
Juhan ja Mele

armastus ei küsi seisuse järele.

J.

Tartus.
3 ch » a t c n b i i l g i t r ü k k j a t n I n ,

1879 .





Eesti Rirjameeste H M Toimetused.

H 26.

>--. <^^»





Juhan ja Ädele
ehl

armastus ei küsi seisuse järele.

Välja annud

c^ Ä^ ^ v i

Tartus.
S chnate n b u r g i t r i i k i j a k u l « .

1879.



Zensuri poolest lubatud. Tallinnas, :w. Jaanuaril 18?!»,



I,

s päikese kured soendasiwad õhuruumi, majade aknad
fcifiwad lahti, inimesed higistasiwad särgi wäel ilma tööta, röö-
mulikud lapsed aga kargasiwad paljaste jalgadega ja ibna mütsita
mööda nurme, aasa ja teed. Ka W. linna koolmeister oli oma
päewa tööd laste hulgas lõpetanud ja jalutas linna ligidal puie?
tikus. Korraga jäi ta seisma ja waatas laste mängu pealt.
Kaks tetna koolipoissi ja tolmas üks wiisaka näuga poiss löiwad
kummununa lagedikul.

,,Kes soe kolmas poiss on, Kaarel?" küsis koolmeister.
„See on Tangu Tõnu poeg alewilt," kostis Kaarel aun

M i k u l t .
,,Kas ta juba kuskil koolis käib?" küsis koolmeister.
,,(^i käi," wastas Kaarel, ,,tema ema on wäga wacnc, ega

jõua kooliraha maksta."
,,Mis tema nimi on?"
„Poisi nimi on Juhan Tangu ja meie uiinetamc teda

Tangu Juhan."
,,Kuulc Juhan, kas sina ci taba nünu juurde kooli tulla?"
,,Miks ep taha, auus koolihärra, aga minu ema ei lase

mind kooli."
,,Mine peale mängu kõdu ja ütle oma emale, et mina sind

homsest päewast saadik kooli wotan ja kooliraha sinule kingin,
kui sina wiks usin poiss oled, saad raamatud ka peale kauba,
kas tahad kooli tulla?"

s,Kül tahan," wastas Juhan, wiskas nuia käest maha ja
tõttas tuhat nelja linna poole.

Kõdu tulles kismdas ta juba kaugelt: ,,Gma, armas ema,
homme päew lähen mina kooli, koolmeister käskis mind tulla ja
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lubas kooliraha sulle ja raamatuid minule kiukida, aga kül mina
seal õpin."

„ Missugune koolmeister?" küsis ema, ,,neid on linnas Palju."
„ Koolihärra Pink, ehk kuida sina teda nimetad, lahke kooli-

härra. " .
,,Mme aga siis peale homme kooli, ja kui asi tõsi on,

tulen mina härrat warsi tänama."
Selle aja sees oli ka koolitaja Pink koon jõudnud ja istus

oma armsa abikaasa körwas aias pengi peal.
„ Kuule Gmma, homme tuleb minule üks koolipoiss juurde,

olen teda otse linua lähidalt kogemata leidnud."
,,No, siis saad weel enne Jaani päewa mõne kopiku tnbaka

raha," wastas abikaasa.
,,Gi armas abikaasa, waid mina tahan weel mõne tubaka

raha peale kauba auda, kui laps õieti cpib."
,,Siis on jälle mõni uulitsa jooksik, kelle tallal sa oma

rammu pead kulutama, ja ehk sõimab sind weel wiimaks läbi;
oleks wist parem olnud, et teda Deiste korjata oleks jätnud."

,,Ara pahanda, armas teinepool, poisi nägu ja keha mood
tömbasiwad mind wägewasti tema külge, ja ta wacsus äratas mu
sees haledust. Gks saa näha, mis tulewik temast teha jõuab."

„ Muidu ei oleks miuul ühtegi niisuguse inimese armastuse
ja iseenese ärasalgamise wasta," wastas koolmeistri abikaasa, ,,aga
sa tead, kui wähe palka sa saad, sa ise ütled, et su palk surra
suur ja elada käsin on, ja kui mina peale löune kord kohwi
tahan keeta, siis urised sina juba suure wäljamineku pealc; ka
oma lastele ei taha sa miski hinna eest uusi riideid suweks muret-
seda, waid ütled wanad head küllalt olewat, ehk need küll juba
igalt poolt narmendawad."

Koolmeister andis toisepoolele kord musu ja ütles: ,,Ära
uurise minu kitsikuse üle, aga paremast ei anna minu sissetulek
mitte elada; aga see koolipoiss jääks igaweste rumalaks, kui mina
tema pealc ei halastaks, ehk tasub minule wiimaks ometigi sugn
omast wölaft, mina panen lootust selles tükis Loja pealc."

,,Tee kuda tunned," wastas abikaasa, ,,aga ära ilmaaegu
kurwasta, et kord kohwist ja laste riietest sinuga julgesin rääkida."

Koolmeister tõusis Pengi pealt utesse, sammus senna ja tänna
ja mõtles abikaasa sõnade üle järele. Ta lapsed jooksiwad tema
juurde ja siin paistis sclgcste ta silmi, et neil uusi riideid waja



oli, aga poolaasta oli otsa minekul ja kukur tühi, kuida seda
wcel tänapäewal sadade kooüneistrite juures linnades leitakse.

„ Saagu mis saab," mõtles wame mees omas südames,
„ aga Tangu Juhani pärast jäewad minu lapsed ka ilma rieteta,
temal on weel waesemad bilbud seljas ja mina olen temale kord
oma sõna annud. Tulgu ta homme kooli, ta saab minust lah^
keste wasta wöctud."

Töisel päcwal kogusiwad lapsed kooli ja Tangu Juhan oli
nende keskel. Koolmeister katsus tema tarkust, aga ta waenekene
ei mõistnud sõna lugeda ega tähte kirjutada, muust kooli tarkusest
ei olnud juttugi. Juhan oli juba 1^ aastat wana, aga pidi
seitsme aasialiste hulka astuma ja tähti õppima hakkama. Esi-
meste päewadc töö oli kül raske, aga koolmeistri lahkus ja Juhani
wirkus tegiwad imet, Jaani päewaks mõistis Judan juba mõned
sõnad lugeda. Juhani ema käis koolmeistrit kaks kord tänamas
ja kõneles siin juures, kuda tema wiis aastat õnnelikku abielu
elanud ja siis oma kalli mehe tulesurma läbi kautanud. Ta
pidada nüüd näputööga ennast ja oma poega toitma, mis temale
hädase terwise pärast üsna raske olla. „ Jumal ja tema abiga
minu poeg saawad teile teie wacwa wist ükskord tasuma," olid
lese wiimsed sõnad, ,,mina Poen wist pea oma armsa mehe körwa
hauda, seal on kõige parem ase wacstelle."

Koolmeister waatas haleda näuga lese järele ja mõtles
omas südames enda laste peale, kellele niisamasugune õnnetus
wöis juhtuda.'

Juhan aga õppis wirgasti ja wahetundioe a j a l M ta kool-
meistri abikaasale puid keetmiseks, kni ka wett, ja!ohtu poolel
pakkus ta cunast mitu korda appi, aeda rohust puhastama, lillesid
kastma j . n. e. ja mõne nädala pärast tänas koolmeistri abikaasa
oma meest Juhani pärast weel pealegi, sest poiss aitas tihti ja
hea meelega.

Iuban istus ilma koolirahata kolm aastat kooli pengi peal
ja oli selle aja sees kõik ära õppinud, uus ühes linna clementar-
koolis õpetatakse. Kül oli temal himu wecl sügawamallc waimu
walguse sisse tungida, aga seal tul i surm wabele ja kiskus wägi
waltselt wiimsc nraapealse muretseja Juhanilt ära. Kül nuttis
Juhan oma ema taga. Surnu matjad kantsiwad ema hauda,
ja peale selle ei küsinud keegi enam Juhani järele.
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Juhan läks kõige esite oma koolmeistri juurde ja kaebas
temale oma häda ja kurbtust.

,,Mis Jumal teeb, on hästi tehtud," wastao koolmeister,
,,sinu nutt ja kaebamine ei aita siin ühtegi; sa oled nüüd 15
aastat wana, oled minu kooli täiesti läbi käinud, siis ci saa
sinul ilmalikus elus just mitte üsna ohakline tee olema. M is
ameti peale sa kõige enam himustad?"

,,Mina tahaksin kanpmeheks saada," wastas Juhan.
„ Selle wastu ei ole minul übteqi ütlemist, aga mõtle, enne

kui sina toeste selle libeda tee peale astud, omas südames järele,
kas see amet su meelest kõige armsam on, on ta seda tõesti, siis
palu ülemise Isa käest onne ja onnistust senna juurde ja siis
tõtta oma ette seatud märgi poole tulest ja weest läbi. Tee õigust
igaühele, siis pole sul karta kedagi. Senikaua, kui üht kobta
sulle leiame, wöid minu juurde jääda ja mina anvan, et meie
kaua otsida ei pruugi; minnl on palju kaupmehi sobrad ja tut-
wad, ja mitmed neist himustawad minu koolist õppijaid, —
küllap saame homme näha."

See oli kärjemesi Iuhanillc, röömu pärast oleks ta tantsi-
nud, aga kui koolmeister teda üksinda jättis, seisis ema surma
nägu ta silmade ees, ja pisarad tilkusiwad mööda wacse lapse
nägu maha. Ta tahtis jälle oma ema üirikambrikesesse tagasi
poörda, seal läks uks lahti ja koolmeistri weike röömsa näuga
tütar jooksis Juhani juurde, tõmbas teda kättpidi edasi ja ütles:
„ Mamma käsib sind sööma tulla, tule, tule ruttu, muidu jahtu-
wad tartohwlid ära! Mina söön ka sinuga ühes, mamma ja
papa on juba söönud ja minu wennad ka, mina korjasin aias
maasikmarju ja pean nüio sööma."

„ Tänan wäga, Alma, aga millal mina teile seda kõik
ära tasun?"

„ Tänust ei saa kõht täis, ütleb mamma, seepärast tule
ruttu, minu kõht on tühi."

Juhan astus häbelikult Alma järele, ta oleks parem kül
ümber pöörnud, aga eilsest löuncft saadik ei olnud weel söögi
öngu ta keele peale saanud ja kõdu ei olnud ka ühtegi enam.
Politsei oli kõik kinni pitserinud, mis emast majasse ülejäänud
ja maja peremees tahtis üiriraha.

Kartohwlid, silgu kala, tükikene liha ja leiba, mis Alma
täiesti.Juhaniga jautas, kinnitafiwad ta keha rammu ja kruusikese



täis piima weel peale, see oli ju jöulu toit. Niipalju ei olnud
ta ema juures weel eladeski saamid, ta tänas söösti ceft ja tahtis
nüid minna. Koolmeister aga ütles: ,,Iuhan, kcs teab, kas
maja percniees sind enam omas majas sallib, mine kül weel
stnua ja too omad asjad, mis wöid, minu juurde ja jää siis
mõneks päewaks siia, künni sulle kobta leiame."

„Politsei Pani oma asjad kõik luku taba ja petsati peale,
aga armas ema andis minule enne surma ül,e weikese kastikese
ja käskis seda teie näbes lahti teha- selle kastikese peitsiu mina
wäga salaja nurka ära ja kui lubate tahan teda ära tuua."

,,Mine kobe, e!?k mmdu otsib mõni maja läbi ja leiab teda."
,,Arge kartke, kastikest ei leia kcegi, ta ei olegi ema majas."
Poole tuum pärast tul i Juhan tagasi ja ütles, et maja

peremees teda kättpidi ema kambri ukie juurest ecmalle wisanud
ja lubanud ta jala luud purustada, kui ta weel julgekö tema
majasse tungida. Ta pani kastikese laua peale, tõmbas weikse
wötme kartnanist ja keeras ukse labt,'.

Koolmeister ja tema abikaasa waatafiwad kastikese sisse,
aaa siit paistis wäga wähe silmi.

Kaks kuld laulatuse sõrmust, Jubani ristimise täbt, ema
laulatuse tunnistus, kaks hõbe sööma- ja kaks teewee-lusikat, wiis
rubla raha, kullast weike rinna ehe ja üks t ir i , kelle läbi tunnis-
tadi, et August Mollel ' 'Juhani isa käest 5,00 rubla olla laena-
nud ja seda kiche mõne, nädala pärast tahta ära tasuda.

,,Kes on August Moller?" küsis iga uks, aga kecgi ei
teaduud selle peale wastata.

,,Wist mõni Jumala päewawaras, kes igalt Poolt raha lae-
nab, aga kuhugi enam ei tasu," ütles wiimaks koolmeister.

Ka Juhan ei teadnud ühtegi otsust auda; ema olla kül
pahase ehk kurwa meelega Molleri uime nimetanud, aga muud
ühtegi. Koolmeister lubas asja põhja uurida.

Weel selsamal õhtul sammus koolmeister linna kodauikkude
seltsimajasse, nõudis mitme kaupmebe käest Molleri nime järele,
aga niisugust nime ei tunnud keegi. Ta kuulas siis tutwate
käest, kas keegi õpipoissi ei tahaks saada, aga igal ühel nähti
küllalt inimesi olewat, wiimaks halastas rikas kontorift Wi l lnr
Juhani peale ja lubas teda esite kirjakandjaks poisiks wastn
wötta, Iuhauil le riided ja söögi muretseda ja kui trnu ja sõna-
kuulelik on, ka kauplemiscs õpetada.
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Koolmeister tänas W i l l m i ja tõttas röömu sõnumid Juha-
nille kuulutama.

Kähe päewa pärast wöttis Wil lur Juhani wastu ja õpetas,
mis orjus temal kontoris olla:

I g a hommiku pidada ta kolmc selli saapad puhastama, neile
kohwi keetma, saia tooma, siis nende tua igapidi koristama.

Kell kümme iga päew pidada Juhan kontori tulema ja
kirjad posti peale wiima ja sealt kontori nime peal sisse tulnud
kirjad ara tooma; siis linnas kirju, mis ette tulla, majadesse
kandma.

Ohtu poole sellide riideid puhastama, õhtuks lambid puhas-
tama ja õliga täitma.

,,Köik wäga kerge töö," naeratas Wil lur, ,,kui sina aga
wirk oled; aga häda sinule, kui sa midagi unustad. Ku i sina
pool aastat ilusaste õpipoisi orjust täiesti täitnud oled, siis tahan
sind kõrgema palga peale tõsta. Nüid wöid minna, kül esimene
sell sinule kõik weel kätte näitab, mis weel teha tuleb."

Juhan läks ja ta töö alustas.
Esimesed päewad oliwad temale wäga rasked, kõik päcwa

jala jooks ja tihti nurises wcel röanem sell, et ta laiselda. Kui
ta ohtu maha heitis, walutasiwad saare luud, aga tihti raputati
teda ka öösi. asemelt ja pidi siis mõndagi sellide tahtmist täitma.

Nurisemata kandis Juhan oma koormat ja mõtles: ,,Poolc
aasta parast paraneb elu."

Pool aastat läks mööda, aga Juhani elu ei paranenud
sugugi. Uks ja seesama waimu suretaja amet ja jooks ja Wil lur
näitas lubamist unustanud olewat. Juba tahtis Juhan seda
temale meele tuletada, aga seal sündis midagi, mis asjale korraga
otsa peale tegi.

Ühel kewadisel sojal hommikul saatis Wil lur Juhanit linna
ligidallc ühele mõisnikule raha wiima. Juhan astus kibeda sam-
mudega teele. Tee wedas läbi weikse metsa. Löukesed lööritasi-
wad ohus, ööpitkud tominga tukkades, igalt poolt auuras kosu-
taw lille lõhn wastu. Juhan istus metsa tee äärde künka otsa
maha jalgu puhkama, päike paistis wäga kenasti ja sojasti;
Juhan oli weikse lapse pölwes tihti emaga siin metsa tukas jalu-
tamas käinud ja oma seksimeestega mänginud, selleparast lendasi
wad elu juhtumised mälestuses mööda waimu silma ja sundis^
wad teda mõnda minutit mõtlemises künka otsa jääma.



Korraga sabiscs pöesastik, puu oksad lautasiwad mnast laiali
ja tugew uoornlees astus Juhani ette.

',,Tere ka, Wi l lur i Juhan!"
,,Tere jumalcme!"
,,Wead jälle raba pakkisid?" ütles noormees uaeratates.
„ Seekord luitte, waid paljaid kalewi raasukesi."
,,Sa waletad Juban, täna hommiku ootab I I . mõisa bärra

kolmtuhat nlbla ja see on sinu paunas; anna seda raha minn
hooleks ja mina tahan poole sellest sinule anda/

Juhan kargas püsti ja pani kui lind jooksu, noor päewa-
waras temale järele, aga iga sammuga jäi tee nende wahele
Pitkcmaks.

„ Seisa paigal," kiseudas rööwel, ,,chk inina põrutan sind
Püssiga maba."

Juhan andis weel enam jalgadellc tuld. Püss paugatas ja
kllul lendas Juhani olasse, aga sellegipärast tõttas ta kui noor
hirw edasi.

„ Seisa paigal," kisendas heal selja taga, ,,ehk sa oled
surma päralt."

Juhan tõttas edasi, seal paugatas weel püss. aga kuul
lendas mööda. Inhan jõudis lagedikule, U. mõisa seisis ta eeo,
mitmed mõisa sulased ajasiwad mööda teed metsa poole ja jöudsi-
wad peagi Juhani juurde, kes neile asja lühidclt seletas. Sula-
sed ajafiwad metsa poole, aga kaugelt nägiwad weel, kui iiks
mees üle tee metsa kargas.

Inban jooksis walutawa õlaga kõhe s)ärra tua juurde, kus
ta saadetud paki ära alldis ja oma metsa õnnetust jutustas.
Härra kiskus poisi riided seljast maha, tõmbas kuuli, mis taieste
naha ja sugu liha oli^ purustanud, wälja, pesis haawa külma
wecga, sidus teda kinni ja saatis hobused linna tohtri järele, kui
ka sulasid metsa tukka ümber piirama, kas ühtegi meest sealt
seest ei leiaks.

Tohter tul i tunni pärast senna, aga sulased tulnvad mönc
tunni pärast ilma leidmata tagasi.

Mõisa härra kandis lmige eest suurt hoolt; haaw oli kül
heas köhas, aga wöis hooletuse läbi wäga kardetawaks minna.

,,Kas sina rööwlit tunned, ehk kui ta sinu silma puuduks,
weel tunda wöiks?" küsis mõisa härra.
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.Mööwlit mina kül nimetpidi ei tunne, aga ta on enne
tihti meic poes käinud ja kui mina teda weel kord näeksin, tun-
neksin mina teda kõhe."

Sündinud lugu kõlas pea iga suu läbi linnas, ja mõisa
härra kirjutas tõsist otsust kaupmebe kui ka kohtuile, ja ütles, et
Juhan uüid mõneks päewaks tema juurde tohtri nöuu ja juha-
tuse alla pidada jäema.

Neel selsamal päewal sõitis Wil lur U. mõisa ja nõndasama
kõhtu härra ja kuulas igapidi asja põhja järele.

Wi l lur i l oli wäga hea meel Juhani üle, kes tema omadust
wileda jalgadega kaitsnud ja lubas, kui Juhan jälle terweks saab,
temale kontoris fergema ameti anda, kui ka tema palka ustawa
truufe eest ülendada. Tänuga wöttis Juhan kuulutust wastu
ja mõtles: „Peaks ta aga sõna pidama."

Juhanit Peeti wäga auusaste üksse. Mõisniku tütar Adele
töi temale köiksugusid pildiraamatuid näha ja kõneles neist lapse-
likult tunnid ajad ja ta isa waatas rõõmsate silmadega pealt,
kuda waese poisi aeg lõbusalt edasi jõudis.

Nädal otsa pidi ta liigutamata sängis magama, siis anti
luba, sugu ennast jalutada.

Nüid wiis Adelc Juhani igalc poole aias ja näitas temale
kõige ilusamad lilled ja köhad. Juhan oli wäga tänulik isaliku
muretsemise eest ja ta süda tahtis kord kuhjaga heategemist tasuda,
aga millal ja millkombel, seda ei teadnud ta isegi.

Adele nägu ja lõbus olek socndasiwad aga kõige enam Juhani
südant, ta oleks hea meelega mõnda aastat siin paradisi elus
haige olnlld, aga iga päewaga tõttas lahkumise tund ligemalle.

Kolme nädala pärast oli kuulihaaw toguni kinni kaswanud
ja tohter andis teada, et Juhan nüid jälle linna wöis minna
ja kontori tööd alustada.

Lahkumine oli wäga murelik, ka Adele näitas lapselikult
nutwat ja kui isa mure järele küsis, wastas tütar: „ Juhan
läheb ara, ta oli lõbus mängu sõber."

,,Iäta tühi kontori poisikene rahule," wastas isa pahaselt,
aga tütrclle oli Juhan sugu kowemalt südame külge kaswanud.

Wil lur aga linnas seadis Juhani oma kambri laua aarde
kirjutajaks, kus mitmed raamatud numbritega täidetud oliwad
ja weel täidetud Pidiwad saama.



Ka tema magamise korter oli nüid Wi l lur i majas ja M u l
peale päewa tööd wöis ta mõnda raamatut lugeda ja oma waiinu
kosutada. Tema asemellc wöttis Wi l lur töise jooksupoisi, kes
aga juba mõne nädala pärast ise ara jooksis ja uönda wahctas
Wil lur noid enamift igas kuus. Juhani wastu näitas ta iga
päewaga isalikumaks minewat, ta nõudis knl wäga osawat ja
punkti pealt täidetud tööd, aga ohtu jutustas ta mõnda reisi
lugu oinast noore pölwe ajast, mis meie lülndelt siin nimetame:
Wi l lur olla terwe Saksamaa suuremad linnad näinud, Ingl is-
maal kaks aastat elanud, Parisis poole aastat ja Amerikas wiio
täit aastat. Mõnda waewa olla ta mere ja maa peal näinud,
surmaga wöidelnud, kurja inimeste küisis kannatanud, nälga ja
janu tuimud, mõnikord suures raha puuduses elanud, kord ka
kerjamisest kaks kuud ennast toitnud, aga Jun t i l olla teda ome-
tigi jälle terwisega oma wanemate majasse tagasi saatnud, ja
nüit> esite tunda ta, kui lõbus see olla, kui inimene oina silmaga
häda näeb.

,sÖpi kärmesti ja tee oma tööd usinasti, see ei pea sinu
lahjuks olema, nii tõesti kui mina kontorist Wi l lur olen."

S i i n juures löi Wi l lur rusikaga mööda lauda, et tuba
kõlas ja jättis siis Juhani üksinda raamatu lugemise ehk kirju-
tüse töö juurde.

Juhan tegi oma tööd hoolega ja seda tundis Wi l lur pea,
sellepärast andis ta Juhamlle mitmesngusid raamatuid lugeda,
keda wiimne suure himuga ohtu peale päewa tööd läbi uuris
ja seega oma waimu kosutas.

Wi l lur rääkis täiesti Ingliskeelt kui ka Prantsusekeelt. Ncn
des kahes keeles hakkas ta Juhanit esite ise õpetama ja et Juha-
ni l esimene pea oli, siis jõudis õppimine rutemalt edasi, kui
Wi l lur seda oleks arwata jõudnud. Keeled on inimesele wäga
tähtsad. Kcele mõistmisega astub ta rahwa mõtte radadelle, elu
kombetelle, seltskonnasse. Ta õpib rahwa olekut keele tundmisega.
Ülemates koolides õpitakse palju keelesid ja mitmed rahwad ela-
wad wcel üksinda keeltes, aga kaupmchele on wanad äraclanud
keeled ka sumud asjad ja elus keeled wäga tähtjad. Mida ellani
üks rahwas kaupleb, seda laiemalle laguneb ta keel. Ing l is rah-
wast on praegu laewadega kõige enam maailmas igas nurgas
leida, sellepärast nende keel ka kauplemiseo wäga pruugitawaks



on saanud ja iga laiemalt kaupleja, iseäranis kontoristid peawad
seda mõistma, ehk muidu lonkab nende töö ja ettevõtmine.

Wi l lur nägi waimus Juhani tulewikku ette, ja et ta sugugi
kade inimene ei olnud, waid omast waimu waranduseft hea mee-
lega töistele jagas, sellest siis tul i , et ta waeft poissi ise õpetas.

Wil lnr ise oli poissmees ja mõne miltioni päris Peremees,
- kül mõnigi piiga suuremast sugust waatas armastuse silmadega

mõnda korda Wi l lur i otsa, aga sell näitas kauplcnline naeseks
ja lasteks olewat ja naesterahwa eest hoidis ta otsekui kartlikult
ennast eemalle.

Ka muidu söömises joomises karsk mees, oma riiete eest
kandis ta aga iseäralist suurt hoolt. Need ei olnud kül kõige
kallimaft kalewist ega kõige Peenemast löweudist, aga mis ta
kandis, pidi keha, järele ja kognni puhas olema. Ka oma ihu
eest muretses N i l l u r nõndasama ja käis nädalas kord soja wee
wannis ehk saunas ning sundis Juhanit sedasama tegema. Juha-
nille ostis Wi l lur ka head riided, aga luitu korda tahtis ta teda
läbi tolmutada, kui ta mõnda plekki ehk tolmu lappi nende
peal nägi.

Omas kokkujuhtumiscs töiste inimestega oli Wil lur esimene
sile ja lihitud mees. Ju t t jooksis mis sõras ja anu kellele auu,
aga ka tuld. ja püssirohtu sõnades, kcllele seda waja ol i ; seda
sama nõudis ta ka Juhanilt ja mitu korda oli ta tulist wiha
täis, kui Juhan sõnades õigust tahtis oma käsuks ja meele heaks
köwcraks pöörda.

,,Auusta iga õiglast meest, olgu ta ka sauna pops, aga
ära wärise ühegi ees õigust rääkides," kõlas Wi l lu r i suust ja ta
silmad särasiwad imelikust läikimisest, otsekui tahaks ta sõnu iga-
westi Juhani südamesse kui teras-Peitliga kalju sisse raiuda.

M u armsad lugejad on selles tükis ka üsna mitmes nurgas
weel laste kirjas. Suud mööda tahawad mitmed mitmes köhas
rääkida ja tcewad iseeneselle kõige suuremat kahju. >i

M ina wöiksin siin mitmed wäga muhulised tükid rabwa elust
luuletada, aga kardan, et õigus ometigi kitsa wärawa taha istuma
jääb, kuida seda juba minu enne kirjutud raamatutes küllalti on
ette tulnud ja mitmes köhas üsna ülekohtusel asjatundmata Põhjal.

Wi l lur andis peale riiete, söögi ja korteri Juhauille kümme
rubla knus palka ja selle rahaga wöis ta teha, mis ta tahtis.
Kuida Juhan oina raha pruukis, saame warsi näha.



II,
Pöörame silmad kord wccl koolmeistri P ink i poole. Tema

oli omal ajal koolides tugewaste õppinud ja tema kool seisis
igaühe juures suure auu sees.

Pink oli linna elementarkoõlitaja, kuidas neid igas linnas
leida on, aga ta sissetulek ei katnud mahaminekut ja ülejäänusest
musta paewade tarwis ei olnud juttugi. Ta oli aasta lõpetusel
üsna röönms, kui wölad mitte üsna üle pea ci kaswanud.

Mitmed inimesed arwawad esementarkoolisid otse tühjaks
asjaks ja arwawad üksinda ülemad koolid oiged rahwa kaswa-
tamise paigad olewat. Kcs nõnda nlötleb, teeb suurt ülekohut.
Mõni mees arwab neid walla koolidega ühe pulga peale, ka neil
on jälle wale mõte. Olgu siin paar sõna weikseks seletuseks:
Linna elemcntarkoolid on toeste rahwa koolid, kus linna rahwa
lapsed esimest õpetust saawad. Kuda igale taimele iseäranis
esimene idumaa tulewase taime kosutaja ehk kahandaja on, seda
on ka esimesed koolid rahwa lastele. Kcs clemcntarkoolis head
alust oma õpetusele ei ole pannud, jääb tihti suures koolis pooli-
kuks meheks. Kes elementarkoolis ei ole mõtlema õppinud, ei
öpi seda ülemas koolis ka enam õieti. Teiselt on linna clementar-
koolid kooliministeriumi all. Kõigis koolides on sellepärast ühe-
sugune õpetuse plaan ja möedu nöör, ka tihti kõige paremad
kooli raamatud; meie külakoolidel on aga sadapeane walitsus ja
iga kirikuöpetaja tunniplaani meister, mis läbi need ka tõesti
enamisti usuõpetuse koolid on. Muust tarkusest külakoolides
palju juttu ei tehta. Aga ka seda Peame tunnistama, et linna
elcmentarkoolmeiftritel wäga raske töö on, iseäranis Läänemere
kubermangudes, ja wäga käsin palk.

Meie tuntud koolmeister Pink tegi koolis tubliste tööd, aga
rikkus siin juures oma kopsu nõnda ära, et põdema hakkas.
Tohtrid antfiwad kül nöuu, kooli ametit maha panna, aga kcl-
lega pidi ta siis oma pead toitma. Ta tegi tööd edasi, aga
iga aasta wähenes rammu ja iga päew ajas haud suu laiemale.
Ta abikaasa nägi töistpoolt närtfiwat, aga ci wöinud senna mi-
dagi parata, kui suure Iumalalle oma häda kaebada.

,,Kui isa hauda kukub, kcs toidab siis mu lapsukesed, mu
kuus nõtra lindn," ohkas Gmma t iht i ; ta palus oma meest
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silmameega, ametit maha panna ja kergemat teenistust otsida,
aga sai wastuseks: ,,Olen küllalt kuulanud, aga ei ühtegi leid-
nud." Weel üks aasta waewles koolmeister Pulk omas ametis
ja siis heitis ta woodi puukcnna. kust surnu matjad teda igawese
rahupaita wälja wiisiwad. Ta abikaasa kuue ilma koolitamata
ja kaswatamata inimese lapsega oli nüid kui lind oksa peal. Linna
rabwas õlitas ja kabetses, aga wähc mötlesiwad nad selle peale,
leske awitada ja linna ülemad muretsesiwad kül uue koolmeistri
eest, aga wana oli haua kinnikatmisega nende silntist ja südamest
kadunud. Emnla muis nii palju asju kui wöimalik ära, üiris
endallc weitse korteri ja katsus esiti näputööga oma pead toita,
aga siili nägi ta warsi, et asi ci ulatanud seitset hinge waewalt
elus hoida.

S i in tuli abi, kust lunima hing ei wöinud mõelda. Meie
tuntud I l lban astns ühel pühapäewal (fmma tuppa ja leidis
teda oina lastega nutmast. Ta kuulas nende elu järele, ja mis
ta kuulis, oli haledam kui hale.

,,Mina tahan teid niipalju awitada, kui minul wöimalik/
ütles Julmu wiimaks, ,,minul ci ole tedagi, kelle eest mina peaksin
muretsema, siis wötke teie wastu, mis mina omast suurest wölast
teile tasuda püian. Teie onnis abikaasa on mind tee pealt kooli
korjanud ja mind waimu poolest inimeseks teinud, ärge siis pahaks
pange, kui teid hädas awitada püian. S i in on minu wiie kuu
palk, olgu see esimeseks häda kustutuseks ja iga kuu wiimsel
päcwal tahan teile tuua, mis teenida jõuan. Ka tahan mina
töisi teie abikaasa koolilapsi senna poole saata, et nad teile abiks
ja toeks wöiksiwad olla."

See oli enam kui ingli heal. Gmma -oleks Juhani käele
suud annud, aga see kummardas alandlikult ja tõttas majast wälja.

Wiiskümment rubla, see oli palju wett kuiwa majapidamise
wesiratta peale, i^mma seisis kaua kahewahel, mis ta tegema
pidi, kas raha pruukima ehk mitte, aga kui lapsed jälle süiia
palusiwad, ei wöinud ta enam seista, ta tõttas lähema poodi ja
ostis leiba ja leiwa körwast. Oh kui rõõmsad oliwad nüid
lapsed ja wanemad nendest kiitsiwad Juhanit, kes nende nälja
peale halastanud.

Juhan aga oli sel päewal ise köigc rõõmsam, kui ta selle
peale mõtles, et ta nüid omast wölast sugu jõudnud ara tasuda.
Töisel päcwal istus ta jälle kontori laua ääres ja tallitas kirjalikka
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töösid, sc.'l tul i ka Wil lur sisse ja nähti wäga heas meeles
olevat. Juhan rääkis ääri wceri mööda, kuda ta cila oma
koolmeistri leske ja waesid lapsi näljas ja nutus leidnud ja
oskas seda ni i mehiselt teha, et Wi l lur otse mõtlema jäi. Sugu
aja pärast kecras Wi l lur weikest raha trul l i paberi sisse ja ütles:
,,Mine wii seda kõhe teed waese lese kätte, olen neid otse unus-
tanud, aga ma tahan kõiki kaupmehi siin linnas paluda waese
eest muretseda."

Juhan jooksis kõhe teed Gmma juurde.
Kui Inban uksest sisse astus, mõtles Ginina, et Juhan

oma eilast tööd kahetsenud ja tuleb nüid laenatud raba tagasi
Pärima, aga Juhan pani paberi trull i laua peale ja ütles: ,,Seda
saadab kontorist Wil lur teile, teie waewa wäbenduseks; jumalaga."

Gmma wöttis paberi labti, saja rublaline paber kukkus laua
Peale, sedeli peal seisis: ,,Wötke heaks ja pruukige oma wacwa
wähenduseks. Wi l lur . "

S i i n oli Jumala sõrm silmaga näha. Gmma langes pöl-
wi l i ja tänas südamest taewase isa heldete annete eest ja tõttas
siis ka oma heategijaid Wi l lur i kontori tänama.

,,Gila, kui meil häda kõige suuremaks majas oli tõusnud
ja enam kuskil nöun ei ulatanud," alustas Gmma juttu, „nutsime
meie ühes oma lastega taewa isa poole paludes ja seal astus
Juhan meie majasse ja kustutas oma wiie kuu palgaga meie
waewa ja nälga ja täna olete,teie meid üsna rikkaks teinud."

Wi l lur ajas körwad kikki ja küsis: ,,Kui palju andis eila
Juhan teile?"

,,Wiiskümmend rubla, seda ütles tema oina palga olewat
ja lubas iga kuu weel tuua."

,,Olgc siis rahul, madame, ja unna olen ka rahul, et minu
õpipoiss õiglane ja hea südamega on. Temale ärge seda mitte
öölge, et mina tema eilast tingitust tean. Jumalaga, minul
on palju tallitust täua."

Gmma läks röömsa südamega kõdu, ostis tarwilikku toitu
ja riidchilpusid lastele kui ka endalle, ja wöttis nöuuks, nii
napilt rahaga ümber käia kui wöimalik ja jöndu mööda juurde
teenida.

Wil lur aga ei jäänud esimese sammu juurde mitte seisma.
Dhtul astus ta kaupmeeste selfimajasse ja kui paraja aja arwas
olewat, tõusis ta ülesse ja pidas kõne, kus ta koolmeistrit Pink'i

Pärn. Juhan i° Ad«l«. 2
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mäletas ja tema leske lastega waesuses rikaste silmade ette maalis.
M i n a luban tuhat rubla lesele," hõikas wiimaks Wil lur, ,,kes
annab weel senna juurde?"

M i n a 500, mina 200, mina 100, mina 300, mina 50,
mina 50," kõlas majast wastu. ,,Mina wötan ühe lapse oma
kaswatada, mina töise, mina kolmanda, mina neljanda, mina
wiienda."

,,Küllalt," hüidis Wil lur, ,,üks laps peab emale jääma,
muidu on ta jälle õnnetu. Homme tooge lubatud raha minu
kätte ja homme paluge lapsi oma majasse. M inu l on just head
perenaist waja," ütles Wil lur wiimaks, ,,siis wötan mina lese
wiimse lapsega oina majasse ja kokku tulnud raha panen intressi
kandma. Missugune laps oma jalge peale saab, saab ka oma
jagu raha kätte. Tänan teid, mu härrad, südamest."

Tuhat kakssada rubla loeti weel sellsamal õhtul Wi l lur i
kätte ja tema pani weel tuhat rubla juurde ja andis seda panga
direktori kätte intressi Peale ja kolm kaupmeest kirjutasiwad omad
nimed protokolli alla, et seda raha toeste waeste laste käsuks
tahtsiwad ükskord pruukida.

Töisel päcwal töid kaupmeeste prouad oma kasulapsed Emma
Pink'i juurest ara, kes iga lapsele oma õnnistust ja emalikku
noomimist kaasa andis. Wiimse lapsega aga rändas ta ise
Wi l lur i uhke majasse. Häda oli lese majast korraga löpend
ja Jumala inglid laulsiwad niisuguse hea teu juures wift kiituse
laulusid. Koolmeistri P i n N lapsed saiwad kõik hästi kaswatatud
ja koolitatud ja igaüks nendest astus üle nelja saja rublaga
oma jalge peale, kolm nendest aga parisiwad kasuwanemate wa-
randust, ametit ja majasid ja möistsiwad jälle nõdremaid, kui
ka waesid awitada. Uks poeg õppis inimese arstiks ja kaks
tütart wiidi kahekümues aastas mehele. Nende ema elas laste
juures röonmlikku päewi. Aga koolmeistriks ei hakanud enam
ükski nendest.

Mis aga sai meie Juhanist?
Kannatage armsad lugijad, mina panen piibu suhu ja siis

jutustan lugu edasi. Temaga on meil alles alustus.
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III.

Kolm aastat oliwad Juhanil Wi l lur i kontoris ära elatud,
ta keha oli iga pidi sirgunud ja paisunud ja endisest waesest
uulitsa Poisist priske noormees looduse rammuga saanud. Täna
oli pühapäew ja kontori uksed Wi l lu r i l kinni. Juhan sammus
mööda linna uulitsaid, päike paistis sojaste selja peale ja sundis
teda warjupaika otsima. ,,Oot, oot," mõtles Juhan, ,,mina
lähen linna ligidalle kaasikusse; ehk kül rööwel mind seal sur-
mata püidis, on see kõht minule lapse pölwes wäga armas olnud
ja ega mina täna raha ühes kanna."

Juhan sammus kasestikku, maasikmarjad oliwad juba küpsed,
ta noppis mõne ja söi, wiimaks istus ta ühe tugewa kasepuu
äärde maha ja mõtles oma elulugu järele.

s,Kui lind olen mina oksa peal, isa ja ema magawad kalmu
künkas, sösart ja wenda ei ole minul olnudki, sõpru ei ole minul
ka mitte, sugulasi ka mitte, ehk kui neid minul ka on, siis ei
tunne mina ühtegi. Wi l lur-on nüid minu isa, mu kauplemine
mu kõige suurem sõber ja sa, minu jalge all, mu maapind, minu
ema, kes mind ellalt ükskord igaweste kaisutad."

Murelikult wahtis Juhan rohu pinna peale, pisarad jookfi-
wad tal mööda palgeid. Tuule öhk lchwitas mööda kase latwafid
ja mets kõneles omas keeles, mis mõnelegi südamesse tungib.

Juhan tõstis omad silmad ülesse ja nägi kaks naesterahwast
Puie all ennast jalutawat ja marju noppiwat.

Kes need, on? Kes peaks need olema?
Juhan kargas püsti ja sammus sugu ligemalle. Aga ka

naesterahwas oliwad teda näinud ja hoitfiwad argselt ennast
eemalle. Kui aga nägiwad, et noormees ka marju noppis, tul i-
wad nad ligemalle. Juhan tundis warsi, et üks nendest naeste-
rahwast U. mõisa härra tütar Adele oli, kes teda tema haiguse
ajal oma lõbusa olekuga wäga oli rõõmustanud ja paremaks
saamises sõbralikult aega wiitnud; ta astus mõned sammud lige-
malle, tõmbas mütsi pihku, teretas auupaklikult ja palus teda
mitte karta, ta olla ju haige Juhan.

„Haige Juhan!" karjatas Adele ja jooksis noore mehe lige-
malle, sirutas käe ja teretas Juhanit sõbralikult. ,,Kudas teie
käsi nüid käib? Olen tihti teie peale mõelnud ja papa käest teic



— 20 —

järele küsinud, aga papa oli üsna pahane ja ütles: M i s sina
tühja kontori poisikese järele nõuad?^ Kuulge, kuda teie elate?"

,,Miua olen kaubamajas Poisikesest kirjutajaks saanud ja
hakkan wist tulewal aastal kontori poes müima."

,,Kus teie papa ja mamma elawad?" küsis Adele.
s,Minu papa ja mamma on mõlemad surnud ja puhkawad

kalmu künkas."
,,Adele, tulge läheme kõdu!" hõikas töine naestcrahwas.
,,Dota, auune, weel sugu, minu haige Juhan on siin ja

mina küsin, knda tema käsi käib."
,,Kas teie poes ka paberit, sulgi ja t int i mina on? Mina

lähen Peale Jaanipäewa linna kooli ja siis tahan teie poest
midagi osta," ütles Adele.

,,Meie poes on kõiki saada, mis teie soowite; tulge aga
linnas Wi l lur i kontori poodi, sealt saate kõiki," ütles Juhan.

„ Tänan wäga; siis elate Wi l lur i kontoris? M inu papa
nimetab seda nime tihti, kui wöerad tema juures on, ja teie
olete wäga lahke ja hea inimene."

,,Kuda Jumal mind loonud on," ütles Juhan.
„ Adele, tulge läheme kõdu, meie saame mamma käest

tapelda," hüidis amme.
,,Iumalaga, haige Juhan! " Adele andis kätt ja jooksis

amme poole.
Juhan seisis tüki aega kui unes ja wahtis lapse järele.
,,See laps armastab inimesi ja ei tea nende seisuste wahcl

wcel ühtegi wahet teha; kui ta aga suuremaks kaswab, siis kas-
wab ka wahepidamine tema sees ja siis ehk waatab minusugust
seljaga. Ja ometigi ütleb üks heal minu sees, et mina ka Ade-
lega sugulane olen. Wist Adamast saadik, kus weel baronit ega
grahwi, kaupmcest ega talumeest ei olnud. Aeg on asja aruta-
nud ja seisusid sünnitanud, müirid rahwaste wahele ehitanud ja
mõned wallid maha peksnud. Jää jumalaga Adele! N i i sojastc
sa ka mu südant oled paisutanud, ni i hellaste sa mind haiguse
ajal ka talutasid, — sõbrust meie wahel ometigi ci wöi sündida,
sa oled ju kotka sugu ja mina tühi räästakene."

Wecl üks kord waatas Adele kaugelt Juhani poole ja tõstis
käe rätikuga tuule kätte ja kadus siis mäe künka taha.

Juhan pööris sammud linna Poole, aga iga sammu peal
otsekni nõia wael seisis jälle Adele nagu ja kcha ta silmade ees.
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Kõdu jõudes jooksis Adele wanematc juurde ja hüidis juba
eemalt: ,,Papa, mamma! haige Juhan oli täna kasMikus! Teina
on wäga ilusaks nooreks meheks kaswanud ja kannab ilusaid
riideid, räägib wäga mõistlikult ja palju ilusamalt, kui naabri
Arthur, kes'tihti meile tuleb."

,,Aga Adele, kuda wöid sa nõuda rumalast rääkida; siua
oled ennast täna koguui teutanud," sajatas mamma, ,,sina oled
julgenud waese poisikesega lahkecte rääkida? Meie nul l i sugu
inimesed ei tohi sugugi nõnda wälja näidata, kui oleks igaüks
meile tnttaw. Ja mis sina Arthurist räägid? Arthur on grahwi
poeg ja mõistab oma seisust anu sees pidada."

,,Aga Juhan on ka inimene," wastas Adele.
,,Pca suu, rumal laps; kui sina suuremaks kaswad, saad

oma tänast lobisemist kcchetsema. Mine, nüid mängima, aga
ära ilmaski meile haigest Juhanist enam kõnele."

Adele läks, proua aga kutsus amme oma juurde ja tõreles
wäga kurjasti, et ta Adelct iga närukaelaga rääkida lasta.

,,Ega mina teadnud," kogeles amme, „mina arwasin mõne
naabri mõisa noore härra olewat, kui aga silmasin, et haige
Juhan oli, kutsusin Adele preilina kõhe ära."

,,Kas Juhan kaua minu tütrega'rääkis?" küsis isa.
, M rääkinud, arwata mitte wiit minutit," wastas amme.
,,Mine siis Adele juurde ja mängi temaga." Proua poole

pöördes ütles ta Prantsuse keelcs: ,,Ädele oli kontori jooksikut
juba puhtaste unustanud, aga tänane kes teab kust tuulest juhtu-
mine on temale jälle uut juttu kaswatanud; kül saad näha,
Adele räägib weel mõnda korda Juhanist."

Adcke aga istus rohuaeda pengi peale maha, pani käed
rüppe ja mõtles. Amme wastu ütles ta ennast wäsinnd olewat.

Sest päewast saadik ei rääkinud Adele kuskil enam haigest
Juhanist ja wanemad oliwad üsna rõõmsad tütre paranemise
üle, sest enne oli ta tihti haige Inkan i järele küsinud.

Kuwernanti U. mõisas enam ei peetud, sest härra oli luba-
nud tütre Iaanipäewa järele linna suurde mõisnikkude kooli
panna, kus tema töiste oma seisuse preilidega tutwaks saab ja
suuremat tarkust õpib, kui kooli preilid maal anda wöiwad ehk
jöuawad.

Grahw Arthur käis kooli wahc aegus tihti U. mõisas, teda
wöeti ime lahkelt wastu, Adele mäugis temaga tihti, aga wäga
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ime ol i , et Adele igas omas olekus wäga suurtsugu ennast
Arthuri wastu näitas ja see nimetas teda naerdes: Wau lind.

Ku i neljatöistkümmne aastane noor öis jättis Adele oma
lapse kohta nutuga ühel Augusti kuu päewal jumalaga ja neli
ruuna tõlla ees tömbasiwad jooksus isa, ema ja tütre W. linna
poole, kus Adele kooli ja kosti anti. Lahkudes palus ema, kui
ka isa, wäga nende tütre eest hoolt kända ja ei kuhugi kõlbamata
kohta wälja lasta ja lubasiwad kõik waewa auusaste tasuda.

Kooli õppijad wötsüvad Adele lahkeste wastu, kes kui roosi
öis naust punetas ja lõkendas. Wanemad õppijad aga nägiwad
naust kahwatanud ja kõhnad wälja, neid oli koolipenk piinanud
ja ühtepuhkne istumine ja maja ohk kiduraks kuiwatanud ja
mõnelegi otsa ette juba surma tähe kirjutanud.

Kui palju koolides peetakse wecl peaaegu talw otsa lapsed
lämbustes tubades, öhk on niisama hea kui umbses elaja laudas
ja lapsi ei lasta kõigel päewal öuue jahutama, sest nende röömu-
likku kargamist arwatakse suureks patuks. Ometigi peame aga
siin iga lugijalle awalikult tunnistama, et niisugune tuas istu-
mine kõige suurem patu tegemine inimese ihu ja hinge wastu
on. Kus kooli öue peal lapsed röömulikult mängiwad ja karga-
wad, seal kooli tubades wöib ka rõõmsasti ja rutusti õpetusega
edasi jõuda. Muidugi teada, peab kooli tuba ikka laste kirikuks
olema, kus koerus tundmataks jääb.

Meie maal linna priikoolides tuleb eesööldud laste wangit-
semist weel küllalti ette ja oleks wäga soowida, kui niisugused
orjamajad kauksiwad. Ka peaks walitsuse poolest koolimajade
ohu eest enam hoolt kantama, kui siiamaani, siis kaöwaks tuge-
wam inimese sugu kuningriikidesse.

Adele koolimajas kanti ohu puhastamise eest suurt hoolt,
aga wäga wähe ehk mitte sugugi ihu karastamise eest, sellepärast
ka taimed ilma tuuleta närtfisiwad.

Kus aga tuul taimi otsata raputab, wee wood nende üle
woolawad, ehk suur pimedus elatawaid walguse kiiresid katawad,
ka seal närtsiwad nemad ehk kaswawad wil tu pori ehk samble
sees roomates edasi ja nendest ei saa eladeski wil ja kandjaid,
ehk nende wi l i on küpsmata igaühele mõru. Ka hulk inimesi
kaswab pahades tegudes ülesse, iseäranis suurtes linnades, kus
rikkus waesusega, tarkus rumalusega, õiglane meel kelmusega tihti
ühe katukse all korterit peawad.
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Ka W. linnas elas mitmesugust rahwast ühe katukse all.
Meie waatamc ühe suure maja elukorda.

Katukse all wiimdama korra peal elawad mõned õmbluse
mampselid ja paar kirjutajaid. Ncljandama korra peal elab ilks
koolmeister, niitmed ametnikud, möncd kooliöppijad. Kolmandama
korra peal elab iiks prohwessor, kõlin rätseppa ja kaks kaupmeest.
Töise korra peal elab üks õpetaja, kolm kohtuhärrat ja üks adwo-
kat. Keldri wöllides elawad mitmed tööinimesed, kaks leske naist
ja üks köiekceraja. Meie poeme alla keldri elumajasse ühe lese
naese kambri. S i in on uksest sisse astudes köiksugusid wana
närusid, paberi lappisid, köndi tukka näha. Mõned wäga waescd
istmed ja üks woodi on seina ääres. Kaks inimest istuwad lambi
walgusel ja inängiwad kaarta. Üks wanamoor keedab kamina
Peal kartohwlid ja waatab kord korralt naeratates mängijate peale.

Noor mces räpuses riietes laua ääres wiskab kaardid laua
peale, pöörab ennast ümber ja ütleb: „ Wanamoor, too pudel
wälja, mis täna ühes tõin ja kaks klaasi, kuiwa suuga ja kortsu-
nud südamega ei wöi enam elada."

Wanamoor tõmbab narupombu seina äärest ülesse, wötab
pudeli wälja, kaks klaasi ka ja paneb noorte meeste ette.

„ Joome Mats südame kinnituscks, kes teab, mis meid täna
weel ootab."

Mats joob klaasi tühjaks, kallab ise töise täis ja ütleb:
,,Kalla nahka Iukur, wist onn jälle meie pool. Wanamoor
säh, wöta ka tibakest, annad meile ikka hea öömaja, ehk parem
mõnikord päewa maja."

Pudel on pea tühi ja nüüd kiitleb igaüks oma tegudest.
,,Täna oli minul suur önn," ütles Iukur, ,,näe kus kuld

uur; just kui prohwessor täua teatrist wälja tuli, kautas ta teda
ära ja mina wötsin maast ülesse, on oma kaheksakümment rubla
raske, aga ega lonkur juut neljakümment rubla ci taha anda."

,,Sec ci ole ühtegi minu õnne wastu," wastas Mats. ,,Näe
kus rahapung, oma kakssada rubla sees, lcitfin teda just Kulla
trahteris laua pealt, kui lihuniku sell sängis ennast peale lõu-
nat sirutas."

Mebed kiitlesiwad weel mitmestki kunstiööst; wiimaks aga
astus wanamoor nende juurde ja ütles: ,,Teil, mu noored här-
rad, on täna suur lõikus olnud, siis jagage ka minule jagu,
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ehk muidu olete wiimaft õhtut minu wöerad. Mats anuab
kiimment ja Inkur kümme rubla, see teeb kokku kunokümmeut. ̂

Mõlemad mehed tömbasiwad rahakukrud karmauuist ja luge-
siwad weelenam laua peale, kui wanamoor küsio.

,,See on ilus," ütles wanamoor, ,,nüid wöite rahul olla,
teid ci leia siit ükski nina ja süia saate nädala otsa peale kau^a.
Kui teil asi jälle heasti läheb, eks teie siis jälle maksa."

„Nõuda teie mulle just passite!" hõikas Iukur.
M i n u l e ka!" hüidis Mats. ,,Aga muid weel üks pudel,

täna öösi on meil ühes koos esimene tallitus, siis pcame ka
taieste südakad seal juures olema ja kui kõik hästi läheb, siis
saate homme meie käest wiis punast."

Wanamoor tõmbas töise pudeli närude alt wälja ja mehed
tühendasiwad ka seda, soid sea liba ja kartohwlid senna korwa
ja pugesiwad enne keskööd majast uulitsa peale.

,,Head ööd", sobises wanakene neile körwa, ,,head ööd,
homme ohtu näeme ükstoist jälle ja siis jääte wist öösiks minu
juurde."

,,Mina tulen kell 5 hommiku siia ja jään päewaks siia,"
ütles Iukur.

,M ina tulen ohtu poole," wastas Mats, ,,ja tahan ka
ööks jääda. Aga muretsege meile hästi suhkrut, muud toome
ise ühes."

Need mehed elasiwad juba kolm aastat nõnda lese wana-
moori juures, mis ametist, wöib lugeja warsti märgata.

Töisel päewal oli terwe W. linn kära täis, sest zeitungid
kuulutasiwad: ,,Minewal öösel on N. mõisast üks raha kast nelja-
tuhande rublaga ära warastud; keö kudagi waraste jälgede peale
juhtub, saab üks tuhat rubla omale." W. linna politsei kõhus
aga andis iga kaupmebele linnas teada, et kes täna ehk kaheksa
päewa sees sajarublalisi paberi rahasid wahetab ja leiab raha
peal Matsiga kolm ristikest tõmmatud olewat, selle wahetajat
kõhe kinni wötta ja politsei peale tuua, olgu ta kes ta on.

Meie Juhan ei istuuud enam mondcr nädalat kirjutuse laua
taga, waid müks N i l l u r i kontori poes kaupa. Ka tema cli politsei
käsku kuulnud ja waatas iga raha hoolega läbi.

Lõuna ajal tul i üks noor mees ilusas peenikeses riides poodi,
palus mõne paki sigarid, kaks pudelit rummi ja weel mõnda
tühja asja, ning wisas maksmise juures saja rublalise laua peale.
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Juhan tunnistas meest ja korraga tnndis ta teda sellesama mehe
olewat, kes metsas tema elu wötta tahtis. Sajarublaline oli
kolmc pliatsi ristiga tähendatud. Inhan tahtis otse rööwli pähä
finni kärata, aga hea nönu tuli weel parajal ajal abiks. Inhan
tegi knnva näu, otfis mõnest suhtlist raha ja palus noort härrat
sugu oodata, ta tuuq kõhe peenikest raba. Noor mees istus tooli
peale ja Juhan kaous poest, aga tul i mõne minuti pärast nelja
politsei teenriga tagasi. „ See on see mees," ja juba siuti noort
härrat ja ei ükski asi ei aitanud, waid rauad ootasiwad teda juba.
Wangi majas otsiti teda läbi ja leiti kaks tubat rubla tema
juurest, kui ka mõned mõrtsuka tööriistad. Rahad tunnistasiwad
sala märkidest, et need I I . mõisa härra kassast kärmani oliwad
pugenud. Iukur oli loksu läinud, aga kus jäi Mats?

Mats magas wanamoori majas öösist wäsimust; kui ta
ohtu ees ülcsse ärkas ja oma seksimeest weel ei leidnud, tõmbas
ta riided ümber ja läks ennast labutama.

Suitsu himu tul i peale, ta aotus Wi l lur i poodi, küsis paki
pabiroosifid ja andis ühe kolmerublalise wahetada. Inhan leidis
siit jälle kolm risti pealt.

,,See on töine waras, aga kuda pean teda kinni tabama?
Temal ei ole ühtegi wiisaka inimese kombeid, ega ka häid riidid.
Olgu mis on, aga loksu peab ta minema."

Juhan andis kolmerublalise ühe noore poisi kätte ja käskis
teda wahetada, Ing l is keeles lisas ta aga juurde,' ta pidada kõhe
Politsei pealt neli tugewat meest ühes tooma. Politsei ei olnud
kaugel. Juhan rääkis Matsiga ime mabedast, kallas ootamise
waewaks klaas napsi, jöi ist ja sundis ka töömeest jooma, mis
see l,ea meelega tegi, aga korraga aötusiwad kõhtu orjad uksest
sisse ja Mats wöeti kinui.

,,Sa oled U. mõisa raha waras!" käratas Juhan, ,,auna
kõhe ülesse."

^b'ks see pagana Iukur mind senna ei awaldanud," ütles
Mats. —

Ka Mats otsiti läbi, aga leiti paljalt 15W rubla tcma juurest.
,,Kus on wnosada rubla jääuud?" küsio fohtuhärra.
,,Seda on wist wanamoor mmult ära warastauud."
„Missugune wanamoor?
Mats arutas asja Põhjani ja arwata poole tunni pärast

istus ka wanamoor wangi hoones.



Nüid alustas suur kuulamine. Iukur wabandas, aga pidi
pärast kõik tunnistama. Ta olla palju warastanud, mõnda
rööwinud ja ka Juhani peale püssiga lasknud. Matsiga olla
ta alles kolme aasta eest kokku juhtunud ja temaga sõbraks
saanud. Mats olla üksinda karmanisi puhastanud ja temale
kõlinat jagu kooli raha maksnud.

Wanamoori kamber otsiti läbi ja siit leiti palju hõbe, kuld
ja muid asju. Mitmesugnsid riideid ja üle kuue tuhande rubla
raha. Mis kõige kolme palk oli, wöib lugija ise arwata, aga
meie Iuhanille oli see päew wäga tähtjas. Juba enne õhtut
sõitis U. mõisa oma tema juurde ja pakkus temale lubatud wacwa-
palka. Juhan aga lükkas raha tänades tagasi ja ütles teinud
olewat, uus iga oige inimene oma ligimese käsuks wist nõnda-
sama oleks teinud.

,,Kül mina katsun siis seda teile töist wiisi tasuda," ütles
mõisnik ja läks oma tütart waatama, kellele ta kõik jutustas,
kuda wargad teda laastanud ja kuda nad Juhani kätte loksu
läinud, ning kiitis weel Juhani õiget meelt pealegi ja sõitis
jälle koju.

Peale selle aga palus Adele wäga oma ülewaatajat preilit,
teda sugu lasta poodi minna, mõnda tarwituft ostma. Adelet
lubati ühe wanema koolisösaraga minna ja just juhtus, et sel
endal ka tegemist töistes poodides oli, laskis ta Adelet silmast,
kes kõhe teed Wi l lu r i kontori poodi tormas.

Ta ostis siit mõned asjad ja tõmbas Juhani käe pihku
ja tänas teda südamest isa raha peaftmise eest, kaebas aga haleda
healega, et ta nüid otsekui wangis pidada istuma, kus teda iga
silmapilk wahi all hoietakse; lõpetuseks lisas ta wcel juurde:

fM ina olen kül mõisniku sugust, aga mina pean teid teie
oige meele parast wäga auustama ja mina mõtlen tihti teie
peale." Ta nägu punastas siin juures, ta tänas weel kord ja
kadus ruttu poest.

Wi l lur aga oli Juhaniga ohtu hoopis pahane, et ta raha
wastu ei ole wötnud ja lubas seda kõhtu käest õiguse nimel
pärida. „ Tuhande rublaga wöid juba ise üks kord peale hakata,
ja kui weel kaua minu juurde jääd, kaswab ta iga aasta oma
jagu juurde."

Wil lur teadis asja ometigi tulewastel päewadel nõnda sea-
dida, et U. mõisnik lubatud raha ilma Juhani teadmata W i l -
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luri kätte maksis, kes raha kõhe Juhani nime peale intressi
kandma pani.

Juhan mõtles tihti Adele peale ja temal näitas, kui ei
wöiks ta ilma selle oieta enam sugugi elada. Kü l peletas ta
oma mõtteid eemalle, kül kordas ta oma waesust ja alatut olekut
läbi, aga ikka tiikkis Adele nägu jälle senna wahcle. Ta armas-
tas Adelet südamest ja lubas seda üksinda omas luuletuses teha,
aga lapsest endast igawiisi ennast eemalle hoida.

,,Tehku Jumal minuga kuda ta tunneb," lisas ta juurde,
,,aga mina ei wöi paremast mõelda ja eks mõtlemised niisama
Jumalast ei ole, kui köit muu, mis maailmas liigub ja tema
annust ennast toidab. On tema mind toonud ja armastuse tuld
minu südamesse põlema silitanud, siis teab ta ka seda ükskord
kustutada, ehk weel enam süidata. Jumal on ju armastus."

Iuhanil lc oli Adele sel päewal toeste tulukese südamesse
Põlema pistnud, mis enam kustuda ei tahtnud ja Adele ise mõt-
les toeste Palju Juhani peale. Kõiki noori mõisniku poegi,
niipalju kui ta neid näinud oli, ei woinud ta sugugi nõnda
auustada ega armastada, nende rikkus ja nimed kõik olid Adele
meelest tühjad asjad, ikka ja ikka waatas ta waimu silin Wi l lu r i
poepoist otsa, otsekui oleks ta temaga lapsest saadik ülesse kas-
wanud ja kellega ta ka surma hea meelega oleks läinud. Koolis
õppis Adele keskmift soodu ja kui teda maale wiidi, oli ta suu-
rem lust hobustega soita, jala metsad ja mäed läbi joosta ja
mõnegi karjalapsega wöidu joosta ja mängida. Wanemad iahtsi-
wad kül temale hoopis töist elu sisse kallata, aga see ei mõjunud
palju, Adele tahtis ennast ennem looduses rõõmustada ja loo-
duse järele elada, kui ennast kes teab kui suureks pidada. I a
ta tahtis inimeste hulgas inimene, aga mitte nende üle Jumal
olla. — Selle läbi tõmbas ta aga alama rahwa südamid
kaljusc kammitsaga oma külge ja iga üks tema wallas auustas
ja armastas Adelet, aga kartusest ei olnud jut tugi ; iga pere-
mees lootis temast oina tulewat kaitsjat ja heategijat, sest Adele
oli ainukene U. mõisa pärija.
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IV.

Jätame linna elu ja tallitust kiwiste uulitsate peal sugu
selja taha ja tõttame kümme wersta maale, kus metsa tukad
kaugelt juba silma paistawad ja rohelised põllud südant uue
elule röönnwtawad ja waatame ja kuulame, mis siin inimese
lapsed toimetawad.

N. mõisast lõuna poole seisab ilusasti ehitatud kuulus S .
mõisa. Juba üle kuuesaja aasta on need põllu piirid ühe ja
sellesama sugukonna käes. Wana isa on oma esimese pojale
mõisat kõiges tema suuruses pärandanud ja see jälle oma esi-
mese pojale. Töised pojad on maailma tõtanud ja omale pesa
siin ja wöeral maal ehitanud. Selle mõisa põllud on hästi
haritud, metsad igawese aja peale sisse rajatud, puudus on siin
tundmata wöcras.

Mõisa hooned on wäga kunstlikult ja kalliste ehitatud. Lille
aiad, purskawad kaewud, puu istandikud annawad temale para-
dist aia i lu.

Täna on suur pidu päew S . mõisas. Juba lõuna ajal
kogub wöcraid ümberkaudstd härrasid ja preilisid kaugelt ja lähe-
dalt S . mõisa. Hobused hirnuwad, kutsarid tallitawad, tuapoisid
jooksewad ühest töist, igal ühcl on suur rutt ja kibe tallitus.

Mis pidu siin siis peetakse?
Täna on noor grahw ja esimene poeg isal oma õppimise

aastaid suurekooli peal lõpetanud ja astub nüid oma tulewase
ameti peale. Grahw Arthur, keda meie juba U. mõisas kord
tundma õppisime, tuleb täna T-st koju ja ei pööra senna kui
ftudcnt enam tagasi. Wanemate mure kalli poja eest lõpeb tänase
päewaga otsa ja ta hakkab Pea iseenese eest muretsema. Wöe-
raid on kõik tuad ja köhad tais, aga noor härra ei näita weel
enda nägu. I sa ja ema wahiwad tihti pitkil silmil tee poole,
kust ta sisse sõitma peab. Äuuwärawad lille pärgadega olid wal-
mis, sõnume andjad igal pool wahi Peal. Wana soldat Samm
on weikese suuretüki mäekünka otsas täis laadinud ja ootab söe-
panni körwas õiget aega. Mängu koor W. linnast puhub torude
seest mõne tüki rahwalle lahutuseks, aga peamäng ootab weel
õiget kuuljat.
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Ka U. mõisa härra oma proua ja tütre Adclega, wiimne
walges siidi riides, sammuwad mööda aeda ja ootawad pcapidu
alustust.

Kõik wöerad imestawad ja kiidawad S . mõisa olekut ja
mitmegi ema südames töusewad mõtlemised: ,,Peaks Arthur miuu
tütre kaela kinni hakkama, kobe oleksin walmis teda temale ni i
suure waraga kui wöimalik kinkima." Kõige enam loodab U.
mõisa proua selle peale. Arthur on iga kooli wahede ajal mit-
med päewad U. mõisas jahi ja muu asjadega oma aega wiitnud
ja mõnegi magusa musu proua käe peale litsunud; ,,kes tütart
kaasaks tahab, peab eniat häälitsema" ou Saksa rahwa wanasöna
ja seda on Arthur taieste täitnud. Proua õpetab oma tütart
tihti macnitsuse kombel, kuda ta ennast Arthuri wasta täna ise-
äranisel päewal peab ülesse näitama. Adele peab noore mehele
tollast astudes ilusa lillekimbu audina ja selle juures mõned sõnad
terwitamiseks juurde lisama. Juba rehkendab ema oma warau-
dust, mis ta tütrele kõhe kaasa-anniks saaks andma ja kui õnne-
likuks Arthur wcel siis saaks, kui nemad ükskord mulda poe-
wad. U. mõisa saaks S . mõisaga ühendud ja elu selle läbi
weel lõbusamaks.

Adelc aga on täna isesugustes motctes. Juba kõdu. tahtis
ta wägisi täna jääda ja nüid kõigub ta kahwatanud näuga otse-
kui murtud lillekene ema järele. Kõige ema õpetuse peale wastab
ta lühidelt: , , Iä , ja." Ta süda näikse kuskile mujale tuksuwat
ja peamõtted kaugcle lendama.

Niisamasugust tööd tcewad weel mitmed emad S . mõisa
wöeraste seas, aga ülewcl pea köhas teeb weel üks plaanisid ja
tõmbab möue kriipsu oma tahtmise järele inimeste rchkuutide peale
ja seadab kõik oma tahtmise järele korda. Ta saadab oma käsk-
jalgu wälja ja kirjutab inimeote südamesse, kus ta tahab, oma
tabtmise järele tahtmisi ja sunnib neid täitma. Salaku inimene
mis ta tahab, aga seda peab ta ometigi tunnistama: Üks suurem
temast on weel maailmas ja walitseb inimese üle ja Eesti lugija
nimetab teda Wanaisa, Taewataat, Jumal. Ka täna ohtu kirju-
tas Taewataat midagi oma igawese raamatusse, löi raamatu
kinni ja ütles: „ Nõnda peab see sündima, see on minu taht-
mine." Ja inglid kummardasiwad tema ees ja ütlesiwad: , M i s
Sina ara oled määrannd, on oige ja püha, aamen. Saada
meid wälja ja S u käsk on kõhe täidetud."
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Wanaisa waatas armuliku silmaga kord nende peale ja
ütles: ,,Weel on aega."

Tornikell löi S . mõisas kümme, tule laternad pölesiwad
igal pool aedades, tule kuulisid wisati taewa poole, mitmed nime-
kirjad hiilgasiwad waatajate silma, aga peapidumecs puudus.

Juba wanemate südamed lõid külmaks, kes teab mis õnne-
tus Pojale juhtunud; wöeraste hulgas näitas röömulik olek aega-
mööda kaduma, seal kõlas korraga püssi pauk ja suuretüki mürin
wastas mõisa poolt. Kõik tormasiwad wälja hoowi peale. Ar-
thur oli kõige paremad tunnid walitsenud, sest uiud näitas pime-
duses tulukese walgus ennast kõige ilusamast. Tõld wuras trepi
ette, tollast astudes teretas meie tuntud preilina Adele Arthurit,
andis lillekimbu tema kätte ja luges peast kunstliku wärssi, selle
paewa tarwis luuletud, ette. Arthur tänas südamest ja lubas
sõnu tule kirjaga oma südamesse kirjutada. Adele wanemad oli-
wad üpris rõõmsad.

,,Kus sa mu poeg nõnda kaua wiibisid?" küsis Peale esimese
teretamise Arthuri ema.

M e i l oli sugu wiirastuft tee peal ja T-s läks ka aega.
Kuda juba teate, jätsiwad mu kaasöppijad ennast minuga juma-
laga, wedasiwad mind lauluga weel kõik tuntud köhad linnas
läbi ja weel praegu kõlab minul körwus ja saab wist elu aja
kõlama, kui nad minule wiimaft korda kätt ja suud antfiwad ja
,Leb' wohl, leo' wohl' n. n. e. haleda meelega laulsiwad. Gt
siin juures meie suud ka kuiwad ei seisnud, on iseenesest mõista
ja kuda mina näen, on see wist kõige parem tund, sest hoowi
peal pölewad tuled ime iludusega."

Rahwas tungis ema ja poja jutu wahele ja soowis igalt
poolt onne. Pidu saalis ootas muusiku koor ja kui Arthur sisse
astus, kõlas röömulik teretamise mäng tema körwu.

,,Kui ilus, kui kena!" hüidis Arthur tihti peale, ,,mu
wanemad tahawad niinu kurptust koguni peletada."

Mitmed kaasöppijad T-s oliwad Arthuriga ühes sõitnud ja
warsi alustas röömulik tantsimine saalis, keda juba ammugi
oodati. Arthur nähti iseäranis Adelega palju tantsiwat ja mit-
med töised mõisnikkude tütred tömbasiwad kulmu kortsu ja sosis-
tasiwad üksteisele körwa, et neist wist kord paar saada. Adele
oli kül walmis tansule, aga muidu külm Arthuri wastu ja see
olek süitas otse tulukest enam armastuses põlema. Adele wanemad
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aga roömustaslwad ennast otsata ja rääkisiwad tihti Arthuri
wanematega, kus juures tihti tütre tarkust ja osawat meelt kii-
deti ja auustati. Seda ei wöi salata, Adele oli tõesti wäga
kena ja kõiges omas tallituses ime osaw, aga ühes südame sopis
nähti ometigi iseäralikud mõtted aset wotnud olewat, mis ehk
pärast kõik südant täitsiwad.

Kell kolnl töisel hommikul alustas pidu söömaaeg, kus palju
kõnesid peeti ja esite Arthurit, Pärast tema wanemaid ja weel
nlönda niuud inimest elada lasti, kuda see ikka niisuguste pidude
Peal wiis ja pruuk on.

S . mõisa omanik oli täna ohtu ka oma pere eest isalikult
muretsenud ja neile head õhtu sööki ja kcele kastct wälja jaga-
nud, mispärast hõiskamine tihti hoowi pealt majasse tungis.
Üksinda öitsilind toomingase, pöcsa sees luuletas otsekui kurbe lu-
gusid, lendas aeg ajalt kaugemalle, hüidis kui lahkudes weel
mõned murelikud sõnad harjunud pesa poole ja kadus enne koidu
näitust kaugelle wösustikku. S . mõisa öue peal jäi ka aeg ajalt
waiksemaks. Inimesed, iseäranis töörahwas puges põhku, tuled
kustutati ära, aga saalis kestis röömulik olek edasi, künni päike
juba täiesti keskhommikus seisis. S i is ringirtasiwad tulised hobused
wäsinud inimesi wedades jälle igaülite oma kõdu poole. Wiimane
tõld, kes mõisa öuue maha jättis, oli U. mõisniku jagu. Arthur
toi kätpidi Adelet toila juurde, andis kord kätt ja ütles:

,,Warsti saame ükstoist jälle näha, mina loodan homme teie
wöeras olla ja teiega, preili, sugu jahi peale soita."

Enne kui Adele sõna suust sai, tuliwad ta wanemad senna
wahelc ja palufiwad mitte üksinda' Arthurit, waid ka tema waue-
maid neile wöerusellc tulla.

Adele aga surus ennast tõlla nurka ja kes terawamalt ta
silmi oleks tunnistanud, oleks neid ka märjad leidnud. Üks ise-
äraline kurptus litsus ta südant, ja ni i palju ema juttu alus-
tas, mi mitu korda kuulis ta ohkamist, mis see üsna armastuse
tulukeseks pidas.

Arthuri ema aga pööras, niipea kui wöerad ara oliwad,
ennast poja poole ja ütles tõsise sõnadega: ,,Poeg, sa oled minule
täna ohtu otse meelehaigust sünnitanud."

,,Kudas nõnda, kallis ema?" küsis Arthur.
„ S iuu liig lahke olek Adele wastu on mind pahandanud.

Adele jäta oina meelest körwale, kui sa nui poeg tahad olla, see
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tütarlaps, n i i llus ja nägus ta on, ei ole sinu wäärilinc. J a
sinul on wcel kosja asjadega küllalt aega. Gsite pead sina
täitsa mõisnikuks õppima ja oinad lapse kombed kõige tema
armastuse köidikutega naela otsa riputama ja mebiselt mõtlema
ja ritterlikult asju tallitama. Wäga soowida oleks, kui sina
homme mitte N. mõisa ei läheks, mina ja mu, abikaasa oleme
kutsumise peale salaja naernud."

,,Aga armas ema, eks U. mõisa omanik ole niisama ritter
kui meie ja nende põllud pea nõndasama suured kui meie?"

,,Sa eksid poeg, U. mõisa omanik on ennast alles mehe
pölwes nõnda körgelle teeninud, meie oleme aga oma nime ja
anu ligi tuhande aasta eest juba saanud ja U. mõisa peal litsub
suur wölg ja neelab wist mõisat kõige tema kraamiga oina kurku;
meie wöime aga weel kümme niisugust mõisat oota ja jääb wcel
järelegi. Kü l saad näha, et U. mõisa uksed ükskord tema nüitsc
pidaja eest kinni pannakse ja siis langeb tõusnud täht taewast
jälle põrmu sügawusse. Sina wöid würsti ja grahwi tütartc
peale silma wisata, ülemaile tohime meie küllalti ronida, aga
mitte kuine wäärt alla poole kukkuda. Jumalaga, mu poeg,
mõtle oma ema sõnade peale ja kanna neid südames."

Arthur puges oma kambri, wisas ukse köwasti kinni, istus
sohwa peale ja mõtles: ,,Kes olen mina nüid? T-s olin mina
igal pool wend röömnlik, seal ci osanud inina ühtegi wahet enese
ja inimese wahel teha. Talupoja poeg oli minule niisama armas
kui würsti poeg ja nüid pean juba cfimisel päewal oma kõige
ligemate naabrite wahel wahet tegema hakkama. Kas see Adele
süi on, et ta wütt-ti tütar ei ole, wöi on see tema tegemine, et
miljonid nende kastides ei kõlise? O — maailm, sa oled kül
suur, aga wäga pisukenc kitsa südametele! Maga rahuga omas
woodis, Arthur ei tule sind uneski hirmutama; täna oled sa näi-
tanud, et mina sinu wääriline ei ole. Sina Adele oled kuld, aga
mina närtsinud muld. Ema otsi minule wälja, teda sa tahad,
ja ma hakkan ta kacla ümbert kinni; armastus ei ole ahnuse
sõber ja mina pean wist armastust suretama ja ahnust omaks
krooniks walitsema. J a ometigi armastan mina Adelet südamest
ja eila õhtu olen mina omas meeles wandunud, tcda ja ci kedagi
muud oma pea krooniks walitseda. ^ ian mina nüid kõik tüh-
jaks tegema? Gi toguni, ema ci tule minuga elama ega minuga
kõik elu raskust kandma. Arthur, sa oled ammu juba mccö ja



astud oma jalge peale; tnlgu mis tuleb, aga Adelet unustada
on südame kullest tükki ara lõigata. Aga miksparast on Adele
minu wastn üsna külm? Peaks temal töifi juba walitsetud
olema? Kui asi nõnda seisaks, siis on minu jõud tütnne, mu
armastus ilmaasjata."

Arthur oli reisist, menust ja kõigest olekust üsna wäsinud
ja unekuub kattis ta silmad kinni.

Selsamal ajal aga rääkis Adele ema oma tütrega järgmisel
wiisil: /Adele, mu armas tütar, eila ohtu oled sina wäga meie
tahtmist mööda elanud, meie oleme wäga rõõmsad sinu parast
ja kui sa sedawiisi edasi oled, siis käib su käsi hästi. Arthur
on meie ligem naaber ja kuulsa nime kui ka hea tegudega, kes
teab, mis weel kõik wöib sündida. Homme tuleb ta meile wöe-
ruselle ja siis näita jälle, et sa tema wääriline oled!"

„ Armas mamma," ütles Adele, „mina taban puhata, selle-
pärast lubage minule mu magamise kambri minna."

M i n e siis peale, aga su onn seisab su ees, kui sa teda
ise ci riku."

Adele andis ema käele suud ja pööris oma kambri. S i i n
langes ta sohwa peale ja wärisewa huultega ütles ta iseenesesse:
.,Mu armsad waneinad tahawad mind Arthurille liea meelega
kaubelda, ema on seda täna minule wist tahtmata suu sisse
ütelnud. Oh mina waene, kuda peasen mina kulli küisist? Pean
mina ennast tõesti oma wanemate pärast ohwerdama? Mina
armastan ka, aga seda annastust ei < tohi mina kellegille awal-
dada. Maailm saaks inind naerma, mu wanemad ennast sur-
nuks ehmatama ja enesest ära lükkama, ja omttigi ei wöi mina
oma südame iile walitseda, ta walitses Juhanit efiniest korda
näbes minu iile. Oli sa waene kontori poiss, peaks sa täna
minu mõtteid lugema, sa wäriseksid juba nende ees! Siiski,
aeg saab asja arutama ja mind ka oige teele saatma. Kes
tulukest minu südamesse põlema pistis, teab kuda la seda kustu-
tab elck weel enam oli senna juurde kallab. Suur Jumal ! S a
oled mind loonud, mind kenasti ehitanud, minule terast waimu
kinkinnd, siis saad Sina mind wist ka kõiges kädas ja wiletsuses,
röömus ja kuvptuses aitama. Sina tead, teda mina inimese
laps armastan, ja S inu käes on woimus, teda rikkaks ja suu
reks tcha. S inu tammine süntku."

Pärn, Juhan ill Abtlt. 8
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Ka Adele wiskas ennast woodi ja taewa inglid kiigutasiwad
teda magusasti magama. Unes nagi ta, kuda Juhan sopast ja
rabast läbi jooksis ja wiimaks kena metsa tuka sisse mäe otsa
seisma jäi. Suur jõgi woolas ümber metsa ja mäe, Juhan
aga wiskas ühe siidinööri üle jöe ja tõmbas Adelct weest läbi
kaldalle. Kü l tahtsiwad lained teda uputada ja weewood alla
neelda, aga Adele hoidis köwasti nöörist kinni ja Juhan kandie
teda mäe otsa, kus palju linnasid, külasid ja mitmesugusid ehitusi
nende silma paistis.

Argates arwas Adele ennast weel Juhani körwas mäe otsas
seiswat ja kobas käega ta järele, aga woodi sammas seifis tema
pihus. Nutu pisarad jooksiwad üle tema kena palgede, päike
wiskas öbtu poolt kured tuppa ja Adele märkas, et ta kcnat und
näinud oli.

Töisel päewal tul i Arthur kül N. mõisa jahi riidis, rääkis
mitmesugustest asjadest ja iseäranis palju studmdi elust ja ütles,
et tema wanemad täna hoopis haiged olla ja mitte wöida küla-
liseks tulla. Adelega tegi ta wähe tegemist ja see nõndasama
Arthuriga. Arthur kõneles weel oma tulewasest elust ja lubas
nüid hästi tngewasti suurekooli peal saadud õpetust ka tõesti
oma mõisa peal tegudes läbi katsuda. Ütles ka, et ta peale selle
reisi peale tahta minna ja Saksa, Prantsuse ja Ingl is põllutööd
läbi uurida ja paremat nende elust wälja walitseda.

Niisugused jutud ei olnud U. mõisa prouale sugugi meele
pärast, aga mis wöis ta teha? Oma tütart kauplema hakata
ei kännud süda; aga Adele rõõmustas ennast otsata.

Jumalaga jättes aga walkus jälle armastuse tul i Arthuri
silmadest; ta tõendas, et ta kõige kenamad päewad siin mõisas
elanud ja tahta weel tihti siia tõtata.

Selle üle rõõmustas ema otsata, aga tütrelle oli see jutt
südame haawaks.

V.

Kes oli U. mõisnik?
Tema nime jätame nimetamata, aga snuremaks selgnseks

teame temast töe Põhja peal niipalju jutustada:
U. mõisa omanik oli wacse rahwa laps T. linnast. Omas

noores pölwes oli ta waga hoolsaste õppinud, pärast studeerinud
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ja P. linnas mitme aastaga pulk pulgalt körgemalle tõusnud,
kuuni wiimaks mõisniku auu sisse tõsteti. Oma neljakünnuneo
aastas oli ta ennast laulatanud ja sest päewast saadik nägi ta
oma tähte laugema bakkama. Tema wöttis oina ralmnatukefl
kokku, laenas hea sõprade käest poole juurde ja ostis endalle
W. linna ligida! mõisa. Ni i waprasti kui ta ka siin tööd tegi,
ei tahtnud see temale just täiesti korda minna. Aasta lõpetu -
sega oli ka sissetulek enamist wälja läinud ja wöla intressid
wötsiwad wiimast kopikut majast. Kuda wölad iga nihele tiwi
kaaluks jalges on, uönda olid nad ka U. mõisa onianitule, aga
tema lootis parema aĵ i ja päewade peale ja tegi oina tööd
tngewasti edasi. Ümberfaulse n,öisnikkudest sai tema oma wäga
jutustawa kõne pärast tibti wöeruselle kutsntnd, kus ta tõesti
nalja kui ka tõtt kui kühwliga wälja puistas; aga muidn boitsi
wad ennast enamist kõik temasi sugu fangemalle, tui seda aga
sündida wöis. Ja mikspärast? Scllepäraft, et ta mitte sündi-
nud, waid teenitud ritter oli.

U. mõisa omanik tundis seda selgesti ja hoidis ka omalt
poolt ennast sngn külmast töiste wastu, käis aga sed̂ i lahkemalt
iga ühe inimesega ümber, keo temaga ul,e pulga peal M ' teinasl
ninie ja auu poolest alamad oliwad.

Kuda tema oma walla ivastn oli, ei wöi nieie siin paja
tada, sest see jääb muidugi kitsa wärawasse finni. Konloristi
Willuriga oli aga U. mõisnikul palju tegemist, sest Willur andib
omast poest temale kõik, miv mõisa linnast tarwitab, ja mõnikord
ka mõne summa puhast raba; ostis aga enamist iga aasta mõisa
wilja, linad, wöi ja mis weel muud üle jäi, ara, mikspärast Wi l -
lur tihti U. mõisas ja II . mõisnik Wil luri kontoris tootis käio.

Mõni päew peale S. mõisa pidu sai N. mõisnik P-st l!l'<'
oma sobra käest kirja, kellele temal nelitubat rubla maksa oli ja
kes wäga palus, möne^ nädala pärast ralia ara saata, ^a olla
omale uue maja ostnnd j>i pidada seda häd̂ i parast tegema. See
oli esimene Hinpi sõnum. U. mõisnik mõtles senna ja tänna,
aga nöuu ei talttnud kuhugi hakata.

,̂ Pean jälle Wil luri palwellc mineina," ütles ta wiimaks.
„Küllap tema wist seekord ka hea sõnade ja intresside eest raha
minu mõisa peale laenab."
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Ta käskis hobused wankrl ette rakendada ja sõitis linna.
Wi l lur i ennast ei olnud kõdu, waid tema abi Juhan wöttis teda
kontoris wastu.

,,Wäga kahju," ütles mõisnik, ,,et kontoristi kodn ei ole,
minul oli wäga hädaste teniaga köuelnnist. Mi l la jal tuled
tema koju?"

^Arwata kähe kuu pärast, ta on kõik oma kanba ajamist
minn hooleks uskunud ja ise wöeralle maale töttanud."

,,Kns on tema endine abi?" küsis mõisnik.
,,Tema endine abi ostis endalle Turu uulitsas uiaja ja

hakkas kauplema."
,,Kes olete siis teie, ja kui kaua juba siin linnas?"
,,Kes mina olen teate juba, ja ka kui kaua mina siin

linnas olen."
,.Mitt? sugugi," wastas mõisnik.
,,Mina olen seesama poisikene, kes teie mõisas mõne päewa

töbewoodis magas ja kelle seljast teie kuuli wälja kiskusite. Tänan
teid weel nüidki teie lahkuse eest ja oleks weel walmis, kui wöi-
mälik, enam täini teic wastu üles näitama. Minu peremees,
enne kui tema wöeralle maale ära sõitis, andis minule teada,
kui palju mina iga mõisnikule, kes tema juurest kraami wötab,
wöin anda. Teie wöite kolme tuhandeni nunna ja kui teil
midagi waja> on, siis palun aga käsku anda. Mitme muile ei
ole ta kümmnet jagu sellest käskiuud anda."

U. mõisnik ajas körwad kikki. ,,Kolmc tuhandeni, see on
palju ustud," ümises ta iseeneselt?, ,,aga mina olen alati oinad
rehknuugid täiesti maksnud ja sellest tõuseb minu usutus."

,,Wäga hea, mu noor härra, aga kauba asja pärast ei ole
mina mitte tulnud, waid noh, olgu peale."

,,Ghk on teil puhast raha tanvis?" ütles Juhan kergesti.
Ka selle poolest wöite ebt sugu aidatud saada. Kui suur on
teie tahtmine, kui tohin küsida?"

„ Imeline mees, teie teate mu tahtmise juba silmadest. Ja,
raha tahan mina sugu oma mõisa peale ,lacnata ja seda sügise
jälle maksa; aga teie ei wöi ju minule palju laenatas

,,Kui palju teie siis soowite, mu härra?"
,,Kolm ehk neli tuhat rubla."
„Mitte euam? Sellega saame kõhe oigeks. Olge head ja

istuge laua taha ja tirjutagc minule wefsel, et minu käest neli



tuhat rubla oma möifa peale lamanud olete ja seda sügisel
jälle ara tasute, ja mina loeil selle aja sees raha walmis. Aga
wiis protsenti peate M c eest maksma, seda on peremees minule
kinnitanud."

,,Hea meelega kuus," wastas mõisnik nacrtes, istus laua
taba ja kirjutas kohtust kinniwd paberi peale:

,,U. uiöisa paris omanik tunnistab selle weksli läbi Wi l lu r i
härra kontorist neli tuhat rubla hõbedat oma mõisa peale laena-
nud olema ja tontab kindlasti seda raha Oktobri kuu lõpetuses
wiie protsendi käsuga jälle ara tasuda."

(Härra pitsar.) M m i . )

Juhan luges raha laua peale, pistis wcksli laekasse, kus
nutu niisugust juba ees olid ja härra läks tänades otse posti
peale, kus ta raha miuema saatis.

Koju tulles kütis ta söögi laua juures Wi l lunt , kes ka
kõdust ara olles tema peale mõelnud, ja tema lahket, wäga
peenikese wiisidega abi, kes teda täna töist korda üsna õnneli-
kuks teinud.

Adele punastas liituse juures, aga ei lausunud söuakestki
senna juurde, omas südames aga mõtles ta Juhanit tänada.

U. mõisnik tegi nüid jälle sügiseni tööd ja hoidis koktu,
kus wöis ja waata: Oktobri kuu sees wöis ta oma wöla Wi l lur i
juures jälle tasuda.

Aga pea tuli weel kibcdam sõnum: üks töiue sõber P-s paluo
jälle oma raha ara saata. Uneski ei olnud ta selle peale mõel-
nud, et miljonär oma kümmne tuhande rubla järele otse nüid
tuleb. Ta kirjutas P-sse ja palus weel rahaga kannatada, ta
tahta kõik auusasti tasuda, aga sai wastuseks, et tahtku ehk
tahtmata, tema raba pidada kähe kuu pärast maksetud saama,
chk muidu pidada U. mõisa haamri all seisma. Sel sõbral oli
kõige enam tema käest nõuda, mõned muud olid Pisut ostmise
juures ammd ja wöisiwad weel kannatada. Aga kust nüid raha
saada? Wi l lu r i peale mõtles tema kõige efite, aga seal oli ta
sugu aja eest wölga maksnud ja ei tahtuud teda jälle waewata.

U. mõisnik sõitis töisel päewal oma naabrite juurde ja palus
siit ja sealt mõne, tuhande laenuks, aga sai igalt poolt wäga
kahetsewat wastust: E i olla wöimalit.
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5i ohutud südamega tul i ta koju, rõhutud ineclega nägi teha
igauks olewat ja ema kui ka tütar oleks bea meelega mure Põhja
teada tahtnud, aga ta ei ööluud seda kellegille.

>?ca oli ükskord raha laenata, aga wäga, wäga höel nüid
maksta. U. mõisnik oli auus mees ja tahtis kõigest südamest
maksta; aga nutu inimest laenawad kül, lnötlewad aga kode
laenamise juures petmise peale ja kui raha saadud, naerawad
weel pealegi andja rumaluse üle, et ta laenanud.

N. mõisnik pidi Wi l lu r i palwelle tõttama. Seda tema ka
tegi, sai seekord ime lahkelt nagu iga kord wastu wöctud; aga
fui ta oma südame pealt kõik ara puistas, ütles Wil lur, et
temal ni i suurt summat mitte wöimalik anda ci oleks. Ta tahta
oma abi wöeramaale reisi peale saata ja pidada selle tahtmise
täitmiseks mõnda kopikut kulutama.

Laenake mulle see summa," palus mõisnik, „ ja teie peas-
tate minu auu ja mu mõisa; kui mind aga tühjalt ara saadate,
siis, siis —"

,,Ärge sellepärast nõnda palju kurwastage," ütles Wil lur,
,,teio olete oma mõisa peal hoolega tööd teinud, põllud ja hoo-
ned parema korra peale seadnud; muige ta jälle ara, siis saate
oma maksetud raha täiesti kätte elck weel enam, mõisa kraami
ka ja elage siis kapitali kasurahast. Sada tuhat olete mõisa eest
annud, sada kakskünnneltt tuhat saate wist jälle, kolmkümment
tuhat on teil ehk wölga mõisa peal, seda maksate ara, siis jääb
teile wecl 90 tuhat järele, see teeb 5 protsendi intressidega neli
tnhat wiis sada rubla aastas sisse. Sest saab teile küllalti elada.
Ja teie elate ilma luureta. Gi ole rahwa ega orjadega tegemist."

,,Wäga kerge rehkendada, aga kus on mees, kes minule
raba kõhe wälja maksab? Ara müia on kerge, aga wäga raske
jälle niisugust mõisat leida, ja mina olen maal nõnda nüid harju-
nud, et ei miski hinna eest taha enam linnas elada."

,,^ä!le bäda," wastas Wil lur, ,,aga teil on weel midagi,
uus head hinda maksab."

. M i s siis?" küsis mõisnik.
„ Teil on wäga ilus tütar, lubage teda miuulc abikaasaks

ja mina maksan kõik teie wölad. Lööge kätt selle peale!"
/Ärge tehke nalja, armas Wil lur. Teie olete lubanud poiss-

meheks jääda ja kui mina teda ka teile lubaks, siis ei oleks ta
weel teie oma, sest tütrel on ise ka senna juurde midagi öölda."
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,,Mis temal nnid senna juurde öölda on, kui wana Wil lur
on kodanik ja tema mõisnik ja see lahntab meid; pealegi jään
mina poissmeheks ja tahan oma waraga ükskord üht waest last
õnnelikuks teha. Tema wöib ka mõisniku auu sisse tõusta, kui
ta himustab, sest raha eest on kõiki meie paiwil saada. Mina
soowiks teiega weel mõnda aastat sõbralikult elada, seepärast ei
tahaks mina teile enam raha laenata. Naha laenamine on ena-
tnist söbruse lahutamine ja waenn hakatus."

,,Wötke minu mõisa ostmise paberid pandiks ja saatke teda
haamri alla, kui tabate, aga laenake weel see kord minule ja
teie peate nägema, et mina sõna pean. Tulcwa aasta selles
ajas ei pea enam kopikut teil minu käest nõuda olema."

«Olgu siis, näen et teil töfi taga on."
Wi l lur luges kümme tuhat rubla laua peale, wöttio wetoli

wastu ja mõisnik kandis raha röömsa südamega posti peale.
Jälle oli Wi l lur teda peastnud. ,,Ma taban nüid kokku

hoida mis wöimalik, ja rahaks reba mis w ö i n / ütles 11. mõis-
mk, ^varsti peab ta oma raba jälle saama." Wäga mehelik
cttewötmine, kui aga kõik meie tabtmise ja soowimise järele maa-
ilmas korda läheks. —

Talw läks oma soodu edasi, kcwadel tegi U. inöisuik täie
rammuga tööd ja külwas iga pöllunurga täis. Ka luni tegi
ta hästi, et head raha teenida. Enne Jaani päewa seisis põllu
lootns kaljuse põhja peal, ja juba rehkendas mõnigi mee5, mitu
sada ehk tuhat ta oma waewast tänawu aasta wöidab; seal tul i
üks päew, kes sadande lootuselle hauda kaewis. 20"'°l Juu l i !
tõusis päike ilusasti metsa ja mägede tagast näbtawalle, öhk oli
soe ja tuul waikne. ^öunc ajal oli palawns üsna nõrgestaja,
seal ajas lõuna poolt wcikene pilw ülesse, pitkne põrutas mõne
korra, ikka paksemast ladusiwad pilwed nkstöise körwa ja wiimaks
woolas rabet ja wilnna inaha ja peksis wiimse kui tainre puruks.
Tuu l wingus inööda nurke ja kiskus katukscd inajade pealt ja
puud maa seest. U. mõisa ja ümberkautse inaa baljas pind seisis
mustas leinakuues ja inimeste silmad särasiwad weest, aga mitte
röömn, waid kurptuse inärjast.

Ka l l . mõisniku lootns oli ühe korraga wctte kukkunud.
Ta oli muidu wäga ettewaatlik mees, aga seekord sugu ette-
mõtlemata, sest ta oleks oma põllud wöinnd rabekabjn tasumise
selsi juures kilinitada, siis oleks kahju wähem ja kergem kända



___ 40 —

olnud; aga kcs wöib Jumala eest pakku nunna? See oli esimene
pauk, mis tuhandid maksid.

Tema kännul käis weel töine, uus weel kibedamine luusse
lõikas. Enne Jaani päcwa inöned päewad suri üks lehm äkit-
selt, selle järele kolm ja ühe korraga ei jäänud karjast enanr kui
kolm lehma üle. Ligi kolmtnhat rubla pidi waene luees nlnlda
matma ja töise kolme tuhande rubla cest jätte uusi loomasid
asemelle ostma, kui põllumees weel tahtis olla. Meele äraheit-
minc oli ligi, kust pidi ta raha wötma baawu parandada'^ Häda
ajas U. mõisnikku krediitkassast abi otfiiua. Tema andis oma
kahju ülesse, palus abi ja sai ka. U. mõisa oli krediitkassa
wölgadest lahti, aga uüid pidi 20,000 rubla wolgu wöetud saama,
mis eest temal aastas 1200 rubla intressi maksta tuli.

N. mõisnik ja tema abikaasa nurisesiwad otsata õnnetuse
üle, aga tütar Adele näitas üsna wagusi olema. Ta ei nnri-
senud ühegi löögi juures, waid ütles omas südames: Mis Jumal
teeb, on hästi tehtud!

vi.
Astume nüid jälle Juhani juurde. Tema mees tegi kaup-

mehe ametis tööd tugewasti edasi. Just kui torm ja rahe U.
mõisa põllud laastas, istus roana Wi l lur omas kontoris ja ütles
aeg ajalt: ,,Kül aga pitkse Poiss pajatab! Aga Juhan, sina
oled nüid küllalt meie linna kauba ajamist ja elu tundma õppi-
nud, kas sa ei tahaks kord ka pead maru kätte pista ja üle
maapiiri rännata ning seal sugu kauba ajamist tundma õppida?
Sina oskad mitmed keeled, Pead ka hästi pead, uus kõige ülem
asi on; kuule kuda kõue körwetab, noh läheb üsna tarwis, muidu
unustab rahwas ära, et weel suur Taat taewas istub. Aga
Juhan, sina pead minust lahkunul ja maailma minema. I n i -
mene peab mõnda walu nägema, mõnda seisust tundma õppima,
siis teab ta ka oma kõdu wiimaks armsaks pidada."

pÄrge mind waeft meest nii palju pilgake," ütles Juhan
wahele.

,,Waesid ci mõista mina pilgata, nii tõesti kni minu niini
Wi l lur on, waid aga neid awitada, ja sina ei ole ju waene.
Homme Päcw pistad oma weiksed kõige tarwilikumad asjad siin
pauna ja siis jumalaga W. linn ja tema neiud. Ka sinu reisi



kaart on walmis. l^siti sõidad sina Stettini, jääd kolmeks kuuks
sinna kaupmehe B. juurde, saad tema käest palka ja ülespidamist
ning teed tema juures seda tööd, mis tema sulle annab. S i i t
sõidad sina Hamburgi kaupmebe ^. juurde ning jääd senna nel-
jaks kuuks. S i i t sõidad sina Inglismaale londoni linna ja
oled seal 5 kuud kaupmehe W. juures. Aga igas tol,as öpi
mis waja on ja kust sinule pärast käsu wöib tulla. Vondoni
linnast sõidad sina Pariisi ja jääd senna üheks kuuks, tutwustad
siin ennast kõige parema wabrikantidega, ja sõidad siit kobe teed
N i i n i linna kaupmebe W. juurde ja jääd tema juurde 8 kum?,
ning pöörad siis jälle koju tagasi. Igas köhas pead sina palga
eest orjama, aga et sul mitte puudust ei tule, luban mina wiis
tuhat rubla sinule reisi rabaks. Tagasi tulles pead minule reb-
nungi andma, kuhu sa raha oled tarwitanud. S inu tee on
wäga libe ja kuum, hoia et sa ei lange. Tuled sa ihu ja hinge
poolest rikkumata tagasi ja tood kasulikka õpetusi ühes, siis saab
Wil lur su tulewase, elu eest weel muretsema; oled sa aga rikutud,
siis wöid minna kus su jalad kannawad. Knule, bomme kell
kolm ohtu poole pead sina minust labknma. Noh weel taga
höclam, sa seisad kui lubjatud kiwi post. Ja, ja, nõnda need
pesamunad kõik on; aga nüid wälja wihma ja rahe kätte. Waat
knda wesi woolab."

,,Tänan, tuhat tänu teile, mu heategija!" Juhan langes
Wi l lur i käe külge ja andis sellele suud.

,,OH, oh, oled ükskord sulaks saanud! Täna ohtu poole
oled prii ja wöid oma asju kohendada, aga ära oma reisi üle
kellegille sõna, lausu, inina ei taha naeste lobinat palju, ega meeste
kiitust, laitust ehk naeru. Jäta Jumalaga, kui mõni inimene
sinule armas on; aga kubu sa lähed, jäägu temal teadmata."

Wi l lur läks kontorift ära. Juhan tõttas oma kambri ja
waatas oma kraami üle. Ta pakkis oma kõige paremad riided
kokku, pesu ka, pistis maakaardi senna juurde ja rõõmustas
ennast, et nüid seda kõik oma silmaga naba saab, kelleft ta palju
kuulnud ja lugenud. Sõpru ei olnud Jubanil palju ja ilm oli
wihmane, seepärast ei wöinud ta neid enam täna waatama minna.
Ohtu ees oli jälle kõik waga, seepärast tõttas ta surnuaiale, oma
ema ja isa kalmu künkal jumalaga jätma. Nende baua peal,
teda ta oma käega ehitanud, langcö ta pölwili ja palns ülemise
isa käest onne ja õnnistust teereifilc. tui ka kaitsmist kurja inimeste
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wastu. Otsegu oleks ema heal hauast hüidnud: Poeg, astu
julgesti reisi peale, su elupuu pakatab. Ta pööris jälle koju
poole, tee peal tuli temale ta kõige parem sõber wastu. Mõne
päewaliku küsimise järele jättis Juhan teda jumalaga ja ütlcs:

„ Wi l lur saadab miud tallituste pärast wälja ja mina ci
tea isegi, kuhu."

Pisarad seisiwad mölcmil filmis; ehk kül sõber Juhanilt
palju nõudis ja järele uuris, ei saanud ta paremat wastust.

,,Ära minu järele palju nõua, kül aeg asja arutad."
Mida ligemalle lahkumise tund isamaalt tõttas, seda kur-

wemält tuksus Juhani süda. „ Peaks mina Adelet weel kord
nägema," oli tema wiimue soowimiue, aga see näitas tühja
mmewat. Kell kolm seisis postiwanker ukse ees, Juhan kandis
kaks nahk pauna peale, ja Wil lur soowis head teed ja andis
wöeramaa reisi luba kirja, kui ka ube raha paki Juhani kätte.
„ Jumalaga!" kõlas weel taga järele ja wanker wuras oma teed.

I l m oli wäga soe ja kena. Juhani tee wedas U. mõisast
nlööda. „ Peaks mina teda üks kord weel nägema," uhkas Juhan
südamest. Ta wahtis ümberringi ja edasi tee peale, seal silmas
tema üht naesterahwast tee ääres puiestikus. Wanker wuras
ligemalle ja nüid tundis Jubau, kes see naesterahwas oli. Mis
pidi tema tegema? Et ta kedagi inimest ligidal ei näinud, wöttis
ta südame rindu, käskis postipoissi tasa edasi soita, kargas wank-
rist wälja ja astus puiestikku.

,,Tere, auulik preili, ja jumalaga mitmeks aastaks."
Adele punastas kangesti ja kogeles: ^Tere jumalune; aga

kuhu siis tõttate?"
,,Mina sõidan woeralle maale reisima ja enam tarkust

õppima; mu kõige suurem südame soowimine oli, weel teiega
kokku juhtuda ja Jumal taewas on teid täna siia juhatanud.
Aga auulik preili, ärge seda kellegille öölgc, et mina woeralle
maale sõidan, Wi l lur ou seda minule köwasti kinnitanud, sellest
kellegille teada anda."

yOlge julge Juhan, minu suil seisab lukus. Eilane päew
on meid wäga õnnetumaks teiuud, waatke, kuda meie wäljad
mustad on; papa ja mamma on otse meelest segased, mina tulin
siia meelt jahutama."

,,Kahju, et mina teid awitaoa ei wöi," wastas Juhan-
/kui aga Jumal mind õnnistab, siis ei unusta mina teid eladeski.
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Teie lõbus olek ou wäga sügawasti mu südamesse tuuginud,
Adele, kas tobin teie nilnc ka wöeral maal südames kända?"

Adele punastas uuesti ja ütles kindla healega: ,,Kantkc
miuu niine, kui ta teile armas on, aga ärge keliegi muu nime
senna körwa istutage. Si in selle kuld ristikese peal on minu
uimi kirjutud, wötke seda ühcs ja boitke teda minu mälestuseks.
Ja suulal önuistagu teie teekäiki ja teie õpetust."

Iuhau tõmbas Adell? käe pihku ja surus inagusa suuand-
mise senna peale. Adele aga tõmbas tema pea oma lmnlte ligi
ja surus tugewasti suud suu wastu.

,,See suuandmine on minul esimene ühe mehele ja saab
teile küllalti ütlema, mis >nu süda tunned/ ütles Adcle; ,nüid
sõitke rahuga."

,Truu teile surmani," kogeles Iudau, pisarad woolasiwad
tciua palgcde üle ja wärisewa sanlmudega tõttas ta postiwaukri
järele. Adele aga kõigutas walgct rätikut tuulee jumalaga
jätmiseks.

Kui hea meelega oleks Iuhau uüid wcel isanmale jäänud,
otsegu magusas unes tuikus tema wankris ja mitu kümme korda
litsus ta Adele niinega ristikest oma suud wastu.

Selsamal 'ajal istus Adele ühe tugewa kasepuu all istme
peal ja mõtles oma unenäu peale.

,,Oli see tõesti Iubau, rääkisin mina temaga unes wöi
ilmsi? Unes ei olnud see mitte, minu ristikene rinna pealt on
kaduuud. Adele, mis oled sa teinud? Möisnikn poegadelle
Pöörad sa selga ja ajad warju taga. Mis pölwe wöib waeue
mees sinule auda? Mis ütlewad wauemad senna juurde?"

Kaua seifis tema sügawas mõtlemises, wiimaks tõusis ta
ülesse, waatas taewa poole ja ütles: ,,Mina olen oma südame
järele teinud ja anna minule, taewa Isa, andeks, kui mina
köwerat teed olen käinud-, aga on see Siuu tahtmiue, siis kin-
nita mind mu esimeses armastuses ja saada mu Iunauit kõigest
hädast läbi ja aima rõõmsat jällenägemist ja siis elus mitte
enam lahkumist. Mina olen süiialune, et ta miud armastab,
ja ta armastab miud südamest- temaga on minul kaupmehc kon-
tor ka annas elupaik ja temata terwe U. mõisa bädaorg."

Nõnda mõtleb uoorus ja ei küsi tibti ükegi wahescina järele,
waid km hallika wcsi woolab arinastus südamest südamesse. Palju
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on aga ennast selle läbi ise hauda matnud; kuda lugu nende
noorte rahwaaa läks, saab jutustus pea kuulutama.

Juhan sõitis postiga Riiga ja sealt laewaga Stettini linna,
kuhu ta hea tenvisega jõudis ja oma köha peale B. koutori tõttas.
S i in wöeti teda wäga auusaste wastu ja peeti kui last majas.
Stettini linnas on wäga palju wabnkuid ja oma 76,000 ini-
mest-, kaupleb kangcsti. Juhanil oli siin näha, kuulda ja
õppida palju ja tema aeg sulas kui lumi palawa päewa käes.
S i i t saatis ta oina aja lõpetusel kaks kirja Venemaale, ühe
Willurile ja töise Adelele. Wi l lur i kiri oli nõnda:

Unustatud kasuisa!
Sõnades ega mu kirjas ei jõua mina Teile oma tänu

tunnistada, mis mu silda tunneb. Teie olete mind kui kadunud
lammast kõrbest ülesse otsinnd ja kõdu mu keclepaelao ja silma
ringi laiendanud, ja nüid weel oma kulu peal linnasid nägema
ja kaupmehi tundma õppima saatnud, kellega Teil kauplemises
kõige enam tegemist on; kui isalikult Teie ka wöeral maal minu
eest muretsenud olete, seda tunnen mina iga päew. Tarkused,
mis töistele sellidelle lukus seisawad, on minu ees lahti ja peale
selle saan mina weel täit kuu palka wähe töö eest.

Mina tahan aga igas tükis näidata, et mina Teie armas-
tust mitte jalgega ei talla, waid seda Teie oma käsuks tarwitada
tahan. Homme, päew sõidan siit Hamburgi linna. M inu ter-
wis on hea. Teile Stettini rahwast jutustada ei maksa, sest
Teie tunnete seda paremast kui mina.

Teile tcrwisid soowides jään Teie alandlik ja tänulik
J uh au.

Adelele kirjutas Juhan:

Auulik preili Adele!
I ga päew wiimsest Teie nägemisest olen Teie lahket nägu

omas südames kännud, iga päew sundis mind uu, snd ci, Teile
mõnda oma elust teada anda, aga mina olen oma mõtteid awal-
damata jätnud, sest kes teab, kus minu kiri wöiks wöeraste kättc
juhtuda ja Teile ehk meelehaigust sünnitada. Mina olen praegu
Stettini linnas. Linn on palju suurem ja ilusam kui mek
W. linn. Sadandcd laewad scisawad tema sadamas aukrus,



ühtesid tühcndakse, töisi täidetakse. Linna inimesed on ükstöise
wastu ime lahked ja seltskonna elu suure auu sees. Minewal
nädalal peeti minu nüitse leiwawairema juures tema sündimise
päewa. S i i n oli mitmesugust rahwast koos. Kindralid, mõis-
nikud, kaupmehed j . n. c. käisiwad wahepidamata ükstöisest läbi.
Ohtu tansiti palju ja ükski preili ei häbenenud ka kaupmeesteqa
tantsida. Isamaa armastusest räägiti Palju ja õhtusöögil kõlas
„ Saksamaa elagu!" mitu korda. Ma olen siin ümberkaudu ka
inimeste elu sugu järele uuriuud ja suurt wahet meie ja nende
wahel leidnud.

Iga talupoeg on siin oma pärisperemees ja külad paremad,
kui meie maal weiksed linnad. Rahwas on omas elus puhas
ja wiisakas. "

Minu teekond läheb homme Hamburgi poole ja kui selle
kirjakese kätte saate, olen mina juba seal kaupmchc L. juures.

Teile südamest terwisid soowides jään Teid ikka südames

Kuda Wi l lur ja Adele neid kirjasid kätte said ja mis nad
lugedes mötlefiwad, saame warsi näha.

Juhani elu Hamburgi linnas läks niisama lõbusalt edasi
kui Stettinis ja ta sõitis siit Londoni. S i in juhtus midagi,
mis meie jutustamata ei tohi jätta.

Kontorist W. wöttis Juhanit labkesti wastu ja tema kaheksa-
töistkümmne aastane ainukene tütar ja isa suure raha pärija rääkis
esimesest tunnist saadik Juhaniga tuntud inimese kombel. Juhan
oli Ingl is keeles kül sugu kohmetanud, aga ta tungis mönc päe-
waga enam sinna sisse ja nüid jooksis jutt mis soms.

Kontoristi W. tütar oli priske inimene ja igapidi lõbusa
oleku kui ka jutuga. Tema tegudes ei wöinud Juhan teda
sugugi laita. Ta käis Parajas kallis, aga puhtas riides, aitas
igal pool majatallituscs ema ja tüdrukuid, kui oleks ta loodud
perenacne.

Juhan kuulis pea, et sel tüdrukul juba mitu kosilast käinud,
aga ühtegi ei ole ta wastu wötuud, nad olla kõik kerged wilja-
pead olnud, kes aga raha, aga mitte naist ja abikaasat otsima
tulnud. Wi l lur i kütus kirjadcs Juhanist oli tütarlapse südant
juba enne Juhani nägemist mõnesuguse mõttega täitnud, mõnda
korda oli tema ütelnud: ,,See on mees minu meele järele, see



wöiks mu isa asutust täiesti edasi ajada." Nüid õppis ta Juha-
nit iga päew enam ja enam tuudnia ja „ saagu niis saab, noota
pean In ina selle noore mehe järele wiskcnna," seisis kindlasti
noore neiu südames.

Aari wecri mööda nõudis neiu Liine, nõnda oli konto^
risti tütre nimi, Juhani wanemate kui ka kõige tema elu lugu
järele. Kõik mis ta kuulis, sest Juhan rääkis ilma kawaluseta,
kinnitas Liinet wecl enam omas ettcwötnüses. Waene laps oleks
ju jõle olnud, kui ta teda ara põlgaks. Liine küsis, kuda Juha-
ni l Londoni linna elu meele järele olla ja tas ta ei soowiks elu
ajaks siia pesa pidama jääda?

Juhan wastas: ,,Londoni elu' on wäga suurt moodi ja
siia ei tohi mina koguni jääda, waid pean jälle oinal ajal siit
edasi tõttama, sest nõnda on minu peremehe käsk."

/Aga kui teie siin ise peremeheks asute, siis arwan, et teie
peremees selle wastu midagi et ütle," wastas Liine.

,,Kuda wöiks see minul waesel wöimalik olla, siin suures
linnas peremeheks asuda?" küsis Juhan.

„ Selle eest saaks minu isa muretsema, sest teie olete temale
hoopis armsaks läinud ja ta teeks seda hea meelega," ütles Liine
punastates.

,,Gi, mu tallis preili, teie isa ei saaks seda mitte tegema,
kui mina teda ka pölwili sellepoolest paluks," wastas Juban.

,,Kui teil aga tahtmist oleks, siin ennast oma jalge peale
seada, ta saaks seda wist tegema."

Wecl armsamast waatas Liine Juhani otsa ja kui paluja
silmadega oleks ta juurde lisanud: ^Noormees, waata mu otsa
ja palu mind eudalle eluajaks abikaasaks sa sa oled Londoni
linnas efimine kontorist ja mitme miljoni peremees; üks sõna
minu suust mu isale on küllalt ja õpetaja siud meid igawesti
palwe sõnadega ja kuld rõngastega."

Juhan luges õieti seda Liine silmadest ja oleks wist ehk
tütarlapse ette maha langenud, kui mitte juba üks töine nägu
tema südames aset ei oleks wötnud.

Kõige ohtu oli Juhan wäga ilmrahuta ja öösi ei tulnud
und ta silmi. M i s pidi ta tegema?

Liine oli noor ja kena, ta isa igapidi auus mees ja rikas,
ja Liine armastas tugewaöti teda. ,,Liiue on sinu wääriline,"
ütles üks beal tema südames, aga töine heal hüidis jälle:
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wöid sa oma esimise armastusele nõnda pea külmaks minna ja
oma südame wannet murda!" Nõnda waewas ta ennast kõige
öö ja oli töisel päewal kahwatanud ja haige näust.

/ M i s teil wiga on?' küsis töisel päewal kontorist kui ka
tema tütar.

„ Nägin öösil kurja u n d / wastas Juhan.
„ Sellega tahate meile tuhka silma wisata, see ci ole oige,

teil peab midagi ihu wöi waimu poolest wiga olema."
„ M inu l ei ole ühtegi wiga, aga mina mõtlesin oma kodu-

rabwa peale ja see peletas und minu silmist."
„ Si is oleme tõtt rääkinud, tuhka tahtsite oma kurja unega

meile silmi wisata; aga wist on teil mõni armas hing kodu-
maale jäänud, kes und filmist hurjutas."

Postipoiss toi kirjastd majasse ja Iuhanille ka ühe. Inban
tõttas oma tämbri, tõmbas kirja lahti ja luges:

Armas Juhan!
Teie kirja Stettini linnast olen kätte saanud ja rõõmustan

wäga, et minu peale mõtlete; kiri oleks pea papa kätte saanud,
aga önn oli weel, et mina teda postipoisi käest kätte sain.

M inu wauematega läheb elu wäga pahasti, papa on suurte
õnnetuste läbi palju kautanud ja üsua praegu tobe woodis; kas
tema weel sealt ülesse tõuseb, on teadmata, sest tohtritel ei ole
suurt lootust. Mina olen palju nende päewade sees nutnud,
aga seal juures ka Teie peale mõelnud. Kui nunn papa sureb,
siis olen kui lind oksa peal, ega tea, kus meie mammaga pead
peame panema, sest mõisat ei wöi meie siis enam walitseda, waid
peame seda ära müima, omad wölad tasuma ja mis üle jääb,
sellest elama. Ümberringi möisniknd on meie wastu hoopis kül-
mad, (^rahw Arthur on mõnda korda siin olnud ja ennast
minn wastn wäga lõbusalt näitannd, aga mina ei wöi teda
omas südames armastada, sest Teie nägu on seal sees aset wöt-
nud. Ärge pange pahaks, et nõnda kirjutau, aga mina ci wöi
senna midagi parata. Mina olen hea terwise sees ja walitsen
nüid enamift mõisat.

Teile head terwist soowides ja loomulikku kõdu tulekut pea
nälia igatsedes jään Teid südames kanoja

Adele.



— 48 —

„ Adele, Adele! kuda wöid sina mind nii kindlasti armas-
tada ja mna sugu niinu pärast põlata? l^irabw Arthur wöikc-
sind pea õnnelikuks ajalikus olus teha, aga sina lükkad teda
enesest ara ja hoiad ennast tuules ja ohus seiswa maja kulles.
Mina olen süüalune, et Adcle inind armastab, mina olen lap
sega lapselikult mänginud ja mängust on tõsidus tõusnud."

Juhan istus maha ja kirjutas pitka kirja Adelele, kus ta
ara seletas, et nemad eladeski töine töisele ei kõlba. ,,Meid
lahutab õpetus, seisus ja rikkus, — inina ei wöi Teile ühtegi
head elu pakkuda" j . n. e. Juba seisis kiri kirjapaunas ja pealkiri
peal; aga korraga kargas Juhan ülcsse, sammus mööda tuba,
kiskus kirja tuhaudeks tükiks, wiokas ahju ja ütles: /Adole,
minule olete teie trun ja mina taban ka teile truuks jääda,
saagu meie eluloost mis saab. londoni linnale kõige leina
neiudega pööran mina selja, kui neitsid siin ka kulla hnniku
sees istuksiwad."

Ta tõttas kontonsse oma tööle ja oli sest tunnist saadik
külm kui kiwi Liine wastu, kes kõhe tundis, kust tuul

VII.
Jätame Juhanit tema reisi peale ja waatame weel kord

lugu U. mõisas.
Kahjud rölmsiwad U. inöisnikku pörnui sisse ja haigus, kel-

lest Adele Juhanille teada andi^, wöttis iga päewaga enam wöi-
must. Just kui "<ul,an Pariisi linna tõttas, kanois U. niöisa
rahwas oma härrat surnu- ehk kalmu-aeda. Ta maapealne ivis
oli otsas ja muld kaisutas teda niisauia hellasti, kui mõnda
saunameest. S i i n pinna peal oli suur wahe iga inimese wahcl,
aga pinna all kõik üks.

Adele käis mustas leina riides isa kirstu taga ja ema
jampsis hirmsas peaaju põletikus kõdu ja wöitles kord krampide
käes ja iga silmapilk wöis ka tema langeda. Ja tema langes
ka, kui sügisene lelu puust. Kolm pänva peale armsa mehe
lahkumist tõttas ta temale järele. See oli pauk Adelele, niis
lihast ja luust kuuni üdini läbi lõikas. Kui ^ärtsinnd lillikene
kõikus ta pool nõdras meeles mööda tnbasid ja hüidis kui weike
lapsuke isa ja ema järele, aga nende armastuse sõnad seisiwad
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igawesti lukus. Üks inimesest suurem wöimus oli neid oma taht-
mise järele lahutanud, igawesti lahutanud.

Peale wanemate sunna tahtsiwad wölguikud oma jagu saada.
Krediitkassa oli efimine, kes Adele käest järele päris, kas ta oma
mõisat ara müib, wöi ise tahab edasi pidada. Mõned muud
wolgnikud pärisiwad kõhe oma raha, aga nende summad ei olnud
mitte suured. M is pidi Adele nüid tegema? Tema mõtles
tunnid ja päewad, aga otsa ei saanud ta kuskilt. Pealegi kis-
kus uüid mõisas iga üks oinale poole ja laastasiwad, kus wöisi-
wad. Grahw Arthur oli kül ennast aitajaks häda ajal pakkunud,
aga Adele oli teda enesest ara lükanud, ja nüid teadis see, mis
temal Adele poolt oodata ja loodata oli, ta ei näitnud ennast
mitte enam U. mõisas ja endine armastus tahtis wägisi wiha-
waenuks ümber muuta, aga Arthur oli oma ,,wana inimese" üle
weel peremees ja surus teda, nii mitu korda ta teda ka ülesse
kihutas, jälle maha ja seda ei oska meie päiwil palju, waid
katsuwad kõhe oimetusele weel abiks jõuda ja augu kaldal seisjat
kõhe auku lükata.

Adele wiimne nöuu oli, wana kontoristi Wi l lur i juurde
minna, temale oma häda kaebada ja abi otsida.

Seda tema ka tegi. Wil lur wöttis 'Adelet waga lahkesti
wastu ja kuulis tema häda.

„Muige inöisa ära, Pange ülejäädaw raha intressi peale,
üirigc linnas endalle maja ja teil on kõige öntsam elu."

,,Seda ei tahaks mina koguni teha," wastas Adele, ,,mina
tahaks mõisat edasi pidada, künni "

„Künni mõni mõisniku poeg teile abiks tuleb ja teid lunas-
tab, eks ole oige, mu preili?" ütles Wil lur.

,,See ou tõsi, et mina ühe iuimese pärast mõisat tahaks
edasi pidada, aga see on nüid wöeral maal ja tuleb wift mõne
kuu pärast tagasi."

,,Aga kas teie wölgnikud teiega uii kaua kannatawad?"
küsis Wil lur.

,,See'p see asi on, ja sellepoolest tahaks mina teid paluda,
minule käemeheks asuda. Teie olete minu wanemaid ti!'ti awi-
tannd, ega teie siis ka mind maha ei taha jätta."

„Tohin mina teie oodatud iuimese uime teada, siis eht teeks
miua teie tahtmist," wastas Willur.

Pärn. Juhan ja Mtlt. 4
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,,Olgu siis teile teada, ehk teie kül seda eladeski mõelda
ei woinud. Teie kanbamaja abilist Juhanit ootan mina ja tema
pärast ei müiks mina mõisat ara."

,,Iätke nali naljaks!" hüidis Wi l lur ; „teie mõisniku preili
ja tema minu õpipoiss, ei see lähe korda!"

, , Ia ometigi oleme meie üksteisele truust töutanud ja selle
ees ei seisa nüid enam ükski. Suur kahju on minul minu
wanemateft, aga nad ei oleks omal eluajal seda minule lubanud
nende ees rääkida, mis mina teile nüid awaldan."

,,Minu Juhan teie peigmees! minu Juhan! Sel waesel
poisil jookseb onn kui hiir kassile ise suhu. Tema on minu
juures efimine auus mees olnud, mispärast ta mmil armastust
põhjani oma käsuks on teeninud. Teile soowin head onne ja
head elu ja tahan nüid ohjad teie mõisa peal oma kätte wötta.
Mina olin mõne aasta eest ise mõisa pidaja, kuda seda teate,

'siis wöin teile wäga hästi abiks olla."
„Tänan teid südamest ja minu Juhan saab sedasama tegema."
„ Juhan on seda oma kujade läbi juba teinud ja mind

omaks isaks tunnistanud, siis ole julge, et Wil lur ka oina poja
eest hoolt mõistab kända."

Adele süda kargas röömu pärast, sest ta teadis, et Wi l lur
enam wöis temale abiks olla, kui mõni muu; sest Wi l lur i l oli
raha ja tuline tallitus, kui tema asja korra käsile wöttis.

Weel selsamal päewal tõttas Wi l lur U. mõisa. Ta uuris
kõik kirjad läbi, rehkendas mitmed raamatud järele, kutsus mõisa
walitseja enese ette ja küsis kõige põhjade järele ning lubas tema
palka maksa ning temale weel kingitust teha, kui ta hästi ja
oma käsu nõudmata walitseb. Kirjutas krediitkassa walitsusele,
et ta möifa wöla eest seisab, kui ka kõige muu maksude ja küsi-
miste eest. Ühe sõnaga, Wil lur seadis jälle walitsust ja korralist
töö elu jõudu paigale. Wiimaks waatas Wil lur maja.seestpidist
korda järele ja leidis siit palju kraami, kulla, hõbeda ja kalli kiwide
kraami, mis ühtegi headust ei saatnud, waid aga raha surnult
oma kõhus pidasiwad. Ta palus Adelet, kõiki üleliiga asju
rahaks teha, siis wöida ta ehk mõisa wolad kõhe tasuda. Adelel
ei olnud ühtegi selle wastu ja Wil lur kraamis kokku, mis wöis,
ja wedas linna. S i i n tegi ta kõiki rahaks ja waata, tema ei
olnud waletanud, asjade eest sai tema weel rohkem, kui mõisa
peal wölga oli.



„ Hurraa!" hüidis Wi l lur , M i M c l e ühel päewal jälle
tema majasse astus, ,,teie wanemad on asju wäga armastanu-
wad, siin seisab 30,000 rubla, mis nende eest olen saanud, ja
teil on oma jagu weel kõdu. Kui lubate, siis maksan kohc teie
wölad ja teie olete täie U. mõisa omanik."

„ Tehke seda," wastas Adele, ,,aga minul oleks ka raha
sugu waja; tahaks mõnda osta ja oma Iuhanille ka röömu
teha, kui tema jälle kõdu tuleb."

,,Siin on tuhat rubla. Preili, sellega arwan teid läbi
saawat."

„ Niipalju raha ei ole mina eladeski soowinud," wastas
Adele, ,,sadast on küllalt."

h u r r a a ! See teeb südamclle röömu, waesid ja hädalisi
awitada! Aga preili, teie olete nüid kõigist wölgadest lahti, siis
ärge elus neid onlale soowige; pidage ka Juhanit oma käe all,
kui see ehk ülemeeleliseks tahab minna, ja Jumal õnnistagu teid."

,,Aga, auulik Willur, mis on teie waewapalk kõige teie
suure tallitust juures?" küsis Adcle.

,,Minu waew on juba tasutud, rööm hädalisi awitada on
minu palk. Teie sunnite mind wcel kord omas elus abielu peale
mõtlema. Aga tühi paljas laste mäug, minule ta enam ci kõlba.
Kui kord wanaks saan ja ise ennast enam ei jõua aidata, siis
palun teid, auus preili ja oma Juhanit, minu eest muretseda
ja minule U. mõisa rohu peal püherdada lubada."

,,Wäga hea meelega, kui seda aega näeme, — mõnikord
lähewad noored wanade ette," wastas Adele.

Wi l lur i tuapoiss astus sisse ja audis teada, et üks noor
härra Willuriga kokku tahab saada.

,,Palu teda sisse astuda."
Noor mees astus sisse, teretas ja jäi kui walge post ukse

körwa seisma.
„Astuge ligemalle," hüidis Wil lur, kes praegu sametise

sohwa pealt ülesse tõusis.
Noor mees astus ligemalle.
„Juhan, mu kallis Juhan!" kiljatas Adele ja langes

noore mehele wastu rindu ja surus mitu magusat musu tema
suu peale.

Wil lur pomises isccmselle: ^Wötku teid weel, teewad otse
minugi südame sojaks."

4 '
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Juhan kiskus ennast Adeleft lahti ja langes Wi l lur i kaela
ja nüid ei aitanud ükski asi, Wil lnr pidi ka kord suud andma,
ct tuba laksus.

,,Mu lapsed," luiidis Wil lur, ,,antke weel kord ükstöisele
kätt ja Jumala onnistus olgu teie juures!" Nende sõnadega
tõttas tema uksest wälja ja kui keegi Wi l lur i silmi oleks teraselt
waatanud, oleks nad sugu niisked leidnud.

Juhanil ja Adelel oli nüid palju rääkimist, küsimist ja
wastamist, mida meie kõik enam ülcsse ei jõua kirjutada.

Sel õhtul peeti weel Wi l lur i majas weiksed kihlused ja
sellest wötsiwad mõned Wi l lnr i sobrad osa, kes aga kõik pidiwad
selle peale kätt andma, et nad tänasest juhtumisest kellcgille ei
pidanud jutustama, kuuni tulewal Ma i kuul õpetaja kantsli pealt
seda kõige rahwalle saaks kuulutama; see tõutus sai ka täiesti
peetud. Juhan pidi töisel päewat kõige oma teereisist aru andma
ja raha kulu rehnungid ülesse andma.

Juhan ei olnud Wil lur i rahast sugugi kulutanud, waid
oina teenistuse rahaga ennast aitanud ja see rõõmustas Wi l lu-
rit otsata.

Adele sai jälle oma mõisa saadetud ja temale üks mõistlik
öpetud nacsterahwas selsiliseks antud. Muidugi teada käis Wil lur
Juhaniga tihti nüid U. mõisas ja rahwas jutustas mõndagi:
kord olla Wi l lur mõisa omanik ja preili tema wang, kord jälle
olla Wil lur peigmees, künni tulewane M a i kuu kõikide silmad
pärani kiskus ja Juhanit kui tõsist peigmeest teretas.

Mitmed kahetsesiwad, mitmed pidasiwad seda naeruks, aga
asi läks oma soodu edasi ja 20"'^ Ma i kuu päewal peeti W. linnas
Wi l lur i majas röomulikud pulmad ja nüid kuiwasiwad kõik jutu
jõed ja suud seisiwad igal ühel lukus.

Juhan ja Adele jäiwad csite Wi l lur i tahtmise peale W.
linna elama. Juhan aitas teda kauba lallituses ja Adcle muret-
ses maja korra eest. U. mõisa sai rendi peale antud, aga selle
tingimisega, et paris peremehel üks lilliaed ja mõned kambrid
iga korraks pruukimiseks lahti scisiwad.

Adele sai linnas Pea mitme noore hästi koolitatud nacstc-
rahwaga bürgerlikust seisusest tuttwaks ja leidis täiesti röönmlikku
seltskonna elu nende keskcl; mõisnikud hoitsiwad ennast temast
eemalle ja Adele ja Juhan ka nendest, ehk küll mõned raha ega
mõistuse poolest poolt meie tuntud rahwast ülesse ei kaalunud;



aga mis teha, fui meie maal weel suured waheseinad seisuste
wahel seisiwad ja praegu weel seisawad.

Kooliõpetus saab aga ueid aja toimetusel enam ja enam
maba kiskuma ja inimest inimese ligemalle nihutama.

vm.
londoni linnas peetakse selsamal ajal ka rõõmsaid pulme,

kui Juhan neid W. linnas pidas. Kaupmehc hästi koolitatud
tütar Liiue saab mehele, aga mitte mõne kaupmehele, waid ritte-
rille. Peale pulmade reisib noor paar kõhe I taal ia maale, sealt
Schweitsi mägedesse. Põhjatu rikkus mölemilt poolt on seda
abielu põhjendanud, rikkus hoiab teda ka ülewel. Aegamööda
saawad aga noor rahwas töine töisele armsaks ja nad elawad
õnnelikku elu. Aine mõtleb kül mõnikord salajas wcel Juhani
peale, aga lustilik elu Peletab kõik mõtted ara ja praegune mees
on kõige armsam. Kaupmees W. on oma kaupmehe nime naela
otsa riputanud ja teda kutsutakse lordiks ehk meie keeli mõisni-
kuks, ja seda niine peab tema ju kandma, muidu ci kõlba ta
oma wäimche körwas lauas istuma.

Aga kuda on Liinelc niisugune önn majasse jooksnud?
Londoni linnas oli suur pidu, kus palju möisnikkusi ja

ülemaid kaupmehi oma perekondadega osa wötsiwad. Selle palli
peal oli ka Liine ja üks wöeramaa noor mõisnik. Nende sõbrus
kaswis terwe õhtu ja noormees wandus igawest truust Liinele
ning seda ta ka täitis. Mitmed köigutasiwad kül selle juures
pead, aga Liine oli miljonite pärija ja see tegi kõik heaks. Kähe
aastase reisi järele pöörafiwad noor rahwas oma mõisa peale,
kus Liine esimine perenaine majas oli.

Vanaprouale aga ei olnud poja abikaasa esiotsa mitte meele
järele, aga aegamööda leppis ka see poja ^valitsemisega ja rahu
pööris majasse, sest Liine mõistis wana prouat õigel ajal armas-
tusega lepitada.

Übel wäga ilusal päewal juhtus grahw Arthur oma noore,
kõigist ümberkautsc mõisnikkudest wäga auustatud prouaga Wi l lu r i
kontori, oma mõisa tarwitust muretsema. Juhani silmad lange-
siwad kõhe proua peale ja omaks suureks imekspanemiseks tundis
tema Londoni linna Liinet jälle ara.



sedasama sündis ka Liine juures, aga tema tegi ennast
ime wöeraks. Arthur aga läks sugu oma asju raha pangas
tallitama ja Liine pööris jälle Wi l lur i kontorisse tagasi; siin
andis ta Iuhanillc kätt ja palus muu rahwa juures tema sündi-
mise seisuse üle suud pidada. Seda täitis Iuhau ka mehiselt
ja aegamööda said weel Juhani kui ka Arthuri prouad salajas
töine töise sõbraks, aga nende mehed jäiwad wöeraks.

Wi l lur pidas weel mõnda aastat oma kaupmehe ametit ja
kaswatas raha, oma kuuekümmnemas aastas jäi ta haigeks ja
surm surus ta silmad 'kinni. Juhan ja Adele, kui ka nende
lapsed nutsiwad teda wäga kangesti taga, tema oli neile tõesti
isaks ja nöuuandjaks igal pool olnud. Omas testamendis oli
Wil lur kõik oma liikuwat ja liikumata warandust oma Juhani
ja tema lastele linkinud ja seda ei olnud mitte pisut. Juhan
ei tahtnud enam kauplemisega tegemist teha, waid tegi kõik rahaks,
ostis weel töise mõisa ja elas õnnelikku elu.

Ühel päewal tuli üks wana halli Peaga sant Juhani mõisa
ja palus armu andid. Juhan küsis tema niine järele ja ta
ütles enda nime August Molleri olema.

August Moller, see on ju minu isa suur wölgnik, mõtles
Juhan ja küsis: ,,Tuntsite teie omas noores pölwes üht Juhan
Tangut?"

,,Tuntsin kül ja mina olen tema kirstnnaelaks saanud.
Mina laenasin tema käest mõne saja rubla raha ja hakkasin üht
trahterit pidama, aga Jumala onnistus lahkus minust, mina
sain pangrotiks ja pidin aasta otsa wangis istuma. Mõnda
olen mina püidnud hakata, mõnda ametit ja seisust, aga sandikepp
on minu osaks arwatnd ja selle seisuse sees poen mulla põrmu."

„ Istuge wanakene," ütles Juhan, ,,mina tahan teile südame
kinnitust tuua."

Juhan tõttas oma kambri, tõmbas raha kwiitungi omast
weiksest emast päritud kastist wälja, wottis pudel weini ja mõnda
muud weel südame kinnituseks ja tõttas wanakese juurde.

Juhan kallas klaasi täis, mis wanakeue rõõmuga tühendas.
,,Töise jala peale ka," ütles Juhan. Wauakene sai üpris rõõm-
saks ja jutustas palju omast elust, aga wahel kahctses jälle waest
Tangut petnud olema.

,,Kas tunnete seda kirja, wanakene?" küsis Juhan.
,,See on minu kiri, kust on see teie kätte saanud?"
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Juhan süitas kirja põlema ja ütles: ,,Nüid, wanakene,
wöite sellepoolest silmad rahuga kinni panna, teie wölg on makse-
tud. Mina olen Tangu poeg — ja seal tuleb minu abikaasa."

„Jumal õnnistagu teid!" kogeles wanakcne silmawees.
Juhan pidas wanakest mitu päewa oma juures ja pakkus

temale oina juures aiawahi ametit, aga wanakcne tänas kõige
hea eest ja tõttas jälle mööda maailma reisima. —

Juhani järeltulijad on praegu suurt auu sees ja neid nime-
takse nüid v. G.

Kus nad elawad, jäägu lugijatele teadmata, — armastus
ei küsi tihti seisuse järele.
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ja lätl-kceli. Lakeeritud ja rulli pandud. Hind 5 rubla
50 kop. Linase riide pääl mapi sees. Hind 4 rul,' 50 t.

Kooliseadus. Hind 30 k >p.
Kuues Eest i juttotooja. Ennemuistesed juttxd. Hind 10 top.
Kulla wdimus. Hind ii0 kop.
itagle ilcno laul . Hind 3 kop.
lehekuu öied. Hind 13 lop.
Liina. Ühe Eesti tütarlapse elulugu, temast enesest jutustatud.

Hind 30 kop.
Uille pdöfas ehk elu ja a rmas tus , «ind l0 lop,
looduse õpetus. Koolmeistritele ja koolidele. I. Elajate riit.

(Piltidega;, Hind 80 lop.
Loomise saladused. Hind 8 kop.
Maakera elu ja olu. Hind 32 lop.
Mesilastest ning nende pidamisest. Hind 30 top.
Metsa roosid. L i l l e pöosa ehk elu ja armastuse tbine jagu.

Hind 8 kop.
Mängu tuba. Hind 20 kop.
Märdi-ohtu laulud ja kõned. Hind 5 lop.



Mõist l ik majapidaja ja laste kaswataja. Hind 32 kop.
Na l ja Sõber. Hind 18 kop.
Neegri kuningas Kambuba. Hind 12 kop.
Nel jas Eesn juttotooja. Hind 18 kop.
Nel jas Eest i laulutooja. Hind 18 kop.
N e l : Wene Robinsoni. Toeste sündinud lugu mööda läinud

aasta sajast. Hind 5 kop.
Naisterahwa kolm eluiga. Otsa Anne maenitsuse l ir i ja

Tökte Tiu nutulaul. Hind 10 kop.
HDberon, ehk see wägew waimukuningas. Hind 20 kop.
Oitsi Oöpik eht Na l jakad l a u l u d , noorde poiste ja neiu-

dele. Hind 8 kop.
õpetus kuida sa woid rikkaks jääda. Hind 12 kop.
P i ib l i salmid katekismusse selletusseks. Hind 12 kop.
P i i r i k iw i . Esimesed luuletused Hind 12 kop,
Saksa feele õpetaja Eest i kooli lastelt . I . ja I I , , 5 50 k.
Saksakeele vppinuse juhhatamine. Töine trüt. Hind 25 k.
Seitsmes Eest i jututooja. Hind 16 kop.
Särane M u l k ehk sada wakka tangusoola. Hind 40 kop.
Soa sannum ja terretamine ehk 10 taunist l au lo sön

a ja l . Hind 7 kop.
Söjn sõnumid. Kirja pannud M. J . Eisen 2 andes 5, w l.
Täpi-Tark oma kena knfimise ja kostmise mängidega. H. 12 kop.
Tuletorn. Ms kurblik näiteinäng kahes waatuses. H. 50 l.
Unenägude seletaja. Kõik öösiste nägemiste, wiirastuste

za nägude prouwitud seletused. Hind l5 kop.
Uus saksakeele öppimise-ramat marahwale. l. jagu. Tvme

trük. Hind ^0 kop.
Uus teekäia ramat kus sees on ilmalikud nägaemissed aga

waimolikud tähhendamissed. 3. jaggo. Hind 20 kop.
yns A33D-raam«t, a >5 kop.
Üht asja on tarwis. Uus jutluse raamat. Hind köitmata

1 rubla «« kop., köidetud 2 rubla.
Uks ramat mannast rahwast. Hind 5 kop.
Wabnduse wöitlused. Historialik jutustus Hispaaniamaa

lahetfamaft aastasajast. Hind 24 kop.
Wanne ja onnistus. Kurblik näitemäng, lahes waatuses. H. 30 l .
Weike jutto ramat, kuö sees on nelli kentsakat jutto. tz. I 0 l .
Weike külwimees. Hi»d 40 kop.
Wene Saksa-Gesti keeli köneajud, nende keelte rutuseks

tättesaannfeks. Hind 00 kop.
Weike makeele sanaraamat. Hind 90 kop.
Wi l landi Iutupuhuja. Neli imelikku toeste sündinud lugu.

Hind 12 kop.
Wi l landi laulik. Töine parandatud trük. Hind 25 kop.
Wi l jand i Laulik. 3. ramat. Hind 18. kop.
WiN i . Jutustus Ameerika maalt. Hind 24 kop,
Wi r rwar r . Lustimäng wiies järgus. Hind 24 kop.
Wöitlennsed Plewna linna ümber. Piltidega. Hind 40 kop.

Schnakenburg'i raamatupood
Tartus.


