kaelas näinud, wastas

Mamwalde pöksuwal südamel. Need on minu kadunud armu-
kese ehted.

Wanakese weri hakkas ka kärmemalt käima.
— Kus ta siis elas? küsis ta elawalt.
— Saaremaal, Tornimäel. . ta oli torniwaht. Nüüd

on ta aga sealt nii ära ladunud, et keegi ei tea, kuhu jäänud.
— Kuidas ta sealt ära kadunud?
— Üks naine oli seal käinud, tema enese tütreks ütel-

nud ja temaga ära läinud.
— Üks naine ta oma tütreks nimetanud? ütles manate

suures ärrituses. Kas temal siis ema ei olnud?
— Ta oli wana torniwahi kasulaps. Keegi ei teadnud

ta wanemaid. Wana torniwaht oli ta weiksest peast merelt
leidnud.

— Jumalad taewas, siis on ta wistist —
— Kes on ta?
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— Taewas teab. — Ei, see pole wöimalik! Oh, kui
see ometigi nii oleks!

— Mis sa räägid? Ma ei saa sellest aru. Kes on
see neiu?

— Seda tahan ka mina teada saada. Meie peame ta
üles otsima . . . see on mulle wäga tähtjas, êt ma tema üle
selgemaid teateid saan . . . ma otsin omakseid töga . . . ma
usun peaaegu, et see üks minu kudunud omaksetest wöib olla.
Meie peame endid otsimises ühendama. Noormees, kui ta
sul armas on, siis ära puhka enne, kui ta üles leiad. Ma
usun, ta on ühe kurja, tigeda immese wöinm all, kel temaga
töige halwemad mõtted wöiwad olla.

Si is jutustas ta pönewalt, kuulawale nooremehele, mis
ta Soontagana metsas kuulnud ja keUe wöimuse all otsitaw
neiu wistist oli.

Ni i ühte käimad noore ja wanamehe püüded arwa, kui
selkorral armastajal noorelmehel ja kulupeaga wanakesel.
Mõlemad igatsesiwad üht ja sedasama inimest leida, üks isa-
likust lapse, teine palamast mõrsja armastusest, ehk nende
wanaduses küll muidu ülisuur mahe oli. Niisugune ühine
püüd tõmbas mõlemate ümber südamlise söbruse sideme, kin-
nitas mõlemate kõige ilusamat lootust ja kosutas nii heasti
wärisewa wanakese kui ka tööhimuka nooremehe sisimist rammu.
Missugust magusamat kõhust wöis armastaja noormees weel
enese peale wVtta, kui oma enese armukest ülesse otsida! Ta
töutas seda suust ja südamest wanakesele ja iseenesele. Aga
kust pidi ta teda leidma? Kes teadis talle ütelda, kuhu Panda
ta wiis? Palju ei puudunud, seal kustus ta taunis lootuse
täheke, mis nii selgeste ja ruttu üles oli tõusnud ja nii
ütlemata tenaste paistma hakanud.

Tundmata sonnmik on toit rääkinud.
Meeme oli mees, kes täitis, mis ta lubas. Ta otsis

vma armukese ,,kasuwmda" igal pool, kus ta tema armumise
jitrele oleks wöinud olla, aga tuli siiski teisel päewal tühjalt
tagasi. Kudunud meest polnud tustil nähtud, ta oli kui maa
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pealt ara ladunud. Et tema sõjasõnumi tooja oli, seda
uskus Meeme nüüd lindlaste. Üks lootus oli meel ta süda-
mes, mis teda waigistas: Ta tahtis Soontaganast järele
kuulata. Seal pidi temast ometigi midagi teatama, kui ta
weel elus oli. Niikaua tahtis ta auusa mehe kombel oma
kosja-asjaga wiiwitada, et Waike tahtmist täita.

Kolmandamal päewal oli juba ümberkaudu rähmale tea-
tus saadetud, et nad endid malmis paneksiwad ja waenlastele
wasta hakkatsiwad, kui ta ilma teadmata maale tuleb. M i t -
nied saadeti ka Läti piirile walwamise peale wälja.

Se l ilusal päewal, mi l Wotele Warbolas käis, pidasi-
wad Sakala wanemad Nurmegunda maal jälle söjanöuu.
Kui Lembit Meemega peale keskööd koju jõudis, ootasiwad
neid turwad sõjasõnumid lodus. Liimi ülem Kaupo oli Wönnu
linnawanema Bertholdi ja piiskopi raudmeestega Riiast mää-
ratuma sõjamäega maale tulnud, külad ja talud põlema
pannud ning inimesed maha tapnud ja mangi wötnud. Ruttu
aeti Leola inalewa kokku, et linna ja maad kaitseda. Kui
waenlased seda kuulda saimad, et Lembit malmis on wasta hak-
kama, pöörsiwad nad suure saagiga omale maale tagasi. M i t -
med külad oliwad naistest lagedaks riisutud ja ära põletatud.

Alles teisel päewal märkas Lembit, et tema tütart mitte
lodus ei olnud.

— Kus on Waile, mu tütar? küsis ta ülemalt linna-
wahilt.

— Kõrge wanem, su tütar on eile lõuna ajal linnast
wälja sõitnud.

— Kuhu? küsis manem pönewalt.
— Ma ei tea! Ta käib juba mõnda päewa külades,

lord siin, lord seal. Räägitakse, et ta kedagit taga otsida.
Aga ni i kardetawal a ja l ! Ta wöib waenlaste kätte

langeda. Saada kõhe mõned mehed teda otsima!
Enne kui wanema käsk täidetud sai, kihutas üks sõja-

mees tuhatnelja linna wärawasse.
— Appi, appi! kisendas ta juba laugelt. Meie kõrge

wanema Lembitu tütar on waenlaste kätte langenud ja hulga
naistega ühes ära weetud.
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Lembit kahwatas ära, ka Meene ei saanud sõna suust,
kõik ümber seisjad olimad ehmatanud.

— Kes on sulle seda rääkinud? küsis Lembit mürise-
ma! healel.

— Ma olen ise oma silmaga näinud, kui Waike sõja-
meeste wahel ära weeti. Ta pani kõigest jõust wasta, aga
see tegi waenlastele ainult nalja. Oowele külast wiidi kõik
noored naisterahwad ära. See sündis täna hommiku weikse
loidu ajal. Kui ruttu järele ajate, siis wast wöite meel
kätte saada.

— Järele, järele! müristas Lembit. Meie peame oma
naiste rööwlitele näitama, mis nad wäärt on. Nemad l i i -
dawad endid „ ristiinimesteks", kes üht suurt, armulist Ju-
malat teenida, aga nende teud on jõledad. Järele, maha,
tes oma rojaseid kässa meie naiste ja tütarte järele wälja
on sirutanud.

Enne päikese loodet oli malewa malmis, ja wasta ööd
hakati weel sõnumitooja juhatusel Vaenlastele järele ajama.

Waenlased oliwad aga wiledamad olnud, kui nende taga-
ajajad Lembitu riiwlid. Sakala mehed löune poolt oliwad
enne waenlasi taga ajama hakanud, mis neile jalad alla tegi.
Oma riisutud warast ega wangidest ei saanud nad midagi
enam kätte, sest need oliwad kaugele lindlate linnadesse mar-
jule wiidud. Nad häwitasiwad selle eest Läti rähmast ja
riisusiwad nende käest palju wara ära. Lembitu saadikud
oliwad sõjasõnumi mahe ajal terwel maal laiali lautanud
ning uued wäed tuliwad Rotaliast ja Saaremaalt Liimimaale,
nii et need, kes ühe salga eest ära pögenesiwad, teise kätte
juhtusiwad ning otsa saiwad. Sõda oli Liimimaal wäga
suur. Riia piiskopi abi kirjutas ruttu Saksamaale, et sealt
uut mäge saadetaks. Kõige rohkem häda tülwasiwad waen-
laste sekka Saarlased, kes niipea kui meri lahti oli läinud,
laewadega Koiwa jõkke purjutasiwad ja seal würsti Kaupo
maakonna Kubeselle lagedaks tegiwad.

Riia piiskop Albert ja ordumeister Vollin tulimad sel
ajal Roomast paawsti juurest, kes neile Liimi ja Lätimaa
ärajagamise luba, ristiusu laiali lautamiseks õnnistust ja



— 186 —

pattude andeksandmise wolikirjasid oli annud, Rüga tagasi
ning töiwad Saksamaalt kolm piiskoppi, palju suurtsugu mehi'
ja arwamata hulga ristisõitjaid ühes.

Nüüd ei jäänud Eestlastel muud nöuu üle, kui koju
tagasi minna ja oma söjawäge suurendada, sest waenlaste
salgad kaswasiwad silma nähtawalt. Kaupo, Liiwlaste würst,
tuli Sakslastega nende järele ja laastas Oowele ja Purke
linnad ning palju külasid ära, löi mehed maha, wiis naesed
lapsed wangi ja riisus kõik wara ara.

Põuased kewade ilmad oliwad hommikust õhtuni suitsu
täis, mis majade põlemisest sündis, ning öösid walgustasi-
wad pölewad külad ja talud, kus inimeste põline palehigi
mõne silmapilguga tuhaks tehti. Häda ja ahastust oli, kuhu
aga silm iganes waatas. Põllud felsiwad harimata, surnu-
kehad mädanesiwad metsas ja öuemurul, millede ümber kaar-
nad rndlesiwad.

Ühel nõul kogusiwad kõik Eesti wanemad omad sõja-
mäed kottu ja pidasiwad nouu, ühel päewal mitmest kullest
korraga Kaupo kuntsi peale tormata ning teda eneste nõusse
sundida heitma, ehk ta linna ära wöita, kui ta ikka waen-
laste poole hoiab. Saarlased läksiwao laewadega, Tallinna
ja Rotalia mehed maad mööda Metsapoolest läbi ning Sa-
kala ja Nurmekunda malewa Wiljandi kaudu Ainumaa sisse.

Ühel taunil kewade õhtul oli ühendatuv malewa Lembitu
linna lähedal söjawalmis. Tuhanded ratsa- ja jalamehed
täitsiwad üht weikest lagendikku püha Ohwrimäe jalal. Nagu
naha, ei olnud malewas üksi noori mehi, waid ka hallpeasid,
kes siin weel wiimast korda oma naese lastega könelesiwad.
Sõjamäe seas oli üks suurewiisiline liikumine, sest mitmele
ütles ta süda, et ta siin wiimast korda omakseid näeb ja
nendega wiimseid sõnu kõneleb. Kõik tahtsiwad teada, mis
sõjakäigust wälja tuleb, sellepärast ohwerdasiwad wanemad
ohwrikingu otsas söjajumalale Ukule. Selle aja sees könele-
siwad wanemad sõjamehed ja kodujäajao kulupead noorematele
wahwuse lugusid, et neid waimustada ja julgeks teha.

Ühest salgast kuuldi waimustatud laulu healt, mille
ümber lugemata hulk nooremaid sõjamehi kotku kogus.
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Üks wanake l a u l i s :
,,Tulge kottu sõjamehed, Riisund naised, neiukesed,

Ümbert ringi raualandjad! Tapnud wahwad mennakesed.
Meil on tü l i tulemas, Kastnud luiwa maa mulda.
Waenu wanker meeremas, Leutanud oma oda
Eöda siia söudemas. Meie wendade weressa.

Tulge tokku kogemata, Meie isade higissa.
Ioolsle kokku otsimata Wangi wiinud tallid kaasad
Wennad köwa südamega, Armastajad õekesed —
Isad raudase käega: Seda me peame otsima.
Ühel mõttel, ühel meelel. Seda me peame nuttema,
Üks olgu süda üle kõige. Seni kui on meeste paida,

Kaugelt tulnud raudamehed. Seni kui me wendel merda."
Wiinud meie waranduse.

Vaimustusega hüüti wanakesele igalt ppolt kütust. Ta
laul oli mõjunud. Kõikide silmist säras waimustuse tul i . —
Wanake laulis edasi:

«Jätke emad Jumalaga, Jätke karjad kaema.
Noored neiud nuttemaie. Jätke nurmed norutama,
Kallid silmad kaemaie, Jätke põllud puhkama
Seadke sõtta söudemaie. Jätke metsad mõtlema.
Jätke maha majad, pered. Makske kätte mere mölga.
Jätke maha nurgad naised, Were mölga, marga palka."
Iä t le lapsed laua taha,

Wanake waikis. Ta silmis hiilgasiwad pisarad. Natukese
aja järele algas üks wanem sõjamees laulu, mida warsti
ladanded suud ühes laulsiwad, et waikne, lehkaw kasemets
wastu mühas:

Meil on minek mere poole, Ajawad merde me mõrtsukad.
Söudemine sõja poole. Neiud, hol,ust healitsege,
Ei seal ole muuda juttu. Adra taga astuge.
Muuda juttu, muuda mõtet, Äki pulki plagistage.
Muud kui selget were juttu, Adra raudu ragistage,
Were jutt ja mere mõte. Wil ja koormad koju miige.
Ei me jäta järele, Kuft saab kütma küttest leiba.
Ei me auna perule, Wanad naised, wäetimad.
Seni kui meil wöit ja wöimus. Wäetimad ja jõuetumad,
Kui la löpwad meie mehed, Seadke pihta pillumaie.
Magama laeb me malewa, Teie peal jääb põllu töö,
Söudwad siis Soomest meie Kuheliku korjamine.

sõbrad. Perenaised, perelapsed,
Tulewad Wirust meie welled. Pange kinni pajalauad.
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OtSle üles ukse pulgad: Wiia Illil me warandust.
Meil on mehed mere tööl. Rillu' löil me pärandust

Sealt wöib tulla sada sõda, Häwita me haida lapsi."
Sealt wöib tulla tuhat 'wainu,

— Jumalad ei kuuluta meile head, ohwrihärg on pa-
hema külje peale kukkunud, kõlas tugewal healel üle sõja-
meeste salga, kui laul waikis.

Kõik oliwad lohkunud. Katsuti teist korda — ei jälle
paremat ühtegi.

— Meie peame ise eneste önnesepad olema, sSjajumal
ei kuuluta meile onne, ütles Lembit. Ta heal kõlas laugele.
Meie peame Kaupo tantsi ära wötma, würsti enese oma
nöuusse sundima ehk ta suu sulguma. Minu tütar ja teised
mängid peawad peastetud saama. Kes Waike wälja toob,
saab minu käest kuninglikku maksu. Edasi, mu waprad sõja-
mehed. Meie päralt peab wöit olema!

Söjawägi hakkas ehawalguiel liikuma. Nõrga läikega
särasiwad haljad sõjariistad ehahelgil. Omaksed wahetasiwad
wiimased sõnad ja pilgud ja jäiwad siis nii kaua ohwrikin-
gule waatama, luni uhke söjawägi metsa marju ära kadus.
Laulja wanakese juurde tuli wiimati üks sirge noormees
lihtsöjamehe riides, majutas südamelikult wanakese kätt ja
ütles temale tasaselt: — Wotele, jää sina Soontagana
wanemaks! Mina lähen sõtta, ja taemas teab, kas ma sealt
tagasi saan.

— Wambola, wastas wanake liigutatud healel, sa teed
ülekohut ühele kulupeale. Mina olen rahma juhatajaks liig
mana, miks marjad sina ennast sel kombel?

— Ura räägi wasta! See on sinu õigus... ma pean
tohust täitma, ma olen sõjamees... hoia sa oma noorepölwe
kõdu Panda kawaluste eest.

— Panda! Kas sa tead, kus ta nüüd on? küsis Wo-
tele elawalt. Ma pean tema meel üles leidma.

— Hoia ennast temast parem eemale. Ta nurjatu
luurab meid igal pool ja wiib waenlastele igast salasõnast
teatust. Ma nägin teda meel hiljuti luuramise peal.

— Kus ta elab? ütle, ütle, kui sa tead.
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— Wistist Liiwlaste juures. Sinna ta sõnumeid wiib.
Wöib olla, et temaga ka meel kokku saan. Taewas teab,
kuidas ta Soontaganast eluga on peasenud. Kui ma temaga
tokku saan, siis ei taha ma enam elada, kui tema ka elab.
Sulle aga head elu!

Noor sõjamees ruttas teiste järele. Wanake waatas
kaua sinna poole, kuhu ta ära kadus. Ta oleks temaga weel
rohkem kõnelenud, sest selle nurjatu inimese käes oli tema
lootus, ta onn ja rööm.

26. ,Maga magamas
Eesti sõjamäed tuliwad mõne päewa pärast Liiwlaste

würsti Kaupo kantsi juurde kokku, maamäed maad ja Saare-
maa söjalaewad mööda Koiwa jõge. Kaupo tantsis oli wäga
palju rähmast, kes hirmu pärast maalt ära oliwad põgenenud,
ja ka lugemata hulk söjawäge.

Lembit saatis kolm saadikut Kaupo juurde rahulepingu
pärast nöuu pidama ning mängisid wälja nõudma. Kaupo ei
wötnud aga seda kuulda, sest ta lootis oma suure sõjamäe ja
kantsi kindluse ning ka Riiast lubatud abi peale. Saadikud
ei tulnud tagasi. Mis nendega seal sündis, seda ei saanud
teegi Eesti wanem teada.

Kui Kaupo linna müüri l nühtawale tu l i , astus Lembit
ühe kõrgema tingu otsa ja kõneles secüt Liiwlaste würstiga.

— Kaupo, meie mana sõber, ütles ta, miks oled sa meie ja
oma waenlaste tilda heitnud? Anna meie käest riisutud naised
ja lapsed tagasi, ja meie ei tee sulle midagi turja. Lepime ära,
anname üksteisele wenna kätt, unustame kõik, mis olnud ja sei-
same ühtlasi oma waenlaste wastu, teineteist aidates ja toetades.

— Lembit, sa paganate würst, mis teeb sind ni i uhkeks,
et sa mind siin manitseda ja oma naisi lapsi kätte pärida julged?
Sakslased on minu truud sõbrad, nad on ristiinimesed ja teie
paganad, kelle weres ristiinimesed peawad endid pesema. Pöörge
enne ümber ristiusku, heitke Sakslaste alamaks, siis kSne-
leme meel leppimisest. Nüüd on see asjata.

— Mõtle, Kaupo, oma rahma tulewiku peale. Kas sa
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siis tõeste usud, et sa sel wiisil kaua kui würst walitseda woid,
et su rahmas, meie sugulased, kaua oma jala peal seisab ning
seda, mis ta palehigis kottu paneb, köit omaks wöib pidada,
millesse ükski wVeras käsi ei tohi puutuda?

— Seda mõistab igamees iseenesestki, mis tarwis sa nii-
suguseid asjata sõnu kuulutad? Mina pean seda enese auuks,
et mul niisugused sobrad on. Kui meie neile midagi söbruse-
täheks anname, siis oleme seda enese hea tahtmisega teinud.
Kes peaks nii toter olema ja uskuma, et Saksa rüütlid mägi-
wallaga oma sõprade käest, kes neid külalisena wastu wöt-
nud, midagi mägise wötma tuleks.

— Kaupo, Kaupo, Sinu sõnades ei ole elutarkust, hüü-
dis Lembit kahetsedes. Löö lahti neist, need on meie kõikide
waenlased! Kui üks rahma würst oma pead teise rahma ette
painutab, siis on see õnnetu rahmas langenud ja ei tõuse
ialgi enam. MVtle, Kaupo, et sina see wiimane oled, kelle
käes suur muudutus seisab. Teed sa enese mädaks, wöib
Liimi rahmas elama jääda, jääd sa aga petjate truuks sõna-
kuuljaks alamaks, siis tuulutan ma sulle siin ärakadumist
ette. Tulewad pölwed saamad sinust pölgdusega kõnelema, sinu
rahmas orjuses oma wiletsaid päiwi lõpetama ja maa pealt
Hra kaduma. Jumalad wöiwad meile küll kastet ja wihma,
wiljakat ja kehwa aega saata, aga langenud rähmast jälle oma
jala peal seiswaks rahmaks teha ei jõua ükski maapealne ega
taewane wägi, ei ole muiste woinud ei wöi k.i nüüd ega
edaspidi, nii kaua kui maa seisab.

Need sõnad oliwad wägewaste Liiwlaste tantsi kõlanud
ja mitmesse sügawaste mõjunud. See mõju oleks wöinud
mõlemale rähmale õnnistuseks saada, kui kawalad Vaenlased
seda juba tärkamisel ei oleks ära mõistnud lämmatada.

— Teutus, teutus! hüüti Liiwlaste laagrist mitmelt
poolt. Seda hirmust teutust ei wöi meie andeks anda, see
on liig — liig — kuulmata —

Kära läks suureks, söjahimuliste kätte jäi wöit, kord oli
rikutud, Eestlased ei saanud ühtegi mustust. Wihased naud,
ähwardawad sõnad ja kange walmistamme andis selget märki
et rahuga siin midagi teha ei olnud.
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Eesti sõjapealikud kogusiwad ühe kõrgema mäekingu peale
Kaupo tantsi lähedal kokku ja ohwerdasiwad jumalatele hargi,
oinid ja koeri. Aga ohwri elajad langesiwad ikka pahema
külje peale, mis õnnetust ette tähendas.

Rahutumate nägudega kuuldi sõjamäe seas niisugust
halba ettekuulutust. Tõsiselt kõneles Lembit:

— Armsad wennad ja sõjamehed! See ei ole mitte ^Ju-
malate nouu, et meie oma wendadega Liiwlastega sõdima
peame minema. Seda ei ole ta tahtnud — meie wöitsime
neile nende eksitused andeks anda, kui nad meiega ära lepiksi-
wad, meie nõusse heidaksiwad, meie naised lapsed, minu Waike
kätte annaksiwad ning meiega ühes waenlaste Sakslaste wasta
sõdima tuleksiwad. Meie oleme neile seda sõbralikult ette pan-
nud, oleme neid palunud, aga nad ei ole seda kuulda wötnud —
nad walmistawad endid soja wastu. Mis peame meie tegema?

— Meie jääme siia, ega ei taha siit enne minna, kui
Liiwlased oma nöuusse oleme saanud, et nendega ühes Riia
linna peale minna, ehk nende kantsi ära oleme riikunud, oma
mängid peastnud ja rööwlitööd waenlastele kätte maksnud.
S i in tahame meie päewa palawal ja öö lastel walwata ja
ja wöidelda ning ennem oma luud siia luitama jätta, kui
wöiduta taganeda.

Waimustaw kära kajas läbi laagri. Kõik oliwad sellega
rahul. Liimi würst, kes seda ka pealt oli kuulnud, hüüdis
oma kantsist piltawal heale!:

— No siis maga magamas!
Nüüd ei olnud enam heal sõnal mõju. Eestlased hakta-

siwad puid kantsi ümber kokku kandma, mäge alt ööneks kaewama
ja ümberkaudu maal rusuma ja põletama. Häwitaja sõda oli
alganud. Liiwlaste poolt tuliwad saadikud Riia Saksa rüütli-
tele oma häda kaebama ja neid silmamees appi paluma, sest
et nad nende sõnakuulelikud ristiusu alamad tahta olla. Suure
mäega luksimad Saksa rüütlid Kaupole appi, et paganatele
nende pattu kätte maksa.

Waesed Eestlased, see kord oliwad Jumalad teile õigust
ette kuulutanud! Raudmehed tuliwad niisuguse mäega, et
Eestlaste waprus asjata oli. Nende sõjariistad murdusiwad
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raudriideid wasta kätki, ja palja kätega pidiwad nad wiima-
mats põgenema. Söjalaewadele oli sild Koiwa jõele ette teh-
tud, kust pealt raudmehed põgenejaid wasta wötsiwad. Põgene-
mise tee oli kinni. Sellepärast jätsiwad waprad Saarlased
ööpimeduses oma laewad warandusega sinna paika ja pöge-
nesiwad maad mööda ära. Waenlaste kätte jäid lolmsada
suuremat söjalaewa, 2000 hobust ja kõik söjamoon. 2000
meest jäiwad waenu wäljale, aiuult mõned jöudsiwad koju
kurba sõnumit kuulutama.

27 Isa ja tütar.
Panda oli Soontagana metsast oma ,,tütrega" otse teed

Liiwimaale põgenenud. Leida ei saanud sellest asjast mitte
aru, miks ta nii laugele wöera rahwü sekka pidi min'ma.
Mida rohkem ta selle üle asjata pead murdis, seda rohkem
hakkas ta seda meest kartma, kes ennast tema isaks nimetas
ning teda wägiwaldsel wiisil tundmata inimeste sekka wiis.
Tal ei olnud seal üht ainustki, kellele ta oma südant oleks
wöinud wälja puistata, kes teda oma rinnale oleks majutanud
ja talle armsaid troosti sõnu rääkinud. Näis, nagu oleks
kõik 3nn temast sest saadik taganenud, kui ta hea kasuema
kalmukünkale ladus ning ta oma ema leidis, kes ta ilusast
mälestuste maalt ja sellega ühes ka ennemaalt wälja wiis.
Oh kui loguni teised need päewad olnud! Ta oli isa käest kord
küsinud, mils nad nüüd wöera rahwa seas mangi elu elada ja
kus ta, ema olla, ning oli nii ehmatama wastuse saanud, et
ta teist korda enam sellest ei tohtinud kõnelema hakata.

Hilise ja külma taime järele oli hiline, aga kena kewade
tulnud. I lus oiekuu oli käes; soe ja taunis päew waiksele
ööle maad annud. Öitsewad tomingad ümberringi lasksiwad
päewal sooja tuule käes öiewihma sadada, nii et maa õitest
kirjuks oli jäänud ning Vhk magusa lillelõhnaga täidetud.
Kõrgest taewast waatab kuu alla, maa puhkab tema hobepais-
tllses ning ööpikud laulawad oma wiisisid lehtpuu metsades.
Metsad seiswad maitselt udu sees, nagu tahaks neid nöidlik
udukuub inimliste silmade eest kinni katta. Maitselt muliseb
weewoole all jões, mis kuulsa Liiwi würsti Kaupo tantsi alt
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mere poole woolab — ainuke heal, mis weel siis/ kui ka
ööpikud juba on waikinud, öö rajamata rahu rikub.̂  >, H M

Kuu on kõrgele üle mägede ja metsade tõusnud, lindude
laulud waikinud, kõik on wait. Ümberringi magab kõik, kes
majas on. Suuremalt jault on küll majad tühjad, sest sõja-
mehed on siit ära läinud Eestimaale paganaid käristama.

Kõrgel kantsiwallil istub laia õitsema tominga all üks
sale neiu togu ja waatab sügamas mõttes kord ülesi.- taeiua,
kord jälle alla tasase wee peegli poole. Seal ülewel, kõrges,
tõrges peakohal särafiwad tuhanded tähed ning nende keskel
täiskuu hõbehelgil, ja seal all, sügamas jões paistsiwad nad
köit äramoötmata sügawuses niisama suurel arwul, muudkui
selle wahega, et nad ülewel kui kinni naelatud paigal seisiwad,
luna aga jälle all laenetega ühes tantsisiwad. Need töil ei
olnud aga ilusamad kui piiga sätendawad silmad, milledest
höbeselged pisarad waigistamata üle pöskete murule weeresiwad
ja seal endid kastetiltadega rohu ladwul ühendosiwad. Kui
palawad oimad need pisarad ja kuidas kuumasid ta Litsemad
paled! Kaugel, kaugel, kus eha helkis, seal oli ta önnepäiwi
elanud, seal oli ta süda magusaid tundmusi tunnud, seal oli
ta taht silma näinud, millede säva ta tähtedelt siin möeru taewa
all asjata otsis, seal wiibisiwad ta mõtted. Seal oli ta omaste
seas prii olnud, kui tal ka wanemaid, wendi ega õdesid ei olnud
— aga siin oli ta wang, inimesed wöerad ja õelad, keel
wöeras ja wiis wastu meelt. Ta tundis oma õnnetust, ja
fee litsus tal silmist maigistamata walu pisarad.

— Kuu, mu kuldane kurbduse osaline, kõneles ta ise-
eneses, — sina oled teda näinud, keda M2 armastan, sa tead,
kus ta on — rutta, oh rutta omal igawesel teel ning wii
talle minu terwitusi, ja teie, hiilgawad kaste tilgad, ütelge
kaugel kodumaal temale, et teie seas palju mu pisaraid hiil-
gamas on. Ka teie, kuldased tähed ja sina, waikne tuuleõhk,
terwitage tedo ühe õnnetu tüdruku poolt, teie teate, et mul
muud sopra siin ilmas ei ole. Oh kui õnnelik oled sina,
taewalik ehapiiza, kes sa oma kullikest igaweste muutmata
noore-ea armastuses näha wöid! Laena mulle, taewalik piiga,
ülski silmapilk oma rajamata õnnest — näita mulle mu
armast sõjameest üksainuski kord — rohkem ma ei tahagi.

Vambola. 13
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Kuule mu pulwet, see on ju küll alandlik ja weike — anna
teada, kus ta elab, lase mind siit peaseda, siin olen ma wangis,
siin ma suren — oh, oh!

Weel nwolasiwad pisarad. Üks nöör, mille peal riideid
kuiwatati, mis kuu edasi jõudmisega puu warjust wälja ol i
jäänud, puutus talle häkiste silma.

— Haa, te head jumalad, selle mõtte olete teie mulle
annud! hüüdis ta järsku ning waatas siis hoolega enese
ümber. Kõik oli wnit kui ennegi. Ta ol i üksi. Keegi silm
ei walwanud teda.

— Nüüd wöin ma põgeneda, nööriga müürist alla lasta
— inimesi pole kuskil näha, nad on sojas, ja kes kõdus on,
see magab nüüd ruttu, ru t tu !

Warst i ol i nöör lahti kistud ja suure tominga tüwe
külge seutud, mis kuntsi müüri ääres kaswis. Weel wahtis
ta natuke aega sügawasse wall i kraami, mis marju sees pime
ja kõle paistis olema. See aga ei jaksanud teda tagasi hoida,
ehk küll ta süda ka sees mürises. Weel paar silmapilku, ja
ta on all ja — peasenud.

— Tüdruk, mis sul arus on? mürises häkiste üks jäme
heal läbi põõsaste ta körwu. Leida jäi kui sammas seisma.
See heal oli hirmsam kui wiimse päewa vasun. Tema isa
astus puude warjust wälja ja halkas tast tugewate kätega
kinni. Wärisew neiuke ei saanud sõna suust.

— M is mõtted sinule pähä on tükkinud? küsis ta käredalt.
Otsid sa meelega enesele surma? Kuhu tahtsid sa praegu
minna? M is see köis siin tähendab?

Harjutades langes Leida märja rohu sisse maha. Ta ei
olnud ialgi teisi inimesi petnud, nüüdoli ta üht salamötet eneses
kännud ja seda pidi ta isa, see, teda ta ni i kurtis, teada saama, et
tema kaunist lootust n i i tohe jälle surmata. See oli l i ig.

— Ma ei teadnud, isa, et sa siin olid, kogeldas ta
wiimaks. Ma ei näinud sind enam mittu päewa. — —

Ah soo, siis arwasid ta paraja aja olema plehku panna!
Kena tütreke! Ahahaha!

Ja tü naer kõlas just niisama kõleduste, kui tuttawal
talweööl Soontagana metsas.

— Jäta oma rumalad lapse mõtted! Kuhu sa tahad
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jooksta? Mis on sul lodumaal? Ei isa ega ema ega ühtegi omast!
— Ei neid küll, aga oma rahmas
— Oma rahmas! ahahah! paganad, toored metslased, keda

ristirahwas nende kangekaeluses meel wiimse kui meheni ära saab
tapma! Sinna tahad sa tagasi! Rumal laps.

— Aga isa, kas need on sinu sSnad? Kuis wöid sa oma
wendadest sel wiisil kõneleda? Sarnaseid sõnu kuulsin ma kord
ühe kalamehe suust Saaremaal —

— Wait, tüdruk! käratas isa wahele. Su jampsi aeg on
möödas. Rumalus niisuguse rahwa poole hoida, kes head ei
mõista teha. Mind on see rahmas niikaua, kui ma nende kes-
kel olen elcmud, pilganud, teutanud, ta on mulle kurja teinud —
ma ei pööra mitte enne tagasi, kui nad ära on woidetud,
alla rõhutud, kui ma neile südame lusti järele kätte wöin tasuda.

Leida oli nii ära hirmunud, et ta nägu weel kahwatum
oli km kuu pale. Nii halba ei olnud ta siiamaale oma isast
neel aimanud. Elawalt tuli talle külamehe nägu silmade ette,
keda tui äraandjat Saaremaal taga oli aetud. Kui ühte nägu
«limad nad! Wistist on kõigil kalamehe nägu meestel sarna-
sed mõtted, mõtles neiu iseeneses hirmuga. "

— Minul on sulle aga ka head kõneleda, algas isa sõbra-
likumalt. Ma tahtsin ammugi sinuga selle üle rääkida; olgu
täna ielleks paras aeg! — Sa oled juba täis inimene, kes elu
4>eale peab mõtlema. Et mina aga sulle isaks olen, siis olen
mina seda sinu eest teinud, mis sa ise ei wöi. Üks kena rüü-
tel on sinu wastu armuline ja tahab sind enesele naiseks wötta.

— Mind naiseks wötta! Jumalad! Seda ma ei wöi.
— Sellest ei maksa rääkidagi! Aga enne pead sa risti usku

heitma, oma pagana usu wiisid maha jätma ja paganatest lahkuma.
— Mis asjas ristiusk siis parem on? küsis neiu nutul.
— Kas ta parem on wöi ei, see pole minu asi sele-

tada. Minule on üks kõik, aga sinu suurtsugu peigmees tahab
seda. Tema pärast wöid ju ennast ka meega üle kästa lasta.
Mõtelda wöid ju ikka, mis sa ise tahad. Tee nagu wina!
Ma ei tea tüll riistiusust ega selle Jumalast midagi paremat
kui sina ja mõni teine, aga kes wöib mind paganaks sõimata.

Neid sõnu oli Panda oige lahkelt, pea aegu meelitades
kõnelenud. See andis Leidale julgust.
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— Selle käsi ei woi hästi käia, kes Jumalaid pahan-
dab, ütles ta kergelt.

— Tühi kartus. Kas ma neile küllalt ka ohwrid ei ole
wiinud, aga mis olen ma sellest head saanud? ütle, et sa oma
siiamaalsed Jumalad maha jätad, lase ennast ristida, see tuleb
su öuneks. Sa saad kõrgest seisusest mehe mörjaks.

— Kes on see mees?
— Üks uhke Saksa rüütel.
— Saksa rüütel, kes meie rahma wasta sõdimas käib?
— Ta on waper mees ja mitmes tapluses wöitnud.
— Ta on aga meie rähmast wöitnud?
— Jah, paganaid. See on iga risti inimese kõhus.
— Isa, ega sa ometi ei mõtle, et ma oma isamaa ja rahwa

werise waenlase naiseks wöiksin saada! hüüdis Leida mäluga.
Minu hälli ei liigutanud küll ema täsi ega su'sutanud ema suu,
aga siiski waatafiwad mu peale taks emaliku sobra silma ja õpetas
mulle üks truu süda isamaa ja oma rahma armastust ja waenlaste
põlgamist. Ma pean neid õpetusi kalliks, mu südames elab tõigi
isamaa waenlaste wasta sügaw pölgdus; ära nõua minult, et
ma neid pean auustama, armastama. Kuis wöib lammas hunti
armastada? Kui sa mu isa oled, siis ära nõua seda. . .

Panda nägu läks isekarwaliseks: otsaees tuliwad paksud
sinikad jooned nähtawale, mis ta mõistuseta wiha ettekuu-
lutajad oliwad. Ta südames kees wiha, ta oli õiglase neiu
sõnade läbi raskeid haawu saanud. Aga kas tohtis siis üks
niisugune tüdruk tema plaanid nurja ajada — wastu panna
— temale, lellel ometi rajamata wöimus ta üle oli? Ta oli
meel liig armulik ta wastu olnud, oli temaga lahkeid sõnu
rääkinud, ja see julges talle nii kindlaste wastu rääkida!
Niisugusel tüdrukukesel tohtis ta usu üle mingisugust ütlemist
olla, tema tohtis isamaa armastusest ja waenlaste põlgami-
sest rääkida, kuna ta ise ometi waenlaste keskel ja nende armust
elas! See oli liig. Ta tahtis praegu oma wihale hästi
mõteldud sõnades maad anda ning nende mõjul körgemeelelift
tüdrukut oma jalge ees põrmus näha, kui häkiste hüüdmist
ja kära kuulda oli. Wihane mees jäi seda kuulama. Hea-
led kajasiwad läbisegamine. Sõnadest ei saanud kuulaja küll
aru, aga healest märkas ta, et siin waenlasteg^ tegemist oli.
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Ta oli kartufe pärast tapluse eest üra põgenenud, sellepärast ei
tohtinud ta ennast nüüd siin näidata. Ruttu rühkis ta kantsi
wärawast wälja ning kadus koidu warul kurtja neiu silmist.

Natuke aega oliwad ta mõtted nii laiali, et ta neid
koguda ei jõudnud. Põgenemise nöuu — isa ootamata tu-
lek ja arusaamata olek — nõudmine usust taganeda ja ühele
waenlasele mehele minna — see kõik oli nii ruttu ja üks-
teise järele tulnud ja teda nii ärritanud, et talle mõtete ase-
mele palawad pisarad silmi tuliwad ja ojana mööda postid
alla weerema hakkasiwad.

Suur köit kuldas juba metsa ja mägede latwu ning
taewa pilwesid, kui ta lindlale otsusele jõudis. ,,Tulgu, mis
tuleb! Parem surra, tui sel wiisil elada. . . ma pean siit
peasema . . . paremat aega enam ei tule . . . Jumalad ai-
daku mind!"

Nii palusiwad ta huuled tasakeste. Käratsewad healed
oliwad õige lähedale jõudnud, ka kantsis hakkasiwad inimesed
liituma. Ruttu wöttis ta köie otsa kätte ja laskis enese
müüri mööda alla. Wesi solises natuke aega, siis jäi kõik
wait. Tasa weeresiwad wee wood oma igawest teed mere
poole, nagu poleks neil inimese imeliku saatusega midagi tegemist.

28. Kaks sõbrannat.
Kui Panda ootamata kära peale ettewaatlikult käratse-

jatele oli lähinenud, nägi ta ära, et wangisid Taara-aia
(Toreida) kantsi poole weeti, kus juures wastupanejaid wal-
juste nuheldi. Sellest see häkiline kära tuli. Ta segas enese
warsti ta wangi wedajate sekka ja päris targu järele, miks
neid Kaupo kantsist Kobeseleft ära tuuakse, ja sai wastuseks,
et Kaupo jälle suurt pealetungimist Eestlaste poolt kartwat,
mille eest rahmas kuntsis marju nöudwat. Et tal ruum kit-
saks jäänud, siis saatnud ta wangid eest ära Taara-aida, kus
rohkem ruumi olla. El aga keegi teada ei saaks, kuhu män-
gid jäänud, sellepärast olla see kõik öösel ette wSetud. Wan-
gidest ei tohtiwat nad ühtainustki ära kautada, see on, ela-
walt ära põgeneda lasta, sest nad wöiksiwad lodumaale saada
ja sealt uutele waenlastele teejuhtideks tulla.

Pandale ei olnud siin midagi tähele panemise wäärt
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uudist.' Ta pööris wangide wedajate ees Taara-aida ta-
gasi, et oma wiha enese mangi Leida kallal lahutada. Nüüd
tahtis ta talle kord oma tõsist nägu näidata.

Päew oli juba pooles keskhommikus, kui ta Taara-aia
ilusas tantsis ümber waatas, aga Leidat kusagil ei silmanud.
Omas wihas oli ta hoopis ära unustanud, mis mõtte pealt
ta neiu kätte saanud. Nüüd tuli see talle häkiste meelde.
Ruttu jooksis ta jöe poole müüri äärde, kus ta öösi neiuga
oli kõnelenud. Aige! Köis rippus laia tominga tüwelt
otsapidi üle müüri alla, ja tüdrukut ei olnud kuskil.

— Ta on ära põgenenud! hüüdis ta wihaga ja waatas
müürilt alla mette, kust selge sinine taewas põhjatumas sü-
gawuses mõne tasa ujuma pilwetombukesega talle wasta
waatas. Wesi loksus just wasta tantsi müüri, nii et kuiwa
maad mööda peasemist ei olnud. Ah ah ah, see narike, ta
uskus all maad leida, kus oma wiledaid jalgu sojendada, aga
näe, oliwad jälle sügawad mood, mis põgeneja põhja
wötawad! Ah ah ah! Otsas on jälle üks kangekaelne Eesti
piiga. Kahju tühja pärast üsna! Saksa rüütli käest oleksin
ma tema eest toeste hea noosi kulda saanud, kui ta rumal
mitte siit ilmast ära ei oleks põgenenud. Nüüd olen ma
temast küll lahti, aga ka ilma loodetud raha summata.

Ta oli tüll naernud, aga lahju oli tal ometi, mitte
neiust, maid rahast, mida ta tema läbi oleks saanud. Ja
tigeda inimese tahetsus on kõige libedam.

Riisutud mängib jöudsiwad oma «vedajatega tantsi.
Panda oli siin tuttaw ja kndune, sest selle peremees oli Kaupo
wäimees Wane olnud, lellega ta aasta eest Eestimaal palju
tukka ühes läbi teinud. Wane oli küll ammugi juba langenud,
aaa tema järeltuleja pidas Panda manast tutwusest meel lugu
nnig hoidis talle oma maja uksed igal ajal lahti. Tema läbi
sm rüütlil söjawägi kõik kuulda, mis Eestimaal sündis. Selle
parast wöis ta siin pea peremehe uhkuses mängisid wastu
nötta, kes mürisedes oma saatust ootasiwad. Põlglikult saatis
ta oma silma nende tahwatanud naiste nägude peale, lellede
seas ta teraw silm nii mõndagi tuttawat leidis, kes häil
päiwil teda oliwad narrinud ja teutanud. Oh kui hea meelega
oleks ta toores kättemaksmise himuline süda neile nüüd körwu
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müristanud, et ta neile nüüd wöib ja tahab kätte maksta,
aga ta häbenes ennast, oma jouus ka weel wangidegi ees.
Ta tundis neid südameid, tes ta kõige suuremas kannatuses
tema üle weel oletsiwad naernud ja teda ta uute sõprade ees
teutanud ning ka niisama naeru alla saatnud. Sellepärast
oli ta kübara sügawalt lorwade peale tõmmanud, et teda
ära ei tuntaks.

Häkiste jäi ta imeks pannes üht saledat piigat silmama,
kes wanemate naisterahwastega elawalt rääkis ja neid tröös-
tima näis. — Temap ta on, üks mis üks, ümises ta iseeneses.

Wiimaks pööris kõneleja neiu, ieda teised usalduse ja
auupakkumisega näisiwad kuulama, oma näu Panda poole.
Kõhe kutsus see ühe wangimedaja enese juurde -a küsis, lust
ta selle neiu kätte saanud.

— Kinm wöetud ja ära toodud, muud midagi, wastas
wahike ametliku uhkusega.

Panda lasns ta enese juurde tuua.
— Ha, siin sa nüüd oled, ütles ta hirwitades mangi

wasta. Mina uskusin juba, et sa toonelasse olid põgenenud,
nüüd tuuakse sind wangiwiisi koju. Olgu see kord niisama,
aga hoia ennc>st teine lord põgenemise latse eest, kui sul elu
armas on. Sa täidad kõik, mis ma sinult olen nõudnud.
Rüütel wöib neil päiwil juba siia tulla.

Neiu, lellega nõnda kõneldi, ei mõistnud sellest midagi,
eht see küll üsna ootamata wiisil puhas Eesti teel oli. Imeks-
pannes waataL ta kõneleja otsa, nagu ootaks ta seletust.
Haa! neid keerlewaid silmi oli ta juba nainud ja seda healt
ta kuulnud, aga kus — kus? Ta ilus pea oli kangeste
meeldetuletamise tallal töös, mis aga sugugi korda ei taht-
nud minna. Näis, nagu oleksiwad wiimase aja suureo juh-
tumised ta selge mälestuse tumedaks teinud. Wöcraö wneles
põgenemisest ja hoiatas teda selle eest. — Ma n ole ilmaski
weel põgenenud — aga ei — üks kord ometi, mötleS ta
iseeneses. See oli aga Soontaganas, kus mind taga aeti.
Aga kust wöib tema siin seda teada?

Ta waatas weel kord terawaste mehe otsa. Haa! Tal
läis üks mõte wälgukürusel peast läbi. Ta pölwed nötkusi-
wad ja jume kadus mkneks pilguks näust ära. See oli ju
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selle luuraja üraandja heal, tema silmad, waade — taewased
wäed — ta oli ise seesama! Hirm ja jälestus selle mehe
eest paniwlld tal sõnad suhu kinni. Rutuga pööris ta ümber
ja tõttas teiste wangide poole.

Panda armas, et see tange kaelusest ja lahjust põgene-
mise nöuu tühja minemise pärast tulnud, naeratas iseeneses
selle üle ning läks rahulolewalt oma teed. Küll ta parajal
ajal oma wöimust wöis näidata, armas ta. Vahtidele andis
ta köwa käsu töiki mängisid suure hoolega wahtida, mehed
iga päew luurama panna, et teegi hing nägemata tantsi ligi
ei peaseks, ja iseäranis lemmalt seda ühte neiut silmab
pidada, lellega ta praegu kõnelenud. See wöis muidu prii-
malt ümber käia kui teised, aga mähitud pidi ta ikka saama.

Kui kõik käsud raske trahwi ähwardusega korratud oli»
wad, pani ta enesele sõjariistad ümber, wöttis kimbu riideid
ühes ja sõitis hea ratsahobuse seljas tantsi wärawast wälja.

Wangidel oli ära ütlemata raske pölw. Toored sõja-
mehed käisiwad nendega jämedal ja kõige pölastawamal wiisil
ümber, just nii, kuida tige ja toores süda lustis. Wanemad
naised pidiwad hirmust piina ja walu kannatama, kuna noore-
maid ja ilusamaid hirmus teutus ja häbistamine alandas. Käige
julgem ju südikam oma koormat tandma oli Walte, Lembitu
oitsew tiuar, keda Panda Leidaks pidas. Ta trööstis ja
julgustas oma õnnetuid saatuse osalisi, oli neile oma lindla
ja julge meelega heaks eesmargiks. See mõjus ka waenlaste
sõjameestesse nii, et roojased käed endid wiimaks tema järele
enam wäljagi ei sirutanud. — Nii kaua, tui meil weel meri
soontes woolab, ei tohi need toored inimesed ialgi meie nödru-
sest kiidelda, hüüdis ta wangidele kinnitusets. Meie wanemad
ja isad saamad seda kurja neile kuhjaga kätte tasuma. Kan-
natanie ennem surma kui häbi. Jumalad saamad meid
peastma!

Ja toepoolest peksiwad toored waenlased ka mitmed naised
ja neiud pool surnuks. Julge südamega tannatafiwad
aga õnnetumad oma saatust. Nad teadsiwad ju, et nende
truud kaasad, isad ja wennad neid siia ei wöinud jätta, wald
oma eluga nende eest wöitlesiwad. Ja taks korda oli ka Eesti
kogutnd malewa Kaupo linna müüride taga olnud, mõned wan-
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gid oliwad eemalt oma mehi mendi ehk isasid näinud, Waike
oli oma isa kõnet kuulnud, aga halastamatalt oli saatuse käre
käsi siin nende nöuu rikkunud. Woitlejate meri wärwis waenu-
waljal murupinda ja omaste luud luitusiwad metsades tuule
ja päewa käes. Kui mitmed südant löhestawad ohkamised töu-
siwad taewa poole, kui waesed wangid öösel siia rännates
omaste surnukehade peale maha komistasiwad! Kes M neile
sõnumid, kas neil weel järel tulejaid on ja kuidas lugu lä-
heb? Wahest pidiwad nad oma kalli lodumaa ja truud omak-
sed igaweseks kautama!

Waike pani imeks, et temale rohkem wabadust anti kui
teistele wangidele, ehk ta tüll seda hirmust meest jälle nähes
kõige pahemat enese kohta aimas, sest see näis teda esimisel
pilgul ära tundma. Nüüd aga wöis ta tantsis ümber käia,
kuna teised oma wiletsatest majadest wäga harwa wälja saiwad.

Mõne päewa pärast toodi tantsi weel üks wang. See
oli üks tena neiu, wäga armsa näuga, aga kahwatu ja kurb.
Waike, kes parajalt wäljas köndis, tundis tema üle haledat meelt
ning waatas osawötmisega ta peale'- Üks äraseletamata
wägi kistus teda enese poole. Ta oleks heameelega tema juurde
läinud ja temaga rääkinud, aga ta wiidi l i ig ruttu ma-
jasse eest ära. Ta uskus lindlaste, et see ka mõni tema saa-
tuse seltsilane ol i , teda roosiline elu ei oodanud ja kes wistist
sellepärast ni i otsata kurb ol i . Imestawal silmal wahtisiwad
wangiwedajad kord tema, kord wangi peale ja läksiwad ise-
keskes elawalt juttu ajades edasi.

Waike ei mõistnud nende kõnest sõnagi, ega teadnud ka,
miks neid kordamööda ni i terawaste mähiti. Kaua seisis tal
selle neiukese kurb nägu simade ees ning ta südames tõusis
lõpmata igatsus temaga kokku saada. See soow läks ka täide.

Ühel hommikul tu l i Waike warakult oma wangikojast
wälja. Päike oli natuke maad üles tõusnud, linnud laulsi-
wad metsas rkömsaste ja kaste tilgad särasiwad ime-
ilusaste mitmekurwaliselt. Üks weike jalgwäraw, mis maa
seest alla jöe äärde wiis, oli lahti. See tee oli nii taunis,
n i i meelitaw, et Waite mitte wastu ei jõudnud panna, maid
alla wärawa poole sammus ja sealt läbi jöe kaldale jõudis.
Tema silma ees awas seal ennast ülikaunis pi l t . Laialine-
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tasane mee pind, walge udu peal, mille üle weel kõrged metsa
ladwad ümberringi mägedelt selge sooja öhu sisse wälja ula-
tasiwad. Kõht näis toeste oma nimewääriline olema, kus
wägew Taara kord on elanud, aga nüüd wöerad hiied öitse-
wad, wöerad wöimud walitsewad.

I5e taldal puutus talle üks togu silma, mis ta tähele-
panemise täitsa oma peale tõmbas. Üks neiuke istus Iiigu<
tamata jtze laldal ja waatas üksi silmi oma ette mette. See
oligi see uus mäng, keda ta n i i hea meelega näha oli igatse-
nud. Ruttu astus ta ta kergel sammul istuja poole, kes
n i i sügawasse mõttesse ol i wajunud, et ta tulejat ei kuulnud.
Ettewaatlikult pani ta oma käed ta ölade peale ja hüüdis
talle osawotlikult korwa sisse: ,,Mis sa kurdad, kullakene!

Kõhtudes tSstis istuja neiu pea üles ja waatas kõneleja
poole. Enne pidi ta aga pisarad silmist ära pühkima, sest nende
läbi ei woinud ta midagi näha.

— Kes sa oled? küsis ta segaselt.
— Wang, nagu sinagi, kostis pehme heal. Ara pane

pahaks, et ma sind siin eksitan. S a oled esimesest nägemisest
saadik juba wäga mu meele pärast; ma lugesin sinu näust
walu ja kurbdust, just sedasama, mis minu südames l i igub;
ma ujun, et meil rindades palju ühesugust tundmust elab, mida
ühesuguse saatuse käsi sinna majutanud. Ütle, et mu silmad
mind mitte ei ole petnud, minu sees elab üks heal, mis mulle
seda ütleb

Wait olles oli istuja neiuke osawötliku Maike kätest kinni
hakanud, pigistas neid soojalt, tummalt. Ainul t silmadega ütles
ta, missugust onne ta süda niisuguse osawöimise ja kaastund-
muse juures tundis.

— S a ok'd mulle kui taewast trööstijaks saadetud, ütles
ta miimaks pisarsilmil. Oh, mis tallis on see, kui inimene
enesele ühe seltsilise saab, kes tema saatusest, hädast ja õnnetu-
sest südamest osa wötab. Saame sõpradeks, oleme teineteisele
õeks, see on taunis. Oh, kudas tänan ma sind

— Tänust ei maksa rääkidagi. Ma olen õiglane ja ütlen
sulle, mu uus sõbranna, et selles sunnis, sinule ligineda, roh-
kem oma ka^u kui sinu, oma õnnetuse tundmata osalise, tasu
nagin. Aga, missugused südamed ei ühenda hädas endid, mis-
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sugused rinnad ei tõuse ühtewiisi, kui neid ühesugune häda
ja ahastus ümber piirab!

— Aga tas siis ka tead, et meie saatus nii ühesugune
on? küsis wee ääres istuja neiuke.

— Ma usun seda, mu süda ütleb mulle seda. Kas ei ole
sina ka wang ja kas ei ole sina oma wanemate majast, oma
rahma seast ära riisutud ja kas ei ole su südames ka mõni
ülikallis pilt

Waike sõnad löpsiwad ära. Kui ka kõik muud asjad
ühte luksimad — armastuses pidi ta uus sõbranna aga õnne-
likum olema, mõtles ta iseeneses.

— Kõik, köit on muidu nii, aga seda ei wöi ma mitte
ütelda, et ma wanemate käest ära riisutud oleksin, kostis neiu
healetult. Sina oled wistist palju rohkem kautanud, aga ma
usun siiski, et sa mitte õnnetum ei ole kui mina. Mu saatus
on wali, ma ei saa tast aru, mu silmade ees on tõik pime.

— Mis sul siis on? küsis Waike osawötlikult. Kõnele
selgemine, mu körwad ei ole su Vnn'tuse wasta kurdid. Nüüd
oleme üksi; see on kallis aeg; ei tea mil jälle kottu saame.
Sa ütlesid, et sind mitte wanematelt ära ei ole riisutud.
Kuidas said sa siis siia?

— Isa töi.
— Sinu isa töi su siia? See ei ole wöimalik.
— Seda on ta teinud, ja siin peab ta mind mängis.
— Taewas tule appi! Seda ei wöi isa süda ialgi teha.
— Mina ka ei mõista seda, aga nii on.
— See ei ole isa, ükski isa ei saada oma last õnnetuse sisse.
— Seep see ongi, mis mu saatuse mulle nii raskeks teeb,

et see minuga nõnda sünnib. Siis, kui ma meel wanemateft
midagi ei teadnud, kujutasin ma neist kuldseid asju, aga kui ma nad
leidsin, pidin warsti nägema, kui petlikud lootused on.

— Mis, sa oled oma wanemad l e i d n u d ? Kas nad
sul siis kudunud oliwad?

— Ma olin waene laps, ilma isa ja emata, ilma öe ja
wennata, wastas ta kurwalt. Mul oli üks ainus inimene, kes
mulle südamest hea oli. See oli mu kallis tasuema. Oh, tema
surma järele on köit teiseks läinud, kõik Vnn ladunud. Sest
saadik olen ma ainult kurwastuse päiwi näinud.
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Liigutusega oli Waike neid sõnu kuulatanud. Köit
just niisama, nagu temagi juures.

— Siis tuli üks naine, kõneles neiuke edasi, tegi mind
nähes wäga röömsa näu, ütles, et ta minu ema olla, kes mind
kaua otsinud, ja kutsus mind omaga ühes. Mul ei olnud tedagi
omast siin ilmas, olin südamest röömus, et kord ema leidsin,
leda ma siiamaale ilmsi ja unes nii palawalt igatsesin. Wiima-
sest Soontagana sõjast saadik ei ole ma teda enam näinud,
sest siis töi see mees, kes mind oma tütreks nimetas, minu siia.
Oh, ma kardan teda — oma isa — tas see pole hirmus?

Pisarad lämmatasiwad ta sõnad ära.
— Kus on siis see hirmus isa nüüd? küsis Waike.
— Ta on mõni päew juba siit ära. Ma põgenesin tema

eest, aga sain kinni wöetud ja tagasi toodud.
— Sina oled põgenenud! hüüdis Waike, ja talle tuli

fee hirmus mees meelde, kes teda põgenemise katse pärast nii
rüngaste ähwardanud.

-7- Ma ei wöinud muud. Mul on küll häbi ütelda, et
ma teda kardan, jälestusega tardun, löneles kurb neiu. Ma
nägin kord ühte külameest, teda pärast pettuse pärast, isamaa
aruandmise pärast taga aeti, see oli just tema nägu; ma kuul-
sin ka kord ühe sureja wanakese suust tema kohta raskeid sõnu
— sest saadik tuleb mul igakord musta habeme ja Mewate,
teerlewate silmadega kalamees meelde kui teda näen. — —

— Musta habeme, pölewate, keerlewate silmadega? hüü-
dis Waike ägedalt. Ma tunnen ka ühte seda nägu meest.
Ma nägin teda mõne päewa eest siin, kus ta mind snrmaga
ähwardas kui ma põgenemise peale julgen mõtelda. Ta rääkls
mõistmata sõnu ühest rüütli tulemisest.

— Tema ta siis oligi.
— Kes tema?
— Noh, minu isa ikka.
— Taewas tule appi! See on ju üks isamaa äraandja,

wilets kurjategija. . .
— Sa haawad mind walusaste, ohkas nutjas neiu. Ma

lootsin sult kui healt sõbralt troosti, aga sa tõukad mu meel
sügawamasse hukatuse sisse kui ma juba olen. Ma hakkan
seda põlgama, kes mulle elu cnmud. Kas on mul seks luba?
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On see lapse wiis, kui ta ka polgdust oleks teeninud, sest ka
mina olen tema juures mõtteid märganud, mis otse meie maa
ja rahma wasta käimad. Peasta mind, ära õhuta seda leeki,
mis ainult häwitust wöib tuua ja wanemate wannet lapse
eluteele külmata...

— Kes on seda sulle tõendanud, et ta su isa on?
— Ei muu leegi, kui tema naine ja ta ise.
— Siis on see wale, ütles Waike kindlaste.
— Mis tarwis waletasiwad nad seda? Wale on ju jõledus.
— See mees teeb köit kurjad ära; ma tunnen teda . . .

ta wSib ka maletada.
— Anna andeks, sõbrakene, kui ma sulle seda hirmust

soowi awaldan, et ta maletanud oleks, ütles piiga kahewahel
olles. Kõik sidemed, mis lapsi wanematega ühendawad, kau-
wad minu juurest ära. Oh, mis saab sellest wiimati küll?
Kui wäga ma ka oma wanemaid leida ihaldasin, siiski soowitsin
ma parem ilma olla, kui niisugust meest oma isaks nimetada.
Aga jätame sellest rääkimise. Tihti on metsapuudel silmad ja
tuule kähinal körwao, mis ootamata häda toowad.

Waike nägi ära, et siin tema troost ei mõjunud. Ta
uskus küll, et niisugune mees tema isa ei woinud olla, aga
tõendada ei wöinud ta seda ometigi. Sellepärast jättis ta
jutustamata, mis ta tema isast meel teadis. See oleks ta uut
armast sõbrannat ainult meel rohkem kurwastanud.

— Tröösti ennast, jsöbrakene, ka minul on mitmesugu-
seid kurbdusi, ütles ta wiimaks pikalt.

— Usud sa, et teiste kurbdus mind peab trööstima.
Mind rõõmustaks see rohkem, kui sinul omast elust midagi
kaewata poleks. Su l on wanemad, wennad ja öed >

— Pea, mitte nii palju neid ilusaid sõnu! kõneles Waike
wahele. Hea isa mul tüll on, aga muud midagi — mend
oli mul küll ka — aga nüüd ei ole mul teda enam . . .

— Surnud! ma märkan. . . jumalad trööstigu sind!
kõneles osawötlik piiga.

— Ei, surnud ta ei ole — üksi minule on ta surnud.
— Mis see tähendab, sõbrakene? kõnele selgemalt.
Waike otsis sõnu.
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— Enne tahame aga rohkem tuttawaks saada, ütles
Waike. Ütle, mis on w nimi? Minu nimi on Waite.

— Leida on minu nimi.
— Leida! Ütle Leida, tas sa oled ka juba armastanud?
— Südame Põhjast, wastas küsitaw kurbliku õrnusega,

kuna ta rind õnne tundis, et nüüd kord sõbra leidnud, lellele
ta oma südame saladusi wöib usaldada. Ma tundsin üht üli-
kaunist noort sõjameest, kes minu südame rahu wiis ja siis
ise jäädawalt ara kadus. Oleksin ma ikka Saaremaale torni-
wahils jäänud, siis wahest oleksin teda weel näha saanud, aga
kui ma sealt wanematega Soontaganasse tulin, siis ei wöinudki
ta mind enam leida.

— Soontaganasse! hüüdis Waike pea kiljatades. —
Kas sa Soontaganas oled elanud?

— Jah, minu isa oli ju Soontagana wanem.
— Sinu isa, seesama siin! Huu! . . . seal oli talwel hir-

mus sõda, kuidas sa sealt ära pensid?
— Ühe tundmata imelise nooremehe läbi. Tema töi

mulle hobuse ja sundis mind põgenema. Kui ma juba kül-
mast kangeks olin jäänud, tuli mu isa mulle järele ning toi
mu siia. Kudas sõjaga lugu läks ja mis minu aitajast sai,
ehk kes ta o l i ; sellest ei ole ma midagi kuulda saanud. Ka
sec näis imelik olema, et mu isa enam tagasi ei läinud. Ta
käis sest saadik waenlaste seltsis ning mina hakkasin teda ikka
rohkem kartma. Imelikul wiisil ei tahtnud ta ka emast ialgi
midagi rääkida, keda ma sellest saadik enam silmaga pole näinud.

Waike kuulas pönewa tähelpanemisega pealt.
— Mispärast nimetad sa oma awitajat i m e l i k u k s ?

küsis ka üksisilmi Leida otsa waadates.
— Ta oli nii imelik, et ma taft aru ei saanud. Ta

nimetas mind oma öets, ütles, et ta mind üle kõige armas-
tada ja kutsus mind enesega põgenema. Ta küsis, tas ma
enam neid önnelikka silmapilkusid ei mäletawat, millal meie
ühel Hiiemäel mänginud.

— Edasi, edasi! hüüdis Waike hinge pidades.
— Ma ütlesin, et ma teda e,lus esimest korda näen,

kõneles Leida. Ja kui ta mind külmaks nimetas, ütlesin ma
talle, et minu rind pölewat armastust on tunnud. ,,Oma
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waese, õnnetuma wenna wasta?" küsis ta, ja mina mustasin,
et ma üht wöerast sõjameest armastan, kes mind laenete sur»
mast peastnud. Seal läks ta nagu hirmsaks, ta käsi wärises
mööga kulles ja suured pisarad weeresiwad talle silma ning
hirmsa healega hüüdis ta mulle: ,,Mine ära, kaugele ära, meil
ei ole teineteisega enam midagi tegemist. Sa ei ole enam
minu öde. Lahkume igaweseks!" Siis juhatas ta mulle hobuse
ja riided põgenemiseks ja hakkas rutuste ära minema. Mina
olin südamest liigutatud, ütlesin, et ma teda armastada ei
wöi, aga töutasin lindlaste linna jääda ja ühes surra, kui
ta mitte minuga ära ei lepi. Tema wiimased sõnad oliwad:
,,Olgu rahu meie wahel! Weri lepitab köit — mine nüüd
— önn on selga pöörnud minule ja isamaale — põgene!"
Ta läks, rahmas hõiskas ,,Wambola tuleb!" Mina põgenesin
ta hobusega ühe Lätlase sõjamehe ülikonnas ära

— See oli siis tema, tema jah! sosistasiwad Waike huuled.
Oh, mu hirmus aimamine on :5si . . . jumalad . . . hirmus . .

— Kes siis? ja mis hirmus aimamine? Sa paned mu
kartma.

— Minu õnnetu, õnnetu wend Wambola. Ta on nõdra-,
meeleline!

Ehmatades waatas Leida sõbranna otsa. Ta oli kahwatu
kui surnu.

— Ura karda nii, see wöib eksitus olla, ütles Leida,
kes ei aimanudki kui walusaid haawu tema sõnad sõbranna
südames oliwad puudutanud.

— Ei ole siin eksitust! Ma olen teda ise näinud. Ta
oli surnute kirjas, aga nüüd käib ta ümber ja neab mind, ta
ainust Vde — armukest... See on enam, kui ma kända suudan.

Jõuetult langes ta nende sõnade juures Leida käte
wahele. Öeliku õrnusega wölns see oma õnnetu sõbranna
kuuma pea sülle ja jahutas teda jöe weega. Wiimaks löi ta
oma silmad lahti ja mõlemate pilgud langesiwad ühe torraga
oma ette wee sisse. Tükike aega wiibisiwad nende pilgud
tasase selge wee peegli sees, sest sealt paistsiwad neile kaks
kaunist nägu wasta, mõlemad nii ühte moodi, et ta kõige
terawam wahtimine wahet wälja ei näinud. Leida hakkas
wiimaks suure healega naerma.
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— Kas need meie naud on? küsis ta nalja tujus.
— See seal on sinu nägu, ütles Waike wee sisse näidates.
— Ja see seal jälle sinu nägu, tallis Maike, rääkis

Leida uuesti naerdes. Oh, kui waesed näu tundjad meie
oleme: ei tunne iseennastki. Kui meie pange põhjast paremine
oma naud pähä oleksime õppinud, sits oleks meie kõhe aru
pidanud saama, mis meid nii nöidlikult teineteise poole
tõmbas. Önn, et me just wee juures nii õnnetumal kombel
kottu juhtusime. Kui önn ilma õnnetuseta ei käi, siis ei käi
ta õnnetus ilma õnneta. Seal me nüüd seisame ja wahime
— üks mis üks.

— Leida, mis sind selle juures nii naljakaks teeb?
— See leidus on hea mõistatuste ja segaduste sele-

taja ja kõige parem» nõdra meele rohi, kõneles Leida
röömsaste. Mis meil siia maale mõistatuseks oli, on paugu
pealt seletatud, ja nõdrameelne ühe hoobiga terme tark inimene.

— Mis sa mõistatad, kallis Leida? Kõnele selgemalt,
sa teed mu uudishimulisels, ära piina mind.

— Kullakene, enne üks küsimus: Kas sa oma wenda
armastasid?

— Ma armastasin teda juba siis, kui ta mu wend oli,
ütles Waike.

— Kas ta siis nüüd enam su wend ei ole? küsis terawa
mõistusega Leida pead raputades, sest ta ei olnud weel oma
sõbrannast aru saanud.

— Meie olime ainult nimepidi ja eneste teades ode
wenda, aga tõepoolest ei olnud meie sugulasedki. Tema isa
oli Soontagana ja minu isa Sakala Leola linna wanem Lembit.

— Ah, haa — nüüd ma aiman, hüüdis Leida. Kas
teie siis enam ei armastanud teineteist, kui see wälja tul i ,
et te mitte ödet wenda ei ole?

— Ma olin õnnelik seda kuuldes, sest ma armastasin
teda palawalt, nõdrameelselt, ning fee pölew armastus
muutis ennast selle teatega minu sees otse kustutamata leegiks.
Sõtta minnes oli ta lõpmata kurb, nagu ma küll märkasin,
just sellepärast, et ta mind rohkem armastas, kui öde wöib
armastada. Oh, missuguse igatsusega ootasin ma teda tagasi,
tui kuulda sain, et meid suguluse side ei -köida — aga
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sojast tu l i surma sõnum. Kui ma teda nüüd ootamata wiisll
jälle nägin, olin ma onne pärast kui meelest ära.

— Kas ta teadis, et sa tema lihane ode ei ole?
— Ta hüüdis mulle nagu meeletu wasta: ,,Nra siit!

Waike, sul ei ole enam wenda!" Rõõmuga hüüdsin ma:
,,Kas sina ka seda tead?" ja tumedalt küsis ta : , , Ia sina
oled selle üle röömus?" Kui ma wastasin, et ma wenna ase-
mele enesele armukese olen saanud, mis wahetuse üle ma südamest
õnnelik olen, siis ütles ta mulle: ^Nurjatu tüdruk, oma
ainsa wenna annad sa armukese e e s t . . . ma ei taha sind
enam näha, ma põlgan sind." Ja sellega läks ta wälja. —

Kurbdus köitis kõneleja keeleköidikud. Hellalt wottis
Leida ta ümbert kinni ning küsis naerul suuga: — Kas sa siis
itta weel kõige selle seletust ei märka?

— Ära naljata, Leidake, ma ei wöi sulle rõõmust nägu
teha, ütles Waike kurtvalt. M is on sündinud asjadel sellega
tegemist, et meie ühte nägu oleme?

— Wäga palju seekord. S inu wend ja armuke pidas
mind oma öets, ja et ta minu käest, kes ma midagi ei aima-
nud, niisugused wastused sai, mis armastajale palawamad
lu i tulised söed on, siis pidi ta meelt ära heitma. Mõtle,
tu i ta sinult truud armastust lootis ja korraga minult kuulis,
et ma üht teist armastan ning wenda enam tundagi ei taha,
mis pidi ta süda siis ütlema? Minust lahkus ta selle tea-
dusega, et tal enam öde ei ole, sest et mina teda ju oma
Vennaks ei wöinud tunnistada. Ja kui ta sinu suust pärast
selle üle rõõmustamist tuulis, el sa wenna armukese wastu
oled wahetanud, siis ei wöinud ta sinust aru saada, waid
pidi mõtlema, et sa kedagit teist armastama oled hakanud ning
selles õnnes ta wennast hea meelega ilma tahad jääda. See
ei ole armastajate juures wöimata eksitus, sest höögaw ann
tegewat pimedaks, nagu manad inimesed ütlewad. — Noh,
ütle nüüd ise, tas su endine wend ja nüüdne armukene weel
meelest nõder on? Eks olnud see leidus üks imelik rohl?

— S u l on õigus, mu südame Leida, rääkis W a i k ^
önnelise liigutusega. Kõik näis ni i selge ja arusaavam olen'
et ta sinna midagi wasta ei wöinud ütelda. Ma p e a n ^ ta
terawat mõistust imestama. Nüüd ma märkan k

Mambota.
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mi on olnud. Minu hea Wambola ei wöinud mind petta —
ta armastas mind, ja ma lasksin ta sel wiisil enesest minna!
Oh kui ma temaga meel kokku saaksin! Kuis hakkab mu süda
nüüd priiust igatsema. Ohwerdame söjajumalale, mis meil
on, et ta meie mägedele wöitu annaks ja et meie jälle omaste
sekka tagasi saatsime. Jääme ikka ühte, siis on meie saatus
kergem kända. Üks kord saamad ometigi meie saatuse taewast
pilwed lahkuma ning päike i lul paistma. Meie rahmas on
lubanud waenlaste wasta seista, kui meel üks pölwekörgune
poisikene maal kaswab, ja ma tean, sõjamehed peawad sõna.
Nad peawad meie wabaduse eest wöitlema:

,,Seni kui on meeste päida.
Seni kui me wendel werda."

Ragisew liiw ühe astuja jalgade all äratas nad mõtetest.
Mõlemad lüksiwad näust surnukarwalisets, kui nad Panda
ühwardawa näuga eneste ees nägiwad. Ta wiha muutis aga
imestuseks, kui ta enese ees kaks Leidat nägi. Ta oli ennast
küll ristimise meega tasta lasknud, aga pime ebausk ei olnud
temast selle läbi weel mitte lahkunud.^ Esimesel silmapilgul
arwas ta enesel nõidusega tegemist olema ning lvi ristikese
otsa ette, siis aga näis ta aima.ua hakkama, et seal kaks
loomulikku inimest on. — Oh oh, tüdrukud, wvi teie peate
mässamise nöuu, ütles ta hirwitades. Teie ei ole siia toodud,
et siit ära jooksete, waid et siia jääte. Leida, kes on see sinu
näuline tüdruk? Ja seal juures waatas küsija mõlemate peale,
sest ta ei teadnud weel ütelda, kumb. neist õieti Leida oli.

— Seda wöin ma ise sulle ütelda, rääkis Waike ise
enese eest ja waatas seal juures põlglikult Panda otsa. Tuleta
minemast suweft seda selget ööd meelde, mil sa ühe Liiwlasele
Soontagana teed näitasid ja abita tütarlast isamaa äraand-
misele sundisid! Nurjatu, wärise kättemaksmise ees

Need sõnad oliwad ootamata tulnud kui wälk heledast
taewast ja sellepärast mojusiwad nad ka hirmsa jõuga. Weri
oli talle pähä togunud, silmad luksimad walgeks ja keerlefiwad

> kin põletajad söed. — Hähäh! Narrikene, sa oled minu käes
l " ^ julged seda! Niikaua, kui Pandal siin ütlemist on, ei pea
arml. ^2m teineteist nägema. Mul on kohti teie tarwis küllalt.
tm ku.yMs^ weel hinda, hahahah, raha ei rohu mu kulitseid
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kätki. Hei, mähid, siia! Si in on kaks tüdmkut, keda teie
kõige kindlamas köhas peate hoidma. Mõlemal olgu mus
wah t i . . . Teie wastate oma peadega, kui neist teinegi ära
kaub. Kokku ei tohi teie neid ialgi lasta. Ära nüüd!

Ehmatanud tüdrukud weeti tooreste käte wahel mangi,
kus neil päewa walgust mitte liialt ei olnud. Keegi ei näi-
nud nende pisaraid, mis nad pimedas kindluse koopas wala-
siwad. Keegi ei toonud neile lodumaalt teatust ega kuulutanud
ka sedagi, mis werisel waenuwäljal sündis. Pime öö walit-
ses nende ümber ja nende südames.

29. Kalamees.
Suwi oli möödas, lehkawad lilled ladunud, lindude laul

waikinud. Kähisedes langesiwad kolletanud lehed puude otsast
ning tuul puhus käredalt üle körrep oidude. Jälle istusiwad
kaks sõbrannat ilusa Toreida kindluse müüride wahel loos ja
könelesiwad tasakeste teineteisega. Terme suwi oli mööda
läinud, ilma et nad teineteisega sõnagi oleksiwad saanud rää-
kida ehk tarwilisel wiisil puhast taewaöhku sisse hingata,
sellepärast oliwad nende paled la lohku wajunud, endise öit-
sewa 3hu kautanud ning sarnase näu saanud, nagu terwel
loodusel praegu oli. Seda oli Waike ka wistist tähele pan-
nud, sest ta kurblik ninade wiibis kord oma sõbranna kahwa?
tanud näu, lord jälle kolletanud tominga lehtede peal, mis
ta jalgade all sahisesiwad. Lehtedel oli küll õigus närtsida
ja laduda, aga tema noorel sõbrannal weel mitte: tema
närtsinust oli wägiwaldne mõju toonud. Hea, õiglane süda,
ta ei aimanudki, et ta ise just selsamal järjel seisis!

— Waata ometi seda külameest seal teisel pool jõge,
ütles Leida oma pehmelt helisema healega. Mina olen teda
mitu aega juba seal näinud. Tihti waatab ta enese ümber,
käib kord pahemale, kord paremale poole ning mähib siis
kaua aega siia poole ülesse. Ta süda näikse wäga rahuta
olema. Mis peaks tal küll puuduma?

— Leida, mu «.lla sõbrake, wastas Waike natuke karmilt,
ta on waenlane, ära awalda tema tohta taastundmust.

— Aga ega tema meile ei ole midagi kurja teinud, ta
näib isegi õnnetu olema, et kalad õnge otsa ei hakka.
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^ - Kes meie rahma waenlane on, meie wapraid sõja-
mehi aitab häwitada, see on ka igakord me ie kõige suurem
Vaenlane.

Sõbranna jäi wait. Millest süda mõtles, sellest ei
tahtnud suu rääkida, et oma head seltsilust mitte kurwastada.
Iseeneses aga uskus ta lindlaste, et see nende waenlane ei
wVi olla; seda ütles talle see elaw kaastundmine, mis tal
woera kalapüüdja wasta ol i . Pealegi leidis ta teraw silm
wöeras mehes palju omadusi, mis talle kellegi tuttawa wöi
sõbra juures silma oliwad puutunud ja millest ta lugu pidas.

M is Leida südames liikus, ei olnud ilma põhjata. Ka
Waikel näis häkiste üks mõte peast läbi käima, mis ta otsust
kalamehe lohta muutis. Natuke aega waikis ta weel, siis
hakkas kõnelema:

— Wahest on sul ka õigus, tallis Leida, tema kohta
kaastundmuft awaldada. WVib olla, et ta mitte meie waen-
lane ei ole — aga see on raske uskuda.

Tema käib juba mõni aeg pea iga õhtu siin kalu müümas.
Eile ohtu kuulsin ma teda ühe kantsi wahiga tasakeste kõne-
lema. Et ma juba natuke Läti keelt ära olen õppinud, siis
sain ma aru, et ta wahilt järele tusis, tas Eesti wang
Waike ka täna õhtu sööki peaks tegema, mille peale waht
jah lõastas. S i i s andis ta kalad kõige korwiga wahi kätte
ja kinnitas weel paar korda, et ta torwi minu kätte tooks
ja mitte teistele ära ei annaks. Waht tänas ja töutas seda
täita ning pistis ise seal juures midagi kölisewat tasku.
Mina ei pannud sest midagi suuremat tähele. Kui ma õhtul
kalad ära keetsin, leidsin ma kormi põhjast ühe kimbu L i iw i
meesterahwa riideid — kuue, püksid, laia nahkkübara. M a ei tead-
nud mitte, mis tarwis need riided sinna oliwad pandud; kui
ta täna Vhtu jälle peaks tulema, siis saadan nad talle tagasi.

— Waike, hüüdis sõbranna elawalt, aga tasakeste.
Ara tee seda mi t te; ma aiman midagi, mis sulle õnneks
wöib tulla.

— M is sa siis aimad?
— Neid riideid on keegi sulle su peastmiseks saatnud.

Hoia neid hoolega, keegi tahab sind peasta, olgu see külamees
ise, ehk mõni muu. Usu mind
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Wali wahi heal hüüdis neiukesed majasse. Sügawasse
mõttesse wajunud, läksiwad mõlemad oma töö juurde. Är r i -
tatud mõtted ei lasknud tehtud töö järele ka sõbrannadele und
silma tulla. Kui hea meelega oleksiwad nad meel teineteisega
kõnelenud, aga nad ei saanud kokku. Tuul tõusis wasta
Zhtut langemaks, kuuta öö läks kottpimedaks ja wihma r i -
bistas plaginal wasta seina.

Kui pimedus taieste kätte jõudnud, tuigerdas üks wana
naisuke tepi najal kmdluse wärawast linna. Waht pidas
tema kinni ja küsis, mis ta otsida.

— Ostke talu, oli wastus. Ja kõneleja pani lõõtsutades
torwi käe otsast maha, kus mõned kalad sees oliwad. —
I l m on hirmus halb, ma olen läbi märg — liikmed lödi-
sewad — kas ei woiks ulu alla saada?

— Käsi majasse, wi i kalad Waike kätte, oli käre Läti
keelne wastus.

— Ura pahanda, kulla sõjamees munakese üle, palus
kalamüüja. Ma ei tea, kus see Waike on, lelle juurde sa
mind juhatad.

— Kes ajab sind siis weel ni i hilja siia? pahandas
waht edasi ning wiis ta siis sõna lausumata läbi tugema
raudwärawa wangide majasse. — S i i n ta on, ütles ta siis
ja läks tagasi.

Naisuke waatas terawalt poolpimedas ruumis enese
ümber. Õlgede peal magasid mitmed naisterühmad. Need
oliwad Eesti wangid. Üks sale togu tu l i pimedast nurgast
tema poole. Külanaise liikmed wärisesiwad, ta tõmbas rätiku
weel sügawamine enese pea üle ning wöitles nähtavalt oma
sisimiste tundmistega. Tema ees seisis Waike. Küsides
waatas tütarlaps wöera otsa ning tahtis praegu rääkima
hakata, kui wöeras pikk naisterühma logu, mis nüüd palju
sirgemaks oli läinud, sõrme suu peale pani ja enese ümber
waatas. Kõik magasiwad rahuliste, siis näitas ta tummalt
käega, et neiu ta järele pimedasse ahju marju astuks.

— Kas sa leidsid eile lalakorwist midagi? küsis wSeras
wäga wankuwal healel.

— Riided, wastas neiu imestades.
— Kas sul need alles on?
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— Jah, oli lühike wastus.
— Neid pole keegi näinud? — Ei ole.
— Siis pane nad ruttu selga. Põgeneme — täna on

seks aeg. Ruttu, ruttu!
See sõnum tuli ootamata ja mõjus ka ootamata wiisil.

Ühe korraga oli priiuse tuluke neiu rinnas jälle loitma
hakanud ning täitis tema terwet olemist. Aga wahest oli
see pettus? Ei, kallil emakeele lolal ei wöinud teda keegi
petma tulla. Aga wahest unenägu, nägemine? Ja ta käsi katsus
möeraft, nagu ei usuks ta muidu, et ta tõsine inimene on?

— Ruttu, ruttu, aeg on tallis ja iga silmapilk wiiwi-
tust wöib hukatust tuua, manitses wöeras, kui Waike weel
kahewahel oli. Neiukesele tuli sõbranna meelde.

— Sina tundmata hea waim, sosistas Waike, ma tänan
sind tuhat korda w abi eest. Aga mul on ka sõbranna
siin wangis. Tema peab ka ühes tulema. I lma temata ei
igatse ma priiust.

— Sõbranna, paraku, ma wöin täna ainult ühe ühes
wötta. Tule, tule!

— E i , ära pane pahaks. Siis peasta enne mu
sõbranna, temal on asja rohkem priiuse järele igatseda tui
minul. Temal naeratab priiuses önn — minul mitte. Kui
sa wöid, siis peasta teda. Kas teed seda ma palun, ma
palun

WöeraS oli südame põhjani liigutatud. Oh missuguse
õnnega oleks ta noorele tütarlapsele, tel nii ohmriwalmis
süda sees oli, taela langenud ja oma maleriided seljast heitnud,
aga sii« ei tohtinud ta sellest märku anda — ah, ta n tohti-
nud, ei tahtnud, ei wöinud, ka mujal seda teha.

— Kus on siis su sõbranna?
— Ah, ta ei ole siin, tema juurde on raske saada.
— Täna ei ole mul nii lardetawateks katseteks aega.

Lähme, lähme!
— Aga kuidas woin ma oma saatuse osalist üksi õnne-

tuse sisse jätta? ütles neiu kurwalt. Jäta ka mind siia.
Meie oleme teineteisele lubanud õnnetuses ja õnnes truud
sõbrad olla ja seda tahan ma ta pidada. Mis sõber oleksin
ma weel, kui ma salaja temast põgeneksin.
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— S i n u sõbranna peab ka peastetud saama.
— Töutad sa seda? küsis neiu elawalt.

— Selle peale minu meh— svna. Ta kogeldas. Pea
oleks ta oma saladuse unustanud. Oma elu tahan ma su
tall i sobra peastmiseks pühitseda. Aga nüüd, tee ruttu, ruttu.

Mõne silmapilgu pärast oli neiuke enesele mehe riided
selga ajanud ja seisis sirgelt kui soldat munakese ecs.

— Kuidas peaseme siit wälja? Msis neiu.

— Oota n i i kaua, kui ma ara olen läinud, õpetas
wöeras. Ma tahan wahid körwale wiia, et sa julgeste wära-
wale wöid saada. Kui sa öökulli healt kuuled, siis tule
ruttu ja julgeste järele. Ma ootan sind linna walli lähedal
metsas. Nüüd jumalate nimel minema.

Kõneleja naine kadus tormise öö sisse ära. Põksuma
südamega kuulatas Waike pimedas toaesises peastja märgu-
andmist. Kes see imelik naine ol i , selle üle polnud tal aega
järele mõtelda. Tükite aega oli köit wagusi, ainult wihma
ribises wasta seinu ja tuul kähises hoo kaupa suurte puude
oksades maru mühinal. Seal kõlas korraga tähendatud öö-
kulli huikamine ta körwu. See oli märgiks, et tee lahti on.
Ruttu tõmbas tüdruk kübara lindlaste pähä, kuue taeltaguse
üles ja hõlmad teha ümber ning astus mürisema südamega
ruttu üle öue. Pimedas ei näinud ta mitte otsekohe wärawa
poole minna, mis meel wähe lahti seisis, maid juhtus mähe
körwale just ühe wahi juurde.

— Kes siin käib! käratas maht.
Waite ehmatas üsna keeletumaks.

— Kes sa oled ja kuhu lähed! päris waht. Räägi!

Waene Waike ei mõistnud aga n i i palju Lät i teelt, et
wahile olels wöinud wastata. Hakatuses ei teadnud ta ta
midagi wastata. Ta armas juba, et ta ladunud on, sest
põgenemine oleks siin asjata latse olnud. Seal täis tal
hätiste hea mõte peast läbi. mis teda wöis peasta, kui
ta korda läks. J a ta pidi korda minema.

— Kas siit läks praegu üks mana naine wälja? küsis
ta L i iw i teeles, mida ta taunis selgeste mõistis.

— Läks tüll. Mis sellest küsid?
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— Ma pean ruttu temale järele minema. Ta on naistel
sööginõud ara marastanud.

— Ahahah, kus teenistus, naiste sööginõude järele jooksta,
naeris wahisoldat. Anna siis jalgadele walu, et järele saad.
Mina ennast siit ei liiguta.

Ruttu tõttas marga taga-ajaja müramast takistamata
wälja. Oh, missugustes tundmustes t3usis ja wajus ta
rind, kui wangipölwe müürid selja taga oliwad ning prii i lm,
ehk küll haigutama pimeda öö näul, ta wasta wöttis. Tükike
maad eemal leidis ta oma peastja, kes öökulli hoigamisega
oma peidukohta teada oli annud. Wanast naisest oli sirge
sõjamees saanud, kes ta neiukesele Läti rahma sõjariistad
wööle sidus, siis tema hobuse selga aitas ja ise teise peale
istus, mis seal malmis seisiwad, ning ööpimeduses läbi paksu
metsa teed põhja poole hakkas otsima. Sõnalausumata läks
nende reis sopast metsa teed mööda edasi.

Umbes selsamal ajal tuliwad wahid tantsi õues kotku
ning paniwad wärawad köwasti kinni. See, kes Näitega
kokku juhtus, kõneles seda lugu, et naistel sööginõud ära
warastatud. Kõik naersiwad selle üle. Ainult wärawa wahid
oliwad wihased, et see naine neid petnud ning kookidega, mis
ta majast ühes toonud, wärawalt eemale petnud. Teised
naersiwad seda rohkem. Paha meelega ütles üks petetud wärawa-
waht: — Naerge aga peale, küll tuleb pill pika i lu peale!

— Ja sinu pill on pika koogisöomise järele käes, wastas
üks naljahammas ja terme seltskond hirwitas jälle.

Leida kuulis läbi maru wingumise mõne üksiku sõna ja
naeruhoo, aga ta ei teadnud aimatagi, mis sel ööl sündinud.
Kaua waewles ta oma kõma aseme peal, enne kui kosutan»
uni ta wäsind silmad kinni litsus.

Üks wanemahaar.
— Ometi kord kaua aja järele on torm waikinud ja

i lm jälle ilusaks läinud, hüüdis üks manamees, kes praegu
oma ainsa seltsimehe suure musta koera seltsis weiksele tingule
oli jõudnud, kus suured tammed ja pärnad kaswasiwad.
Torm oli weel hommikust ööd waikinud ning ilm hommikust



— 217 —

saadik n i i ilusaks läinud, nagu oleks ta enesele kewadise kuue
selga saanud. Taewas oli selge, waltjassinine ning päike
paistis meel üsna soojaste. Pilme tombukeft ei olnud n i i
kaugel kui silmad ulatasiwad waatama kuskil näha. Ime
selge walgusega tungifiwad särawad päikese kiired tasase tuule
käes tähisemate puulehtede läbi puhta muru peale, kus meel
öösised wihma ja kastetilgad hiilgawates wärwides särasiwad
ning härmad lollakad lehed maas seisiwad, mis astuja jalgade
all sahisesiwad. Suurte, aastasadade manuste tammede ja
pärnapuude tüwede wahelt paistis tükati selget sinist taewaft
ehk jälle kaugemal seiswat noort metsa, mis aga juba kirju
sügise kuue selga oli tõmmanud. Just nagu loodus lahke ja
sõbralik ol i , enne kui seks aastaks närtsis, ni i tundis ka wa-
nake, keda auus lugija juba km tuttawat Woteled ära on
tunnud, oma rinnas meel nagu noore-ea paremate päewade
ilusaid heali helisema. Ta ei teadnud isegi, kust see tu l i ,
aga ta südames tõusis n i i rahuline, ehk küll rõõmust ja kurb-
dusest segatud tundmus elusse, mida ta seletada ei mõistnud.
Helisesimad wahest need armsad healed oma kurblik-magusa
mõjuga wiimast korda tema rinnas, et siis igaweste kustuda!
Wö i oli see ainult ilusa ilma mõju, n i i kauase tormi järele!
Ta mõtles selle peale ja ohkas siis südamest: ,,OH oleks ka
minu elutorm kord möödas, oh kui ka minu elupäike meel
enne silmade kinni wajumist n i i lahkelt paistaks!"

Ta istus ühe suure tamme alla maha — pikk reis ol i
ta wäga ära musitanud. Kõik oli ümberringi imelik maik.
Suurte puude otsas sirtsus mõni üksik linnuke ja öhuS kõikus
paar hilist walget liblikat, kui «uimased sume saatjad. Ja l -
gade ees hiliste suweöite peal sumises üks maamesilane mett
otsides. Wana mees waatas kaua aega selle tegewust pealt.
Mesilane tatsus ära lennata, aga kuklus iga katse juures ikka
madalamale ja madalamale, kuni ta wiimaks maapinnale
langes. S i i t ei wöinud ta enam ära saada: seal oli ta haud.
Ta elupäemad oliwad loetud, ta wanadus ja nõrkus talle
langemist toonud. Wotele meel läks kurwaks> sest tui wäga
oli selle mesilase elu tema elu sarnane! . . . Ta silmad lange-
siwad uurides selle köha peale, kus ta seisis. Seal seisis
üks wana pärn, suured haawad tülle sees, eht küll aja joak-
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sul ammugi kinni pllhluimd. See tegi wanakese tähelepanejaks.
Ta waatas ja «vaatas ning sõnas siis:

— Toe poolest see on seesama pärn, mille all mina oma
Lindat esimest korda nägin ja armastama hakkasin. Toeste,
need on needsamad lohed, mis ma önnetujus selle talli sil-
mapilgu mälestuseks tema koore sisse lõikasin. See mana
puu, ta ei ole seda unustanud, maid hoolega harmid järele
jätnud. Oh kui ma ka tema südames nii oleksin elanud,
kui haaw selle truu pärna kulles, tes mu onne tunnistaja oli.
Sel korral oli see kõht püha hiis, nüüd näib ta aga hoopis
unustuse sisse jäänud olema. Seda on wistist suured sojad
ja werewalamised teinud, mis maa inimestest lagedaks riisu-
nud. Oh tui kvikuw on önn ilmas!

Kurwad mõtted täitsiwad ta südant. Pehme tuule öhk
ja soe päikese paiste suigutasiwad wäsinud wanakese wiimaks
magama. Warsti oli aju unenägude wabas riigis tegew.
Ta oli weel noor mees, kes ligi terme inimese-ea eest siin oma
naisekesega esimesed armastuse tunnid ära elanud. Linda oli
seal, oli noor ja ilus kui ennegi ja laulis üht ime mahe-
kurblikku wiit, mis munakese kustunud südames noorepolwe
õnnetundmused üles uratas ja äraütlemata magusalt neid
tee lesid kõlistas, mis inimese maapealist rinda taewalise tun-
dega täidab. Ja näe, seal pärnapuu all istus ka üks
naisterühmas lepi najale toetades, mitte nii sile ega taunis kui
see otsitud armas logu, mis enne unenaus näitas. Wotele ei
teadnud mitte, tas ta magas eht ülewel oli, tas see togu ja
need healed ilmsi wöi unes tema silmade ja törwade ette
tuliwad. Liigutama laulu sõnad aga kolasimad üsna selgeste
eht küll tasa tema körwu:

Kunas tullad loltu saame. Taara oma hiisi unetanud
Marjakesed teise manu? Püha paita maha jätnud.
Kaugele tadund on omalsed. Oh minu tallis laasatene.
Mere taha meelimarjad. Marja meeli kullakene,
Kellel mina ütlen oma ohtu. Millal ma sind unustasin,
Kellel kaeban oma lahju? Millal meelesta ladusid?
Keegi luule minu lurbdust, öösi olid une näus,
Keegi aita hella häda. Ilmsi silma würastuses

Laulja heal waitis. Kuulajal oli nagu luuleks ta tasast
nutu lahinat. Ja tema silma meeris pisar. Need sõnad olid



kui tema südamest tulnud, ja ometi laulis neid üks wöeras
wu. Ta tundis eneses üht imelist sundi, selle inimesega lä-
hemalt tutwaks saada, kelle saatus nii wäga tema omaga
ühte näis minewat. Tasa tõusis ta üles ja astus laulja
poole. See oli wana, nõrk naisterühmas, nõrgem kui tema.
Ta toetas oma pea kähe käe wahele ja seisis liitumata paigal.

— Mis mure rõhub sind? küsis Wotele osawötlikult.
Imeks pannes waatas naine üles. Ta ei olnud enne

juurde tulejat näinud.
— Mure! wastas ta küsiteledes. Õiguse pärast ei ole

fee mure, mis mind siin haleduse ja härdusega täidab. Selle
mure sees on palju armsaid mälestusi, mis ma õieti oma
tinnituseks ja troostiks pean kui neid eksitamata rahulistel
silmapilkudel oma meelde tuletan. Siis tulewad manad wiisid
meelde, paremad sõnad suhu ja ilma tahtmata woolawad nad
ühes koos üle huulte.

— Siis on sul mitmekesised päewad selja taga?
— Jah ma olen onne ja õnnetust näinud; ilusad on mu

önnepäewad, aga rasked ka walupäewad olnud.
— Ka mina olen mõlemaid näinud, röömu ja kurbouse

päiwi. Mida önnelisemad nad olid, seda murelikumad nad
pärast tulewad. Rööm ja kurbdus kaksik wennad.

— See on tõsi, kõneles naine tasa. Mida suurem önn,
seda raskem õnnetus, mis selle järele tuleb. Minul oli ar-
mas abikaas, tallis lapsuke, kena maja, ma olin õnnelik —
seal kiskus wali saatus nad kõik korraga minu käest ära —

— Sa jäid neist ilma? küsis Wotele ürituses.
— I lma. Ei ole neid enam siin ilmas näinud.
— Kas oled neid ka otsinud?

Otsin ööd, otsin päewad. Sina tönnid kürgeessa,
Otftn ööd õnnetumad. Sina paistad palju maada.
Otsin päewad päratumad, Kas sa nägid minu meesta,
Köndsin mäed määratumad. Minu meesta, minu tütart,
Köndsin oiud orgilised. Siidisul!», kulda linga?
Kllndsin käärud käinilised. Kuu ei wöinud mastust anda,
Kuute paistis heledaste, Köndis kõrgelt, maatas wailselt.
Mina teda teretama: Tema waitsest waatest mõistsin,
Tere luule, kumer lübar! Manalas mu mees ja tütar. —

Wotele oli liigutatud. — Ka minult ei ole ilmas wä«
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hem riisutud, ütles ta niiskeil silmil. Aga, ma usun, et
teegi mu armsatest omastest weel elus on, ehk ma küll min-
git nVuu tema ülesleidmiseks ei tea. Ma olen sellepärast
siia randunud, sest et siin kulles üks kuulus tark üteldi olema.
Wahest tead sa teda mulle juhatada; ta nimi olla Aru eit.

Wana naine kuulas terawalt, sest ta kuulmine oli juba
raskeks jäänud. Ta tahtis praegu ütelda, et tema see otst-
taw tark on, kui häkiste üks noor Liimi sõjamees ratsa hobuse
seljas nende poole kihutas.

31 Tema see on!
Imestades waatasiwad wanakesed tulija poole ja wahe-

tasiwad siis küsiwaid pilkusid. Mis oli wöeral mehel, kes
muud ei wöinud olla kui waenlane, siin tegemist? Oli sõja-
kära jälle lahti ning ähwardas isamaa merega käetud pinda
ikka weel werewalamine ja lLpmata häda?

Ratsamees tuli otse lohe wanakeste poole, astus tingu
rinnal mahutama hobuse seljast maha ja tuli lahke näuga
waatajate poole. Koer, kes urisedes mastu läks, targas sõb-
ralikult sabaliputades tema najale üles.

— Mis juhtumine toob wöera sõjamehe meie juurde?
küsis Wotele tulejalt.

— Kõige pealt liitus ja tänu Taarale, kes mind kord
oma inimeste sekka saatis, ütles sõjamees kölawal peenel healel.
Si is olen ma nüüd tõeste peastetud, ja pealegi weel tuttawa
juures. Auus hallpea, maata, tas sa mind enam ei tunne?

Sellega wiskas ta wöera mantli oma ölade pealt ja
laia kübara peast. — Ärge kartke neid riideid, need olen ma
häda pärast enesele selga pidanud panema. Nüüd on nende
teenistuse aeg otsas ja ma ei taha neid enam kana.

Imestades waatasiwad wanakesed imekena noore neiu
otsa, les sõjamehe riietest wälja oli tulnud. Wotele tun-
nistas teda terawamalt, sest see nägu oli talle ka tõeste tuttaw.

— Ah, nüüd tunnen ma sind, kallis neiuke, hüüdis
manate wiimaks häkiste. Sa oled Soontagana wanema
tütar. Tere tulemast

— Soontagana wanema tütar? imestas tark, ja tegi seal
juures niisuguse näu, nagu ei tahaks ta teda sugugi näha.
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See nimi näis teda nüüd niisama haawama, 'nagu kord Wo-
telet, kui ta Waitet esimest korda Soontagana hiiel oli näinud.
Seda olid ka tütarlapse terawad silmad tähele pannud. Lah-
kestekpööris ta enese mana targa poole ja ütles talle meelitades:
— Ura põlga mind, ma olen ennegi näinud, et Soontagana
nimi nukraid nägusid sünnitab. Seal juures waatas ta Wotele
otsa, lellele esimene kokkujuhtumine weel elawalt meelde tu l i .

— Ära pahanda, kõrge neitsi, sõnas wanake wabanda-
des. Sel korral oli küll n i i , aga nüüd on kõik asi teisi t i :
M a olen lepingut ja rahu teinud, mul ei ole Soontagana
wanema soo wasta enam midagi paha. Aeg on arutust tei-
nud. Tule siia, sa oled mulle tallis. M a tunnen su tublit —

— Mina ei ole ju Soontagana wanema tütar, ütles
Waike jutu wahele. — Aga see on nüüd körwaline asi. Nüüd
olge head inimesed ja juhatage, kust ma Leolasse ehk mõnda
teise linna saan, et oma töigeparemale sõbrannale ja mangi
seltsilasele abi saata. M a ei wöi enne rahule jääda, kui ta
peastetud on ; ta on ühe hirmsa inimese ülewaatamise all ja
see talumees ei wöi teda mitte peasta.

Wanakesed ei saanud kumbki tema poolikust kõnest aru,
mispärast ta neile siis oma põgenemise lugu taieste pidi seletama.

— Aga kes ol i siis sinu peastja? küsis Wotele.
— Mit te ma ei tea. Ta ei ütelnud oma nime ega

kõnelenud sellest midagi. Öö otsa sõitsime ühes; hommikul
töi ta mu >tee peale, juhatas köit teed lätte, mis isamaale
wiiwad ja töutas ise tagasi minna mu sõbrannat ka ära
peastma. Kui ma teda tänada tahtsin, läks ta rahutuks, ütles
madala healega; ,,Head onne elada, meie' ei näe teine-
teist siin ilmas enam!" ja kadus siis enne metsa wahele
ära, tui ma teda tagasi sain hoida. M u meel läks üsna
härdaks tema üle, sest ta l näis midagi arusaamata rasket
südame peal olema. M a usun küll, et ta Leidat peastma
läheb, aga see julgustükk wöib ta elu maksta ning minu sõb-
ranna wangipölwe weel raskemaks teha, mis juba nüüdki
küll hirmus on. Mõtelge ometi, tema oma isa on ta sinna
wangi wiinud ja walwab nüüd suure hoolega tema järele.
Aga ma ei usu ilma pealgl, et niisugune isamaa-äraandja
n i i hea tüdruku isa on, nagu waene Leida ise usub.
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— Leida, Leida! Seda aruldast nime olen ma juba
kuskil kuulnud, ütles Wotele järele mõteldes.

— Leida on ta nimi jah. Ta on enne Saaremaal
torniwahiks olnud, siis toonund Soontagcma wanem Wotele
ta enese juurde

— Wotele! hüüdsiwad mõlemad manad nagu ühest suust.
— NVnda kõneles ta. Aga tema isa nimetas ennast

Pandaks.
— Pandaks! oli jälle kähe healeline imestuse hüüd.

Wana tark wärises üsna. Seda ei pannud suures ürituses
aga kumbki kõneleja tähele.

— Kas sa oled teda näinud? küsis Wotele.
— Jah, juba sel ööl, kui ma Salumäelt Soontaga-

nasse läksin, leidsin ma tema ühe wöeraga linna teed luura-
mast, nüüd on ta Taaraaidas Koiwa kaldal, kus mina
wangis olin.

— Kus on siis fee neiu, kelle ta sinna wiinud?
— See on praegugi meel seal wangis. Temap minu hea

sõbranna Leida ongi, kelle peastmiseks ma abi tahan paluda.
— Kas ta on Soontagana sõja ajal metsas käinud, ja

sealt ära wiidud?
— Seda ta rääkis küll. Metsas olnud üks külmetanud

wanake suure koeraga. Isa tulnud talle seal järele ja toonud
ta Liiwi tantsi.

Wotele keha wärifes.
— Kas ta seal midagi ära kautanud? küsis ta pehmel

healel edasi.
— is)ma kalli käerönga, mida talle üks noor sõjamees

l ink inud^ sõle, mis ta ema mälestus olnud
— Tema ema mälestus! Wotele tuikus jalgade peal.

Ta ei kõnelenud sõnagi, ei saanud kõneleda. Nii ei olnud
enam tahtlust, et see wangis neiu otsitud piiga, tema tütre-
tütar on. Häkiline rööm ja kurtus paniwad ta südame
waljult tuksuma.

— Mis sul on? küsis Waiie muretsedes.
— Ei kedagi! Mina olin see wana külmenud mehike,

teda ta metsas näinud. Tema läbi olen ma elus . . . tänu
liigub mu südames — mn tahaksin teda n ä h a . . . ta peab
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peastetud saama. . . Õnnistatud olgu see paik, kus ma seda
sõnumit kuulen. Si in olen ma noores eas oma esimesed
önnelised silmapilgud ara elanud, siin näen ma ka weel
wanas eas onne.. . näe, neid lõhesid seal selle pärna sees
— need olen mina häil päiwil sinna sisse lõiganud. . .

Wotia naisterühmas waatas seda kuuldes imelise elamu-
sega rääkija otsa. Ka tema tundis selle puu lõikamise lugu —
see oli ka tema noorepölwe onne ajal sündinud, kus juures
ta nüüd oma ladunud onnepäiwi käis meelde tuletamas.

— Kas sina oled need haawad puu sisse teinud? küsis
ta ponewalt ja millal?

— Mina jah. Siis kui ma oma armukest siin esimest
korda kaenlasse watutasin ja kui ta mulle truudust töutas.

— Ja sulle wöidupärja terwe sõjamäe ees pähä pani?
ütles naisterühmas edasi.

— Kas sina ka seda lugu tunned? küsis Wotele.
— Tunnen küll, wastas ta särawal silmil.
— Kes sa siis oled?
— See, kes sulle pärja andis
— Linda! Sa oled Linda, mu südamest armastatud

naine! Kas see wöimalik on? Sa elad weel?
See on wöimalik, ma elan, nagu näed. Maata mu silmi,

tas sa neid oled unetanud?
— Jah, sa oled mu Linda, ma tunnen sind jälle. Ju-

malad, kui head teie olete. . . . Taewas, mu onn otsata . . .
wöi sind vidin ma weel nägema, kes w5is seda uskuda!

Waike ei wöinud oma pisaraid tagasi hoida, kui kähe
kulupea silmad liigutusest ja rõõmust niisked nügi olema.
Ta mõistis, mis inimlik süda niisugusel silmapilul tundis,
sest ta tema oli oma isa leidnud. Inimesed oliwad küll
manad, aga südamed noored.

— Kes on siis õieti Wotele, küsis Waike wiimaks tasa.
Ma olen seda nime tihti kuulnud.

— Wotele, mu laps, oli kord Soontagana wanem,
enne sinu isa, wastas manamees. Ja fee mees olen mina
ning see siin minu naine, kes sinu isast ära saime aetud.
Sellepärast olime sinu wastu hakatuses mõlemad külmad.

— Aa, nüüd ma märkan, ütles Waike. Aga mina
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ei ole ju sugugi see mõteldud wanema tütar. Soontagana
emand tunnistas mulle surmawoodi peal, et ma ta tasutütar
olla, teda ta ühelt mammalt sellepärast ära lasknud waras-
tada, et see tema teenija tüdruku, kes ühe endise waenlase
tütar olnud, enesele naiseks wiinud. Onne tõmbel leidsin
ma oma isa üles, lelle juurest ma wangi sattusin,ning nüüd
just ühe külamehe armu läbi ära peafin. Minu kasuema an-
dis mulle weel selle sõle, mis mu ema pärandus olla ja mida
ma sellepärast siiamaale ta mälestuseks alal olen hoidnud,
ehk ta küll juba nii lauast ajast mulla all hingab, et mina
teda ei ole näinudki.

Ta oli oma emast päritud sõle wana naisterahwa kätte
annud, kes wärisewa kätega seda solge tunnistas ja siis suu-
res liigutuses ta oma leitud abikaasa silmade ette tõstis.

— Kas tunned weel seda solge? küsis ta rõõmuga.
— Püha hiis! See on see esimene asi, mis ma sulle mõrsja»

pölwes linkisin. Ma tunnen teda weel. Kust sa ta kätte said?
— Liigutatud naine näitas Waike peale. — Mina

panin ta oma tütre taela, ning temaga ühes kadus ka mu
sõlg. Jumalad, mis ma aiman — kui see oige oleks. —
Mis oli su ema nimi, tallis laps? küsis ta Waikelt.

— Linda, ütles mu sureja lasuema, wastas Waike.
— Ja kes on su isa?
— Lembit, Leola wanem, seda tunnistas see, kes seda

teadis.
— Lembit ja Linda! Tänu kõrgele Taarale. Waike,

Waite, tule siia. Need on minu tütre silmad, sinus woolab
meie weri — sa oled meie laps! Mähardune önn! Wotele,
mu armas Wotele, tule ja waata oma lapse last, temap ta
on toeste!

Neid tundmusi, mis nii suur ootamata önn lapse ja wane-
mate südames liikuma pani, ei suutnud sõnad seletada, waid
sellest kõneles üksi sõnata südame ja pisara teel. Need, kes
elus kõik oliwad kautanud, mis inimesel kautada on, leidsiwad
ühe korraga jälle pea kõik — see önn oli otsata!

Kui esimene röomu tuhin waigistatud oli, tuli Waikel
jälle oma hea sõbranna meelde ning hakkas nöuu pidama,
kuidas tema peastmiseks abi saata.
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— S a oled õiglane ja hea, mu tallis lapsuke, ütles
Wotele l i igutatult, et ni i oma sõbra eest muretsed. Ma tahan
tõik teha, mis wöimalik, et ta peastetud peab saama. Sina
ja meie mõlemad peame temaga kottu saama —

— Oh kuidas saab to ennast rõõmustama, kui ta teada
saab, et mina oma wanemad olen üles leidnud, hüüdis Waike.

— Jah, ta saab ennast weel rohkem rõõmustama, kui
tema oma wanemaid ja ka oma armast öde näeb, keda ta
siiamaani kui truud sõpra armastas! lisas Wotele õnnelikult
naeratades juurde.

Waike waatas küsiwalt ta otsa.
— S a ei saa minu jutust wist aru?
— E i saa. Ütle selgemine!
— Leida, sinu truu sõbranna, on sinu Vde ja meie

mõlema tütar, ütles Wotele lindlalt. Seda tunnistawad
need ehted, mis ta Soontagana metsa iira on kautanud.
Waodake, tas nad pole ühesugused!

Sellega andis ta kallid ehted ema ja tütre latte. Ema
tundis sõle ära. — Taewased mäed, kui see n i i oleks!

— Minu vde! minu lihane Zde! hüüdis Waite, nagu
oleks ta arust ära. Ja mina ei märganuo seda miite. Oh,
mu süda ütleb, et tema mu lihane öde on, ta on ka ni i
minu nägu, et meid wöerad ei tunne — ei tunne omadgi
— oma wendgi.

Ja selle juures tu l i talle ta kasuwend meelde, lelle kau-
tamisest ainult nende ühesugused naud süüdi oliwad. Kurwalt
langesiwad ta silmad sõjamehe mantli peale, mille taskust
midagi hiilgawat wälja paistis. Ta läks lähemale ja tõmbas
selle sealt wälja. See ol i hõbedast möögapära. Terawaste
ja kaua wahtis ta seda ehteasja ning ei kuulnud ega näinud
oma önmlisi «vanemaidki enam, kes teine teisele hellaid soni.
könelesiwad, nagu oletsiwad nad weel noored armastajad, teü
teineteisele armastust awaldawad ja truudust töutawad.

Hakiste uratas neid sellest olekust Waike wali kilkamme
üles. Hõbedane möögapära oli ta käest maha kukkunud, ta
seisis nagu tmisammas paigal ning alles mõne silmapilgu
järele küürutas ta ennast, et maha langenud mööa/.päru
jälle ülesse wötta.
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— Armas lapsuke, mis sul on? küsisiwad manemad.
— Tema möögapära! Tema, tema!

— Kelle tema?
— Viinu kasumenna, Wambola! kõneles Waike ühe hingega.
— Wambola, aa — seda tublit poissi ma tunnen, ütles

Wotele kiites. Oh kui hea meelega näeksin ma teda stin.
Meie oleme temaga seltsis palju isamaa kaitsmiseks tööd teinud.

— Sina oled Wambolaga koos olnud! hüüdis Waike.
— Jah, ta on auus noormees
— Kus ta nüüd on? Kas ta elab mee! ? Kust sai tema

möogapära siia selle kuue tasku?
— Aga laps, sa küsid nii palju, et mul nende küsi-

miste wastamiseks mitu suud tarwis läheb, kostis Wotele
naerul. Kus ta on ja kas ta meel elab, seda wöid sa ju
ise puremine arwata. Kas see mööga tükk siis ei kõnele?
Kes toi sulle ^lle mantli ja kes peaötis su wangist?

— See oli üls wöeras — ei tea kes!
— Kuis wöis wöeras, kes sind ei tunnud, sind peastma

tulla? Kas sa tema nägu ei näinud?
— Üksi pimedas, nii 3t ma teda praegu enam ei tunneli.
— Noh, siis oli ta ju Wambola. Ma tunnen teda

sellest kullest hästi
— Wambola, Wambola, sina olid jah, oh ma pime,

et ma sind ära ei tunnud, hüüdis neiu ja ta silmad säten-
tasiwad imelikult. — Aga ei — ei, tema ei olnud ta mitte,
ütles ta kurwalt sinna juurde — oleks ta tema olnud!

— Miks siis mitte?
— Tema ei salli mind, ta wihkab, põlgab mind — ta

on tsutanud, et ta mind ialgi ei toha näha oh, tema
ta ei wöinud olla.

Nüüd jutustas ta oma kurwa loo wanematele otsani ära.
Köit oliwad selle peale natuke aega mait. Si is ütles isa Wotele:

— Wambola oli see siiski, seda usun ma lindlaste.
Sellepärast lahkus ta ka sinust enne kui sa teda ära wöisid
tunda. Tema armastab sind wistist ni i , et sinu eest köit
ohwerdab. Ta on üks auus hing. Meie peame ta üles
leidma. Ta ei tea wistist praegugi mitte, mis eksitus teie
wahel on. Tröösti ennast! Sinu isa wöib sõjamäega talle
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ja oma lapse ning sinu armsa Ve peastma. Nüüd aga kõige
pealt su wapra isa juurde. Ma pean seda meest nägema,
pean tema oma rinnale majutama, teda — oma lapselapse
isa — Eesti tublimat pealikut ja suuremat sõjameest! —

Waike mõtted oliwad oma armsa kasuwenna juures. Kui
õnnelikuks tegi see mõte tema, et ta kõige armsam inimene
siin ilmas ta peaftja ol i . . Oh, et ta teda juba enne ära
ei tunnud! Ja kui suur igatsus oli tal nüüd oma õekese järele,
les wangis priiust igatses ja nagu kelbri taimeke ilma lalli
kuldse wabaduse päikese elustawate kiirteta kolletas — närtsis.

Wana kuulus Alliste tark ,,Aru eit" oli ikka meel tahe
wahel, las köit, mis silm nägi ja törw kuulis, oige ja ilmsi
pidi olema. Nii suurest õnnest ei olnud ta undgi näinud,
kuis pidi ta paari silmapilgu aja sees sellega nii wöima ära
harjuda, et ta teda taieste wöis uskuda. Ta oli harjunud
Viletsusi nägema, oli lootuse paremate päewade kohta tauta-
nud — ja nüüd — nüüd on ta armas ladunud mees kor-
raga tema ees ja ta lapselaps, keda ta meel elus enne ei
olnud näinud, aga lellest ta tütre pilt wälja paistis! Üle-
määrane önn tegi ta üsna segaseks. Ta ei teadnud, mis teha.
Nutt ja naer, haleduse ja rõõmupisarad wahetasiwad tema
näul küll tihedamine, kui tujuka lapse juures.

Teisel päewal luksimad köit kolm Sakala wanema Lembitu
linna poole. Tema wöis üksi abi saata ja oma tütart kui
ka Wambolat peasta, kui see mitte meel hiljaks ei olnud jäänud.

32. Metsal kSrwad.
Sügamas mõttes uitis Wambola Läti tundmata metsa-

des ümber. Ta süda oli iseäralikult liigutatud. Ühelt poolt
kütis teda ta südametunnistus hea töö eest, teiselt poolt jälle
rõhus walus tundmus tema rinda, et ta jälle oma kõige arm-
samast, kelle eest ta oma elu mängu peale oli julgenud panna,
pidi lahluma. Ta mõtles selle aja peale tagasi, mil ta meel
kui süüta lapsukene oma õega wanemate kõdus oli mänginud
ning neist muredest, mis nüüd ta rinda röhusiwad, aimatagi
ei mõistnud. Kui hea meelega oleks ta nüüd oma peastetud
öe laela langenud ja tema rinnal rõõmupisaraid w alanud,
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aga see oli tema liig selgete sõnadega enesest ära tõuganud-.
Mis selle põhjus oli, seda ei jõudnud ta wälja arwata —
see oli suurem kui mõistatuste mõistatus. Siis näitas tal
ühe korraga jälle kõik selge olema: Ta öde põlgas teda selle-
pärast, et ta teda, oma lihast öde, armastas! See oli ka
toeste häbistaw ja jäle ta enesegi meelest, ja sellepärast woit-
les ta kaua iseenesega ning lahkus oma õest selle kindla otsu-
sega: I ialgi ega ilmas ei pea ta silmad mind nägema, sest
seda ei jõua ma ära kannatada, kui need silmad mind nuht-
lewad, milledest ma oma maapealift önsust otsin. Ja ometegi
nuttis ta selle otsuse juures walusaid pisaraid. Aga nn
pidi see olema. Tal oli suur kõhus täita, mis ta oma õele
lubanud ja mis ta pühaks pidas. Tema sõbranna pidi peas-
tetud saama!

Päem oli juba kolm korda sest ajast looja weerenud,
lui ta oma öe Taara-aia linnast wälja toi. Jälle oli pime-
dus maad katnud ja Taara oma kõrgel telgil tähed põlema
sütitanud, kui Wambola Koiwa joe talval mööda metsa alust
köndis ja uut põgenemise ja peastmise plaani tegi. Ta oli
selle juures nii sügamas mSttes, et ta enese ümber midagi
ei kuulnud ega näinud. Ta mõtted läksiwad wiimaks nii
elamaks, et teel neile sõnu laenas.

— Maike sõbranna pean ma ka peastma, rääkis ta ise-
eneses. Seda olen ma talle lubanud, seda pean ma ta täitma
— ma tahan ka täita, hea meelega, rõõmuga, on ju ometigi
minu öe kõige suurem soow, ja tema soowisid täidan ma ka
siis, kui ta mind ka näha ei taha, mind põlgab, wihkab! —

Ta jäi kuulatama. Ol i nagu oleks üks ,,haa!" ta körwu
kostnud. Aga kõik oli mait. Kes wöis siin pimedas metsas
ka muud olla? waigistas ta oma ärritatud meelt ja kõneles
natukese aja pärast edasi: — Vaenlased on liitumas, pea
lähemad nad Eestimaale, aga meie mehed on neid malmis
masta wötmas, olen neile sõna saatnud — nüüd on waheft
paras aeg. On küll ülekohus, kui ma neile wastu ei lähe
ja ühes ei südi teiste isamaa poegadega, aga mu tõutus käib
seekord isamaalise kohuse ees. Kui waenlased kõdus on, siis
on raskem nende linna peaseda; nüüd wöib see kergem olla.

Jälle armas ta üht healt kuulma, aga kui ta kuulatama
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jä i , siis oli k3ik wagune. Warsti oli tal see eksitus meelest
läinud ja ta kõneles jälle iseeneses edasi: — Ma tahan oma
kalamehe mundri jälle selga panna ja Taara-aia linna all
Koiwa jõel jälle kalu püüdma hakata. Wahest leian parast aega
Leidat — ni i wift ta nimi oli — ära peasta. Seda ei wöi
ometi teegi märganud olla, et ma mahe ajal ladunud olin.
Kardetaw see lugu küll on, aga mul ei tule praegu ühtegi
paremat nöuu meelde.

Sügamas mõttes astus ta edasi. Kui köit wait oli
jäänud, tul i pimeda metsa alt üks togu weikese lagendiku
peale wälja. Ta nähti õige rõõmsas tujus olema, sest ta
öerus käsa — wöi oli see ka wahest külma pärast. Natuke
aega waatas ta ettewaatlikult enese ümber, siis naeratas ta
waitse, aga siiski kõleda healega: — Ha, sa waene rebane!
Wöi seesama hulgus minu wangis- tüdruku waras oligi. Ja
tal on nöuu weel Leidat ka ära warastada. Ahaha, saab
näha, kuidas ta sellega malmis saab. Ta tahab Koiwa
jõele linna alla kalu püüdma minna, kus ta ennegi
talapüüdjana olnud. Ahaha! Ja keegi meist ei mõist-
nud külamehe peale arwata, keda küll igamees ladu-
nnd leidis olema. See on esimene hea leidus! Kes oleks
seda ette mõistnud arwata, et ma ühe noolega laks kärbest
lasen. Salakuulamise reis Eestlaste maale läks paremine
korda kui ette arwasin, sest tüdruku waras tu l i ise kätte.
Ma oleksin ta siinsamas surnuks wöinud teha, aga see oleks
wähe nalja teinud. Lass ta aga margile tul la! Seal peab
ta nägema. Nüüd kõhe koju ja külameest wahtima! Sala-
kuulamine wVib kus kolmatkümmend jääda. Kas ma oma
isandatele siis ette luisata ei oska, mis nende meeli kõdistab.
Mis mina sellest siis saan, et ma ennast ni i wäga waewan.
Oo, ärge arwake, te narrid Sakslased ja Liiwlased, et Panda
oma naha wöileiwa eest turule,wi ib! He, Panda mõistab
elada!

Ja sellega läks Panda tagasi. Tema tee wiis teda
sinnasamasse poole, kuhu Wambolagi tõttas. Waene Wam-
bola ei aimanudki, et ta saladused kõige suurema waenlase
körwu oliwad ulatanud.
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33. Hirmus öö
Kaheksa paewa oli Leida juba üksi wangis ära elanud.

Waite ladumine oli niisamuti temale kui ka teistele uru
saamata. Linna rahmas kõneles sellest mitmesuguseid lugusid,
ilma et tõsist põhja oleks teadnud. Wahio, kes kõige rolMm
teadsiwad, pidasiwad hoolena oma suu, et süüd nende kaela
ei langeks. Ni i jäi Waike ladumine esiotsa weel kõigile
mõistatuseks. Kaheksa päewa jooksu! oliwad jutud temast ka
juba waikima hakanud, sest kõnelejatele polnud kadund neiu
kudagi moodi tähtjas. Leida meelest ei ununud see lugu
aga ei ilmsi ega unes. Ta kõige parem sõbranna, ainus
usaldataw süda ja saatuse seltsilane, oli ju Waikega kadunud.
Nüüd oli ta wangipöli mitmekordselt nii raske. Aga ta
teraw mõistus andis talle seletust, kuidas põgenemine tvöi-
walik olnud. Selles seletuses kinnitas teda just ka see, et
talumees nüüd kadunud oli. Ta ei kahklenud selle üle sugugi,
et ta külamehega ära oli põgenenud. Ta oli südamest röö-
mus, et see neil korda läinud. Siia maale oli ta kartes põksuma
südamega üle linna müüride ümberringi maale waatnud, et
näha, kas Waiket ja külameest mitte wangi wiisi tagasi ei
tooda. Nüüd hakkas ta rahulisemaks jääma, sest kahrtsa
päewa järele ei wöinud neid ometi enam kätte saada. Täna
köndis ta jälle wäljas ja saatis südames waikseio tänupalweio
oma lodumaa jumala Taara poole spbranna peastmise eest.
Ta teadis ju, tui tema sõbranna peastetud on, siis ei puhta
see enne, kuni ka temale priiuse päike paistab ja tema jalad
kallil isamaa pinnal könniwad.

NVnda mõteldes löi ta silmad üles. I l m oli juba
widewikuts minemas, mis täna iseäranis wara kätte jõudis,
sest patsud pilwed katsiwad juba- hommikust saadik taewast ja
löle tuul puhus üle pool raagus metsa. Tumedal kohinal
tcntsisiwad jöe laened tuule käes mere poole ja härmad jää-
tanud wihmapiisad langesiwad kubisedes maha. Jöe kaldal
talitas üks mees lootsiku juures. Neiu silmad jäiwad im
tinni naelatud selle mehe poole waatama: see oli ju seesama
kalamees, keda ta enne nii tihti seal köhal näinud ja kes
Waike kudumisest saadik ka kadunud olnud. Leida süda tuksus
waljuste. Siis oli ometi ta arwamine õige! See kalamees



oli Waike ära wiinud ja tagasi wlnud, wistist ka teda peastma.
M s oleks ta siis muidu siia toonud? mõtles ta. Elama röö-
muga ivötüs ta oma walge rätitu taelast jalehwitas jeda tuule
laes külamehe poole. Wististe oli külamees seda näinud:
ta waatas natuke aega enese ümber, wöttis siis lootsilu s-eft
hulga nöörisid üles ja näitas siis laega linna müüri poole.
Terane neiu arwas, et see nöör teda müürist pidi allu minna
ning näitas käega tominga peale, mis juba kord enne nööri
otsa hoidnud, ja siis alla laenetesse. Knlamees nikutas peaga
;u pani käe suu peale. Warsti kuulis neiule imeosawat ronga
healt. Ta waatis ülesse, et karjuwot lindu näha, aga ei
silmanud midagi. Kui ta silmad jälle külamehe peale löi,
näitas see käega enese peale ja tegi teist korda sarnast healt.
Nüüd märkas neiu, et see külamehe heal on, mis ta wist
walmis olemise märgiks tahab parajal ajal kuulda lasta. Ta
tahtis praegu märgata anda, et ta neist märkidest aru saanud
ja ennast walmis tatsub panna, sest täna öösi wöis ta weel
põgenemist tatsuda — Pandat ei olnud mitu päewu enam
kõdus näha olnnd, ja teised ei wahtinud teda nii terawaste
— seal tolas häkiste jäme ja lübiloikaw pasfiheal talle
hirmutades körwu:

— Mis sa siin teed, tüdruk? küsis heal.
Ehmatades pööris Leida ümber. Ta ees seisis isa Panda.
— Isa, kust sina nii hüliste siia said? küsis ta meeli-

tades, lui ta ehmatuse üle oli wöitu saanud.
—. Eks ma ta ronga teelt tulnud õppima, ütles ta

hirwitades, et neiul wärin tehast läbi käis. Kes see tünnita
weeronk seal peaks olema? Laulab tenaste! Nh?

— Ma ei saa aru, mis sa räägid, ütles neiu wärisedes.
Ja ruttu jooksis ta tuppa.

Pikalt jöudsiwad hallid pilwed üle metsa ja maa ning
katsiwad ilma kVige oma wiletsuste ja hädadega paksu pime-
duse warju. Leida oma wiletsas wangikojas ei saanud suure
ärrituse pärast muud tehn kui nutta. Tänane öö peitis ju
ni i palju sündmusi ja saladusi oma pimedas süles, et siin
lutsival neiu rinnab wöimata oli rahule jääda. Pilkamisi
wenisiwad silmapilgud lootuse ja kartuse wahel mööda. Wäljas
köhas winge tuul sügiselises metsas ja terawalt kuulas neiuke



iga healt, mis tuulekohina sekka kajas, et siis tundmata
kalamees teda lootsikuga all jöe ääres põgenemisele ootab.
Aga tal ei olnud ju wöimalik põgeneda! Ja kui wahid ta
peastja kinni mötaksiwad, siis on köit ladunud. Need mStted
paniwad ta mürisema.

Mida rohkem ta selle peale mõtles, seda selgemaks talle
läks, et ta ära peab põgenema ja — weel täna öösi —
nüüd tohe. Ta ei teadnud ju, mis aeg oli, sest öö oli pime
ja taewas tähtita, ja ootamine oli aja ka hirmus pikaks teinud.
Juba tõmbas ta enesele sõjamehe kuue selga, mis ta enesele
ammugi põgenemise tarwis malmis oli muretsenud ja tahtis
praegu tasa uksest wälja lipsata, jöe äärde jooksta ja seal
märki anda, et ta malmis on, kui hätiste taunis käre tahe mehe
kõne ta körwu puutus. Ruttu waatas ta läbi ukse luugikese,,
mis päewal walguse andjaks oli, pimeda öö sisse wälja»
Pimedus ei lasknud midagi näha. Ta oli selle üle röömus
ja jäi ootama, kuni kõnelejad ära kaumad. Aga ta oli en-
nast rüngaste petnud. Kõnelejad tuumad otse maja poole.
Ta kargas ukse pealt körwale ühe tühja tonni taha, wöttis
ruttu kuue enesele pea üle ja kuulatas hinge pidades. Wae-
walt oli ta sellega malmis, tui uks kääksus ja taks meest
eeskotta astusimad.

— Kas wang kõdus? küsis teine, lelle Leida ta hsalest
ara tundis. See oli Panda, tema isa.

— Ma tahan tohe waadata, wastas teine mees Lätikeeles.
— Oota natuke, ma tahan sulle enne weel midagi

kõneleda, ütles Panda tasase healega. Täna pead sa Walmas
olema, meil on üks imelik lind kinni püüda. Päewa on ta
waene kalamees, öösel kurjuja ronk, kes meilt ühe mangi juba
ära warastas ja nüüd teist tahab warastada.

— Ma ei saa su jutust aru, ütles wöeras heal.
— Kas sa üht kalameest ei ole näinud, kes siin jöe

ääres igapäew kalu püiab.
— Ah jah, seda tolat, olen küll näinud. Nüüd ei ole

tema aga enam mõni aeg silma puutunud.
— Waike ladumisest saadik mitte, aga täna on ta jälle siin.
— Mis siis selle talumehega on?
— Sina loll ei saa ikka meel aru. Ta on see, tes
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Waike siit ara wi is ja nüüd tahab ta la Leida ära wiia.
Öökulli karjumisega annab ta tüdrukule märki, mi l paras
plagama panna.

— Soo, nüüd saan ma su jutust aru. Ja tema peame
kinni wötma?

— Noh muidugi! Meie jääme walwama. N i i pea kui healt
kuulda, siis oleme malmis. Nüüd tohe igamees oma köhale!

Sellega kadusiwad mehed ära. WiStist oli neil tütar-
lapse järele waatamine meelest ära läinud, les wärisedes mõni
samm neist eemal köit sõnad selgeste ära oli kuulnud. — Nüüd
eht ilmaski enam, wötles tütarlaps ja ta tundis, kuidas meri
talle jälle pähä tagasi tu l i . M u pean ise peasema ja ka selle
peastma, kes minu pärast oma elu wöib ohwerdada. Isamaa
jumalad ja isaisade maimud, waadake armuga oma tütre peale
ja andke talle oma abi seks raskeks silmapilguks! Ma tahan elu-
aja teie tahtmist täita ja õiget teed käia! Taara, kes sa löwe-
rust ja ülekohut ei salli, riku waenlaste kurjad nõud!

Kui rääkijate healed juba lauguse pärast ära oliwad la-
dunud, astus ta ruttu ukse juurde, et ööpimedusesse wälja
põgeneda. Ta lükkas tasakeste ust — see ei nihkunud paigast. Ta
lükkas teist ja kolmat korda, wiimaks kõigest jöuust — aga
asjata: uks oli tagasi t inni pandud! Walus hädakisa l ibi-
ses ta huulte üle. Nüüd oli kõik otsas. Külamehe waritse-
jad oliwad ukse köwaste kinni pannud; ta ei saanud wälja,
ei wöinud oma heategijale minglt märki anda, et häda teda
waritseb! Nüüd wötsiwad nad tema wististe kinni ja tema
peasemise lootus kustus nagu langew täheke. Weel kord
wöttis ta oma jöu koktu ja wautas täie keha raskusega
wastu ust, aga see ei nihkunud. Näljast tungis talle ronga
karjumine körwu. Ta tarjatas ehmatuse pärast ja tuulas siis
hinge pidades. Weel kord rootsus ronk, siis ol i natuke
aega köit wait. Korraga tungisiwad talle mitmed käratsejad
healed läbisegamine körwu. Nüüd oli kõik sündinud, mis ta
ärritatud maim suures kurtuses enesele oli kujutanud. Ta meeled
tadusiwud ära, keha läks nõrgaks — ta langes ilma healeta
.«valjuste külma eeskoja kiwipöranda peale maha.



— 234 —

34. Ootamata sõnumitoojad.
Wanemate koosolek Lembitu majas oli lõpnud.

mad oliwad juba igaüks oma teed läinud, et nii ruttu kui
woimalik jälle wcige koguda ja siis ühendud jõul waenlaste
wastu sodima minna. Lembitu juures itztusiwad ainult weel
taks wanemat, Meeme ja Maniwalde, noor Warbola wauem.
Kõikide nägude pealt paistis sügaw tõsidus. Iseäranis oli
Lembit ennast muutnud. Ta oli selle paari kuuga, mis wiim-
sest õnnetumast luhingist saadik Taara-aia ja Kaupo tantsi
all mööda oliwad läinud, palju wanemaks läinud. Tema jul-
ged silmad seisiwad sügamas pea sees, põsed oliwad kahwata-
nud, pikkade mustjate juukste sekka höbewalged jooned tulnud
ja ta sirge, tugew keha nagu wähe lokku wajunud. Mõlemad
sõbrad waatasiwad mures tema tõsiste huulte peale, kust naer
ja nali ammugi ära oli wöerdunud.

— Meie jumalad ei ole meile enam armulised, ütles
ta tõsiselt, aga ilma ohkamiseta. Miks lasewad nad meie
waenlaste hirmsad teud korda minna? Nad toowad meile
ja meie lastele hukatust ja jumalad ei kaitse meid enam! Meie
hiisi ja pühapaikasi teutawad nende rojased jalad, meie tütrid
ja naisi wangistawad toored käed — ja meie jumalad ei
nuhtle neid mitte! Kas ma pean wiimaks ustuma hakkama,
et neil wZimust ei ole, nagu waenlased kiitlawad? ,

— Suur pealik, rääkis Meeme, su walu on suur, selle-
pärast räägid sa jumalatest pahaste. Ma usun lindlaste, et
nad meid aitawnd. Wötame weel tord oma jöuu kokku, ja
ja ma olen julge, et siis sinu tütre kui ka teised wangid peas-
tame ja turja kätte maksame, nagu nad teeninud. Su pea
on oma armsa tütre pärast turbi mõtteid täis. Heida mu-
red maha, meie taludes kaswawad weel poisikesed ja metsades
huikawad karjased, kes kord meile tehtud ülekohut waenlastele
kümne wörra kätte maksawad.

— Tõsi, mu sõber, ütles Lembit. Meie lootus on meie
käewarre rammu ja meie lapsed. Kurb on küll, et mu armas
Waike ladunuks jääb ja meie teda peasta ei wöi. Ma ei
salga/nia olen teda nuttes laga leinanud; aga mu südant
rõhub teine weel suurem mure. See on meie isamaa
iulewik. Ma ei silma seal midagi rovmustawat. Waenlaste
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salgad lähemad päew päewalt suuremaks ja tugewamaks; neile
tuleb abi kümnest kullest; neil, on paremad sõjariistad, milledega
üks ainus testmine waenlane kaks ehk ka kolm meie meest üra
wöib surmata. Neil on hirmsad masinad, milledega kõige tindla-
mad müürid maha löhuwad. Aga lootust ei tohi meie lautada.
Meie peame oma rahwale julgust tegema ja wöitlema — wöit-
lema oma rahma, oma isade maa ja oma Usu eest. Minge
nüüd sõbrad ja kutsuge oma malewa kokku. Kui tuu oma wal-
guse on kautanud, siis läheme tohe teele. Keegi ei pea meie
tulekut waenlaste seas teada saama, mis siiamaale otse aru-
saamata wiisil igakord waenlastel teada on olnud. Peats
keegi Vaenlastest meid salaja luuramas käinud olema? Ma nägin
lord üht kahtlast meest. — Aga olgu see jutt. Kas on teegi
kuulnud, tus meie wangid nüüd peaks olema?

Kumbki ei teadnud wastust anda, ehk nad seda küll mõle-
mad heameelega, oleks teinud. Tükile aega jäiwad kõik wagusi
sügawasse mõttesse. I g a l mehel oli tallis pi l t mõtlemise asjaks
isamaa wabaduse ning sõjamehe auu ja kuulsuse törwal: Lembitul
ja Meemel nimelt Waike jaManiwaldel oma kadunud tormwaht.

Kolistamine ukse taga ajas nad mõtetest üles.
— Kes on meel n i i hilja ukse taga? küsis Lembit.
Uks läks laht i ; Waite astus sisse.
— Waike! hüüdsiwad taks healt ühest suust. —
— Tormwahtl sosistasiwad Maniwalde huuled.
— Isa, siin ma olen, terme ja priste, lase mind rõõmu-

pisaraid sinu rinnal walada!
— Laps, mu tütar, kust said sa siia? küsis wanem oma

tütart wärisewatel kätel enese rinnale majutades.
— Ma tahan tohe jutustada. Aga lase mind ka waprat

Meemet terwitada. Ta on minu kord surmast peastnud.
Meeme näu peal lehwis õnnelik naeratus. Ta tahtis kõne-

leda, aga kaks wZeraft munakest, kes praegu uksest sisse tuliwad,
tömbasiwad kõikide tähele panemise eneste peale.

— Waike jooksis nende wasta ja toi nad Lembitu ette. —
S i i n sn mu mana isa ja ema!

— Sõnata waatas Lembit selle mana auuwäärt halli»
peaga mehe ja siis naise otsa.

— Wana Soontagana wanem! hüüdis ta imeks pannes.
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Sina elad weel! W3i on see su hea maim? Ja sina HSbepeaga
eidekene, oled endine kuulus Soontagana emand!

— Ma õnnistan seda päewa, mil mu silmad waprat Lem-
bitut näewad, wastas manate rõõmsal liigutusel. Ta laugel
hiilgas rõõmupisar.

— Teie, mu kalli Linda wanemad! Jumalatele tänu! I ü
4eie"toote mulle mu armsa tütre tagasi. Kuidas wVisiwad nii
suured imed sündida? Kus teie siis elasite? Kuidas saite Wai-
kega lokku? Teid arwati ammugi surnud olewat. Oh, kui nüüd
mu Linda weel elaks! Mu rööm on otsata Tulge, mu
tallid sõbrad, ja wötke mu õnnest osa -^ — ta on ülisuur! —

Ja Lembit oli ka ni i õnnelik, et ta ei teadnud, mis teha.
Ta pani neile kümned küsimused ette, aga ei annud ühegi
wastamiseks aega.

— Suure imestusega oli noor Warbola wanem Mani-
walde kõike seda lugu pealt waadanud. Wiimaks läks ta tart-
l i tu l t Waike poole ja hüüdis talle tasa: ,,Torniwaht! las sa
mind siis enam ei tunne?"

Waike waatas imestades kena noore mehe otsa ja raputas
siis pead, — Ma ei ole sind kuskil näinud. Kes sa siis oled?

— Kas sa ei mäleta seda tormist ööd Maasika linna lähe-
dal Saaremaa wäinas?

— Haa, nüüd ma tean, hüüdis neiuke röömsaste. Sina
oled see tundmata sõjamees, kes torniwahi Leida merest peaötis.
Ma terwitan sind tema nimel südamest.

— Oh mu Leida! Ja noor wanem tahtis ta ümbert l inni
hakata. Waike kargas tagasi.

— Sa etsid! ütles ta. Mina ei ole mitte sinu Leida. S u
Leida on wangis ja ootab peastmist. Kui ta sul armas on, siis
mine ja peasta ta. Ta armastab sind südamest — ma tunnen
teda — meie olime truud sõbrad — ta üle walitseb toores käsi —

Imestades waatas noor mees ilusa neiu otsa, kes ni i
wäga ta armukese nägu oli.

Selle aja sees oli juba manamees Lembitulk mitu asja ära
seletanud, millest see ni i häkiste aru ei saanud. — Kas sul
oli taks tütart? küsis ta wiimaks.

— Kaks tütart jah, kaksikud, nii ühte nägu, et emagi
nad hällis ära wahetas, Linda ja Salme.
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— Jumalad olgu liidetud, siis on kõik õige nagu ma
arwasin! Sinu teine tütar elab ka meel, on Taara-aedas mängis,
ühe nurjatuma äraandja käes, kes ennast meel minewal aastal
Soontagana wanemaks tegi. Rutta ja tatsu teda peasta, ̂ enne
tui ta otsa saab. Waike teab, kus ta on. ' ^ / i i

Nüüd pidi Waike oma wangipSlweft, Leidast ja oma pease-
misest jutustama. Ta kõneles nii elawalt ja südamest, et kõik
seal olejad liigutuse pisaraid silmist tuimalades pealt tuulsiwad.
Kes tema peastja olnud, seda ta ei ütelnud. Oh tuis pötsusiwad
mõlema sõjamehe südamed, kui nemad need tundmatud peastjad
oleksiwad olnud, lellest Waike nii suure soojuse ja osawötmise
ning tänuliku liigutusega kõneles!

Teisel päewal oliwad juba kõik reisiwalmistused korras ja
kolmandllmal hommikul hakkasiwad wäesalgad koktu toguma.
Kõige kuulsamal ja suuremal Sakalamaa hiiel oli suur pidu, mida
wanem Lembit jumalate tänuks pidas, kes ta lapse jälle tema
juurde oliwad saatnud. Sce room oli ka kindla wöidulootuse
ta südamesse istutanud. Ta tundis eneses ara rääkimata lan-
get igatsust, oma tütart näha ja peasta, teda ta hällist saadik
enam polnud näinud. Niisama kihutas ka jällenägemise mõte
Maniwaldet. Ta tahtis teda peasta, tema eest kas oma elu anda,
kui Leida siis aga tema peale niisama tänulikult tagasi mõtles,
nagu Waike oma peastja peale. Mis suuremat palka ja ilusa-
mat auupärga wöis ta siin ilmas weel tahta!

Kõige õnnetum neist oli Meeme. Ta süda ütles talle, et
teda mitte vrn armastaja piigakese käsi wöidult tulles ei ehi.
Waike waimustus ja soojus oma tundmata peastja wasta oli
tema armastajat südant raskeste haawanud. Waike, kelle teraw
silm seda ta märkas, ei julgenud teda trööstima hakata. Ja mis
ta ka oleks trööstinud, tal polnud ju selle jauks fonu.

Lauldes läksiwad malewa salgad minema. Waike jäi
oma wana isa ja emaga koju.

Kui kõik õnnelikult korda läks, wöisiwad nad kuue seitsme
päewa järele tagasi tulla.

Kannatumalt ootasiwad köit tolm tagasi tulekut. Päew
wenis aga päewa järele mööda — sõjamehi ei ilmunud kuskilt
poolt. Näis, nagu tahaksid Jumalad ootajate kannatust tatsuda.
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33. Rallilt ostetud priius.
. Külamees oli ka seda näinud, mis ülewel linnu müüri l

sündis. Ta ei teadnud tüll mitte, kas ses mees, kelle tulek neiu
ni i ära näis ehmatama, teda on tähele pannud ning ta mõttest
aru saanud. Aga lugu näis igapidi kardetaw olema. Ta pidas
laua iseenesega aru, tas katset juba täna öö pimedusel ette
wötta, wöi jätta.

Keslöö oli kätte jõudmas, kui ta wiimats selle kindla
nöuuga lootsiku mette lükkas, et oma nöuu täide saata. I l m oli
pime kui kott ehk wihmasadamine küll ammugi üle oli jäänud
ja maa natuke lahutanud oli, n i i et jalge all kaumste kabises.
Tuulepuhumine oli ka maitsemaks jäänud. Niisugusel ööl ol i
küll kerge sala kõndijat kuulda, aga nagu näis, hakkas i lm jälle
tuimale ja selgeks minema; pealegi oli kuu loodud, mis nüüd
iga öösi ikka rohkem ja rohkem walgustama hakkas. N i i näis
täna tema ettewötte täidesaatmiseks toige parem aeg olema.

Enne kui ta lootsikusse astus, kuulas ta meel ümberringi.
Kuima lehtede kabin ja weike oksade pragin tu l i talle körwu.
Ta waatas terawalt sinna poole, kust heal tu l i . Metsa puude
alt tu l i üks tugew mehe logu nähtawale. Wistiöte oli see teda
näinud, s«ft ta astus otse külamehe lootsiku poole. Wambola
tahtis ta kaldalt ära lükata, aga juurde tuli ja hüüdis waeses
Läti keeles, et ta kinni peaks.

— Kas siin on Toreida linn? küsis ta käega üle jöe muöta
lingu peale näidates. Wambola nägi, et see üks wöeras oli,
teda ta l waja ei olnud karta.

— Jah ! waötas ta. Aga les sa oled ja mis sa siin n i i
hilja otsid?

— Mina olen Lätlaste ja Liiwlaöte sõber. Ma tahan
Toreidasse minna. W i i mind sinna. Ma maksan auusaste.

— N i i hilja ei saa enam sisse. Oota kuni hommik tuleb.
— Minu asi ei salli wiiwitust. M u l on sealt üks tüdruk,

üks ilus wang ära tuua. Seda ei pea teised nägema.
Wambola tundis, et pala üle ta näu käis.

^ — Kudas saad sa ta kätte?
— Ma lähen linna peamehe juurde. See on ta ammugi

minule lubanud anda. Kui ta aga kõdus peaks olema. Tema
nimi oli wist Panda.
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— Panda! . . . Kalamehe heal wärises.
— Kas tunned teda?
— Ühte Pandad olen küll näinud.
— Soo, kas sa ei taha teda ülesse otsida ja minu tulekut

talle teatada. M a olen rüütel Arnold. Maksust ei pea sul
puuduma.

Wambola ei teadnud, mis pidi tegema. Ta peas mässa-
siwad mitmesugused mõtted. Kord mõtles ta rüütl i t jökle tõu-
g a t a — aga see ei wöinud teda awitada. Aga, mis siis, kui
ta neiukese äratoomise tema hoolde jättis. Oliwad nad kolme-
kesi jälle lootsikus, siis wöis üks häkiline müts rüüt l i laene-
teSse heita ja nad oliwadki peastetud. See ol i kõige parem
nöuu. Ta ol i selle üle röömus. Pealegi ei olnud ta l kartuft
kimpu langeda. Oliwad «varitsejad wäljas, siis langes tema
nende kätte.

— Auus rüütel, ma annan sulle paremat nöuu, ütles ta,
kui see juba kannatamatalt wastust ootas. Kui sa mioagi salaja
tahad teha, siis ei wöi sa ometi nende riietega läbi saada.
Wöta minu riided; nendega wöid keelmata igale poole minna. Kui
Panda juurde saad, siis on asi kõik korras. Mina ootan sind
n i i taua lootsikuga jöe ääres. Eesti neiud ei armasta rüüt l i
riideid ja ei tule ühes. Külamehe riides «Md sa neiukesele
ütelda, et teda wangist ära tahad peasta, siis tuleb ta tas
wöi ilma otsa ühes. Kas tahad nii?

— Kalamehike! sul on tark pea otsas, wastas rüütel
selle nöuuga rahul olles. See on hea nöuu, ma ei tea pare»
mat. Anna oma kuub minu selga.

— S i i n on paelast kartsas. Wöta see ühes. Tee ronga
healt, siis tuleb wahest see neiu ise, teda sa üra tahad wa-
rastada, sind wastu wötma. Wiska siis teine ots müüri peale,
mis kinni srutalse, n i i et ülesse ja alla wöib käia.

— Mina ei mõista ronga healt teha, ütles rüütel ka-
lamehega mundrid wahetades!

— S i i s teen mina seda, wastas kalamees.
— Wäga hea!
Tugewal ja osawal käel juhatas Wambola lootsiku linna

müüri alla.

Lootsikust kõlas tume ronga larjumine ülesse.
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Ülewel ol i nagu kähinat kuulda. Rüütel wiskas redeli otsa
üleSse. Paar korda kukkus ta jälle tagasi. Weel kõlas tuttaw
heal alt ülesse, siis tundis redeli wiskaja rõõmuga, et ots
ülesse kinni oli hakanud. Ta ootas, kas keegi alla ei tule.
Kähin jäi wait. Ootaja hakkas redelit mööda müüri peale
töbima. Waewalt läks see tal korda.

Pönewalt ootas Wambola, mis sünnib. Häkiste kõlasid
ülewelt mitmed healed läbi segamine, nende sekka karjumine
ja appi hüüdmine. Rüütel oli hädas. Walwajad pidafiwad ta
tõsiseks kalamehets, kes Leidat tulnud warastama ja peksi-
wad teda ilma armuta.

— Panda, Panda, tule appi, tarjus ta suures hädas.
S a tead, mispärast ma tul in. Mina olen rüütel Arnold.

— Ahah! tolas Panda kõle naer hädakisa sekka. Antke
talle, waprad poisid, kuni ta wagaks jääb. Wöi tema rüütel
Arno ld ! Kas ma sind Alliste metsas ei näinud ja kuulnud^
kui sa iseeneses nöuu pidasid. S ina tüdrukute waras. Wöt
nüüd on ta kalamees. Antke talle! —

See heal ol i Wambolale tuttaw. Ta mõtles mürisedes
selle peale, tui tema nende kätte oleks juhtunud. Rüütlist
enam abi ei saanud ja wiiwitamine rikkus kõik ära. Kui
asi wälja tu l i , et nad mitte külameest ei tabanud, waid tõ-
sist rüüt l i t , siis ei olnud ta l enam peastmise lootust. Nüüd
ehk ialgi enam.

Nagu pool meeletu lükkas ta lootsiku ruttu põõsaste marju
j a jooksis häkilistmäe külge mööda üles müüri alla. Ta teraw
silm oli päewal ammugi ühe maja nurga juures katkend müüri
näinud. Seda kohta otsis ta nüüd pimedas. Päewa walguses
oleks ta näinud, mis kardetaw tee ta l jalge all seisis: järsk kal-
june mäesein jalge all ja sügaw kiwiorg, kuhu kukkudes wistist
enam tõusmist ei wöinud olla. Nüüd oli aga see hirm pimeduse
waibas marjul ja ta läks kuutõbise öörändaja osawuiega mööda
müüri äärt häkilisel taljuscinal edasi. Lagunud müüri kõht ol i
leitud. Imeliku julgusega ja kärmusega ronis ta müüri peale ja
ol i ühe hüppamisega all. S i i n kuulas ta. Kisa kära ei olnud
meel lõpnud. Kõleda naeruga käisiwad kolm neli meest weikse
raswa tule walgusel, nende kestel oli üks hingeta togu. Wärise-

astus Wambola maja seina äärt mööda edasi. Ümberringi
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walitses pimedus, ainult mömkord paistis nõrk tulewalgus kärat-
sejate meeste wahelt maja seina peale, mille aäres Wambola
käsi kaudu edasi käperdas. Kuhu pidi ta minema? Seda ei tead-
nud ta isegi. Healed tuliwad ligemale. Teda oli nähtud. Ta pidi
põgenema. Korraga nägi ta ühe ukse enese ees. Si in wöis ta
marju leida. Ta tõmbas rüütli kübara, mis ta enesele wahetanud,
sügawamalt püha ja katsus ust lahti teha. See oli kinni. Varsti
leidis ta pimedas suure puu palu, mis risti utfe taha pandud,
üles ja lükkas ta kõhe eest ära. Uks lats lahti, ta astus pime-
dasse kotta. Käsikaudu edasi minnes ja nwrjupaika otsides kõmis-
tas ta ühe pehme asja üle maha. Ta katsus järele. See oli
inimene. Aga ta näis surnud olema. Wambola raputas teda —
ta hoigas — ta elas. Põgenejal polnud temaga ju tegemist —
ta pidi enesele warjupaika tagaajajate eest otsima ja tahtis praegu
edasi rühkida, kui hükiste maaöoleja heal ta paigale nõidus.

— Kes siin on? Kas sa ta üks talumehe mõrtsukas oled?
küsis wärisew piiga heal selges Eesti keeles. Olete te tema tap-
nud, siis ärge heitke ka minule armu, teie hirmsad werejänulised!

Wambola märkas, tes see õnnetu ukse taga nõrkenud ne,u
on. Ruttu targas ta tema juurde, wöttis ta ümbert kinni,
tõstis ta üles ja ütles talle hellal emakeelel tasakeste tönva sisse:
— Mina see külamees olengi, ma ei ole meel mitte mõrtsukate
käes — üks teine on seal, kes ka seda wäsixt on. Nüüd aga ruttu
Põgenema! Mind aeti taga; kui wiiwitame, oleme ladunud.
Ruttu, ruttu — lootsik ootab jöe ääres linna all.

I lma wastuft ootamata hakkas ta piigakesega tagasi ukse
juurde minema, et sealt põgeneda. Aga enne kui nad wälja sai-
wad, tõmmati üks wäljaspoolt lahti ja taks meest astufiwad
elawalt Lutikeelt kõneledes sisse. Rutuga tõmbas Wambola
neiukese tagasi ja jäi ise ta ette üles tõstetud käega seisma
— kõige peale walmis, mis saatus neile osaks määranud.

— Kes ukse lahti on wötnud? küsis teine.
— Minu arust tuli üks inimese kogu siia sisse.
— Kas lusagüt tuld ei saaks? Siin on ju nii pime, et sõr-

megi ei näe suhu pista. Kuidas siis meel wangi peame nägema?
— Oota natuke, ma toon kojast tuld.
— Ma tulen ka ühes. Pimedus on tole. Mul on w??l see

merine pilt ees, mis praegu wäljas sündis. Küll on meie Panda
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ka ius kawlll mees: tema uurib kõik saladused wälja. Wöi
see kalamees oli wangi märas. Ja km kenaste ta ennast Saksa
rüütliks mõistis tunnistada! Tema heal heliseb mul praegu meel
körwus — see karjumine torkab mulle südamesse — —

— Iänesepüks, tule siis ühes, kui sa nii arg oled.
Hinge pidades seisiwad põgenejad seina najal, nii kõnelejate

lahedal, et nende hinge õhku tundsiwad. Wambola tundis, kui-
das neiuke wärisedes tema külge litsus. Juba see oli selge märk,
et ta seda leidnud, keda ta otsis. Ja kui soojaks lats ta süda,
ehk küll kardetawas seisukohas, kui ta õrna piigistust tundis.
Tal tuli oma Sde meelde ja waimustusega mõtles ta selle peale,
et ta korda läinud põgenemise järele seda õrna käepigistamist
üra on teeninud. Ta tahtis oma eluga selle eest wöidelda.

Paras silmapilk oli tulnud. Mehed oliwad waewalt mõni
samm eemale saanud, kui Wambola neiukese enese järel uksest
wälja tõmbas. Ruttu töttasiwad nad sõnalausumata sinna poole,
kust Wambola üle müüri sisse oli roninud. Aga enne kui nad
müüri peale oliwad jõudnud, tuliwad mehed majast suure kisaga
wälja. — Wang on kadunud! hüüti seltsimeestele wasta, kes
tulelontidega maja poole tuliwad.

— Kes sinna müüri peale roniwad? kisendas üks heal.
Wärisew maigus langes põgenejate peale.
— Ruttu, ruttu, sosistas Wambola neiukesele. Lase ennast

seda nööri mööda alla ja rutta jöe äärde. Mina hoian nii kaua
teise otsa enese käes, kui sa all oled, siis tulen ma järele.

Masina wiisil kuulis neiu sõna. Ta mõtted ei olnud weel
nii laugele kogutud, et midagi oleks wöinud mõtelda. Aja wiit-
mata wöttis ta nöörist, mis Wambola otsa pidi oma käe ümber
mässis, kinni ja hakkas alla laskma. Kuidas Wambola ise alla pidi
saama, seda ri mõistnud ta mõtelda ega tulnud ka mehele enesele
meelde. Maha laskmine testis kauem, kui seks aega oli. Linna-
wahid oliwad juba mallile järele jõudnud. Sel silmapilgul, mil
ta tundis, et loorm nööri otsast maha saanud, hakkafiwad kaks
tugewat kätt tema ümber. Ta raputas need häkiste enesest lahti
ning waatas ümber. Kaks tugewat meest oliwad walli peal
ja paar teist ronisiwad weel ülesse.

— Taganege, mis te minust tahate? kaZ teie ei näe,
kes ma olen? müristas Wambola.
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Tumedad raswatule kiired langesiwad tema rüütli riiete
1)eale. Mehed hoidsiwad wähe ehmatades tagasi. — Kes sa oled?

— Kas teie neid riideid ei tunne? wastaS Wambola. Need
saamad teile kättematsmist kisendama. Ohtu psolt tulewad
raudmehed, kes neid riideid ja seda meest otsiwab, kelle oma nad
on. Mis tahate teie wiletsad neile siis wastata? Kas teie weel
nende terawat mööka ei tunne? Tulge mu tallale, tui teil selleks
julgust on!

Need sõnad, mis Wambola wiimses hädas kõneles, näi-
siwad ka mõjuma. Mehed oliwad ilma nSuuta ja ei teadnud mi»
dagi peale hakata. Kui tema tõeste rüütel oli, siis wVisiwad ta
sõnad tüll tõeks minna. Wambola nägi meeste kimbatust ja ta
südames hakkas lootuse täheke paistma. Ta oli küll oma kohut
täitnud, aga ta töö oli weel pooleli. Neiu pidi julge olema taga-
otsijate eest, siis wöis ta alles rahule jääda. Nüüd wöis ta weel
waenlaste kätte tagasi sattuda ning tema siiamaale õnne läinud
peastmise töö weel wiimasel otsal mette langeda.

— Kas teil tüdruku waras käes on? küsis üks müürile
tettiw pea. Panda arwab, et see surnuks petsetud kallamees itta
õige rüütel olnud. Kui tal külamehe kuub seljast ära kisti, tuli-
wad päris Saksa rüütli riided nähtawale. Kas selle mehe
seljas ei ole wahest tema kuub?

— Näita siia! hüüdsiwad nüüd mehed malli peal läbi se«
gamine ja tikkusiwad Wambola küllale. Ta teadis, et ta nüüd
naljaga nende käest ei pease. Mis pidi ta tegema? Laskis ta
ennast otsima tulla, siis leidsiwad nad tema talamehe riided
rüütli mantli alt, ja siis oli lugu lauldud. Pidi ta wastu hak-
kama? Selleks polnud tal mingit sõjariista. Ja kas pidi siiz
tõeste üks Eesti wanem siin wiletsate linnawahtide käes oma elu
kautama? See mõte ajas tal mere pähä ja nagu löwi kargas ta
kvige lähema mehe kallale, kiskus ta käest söjakirwe wälgukiiru-
sega ära ja büüdis' seda enese ümber teerutades: — Tagasi, te
wiletsad! Ära siit, kellel elu armas on.

Mehed kohtusiwad- tagasi. Keegi ei julgenud esimene olla.
Üks argpüks kargas juba mallilt linna öue, mida wistist ka tei-
sed oletsiwad teinud, kui üks neist mitte Vambola noori ei oleks
silmanud, millega ta Leida alla laskis. OsawaSte wiskas ta selle
aasaga Wambolale ümber keha ja tõmbas ta hätiste pikali.
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Wambola andis talle küll selle eest ni i tugema hoobi, et ta üle
müüri maha kukkus, aga seal juures komistus ta ja kukkus ise ka
järele. A l t pimedast sügawusest oli tarjatamist,,ja hõiganust
kuulda. Mehed walli pealt waatasiwad tulega alla, aga ei
näinud muud kui kõledat sügawust eneste jalgade all. Sealt ei
woinud leegi lukkuja enam eluga üles tõusta.

Kui nad linnawärawast lübi waatama tahtsiwad minna,
mis õnnetumatega sündinud, leidsimad nad hirmust woitlemift
eest. Eesti söjawägi tippus linna sisse. Kõhe hüüti mehed kõik
unest üles, wärawad pandi kinni ja mVlemilt poolt wöideldi
hirmsaste. Kellegil polnud enam aega muu peale mõtelda kui
oma elu hoida ja waenlast linna würawatelt tagasi tsrjuda.

Surmahirmus oli Leida müüri all järsu mäe rinna peal
oodanud, mis õnne wöi õnnetust lähem silmapilk tema peaftjale
toob. Ta süda tuksus waljuste neid mehiseid sõnu kuuldes, mis
Wambola oma waenlastele rääkis. Aga ta mürises siiski ootu-
sest. Ta oleks wöinud põgeneda, aga seda ei suutnud ta süda teha.
Kuidas wöis ta põgeneda, kui see, kes tema pärast ni i tardeta-
wa asja ette wötnud, eluhädas oli? Ruttu ja ruttu tatsus ta
oma mõtteid koguda ja plaani wälja mõtelda, kuidas oma peast-
jäle abi saata — aga nagu ikka, kus ruttu abi tarwis, ei wöinud ka
tema midagi wälja mõtelda. Kõik näis wöimata olema. Korraga
kukkus üks raske keha prantsatades maha ja weeris mööda mäe
külge alla. Ta weri tarretas soontes. Jälle üks prantsak —
korisew hoigamine ja niisama alla weeremine. Ta karjatas meelt
üra heitma healega. ülewelt paistis tulewalgus, ta teraw silm
tundis oma peastja hiilgamast rüütl i mundrist ära ja kui ta
natuke aega toibunud, jooksis ta nagu meeletu häkilist mäe külge
mööda järele. Ta sai ta enne meel kätte, kui ta järsult kaldalt
jõkke langes. Ta kuulas. Ülewelt kõlas hirmus kära ja kisa ta
törwu. Wärisew käsi mehe rinna peal tunnistas weel wähe liiku-
mist. Nüüd polnud enam aega wiita. Ruttu ajas ta külamehe
lootsiku üles, wedas eluta keha suure waewaga sisse ja lükkas ta
kaldalt laenete kätte woogude sisse. Armulised laened kantsiwad
nutja tütarlapse ja tema peastja eluta teha hirmsast mangi pai-
gast edasi. Ta oli pr i i , aga, ni i tallilt ostetud priius ei olnud
tema meelest kellegi õige priius. S i i n polnud teegi muu ta seltsi-
mees, kui wi lu tuul ja jöe lained, kes mere poole tantsisiwad.
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36. Tume punkt selgub.
Päike wajus ja otsatu mere peeglisse, kui haige oma silmad

lahti tegi ja enese ümber waatas. Pilwe ränkade wahelt paistis
lollakas, kahwatu kuma halli weepinna peale ja külm öhk loMus
maa poolt merele ning ajas weikest paati ikka langemale ja lau-
gemale mere pinnale. Roömus naeratus käis üle nõrga neiu
näu, kes oma jöu randa saamisega ara oli kulutanud, kui ta nägi
et ta peastja ometi kord elama hakkab. Ta oli öö j a päewa otsa
jõge mööda alla tulnud ja wasta öhtat merde jõudnud. Ta an-
dis ennast täitsa saatuse hoolde, sest kuhu pidi ta ka minema, kui
ta peastjal weel hing rinnus tuksus, aga nii haige oli, et midagi
oma ümber ei teadnud. Päew otsa oli ta tema palawat pead
külma meega jahutanud, ehk ta ise seal juures küll kangeste kül-
metas. Nüüd, kus ta elumärki nägi, wSttis ta uue jöuuga möla
lätte, et randa saada ja peawarju külma ning toitu nälja wasta
otsida. Aga ta tundis ära, et tal looduse mäe wasta w3itlemi«
seks j2ud puudus. Rand oli laugel, öö ligidal, tuul wasta, külm
ja nälg käes! Nüüd ei olnud ta elu enam nii odaw. Tal
oli suur kõhus täita: Peasta, kes teda peastis.

Haige oli wöörastades enese ümber waadanud. Siis lan-
gesiwad ta silmad Leida peale. Ta waatas ja waatas ning ta
silmist säras 5nn. Need naeratawad silmad oliwad neiukesele
nagu tuttawad. Ta süda tuksus iseäraliselt. Mis selleks põhjust
andis ja kas ta neid silmi kuskil näinud, seda ta ei teadnud.

— Kas hakkad terweks saama? küsis neiu õrna osawötmi-
sega ja nihutas enese temale ligemale, et weretuksumist tatsuda.

— Kas sa mind enam ei põlga, kas oled nüüd minu wasta
M e hea? küsis haige köit enese ümber unustades.. Leida kartis, et
ta jampsima hakkab, sest neil sõnadel ei olnud tema teades min-
git tähendust. Ta wastas kartliku healega:

— Sina oled ju mu elupeastja, mu wabastaja, mu kõige
suurem heategija, kuidas pean ma sind siis põlgama? See ei
lähe mul elu otsani meelest ära.

— Kas sa wöid nüüd mind jälle oma wennaks pidada?
Ma ei ole sinu wasta ialgi paha mõtelnud... sa olid aga minu
wastu nii külm, nii käre. . .

— Jää rahule, waene heategija... su meeled on segased.,
ma tahan nüüd laldale tatsuda sõuda, sooja öömaja otsida...
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sa pead puhata sasmlr. . . sÜMja»! j u M . . .oh rand on weet
laugel ja tuul wasta! . . .

— Waike, tas sa siis ikka mind meelest segaseks pead?
— Waike! Aa, kus sa mind Waikeks pead?
— S i n d , mu ainust armast õekest, sosistasiwad haige

huuled. Ara salga, lase kord oma külmuse jäe sulada, ole M e
mu ode . . . ma ei nõua sult ju midagi muud siin ilmas, tu i
nimeta mind jälle oma wennaks —

— Aa, nüüd ma tunnen sind, hüüdis Leida terawaste ta
silmi waadates. Sa oled Wambola, see, kes minu juba ükskord
ennegi surma suust wälja kiskus— Oh, missugune önn! Juma-
lad olgu liidetud, ma olen su jälle leidnud. Oh kuidas saab
tema rõõmustama, kui ta sind jälle terwelt näha saab!

Ja liigutuse pisarad tuliwad neiukesele silmi.
— Kellest sa räägid, Waike? küsis Wambola nõrgal healel.
— Waikest, sinu õest. Mina ei ole mitte Waike, maid tema

truu sõbranna. Nüüd läheb kord see tume punkt selgeks. Meie
oleme nii ühte nägu, et igaüks meid ära wahetab.

— Sina ei ole mitte Waike? Sa oled tema nägu?
Lase ma waatan terawamalt su silmi.

Leida laskis rõõmuga ennast waadata.
— S u silmad on küll wähe tumedamad — ütles haige

— aga kust sa siia said?
— Sina peastsid ju mu Taara-aiast wangist. Sa kukkusid

müürilt maha, ma tõin su lootsikusse ja pool ööd ja terme
päewa oleme nüüd mööda jõge sõitnud ning meresse jõudnud.
Kas sul seda meeles ei ole?

— Aa, mulle hakkab meelde tulema. Kas sina see Waike
sõbranna oled, keda ma pidin ka lubama peasta, sest et ta
muidu ei tahtnud põgeneda?

— Mina jah ! Oh sa hea Waile — ja sina hea Wam-
bola — mu süda on ni i röömus —

— Kust sa siis mind tunned?
— Sa oled ju minu üks kord enne surmast peastnud.
— Mina? Kus?
— Soontaganas. Kas sa ei mäleta enam — sa nime-

tasid mind oma õeks, millest ma sugugi aru ei saanud.
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— Aa, ja see olid ka sina? On see wöimalik? Siis ei
põlga Waike mind mitte?

— Waike armastab sind enam kui oma elu. Oh kui ta
sind jälle näha saaks! See oleks rööm! Oh millal saame randa?

— Kas Leola kantsis ka sina olid? küsis Wambola pS-
newalt ootes.

— Ei olnud. See oli Waike. Ta kõneles seda, et sa wihaga
sealt ära olla põgenenud. Ta oli selle üle wäga Snnetu.

— Aga ta ei tahtnud minust midagi teada, wastas
Wambola elawalt. Ta ütles, et mina mitte enam ta wend ei olla.

— See on ka oige. Sina ei ole mitte tema wend ega tema
sinu Vde. Waike on Leola wanema Lembitu tütar ja sina Soon-
tagana wanema poeg.

— Meie ei ole mitte odet wenda? hüüdis Wambola pea
aegu hõisates. Ja tema armastab mind? On see wöimalik?

— Tema armastab sind südamest, rohkem kui midagi
muud siin ilmas. Ta on suure ja kuulsa wanema Meeme kos-
jad sinu pärnst tagasi lükanud. Ta ei lähe elu seeski mehele, kui
ta sind ei saa. Seda on ta mulle oma suuga kinnitanud.

— Waike, Waike, mu ainus room, mu elu —õhkas
Wambola õnneliku tundmuse koorma alla pea nõrkedes. Millest
ta undgi ei mõistnud näha, oli korraga sündinud. Tema ei
olnud Waike lihane wend ; ta tohtis teda armastada, palawalt,
ära rääkimata — ja see ingel armastas teda! Süda, mis ni-
metad sa meel õnneks, kui see sind önsuse riiki ei t5Sta? Ta
nuttis kui weike lapsuke. Need oliwad otsatuma õnne pisarad.
Nüüd oli talle tõik korraga selgeks läinud, wis need kiwed tä-
hendasiwad, mis ta omas liig ärritatud meeles oli rääkinud.
Tal tõusis üsna häbipuna palgesse, kui ta oma seltsilase peale
waatas. See ei olnud nüüd kaugeltki enam nii Waike nägu, et
armastaja silm nende wahel wahet ei leidnud. Ja ometi oli ta
nii pime olnud! Ja miks ei olnud ta inimeste käest Waike üle
mingit järele küsinud? Need oleksiwad talle küllalt teadnud ju-
tustada, et Waike Lembitu tütar on, keda Soontagana wanema
naine oma tütrena ülesse kaswatas. Jah. pärast on kerge tark
olla, aga parajal ajal pole mõistust kusagil! Aga nns selle ule
nüüd weel pead murda. Kõik oli ju kõige paremas korras.

— Nüüd tahan ma jälle elada, ütles ta wiimaks maimus-
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tusega. Ma tahan köit heaks teha, ma pean Waike üles leidma,
tema peab minu lörmal olema kui ma sõtta lähen — meie maa
peab waenlasteft puhastatud saama — nüüd edasi! Kuldne
oled sa, tallis elu, südame põhjast terwitan sind, sa weerew päike
ja sinaw meri — teie mu truud saatjad isamaa pinnal.

Iseäralik wäsimus sundis ta tagasi wajuma. Ta oli hai-
gusest meel wäga nõrk ja nii suur meelte liigutus ja kõnelemine
oli kõik jöuu ära kurnanud.

Leida waatas kartlikult ranna poole. See oli ikka lauge-
male jäänud. Ta wäsind käed söudsiwad lüll, aga maa tuul ajas
lootsiku ikka laugemale ja laugemale merele ja rand ladus ikka
rohkem ja rohkem kätte jõudma hämariku hõlma. Õnnelik haige
ei märganud sest midagi, mis hirm neiukese südant rõhus. Ta
oli mistist magama jäänud. See oli talle kosutuseks, millest Leida
teda ei tahtnud eksitada ega kardetawa elutösiduse sisse tuua, kus
ta nõrkus ometigi mingisugust abi ei oleks wöinud anda.

Ta silmade ees seisis elawalt tuttaw lodumaa meri ja selle
sõjamehe pilt, kes igal pool tema saatja oli olnud. Oh, kuidas
tõusis nüüd ka tema südames uus igatsus selle talli pildi järele,
teda ta kustumata kõigist elutormidest läbi südames taudis.
Nüüd polnud muud kui maale maja saada, ja < köit nwis meel
tüide minna, mis tuksuw süda nii palawalt igatses.

Aga oodetud rand ladus laugemale, jõud läks nõrgemaks,
laened laksusiwad kõrgemale lootsiku äärt wastu, tuul läks lan-
gemaks, uduema lautas oma tiiwad üle mere pinna — mere-
pinnal harjunud neiuke sõudis ja õhkas. Ta tundis ju merd
ja tema hirmsaid tujusid lapsest saadik.

37. Elu sõjaajal.
Eesti malewa pidi ta seekord wöiduta taganema. Ta

oli küll mitmed maakonnad lagedaks riisunud, aga linnadest
leidis ta malmis söjawäe eest. Kust waenlased nende tulekut
teada saanud, see oli Eesti wanematele kätte saamata mõis-
tatuseks. Nad pöörsiwad kurwa meelega koju tagasi. Mani-
walde ja Meeme, kes ka Taara-aida oliwad tatsunud tungida,
pidiwad suure kahjuga ja ilma otsitama piigakese peastmiseta
tagasi pöörma.

Selle aja sees aga ruttasiwad Läti wanemad Doole ja



— 249 —

Paike Riiga abi otsima. Piiskopi wend Theodorich tuli ka
kõhe suure hulga ristisõitjate rüütlitega neile appi. Lätlased
Wönnu wanema Bertholdi ja Liiwlased oma würsti Kaupo
all ühendasiwad endid Saksa rüütlitega ning rändasiwad mööda
mere äärt Eesti maale Metsapoole maakonda. Kui siit
midagi leida ei olnud, siis pöörsiwad nad Sakala maa poole.
Kolm päewa hulkusiwad nad suuri metsi, soosid ja rabasid
mööda, ennegu Lembitu tantsi juurde jöudsiwad. See toil oli
nii wagusi sündinud, et teegi nende tulekut ei teadnud. Kus
inimesi ees leiti, need tapeti ilma armuta sinna paika, r i i -
suti wara ära ja põletati elumajad tuhaks.

Ka Lembitu linn oli ära wöidetud ja osalt ära põletatud.
Wägew wanem oli oma waprad sõjamehed kõik koju lasknud
minna, et wäsitawatest sõjakäikudest puhata ja siis meel kord õnne
tatsuda. Nii ei leidnud waenulised ühendatud wäed kuskilt
wastupanemift. Nagu selle aegne söjawiis, saiwad kõik manad
ja lapsed ära tapetud, noored neiud ja naised mangi woetud
ja majad tuhaks põletatud. Ka Lembitu perekonna sekka oli see
häda ja ahastust toonud: Ta naise wanemad ja tütar oliwad
ladunud. Kuhu nad jäänud, seda ei wöinud ta nii pea meel
teada. Aga ta süda aimas, et nad igaweft und magawad.
Wangi wois üksi Waike olla sattunud, sest manu inimesi ei haka-
nud teegi ühes wedama.

Tema kartus oli osalt oige. Seekord wötsiwad taks Läti
wanemat Paike ja Doole Waike oma wahtimise alla. RöZm-
sad oma saagi üle, töttasiw^d nad Waikega koju poole minema.

Wanema tütar oli surmani kurb. Nüüd oli ta ometigi
köit kautanud. Tema isa ega ka teiste wanemate malewa ei
olnud ta 2de wangiit wöinud peasta — Vambola oli maenlaste
seas, kes teab, mis temale seal sündinud — ja nüüd oliwad ta
armsad mammad ka surma leidnud ja tes teab meel, kui hirmust,
sest waenlastel ju südant ei olnud. Oh, kui palju ennem oleks
ta nende seas olnud, lelle südame tuksumise waenlase halasta-
mata käsi lõpetanud. Ta süda oli liig suurest turwastusest ja
wahetpidamata ärritatud meelest nõrgaks läinud. Mis maksis
seal elu, kus ta ometi wöimalit ei olnud! Ta silmad oliwad
juba pisaratest kuiwaks nutetud.

I lma mõtteta, tundmustest tuim ja enese saatusest hoo-
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limata aötusiwad ta wäsind jalad üht külateed mööda edasi,
mis lübi suure metsa wiis. Häkiste kargasiwad mitu talu-
meest Lätlaste tallale. Eesti talumehi oli küll rohkem, aga
neil polnud muud sõjariista, kui tugewad malgad, luna Lät-
lased kõigesuguste sõjariistadega ehitatud oliwad ja sellepärast
laua wasta paniwad. Põgenemine oli asjata katse, sellepärast
södisiwad nad ka elu eest haruldase südidusega. Tapluse lõpul
oliwad neli törwu rohu peal: kaks Vesti talupoega ja mõlemad
Läti wanemad. Waike oli ootamata peastmise üle röömu pärast
otse kui pooluimane. Talumeeste rööm ei olnud ka maike, kui
nägiwad, et peastetud piiga nende suure «vanema Lembitu tütar,
oli. Nad wiisiwad ta laugele metsa oma warjupaika, kust waen-
lased neid enam üles ei wöiks leida.

Sinna warjupaika pidiwad nad paraku laua aega jääma,
sest waenlased laisimad wahetpidamata maad riisumas. Üks
salk küll läks ära, aga teine uus ja tugewam tuli asemele,
riisus ja rööwis weel hirmsamme, otsis wiimastesse metsa-
nurkadesse marjule põgenenud naised ja lapsed üles
ja wedas nad mangi. I lma kõduta hulkusiwad, kes weel jä-
rele jäänud, metsi mööda ühest teise, et endid ja oma kalli-
mat warandust tigedate woenlaste eest hoida. Kõige selle kõ-
leduse juurde tuli weel hirmus katk, mis Liiwimaa söjawäl-
jadel alganud ja mida nüüd waenlased ühes toonud. Palju,
tes waenlase mõõgast elama jäänud, langesiwad katku käe all.
Häda ja wiletsust oli igal pool, abi ei nähtud kuskilgi.
Surma waikus tattis Eesti lõunapoolseid maid. Kus wanaöte
r?3nms laul lindude lauluga wöidu helisenud, suitfesiwad nüüd
elumajade rusud ja aurasiwad ehk mädanesiwad tapetud inimeste
lehad, ja pimedates metsa nurkades, soode ja rabade kes-
kel, kuhu muidu waewalt inimese jalg oli saanud, külmetasi-
wad ja nälgisiwad waesed loduta ümberhulkujad põgenejad.
Nad laisimad oma loomakarjadega waikselt sügamas metsas.
Elajate suud oliwad kinni seutud, et nad healt teha ei saaks
ega waenlastele kuulutada, kus nad warjul oliwad. Üle põh-
jatumate soode mindi laudade peal, mida ikka edasi kanti.
Mõningad mehed, kes weel järele oliwad jäänud, laisimad ümber-
ringi maal külade ja linnade lähedal waenlasi waritsemas ja
omastele toitu toomas. Wähedel aga läks korda toiduwaraga
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tagasi tul la; suuremalt jault langesiwad nad waenlaste Mte>
>es wahet pidamata maal riisusiwad ja pöletasiwad.

Pikalt, pikalt wenisiwad ootajatel kardetawad päewad ja
toledad sügisised ööd mööda.

38. Wnmaue jällenägemine.
Kristlaste ajarehkenduse järele oliwad juba laks nädalat sellest

ajast sandil mööda läinud, kui Waile Wambolaga mere laenetel söitiü
ja ööseks kiusaja maatuule käes ikka rannast laugemale sai aetud. See
oli aga põgenejatele õnneks olnud, sest maal olelsimad nad jälle waen-
laste kätte langenud, kes terwes rannas Riiast luni Metsapooleni
liitumas oliwad. Waike ei mõistnud tüll sel korral selle hädaohu
peale mõtelda, mis neid rannal waritsetz. Ta näyi eneste hulatuft
mere laenetes ette ja needis ktusatat tuult, mis ta jöuu kurnas ning
waenulisest rannast, kus ta ainult oma peastmist nägi, ikka laugemale
ajas. Näljast nõrk ja külmast kohmetanud langes ta wiimaks niisama
ramestusesse, nagu ta haige seltsimees, ja lained ajasimad neid edasi.

Sellest olekust oli neid wasta keskööd üks Saarlaste söjalaem,
k«e waenlasi luuramas täis, merelt leidnud ja oma peale wötnud.
Ni i pea kui Wambola termis nii laugele oli jõudnud, et juba pikema
reisi ette wöis wötta, lätsiwad nad Kihnusaarelt, kus nad oliwad pai»
gal olnud Metsapoole maale. Wambola esimene käik oli Allistesse,
lus tema tuttaw tark elas ja kuhu ta Waite saatnud. Targa hurtsi-
kust ei olnud aga muud järele jäänud kui tuha hunnik. I g a l pool,
lus enne lenad külad ja wiljatad nurmed oliwad seisnud, nägi silm
lohutawaid pillist: häwitust, laastamist ja surnukehasid, lelle tallal
kaarnad riidlesimad. Elawate inimestega ei puutunud nad luskil kokku.
Kus neid ka oli, need olimad waenlased. Et nendega mitte tolku
puutuda, hoidsiwad nad sügawamasse metsa sisse, kus nad pilwes
ilmadel ja pimedatel öödel laua ümber elsisiwad.

Ühel päemal oliwad nad lagedamat maad silmates suitsu eneste
ümber näinud. Seal pölesimad weel m5ned ülsilud lüla elumajad.
Ette juba aimates, mis hirmsaid piltisid silm siin näha saab, andis
Leida nöuu tagasi minna. Weel ei olnud nad sadat sammugi laugele
Mdnud, tui üls suur must toer nende poole targas. Ta ajas mõlema

najale püsti ja mutsus seal juures haledaste.
— Ha, see on mana Wotele toer, hüüdis Wambola röömsaste.

Ma usun, et ta peremees la siin on.
Nüüd tundis ta Leida seda toera, ehk ta teda tüll ühe ainukese

korra ja siiski weel pimedas oli näinud. Vars t i aga lats ta jälle
minona, lus juures ta nagu kutsudes Wambola ja Leida peale tagasi
maatas. Sõna lausumata astusiwad mõlemad talle järele, sest mi»
lumbgi aimas, seda ei julgenud ta teisele amaldada.

Seal põõsaste wohel ta lames — eluta Wotele leha. Wärin
täis mölemil tehast läbi. Mõlemad tundsiwad teda. Niulsudes läks
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koer tema ligidale, laklus ta käsa ja nägu, mis merega laetud oli.
Ta oli maewalt meel ära tunda. Ta l8i aga meel silmad lahti —
ta elas. Wäsinult langesimad ta suured selged silmad ehmatanud
juures olejate peale — ta nägu jäi aga muutmata — ta ei olnud
wift neid tunnud. Wambola laskis tema lörwa maha, tõstis ta pea
õrnalt üles ,a hüüdis talle lapseliku hellusega: — Isa Wotele, sina
siin! maata mu peale ja tünne oma Wambolat. See lasi. les siin
su pead hoiab, tahab su mõrtsukatele nende lurjust lätte tasuda. Weri
ihkab merehinda. TSuse meel üles, ah maata meel minu otsa! Ma
pean sinu heldeid silmi nägema . . . Ja manale ajas la omad silmad
lahti. Need olimad aga otse kui llaasist. Kaua seisimad need liilu«
mata nooremehe poole pöördud, siis lehmil seal korra, lahle naeratus.

— Sina, Wambula, ütles ta tasa nõrga, murtud healega. Kus
on mu tütar? — Peastsid ta ära?

— Isake, ära räägi jampsi juttu. KeS on sinu tütar?
— Leida! Waile! Sina nende peaftja. Ma tean töil — Waile

kõneles — tas peastsid Leida?
— Leida on siin! wastas Vambola, les itta weel aru ei saa-

nud, millest manale nõrgal healel töneles. Ta näitas neiu peale.
— Leida, mu laps! Jumalatele tänu. Tule, ma tahan sind

latsuda. Oh, nüüd wöin ma surra. Ma olen õnnelik. Oh, kui te
wanaema ka weel elaks — aga ma usun, nad on ta ära põletanud
— elawalt — hirmus — tasu neile lätte — Wambola — nad on
hirmsaid töösid teinud — kutsu töil rahma manemad lokku — olge
üks mees ja üks hing — maenlasi on palju — nad on tugewad —
möidawad meid ära — Seisle wasta — olge kaljuls —

Ta ei saanud enam edasi. Hing maeti rindu kinni. Silmamees
seisimad mõlemad noored inimesed tema juures, lohkunud, segased, ei
mõistnud ta sõnu taieste.

— Kus on Waike? ägas Wambola.
— Metsas peidus. Küll ta isa Lembit ta üles otsib. Leida,

sa oled tema öde — Maniwalde otsib sind — Kui koltu saate —
tuletage ta mind meelde — Oh, ma kuulen — maa müdiseb — hirm-
sad waenlased — põgenege — loguge mäge — põhjapool Eestimaal
— siin ei ole — Soomlased meie mennad — taemas õnnistagu
teid — oh, ma näen tuld — kuulen lisa — oh, wöi kohab minu
naise — Halliste targa hädakisa weel körmus — nii hüüdis ta ,—
kui tuli ta ümber Mes — oh need leegid — südameta waenlased
— mu silmad kustumad — antke kätt — nii — pöge—nege —

Tumepunane mere oja purtskas tal suust wälja — ta majus
tagasi ia oli — surnud.

Sõnatult stistwad noored inimesed ta külma surnukeha Mures,
südames sügawad maluhaawad, silmas Vaigistamata pisarad. Weel
õigel ajal märkas Wambola, et manate õigust oli ütelnud. Suitsema
küla keslelt tuliwad waenlaste sala<id nende poole. Siin ei wöinud
aega wiita. Tema lohus oli Leidat, teda sureja oma lapseks nime«
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tanud, peabta. Ruttu kabus zta temaga palsu metsu puude wahele.
Kadund mamma ainsaks walwajaks zai .ta truu loer.

39 Kasuwend ja kasuöde
Hingede aeg oli ammu möödas. Waenlaste sõjakäigud oliwad

wähemaks jäänud, sest terwelt maalt polnud enam midagi rööwida.
Palane talwe külm oli sVja lõpetanud ja paks lumi köit ahastuse oma
alla matnud. Lembit ehitas oma linna elamise tarwis üles, inimesed
tegiwad enestele endiste elumajade põlenud risude asemele jälle uued
majad ning logusiwad pika wiletsuse za põgenemise aja järele jälle lord.foja
lolde ümber tolku. Ka Waite oli oma Varjupaigast wälja tulnud ja
lodus isa eest leidnud. Wanad wanemad oliwad aga ladunud ja
nendest ei teadr.ud teegi, tuhu nad jäänud. Kõneldi la, et waenlased
nad ühe saunahurtsiku sisse elusalt ära põletanud, aga seda löneldi
nii mitmet wiisi, et siit midagi tõsist lätte ei saadud. Mned teadsiwad
kõnelda, et wale-Wotele ta kõige naisega ära tapnud. Et nad otsa oli<
wad saanud, paistis juba sellest, et neid kusagilt wälja ei tulnud, kui
pelgu läinud inimesed jälle oma endise kõdusse tagasi tulid. Oh
tui palju nuteti sel ajal igal pool pisaraid, kui palju ootasiwad asjata
omlllsete ilmumist! Ka Waile tegi seda. Oma õest ega Wambolast
ei kuulnud ta enam midagi. Ni i oli ta selle hirmsa ja laua kestwa söja
järele oma tallid wanemad kuulanud ning ka lõige ilusamad lootused.

Ühel lülmal talwe öösel istus jälle Lembit oma linnas Meemega
loos ja kõneles wllmastest sildadest Harju ja Iärwamaal. Waike
istus wailselt oma teterwarre taga ja kuulas nende juttu. Kui ta
seda kuulis, et Wenelased Nomgorodi kuninga Mstislawi juhatusel luni
Warbola linnani tunginud, waatas ta pönewalt üleSse. Warbola ma»
nem oli ju tema öe armuke, ja sellepärast ta käekäik talle tähtjas.

— Kas Wenelased on Manimalde ära möitnud? küsis ta.
Meeme waatas naeratama näuga ilusa neiu poole. Ta olt rDD-

mus, et see ennast ta nende jutu sekta segas. — Ei ole! wastas ta.
— O i , see on röömus luulda. Kas waenlased juba läinud?
— Jah. Aga nad on seitse sada nmrla nahlu ta ühes wiinud.

Seda peawad nad jälle mitme mõrra tagasi malsma.
— Kus on nüüd Maniwalde ise?
— Tema togub oma malewa lokku ja ühendab ennast meiega

sõtta Minemiseks Ta wöib juba ligemate päewade sees siin olla.
— Oh, kui see ta niisama tühja läheb, nagu tõik sõjakäigud

Läti ja Li iwi meeste wastu! uhkas neiu ja ta silmad läitsiwad endid
pisaratega. — Leida ja lalamehe, tema peastja ja armulese luju astusi-
wad ta silmade ette. Ta majus warsti nii mõtetesse, et ta enam ei
kuulnud, kui miimaks mõlemad wanemad tuulates seisma jäiwad.
Wäljas ukse taga ol i kompsimist kuulda. Meeme läks rasmatulega
wastu. Ta targas ehmades tagasi, kui Wambola enese ees nägi.
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See astus miimitamata sisse jn tõmbas ühe räti lu sisse mähitud neiu-
kese õrnalt enese jätele.

— Wambola, hüüdis Lembit. Sina aled meel eluga peasenud.
Tule mu rinnale! Waile, maata siia. S i in on ju Wambola.

— Wambola, lMditz.ta imqk üles ärgates.
— Waile, mu Waike! hüüdis la ennast Lembitust lahti kisku-

des. Anna mulle andels, mis ma omas hullus meeles sinu mastu
olen ülekohut teinud. Ma ei teadnud — ma ei saanud sinust aru —
nüüd tean ma töi l . Nüüd ei taha ma sind enam oma üeks, maid —

— Waid armukeseks! ütles Waitc tasa, aga õnnelikult wahele.
Kas sa weel mu eest tahad põgeneda?

— Muruneiu eest! Oh, tu imasu eest põgenesin, tahtis mul süda
lõhkeda. Ma tahtsin sind põlata, ara unustada, aga sa seisid nii
kustutamata tuliste tahteaa miim Mame i , mu silmade ees, et ma
rumalats pidin jääma. Oh oleksin ma natukenegi tSrwu tahti m2ist«
nud teha, siis oleksin ma lohe pidanud kuulma, les sa oled — aga,
mast oliwad jumalad seda nii meie ülisuureks õnneks arwanud.

— Jah, mu önn on otsata. Ma wöiksin maailma oma laen-
lasse wötta, ta waenlastegi peale armu heita

Meeste tõsised naud paniwad tal sõnad keele peale linni.
— Kus on aga Leida, mu 5de?
Leida oli siiamaale pealtwaataja olnud. Nüüd astus ta ette.
— Si in ma olen, Waike. Wambola on ta minu peastnud. Ta

«lcks selle juures pea elu lautanud. Maksa sina talle head. See
saab ta önneliluls tegema. Tee seda oma truu sõbra parast.

— Wambola on meie mõlemate elu ja auu peastja. Ta on
mu lõige ülem onn. Aga meie oleme lchased öed. Tule mu rin-
nale. Lase selles ilusas ja armsas teadmises 5de öe rinnal puhata.
Meie südamed tundsiwad juba lohe üht sala ühenduse sidet, mls meid
wangipölwes wankumata truuduse teineteisega ühendas.

Kes wöils sõnadega seda õnne kirjeldada, mis siin neli südant
tundsiwad. Isa, lapsed, armule nii pika lahutuse järel jälle toos,
terwelt, priskelt — siis, kui juba loktusaamise lootus kustunud oli.
Meeme üksi tundis enese nagu wöera teiste hulgas olema. Seda
märkas Waike ja läks tema ligi ning palus teda unustada, mis neil
ees olnud ning tema wennaks saadu, keda ta kautanud. Önnetäiest
südamest palus ka Wambola tema kätt sojalt pigistades sedasama,
luni see töutas pakkumist wasta wötta ja mõlemate truuks mennaks jääda.

Meeme terwe mõistus nägi ära, et lugu muuta ei möinud,
mäletas ka oma tõutust Waile wasta ja andis järele. Ta pidas süna.

— Kui la Maniwalde siin oleks, õeke, hüüdis Waile õnnelikult.
— Kui ta aga on siin, mis siis? hüüdis lölaw heal selja tagasi.
Waike kargas tilkades üles. See oli ju Maniwalde ise.— Kas

seda neiut siin tunned? küsis ta teda kätt pidi Leida juurde miies.
— Leida! Sina siin!... — Maniwalde, ma olen siin.

— Oh, see önnekoorm on li ig. Kus oled sa olnud, les su siia toonud?
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> — Wambola! . . . — Wambola? lus tema on?
— Kas sa mind enam ei tunne? tusis Wambola oma sõbra

poole pöörates ja ta kätt lugemaste pigistades.
— Tule mu rinnale, tallis Wambola. Nüüd tohin su nime nime-

tada. Kas ei olnud minu manitsemine su elu pärast õige? Sa otsisid
enesele oma õnnetu armastuse parast otsa. Kudas on nüüd sellega lugu?

— Ma olen üliönnelit.
— Mina lah. Wöta mu kõige südamelilum tänu selle eest maata,

et sa mulle mu tallikese ara oled peastnud.
Onnetujul jutustati nüüd suure rutuga köit juhtumised läbi, mis

tellegil olnud. Kölge rohlem liitust sai Wamlwla oma wapruse eest.

40. Kerjaja.
Lembit oli warsti selle järele oma wäimeeste ja Meemega Pihkma

Unna ara wöitnud ja sealt suure saagiga tagasi tulnud. Ka oli-
n>ad Lätlased ja Liiwlased temaga rahu teinud, nii et nüüd mõni aeg
lord puhata ja kõdust perekonna õnne wöis maitseda. Terme maalond
pidas noorte paaride pulmi, mille zärele Wambola jälle Soontaga-
nasse läks, kus sõjast ülejäänud rahmas teda suure rõõmuga ja auus-
tamisega wasta wöttis. Näis, nagu olels temaga önn jälle maale
tagasi pöörnud ja waenlased maalt Mdamalt ara ladunud. Aga see
oli ainult mäsimuse puhkamine ja mäe tagumine, et pärast parajal
ajal meel hirmsamine peale möils halata.^

Jälle oli sügis kätte jõudnud, lehed puudelt maha langenud
ja mitmed sõjad ja werewalamised üle maa läinud. I l m oli, i lus,
paile saatis oma kuldseid l i i r i eha sülest metsalatwade peale ning
tasane tuul mängis sahistes tuimade lehtedega, mts ammugi oma
wärsluse ja ilusa seisukoha kõrgete hiiepuude peal kautanud. Hiiemäe
jalal tSnelesiwad lats noort naist ustawalt teineteisega. Nende
riided lunnistasiwad, et nad kõige kõrgemast seisusest oliwad. Mööda
minejad külainimesed teretasiwM neid lõige suurema auupakkumisega,
ja oliwad õnnelikud neid oma küla ligidal nähes. Mööda weikest
metsa teed sammus tasakeste üks narusetes riietes Mhite
nende poole, keda nad aga elamas jutu ajamises tähele ei pannud.

— Oh kui hea on, Leida, et me jälle hulga aja järele tolku
oleme saanud, ütles teine hellalt ta ümbert linni hoides. Jutusta
mulle meel kord oma peastmise lugu.

— Heameelega, tallis öde, kui ta aga igamaks ei lähe.
On . juba mana a s i ' . . . . — Mulle aga igameste uus.

Ja Leida töneles suure waimustusega, mis Wambola tema eest
teinud ja missuguse ligutusega ta merel tema tunnistust kuulnud.

— Oh mu hea, truu tasuwend, ütles Watte tül i aja järele
silmi tuiwatades. Kus peaks aga see hirmus Panda nüüd olema?
Kas ta Salsad talle rüütli surmamist mitte kätte ei tasunud?

— Seda ei tea ma mitte. Önn, et tema rojased jalad enam
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meie maalj " könni. Jätame selle jutu parem järele, 'sest Panda
lugu .teeb ^mu hirmus rahutumaks. — Näe, waata, tes see on,
les jealt lepi najal meie poole longeidab? Nii wiletsas riides wana^
lest pole ma enne weel näinud.

Mõlemad waatosiwad Üles. Pälle oli juba alla weerenud ja
«idewüu kumal ei wöinud nad tuleja nägu näha. Tema oli aga öe«
lesi näinud ja astus alandlikult nende poole.

— Andke andeid nwesele, hüüdis ta paludes. Ma olen lau-
gelt tulnud ja nälga lannatanud, mu wanad jalad ei taha edasi jõuda.

Imeks pannes waatasiwad suurtsugu naised wanalese ja siis
teineteise otsa. See heal tui la muudetud, oti neile tuttaw.

— Kes sa oled, wöeras? küsis Waike.
Wöeras kohmetas. Ta ei leidnud wastust.
Keiiajat ei ei ole ma siiamaale weel näinud, ütles Leida, aga

niisugusel häda ajal wöib ju wana inimene pea nälga jääda. Tule
meiega ühes, me tahame su lüla heade inimeste juurde wiia, kes sulle
süüa ja öömaja annawad. Su wanad ja nõrgad liilmed peawad soo-
jas tiimilust saama. Tule, wöeras, tes sa ta oled, inimene peab ini-
mese wastu halastust näitama.

Manate silmitses lohkudes õdesid. Ta' huultel liilusiwad aru
saamata sõnad. Ta tahtis edasi astuda.

— Oota meel wahe, wöeras, hüüdis Waike täis taastundmuft.
Näe, sealt tulewad juba la meie mehed . . . Wambola, tule ruttu, hüüdis
ta rõõmsalt metsa serwa poole, tust Wambola Maniwaldega suure
musta koera ja jahisaagiga nende nende poole sammusiwad.

— Wambola, ümises manate ehmatades oma selja taha. Wambola
ja Maniwalde — suur Jumal — mu pölwed nõrkemad

Ja rutuste halkas ta minema.
Leida, les sinna jäi, waatas imeks panemisega lerjaja järele. Talle

tuliwad imelikud, pea lohutumad mõtted pähä. — Tema nägu, tema
heal, ümises ta ise eneses. Ja näe, kuidas ta ruttu läheh— ta põgeneb—

Waile oli ^meeste wastu läinud ja tuli nendega nüüd ela-
walt juttu ajades ruttu öe poole. Korraga läls toer hirmus rahu-
tuks, largas ruttu kerjaja poole ja enne tui leegi keelda olets saanud,
liikus ta waese kerjaja wihaga maha. See tisendas surma hirmus
ja tatsus wihast looma enesest ära ajava, aga ta oli tui hull ia
löhtus edasi. Ruttu oliwad köit neli seal, ja I rmi pidi mitu töwa
ööki saama, enne lu urisedes were sees hoigaja kerjaja rahule jättis.

Köit oliwad selle üle ehmatanud. Ette maatlitult tõstis Wam-
bola ta üles ja naised pühtisiwad ta näu puhtaks. Siisti tatsu»
ta oma nägu nii palju tui wöimalik ara käänata. — Laske mind
rahuga surra, ägises ta trotslikult. Te olete ju minu merd saanud.
Mis te must meel tahate.

— Panda hüüdttwad Leida ja Wambola. Ha, meie araand,al
— Panda jcch, tinnitas õnnetu metslikult. Jooge nüüd mu

werd, tehle mulle rutulme ots, arye piinale mind, ma olen teie laes.
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— Kust oled sa siia saanud? klWmad lSil nagu ühest suust,
luna löigi l wärin läbi teha käis. Oled sa ikla weel meie äraandji?

— Ise ära antud, ägas mehike. Waene põgeneja, kerjaj, — nad
taWwad minu truuduse eest mu elu wötta,'et lord eksinud ja Saksa rüütli
Wambola pähä surnuks lasknud peksa. Öh taewas, niiüd pean siin
surema — koera hammaste haawadesse! Nra neetud olgu see loer,
kes mind ei ole unustanud. Miks ma teda maha ei löönud, lui ta siis
mu tallale tikkus, tui tema pglewasse hurtsikusse ajasin.

— Kelle? tusis Waike juures ärrituses.
— Targa, kes mind needis — oma waenlase Wotele naise —
— Minu ema! Oh teie jumalad. Si is on see nuhtlus õige.

Ükski patt ei jää tasumata.
— Parastage loit, teie ara neetud, hüüdis Panda hirmsa hea-

lega. Minule teie ometi enam lätte maksa ei saa. Ma tegin hästi,
et selle nõia ära põletasin. Hahah! M u l on ta lisendamine weel
loimus. Hahah! nõnda saamad meel mitmed teistki lisendama — oodale,
waenlased pole weel'surnud — nad tulewad suurema mäega, hirm-
sama wihaga — toowad häwitust — werewalamist - - wöidawad — teie
kuulus — tore! sugu — lõpeb ja teie uhked pead painuwad — ka minu
teutud weri kisendab kättemaksmist — hirmust — merist — häda —
hukatus — teile Sõnad jäiwad tal kurku — leel lai seisma,
silmad kautasiwad läikimise — ta oli surnud.

Sügamaste liigutatud seisawad wanemate paarid oma weri-
waenlase surnuteha juures. Nende südames ei teenud wiha
tema wastu, waid haledus, taastundmus, eht surnud waen-
lane küll igale ühele neile rohkem kurja oli teinud, kui kümme surma
talle kätte oleks jõudnud tasuda. Kus mõistmata loom lättemalsjaks
oli heitnud, seal pidi inimlik wiha maitima. Ta oli oma päemad nii
wiletsalt lõpetanud, et see einimesele nam ei lölbanud, tema pärast
wiha kända. Koera wiha aga ei olnud meel lõpnud. Ta tahtis
mägise meel ta tallal oma kustutamata wiha lahutada ja läks selle-
pärast wäga wastameelt omaste järel sellest kõledast paigast ara.

Sureja Panda oli osalt tõtt ette tuulutanud. Sõjad ei M n u d
sellega weel otsa, waid siiamaalsed tülid ja wöitlused olimad alles
nagu weel suuremate ja merisemate, rahma elu ja surma üle otsust
tegemate wöitlemiste eesmäng olnud. Weikse Eesti rahma jõud sai
aastate jooksul nii ära kurnatud, et ta wiimals alla sai rõhutud.
Waenlajcd oliwad nende wastu liig suured ja tugewad. Leppimisest
ja järeleandmisest ei olnud lumbgil pool juttu. 3 aastat pärast siin
jutustatud juhtumist luliwad waenlased jälle külmal talwel Soonta-
ganasse, ja tui nad ara luksimad, oliwad töi l waprad Soontagana
mehed les ara ei põgenenud, Wambola linnas oma noore wanema
ja selle noore naise Waite kärmal lülmad surnukehad. Wambola oli
esimene ohwer ja Soontagana linn oli esimene, mis waenlaste lätte
langes. See oli aastal 1215 M u ajal.

Wambola. ^
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Maniwalde elas aga laua weel oma armsa Leidaga ning wöit-
le? isamaa eest kui löwi. Ta tahtis oma truu sõbra ja talli naise
öe sunna kurjategijatele kätte makstu. Selleks ühendas ta kõik Eesti
lõunapoolsed maakonnad ja töutas nii laua waenlaste waötu isamaa
ja rahma wabckduse eest sõdida, kuni Eestimaal meel Uks küünra pik-
lune poisile meheks laswamas on. Temaga oli terme rahmas ühes
nSuus ja iseäranis wanemad ja kuulsamad wanemad, Lembit ja Meeme.
Kui la need aastal 121? mõlemad langesiwad, siis oli nagu
lindlale meeste müürile, mis Eestimaad hoidis, auk sisse lõhutud.
1224 langes ta Tartu l inn, ning sellega oli terme rahmas langenud,
tui ka siin ja seal mõni üksik maakond ja wanem weel oma
priiust peasta tatsus. Need saimad aga warsti waswhatkamisels jõue-
tuks tehtud. Möödas oliwad endised önnelise priipölme päewad,
ning lõhkema südamega pidi priiuses sündinud ja sellega harjunud
rahmas nüüd ennast wöera wöimu ette alandama ja tema sõna kuul-
ma. ZVaprad manemad landsiwad ühes oma rahwaga seda iket,
mis neile wöeras wöim aeg ajalt peale pani.

Sõjad ja orjapõli kautasiwad paradist i lu isamaa aasadelt, löömu
helinad ja laulukaja. Kui palju suurust ja i lu pole hauda läi-
nud, ja teekäija jalg ei aimagi, mille rusudel ta rändab. Onn käib ilmas
leem. Kui paike ilmas ühele rähmale looja läheb, siis tõuseb ta teisele.

Sellest kurwast sündmusest on see umb-usaldus mälja lasmanud,
mida praegugi weel Eestlaste juures Sakste mastu näha on. Wüdg!
näitab ta lülin ja umbusklik Sakste wastu olema. Seda on need,
tes juba aastate eest tagasi rahma käest juttusid ja wanawara tahtsi -
wad korjata, ise näinud i« sellest kirjutanud. Üks nendest, kes ise
sündimise poolest Sakslane on, kõneleb ühes Õpet. E«sti Seltsi aas«
taraamatus järgmiselt: „ Eestlane ei jutusta Sakslasele oma mui-
nasjuttu. See on talle pühadus. Ta mäletab weel oma ilusamat
minewitku, teab, et Saks ta priiuse ja õnne riisus, ja isade wiha'
jääb pojale päranduseks. Isa jutustab lastele isamaa olmelisest mine-
wikust, tangelaste töödest, ladunud jumalatest — Sakslastele on ta
suu l inni." Ja kuida milsi üks Eestlane neist asjadest ja aegadest
jutustab, sellest kirjutab üks teine Sakslane n i i :

^Jutustamisel lähemad teele paelad lahti, jönad woolawad tö>
gemas tujus ilusal helil, mida igapäewane elu ei tunne. S i lm särab
önnllselt,- terwe leha kertlb walmustuse jõul. Ta on weel seesam»
Eestlane, aga siiski hoopis teine, lelle walmustatud waatel Wanemuine
oma tandliga. Köit ja Ainaril ja tuhat teist wana aja waimukogu
läbi pimeda metsa ja üle tema latwade walguStawalt köiguwad.
Sakslasele ta oma laulusid ei laula. Neid M i b ainult öitsetulcl
täies niabaduses kuulda, kus wärske luule öhk iseäralises maimus
lehwib, mls kuuljat ilma tahtmata ära rääkimata magusasse unesse
liigutab ja otse nöiduswoimuga täidab"
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Igast raamatu poest saada. Hulga wiisi ostjad saa.
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Zrwustused Aesti ajalehtedest.
Postimees liriutab ,,Wllmb°last«: „ Nii uue raamatu nimi

'lmmmst r°«mug° wZime terwiwda. Wiimasel aial °n lUll Eest? ?/
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petust ühtlsi SN
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m.wad osawad l.rjanikud tähtsaid ajaloolisi sündmusi !utüstüst7ls >a tut
awad ajalugu ,utulujul rahwa laiemale ringkonnale . Aga utustusteN

,«nes olew raamat alles esimene suurem täü ,el M l j a ! T» l " iu t° ° Web
eeskõnes, et sellega Eesti manada j» ajaloo tundmist edendada tahab A
see pu.e on tal la hästi õnnestanud. Jutustuse ajaks on Eest «abaduse
sõda ,«°l.tud, lus Eesti rahmas oma iseseisus, wisa wöitluse jtirele lü>? t»°t°«
aga auuga laotas . Et Eesti aMoo loht» üliweidi lindlaid teadusi on'
sus on raamatu l.rjuta^a ülesanne laste tüll. °>get selle aja warwilanolät'
,uttu teha ^3a on terawasti l l i le tarwitanud. mis iganes sellest ajas teada
on. nagu seda ,utus ette tulewad löneläünud tunnistawad .Kõne wiis on
^utus soraw ja lubus, lui ka msni könekäiin weidi wana mag», aga sii,» jnst



jutu i luN on. Ilusad rahwalaulud on sündsasse kohta wahele paigutatud.
M s muud, lisanduse sõber, lm muretse omale see uus raamat ja öpi sellest
oma esiwauemate elu enam tundma. Küll siis näed, et minuga ühes raamatu
liputajale ,,aitäh" ütled".

Eest i Postimees kirjulab ,,Wamb°I»st": Meie oleme esimese ande
läbi lugenud ja julgeme selle Mc järgulist Irillitat awaldada: Sess andes
laamad 8 isesugust elu cttctulelut ja nende saatust llill-lohalMt lirjeldich.
ilirjanil on püibnud wana Eesti elu «laimus ja tema juhatuse sihis lõik u>,",d
elu juhtumisi, mis la seilajal lõige Eestlase elusse puutusiwad, iseäralikult aga
neid, les selles Nambola jutus tcgewliselt ehl tannatlitult ette astuwad, täitsa
a^jalohaliselt lujutadn, ning seega wnnaaegsct Eesti iselnomust lugejale s.'Ige-
mals teha. See töö on esimeses andes launiste korda läinud ja seega Eesti
ajaloo lisandus M e ühe lählsa tül i materjali oma puuduse täienduseks wöit-
nud. Kui meie selle peale mõtleme, et Eestlaste ajalooline lirjeldus üli uieite
on, ia suurendamine ja laiendamine Eesti rähmale sest ajast armast mälestust
palub, kus Eesti pmna üle Eesti wanemad walitsesib ja oma Eesti poega-
dega seda pinda pealetulijate eest laitseda püidsiwad, siis saame meie selle
arusaamisele äratud. et nimetatud ,,Wambola" raamatu tirjeldus töö Eesti
ajaloo teaduse edenemise tohta on; seepärast soowime selle raamatu annetele
rohkest lugijaid. — 1. ' l .

Taknla tirjutab pilemas lriitilas ,,Wllmbolllsl": ,,Iutulirjutaja on ras-
lema aine maimud, mis Eesti knjanikul ial wöib walida olla. Meie rahwa
endise aja peal seisab pals pime linik, mille awamisels meile ajalugu wähe
materjali on jätnud. Ülsilud märlulesed siin ja seal, lohtade ja Eesti wanc-
mate nimed, mida arwa lorda mõni ajnloo lirjutaja mööda minnes üles tä>
danud, on lõik, mis lirianiku! saada on. Nende ivaral peab nüüd lirjanik
minewilu pimedusel ümber otsima, peab enesele jellcacgsc rahwa tegemise,
mõtlemise, «eel enam — rääkimise wiisi ette kujutama . . , Täielist otsust ei
wöi nuudugi temast meel saada, aga esimene anne on igapidi wäärt parenda
Eesti lirjanduse selta arwata, mitmest teisest algupäralisest jutust on ta, wöib
nii ütelda, pea osa pilem; seda ja wcel enamgi wöib ta ajaloolise loüuseade
ja tõsiduse loht» ütelda , . . Jutt ise läheb juba esimises andcs pönewals ja
mis weel enam, tal on launis mmnasline maitse juures. Juus ettetulewate
inimeste iseoomude lirjeldamiue, lui palju seda esimese ande järele wüib ütelda,
on launiste lorda läinud, aruandja Panda juures ei ole enam midagi soo>
wida. Niisama mcheliltu ja tugewat iseloomu tunnista!) Lihula wanem, üle<
üldse astub wana Eestlaste lilitne loomuline tarluö ja wisam elstis tihti
tenades piltides ette/'

O lew i lus lönelewad laks arwustajat, —nn. ütleb: ..Algupäralise
Eesti lirjanduse ilmumine on weel launis aruldaue . . . Hää meelega tere-
tab sellepärast iga kirjandusc armastaja algupäralist toodet, liialegi weel lui
see meie omast elust on wöetud. Sellesarnaseks tuleb la ülemal mmelatud
A, Saali jutustust ,,Vambolat" lugeda. Jutustus wiib meid Lembitu aega
tagasi . . . Soowitame raamatut soojalt kõigile Eesti lirjanduse söbradele.'
— Nls teine arwustaja ütleb: ,, Iutu jooks on ladus, kõue lölaw ja teel
puhas ning nimed on ilusad eestilikud. Et see jutt rohleste lugijaid ja
lugejad rohlcste lõbu saawad leidma, see on lahllemata lindel".

Teise ande lohta kirjutab — en. ,,Lubad»se järele ilmus peagi ,,Wam«
bola" teine anne. I a niisamasuguse pönewusega nagu esimest annet oleme
teistki lugenud. Me ei ole endid omas lootuses mitte petnud, kui Wambola
esimese ande järele arwasime et jutt wistMe mõnus saab olema. Suure
igatsusega ootame järgulisi andeid. —

külitud U, Olenzsteini tlülilojas Tartus.



uus algupäraline Eesti ajaloolik romaan, ilmub neljas
andes. Iga anne on 4 trükipoognat suur ja maksab 15
top. Kes kõige nelja aude eest raha 60 kop. ette ara mak-
sab ja oma cldressi ülesse aunab, sellele saadetakse kõik
anded, nii pea kui nad ilmuwad, postiga kõdu kätte. Ter-
wet raamatu hinda wöib ka postmarkides selle adressi all
Tartu saata. Tartus, Olewiku trükikojas. Ioh .
Solba.

Ilmuwatcs annetes tulewad icirgnused peatükid ette: Kaks wanemat. —
Häda ei tule kell laelas. — Õnnetu jällenägemine. — Kinni
pnütud. — Tähtjas leidus — «vaenlased Wiljandi all, — Weel
kord wend ja öde — Kes on see neiu? — Tundmata sõnumil on
tõtt raalinud. - ..Maga magamas". —Isa ja tütar. — Kaks söli
rannat — Kalamees. — Üks wanema vaar— Tema see on! - Metsal
törlvad, — Hirmus öö — Ootamata sõnumi toojad. — Kallilt oste-
tud priius ^ Tume punkt selgub. — Elu soja ajal. - Wiimane
jällenägemine. ^ Kasuluend ja kasuöde. — Kerjaja. — Ots.

Igast raamatu poest saada. Hulga wiisi ostjad saa-
mad kõrged protsendid.

ArwuZtused Aesti ajalehtedest
Post imees kujutab ,,Wambolast": ,,Nii uue raamatu

ninu, mille ilmumist löVmuga wöime terwitada. Wiinmsel ajal on
kiill Eesti kirjanduse längusoleku iile õigusega laebatud. Seda
röömustawam on siis, kui jälle üks suurem töö meie meikest kir-
jandust rikastab. Ja nimetatud raamatu tähtsust tõstab iseärali-
selt see, et ta toimetaja oma jutustuse aineks Eesti ajaloo on wali-
nud. Ajaloolikkude jutustuste tähtsust on suuremate rahwaste
juures ju selgeste tuntud. Need annawad lõbu ja õpetust ühtlasi. . .
Sellepärast pöimimad osamad kirjanikud tähtsaid ajaloolisi sündmusi
jutustusteks ja tutwustawad ajalugu jutuwjul rahma laiemale



ringkonnale. . . Aga jutustustest on kõnes olem raamat alles
esimene suureni iöö sel lväljal. Ta kujutaja ittlcb eeskõnes, et
sellega Eesti wanaaja ja ajaloo tundmist edendada tahab. Ja see
püie on tal la hästi önneswnud. Jutustuse ajaks on Eesti waba-
duse sõda walitud, kus Eesti rahmas oma iseseisust wisa wöitluse
järele küll laotas, aga auuga laotas . . . Et Eesti ajaloo kohta
üliweidi lindlaid teadusi on, siis on raamatu kujutaja Ülesanne
raske küll, õiget selle aja wärwikandjat juttu teha. Ta on tera-
wasti kõike tarwitanud, mis iganes sellest ajast teada on, nagu seda
jutus ette tulemad kõnekäänud tunnistawad . . . Kõne wiis on
jutus sõrani ja lõbus, kui la m3ui lönikään weidi wana magu,
aga siin just jutu iluks on. Ilusad rahvalaulud on sündsasse lohta
wahele paigutatud. Mitz muud, kirjanduse sõber, kui muretse omale
see uus raamat ja 3pi sellest oma esimanemate elu enam tundma.
Küll Ms näed, et minuga ühes raamatu lirjutajale ,,äitäh" ütled".

S a k a l a kujutab pikemas kriitikas ,Wamoolast": , Iu tukuju-
taja on raskema aine maimud, mis Eesti lirjanikul ial w3ib walida
olla. Meie rahwa endise aja peal seisab paks pime linik, mille
amamisels meile ajalugu wähe materjali on jätnud. Üksikud märku-
siin ja seal, kohtade ja Eesti wanemate nimed, mida arwa korda
mõni ajaloo kujutaja mööda minnes üles tähendanud, on kõik,
mis tirjünilu! saada on. Nende märal peab nüüd l ir janil mine-
wiku pimedusel ümber otsima, peab enesele selleaegse rahma tege-
mise, mötlelmse, meel enam — rääkimise miisi ettekujutama. . .
Ma arwan mistist mitte elsiwat, kui teda juba alguses üheks meie
paremaks Eesti ajalooliseks jutuks nimetan, kus la räägitawat
lönemiisi nii heaste kui see korda on läinud, tähele on^ püütud
pauna."

O l e w i k u s lönelewad laks arwustajat. — 6n. ütleb: ,Algu-
päralise Eesti kirjanduse ilmumine on meel kaunis aruldane . . .
Haa meelega teretab sellepärast iga kujunduse armastaja algupära-
list toodet, lilategi meel kui see meie omast elust on wSetud.' Selle-
sarnaseks tuleb ta ülemal nimetatud A. Saali jutustust ,,Wambo-
lat" lugeda. Jutustus wiib meid Lembitu aega tagasi. . . Soowi-
tame ramatut soojalt kõigile Eesti kirjanduse sõpradele."— Üks
teine arwustaja ütleb: , , Iutu jooks on ladus, lSne kölaw ja teel
puhas ning nimed on ilusad eestilikud. Et see jutt rohkeste lugi-
jaid ja lugejad rohkeste lsbu saamad leidma, see on kahklemata
lindel."

27. ilüpill, 1889.
Trükitud N. Grenzsteim trükikojas Taltus.




