




^

Rilhtlln.

raslüsst >ah»l»stls.

Tartus,





Uhelm.

Wana ja noorele pääwa raskuse jahutuseks.

Tartus, i8?8.

Trük. l tub j a müüa H. L a a l m a u n ' ! i



ii

Zensuri poolest lubatud. — Tallinnas, 28. Iaimaril 18?9.

<U



Elu taw Shk tungib läbi looduse, paikese kured langewad
jälle otse maapinna wastu ja soendawad teda: Lume anged
kaduwad aedade äärest ja aasad tombawad rohelist rmdi selga.
Taim tärkab taime korwa, üks ilusam, nägusam ja tululikum
töisest. Pungas paised delme i lu ja kuulutab tulewast wil ja
tvarandust.

Karjad totawad wainule ja siit aasale. RöSmuga üpa»
lvad talled, lustis kargawad weiksed, karjatsed uiskawad, et
mets ja mägi wastu kõlab. Wangi polw on ladunud, kewade
on priiust loodulelle ja loomadele toonud. Sellepärast laula-
wad tuhanded linnud loojale kuluseks ja sadaned sarwilised am-
muw.d loodust röomus: Kewade, sa päästja, elagu! Ka ini«
nuse soontes lipub weri kiiremalt käima, ka tema saab erkwa-
maks, kui mured teda mitte maha/ i suru. Aga mis on siis
nmr d? Kust on naad tulnud? Üksinda inimene näikse üksi
looduftö muretsema, ennast tühja mõtlemisega waewama, ole
korredest kmdlusid ehitama, neid W e tllhaks muutma ja jälle
wana tööd üheste asutama.

Mme koormaid ei ole Jumal niite loonud, ega tema was-
tanc wana pois ka mite ette toonud, waid neid on inimene
ise sünnitanud ja mida enam ta muretseb seda suuremad koor.
mat ta enda kacla paale ehitab. Mure on aga laiskuse märk,
kes liiast muretseb, see ka liiast laiskleb. Tööl ei ole murega
ühtegi tegemist, ehk mure ja cöö on uiisama wastulised, kui
tuli ja wesi. Meie ei whi aga muret mitte kurwastusega wa^
hetada. Kurwastus tõuseb enamast kartusest, lahkumisest, mure
üksinda tööta olekust.



Looduse loomad ei muretse ühtegi, neil on iga pääw täie-
line töö, naad kurwastawad aga kui nende käsi pahaste käib,
ehk kui naad wanast arjunud köhast, omakstest lahkuwad, muret
ei tunne nemad. Ka Kristus surub oma löne läbi lindudest
ja lMkcstcst," muretsemist maha ja näitab selgeste, et ta mitte
Jumalast ei ole. Oma mure läbi ei paranda meie oma clu
mite karwa wäärt, waid teeme seda üksinda mõruks, hajuks ja
lvcdame oma selged meelt, mele äraheitmisele, ehk töise sõnaga:
meie tahame elust lahkuda ja surma kambri pugeda.

Kewade oli loodust wangist päästnud, aga ü'?s inimene,
nimega Wilhelm, kaupmees esinnscö kildis Eestimaa kõige ilu-
samas linnas, seisis sügawas mure wangis. Tema ei muret?
senud mite raha ega waranduse pärast, neid oli temal enam,
kui ta tarwitas, waid ta muretses oma järeltulewate pärast,
see on oma laste pärast, keda temal wecl ei olnutki. No taga
õelam, laste pärast, keda temal wecl ei olnud? küsib mõni
lugija!

J u , Wilhelm elas juba kuuet aastad abielus aga ilma
lasteta. Tuhandid oleks ta roömu sõnume kuulutajale kinki-
nud, kes loega oleks wöinud ette öölda, et la weel oma lapsi
oma käte pääle saab wctma.

Acg arututav aöia, ülleb wana sõna, ja toob ette, mis
weel ilma paal ei olnud. Ka Wilhelmile töi aeg aegamööda
noortsugu majasse ja cnne kui ta oma höbepulun oma armsa
abikaasaga pidas jooksiwad kõks poega ja üks tütar mööda tuba.
Ke3 wöis nüüd õnnelikum olla kui Wilhelm ,a tema töine
pool Alma. Wilhelmi kauba aeaiine kaswis iga paäwaga
suuremaks ja tema nimi sai kuulsamaks. Suur kui wcike põllu-
mees ametmees, kui saunamees, tdtasiwad oma suurt ehf wei-
kest maja tarwitusi tema poodist ostma, ftlle üle nurisesiwad
kül toiscd kaupmehed ja mönctki soowisiwad Wilhelmit senna,
kus kuud ega pääwa ei paista, aga mis wöiinvad nemad
senna parata, kui rahwas nende kauba majadcst mööda jooksis
ja Wilhelmi poodi ja tasku täitis.

No niis wägi tõmbas siis rahwast Wilhelmi poodi? No
mis wägi, seda ei wöi mina just karwa päält ööldu, aga W i l -
helm, kui ka tema abilised olid iga ühe wastu lahked, ci naer?
nud ega pilganud ühtegi inimest ei poodis ega taga selja ja
mis kõige ülem asi oli, lauba hinnad seillwad tmdlad, kaal
enam ostja kui müüa poole ja iga kaup ühe sõnaga häci.



Mitmes töistes poodis küsisiwad kaupmehed liiast ette ja fui
siiski kaupa sündis, tehti kaawmife jimres jälle walskust.
Naela hind sai kül maksetud, aga sääl puudus mõni lood, ehk
kes kakskümmend künart riet ostis, sai wahest aga üheksateist-
kümend ehk kül kaheküinne eest raha maksis. Tubak niisutati
weega ja külwati tuhka paale nõndasama solgiti iga kauba, aga
Wilhelmi poodis oli asi töine. Kes raha maksis, sai ka selle
eest täielist moetu ja selged kaupa. No kas Will iclmi poodis
siis sugugi ette ei küsitud?

Armas lugija, mitte sugugi. I g ^ l kauba asjal oli oma
hind pääle kirjutud ja sest ei jäänud enam poolt kopikud järele,
ega wöetud enam. Aega mööda arjus rahwas nõnda ara, et
ise asja päält hinda ära luges ja ilma suu pruukidata raha
makiis. Km mõni ometigi hinnast maha tahtis tingida, ütles
Wilhelm: Armas mees ara tingi, sa tiiad et minu poodis
seda ette ci tule. See asi maksab kül nõnda ja nõnda palju
ja nii ja niipalju saan mina säält juurest käsu, sest ilma selleta
ei woi mina mitte elava. Wötta nüüd ehk jätta. J a ena-
mast pidas ostja suud ja otsis raha.

Wilhelm oli iga ühe ostja hää tutwa aga ci kellegi sõber
ja see oli temale kõige armsam, kes kõige enam ostis.

Oma sellide üle walwaZ ta kotka silmadega ja häda sel'
lele, kes rahwa wastu ennast tore ehk ülekohtune näitas, see
oli wiimast tundi tema Ieiwa5, kus la midagi köwcrust tundis.
Selle pärast auustadi Wilhelmi poodi igast rahwa sugust ja
tema rikus kaswis iga paäwaga.

Aga ei mite üksinda kauplemisses, waid ka omas koduseS
elus clas Wilhelm õnnelikult. Tema abikaasa, nimega Alma
oli ühe sõnaga maja luk ja seespidine i lu. Juba Alma silma<
dest wois iga inimese tundja lahket meelt, töö himu, puhtuse
armastuste surmani truust oma mehe wastu lugeda ja ta kõnest
ja tasasest häälest wois iga üks midagi õpetada.

Oma rikuse juures kandis ta igapääw enam alatud, kui
körkid riid cd, aga iga tük oli wiisi pärast omeldud ja puhas.
Tüdrukuid ei pidanud Alma ka sugugi üle liiga, waid just niit
palju, kui hädaste majas tanvis laks ja kes kord tema orjusse
juhtus, see ka senna niikauaks jäi, kui aealik pulmapääw teda
saält, ehk wiimne kosilane, ara kutsus.

Mõnel muul kaupmehe abikaasal toi iga kuu töist tüdru-
kut majasse ja mõnikord weel enam, aga Alma õpetas iga



uut majasse tulejad ja kannatas nendega, kui just iga kord
tema tahtmise järele talluus ci sündinud. Ja waata, juba
mõne kuu järele oli , endisest laisast wirk, hooletumast, hoolikas,
mustuse armastajast puhas inimene kaswanud.

Oma mehe wastu oli Alma igas M i s toe sonnas naene.
T u l i Wilhelm ohtu, ehk muul ajal kortsus kulmul kõdu siis
tõttas Alma lahkel meelel temale wastu ja küsis: Armas W i l -
helm, mis sulle täna on juhmnud? Wist on pahast waimust
inimesed sind täna pahandanud? aga jätta mured muredeks ja
pahandust pahadele, tule ja aeame tunni jutu. Tihti wötis
ta Wilhelmi ümber kaela kmni ja andis tema kortsus kulmule
suud, kus M e päike selgemalt paistma hakas ja pahane röö,
muks ümber muutelud sai.

Oma lapsi kaswatas Alma igas tükis armastusega kanna-
tusega ja kui tarwis ka faristuscga. Sõna kuulmine pidi nende
juures esite pea asi olcma ja iga inimest pidiwad nemad ini-
meseks pidma ja ka mitmes tükis teenijate sõna kuulama. W i l -
helm ja Alma elasiwad kultsed maapäälist elu.

Ära kiita pääwa cnna looja mü ckud ütleb wana sõna,
ega inimese elu tema kewndcl. Qlscgu torili rahl' ja pilkse
nooled kõige ilusamat, wagamat fuwc iln>a ahastuse oruks
muudab, nõuda tormab inimese elus cnnctus säält sisse kust
meelgi ei wöclnud, ega südame saladus ette kuulutanud: W i l -
helmi kauba aeamine kaswis iga pää" aga sa sellega ka tema
söbrade hulk ei mitte üki^nda Europas, waid ka töistes maa<
ilma maa jagudes. Iseäranis oli tcmal uue maailma ehk
Amerika maaga tihti tegemist. PuuwM, hea tubakas, suhkur,
wärwipuu ja weel mitmed muud kauba kraamid pidid üle
mere toodud saama ja tihti uius pool Wilhelmi roarandust
wee pääl. Se l ajal ei olnud wccl wcc ega maa päälsid wa-
randuse kinnimse kass^sid, waid kui tuul, torm ja mcre lacned
wöidu oma käte kiökusimad, siis oli täna miljonär homme sandi
kepikandja, kui ta mitte oma kätega midagi <i mõistnud korda
saata, kus endale, kui ka töiste inimcöttle käsu tuled.

Ka Wilhelmi warandus mus tihti wee pääl, aga iga
kord toiwad laewad tcda riku mata sadamase ja iga korraga
kaswis raha kaSsas. Wilhelm ei pannud aga oum südant
uute oma raha külge, waid jagas tä i ' Pihuga, kus waja oli
ja selle eest tänasiwad tcda waescd ja önnistasiwad tema maja
elu korda, mis w,st tacwas paremat wilja köndis, kui nwne
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maapäälsi wiitse jumala onnistus, mis ka tihti raha eest
saada on.

Kükökümmcnd aastad mure liust elu aeafi olid tuule tn-
wul mööda jõudnud, Wilhelmi esimene poeg õpis gymnafi-
umi töises klassis, töine neljandamas ja tema ainukene tütar
walniistas ennast suure tütarlaste kooli waötu kõdu, kuhu ta
paale Iaanipääwa lootis wastuwoetud saada, sest elementare
ehk alustuse kooli oli ta juba läbi teinud. Suwe väike pais-
tis soojaste ja tõmbas iga inimest toast 3ue luhwtissc.

Ka Wilhelm istus omas ilusas rohu acdas tugewa pärna
puu all imunguse laua ääres, mis kohwi riistakega taidelud
oli, kelle sisse praegu Alma kohwimärga walas ja oma lapsi
jooma kutsus. Päägi istus terwe Wilhelmi perekond koos ja
aeasiwad ühest ia töisest asjast juttu. Lapsed lahkusiwad warsi
jälle wanemate juurest,ja Wilhelm ütleS Almale: Aga sul on
oige kcna tütar, kui mina. weel noor meeS oleks, siis tuleks
kõhe sinu juurde kosja, Ära oma last kenaks hüüa wastas
Alma tasaselt, kc5 tqäb mittu tuult weel Selma, nõnda oli
tütre nimi, jala alt läbi puhuwad enye kui pulma tuul teda
meie majast ära puhub. Ta on weel alles laps.

Ja muidugi laps, wastas Wilhelm, aga kui ta seda
moodu edasi tärkab, siis saab temast pai laps.

Jätta nali töiseks korraks, wastas Alma, waata fääl
tuleb postikicjakandja meie rohu aeda, wist toob meile kirjasid.

I.i muidugi kirjasid, wastas postikandja, kes wiimist sõna
Alma suust oli kuulnud ja päälcgi wäga palju, ning luges
wiis kirja laua paale.

Wilhelm waatas kirjad wäljaZ poolt läbi ja ütles: See
kiri on Peetcrburgist, ste kiri Hamburgist, kolmas Parisist,
aga see näitab loguni Amcrikast tulnud olewad. Ta luges
esite lähemalt saadut kirjad läbi ja ütles: Tühjad paljat wa-
brifutc kuulutused, kes oma tööd minule kaubelda pakuwad,
aga need jääwad wastamata, seda sugust kraami on minul
juba küllalt, aga mis tulcb kaugclt maalt. Ncnde sõnadega
tõmbas ta kirja lahti luges mõned ridad ja ütles: Kuule imet
Alma, üks Amerika suure maa pidaja palub mind tänawu
suwel weel tema juurde külaliseks tulla, lubab minu senna- ja
tagasi reisi omast taskust tasuda, otsegu ta mind enda sauna
meheks arwab, ja tahab minuga puuwilla kaupa sobida, kuS
juures ta minule ime odawalt müüa tahab. ' Tema elab kolm
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penikoormad New Orleani linnast kaugel. 3a annab wäga
sclgeste oma nimekirja laada ja palub mind wäga tema palwet
mite kuulmata jäta. Juba mõne aasta eest tahtsin mina ftda
reisi ette wolta, ja nüüd tulcb ta kutsumata ette. Alma, mis
sa arwad sellest nõust? Ära aea tühia juttu, armas Wilhelm,
molle, sa oled juba pää wiiskiimmcnd aastad wana ja whad
pilka waewalist mere sõitu ette wStta. Paljugi on Ame<
rikamaale purjutanuwad, aga mitmed ka senna oma elu
jätnuwad.

Naeste rahwal on ika surmaga tegemist, wastas W i l -
helm, otse kui oleks surmal woimus meie üle iga tahtmise
järele meid siit ilmast ära kutsuda. Mina arwan, et pea asi
ühe suure walitjeja käes seisab, kes oma teendri surmale käsku
annab, seda ehk töise inimese elu küinalt igaweste ära kustu-
tada, ja kui tal siis luba käes ei küsi surm sugugi, kas tema
ohwer maa wöi mere paal, oma armsamate l igi, ehk neist
kaugel wana woi noor on, waid lõikab laime ära, mis siis
aega mööda närtsib. Surma ei ole meil tarwis sugugi
karta, waid enam seda, kes surmale woimust annab elu kus,
tutada. J a mis on siis surm?

Alma, üks lahkumine waimulikust, ihust üks priiks saamine
wangi kojast, muld saab mullale jälle tagasi antud, ja waim,
elu elule. Kus se elu jälle edasi elab, mis suguses olekus,
mis suguses töös ja lallituses, sille üle on paksud raamatud
kirjutud ja elawad inimesed oma mõtlemist aastate ajad wae-
wanud, aga weel kecgi töe p3hja pääle juhtunud. Kdik, mis
meie sellest tääme, on aga arwamine, pimedas kobamine ühe
ukse kallal keda aga wist surelikud inimesed iialgi ei leia. Usu
õpetajad näitawa ühte, loomu uurijad tõestud ukse poole, aga
kinni on uks mõlemate eest ja tee kaotab ennast igawese laande.
— Üksinda surm näitab meile wiimaks selged teed, aga surub
meie uulcd kinni, et elawatele ühtegi täädust meie ei wöi jäta,
ja segab tceradad nõnda segamine, kust ükski enam teed omakste
juurde tagasi ei leia. Wa i on sinule Alma mõni elaw hing,
ehk nimi tääda, kes surma orust tagasi on pööranud ja meile
täädust toonud mis saal pool surma ust sünnib? Kõik, mis
selle poolest ülewel seisab on aga suur arwamine. Seepärast
ära ktuda minu reisi üle ühtegi, kui minu pääwade aru täis
ei ole, siis tulen mina terwelt jälle sinu hõlma tagasi ja jut-
lustan sulle mis silm näinud ja körw kuulnud. —
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Wilhelm, sa tahad toeste minust ja omast lastest, omast
fodu paigast ja isamaast lahkuda, meid kurwastuse ja ootamise
ahastusse jätta, üksinda oma hmm täitmise, oma acaliku käsu
pärast. Keelda ei taha mina sind sugugi, sest kõik mis mina
praega olen, on sinu anne, sinu käest olen mina seda kuldsed
aealiku elu saanud, sa olcd mind madalusest ja wacsusest oma
auu järje pääle tõstnud.

Armas Alma, jätta wanad meelde tuletused, ma ei ole
ilmaski wccl kahetftnud, et ma sind, kui maha rõhutud taime,
oma külge olen sidunud. M o naabrid naerfnvad mind kül
kolmekümne aasta eest, aga nende nacr on kahetsemiseks ümber
muudetud. Mina olen armastuse pärast sind leidnud, aga
mitte raha ega waranduse pärast. Ja mis aitaks minule mo
warandus, kui sind saal sees kui iilgawad ttamanti ma ei lciaks.

Sa olcd tst rääkinud Wilhelm, minu wara poolest, aga
teamandi kiwiks so elus ei ole ma wecl jõudnud saada, ehk
mina kül seda iga pääw olen püüdnud saada, wastaö Alma
alandlikult.

S i i s oled sa täna selleks ennast näitnud, jää ka wiimse
lahkumiscni selleks, siis olen mina juba maa pääl õnnelik.

Purjuta siis armas Wilhelm üle mere, kui so süda sind
kõdu ci lase elada, aga mõtle ka laugel oma Alma pääle,
kellel iga sinu ara oleku tund aastaks saab wenima, kus
mina iga tundi ara arw m millal sina jälle siin pärna al, ehk
toas laua äärcs minu körwal seisad. See kõige wägewam
walitseja hoitku sind iga õnnetuse eest.

Wilhelm tõmbas oma armast Almat waStu rindu ja ük5
hiilgaw wee pisar mõlemate silmist kinnitas armastuse sidet
weel kowemine.

Wilhelm oli omas ette wotmises kaljune, selle parast toi-
metas ta juba pääle selle kõne omad asjad waga korra pääle,
andis walitsust oma kõige ustawama selli kätte ja purjutas esi'
mese kindla laewaga Amcrikamaa poole. Lahkumine oli o naks-
test wäga raske, ja Alma kui tema tüttar Sclma nutsiwad
mõnda pääwa lahkunud isa järele. Pojad näitasiwad siin
juures mehist meelt ja püütsiwad murelisi mitme suguste
trööstimistega lahutada.



Amerika maal.

Wilhelmi teereis üle Atlandia mere läks hää ilmade ja
laewade kasutoowa tuulcdega hästi korda. Laew purjutas kõhe
teed New Iorki linna alla, kuhu Wilhelm mõnda kirjade läbi
tutwad kaupmeest waatama tahtis minna ja pääle selle oma
teed New-Drleangi ette wöta. Igal pool New-Iorkis wöeti
Wilhelmid auuötusega wastu, sobiti uusi kauplemisi ja aeti
mõndagi tundi Europa ja Amecrika asjade üle magusad juttu.
Mitme asia poolt näitas Amerilamaa Wilhelmile parem kui
Emopa, aga kui ta oma sebradega üle turu tolas, pidi ta
wagise seisma jääma ja jälestusega inimese kaupa waatama
jääma. Si in istufiwad wanad ja noored neegrid oma isan-
date wahi ,al turu paal, neid kutsuti kui elajaid tugewuse
järele ja makstti selle järele hinda. Wagise tükisiwad pisarad
tema silma, ja tihti ütles ta omas südames: Eks need ole ka
inimesed! Omalt isa maalt weetakje neid wagise ära, ei
küsita, mehe ega nacse, lapse ega wanemate armastuse järele,
w aid kui palju raha mina nende eest saan. Immes.- olik on
siin lõpnud ;a elajatest wähem olik alganud. Raha, seda teed
foik sina! Kui juba siin inimese^kaup nii õitseb, mis sugune
saab ta weel New-Drleangis olema. Ma pööran parem selga
selle maale ja tötlan jälle omakste juurde, mõtles Wilhelm
edasi, ja see oli jumalik mõte aga warsi tegi töine HM selle
mõne otsa. Sa oled kord Amerikas, siis toimeta siin omad
asjad korda, toist korda ei tule sa jälle nii pca siia. Mõne pääwa
järele rli tema toimetus siin linnas otsas ja ta purjutas laekaga
New-Drleaugi poole. Mida lähemale ta linnale jõudis seda
raskemaks läks ta süda. Alma ja Eelma seisiwad tihti ta
silme ees ja mitu kord öifas ta öösil nende nimesid, aga
ümber pööramine oli nüüd hiliaks jäänud. New-OrleangiZ
oli temal weel enam k^uba tutwaid kui New-Iorkis, miksparast
teda siin wäga auusaste wastu woeti ja armsaks peeti. Si i t
tulwate läbi kuulas ta istaniku Kungru järele, kes temale
mõne nädala eest kirja oli saatnud ja sai kuulda, et ta toeste
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wäga rikas meeb olla, kcllel sadanded päris orjad ööd ja pää<
wad raha koguda. Poole maailmale läkitada Kungru härra
puuwillu ja osta iga neegri laada aeal kõige enam neegri orje
ja ta kaotada neid iga aasta surma läbi kõige rohkem Naeft
ci olla temal mitte waid üks ainukene truu teener, kes igal
pool tema käskusid täita.

Kungur olla alles arwata kolmekümne wiie aastane meeS
ja mõne kümne aasta kohta LSune Amenkamaast põhjatu
rikusega siia tulnud.

Seltslikus elus olla ta esimene mees. M kaupmccs,
kelle juures Wilhelm jälle Kungrust rääkis pakus ennast temale
seltsimeheks ja juhiks Kungru ibtantikutesse?

Korraga läks uks lahti ja üks tugewa lehaga, punase
läbi löikawa silmadega mees jahi riides, püslulid wbö wahel
astus sisse ja teretas kaupmchi otftgu oma orjasid tugewa
köwa häälega ega wötnud ulülsigi siin juures pääst.

Lühikese kõne järele said kungur ja Wilhelm tutwaks ja
nüüd oli kärust lammas ümber muudetud. Woi teie olele see
rikas kaupmees Wilhelm, Lääne mere kubermangust kellelc siit
k.upmehed aastas miljonite eest kraami satwad ja kcllcl raha
sugugî  ei puudu.

Ärge nõnda mind ülendage, olen oma laades püüdnud
iga ühega öiglikult kaupa edasi aeda ja siin ,uures on jälle
maksmine pää asi. .Kui minul sa ise cmsVl iga koid nii
palju raha ei olnud maksa, jus maksis mmu ninu scda.

See on m<hine, wastas Wilhelm, niisugust mehi mina
mmastan. Si in juures läikisiwad Kurgru silmad tiigri
moodu, kes praegu saagi pääle tahab kärata, cga warsi oli
ta töine mees ja palus Wilhelmit ennast toeste waatama tulla.
Nllhelmi üle läks otse lülma wärin, tiigri silmi nähes, aga
ta wuigistas ennast, sest niisugusid silmi oli ta enamast iga
neegri orzu peremehe juures tähele pannud ja ta lubas Kungru
juurde soita.

Seda ei ole teile just wasa, et wee! hobusid palkate, ma
saadan teile oma neegrid homme järele, jääge niikauaks siia
kaupmehe «uurde, tema tunneb minu loomasid küllalt ja nende
pääle woitc lulg,d ella, et teile mingisugust õnnelust ei juhtu.
Kungur svowis hääd päawa ja kadus uulitsale, Wilhelm ja
tema wastuwötja aeasiwad magusad jutu edasi ja unuslasiwad
peagi Kungrut.
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Kungur aga acaS tuhat nelja oma truu teendri Tonkusse
juurde, keS ühes joogi majas padja paal sirutas ja hoibkaS
juba edemalt. Tonkus, lurjus ta on loksu läinud.

Tonkus aeas ennast pool istakile, ja ütles käsi silmadega:
Kes on loksu läinud, wist Mondra.

Oh lurjus, Mondra maksab mõned rublad, aga loksu
minija miljonid. Homme laseme teda ära tuua ja siis Tonkus
ei paase ta enne meie küüsist, künni wiimne kopikas meie
kukrus on ja siis müüme teda mõne dolardi eest ftnna kus ta
pääwa ega kuud ei nää

Kas rikas europlane, kellele wiimati mõne sõna nalja
katftks kirjutasite toeste siin on, küsis Tonkus püsti karates.
Ja muidugi, tema ise!

Öisa pois ja tõsta jalga — Massast rikamat ei ole siis
enam Amerika maal ja see on kolmaskümnes hiir, kes nõnda
loksu läheb.

Pida suu lurjus, käratses Kungur, säh siin on raha, ela
sellega kuida tahad, aga homme oled sa pukis, sina paad
europlase ara tooma.

Tee on häa! Öisa pois, nüüd saab jälle juua, aga suud
ma pidan kui surnu haud.

Wilhelm magas öö rahulikult kaupmehe juures ja töisel
päawal enne kui päike kesk hommikus seisis wuras nelia hobuse
tõld ukse etle. Tonkus kargas musta kutsari korwalt maha ja
palus alandliku häälega Wilhelmit lölda astuda, sest tema
mässa ootala neid lõimeks wöerusele.

Wilhelm jätis haä sõbra jumalaga, tänas ülespidamise
eest, pistis kaupmehe teendrile mõne kümme»,d kopikud pcusse,
aStus tõlda ja ruunad ringutasiwad teda hääste tehtud tce
pääl Kungru istantikude poole.

Wilhelmile tousiwad tõllas mitme sugused moted. Kartus
ja loobus woillesiwad töine töisega. Ta säädis oma rewol-
weri täiesti korda, pistis teda põue tasku ja ütles: Kui kõik
inimese abi paaks kaduma siis aitab weel armas Jumal, aga
omalt poolt tahan teha mis wöimalik. Aga tühi kartus.
Kungur näitab walge inimene olema ja tahab minuga kaupa
sobida, kui mind aga indianlased kellest siin maal puudu ei
ole tahtwad ära kaotada, ehk riisuda siis ehk aitab tule riist.
Ma tahan nii lühikest aega Kungru juures elada, kui wöima-

ja kui aiandused toimes siis pööran jälle omakste juurde tagasi.



- Löu.na aeal pidasiwad hobused Kungru maja eeS kinni,
mis tellis kiwidest' wäga kunstlikult näitiö ehitut olema ja
TonkuS tallutas Wilhelmit oma härra ehk kuida neid Amerika-
maal hüütakse mässa juurde.

Kungur wotis oma woerast ime lahkelt wastu ja Wilhel-
mil kaduü hää lõuna söögi ja mõne klaafi weini maitsmise
järele wiimne salaja käitus südamest ja ta pidas Kungrut
omaks sobraks ning arutas omas lahkuses mõndagi saladust,
kellcft ta suu sõnakestki ci oleks tohtinud awaldelcda.

Kungur naeratas tihti ütlemata rõõmuga ja palus oma
wocrast puhkama minna ning mõnest pääwast ehk ka nädalast
tema juurde jääda.

Wilhelm tänas hää wastuwötmise eest ning soowis et
Kungru teda ka Emopamaale waatama tuleks kus ta temale
seda jälle wöiks tasuda.

Aga missugust saladust ei oleks Wilhelm mitte Kungrule
pidanut awaldelema.

Need näitawad mõnele üsna weiksed olema, aga Kung-
rule lõige ülemad. Kungur taadis nüüd selgeste missuguste
kaubamajadega Wilhelm igal maal kõige enam kauvles, kus ta
oinad rahasummad Amerikamaale maksa laskis, kui palju
need temale raha woisiwad anda j . n. e.

See oli, kuida lugijad Tonkusse ütlemisest chk aru sai-
wad, juba kolmaskümncs kaupmecs, ehk raha mees kes Kun^
gru loksu läks ja oma saladust temale ilmutas.

Wilhelm jäi paale lõuna söögi wäga uniseks ja palus
puhkamise paika mis temale Kungur kõhe näiliö.

Üks uhkeste ehitud kamber, siidi ees rietega sameti ja
kullaga ehitud tooli ja wäga süntsa sängitcga mclitasiwad
Wilhelmit kartmata puhkama heitma. Oma rewolwri säädis
la. kü! seina poole pad.a körwa, aga seda ei olnud temal tar.
wiöki teha, sest une kuub kätis pää teda kinni ja ta norskas
et seinad wärisesuvad. Fu i ta jälle ülcSse arkas ja oma tasku
kclla paale waatas imeteles ta wägu, et kel 'ükstoistkümeud
näitas ja weel paike kõrgel taewa kulles paiStlS.

Ta pani ennast riide ja a5tus t3isc tuppa. S i i n iStuS
Kungur söögi laua taga, kes wocrast nähes ülesse tõusis ja
naeruga ülles: No europlane, teie uni on Amenkamaal wäga
hää olnud ja ligi kakblümmcnd mli tundi kestlud. Aga ärgc



selle parast kurwaStage, tulge ja istuge lauale, 'kulub jo
wist ära.

Wilhelm loi silmad wägise mahâ  kakskümmend neli
tundi mõtles tema, nii sügawat und ei olnud ta weel maga-
nut. Kungru poole pöördes ütles ta: Auus härra teie eelne
wein on wist seda teinud ja seda und tahan mina oma pääwa
raamatusse tähendada.

Iäike tühi lapse meel maha wastas Kungur. Niisugust
tühja juhtumist ci maksa kelelgi pääwa raamatusse kirjutada,
weel wähem teil, tulge kinnitage ihu ja siis sobime puu willa
kaupa. Sõidame minu wabrikutesse, seda wöite ennemalt
pääwa raamatusse tähendata.

Pääle söögi söitsiwad mõlemad härrad wabnkuöse. Juba
edemalt kõlas kisa hoigamine, piitsa plclksumine ja mõne
massina kiunumine Wilhelmi körwu ja kui ta töö rahwa hul,
gas oli, oleks ta ennemast ennast tuhat werfla sest häda orust
edemale soowinud. Si in laotas ennast maapqälne põrgu
tema ees wälja kcllc hulgas Kungur wana peltsepub ise ja
tema ülewaatajad wanapaganad oliwad.

Kül oli Wilhelmi silm ka Eestimaal mimeeste waewa<
mist suurte mõisate pääl näinud, aga selle piinamise wastu
näitas Eestimaa weel tacwariik olema. Sadandet mustad
inimesed, pool palza ihug l̂ tcgiwad tööd, kui oleks köige
suurem tuli kustutada olnud ja siin juures laksusid kubjade
piitsad weel mööda waestc stlgasid. ms wana mces wedas
ennast waewaga Kungru jalju ette ja palus endale wähe aega
anda puhkaniisele, aga Kungur lükas teda kui koera jalaga
edemale karjudes: Raide, so pääwad on õhtus, tee et sina
minema saad oma töö juurde ja andis temale tugema piitsa
hoobi, kus juures wcri maha woolas. Neeger karjatas ja
wedas ennast möruda näoga töö juurde, kus ta juba cnne
pääwa loja minekud ka oma elu lõpetas. Ühe noore neegri
naese, kelle mceö ka siin tööd tegi käbkis Kungur ära müüa,
sest ta mees olla laesakZ läinud. Mõlemad abielu rahmas
palufiwad wäga Kungrut, aga ta süda jäi liigutamata ja juba
töisel pääwal, weeti noorik New Drleangi turule. Tema mees
kui meelest ära püüdis ära pögentta, toodi aga warsi tagasi
ja piinati pool surnuks. Wilhelmil ci olnud enam ühtegi
roomu nii werise hinnaga lunatud puu willu osta, aga
wiimati mõistis Kungur ttda. ometigi nõnda meelitada et ta



wiie sadatuhande rubla eest ostis. Willad wceti kõhe New
Drleangi linna ja pakiti laenudesse, mis Kungur juba telli,
nud oli ja Wilhelm kirjutas maksmise weksli ühe oma wälja
maksmise maja paale ja kinnitas teda Amerikamaa kõhtu
läbi.

Kui kõik korras oli patuö Kungur Wilhelmit weel temaga
ühte trahteri tulla ja kauba lõpetuseks pudel weini juua.
Wilticmi süda seisis kül wastu, aga ta andis wiimaks järele
ia läks.

Trahteris j öid naad weim ja ajasiwad magusad juttu,
saal astus TonkuS sisse ja palus härrasid tõlda astuda ta
tahta neid laewa sadamasse söitutada. Wilhelm ei pannud
sugugi wastu waid astus tõlda. M3ne minuti järele weres
tõld oma teed, aga ei mitte sadama poole, waid maale.
Wilhelm märkas esile seda, kui juba majad' silmist kadunud
olid, ta küsis oma körwas istuwa Kungru käest mis sce pidi
tähendama, aga ftll silmapilgul langcö tösia tagumine pool
kummi maha ja enne kui ta asja sai läbi uurinud kuida see
wois wölmalik olla. leidis ta cnda käed scha pääl siutud ja
rätik üle silmade. Kungur Asendas? W.ngad, rööwlid, api!
api! kolm püssi.pauku kölasiwad Wilhelmi körwu ja siis
wuras wanger luule kiiruscga edasi. Siin ei aitnud ükski
wöimus, Wilhelm oli wang. Monne tunni sõidu järele
tõsteti tcda wankrist wälja, klsuti riided seljast maha, kallati
külma märga üle kcha, kui ka üle silmade, lükati teda siis
lahtise kätega ühte lüaiasse, ukse lukud koliscsiwad ja kui ta
rätiku oma sllme vääll ära kiökus, leidis ta cnnast taieste
palja ja ühes tühjas kiwises wcikscö kambris olema.

Töisel pääiral pääle seda juhtumist jöi Kungur trahteris
pudel weini ja kõnelev oma ftbradele, knida ta eurcplasele
puu willad hea hinna eest olla ära müünud, kes nendega
!«ba täna enne päawa tõusu olla Europamaa poole purju,
tamas. Lacwad riid ka toeste sadamast kadunuwad ja monc
pääwa järele ei rääkinud Wilhelmist New-Orlcangis enam
keegi, waid Kungrule makftti wiissada tuhat rubla Wilhclmi
wckbli eest, ja Kungur ostis endale jälle mõned neegri orjad
ja käskis Tonkust oige. röömsaste paari pääwi lema kulu pääl
elada. Kes seda endale toist korda öölda ei lubanud.
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VII

e l m a.

Päikese kiired langemad wiltu maapinna wastu ja ei
soendanuwad teda enam, torm raputas wiimscd lched puudest,
Imnude laulu clin ja kariaste sarwe hääl oli ladunud. Kur-
Walt seisis maapind ja hoolas walget wuipa, Ka mõnegi
inimest majas, kus enne rdömu hõiskamine wastu kõlas, astus
sügise elu olekusse ja sundis roömu olsegu igawcöte noruluse
puhkuftlle. Meie tuntud Wilhelmi majas istus kurptuses
mustas riidis kahwatanud ncioga naesterahwas jo wahtiö kord
korralt Läänemere laeneteöse, kes ennast kui kanga trullid mööda
wee pinda rannale weeretasiwad. Tema jalge ees mängis
murclllus olekus arwata uh töislkümne aastane tütarlaps oma
rädalatcst omcldud litckeslega ja küsis M e mõne aja pärast:
Armas ema. millal tuleb isa kõdu, ja toob mulle paremaid
mängu asju? Mis pääle ema pisarail silmil wastas: E i
tea armas tütar. Isa on kaugcl maal, kül ta ikka üks kord
tuleb.

Laps mängis edasi, söötis ja jootis oma peret, wötiö
neid riidest lahti ja pani magama, liigutas ja suigutas
neid häälitses ja käristas, otse kui oleks iga ühe sees elu ol-
nud. Ag/i Eelma pere jäi tummaks iga lallituse juures.
Ka Selma wäsis äru, ta istus oma weiksc sohwa päälc pani
käed rüpe otse kui tahaks ta puhata, aga ta möted lendasid
mööda linna ja wiimakö ühe sadulsepa majasse weikse akna
alla, kelle klaaside taga praegu üks noor meeste rahwas arwata
wnetöisikümne aastane weikse laua taga iötus ja sügawas järele
ammuses keelede juures tööd tegi.

Mis tõmbas nii noore neiu mötid kaks versta edemale
rändama? Wist armastus? E i mo arn as lugiia, sera tun-
dis Selma kül, aga ei mite noorte meeste rahwa, waid oma wane-
watc waötu. Ja ometigi nimetas ta selle noo>.e n>ehe uime
sagetacte ja palus oma emat mitu torda ka Kuuöke, nõnda
nimetas noormees ennast liignimega, cnda juurde külaliseks
kutsuda ja kui Kuust majasse astus, jooksis Sclma temale
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wastu, näitas temale oma kõige paremaid asju ja jagas temale
oma koogi kui ka muu magusa asjade warandusest. I. i lui
Kuusk jumalaga jättis, andis Selma temal? surudes kät ja
mles; Aga Kuusk, Teie tulete warsi jälle meile. M is
Keäle Kuusks wastas: Ja Sclmakcnc, kui mo aeg annab, ja
teie wancmad mind siin falliwa^.

Aga lust tõusis Selma ja Kuuse sõbrus? Üsna juhtu-
misse läbi.

Paale Wilhelmi Amerika reisi, ühel wäga ilusal pääwal,
sõitis Eelma oma kähe weunaga mere kallast mööda weikses
lootsikus, ühe jalutamise platsi poole. I l m oli wäga waga,,e
ja soe. Korraga tõusis tuulispask ja wiskas wcifst looisiku
ümber.

Mõlemad wmnad uiusiwad kõhe lootsiku juurde, hoitsiwad
temmast kinni ja kisendasiwad api. Aga mnde sõsar Selma oli
kadunud. Mõne minuti pärast jõudis üks teine lootsik ncnde
juurde, wölis neid enda sisse. Sääl nägi Kuusk, kes ka lootsikus
istus, mõne sammu lootsikust kaugcl ühe käe wecst wälja paist-
wad, ta kargas mcrde ;a tõmbas uiudes tompu oma järele,
mis kõhe walza tõmmati ja kes muud kelgi ci olnud, kul Scl i^a.

Keha venimise ja sule kõditamise läbi ninas ja suus
ärkas Selma jälle elule, ja noored mehed kantsiwad teda lähema
majasse, kus ta kuiwad riidcd sai ja warsi hobustega kõdu
sõideti. Ema ehmatus oli lugu kuuldes suur, aga scda suurem
neel tema room, et armas tiuar jälle tcrwelt tema juures
oli. Selma ei janud sugugi haigeks pääle selle juhtumisse,
aga oma päästja wastu surma suust oli ta ime tänulik, ehk
see kül sellest midagi tääda ei tahtnud ja temale otse w^sttl
meelt näitas olema, kui teda jälle kiidcti.

Sclma ema pakus Kuusele pääle selle juhtumise mõne
kümelond rublasid raha, aga sai wasiuseks: Hoitke armas praua
oma raha endale, raha eest ei oleks mina mite oma jalga cga
kät liigutanud ja see oli jo minnu kõhus nõnda teha. Sclle
läbi oli Kuusk Almale sugu armsaks saanud ,a ta kuulas oma
pojade läbi sugu Kuuse clu korra, kui ka seisuse järele ning
mis ta stllrst kuulis, tegi Kuuske Eclmale wcel armsamaks,
nõnda et ta hää meelega nägi, kui Kuusk oma tos juurest
mõneks tunniks tema katukse alla totas. Alma oli Kuuse waötu
otse emalik ja see tegi Kuuse südame sojaks, et ta .,rmsa praua
mite kui walitseja, endast tuhat korta ülema rahna otsa n

(Wilhllm.) 2



vaadanud, waid kui oma ema otsa ja Selmada selle läbi
sosarliku armastusega armastas.

Eelma isms tüki aega sohwa paal, kargas ema juurde
ja küsis.- Armas ema, kas Kuusk tultb ka täna meile? Ta
ei ole enam faks nädalad ennast näitnud, aga täna minu sün?
dimiü' pääwal peaksid, armas ema, teda kül siia kutsuma laske.
Kui temal sega on, saab ta siia tulema, waslas ema mureliku
heal<ga, mina olen teda sinu wcnna Kaarli läbi paluda laftn»d.

See on h a , et sa, ..rmas ema, Kaarli läbi teda kutsuda
lask d. siis tuleb ta toeste. Rlhard ci kutsu teda ometigi,
keb taab, mis Rihardil Kuuse wastu on, oga ta on tema
nastu naga külm ja on mind mõnda korda tõrelnud, ct ma
Kuuse w^sta nõnda hea olcn. Aga Kaarel armastab Kuuske
ja Kuusk armaSiab tcd^.

K arcl on minu we»d, aga Rihard on wana uhke nina.
See on -ige, mo tütar, alamaid inime5si ei pea meie

mite põlgama, naad noiw.d niei!e palju k^su tuua. Rihard
on sugu kork ja ta teeb teda Kuuse maetu külmaks.

Mma tean küllalt, miksparast Rihart Kuuske Põlgab,
ütles ^-elma.

Mikspärast siis, tütar?
."a armas ema, Kuus l on waeftd riided, ja ikka ühed

ja ne<d samad, tchti lapiluv s^^vad, see wist teeb teda Nihardi
siln is halwaks, k.Il<l ikka ilusad riided on. Aga, armas ema,
sa tahtsid kord Kuusele raha .nda, mis ta ara põlgas, aga
kui si temale üht ülikonna ilusad rudid lingiksid, rätsepal
neio tema korteri lafeknd w i ia , ncid ei 'aaks tcma sugugi ara
polgu ' a ja siis olek^ meie temale sugu elu päästmise eest
head teinud.

S^e nou, mo tütar, on jumallk, mõne pääwa järele
p ab la ilusas riidis käima ja oma pääd murdma, kes neid
temale on saatnud.

S i is saab Nihard ka toist nägu tegema, ütles Selma
rdomuga, aga cga minagi N i l M d ^ ' cga Kuusele ei ütle, kes
radid on s.,a nud!

Toa uks laks lahti ja Kaarel ja Kuusk astusiwad sisse.
Eclma jooksis KuusllV wastu, wöns tema ümbert kinni ja
tõmbas teda kät p,di ooalls: Tule ja w^üdake, mis ema täna
n-r,!e on kinkin'd, wna on minu sündimisse pääw, täna
ft^r « n a f^ksloisikümei d aastad wanaks.



49

Aga Selma, tõreles A lma, sa okd otsegu meelest äva.
E i anna aega meie armsa külalisele mite hinge tagasi lömata
ja juba pääb sinuga jooksma.

Kuusk teretas Almat auu.aklikult ja lötas siis S e i r a
järcle sündimise pää^va kingituisi waatama. W<iken? laud
seisis mitme sugusse mängu ,a kooli käimise tanvitu'? asjadega
taidetud üks, ilusam töisest. Kuusk imeteles asju, mis Sel male
kui sula mesi suhu ,ooksis, w i i m M tömab Kuusk ühe w ikse
kuld ristikese taskust wälja, sidus seda roosa sildi p.»ela otsa
ning ütles: Selma, teile teie kalli lingitusse juurde panen
mina seda ristikest, ja kui teda arvate kända kölbawad, siis
mõelge ja mäletage mind, sest täna olen mina wist wiimatt
korda teie katnkse al.

Selüla toilbas ristikest Kuuse käest, waatas terawa i l -
madega teda igalt pooll läbi, jooksis ins ema juurde ja ütles:
Armas ema. waata mis Kuusk minule kinkis, waata kui ken^d
roosid siin paal on, ftda r>öti tahan mina i g ' pääw koo!is ja
kõdu kända, kas lubad, ema? Kanna aga pääle, kui la sulle
armas on, aga täna ka ilusast andjal,

Selma jookns jälle Kuuse juurde, tõmbas la käe pilku
ja an^is kord käele s»>ud ja ütleb: Olge terwe, leie o>ele
minule ftlle ristikese läbi enam roömu teinud, k' i kõik töised
inimesed oma andcde läbi. Nende sönadcga sidub ta pa<la
ümber ka<la ja ütlrs: S i i n paab ta iga paäw ripuma za la
aneja pä^le pääb mo süda niisaliia tihti inötl.ma.

.kuusk seisis pool häbiste ilmadega tütarlapse ees ja üks
ise äraline tundmme Nmgls ta läbl oleku. Ta waatas terawa
silmad.ga S^lma otsa ja nüüd cstte nagi ta, et see laps ingli
nägu oli. Üks ärankumata süda slifis selle rinna sees, üks
armastaw hää teglja waim lthfas igast kõnest igast suu lahti
tegemisest la otsa, siin ei olnud kawalust, pnust, ci ise enese
lugupldamifcst, korgist meelest, auu püüdmisest, mis mitme
niisuguste laste juures juba küllalti kitakse. mite sugugi leida,
n>,id terwe iga pidi kui I u m la juinest tulnud inimene seisis
sim lema ees. P i t oli nin w<cl lundmala ia k.ik nns ta
tegi oli haä.

Kuust käis selle ärarifumata öicga wäga nnistu -a öpel<
liku iiiche wiisi järele ü,lib.r. Ükski sõna. mis ta suust tuli
ci ol»md närtsitaw, waid kosutaw. Kuusk pidi köige^ õhtust
kaupme!)e proua majasse jääma, ehk tema waimulif töö teda
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kül enam kui kümme kord maenilseö kõdu tõtata. Kell kümme
jätis ta maja ruhwa jumalaga ja pööris oma kambrikeöse
sadulsepa majasse, kus ta weel mõne tunni tulemase pääwa
õpetuste juures tööd tegi.

Paale Kuuse lahkumist kaupmehe majast, astus Rihard
uhke sammudega ema juurde ia ütles: Armas ema, mikspäraft
kutsud sina seda talupoja lontrust meie majasse? mina ei salli
teda silma otsas.

Kuida wöid sina nii jametaste kõneleda, wastas ema.
Kuusk on kül talurahwa laps, c-ga oma õpetuse järele sinuga
igas tükis ühe kõrguse pulga paal, ja ehk wcel mõnestki tükist
ees. Mölle ometigi et ta koiglst koolilajatest waga armastud
ja auustud saab.

Kuusk on minu sõber, wastas Kaarel wahele.
I a ka minu päästja wee surmast, lisas Selma juurde.
Rihard, Rihard, ohkas ema, sinu sees walitseb waga kork

wailtl, aga kas sina oled ka üks kord järele küsinud, mis
rahwa sugust so wanemad on ja mis nende esi wanemad olid.
Sina paad ennast puhlaks grrmanlaseks, et sa selle rahwa
teelt kõneled, nõnda sama wölksid sina ennast wenelaseks
pidada, sest selle rahwa keelt mõistad sa nõnda sama haäst,
aga lelle rahva lops sa õieti oled, selle rahwa paale waalad
sa pölglustga ega taha nende keelest ega meelest ühtegi taäda.

Aga armas ema, mis muistena jutusid sina täna ete lood?
Niisugused sõnu ei ole mina weel sinu suust kuulnud!

Rihard kuule siis: S inu wancmad, keda sina wist puh-
taks Germanlaseks arwad, ja kellest meid ka iga üks peab, on
vuhtad ilma segamata Eefilascd, ehk M<.ar.ü)was. Selle rahwa
hulgast on nüüd igas seisuses inimeisi. Niiütlisio, kaupmehi,
ametmelii, opetuid mchi ja nõnda edasi, kes aga kõik oma
kännule selga pöörwad ja Eesti nimest ennast häbencwad.

Ema , armas ema, risti usk on Eestlast inimese arusse
tõstnud wastas Rihard.

Pole losi, siia armastaksid sina ka Kuuske, kes jo ka
risl i inimene on —> Tema armastab sind, aga sina põlgad
teda, kcs on siin pagan ja kcS risl i inimene?

Aga ta on jo talupoeg ütles Rihart.
E i , armas poc^, talupoeg ci ole ta enam sugugi, saks,

ega w.«elane ka mitte, waid ta on bpetud Eestlane.
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Ah, ah, ah! Missugune loom see on? öpetud Eestlane!
Nondasamasugune loom, kui sina wale mõte läbi ennast

öpetud Sakslasest ehk Germmanlaseks pead, ehk sa õiguse
järele sa ovetud Eestlane oled. Saksa maal raaguvad talu-
pojad ka saks.i kecls, Prantsuse maal kõik rahnus prantsuse
feelt, arwad sina nüüd et Saksa- ehk Prantsuse-maa lalupoeg
meie maa talupojast, elik Eesti talupojast sugu parem on.
Usu poeg, mite sugugi. — Apetus, armas poeg, on k3'gc
suurem wahe tegija Nüüd küsitakse wecl palju selle järele,
mis sugusest sugust sa oled, aga üks kord tul^b aeg, kuS
üksinda küsitakse.- Kui paliu oled sa koolis ja elu ajal öpinud!
Pöllumeh.' seisus on kõige wanem maailmas ja kõige toiSte
seisuste aluskiwi, kus maal põllu töö öicscb, õitseb ka kaup-
lemine ja kõik töised seisused ja suurcm osa maa pinda seisab
ju talupojade käes.

Aga talupojad ja iseäranis Eesti talupojad clawad naga
ropuses, wastas Rihard.

Selle poolest on sinul sugu õigust, aga ka siin woib
neid wabandada.

E i arm^s ema, siin ei ole sinul ühtegi wabandamist.
Armas poeg, kui sind igarääw sunnitaks ränka ja ropu

tööd tegema, siis so riided saaksiwad warsi mustaks, paaw
põletaks ka so ihu pruuniks ja kui sina wahede aeal ometegi
endale puhtad riided ütnbcr panneks, sääl juures aga igalt
poolt hurjutata saaksid, et sa uhke, tore, kork ja ninakas oma
puhta riiete sees oleks, poeg, wiimak^ arjuküd ka sina mustaga
ara ja olcks ehk weel ropem kui mci' Ee<tlastd täna on. Eest-
lasele ei too ka pul,lus ühestki tükist tänast raäwal käsu (lugija
paäb ennast ^l87Hndamast aastast 80 aastad lagast mo-lema
ja mitte luletust nüütse aeaga wahttama) waid enain kahju.
Läheb Eesli rahwas puhtas riiois püha paawal kiriku, siin
kuuleb ta el ta uhkeks ll'in.ia, läheb ta puhta riietega mõisa
pSllule siin söimasakse tcda narru pärast Saksaks, ütle minule,
mis pääb ta nüüd tegema, ta jääb igal pool mustaks ja siis
ei augutada teda ühelgi pool.

S a arwad ema mustust wöerast rahwast Eesti rahwa
külge sunniluv olema.

Just seda ma arwan. Kalewipoja laulu järele on nääd
ennemuiste wäga puhtalt elanud ja ennast kulla, hõbeda la
wasega ehitanuwad. Oma keya tihti pesnuwad, mis nemad
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nüütki teewad, sest Eestlane peseb ennast üle kõige keha näda,
las wähema't üks kord.

Aga nn puhtalt lui Safslascd, ei ole nemad ilmaski ela-
nuwad.

Ütle parem ünibcr pöördud, nii käru wiisil ei ole Eest-
lasd nutd elnnuwad kui Sakslased, wastas ema, eks sa ole
wqcnud, et S kslased wanaö ajas cnnost elaja nahadega kat-
siwad, metsades clasiwad ja haritud Roomlased neid paris metsa-
liuks pidanwad. Ncmad on aga omast endisest cluwiisist wälja
ac tunuwad ĵ < astuwad iga aastaga puhtuse poole, ihu ja waimu
poolt, aga E^stlaisi pidal) nende teoorjus mustuses kinni ja
surub neid iga pääwaga enam pori siese.

Jäägu siis sinule, armas ema, õigus, aga ma tahan selle
na^l sündnud lugusid enam läbi uurida ja siis kaaluda, kas
sina ka igas lükis töt olcd rääkinud. Tee seda, mo poeg, see
el sa sllic sugugi k.hju tooma, waid so silm seletcma, et sa
tolbtwiisi mõtlema hakad ja iga inimest lohe tema wammusest
puhtaks chk poriseas ei a r a , waid lmdu tcma laulu zärele
armastad.

?lgu cma, sil ütlesid mind Eesti kännust tärgand olewad,
klüga olele teie siis nao poolest Sakslascks saanud, ftda tahaks
mina heameelega k> ulda. ^ a seda pääd sa tääda saama, aga
kali u el minu töis d lapsed juba magan a on K inuwad, nemad
pää's scda ka täädma. Naad on aga wecl wäga noored, siis
raagi sina i-eile, kui uaad wannema^s saawad, mis sa nüüd
k u><d. V i n u isa ja sinu isaisa olid mõlemad Koore küla talu-
pojad ja päälcgi päris inimesed, kelega nende omanik teha
N'viü, mis ta tahtis.

Mcic talud., olid w^siaötiku ja mina sinu isaga lapsest
saadck obr, d. Nhc5 lcos mängisime meie wainu paal, ühes
koos korjasime aasa paalt lillesid, ühe tnsega jagasime paremat
suu täit. Ka meie iftd olid sumed sobrad ja pidasiwad tihti
ül̂ es koos nou ja kacbasiwad üks töisele oma libedat elu.
N i i valju ma mäletan ei ühel öösil kcna kül^s oli. R^hnas
ki c das ja jooksis koku, mitmed maiad polcsiwad ja töisel
p . ^w. l pcfftli tüws hir^tisaste rahwast. Ka minu ja sinu
i'ana said kumki sada hropi ia suriwad mõlemad kolme pääwa

parast. Reie nwleunte cmad jäid raskels aigekö ja suriwad
ara. Mcie kraam mindi ära, aga kus raha jäi ei tea ma
täna paawge weel. Meie kerjasime sinu ijaga mööda küla ja
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Lutsime mõne nädala järele siia linna. Minu paale halatas
ka,,pmeeS Normann ja sinu isa paale kaupmees Müller. Mül^
leril ei olnud lapsi, seepärast wöt>s ta sinu i ada käsu larftks,
laskis teda koolnada ja kui la suri, paris ta kõik te,i a waram
dust ja ka seda maja kelle sees meie praegu clame.

Minu kasuwanemalel oli kaks lütart ja neid koolitädi
kõdu, kus ka minule õpetust jogati. Kui sinu ra oma pere,
mees oli, kosis ta mind >a mina sain tema naeseks. Kcr e ei
olnud minu nooriku elu sugugi, sest iga üks waatas pdlastawa
silmaga minu paale, aga acga mööda sain ma igaühele arm,
saks ja ol>me fa oma mehega wäga dnneliku elu elanud.
Kahju et nüüd nii kaugest Amcrika maale jääb.

Nüüd taad poig meie elu lugu lühidelt ja ka lelle wösa
sa oled.

Head ööd armas ema, ftda oleks ma ennemalt taädma
pidanud, siis oleks nina hoopis ttist wiisi Kuuse wastu olnud
ja ka koolis paremast opinud. Min^ olen ,s uus<Ic palju üle-
kohut teinud, aga ta pääb fa minu sõbraks sann.

Rlhard laks magama, aga weel kaua elisee ta südames:
Mina olen Eestlane ja talupoa poja poeg, ning see mõte
surus ka parast poole ia>l pool uhkust ja toretust tema sees
maha, mis Rih<iri>ile suun fasu toi.

Alma proua aga möllas weel kaua oma armsa mehe peale
ja silmapisarao niisutasi» ao sängi paim, künni uni wlimaks
ometigi waewale orsa tegi ja hädaorust paratijl tõstis.

VI.

Mart Kuusk.
Sell sanul ajal km Alma proua oma lastega wagusalt

puhkas, pani Mart Kuusk s. dulsepa maj b weiffts ümbris
omad raamatud krku ja ü l s Olgu tänast wllalt. ihu ta-
hab ka puhata Aga kes olen nina. et ma nii ilusas ka > bris
elan, head söön ja joon ja tarkus? õpin, kl.s minu w. nemad
ennast haganal.st loidawad ,a o»,a ihu enam kurnawad, kui
mina oma waimu

Miks pärasi laskis mind armc.s mõisa proua kuue aasta
eest sigade juurest, kus m mööda sõites mmd nägi enda juurde
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sas? Miks pärast maksab ta minu kooli raha, annab mulle
korteri ja kõik mis mina tarwitan? Miks pärast paan mina
igal poolel aastal oma kooli tunnistused armsa prouale ette
näitama? Miks parast liidab ta siis minu edasi jõudmist ja
naeratab saal juurcs mi ise melelikult? Ma olen ju proua
pcris orja laps, ja mind armabtab ta lapse wiisil. Eks ta
okks weinud endale kes tääb kui suurest sugust käsu last wöta,
miks parast on ta mind endale walla walitsenud?

Üks saladus on siin warjul, kclle katet mina nüüd ei
wöi ära wdla. Aga palju haäd on praua minnule teinud ja
ehk saab weel tegema. Tema eest tghan ma Jumalat paluda,
teda armastada ja kui tarwis pääks olema, ka kõik tema eest
jätma. Ta on mind inimeseks ttinud. Tema wara ei hltw
musta mina sugugi, aga ta annab minule enam kui kulda ja
hõbedad. Tarkusega woib kõik saada ja seda kingib ta mulle
niipal>u kui mina aga kända jõuan. Ma tahan wecl wirge-
malt bpida ja teda wecl enam rõõmustada. Kaupmche poeg
Rihard wihkab n ind ja temaga ühes wecl mõned laisad sooli
lapsed, kellest ma mööda olen jõudnud, ehk ncmad lül suurest
soost on. Aga Alma proua armastab mind ja Sclma —
o Eelma! Sa oled wcel noor, aga paaks sa täädma kuida
tno süda sinu külge on kaswanud. Sinule ei tohi mina seda
nüüd awaldada, aga sa armastad ilma täadmata juba mind
ja wöld mind üks kord weel cimelikuks teha. Aga Mart!
wis möted tükiwad sinu sisse! Sa perisor^a laps! Sa
Eesti pölgmd rahwa laps! Kuida tohit ,a omad silmad Sel-
ma poole ülesse tööta! Kõik mis sa nüüd mõistad, oled sa
armsa proua läbi saanud, ja kes taVb, mis ameti reale ta
mind w limaks seada tahab. Hui Iummal terwid annab, käin
mina kolme aasiaga gymnasiumi läbi ja siis pean proua teenis-
tuse heitma. . Ma olen tema pärisori, kellega ta tcha wöib,
wis ta tahab. Sludenda tahaks mina hea meelega, aga ega
armas proua minule niipalju raha ei anna, mina maksan temale
juba nüüd enam, kui ma seda omal eluajal tagasi tasuda wöin.
Mo isa on waene ja ei wöi minule ühlege anda. Proua
paneb mind wist paale koolitamise opmanniks, aga see amet on
winule wasto meelt kui käru ohakas ja ega Selma opmanile
ometi ei tule. Aga ma waene olen ju ka opmani pölwes ika
proua päris ori ja kui ta tahab, wöib tema mind kes teab
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missuguse Kaie ehk Maiega laulatada laske ja siis ühte talusse
elama panna ja pean tcmmale pääwi tegema. Oh se on rabke!
Aga miks pärast koolitab mind proua? Orjaks wist mitte,
temal on isesugune nöu minuga. Ega ta ometigi mind —
tagane kork saadanas — selle tarbes on temal mõisniku sugust
lapsi küllalt ja oma sugu weri tõmbab ennest oma sugu poole —
ja kes teab kus juba proua mõisate ja wara perija elab ja
testamendis kõik kinnitud on. Peaks ta mind aga priiks labk-
ma, seft oleks minnnle küllalt.

Kui mina Iöulu pühiks kõdu sõidan ja la oige heal mee-
lel on, siis tahan minna polwili ta ette langeda ja minu
priiuse pärast paluda. Kinine peaks ta olema, kui ta mulle
seda keelab. Aga kui mina selle läbbi teda pahandaks ja oma
onne õnnetuse rööpasse weretaksin. Ei Mart, see ei lahe
korda, ma tahan temaga ääri weeri mööda priiusest rääkida,
aga paluda ci tobi ma oma priiuse pärast mite.

Mikspärast lubas Selma mi.,u weikest lingitust iga pääw
omas kaclaö kända? — Kui proua seda teaks, saaks tema üle,-
wäga kuri olema ja mõtlema, kes leab kust mina r̂ ha olen
saanud, kullasepa maksa. Aga kanna Selma ristikest, ta ei
ole mite warastud, waid waewaga teenitud. Peaks mina aga
nii palju raha teenida wöima, et mina rroua käest enda
priiust woiksin osta. Oh ma rumal, ei üksinda priiust, waid
wiie aasm kooli ja söögi raha, riide ja raamatude raha peaks
ka maksetud saama. Mart, seda ei jõua sina eladeski teenida.
Ja jumalaga, priiuse lollus, jä jumalaga, mo ilus Selma
teid pean mina igaweste kaotama. Surm saab mind priiks
tegema ja toinepoolne elu mind mo armastusega koku siduma.
Armastuses sugulased hinged peawad enna'l. sääl pool kalmu
küngast jälle tundma. Elu, nõua mo käest nüüd ohwrid, ne»d
tahan mina sulle tuua, aga surm maksa mulle mo ohwrite
palka. — O, Selma, kui ilus oled sina! Kui roosi dis, kui
praegu nupust aeaw roosi öis ja sinu porle tõstab üks päris
ori oma silmi. Mikspärast ei ole loodus mind mite suurest
soost sündidu lasknud? Eks olels minu elu woinud ühe pare?
maks arwatawa mulla tüki sisse tungida? Elu, sa olid enne
minu sündimist ühe elu juures, kus sa igale poole wvlssd
lennata, miköpäraft lendasid sina ühe Eesti ära völgtud orja
majaöse? Miköpärast waewad sina nüüd ennast minu sees?
Tee cnnaft parem minust lahti, saa jälle pniks ja ela siis



26

igaweses priiuses, ehk tüki sinna, kus sa paremat hoonet eest
leiad.

Aga Mart! Mis möted sind täna waewawad? Karjatsest
on kunningad tousnuwad, nnksparast ei wöi siis orjast mite
prii-inimest ja Eelma wäärilist saada.

Edasi Mart! On so Iuma! sulle täna pääwani armuline
olnud, siis saab ta ka eoeSpidi olema. Esimese hoobiga ei
la< ge ükski puu ja ühe paäwaga ei ehitada ühtegi koda.
Mart pani raamatud koku ja wiskas ennast sängi, aga uni
ei tahtnud tulla, nõnda oli ta weri keemas.

Keö oli aga Mart Kuusk?
Mart Kuusk oli Warustwere küla peremehe poeg, keda

mõisa proua wälia pealt loomade juurest enda juurde oli
wotnud ja teda nüüd oma kulu peal gymnasiumi koolis kooli-
tada laskis. Tema wanemad olid esile proua tahtmise wastu,
aga pidid pea järele andma, sest proua oli nende rralitseja ja
nemad proua päris inimesed. Mis mbted proual Märdiga
olid, saawad lugijad warsi kuulda.

Töisel pääwal laks Mart kooli, aga koolmeistrid leitsiwad
täna esimest korda tema juurest, et ta ennast wähe ete wal-
mistanud oli, aga et ta ennemalt ika tubliste öpinud oli, ei
tõrelenud ükski teda tänase totruse üle, waid arwasiwad ttda
haige olema, ja tema nägu oli ka üsna kahwa tanud. Iseäranis
hê .d meelt tegi Mardile Nihard, kes täna esimest korda Mar-
diga mõnda sõna sõbralikult w^hetas ja teda palus pe^ jälle
oma ema juurde wöeruselle tulla. Kõige sõbraliku Rihardi
olku luures tükisiwad Mardile wägise ometigi möied ete, kui
tahaks Rih^rd kes teab mis kawaluse pärast ennast tema sob-
raks hcüa ja nmstas sellepärast kõiki tema sõnu külmalt. Aga
R i^ rd oli ennast ema kõne pärast toeste parandanud ja pidas
M r t i omas südames mba omaks suureks sobraks. Koolist
koduminnes wotis ta Mardi käest kmni ja ütles: Armas
Kuusk, mina olen sind mitmes tükis ennemalt pahandanud ja
sinule mõnda lüli walmistanud, aga anna stda minule andeks,
sa pead minus ühte oma truimad sobra leidma. Ma olen
ennast kes teab kui kõrge puu wösuks arwamid, aga nüüd tean
mina selgeste, et mina sinu kännust kaswanud olen.

Rihard, wastas Mart, mis mängu sina minuga omeligi
mängid, ara pilka waest inimest, minu sobraks ei woi sina
eladeski saada, seda oled sina ennemalt küllalti näitnud. An-
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dekS woin mina sulle südamest kõik anda, kui see sinu juures
midagi peaks möeuma.

M a r t , sa tunned mind wäga wähe, wastas Rihard.
Käru wöib lamba talleks saada ja minust sinu auuöcala.
Mar t , sa pead näha saama et ma oma sina pidan, ja sa
tead et Eestlane sõna pidaja on.

Rihard, sina Eestlane! Jäta waene rahwas pilkamata!
J a muidugi Eellane just niisama puhtast kännust kui

sina, seepärast, siin on Eestlase käsi, jääme stbraks ja siis
arwagu meid kes tahad ka nnnu pärast Türklasteks. Et minu
wanemad praegu teist keelt räägiwad ja hariiud rahwa riidid
kandwad, on naad enne omas noores pölwes küla wainul
jooksnuwad. Eesti keelt könelenuwad, nende rudid kannuw.d,
lellest mina eilse pääwani ühttgl ei teodnud, aga nüüd on
minu silmad lahti tehiud ja oma emale oün mina lubanud
sinu sõbraks saada ja täna pakun mina seda juba sullc.

D lgu siis Rihard, aga enne luba muüe sind läbi kat-
süda, kaö sa minu sobraks lölbad ja kui see siis sinu tönne
südame armastus minu waö'u on, siis pead sina minus ka
sobra leidma, ei mite silma kirjaks waid suu ees j ^ selj l laga,
õnnes kui ka õnnetuses, rikuses kui ka waesuses, imnalaga ar
mas Rchard, terwita oma armast ema kldu Nende sinadega
pööris ta Rlhardile ft!ga ja kadus on-a maj.i voole.

Rihard aga wahns kaua tema jänle ja n ölleS: T<'ma
tahab mind läbi katsuda, k^s ma tema sebraks kõlban! T lma,
kes on, ta päris ori ja muud üdttgi! I< i , ,a, ncmdap see on,
tahad sa talupojale head ttha, ja tema sobraks saada, sus
saab ta toredaks ja töötab oma pead pilwcteese ja küsib enne,
kaö mina tema sobraks kõlban. M ina , kaupmehc po,g eümes.s
kildis. Kahzu et ma temale i!ma aegu oma vanemate !"gu
aw^ildasin. Aga mis kakju wölb ta sUega minule t.ha?
Mi te wtdagi. Aga tema lubas rckuses kul waesus s linnu
sobraks sa^da!

O i , v i , kentfak Kuusk! Ta irdlleb metsa kuus dcga pi'-
wetesse kaswada ja wist minult kord ukamak? sa^da. s i n i s t ,
kelle isal miljonid taskus se>sawad! .Kuusk, sa nwlled wist
ümberpöördud, kui sa minu sobraks saad, sus loodad uinu
käest mõne kopiku saada, ekk ennast nnnu teenibluse helta.
Kahju et mo armas ema temast paliu ivgu pidab ja E<l»a
ja Kaarel otse tema sobrad on. Nende pärast tahtsin temaga
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sõbrust teha, aga ta tahab mind läbi katsuda. Ehita aga
pesa, wana käru, wiimaks ostan so naha ometigi turult ja
omad käpad annad sa oma pärisliärrale praadiks.

Nenda mõtles noor Rihard ja motlewad weel paliu noori
mehi, keS üksinda oma «vanemate raha pea'e ennast ehitawad
ja kui nende tugi ükskord eest ara langeb, siis kukumad iga?
wese sügawusft, kust neid enam ükski ei päästa.

Ka Rihardi ees laotas ennast pölijttu sügawus wälja,
aga paks udu pilw seisis selle ees et ta teda sugugi ei näinud
waid ennast ükskord seal sees leidis.

V

Se l l Joosep.
Ligi aasta kaupmehe Wilhelmi Europamaalt lahkumisest

oli möödas, aga temast ei ühtegi teadust. Tema praua Alma
oli hoopis mures ja ta näo mood laks iga pääwaga kähmata,
numaks. Ühel pääwal istus ta oma tütre Selmaga omas
rohu aedas ja rääkisiwad isast, seal asms nende kauba esimine
sell aeda ja palus alandlikult prauaga midagi nella silma al
rääkida. Praua saatis oma tütre tuppa ja käskis selli rääkida.

Auilline proua, alustas sell juttu, meie kaubi aeamine
läheb iga pääwaga head soodu edasi, aga poemees puudub ta
juures. Ma olen kõik rednungid wciga korras pidanud ja
monetki summad sisse wotnud ja teie abikaasa nimel mitmed
summad maksnud. Täna aga sain ma Rmerikamaalt ühe
lir ja, mis minu juuksed olse püsti aeab.

Ega ometigi Wilhelm surnud ei ole? küsis praua wäri-
sewa hcalegu.

Surnud kül mite, sellest ei seisa ühtegi kirja sees, waid
kirja läbi palutakse New-Orleangi linna ühe meile tutwa lauba
konturi 500 tuhat rubla pudast raha saata. Minu peremees
olla selle raha cest Ameerikamaal puu willu ülesse ostnud ja
Iaewadl'ga koou purjutamas.

Makske siis raha, kui wöite, Wilhelm ehk tuleb warsi
siis kõdu.

J a seep see ass on, mikspärast mina teie jutule tul in,
minu arwamise järele ei tohi meie raha mitte maksa, enne kui
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puu willad ja pcremeeö ise kõdus on. J a kui meie kauba
maia ka täna peaks pclsati alla pandama, siis ei tohi meie
seda suurt summat miie maksa. Waatake praua, mina tahan
Londoni kirjutada ja raha mite saata, minul näitab siin juu-
res ühe sala asjaga tegemist olema. Weel parem oleks, kui
teie kõik ruhta raha summad warjule saadaksite ja ära octaks,
künni teie abikaasa kõdu tuleb. Maailm on täis kawalaid
inimesi, kes tcab mis kurja nöu meie kauba maja waslu pee-
takse. Lubage, armas praua, igapidi suud pidada, ja jätke
ennast puhtast minu lallituse peale, ma tahan teie waranduseft
niipalju prasta k»i trhimallk, et kui kuri maailm toeste teie
wastu kurjaks saab, teile pääwalik leiwapalukene wecl lärele jäeb.

Aga Joosep, mis jutu teie aeate? on teile midagi karta,
mis meie kauba majale kahju sünnitab? wai olete oma kartuft
otse tuulest wötnud?

Ärge ehmatage armas praua, kui mina teile oma kartuse
põhja teada annad.

Amcrikamaalt on juba mitmed raha järele kirjad teie
abikaasa peale tulnuwad, aga mite nii suured, kui nüüd, keda
mina enamast maksnud olen, aga asi näitab minule ometigi
liiaks minewad. Naad kurnawad meie kauba maia wiimist
were tilka wälja ja siis panewad kauba uksed peale kauba
meil siin kinni ja löömad nme würanduse juures kolku. M inu
arwamise järele, arge ehmatage auu3 praua, on teie abikaasa
mõne kurja inimcse wörku juhtunud, kes teda otse wangis ehk
pärisorjuses pidab ja tema nimel meilt raha kurnab.

Alma seisis kui lubjatud ftiu selli ees, ega saanud esite
sõnagi suust, wiimaks ütlcs ta: Armas Joosep, teie truus meie
wastu on wäga suur olnud, tehke meie majaga, kuida teie
tunnete hea olewad, imie saame kõigiga rahul olema, aga mo
Wilhelm, mo kullis Wilhelm! nende sõnadega langes ta aea
sohwa p.ale ja kanti pool surnud tuppa.

Iooscp tötas kontori, korjas siin kõik raha summad koku,
wahetas neid intressi kandjatets paberiteks ümber ja peitis
seda summa om^s majas ühte lindla marjulise kohta. Tegi
omad raamatud kõige suurema hoolega iga pidi oigeks ja
ootas nüüd aea selctust.

Mõne pääwa jänle sai ta jälle Amerikamaalt kirja, kus
sees temale lühidelt teada anti, et kaupmecs Wiihelm puuwilla
ostmiseks Amerikamaa kauba majast wiissadatuhat rublad raha
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w liu ostnud ja laewadega kvdu poole purjutanud. Laewad
olla aga Atlandi mere peal tormist ara lohutud saanud ja
nend^ koorma peremees wist tükis mere põhja hingama läinud.
R.cha pidada aga kõhe Amerikamaak saadetud saama, kelle
tarbes juba Europa kohtutele teadust olla saadetud.

Seda oli Ioof tp ootnud. Wärisewa käega panni ta kirja
käest ia ootas kõhtu käsku, ehk tema teendrid. Mõne tunni
parast aölus kõhtu käskjalg poodi ja palus Joosepit Ameri a-
m'a konsoli luurde tulla. Joosep läks. Konsol wölis teda
lahkuste waetu ja mõne sõna wahekuse järele küsis ta, kaS
Joosep Amerikamaa wolga maksa wöib ja tahab. Joosep
andis wasmseks, et ta midagi wölga sääl maal teinud ei ole
ja ühtegi ka maksa ei wöi.

S i i s pean mina oma ü aa rahwa õiguse pärimist kõhtude
käte andma, ülles kunsul.

_ a mina annan poodi wötmed, kauba raamatud, reh-
nungid ka läna kohlu käte, tehku kohuS siis, mis ta õige
tunneb okwad.

Joosep läks komori, maksis kõige oma alla usutud
teendntele palgad wälja ja käskis new iga tund walmis olla
oma teenislust maha jätma, sest nende peremees olla surnud.
K ik teendrtd nutsiwad suure häälega, ja mil^ed küsisiwad:
Kui peremees surnud, mispärast ei wdta siis tema poeg wa?
lilsust enda käte ia ei toimtta kauba asju cdass.

Se-!e peale ei olnud Joosep esimeses ehmatuses sugugi
mõelnud, ta rekjendas sugu järele ja mõtles: Amerikamaa
kaliju ei tee me>e k uba l«aja weel mitte waeseks ehk ta kül
tü i müüri maha kisub, aga ka5 Wilhelmi po,ad ka midagi
kauba ueamisest teanad! Ma pean jälle prauaga selle poolt

äk
Joosep totas praua juurde, aga teda ei lastud mite tema

jutule waid öl^ldi tlda suremisel baige olema. S i i s saatke tema
po ao mi"U juurde, milwl on nendega waga rutuliste asjade
pärast rääkida ja nou pidada.

M5ne minmi läre^e pauti Joosepit ühte ksrwalise kambri,
kus R«h rt ja .Naarel nutuste silmadega temale wastu tulid.

H>'eie ema on wäga raskcste haige, k^ebas Rihard, isa
surma j ^ mmi on ta meele nõdraks teinud, ta jamsib üsna.



Tohtri härra ütleb kül meie troostiks seda pca üle mincwad,
ah peaks ta weel krweks saama!

Sce on wäga kurb, ütüs Joosep, aga kcs jääb teitest
nüüd kauba aeamlse peremeheks, Kllr käsku pean mina i,üüd
kuulma?

Rihard arkas kui unest ning ütles pool toreda palega:
Joosep tcie jäete kui cunegi ineie kaubamaja eesseisja, künni
mina ohjad oma käte wötan.

Ja siis pean mina sandi kepi käte wötma, lisas Joosep
jumde.

Scda ei pruugi teil just mite, sest kui meie niite läbi ei
peaks saama, siis uöite jo ise oma peremeheks hakata, sest
teie tunnete kauplemiftst enam kui mina. ia minu isa teenis-
tuses on teil mõni hea tuhat rubla üle jäänud, muota pciä-
wade jauks.

Aga mis saab teie wennast, sosarest ja emast? küsis Joosep.
Need jäawad ti inu juurde. Wcnd käib koolis ja saab

siis selleks mis ta tah^b, ja sõsar nisamuti.
Aga kui teie kauplcmine p^,ks nur<a minema, mis siis?

kes koolitab siis wcnda ja sös^rt ja toidab emad? I a päalcgi
vltte alles weel poisilene.

Wlimane sõna tõrjus uhke Rllari le südamesse, ta astus
kindla sammuga Iosepi ligemale, az^s e»,nast klkiwarbul. ja
ütles: Poisikene ci ole mina cnaü, mne ,a län^sest päawast
pcate teadma et ma oma kalli isa päii a sa nüüd teie käsu-
andja olcn. Tehke oma wamaiud korda, homme wölan ma
oma kraami nastu.

Minu käest, auus Rihard, ei sa lcic ühtegi wasiu wöima,
waid linna kõhtu käest. Lohus telku minu >a teie nahel
wahct, jumalaga Rihard.

Iosep pooris selga ja tahtis toast wälja minna, sääl pidas
Kaorcl ttda kinni ja n«lusi Arnun- Ioser, tchk. mis wöite,
aga ärge meid Eclmciga isa pa>anduscst wälj^ lükake.

UiS minu kõhus me cest teha rn saab ichiud.
I o j t p lötas komori, ^ga leidis sii, ,uba kõhtu teenrid

eest, keo teda ootasiwad ja teleale käsku andsiwad, kõik raamatud,
rehnung'd, puhast raha ie n. e. nende walitsusc alla anda.

Mis pidi nüüd Iosep teggcma? Kas raha summat ka ara
andma ehk mitte, mis la enda majasse körwale oli sa atnud. E i
anna mina ara, siis wöib mind mõni pärastpoole elus wargaks
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arwata, j.i annan ira ta ara, siis maksetakse loik wölad ja kes
teab missngiistd rehnungid weel töusewad ja minu auusa prou-
ale ja tema lastel ei ole enam leiba suhu pisla. T l̂gu mis
on, ja sündigu mis tahab, aga raha summa minu maias ei
pea mite sama. Aga ka minu näpud peanad sellest puhtad
olema. Aitku mind armas Jumal. — Nüüd andis Joosep
ühte walitmst ja ! oodi kraami töise järele käest ara.

Puhta raha summa oli kümme tuhat. Kõhtu teenrid aga
lootsiwad sada tuhandid leidwad za küsisiwad, kus siis Wilhelmi
raha ometigi pidi seisma? Ei mina tea, minu h?ole alla on
ta niipalju raamatule järele uskunud. Kül kõhus seda õien-
dab, aga ka teie Joosep peate ehkmönegl summa eest lõastama,
kui Wilhemi kr̂ am seda ei tasu, ütles kõhtu cchwokat.

Mina wastan selle eest, mis minu käle on ustud ja mis
raamatutes seisab, aga kõige pealt palun teid Amcrika maa
rehnungid õieli järele uurida, sest minule näitab lerwe asi üks
suur retus olema.

Pracgu asmsiwad Wilhemi pojad poodi ja kahwatanud
näoga kog^lls Rihard.

Mis teie, mo härrad, siin tcete? Mikspärast teie ilma
minu luduta siie olete tunginud? Mina olen nüüd peremees
ja tahan kõik oma isa asjad oiemada. Minu ja mo ema nimel
palun teid m id rahule jäta ja mite meie asjade wahele tungida.

Meile on ülema kohlu poolt käsku antud teie rrara kõhtu
wallnsusc alla wöta ja kõhtu käest saate seda jälle oma käte.
Kümne tuhandega ei woi meie mite wiissadatuhai rubla katta,
seepärast peame kõik kraami kinni panema, wastas kohlu adwokat.

Minu isal oli miljonid, aga mite tuhandid, wastas
Nihard. Joosep teab kus ta raha on. Tema pcab meie
wam eest waötama, sest minu isa on kõik tema hoole alla
annud ja teda <nam uskunud, kui minu emada ja mind.

Seda saab kotms meie wahel seletama, wastas Joosep
rahulikult. Et ttie isal aga ilmaski miljonid ei ole olnud,
seUe peale wöin mina kas oma pea anda. Mi5 minu käte
ustud on, selle eest waslan ka mina.

Siis olete mo isa raha kukrut lMt i lühendanud wastas
Nihart wihaselt.

Arge mind ilma aegu pahantage ega oma keelt kurjaste
pruukige, wastas Joosep. Sce nx.ra mis siin seisab ei ole
mite üksinda teie waid nõnda sama ka tne wcnna ja sõsara
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ja auustud kõhtu wanemad, tehke iga ühele Vigust ja jagu,
sest nüüd olete teie isa asemel ja mina tahan iga asja juures
wahiks ol la, et kõik korra järele jagatud saab ja siis auus
Nihard alustage kauplemist ehk muud midagi, kuida süda
kutsub.

Lugijatele aga olgu tähenduseks, et Wilhelmi kauba talli,
tus mite selli waid Amenkamaa lonsuli palwe peale kõhtu
poolest petsati alla pandi, aga ka Joosepile oli see wiisi ameti
käest araandmine kõige soowitam. I g a üks arwas Wilhelmit
surnud olema ja ta wara üle pidi aru tehtut saama.

Kolme pääwa järele oli kaupmehe Wilhelmi kraam
wiimfe nõela pakini ülesse kirjutud ja nüüd alustas õiguse
järele tallitus. Zeitungide läbi kutsuti kõiki, kell kadunud
Wilhelmile midagt maksa ehk tema warast midagi pärida pidi
olema, ennast ühe aasta aea sees ülesse andma, paale selle ei
olla enam kcllcgil õigust midagi pärida ja keö midagi ara sal-
ganud, langewad kõhtu alla.

Pool maailma kõlas sellest kuulutusest ja igaS maakonnas
räägiti selle üle. Meie jätame w^la pärijaid ja maksjaid
ennast kohtule ülesse andma ja waaiame kuida mõnes muus
köhas selle wahe ajal elati.

Mbisa praua.

Talwe külm raksus õues ja sundis iga ühte inimest warju
paika otsima. Rikaste ahjud kuumasiwad ja saatsiwad soo.a
kiiresid wastu külma seinu ja waescd inimesed mässisid ennast
oma hilbude sisse. Ka loomad pugesid sügama metsalesse
samla eh? heina kuhjade alla warju paika, mõned koguni ini-
meste hoonete ligitale. Talwe külm pigistas iga ühte.

Eestimaal ühes suures möisaS istus keskealine praua
siidi riidega ja kalli süledega pehmeks tehtud sohwa peal ja
soris Prantsusemaa zeitungi lehtesid. Suure kullatud jalgega
laua peal auuras hõbe tee masin ja kbige kallimad joogi asjad
katsiwad lauda. Seinte peal, mis igal pool siidi riidega üle
olid tõmmatud, ripusiwad kullatud raamide sees mitmed kallid
kuijud ja lae al ripus kullatud kroon lühter, kelle peal praegu

(Wilhelm.) 3
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möni tosin küindlaid polesiwad ja maja päawa walgusega
walgMtasiwad. Praua lambrist läksiwad kolm ust töisle ruu-
mitesse, mis ka iga pidi würstliku illiga täiletud olid. Iga
inimene, kes siin mõned tunnid elas, wois öölda: Paradisis
ei wöi enam paremad elu olla. Kord korra järele rüüpas
praua lehkawad tee märga ja ümises siin juures: Aga kuS
jääb ta nii laugeks! Juba kellu mli pidi ta siia jõudma ja
nüüd on aca näitaja juba kuus. Ega neil ometigi midagi
õnnetust tee peal ei peaks luhtunud olema. Aga see on lühi
kanus. Eesti maa ei ole m te I.alia ega Ungru maa, kus
wargad ja rööwlid tee käijaid warilsewad, waid sim on kuldne
rahu maa. ise äranis meie sugule.

Aga kus jäeb mo ootatud loomake! Nõnda pomises möisa
lesk praua, kui toa tüdruk sisse aötus ja uiks: Armuline
praua, kutsari Hans on kõdu. Ta palub prauad wäga aea
wiiwitamise eest, neil olla tee peal suur õnnetus juhtunud.

Mis õnnetus jälle? ütles praua pool pahaselt.
Kange külmaga olla raud rabetaks ja saani tiisel kätki

läinud, seda parandades olla neil aega läinud. Muud wiga
pole neil ühtegi juhtunud.

Hea kül, ülle, Matt, see linnast tulija peab kõhe minu
juurde tulema.

Ta waene poisikene näitab puhtast ara kohmeianud ole-
ma, wastas toa tüdruk.

Seda parem, saab siin sooja ja wölb ka siin teed juua.
Aga auulik praua! cga teie ometigi tida om l lauda wöta!
Mine, mine, mis sinul sellegi tegemist.
Toa tüdruk jooksis käsku täitma ja urises: Taga öclam,

nüüd hakab ta juba talupojatega ühes lauas sööma! Mardi
juurde jõudes ütles ta: Praua käsib sind kõhe oma juurde tulla.

Mart tõmbas sugu puhtamad riided selga, silitas p.ad ja
astus siis, kooli tunnistus käes, praua kambri, ttrttas teda
wäga alandlikult ja andis tema käele suud.

O i , kui kenast noorest mehest sa okd sirgunud, ütles
praua röömsaste, näita aga nüüd kooli tunnistus ctte.

Mart andis paberid praua käte ja jäi wagusalt eemale
seisma.

Praua luges neid läbi ja ütles siis: Mart, see on mehine,
jälle üks pulk kõrgemale ja ühe aasta parast wist kool läbi,
aga mis siis saab?
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Seda teab armuline praua kõige paremine, ma olen ju
teie kõige alam ori.

Kuida oled oma riietega läbi saanud? ma näen sul on
täna peenemad hilbud ümber kui mina sinule teha olen ask-
nud, kust oled neid saanud?

Auuline proua, need riided on minule üks tundmata
inimene kinkinud, kui mina ühel pääwal koolist kõdu tulin,
leitsin neid oma kambrist eest ja ka selle kirja! Nende sõnadega
andis ta ühe kirja praua käte.

Praua luges köwa heallga: AuuSlud Kuuse härra!
Kantke neid rudid ühe tundmata inimese auuks, kes Teie
wirka öpimist ja Teie waesid riidid mite ei arwanud üks töise
korwa sündiwad, ärge aga nende sees sugugi suureliseks saage,
waid möclge et naad üks kord jälle manaks saawad. Mul
on hea meel Tnd ka ükskord korra perest riides naha.

Teid tcretades
Tundmata.

Wäga lõbus, et sa oma pcn5 rraua eest ühtegi wariul
ei hoia, ma tahan slille nüüd sugu paremaid riidid linkida, sest
esimese gymnasiumi kooli laps peab ka korra järele riides
kmma. Ka sinu kooli acg saab nii kaugele pitkendud, künni
sa selle kooli läbi oled käinud, siis annan sulle teada mis
sinust saab.

Kell üheksa on suures saalis minu perele jöulu puu, kus
ka sina wöid juures o'̂ a. Mine nüüd toa tüdruku juurde ja
palu endale teed ja muud feha kümitust.

Mart andis weel kord prau.! käele suud ja astus sirge
tugewa sammudega toast wälja, omas südames mõtles ta aga:
Ori ja ika ori , ei muud midagi, mis aitab mo Kreeka ja
Ladina, Hcbrea ja muud keeled, kui orja ahelad mo kässi sidu-
wad. Aasta parast oim mina kes teab mis augu täitja ja
siis jumalaga kõik mo ehitus. Pisarad tulid tahtmata ta silmi
ja ta ohkas: Oh Jumal, so pocg on kõiki inimesi ühte wiisi
armastanud, aita ka minu köidikuid lahti peasta ja tõsta mind
inimese olekusse — üks Jumal wöib mind priiks teha, nägi?
walo ja oma jõud on siin tühine. Selsamal aial mõtles
praua: Oh kui kena peris inimene minul on. Roömug.:
waatan ma ta otsa ja woin iga rütlile kudelda, et minul kõige
targemad orad on. Lahti ei saa ta scllest mite, ehk temal
juba himu selle järele südames idaneb, aga ori ta on ja seks
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ta jäeb ja sellega on jut otsas. Aga ta on priskeks meheks
paisunud, ja woib iga rüütli pojaga omas tarkuses ühe wää-
riline olla ja kui ma noorem oleks, waataks ma wist punas-
tama palgedega ühe niisuguse nooruse ja luhtuse otsa. Kolm
aastad on mööda, kui mo armas abikaasa surma suhu kukus,
mitmed kosilased on minul olnud, aga parem jäm ma oma
priiusesse, kui ma ennast weel abielu kamitsasse siduda lasen,
olgu siis et Kullamaa Würst mind kosib. See on mees mo
meele järele, rüütel esimeses ridas. Praua jäi siin juures
sügawa mõtlemisse ja jäi selle olekusse, künni toa tüdruk tuppa
astus ja laadas, et Jõulupuu walmis olla.

Praua ärkas ülcsse, pomises mõned aru saamata sõnad
ja lubas kõhe Jõulupuule tulla, andis käsku küündlad põlema
panna.

Suures saalis oli terwe mõisa pere koos ja iga üks
ootas suure tingituste järele.

Kellu üheksa astus praua Jõulupuu juurde, laskis juures-
seisjal rahwal ühe joulu laulu laulda ja jagas siis iga ühele
ameti ja orjuse järele andid. Kõige enam röömuslasiwao
ennast opman, aedamees, kirjutaja ja kubjas, sest raha oli
nende meelest kõige suurem kingituö ja igaüks mõtles prauale
seda jälle omas tegudes sada wörra käte tasuda.

Mardile kinkis praua ülikonna täie kaUist kalewid ja lubas
seda rätsepal warsi walmis leha. Mart oli otsata röömus,
aga weel suurem oleks ta room olnud, kui praua temale
priiuse kirja oleks kinkinud, aga priidusest ci olnud täna ohtu
kuskil ju t tu , ehk kül see, kclle auuks tamme õhtu pühitscdi,
iga inimest ühte wiisi oli armastanud. Jõulupuu rahwale
jagati magusaid kookisid ja lopetadi õhtud waimuliku lauluga,
ning iga üks läks omale poole, möncd onnistasiwad, aga
töised saeatafiwad prauad omas südames. Esimeste hulgas
oli ka meie M a r t , kes südamest oma heategijad armaötas ja
temale taewaliku onne ülewclt maha palus.

Sellsamal õhtul palus Ma r t prauat, teda tema wanc-
mate juure külaliseks minna lubada, kes kaks wersta mõisast
kaugel elasiwad. Esile naitis valwe prauale sugu wastu meelt
olema, aga wiimaks lubas ta teda sille kinnitamiftga, et ta
esimese püha louneks jälle tagasi tuleks. Mart tõmbas riided
jelga ja pool joostes tötas ta isa onnikese poole, kus kaks
südant juba ammu pitkil silmil ootasiwad.
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Wana Kuuse toas põles peeru tungal tule rinnas ja
worsti otsukene sirises kerissel. Wanemad laulsiwad suure
healcga: Ma tulen taewaft ülewelt! Mart kuulas ukse taga
künni esimene salm otsa ISpis ja astus siis rõõmust warisewa
südamega sündimese majasse. Mardi ema kargas pengi pealt
ülesse, tõmbas poega oma wastu rindu ja ütles rõõmust wäri-
sewa hmlega: Mihkel, eks ma öölnud. M a n tuleb meid weel
täna ohtu waatama! Aga sa loomake oled üsna külmetanud!

Mar t tõmbas ilma sõna lausumata isa käest kinni ja
andis käele suud.

Aga Tr i i nu , kui pilkaks Mart juba weninud. Noor
härra walmis, wöta aga müts peast ja hoia eest nurka.

Hrge armsad wanemad niisuguild kõnesid kuulutage, ma
olen ju teie poeg ja lihane lapö.

Oled kül, aga meie waewast ja walust ei tunne sina
ühtegi, ütles isa.

Poeg, see on meile weel täna aru saamata, kuida mõisa
praua sinu wastu nii armuline on, aga meid hirmsaste piinab,
ütles ema.

Kuida piinab siis teid armsad wanemad proua?
Eks sa tea armas poeg, et meie iga nädalas kuus pääwa

mõisa peame tegema, mina kolm ja sinu isa kolm. O poeg,
mmsa töö on põrgu töö! Opman ja kubjas karjuwad hommi-
kust õhtuni: Tehke ja tehke, mis teie jälle wedelete ja kõige
mrie kärmuse eest saame weel piitsa. Isal on weel praegugi
selg paistetanud minewase nädala kubja kepi hoovidest, kes
teda wiina köögis elaja kombcl oli peksnud. Meie kõdune töö
on rvarguse töö, meie käest ei küsi keegi, kas meil haganad
woi höled kõhus on, kui aga töö mõisas tehtud saab.

Ära armas poeg ka mei< rahwa nülgijaks sua, ütles isa
pölcw., wihas- silmadega.

Aga mlköpärast sa armas isa prauale oma peksmist ei
kaebanud? küsis Mar t .

Prauale ehk oma seina palgidele kaebada on üks puhas,
ja iga kaebamine toob uut naha täit üheb.

S i is on teie elu taieste hirmus, wastas Mar t .
Hirmus kül, aga kuhu peame elawa hingega põgenema,

surm ei taha meid ja ise ennast surmata on ka hirmus, muud
kui waewle edasi, ütles isa.
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Min . , tahan prouale teie wacwast sugu rääkida ehk ta
kcrgilab teie elu ütles Mart. l^

Ara seda tee, armas poeg, waötas ema, praua saab wiha-
sckS ja siis on ka sino head pääwad otsas. Öpi mis sa woid
ja kui täüstc o pinud oled, siis katsu nme waewa, kui wöid,
wähendada.

'Ü/ardi südames keerlesiwad sadanded mõtlemised. Kubja
oleks ta Siberi saatnud, mõisa maa tasa tallanud jn kõik Eesti
rahwast nende werepaelust pääsnud, aga mis wöis ta üksik
teha. Oma ahastust mattis la wiimaks südame põhja, kus ta
aeg acalt kõiki werd paksuks wärwis ja oma heategijad prau?
ad inimese olekust Mardi meelest wälza lükas.

Nutuse näoga toi ema panni kereselt worstidega, seadis
leiba lauale ja palus pvi-ga toitu wotma, ööldes: Katsu ka
meie leiba, on kül haganane, aga paremad ei ole meie elus
weel näinud ja seda leiba ollcd sina ka kuus aastad söönud.

Mar t ist>.!s lauale, aga siin ei olnud taldrikuid ei nugasid
ega kahwlisid, muud kui puupeaga püs ja mõned puust lõua-
puud ehk lusikad. Pan' worstitega seisis kcök lauda, tema kor-
was taari kann ja leiwa pats, wiimne enam hagan kui wilja
tera. Worst maitsis Mardile suupärast, aga l ib ei läinud
üle lecle pera ehk ta seda kül tuhat korda suus ü l.ber pööris.
Kahcteislkümne aastane harjutus puhta leiwaga oll suud pee?
nema nahaga ehitanud, sest Mart oli mõnda arwa korda wane-
mate juurde lubatud ja siieki mõneks tunniks. Täna ohtu sei-
siis wanemate önnctu elu elawalt ta silma ees ja ta töutab
omas südames lindlaste neid pea sellest elust wälja kiskuda,
kui see ka ta elu maksaks. Kuida Mardile ta mõtlemiste täit-
mine korda läks, same edespidi kuulda. Peale ohtu söögi aeti
weel mitmest juhtumistest juttu ja wiimaks kaesutas ole kubu
ja isa kasukas Mar t i une hõlma.

Ku i ta hommiku ülesse härkas. aeas ta silmad pärani
ega uskund enne ennast isa majas olema, kui ema temaga
jutule hakaS. Öösine unenägu seisis elawalt ta silma ees.

Ta oli unes Amerika maal, kus ta oma armsa Selma
isad ühes suures kõrbes magawad nägi. Ta riided olid sadan-
dch tükist koku hömmeldud ja jalgest til lus weri. Mar t töm,
bas malga käte ja löi ühe hoobiga kurjema kaarna maha,
aga töine tõstis ennast kurjaste krõnksudes luhwti ruumisse ja
kadus tema silma ringist. Mart tõstis kaupmeest maast ülesse
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ja sandis teda omas seljas kõrbest wälja, aga tee peal tahtsiwad
kaks tõukoera neid mollemid löhli kiskuda, aga üks kotkas wotib
neid nota wahele ja kandis neid läbi luhwti ühe suure lille
pöllu peale, kuö Selua ja Alma neid ootasiwad. Mõlemad
nutsiwad kibetaöte isa õnnelust üle, kes pool surnud omas
walus m^as wingerdas Eelma punus wiimakö lilladest weikse
wanniku ja pani seda Mardi pähhe isa päästnusse eest, kelle
juureö ka Mardile pisarad silmi tuliwad. Mart oli toeste
nutnud, sest ta silmad v!iwad weel märjad.

Mart ei olnud tul ebausklik, aga ta mõtles: Kui Pibli
raamalu järele unenäud wanal ajal tulewaid >uhtumisi ctte?
tähendasiwad, miks parast peaks siis minu elaw unenägu puh-
tast ilma tähenduseta olema. Ta mõtles senna ja tänna, aga
wiimaks pidi ta vmetegi ütlema: M«nu teed ei ole milte
Jumala teed, tema tahtmine sündku, aga oma unc näule ei
wöi mina ühtegi tähendust anda.

Iöulu esimene püha lahutas Marti jälle omist wane-
matest, kes wesisle silmadega oma amukcse järele wahtisiwad
ja temale kõik aealiku õnne omas südames soowisiwad, sest
nende arwamise lärele pidi Mart üks kord terwet proua waran-
dust ja mõisad parima ja neid ka sis rrja elust päästma.

Kena lootus, aga raske ootus. —

Ori.

New-Drleani linn seisab palju löune pool kui Ecsti kuber-
mang, mis parast siin k̂  ilmad hoopis teised on kui meie
maal.

Paikese kiircd langewad pca otse maa pinna pääle ja
soja moetja näitab tihti üle 30 gradi. Si in päwa aeal tööd
teha ei ole mite kerge naid küsib tugewa ihu jõudu. Ühel
suwisel wäga palawal pääwal, kus loodus otsegu audes seisis,
tegiwad aurata sadda unista neegri orja puidraiudcs mgewaste
tood. Iga kümne musla järele seisis üks kubjas, pilk piits
käes, ja kui mõni must inin enc sugu juhtus ümber watama,
chk pitkameisi kässa ligutama, siis wingus piits paljast selga



ja mõnelgi jooksis weri mööda selga. Maa tük pidi
mõne pääwaga igawest. metsast puhastud ja puuwilla puudega
täis istutud saama. Ühe tugewa palgi kallal nähti ühte ar-
wata wiiekümne aasta wanadust meest raiuma, aga igast
löögist wöis ara tunda, et ta weel kaua niisugusega tööga har-
junud ei olnud ja palawus tahtis teda iga silma pilk ara nõr-
gestada, siiski hoidis ta ennast ülewel ja liigutas jõudu mööda
lassi. Mont sammu lemmast cdemal käis ülewataja senna ja
tänna ja kiruS kord ja lubas raijnja surnuks nuhelda, kuita
mite kärmemast tööd ei tee. Raijuja käed ndrkesiwad wiimaks
ometegi ara, ta kukus palgi körwa maha. Kui werejänuline
tiiger kargas kubjas ta juurde, tambis teda jalgatega löi piitsaga
aga kõik asjata, mees näms surnu nagu. Kubjas karjus kaks
neegrid mehe juurde ja käskis koera mässa juurde kända, aga
teie elu tema eest kui teda arakargata lasete.

Neegrid tombasiwad surnu Slade peale ja kantsiwad elu
majade poole.

Kes see mees oli wZib lugeja peagi arwata. Ei keegi
muu, kui meite tuntud kaupmecs Wilhelm, keda meie temast
lahkudes ühte Kungru wangi kuntrikusse juttu sees jätsime.

Aga kuida wöis Kungur Wilhelmit töösse sundida?
See asi süüdis lühidelt uönda:
Wilhelm kobas omas kiwises kambris klchu teda wagi-

waldselt weeti, kuida lugejad weel mäletawad, igale poole aga
ei leidnud muud kui ikka kiwiseinu. Põranda peal seisis õlgi,
aga walgust ei lükinud kuökitti sisse. Wilhem wiskas ennast
wiimaks põrandale ja mõtles. Kes on mind siia keldri aeanud
ja mis sees kõik tahendab. Kõige mõtlemise wiimnc otsus
ol i : Kungur, see kuri loom, on mind siia wcdauud ja rahab
mind kas oma orjaks teha, ehk lahti laskmisse palgaks kõik
minu waranduft ênda kurku neelda. Wiissada tuhat rubla
on juba tema nahas, ta s-atis laewadega puuwillad kes teab
kuhu ja müüb neid jälle hinna eest ära ja annab siis ülesse
et ta neid Europa maale ou saatnud ja kes teab weel mis.
Aga kuida päästan mina ennast omast wangist elust. Ta kar-
gas kui meeletu üleöse, tampis palja jalgega waslu ust ja
latsus teda iga pidi lahti murda, aga fte hirwttas tema ähwar-
tamift üle. Jälle wiskas ta ennast õlgede paale ja ülles
kurwa häälega: V raha ja tema ahnus! teie olete mind mo
armsa ?lln?a'juurest, mo sall»'laste keskelt woera maasse läki-



tanud ja nüüd wangi ehk weel surma saatnud. Miksparast
ei kuulnud mina oma armsa abikaasa nou ia ei jätnud reisi
ette wotmata Kui õnnelik olin mina, aga kui õnnetu nüüd!
Mis saab mo omakötest Europa maal? ja kes peästab mind
kullide küisist?

Korraga läks uks lahti ja Tonkus astus tule latern käeS
sisse. Uks neeger kandis weikse laua koodasse ja lükas ukse
kinni. Tonkus käskis Wilhemit ülesje tõusta, laua juurde
astuda ja kirjutada, mis tema ette ütleb. Wilhelm tõusis ülesse
aga kuida ehmatas ta ara, kuida oma keha süsi musta nägi
olewad.

Mis mangu teie minu kui Europlasega mängite, küsis
Wilhelm?

Pida lõuad, käraks Tonkus, Euroalaste arwust oled
sina nüüd maha kustutud ja meie ori ja kui sina weel ühe
sõna räägid, saawad piitsad so keha lohkuma. Nende sõnadega
löi Tonkus tulise hoobi mööda Wilhelmi selga ja ütles: Säh
see esimene anne. Nüüd aga kirjuta.

Wl lh lmi süda kukus sapi täis, kui lõukoer kargas ta
Tonkusse tallale, kiskus piitsa ta käest, wiskas laua wastu seina
ja tule laterna tuhandeks tükiks ja tahtis ukse lahti murda,
aga üks sõna ja kisa Tonkusc suust sirutasid teda õlgede paale
ja la laed ja jalad nööriti kahest neegrist kinni. Maga nüüd,
hirwitas Toilkus , künni paremad möted so sees aftt wötwad.
Tul i toodi jälle siia ja Tonkus ladus oma käega wiiöküinmend
piitsa hoopi mööda Wilhelmi stlga, kus liha tükid wälia karga'
siwad, lükas M ukse kinni ja jättis waest kaupmeest were sisse
wing rdama. Mõne tunni pärast löi üks tugew neeger lüki
leiba ja käpa täie wet sisse, kallas wiina üle Wilhelini hawade,
nööris ta käed lahti ja ütles^ Maösa käskima sind süia, juua
ja röömus olla. Wi.lhclm tahtis püsti tõusta, aga ta jalad
olid weel kamitsas. Ülle oma Mabsale, et ta parem mind
täna tapab, kui weel homseks hoiab, mina olen Europlane.

Europlane, Europlane, pomises neeger, lükas ukse kinni
ja kõik jäi jälle surnu hauua wagaduscks.

Wilhelm nööris omad jalad lahti, aga janu ja ta selg
waewasiwad teda hiamsasle. Ta kõvas wee käpa järele ja
rmpag mõne lonfsu wet. Wesi oli imeliku maoga, ta katsus
tüki leiba, süüa seda tundmist suust kaotada, aga korraga kukus
ta õlgede peale ja jäi magama.



Kui kaua Wilhelm magas, on tal weel täna taädmata,
aga kui ta silmad lchti tegi, leidis ta ennast Tonkusse küisis,
kcs tcda kui taku koonelt raputas ja siin juures klsendaS:
Must loom, maast üköse ja tööle.

Wilhelm aeas ennast ülesse,.. aga ta selg walutas hirm-
sast ja astus Tonkusse järele . ÖueS tömbasiwad kaks necgrid
temale õhukese särgi selga ja wedasiwad tcda oma järele puu?
willa wttzkile, kus ta willu massina wahele acama pidi.

Töö ei olnud ise enesest mite raske, aga Wilhelnul puh-
tast arjumata. Ara põgenemine oli siin ilm wöitmata, sest
kümme kõnd ucegrid tegiwad siin tööd ja kolmele nende hulgast
vli surmaga ähwarlud Wilhelmi järele wuhtida. Iga öö
magas ta tugewa uksede taga, kust pääsemine woimata oli.
Kungrut ega Tonkust ei näinud ta silmad sugugi ja keegi
inimene Maailmas ei küsinud tema järele. Vlenda wältas aeg
üle poole aasta mööda. Ühel paamal saiwad kõik orjad käsku
metsa raiduma minna. Selle üle rõõmustas Wilhelm otsata
ja mõtles oma paasmisfe tunni tulnud olcma, aga ta petis
ennast cga tunnud Amerika maa orja elu weel öicti Juba
esimene pääw pool haige stgane lõpetasuta ihu rammu metsas
ja töisel pääwal kukus ta surma moodi minestusse, kuida seda
päätuki alustuses kuulside. —

Neegrid kantsiwad Wilhelmi otse kohc Kungru juurde,
kes parajalt omas rohu aedas paäwa kiirdc warja katuöse all
sohwa paal ennast sirutas ja aeawiteks monesugusid weikstd
maalisid wahtis, ja saatsnvad kahwatanud nägu mässa poole.
Kungur waatas wedi aega teraftlt Wllhcimi ol a ning kisendas
siis: Põrgulised, les rn teile liida annud minu juurde ühe
surnu orjaga tungida. Wisake tedda kus kurat! Orjad wäri.
sesiwad, tömbasiwad Wilhelmi öladele ja tahlsiwad rma tecd
minna, sääl karzus Kungur: Tooge ta koer siia, pange rohu
paale ja kallake külma wet ta paale.

Käsk täiteti silma pilkuga. Kähe pange külma wee järele
aeas Wilhelm silmad lahti aga kui Kungurt oma ees nägi
waosiwad naad jälle kinni. Kungur aga käkkio tedda wungi
majasse wcdada ia õlgede päälc puhkama panna. Iseenesele
aga ütles ta: Kahju et ta ei färwanud, oleks siiö Miiast
lahti olnud. Surmata ma teda just ei tahaks, ta on minule
kõige ennam raba sisse toonud. Wiiösadda tuhat tema ka>st,
ja kuusst.dda tuhat tema puuwillade eest teed koku üks milijon



üks sadda tuhat. Ule pea on siis minu raha summa kolm
milioni kolm sada tuhat. Sellega woiks juba rahul olla, aaa
enne kümmcnt milijoni ei tahaks mina istantiku maha jätta.
Juba ma oleks enam miljonite peremees, kui mitte Tonkuse
raibe raha ci raiskaks ja paale Wilhelmi püüdmist on la otse
kui mcclest ära. Aga pea pead ta senna waotud saama, kus
kuud ega pääwa naha ei ole. On inimeste werd küllalt wala-
nud, ja tema weri peab ka walatud saama. Kungru südame
tunnistus aga lisas juurde: Ja sinu weri ttmaga. Kungur
kahwatas ara. Sel silmapilgul astus Tonkus Kungru juurde
ja ütles: Kolm musta looma langefiwad täna puu raiasmikus.

Üks jäi puu alla, kakS wötis päike ja Europlane on
ilma minu teadmata ka pool surnud sinu juurde weetud.
Olen ülewaatajat, kes seda julgenud teha, ta ametist lahti
lasknud ja puid raiduma pannud, aga kus on Europlane?

Puhkab wangi hoones, oli lühikene wastus.
Siis pcan tema suurde minema ja nuia ühes wötwa,

eks ole kõige parem nou.
Pida suu, käratas Kungur. Europlane jääb tänasest

pääwaft minu walitsuse alla.
D i mis hea Mässa, hivwitas Tonkus, kes mõne tuhande

raha toiwad, saiwad kõhe nuiaga igawese horbi, aga kes mil-
jonid toob saab hoitud.

Pida löu^d, must koer, kisendas Kungur, ma lasen sind
weel täna wöllasft tõmmata.

Tänan Maöfa, Tonkus keeras jala paalt ümber ja kadus
wetsa poole. Nõnda oli ta juba tihti Kungrut ähwardama
kuulnud ja enam kui wiiö korda oli ta julgenud niisama ära
minna.

Kungur wahtis temale lassi silmadega järele, wiökas
ennast aga pca jälle sohwa peale ja magas poole tunni pärast,
kui ei oleks midagi enne näha ega kuulda olnud.

TonkuS aga oli täna kui meelest ära, ta peksis iga orja,
kes wastu tuli, tampis jalgega ja ähwardas rusikal taewa
poole töstctz Kungrule tänast ähwardamist käte tasuda, aga
Europlane pidi enne maa päält kaolatud saama. Mõne tunni
pärast keeras Tonkus jälle rohu aeda tagasi, aga kuida imet-
ses ta Kungrut magamast leidwad. Üks hoop ia ta on maa«
ilmast kadunud, ümises Tõukus. Silmist wälkus tuli, juba
seisiwad sõrmed kiwi kulges Kungru pää luud purustuma.



aga see tõusis äkilsclt ülesse, aegutas ja küsis lahke häälega!
Armas Tonkus, kui kaugelc on täna töö jõudnud?

Just nii kaugele, et weel aega üle jäeb mind wollaöse
puua, wastas Tonkus terawalt.

No si,s mine ja käsi ennast wöllasse tõmmata, aga homme
sõidame New Orleangi, kus sa ilma eluta weel kümme pudelid
weini woid juua.

Tonkus keeras ennast kui wurr jalge paal ümber ja
hõiskas: Türi taari trummi, homme saab rummi, höifa!
elagu Mässa! Aga lubage mulle Europlase suud igawcste
kinni sulguda?

Täna mitte, armas Tonkus, waid seda pead sina ilma
minu täädmala tegema.

Ah, ah, ah! — See on hea, nüüd on minul luba käes.
Omas südames mõtles ta aga: Europlane, so wiimne öö on
weel siin maailmas waewalda, homme oled sa juba paradlsis,
saal wöid sa kärata ja oma meele järele elada. Mässa ei
pea sellest ühtegi täädma. Täna ohtu tahan weel Europlaft
naba ja homme homnnku kannawad teda orjad mulla põue.

Kuri inimene mõtleb üksinda kurja pääle, aga tihti wa-
litseb üks ülcm olek kurja ü!e ja käänab juhtumisi oma taht-
mist järele. Tonkus tõttas Shtu wangi majasse ja tahtis siin
waest kaupmeest ja nüüdset päris orja piinata ja temale tes-
tamendi ehk tunnistuse kirja kirjutada sundida, kus ta tema
warandusest weel omale wöis pärida. Tule laternaga astus
ta wangi maja poole, aga imetses hoopis, et siin ühtegi wahti
ees ei leidnud. Ta tõmbas ukse raudadest ust ja see tuli
lahli, aga wangi majas ei leidnud ta ühlegi elawat looma,
weel wähem Europlast.

Kui n-ihale ärrilud metsaline jooksis Tonkus tormi kella
juurde, keda üksinda neegrite ära põgenemise pärast helistadi
ja löi teda nii waljuste, et arwata poole tunni pärast terwe
Kungru orjade hulk koos oli ja Kungur ise ka nende hulgas
helistamise põhja järele waljuste päris.

Haige musikoer on wangist põgenenud, sisendas Tonkus.
Neegrid, kus olete teie teda pannud. Tooge teda siia, ehk
ma poon teid kõiki wollasse.

Orjad, kes Wilhelmit wangi hoonesse olid wiinud, toodi
ette. Need aga ütlesid: Mässa käskis meid orja stnna wisata
ja siis oma tööle minna. Seda oleme meie teinud ja ka



pääle selle tööle läinud. Wisake ncid koeri lannatuse teldrisse,
need on kõik ühes nõus olnud, kisendas Tonkus. A imu,
armu, palusiwad orjad, aga iuba seuti neid finni ja kanti
teldrisse.

Kannatuse keider,. oli kõige orjadele kõige hirmsam paik
Kungru istandikus. Üks paik, kus inimene okas naha pääle
palja ihuga wisati ja kui ta ennast liigutas, siis torkisiwad
raud tcrawad naelad igalt poolt ihu sisse. Seda nuhtlust
jagati üksinda ara põgenejate himmuetajatele.

Koevad päästeti lahti ja päris inimese jaht algas enne
kesket ööd.

Esite mõne weröta aeasiwad koerad tuhat nelja põgeneja
jälgi , siis aga löpesiwüd inimese jäljcd ara ja hobuse kabja
asemed olid tunda. Tonkus, kes ise tulise hobuse seigas põge-
neja järele kihutas, kirus maad ja tacwast koku kui hobuse
jälgi leidis. Kocrad ei läinud enam vaigastki ja öö pimeduses
ei wöinud jälgi tunda, see pärast pidi siin öö korterid peetama
ja homme jaht uueste algama. Tu l i tehti ülesse ja puhati
walgeni, aga esimese päikese kiirega algas taga aeamine uueSte,
aga kõik ilma asjata. Hobuse jala märgid kadusiwad wiimaks
ühe jöe sisse ara ja wihaga pidi Tonkus ümber keerama ja
oma ahastust Kungrule kaebama, kes ennemast poole omast
warast oleks ara annud, kui ta põgenejat oleks kätte saanud.
Totame NcwlOrleangi ja anname zeitungi läbi tääda, et meil
üks must loom ara on karganud, kül ehk siis teda weel käte
saame. Orjadele jagati töö käte ja mõlemad mustad kaarnad,
Kungur ja Tonkus, aeasiwad tuhat nelja linna poole, kus kõhe
ara kargamine kuulutadi ja suur maks leidjale lubati. Aga
pääwad läksiwad mööda, aga Wilhelmit ei tulnud kustkeltkl
enam Kungru küisi.

M is pean mina tegema, kui mo teod awalikuks tulewad,
mõtles Kungur. Kõige parem on; mina müün oma istandiku
ara, pistan raha tasku ja purjutan loune poolse riigitesse,
wötan omale töise nime ja siis otsigu mind Europa chk
Amerika lohtud, kui palju nemad tahawad. Rikas olen mma,
ja rikusega wöib maa pääl kõik saada.
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W a b a d u s.
Jää Jumalaga w3eras Amerika maa, päästa ennast

waper Wilhelm ehk lange orja kütkesse tagasi, minu meel
mõlgub koduse käigule, luhtumisi luuletama mis mo waimu
wangitseb, kui magneti wägi raua killukest, kes mu elule jõudu
annab, kui kewadese päikese sojendns.

Elu kewade mõlgub mo meelcs ja äratab iduiwa secs
paisumisele, lille tupe seest pääwa paistele, liblikad lendamisele,
mesilindu oieteöse, kase lindu kaasikusse, oopiku ürgasse, roömu
rägaötilu, õnne orele, lahkust läwele, truust tulemaste tunni-
tele, kannatust kambensse, kurjust kuusikusse, armastust aga
armastaja rinnetesse ja tapputamme tüwiku ümbcr.

Eesti maal on jälle kewade, talwine waew on kadunnd
ja loodus pruudi ehtes. Mured on talwe lumega kadunud
ja igal pool room ja viskamine.

Aga ka meie Mart Kuuse kasuemal on teist korda kewade
ukse ees. Kullamaa Würst, mõni aasta lesest wanem, on
silma tema pääle wiskanud, kosja lood toime saatnud ja pul-
ma was.u manustakse waljuste.

Praua on lese riided ara wiskanud ja kui roosi öis SM-
seb ta uueste, nao kui ka rime poolest. Aga üks tõutus, üks
kindel lubamine kaswab iga pääwaga suuremaks. Praua on
omas südames toutanud.- Kui Kullamaa Würst mind kosib
ja p ulmad möödas on, paäb mo kaswanoik pärispölwest pääs-
tetud saama ja minu tulu pääl T<mra tarkuse linnas stuterima,'
kui aga ig^weste köitmine nnrla peaks minema, kinmta ka
mina tema köitikuid igaweste. —

Kes oli nüüd praua meele nüüd töise tuulese pööranud?
Wastus: Ei Mliud fui armastus. Kui noor neitsi oli ta
Würsti südames kännud, see ka temale poolkaut oma südant
awaldanud, aga maailma tuuled ja tormid olid neid lahutanud
ja wanemate tahtmine noort öit wastu tahtmist selle puu kül-
ge sidunud, kuhu ta elades ki ci oleks pidanud seulud saama.
Surm oli nüüd sidet kätki löigannd. Surm ka sündijaid
är^koristanud, nüüd ci seisnud enam ükski poigitc armastuse
ees, waid kakskinuneö Lehcpuu pääw pidi armastajate sidemid
iqaweste köitma, aga ka üyte kurwa südant kõige suurema
rõõmuga läitma.
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Juba hommiku nimetut pääwal, nähti suurt tallitust ja
liikumist nwisa tzues. Igal pool rahwas kiriku ehtes. Iga
maja puhas, leed 3ue peal lilledega ja kasedcga ehitud.
Mõisa maja liputega wäljas poolt ja seest poolt põrandad
falli telitega üle tõmmatud. Kunstlik käsi oli iga maja riista
kõige parema korra pääle säädnud. Kellu kümne aeal kuulu«
tas wahimees pcidmche lulewt. Auu wärawa all ootasiwad
teda moosekandid ja mäe pealt kuulutasiwad suure tüki paugud
röömsa pääwa hakamst.

Poole tunni pärast oli terwe mõisa hoow töldatega täi?
tetud ja majad kubisesiwad Eestimaa kõige ülemast rahwast.

Loune aeal kuuldi möisa majast rõõmsat hõiskamist ,a
mängimist ja suured tükid panid wäljas seiswate körwad huu-
gama, iga üks taadis, et laulatus möödas oli. Nüüd halustas
õige pulma pidu ia selle eest oli Looja oma kuldse ilmaga
kõige paalt muretsenud. Söömisel ja joomisel rchwa hulgas
ei näinud otsa tulema ja rilterid mängisiwad platsi pääl näit-
lemise mängusid, kus juures ka nwni hoopi sai, et mõnda
pääwa weel mälestas. Muidugi tääda, ei teinud naad seda
mite tühja kõhu ega kuiwa kurguga.

Ka meile tuntut Mart oli täna koolist kõdu ja wiitis
oma aega ritteri mängusid paalt waadates, ehk rahwa röömu
juures röomus olla. Laulatuse aeal oli ta löiste selja lagast
tähtsjad tallitust waadanud, aga warsi M e wälja pugenud,
sest ta ei julgenud nii arutu hulga ritterite ees oma hea tegi-
jate önnc uue elusse soowima minna, waid ootas pare-
mat aega.

Ohtu ecs raugnes rahwas wähemale, ka noor paar lahu-
tas ennast sugu töistest eemale ja jalutas ennast lille aedas.
Nüüd oli Mardil aeg önnc sorwimisele. Tasakeste astus ta
noorte inimeste järele ja kui need ümber pöörsid seisis ta
nende ees.

Ruupc.klikult kummardades cmdiö ta noore paarile poogna
paberit ära, kus paale naga kunstlikult trüki moodi oli kujutatud i

Priitahtliku armastust, kui kõige kdwemat abi elu
alus müüri, katkimlirdmata käänatust elu hoone seinteks
ja elawat usutawad truust isekeskis maja katuseks ju'geb
mo kõige suuremate häätegijatele elu otsani soowida.

Teile südamest tänulik ori
Mart Kuusk.



Proua wötis paberi tänuliku silmadega wastu ja Mart
musutus mõlemate käsi ja astus alandlikult kumardades eemale.

Mõlemad abielu pooled, lugesiwad kiria. Waatasiwad
küsides töine töise otsa ja wiimaks ütlcs Wiirst? Kes on see
noor mees, kes nii köwa maenitsusega kõhe meie clu alustusel
meid julgeb segada?

Armas mees, maenitseda ei ole ta meid wist sugugi taht?
nud, waid oma südame paalt meile seda kõige ülemat onne
elus soowida, ta on minu ori , keda ma armu poolest koolita,
nud olen.

S o o , soo, ma tahan kirja weel üks kord lugeda, tähed
on ni i kunstlikult siin üks töisega köitelud, et ma esi te sõnadest
palju aru ei saanud.

Ole haa ja kuule. Ma loen Sulle ette:
Priitahtliku armastust, kui kõige tugewamat abi elu alus

müüri on esimene soowimine.
Wäga kena ja südamelik, ütlcs Würst, töiste sõnadega:

Armastust mis ühegi sundimise all ei seisa, waid südamest
südamesse woolab alus müüriks.

Ja muidugi mo silma tera, wastas pr^ua, jäägu meie
armastus elu otsani nii kindlaks kui täna, eks see ole suur on.

Würst kinnitas ütlemist suu andmisega. Praua luges:
Kätki murdmata kannatust elu hoone seinteks, on töine soo-
wimine.

Weel parem: Ta tahab oölda, ärge elu sees töine töise
wastu käredaks saage, waid kui midagi waöju meelest sünnib,
kõhe lahkelt seletada.

J a muidugi mo süda, wastas praua.
Ja elawat ustawad truust ise keskis maja katusekö, on

tolmas soowimine ja kõik kolm soowimist elu otsani.
Ta tahab öölda, ütles Würst: Kui ka wale keeled meie

wahsle kes teab mis müürid tahawad ehitada, siis ärge uskuge
seda, waid mõtelge üks töisest scda kõige paremat maa pääl.

J a muidugi mo elu, ütles praua, langes oma mchc kacla
ja jälle puutusiwad mokad koku. No kus ta jäeb, esimene asi
la armas.

Mõlemad waatasiwad jälle paberi pääle.
Aga armas süda, ütles praua, terwe maalimine on jälle

üks elu pilt.
Kuidas nii, küsis Würst.
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Waata sugu terasemalt. Esimeses ridas on iga taht iga
sugustest lilledest soku säätud, töise rida paal juba okaid, lil-
lesid, kesk paigas kõiksugused klsljad elajad, maod, wiimasle
ridades liblikad ja kõige wiimaks lehtedeta puud. Eks ste ole
suur elu tähendus.

Tõsi, tõsi, ütles Würst, aga weel midagi uudist leian
mina kunstlikust tööst!

Mis siis? wastas praua.
Waata, kui meie terwe pildi pääle korraga waatame, siis

seisawad suurte tähtedega ^on^d! Paluge Jumalat ja tehke tööd!
Tõsi, tõsi! hüüdis praua, tcrwe pilt on suur kunsti töö

ja wäga hea paben pääle maalitud, seepärast on minu soowi-
mine, seda tööd kullas? raami sisse klaasi alla panna ja meie
tulewase suurde saali ripuma panna.

Wäga häa nöu, aga mis anname tema andjale tagasi,
meele hääks? küsis Würst.

Temale kingin mina täna öhlu midagi, mis mulle lubad,
künni kingituseni salajas pidada.

Olgu sinu tahtmine, mo öis, ütles Würst ja keerasiwad
kirjaga pulma maja poole tagasi.

Warsi kogusiwad palju ritteri piigasid ja prauasid kui ka
noori ja wanu ritterid noore paari ümber ja nüüd esite kiiteti
ja auustadi Mardi tööd ja osawat kunsti. Mart pidi ennast
kõigile näitama ja mitme kümne küsimise paale wastust andma.
Üks wana härra ütles: Ma olen ikka öölnud ja ütlen weel
täna, et Eesti ehk Maa rahwa seas palju tarkuse juurt elab,
kui need aga saaks õieti koolitud ja noorest polwest haritud,
kõige paalt peaks neile aga priius kingitud saama, mis meie
neilt wötnud oleme. Nende sõnade üle tõusis suur waidle-
mine ritnrite hulgas ja lõpetas selle nõuga: Ma rahwas ei
tohi mite priiks saada, muidu köidame esiennast ahelasse.

Mart oli wumist nöu kuulnud ja ohkas werise südamega:
Orja laps ja päris ori! Ahelad ja piitsad, need on so palgad!
— O, rahwas, mis oled sa oma Jumalale teinud, ei ta sind
nii hirmsaste nuhtleb! —

Õhtul kogusiwad ennast ksik pulmalised suurde saali, kus
noorem rahwas kcrmeste keha perutas ja wanemad weini
pudelite juures kaarta mängisiwad.

Korraga helistas üks teener kella ja terwe rahwa hulk
wahtiö üksi silmi noore praua pääle, kelle ees weike käetud

(Wilhelm.) ' ^
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laud seisis ja laua juures meile tuntud Mart. Praua ütles
köwa häälegai Täna ohtu, kõige siia kogunud ruterite, nende
abikaasade ja laste ees tunnistan mina vma pärisorja Mart
Kuuske, Warustwere küla Kuuse Mihkli poega, keda mina siia,
maani Tallinna linnas, Gymnasiumi koolis, künni esimese
klasfini oma kulu paal koolitanud olen ja minu kulu paal ka
Universitädi paal koolitama saan, sclle kirja läbi wabaks me<
heks. Mart tuikus jalge paal, sääl läks silme ees kirjuks ja
ta mõtles ennast magusas nägemises olema, aga paber ta
käes tunnistas töt.

Ta langes praua ette maani maha ja tänas teda silma
weega, aga lisas kõhe juurde: Mind olete Teie wagewa sõna
läbi wabaks teinud, aga mo wanemad ohkawad weel orja
kütkes. Päästke armuline praua ka neid, siis olen ma maa
paal õnnelik.

Praua seisis sugu kahewahel, siis ütles ta: Sinu wane-
mad on rumalad inimesed, kellel wabadusest ühtegi käsu ei
tule, nemad ei mõista wabadusega elada. Ma tahan neile
kergemat polwe soetada, neid orjusest wälja paal pääsla, aga
wabaks ei tohi mina neid teha, olgu siis, et kõik siin kogunud
ritterid omad päris inimesed ka wabaks möistawad, siis mõistan
ka mina neid wabaks.

WaStu meeleline nurin jooksis läbi saali, ja Mardi wa-
baks saamine laideti enam kui kiideti.

Mine nüüd, waba inimene, ja pruugi seda meie auuks ja
oma käsuks, aga häda sinule, kui sa julgeksid seda wabadust
meie kchta kuriaste pruukida, ütles praua ja saatis Marti
saalist wälja.

Wiimsed sõnad äratasiwad igast rittcri suust kiitust, aga
torkafiwad sügawaste Mardt südamlsse, kellc külge isa maa,
ema keel ja rahwa armastus aegamööda tugewaste juurdunu-
wad oliwad.

Rahwa hulgas waljas mõtles Mart : Praua on mind
täna wabaks meheks teinud, minule ka edespidi lubanud toeks
olla ja mind weel opetut meheks teha, aga mikspär̂ st saatis
ta mind kui waba inimest, wabade hulgast ara, ma oleks oma
häätegija rõõmust ka rõõmsatega osa tahtnud wotla. Ta
wanemad tuliwad hoowi pääl tema wastu. Armastuses surus
ta neid oma wastu rindu ja ütles nutes: Wanemad, ma olen
nüüd waba inimene, teie ahelad tahtsin mina ka puruks kis-



kuda, aga nende lülid on waga kowad, aga tcie elu on noor
praua lubanud kergitada ja ma arwan ritteri praua peab sõna.

Mardi wanemad roomustasiwad ennast enam selle sinume
üle, kui Mart scda ette arwas ja töine paäw sai nende room
wcel suuremaks, kui kubja läbi neile täädus anti, et nemad
tänasest pääwast saadik oma elu önsa otsani enam ei pidada
mõisa wäljal lood tegemas käima, waid rahulikult oma põllu
tööst ennast toita. See oli Kuuse Mihklile ja tema wana
moorile kõige ülem wan^dus ja ka õnneliku elu alustus siin
maailmas.

Pulmad lahkusiwad jälle koost, noor paar jäi mõnest
nädalast weel mõisa ja reisis siis woerale maale, meie õnnelik
Mart aga Tallinna ennast suure kooli wasiu walmistama.

Ustaw sulane.
Auusad lugijad malestawad weel, et kaupmehe Wilhelmi

war^ndus pitsati alla vandi, teda ennast aga surnute hulka
arwati. See löök oli Almale iseäranis waga raske ja tahtis
tema elu wota. Üheksa nädalat magas ta soja tobe woodis
ja arstid ci taäonuwad tihti isegi, mis rohtu kiriutama pidi'
wad ehk mis haigest wiimakä saab. Aga nimetud aea parast
hakas tõbine toibuma ia kosus waga pitkauieff. Omast õnne-
likust elust rääkis ta kui öösisest une naust. Wancm poeg
Rihard oli koolist kõdu jäänud, aga noorem Kaarcl õpis edasi
ja Eclma n)nda samuti, aga öpimisel näitis igal pool poledik
kulles olema, nõnda litsus ema haigus lui ka küsimine: Mis
meist pärast saab, edasi astumise paale waimulikuS töös.

Kõhtu poolest aeg wölgnikudclc, kui ka maköjadeie rk
möödas ja nüüd tehti otsust. Et Amcrifa maa rabend waga
oiges korras scisiwad, kLlk järele kuulamine ühtegi paremat
walgc ette oi toonud, siis makseti kõige päält scima wolg ara.
See riisuv aga juba mcne tuhandani kõiki Wilh.lmi waran-
dust ära. Mõned muud maksmised ncclasiwad wecl üle jäänud
warandust ja poodi kõige seintega sisse ja warse praua ja
lastele ci jäänud muud üle, kui krskmises sumuses clu maja.
Kõhtu kulud tcgid omalt poolt ka auku. Tohtri kulu ja aptcgi
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maksud maksis seie^aeani^esimen? sell omast taskust ja rikamad
inimesed kahetselid langemist külma südamega, aga waesed
nutsiwad libedaid silma pisaraid; sest Alma oli omas onne
polweö nende paale tihti täie käega mõelnud.

Alma oli pea jälle endise terwisc juures, fääl tuli Joo-
sep, kes ennast ühe töise saupmehe orjusse oli annud, ühcl
paäwal Alma juurde ja palus tcmaga nclja silma al rääkida.
Praua wotis teda lahkelt wastu ja kaebas oma oleku iilc.

Auus praua, teie mälestade wcel, et teie minule käsku
andsite, enda warandusest niipalju päästa kui wöimalik, seda
olen mina ka truuistc täitnud. Oma raamatuide järele olen
mina kõik summad ära annud, aga teie abikaasa uskus minu
käte weel enam ja seda toon mina täna teile, ma arwan, kui
sellega targu ümber käite, saab ta teid ja teie lapsi nii kaugele
awitama, kui lapsed iseenesele leiba joudwad teenida. Teie
kauba maja ei oleks see summa enam pätsinud, ega teie poeg
Rihard, kcs kauplemisest ühtegi wccl ci mõista, selle summaga
ka midagi woinud teha, siin on kolmkümmend tuhat rubla
intressi kandjaid paberid, kes aastas 4^.00 rubla intressi and-
wad. M a arwan, kt sellega woite läbi aeada ja kui üks teie
lastest kaupmeheks on wälja opinud, mis ametisse neil wölcmil
himu on, siis jagage käpita li nende wahel, aga iga ühele
ühe worS.

Teie teete mind täna õnnelikuks, armas Joosep, ütles
praua hiilgama silmadega.

Tasa, tasa, ütles Joosep, sest loost ei tohi kcegi pääle
teie ja minu hinge täada ,muidu saadate mind mõnesuguste
nimede alla ja ise ennast kaa.

See on tõsi, wastas praua, maailm on tige ja kawal ja
kawalust wöidab üksi kawalus. Tänan teid! aga kas olete
oma palga ka ära rehjmdanud? küsis Alma.

Seda kül mitte, aga jätke see tulcwasle päawade pääle
maksa, mina olen pois mccs ja minu orjus kannab nii palju
mulle ta5ku, et weel sugu üle jääb. Teie käest pole ka palju
minul saada, üksinda wiimse aasta palk, tuhat rubla.

Wötke see siit juurest ära, palus Alma.
Ärge mind ilma aegu waewake, waid kuulge. Ühel siit

linna weiksel kuupmehel oli ttie kadunud abikaasale kaks tuhat
rubla ma?sa> ta tahtis ennast kõhtu ees ülesse anda, aga et
raha ilma wekslita temale sõbra poolest oli laenatud, siis küsis
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ta minu käest efite nou, mis ta tegema pidi. M ina käskisin
teda üsna wagusi olla ja kui kõik kära möödas ja tema jou
sce5 o n , seda raha teile ära anda. Seda tema ka lubas ja
siin on tunnistused, et ta teile see nimetud summa wölgu on
;a seda raha kahc aasta sees, tuhat rubla korraga maksta
lubab. Üks neist wrkslitest uskuge minu käte, siis olete ka
oma wöla minu juures maksnud.

Alma tänas wana sclli südamelikult ja soowiö naljatades
temale paa head, töist poolt ja rahuliku elu.

Tänan selle eest, aga minu jagu jääb igawest wanaks
neitsiks, mina ennast abielu kütketesse ei taha mässida, aga
teile annan wecl lahkudes ühe hää nou.

Ja see on? küsis Alma.
Teie jätke oma tarwituseks mõned weiksed tämbrid ja.

üürige suurem jagu maja wälja, see toob teile aastas lüki
raha sisse ja teie ise elate wähema kulugu.

Juba selle pääle olen isegi mõelnud, aga keö on minule
siin juures abiks?

Tcie kaks poega ja ilus tüttar. Kahju aga, et Rihard
koolist wäljaö on ja oma aega muidu wiidab, kui ta enam
koolis ei taha öpida, siis pange teda kaupmehe juurde öpima.

Ka selle poolest olen juba nöu pidanud, aga Rihard
tahaks parem peremees kui õpipois olla.

Seda ärgc lubage, enne peab ta kauba aeawist põhjani
tundma ja siis peremeheks hakama.

Aga mis saab Kaarlist? küsis Joosep.
Kaarel tahab kõigest wäest ahwokatikö siudirida! wastas

praua.
Ahwokatiks, aee — miks mitte kaupmeheks.
Seda põlgab ta südamcst ja et minul teie abi läbi jälle

põhi all on, siis tahan tema tahtmist täita.
Wo i ahwokatiks, — Joosep nikutas Via nukasid, sest

tema arwamise järele pidi fauymeke elu kölge kullasem ja iga
uhe kõige suurem püüdmine seks saada ülem warandus olema.
Eks ta ole: I g a üks omaga, sant waene kotiga!

Jumal antku tcie lastele hääd onne ja lasku nende käsi
häästi käia, minu wastu oli teie abikaasa esimene mees. kahju
et la nõnda õnnelu surma pidi saama, mina enam niisugust
peremeest ci saa.

Teie olete kül peremehe kaotanud, aga mina kõige oma



falluna rvaranduse. Ka selle raha wiskaks mina enesest ara,
kui ma teda weel elawclt näha saaksin. Alma silmad tilkusi-
wad wtt ja Joosep pidi jutu töise tuulele pöörma.

Täna käis meie voodis ükö wana poolne maa mees ja
jutustas Kullamaa mõisniku noorest prauast imeliku tüki: Ta
olla oma kulu paal ühte noort talupoea poega meie linnas
toolitanud ja see pois pidada nüüd kcs tääb kui suureks me-
hcks saama. Praua olla temale ka wabadust linkinud ja tema
wanematele prii elu, söögu ja joogu, ja olgu röömus.

Mis selle poisi nimi o'i? küsis Alma.
Manamees mlcs teda Kuuse Mihkli poja olema. Närust-

were külast, muud ei täädnud ta ühtegi öölda, poisi nimi olla
Mart. Ega ometigi see, kes ka ennemalt teie juures tihti
käis ja Kaarliga suur söblr näitas olema.

Ei taä, wSib olla; oleks waese poisile üsna soowida,
wastas Mina.

Iooftp tegi jutule o<sa, ja Alma tanu pisarad saatsiwad
teda lahkudes.

Joosep oli toeste igas tükis oma leiwa wancmate wastu
truu ja iga kopik nende warast arwas ta wöera olema ja
nende himmustust kõige suuremaks warguseks. Meie pääwadcl
aga pääwad kaupmched silmad ees ja laga olema, ja mõni-
kord tömbawad abilised silme wahelt tiUi oma nahka, ja tee,
wad lollikad järele waatajad mõne aastaga pangrotiks. Dig-
laisi mehi on nüüd wähem maailmas kui enne wanast, sest
meie paäwadel tahab iga üks rikaks saada, aga ct rahwa arw
iga pääwaga maailmas kaswab, siis ei wvi õiguse tee pääl
mitte igaüks rikaks saada. Üleüldis aga ööldud, on meie aeg
iga pidi rikam, kui wana acg, ka wargaoest.

Joosep oli mõne sammu maiast laugel, kui Selma ema
kambri jooksis, ta kacla ümbert kinni hakas ja wärisewa hää-
lega hüüdis: Ta on waba, ta on waba ja saab Tartu linnas
studcrima!

Kes on waba! Tükar mis sul wiga? Sa wärised? Mis
en sinuga sündinud? küsis ema.

Ema, ta on waba! nüüd olen mina roömus!
Kes Selma? Kes on waba?
Suud andes emale ütles tütar wecl üks kord: Ta on

waba! Mo päästja Mart on waba ja saab Tartus studerima!
Kust sina seda täad? On ta siin olnud?



Peaks ta meile tulema, ta waba käele an> aks ma suud,
ja kui ema lubad, ka tema suule.

Aga tütar, mis so meeles on?
M o meeles on Mar t ja tema wabaduö!
Aga kust oled tema wabadusest siis laadust saanud?
Ah ema! ta on minule kirjutanud, säh loe, siin on ta kiri.

(Isiendale: Elaks mo isa weel?)
Ema luges kirja ja ütles siis röomsa healcga: Mardile

on suur on juhtunud ja woib teda kuulsaks medeks ehk
weel teha.

Aga armas ema, kutsu teda, ehk palu Kaarli läbi teda
mõneks õhtuks jälle meile, ta on ju lühikest aega weel meie
linnas, ütles tütar paluja häälega.

Kül ma scda teen, wastas ema. Ise enese juures mõtles
ta aga mõnda muud, mis ka ehk lugijad siin juures motlewad.

Rihard astus luppa. Ema waatas mureliku näoga ta
otsa ja küsis: Armas poeg, kus sa nüüd olid?

Käisin mööda linna jalutamas, oli lühikene waslus.
Kas rled ka mõelnud, miv sinust saama pääl V
M i s minust siis enam saama pääb, kui meie waranduS

kõik wöeraSte nahas on, ja kes tääb kui palju ftll Joosep ka
ära neelas, ütles poeg pool pakaselt.

Ara tee palu, Joosepi wastu, kui kõik nii õiglased itw
mescd oleksiwad, kui meie wana Joosep, seljaks meie kauba
aeamine weel korras. Nüüd on ta aga kord langenud ja teie
veate ette wotma, oma jalge paal leiba teenida. M i s ameti
pääle sa nüüd kõige paremast mõtled?

Kaupmeheks tahan mina saada, aga kõhe peremeheks!
E i armas po^g, enne pead sulane olema ja siis pere?

meheks saama, muidu ei mõista sa sulastega ümber käia!
Kauplemiftl ei ole suurt kunsti, oleks mull mõni tuhat

raha olema, siis asutakö weel täna kauplennst ja oleks esimene
kaupmees linnas.

Ära enese pääle nii julgeste ehita, palju on scda enne
sinu teinud, aga nende koda seisis liiwa pääl ja niisuguste
meeste langemine on suur.

Mls pean siis armas ema tegema?
Mina pean sinule kohta kuulama, ja ma arwan, see ei

ole mulle mite raske, sest ma tunnen weel mõnda tugewat
kaupmeest siin linnas.
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Ema, armas ema! Saada mind parem ühte wöera linna,
siin linnas naerab mind iga uulitsa pois.

Ku i sina õiglane mees oled ja oma kohut taieste täidad,
ei sa sind ükski naerma, waid iga üks auustusega so otsa
waatama.

Olgu siis sinu tahtmine, kuula minule kohta, olgu kus
tahes On kiwi kord mäest alla weeremas, siis päab ta wii?
maks orns ometegi ennast kmnitama.

Wäga kena. aga sina pead orust mäe otsa ronima ja
õpipoisiks meistriks saama.

Meistriks! senna puudub raha, ma arwan, et sul armas
ema palju enam üle ei ole jäänud?

Üle ei ole midagi meie langemisest jäänud, kui see maja,
aga ka see toidab meid. Meie jääme kahte kambri elama ja
anname töised kambrid, tallid, tõlla hooned ja weel muud
körwaliftd majad i i i r i pääle, ja need tcewad aastas ka mõne
rubla sisse. S i i s on meil weel mõne kopiku eest hõbe ja kuld
asju, neid teeme ka rahaks, sellega koolitan wenda ja sösart
ja muretsen sugu ka sinu eest.

M inu eest, armas ema, minul on kaks terwet kät ja jalga,
mina tahan tänasest pääwast ise oma eest muretseda, aga
rikaks. pean mina saama.

Ära poeg rikust ahnuse waral püüa, siis langed kurja
kiusatuste sisse. On sinul aga onne, siis saa rikaks, selle wastu
ei ole minul ühtegi ütlemist, aga waata, kcllega Kaarel koolist
fodu poole tuleb?

Kelle muuga, kui Mardiga! mina ei mõista, kuida tema
nõnda talupoja kaelas npub.

Mart on ju nüüd waba mees ja saab Tartus siuderima.
Wist sea kurjuseks? waötaö Rihard wihaselt.
Rihard, Rihard, sa okd kõige oma öpimise juures weel

alles puhastamata kangekaclue inimene. Taskud tühja tais,
aga hari uhkusest ikka wcel punane,

Rihard läks töisi kamdrisse, sest wend saarel astus
Mardiga sisse.

Mar t teretas prauat alandlikult ja palus andeks, et ilma
lubata julgenud katukse alla ronida, trööstis mõne sõnaga
leske ja ütles siis: Täna tulin teid wiimast korda nägema ja
teie lahkuse ja häa tegemiste eest minu wastu tänama.

Kullamaa Würst i käest sain mõne pääwa eest kirja, kus
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tema oma praua, minu kõige suurem hää tegija nimel mind
palub, wirgaste künni poole aasta otsani tubliste öpida ja siis
temaga Amerikamaale reisida.

Tema onu, üks põhjatu rikas wana pois, olla saal ara
surnud ja testamendi zärele tõik warandust Würsti pärida
jätnud. Seda warandust tahab tema niiüd minna ära tooma
ja mina pean teda saatma ja temale abiks minema. Teie
kohta on minul aasta eest wäga tähtjas unenägu rlnud, kes
teäb, mis teed weel Jumalal teiega on. M inu arwamise
järele ei ole teie abikaasa mitte surnud, waid Amerikamaal
mönc kurja inimese worguö. Juhtun ma teda saal leidma,
siis olge julged, et ma teda ka ftält üheö toon. Würst lubab
Pääle selle reisi minu studerimise kulu kuhjaga maksta, ja see
saab tema rikuse juures weikenc asi olema.

See oli mesi vraua mokadele. Nöömuga ütles ta: Ar-
mas Kuuse härra, kuulake Amerikamaal ni i palju kui wöimalik
mo mehe järele, ja kui teda leiate, mis kül wist enam woü
"lalik ei ole, sus tahan teile kõik oma järele jäädawad waran-
dust weel linkida.

Ärge, auus praua, enda werd nenda kecma aeage, aga
mis ma selle poolt kuulda wöin ja silma juhtud, tahan ma
teie käsuks läbi uurida, jääge siis jumalaga. Mart pakus kät
lahkumiseks, aga praua tõmbas teda tugewaste kät pidi suurde
saali ja ütles: Jääge minu wöeraks täna õhtuni ja jagage
minu kurpdust tüki aega. Selma on weel koolis ja tahab ka
teiega jumalaga jätta.

Auuli l praua, minul on palju oplda, wastas Mart.
Jääge, jääge täna mo wöeraks kui wähegi wöimalik,

palus praua, wesiste silmadega.
Mardi süda loi pehmeks, ta mõtles jänle, homseks ei

ei olnud midagi enam ipida, see pärast ütles ta- Kui tele
minule luba unnale, siis tahan fte kord teie tahtmist täita,
aga ärgc minu üle pahandage, kui mina omas kõnes teile miie
nii lõbus aea wiitja ei ole, kui seda soowitc.

Mar t , mõtle ennast kõdu oma wancmate juures ja ela
nõndasama, siis oled sa meile kõige armsam.

Selma astus uksest sisse, silmas Mar t i , wiök^s kooli
asjad laua paale, üle riided seina paale, ja tormas Mart»
juurde, tõmbas käe pihku, ja enne kui Mart weel midagi sai
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öölda, matsatas musu mööda kat ja hõiskas: Tere jälle näge-
mast, mo päästja.

Mart seisis kui küpsnud wähk neiu ees, ega saanud
sõna suust.

Tulge nüüd lapsed löunele, ütles ema, ja Selma tõmbas
Marti kät pidi söögi turpa ja siin pidi ta just tema wastu
istuma. Rihard oli laua juures ime külm. seda sülem Kaarel,
ema ja Selma. Wiinine punastas tahtmata iga waatamise
ja iga wasluse paale. Kas see armastus oli, jääb lugijale
teada ja tunda.

Paale söögi jalutasiwad noored rahwas ennast lilli aeus,
sest ilm oli ütlemata kena. Jaani kuu on Eestimaal roömu
ja tõeste üksinda suwe kuu, kus taimed täies kaswu wöimus
taewa poole töttawad, ja kõige ilusamad lilled öitsewad.

Teie reisite siis Amerikamaale? alustas Selma jutu.
Nõnda on minu käsu wammate tahtmine.
Peaks teie jälle õnnelikult tagasi löudma, palju on

senna maale purjutanuwad, aga ka mitmed magawad mere
põhjas oma wiimist und, ütles Selma lahkeste.

Kerge ei ole reis mitte koguni, aga ta toob minule palju
käsu. Kõik mis mina siia aeani gevgrahwi raamatuidest sest
woerast maast kuulnud olen, saan mina nüüd oma silmaga
näha, ja wöin siis sellest ka jutustada. Kcs laugel käinud, on
ka midagi näinud. Lahkumine on minul aga hoopis raske,
aga jälle nägemine pääle selle seda südamelikuni.

Meie linnast lahkute wisi rõõmuga, ütles Selma.
Seda mite, just siit lahfun mina kõige kurblikumalt.
Teie ema lahkus minu wastu on minule ütlemata süda-

messe tunginud, ja ka teie enda pääle olen mina tihti möll-
nud, ja teile omas südames kõik waimuliku ja ihuliku haäd
siin maailmas soowinud.

Ärge waletage, ütles Eelma punastades, minu pääle
olete kõige wähem mõelnud, kõige enam olete oma raamatuide
väalc mõelnud, muidu ei oleks ttie nii usina aega kõigest koolis
mööda jõudnud, wastas Selma.

Seda olen mina küllalli teinud, aga wahel kõige tugĉ
wama öpimise juures seisis teie nägu mo silme ees, kuida teie
minu, kui ühe orja poisikese wastu, nii lahke olite.

Orja pölw on nüüd möödas, wastas Selma, ja ma olen
teid kui tarka inimest tundma öpinud ja ka tihti teie nägu



meeles kännud, aga mmu päästmisest saadik wee surmast, ja
ristikese linkimise pääwast, ci ole xäälra mööda läinud, kus
mina teid maimus ei ole näinud. Kirjutage mi lle ka Amerika
waa!t, jä kui ükökord studend olete, mõelge ka wcikse
Selma pääle.

S i i n on minu käsi, teie tahtmist täidan ma rdömuga.
Nüüd olete aga weel noor, aga kui teie wanemaks saate, siis
ehk waatate põlastada silmadega nüüdse aja pääle, kus ühe
talupoja lapsega mõne nalja sõna wahetasitc.

Mar t , M a r t ! ara ise ennast nõnda põrmu põhja litsu
ja minu ees ennast nõnda alandage, teie ehk saate ükökord
kahetsema, et ühe langenud kaupmehe lapsega kogemata kokku
juhtusite, ja tema teie tarkuse öpimise tundisid segas. Mina
aga ci häbene ennast kellegi ees, sillest et teie minuga rääki-
nud olete. See rist seisab minu juures kõige suurema auu
sees ja sellega ka teie nimi.

Aead saawad teie nüüdsed anvamist muutma, ja ka minu
niine teie Mainest maha kustutama, kuhu ta kogemara on
juhtunud.

E i eladeski, saage targaks meheks, ehk elage põrmu sees
roomates, kosige endale kõige armsam ja ilusam piiga meie
sugu hulgast ja elage õnnelikult, aga oma wiimse hinge tom«
bamistga möilen ma teie pääle.

Mar t tõmbas neitsi käe oma kätte ja surus teda oma
uulcde külge, oleks ta tohtinud, siis oleks ta sedasama ka ta
suuga teinud, aga nüüd oli wäga wara üht tupest pugcwad
roosi woera mõtlemisele äralada. Ku i kergemeeleliscl wiisil
mümed noored hinged üks töist rikuwad ja lulcwast elu onne
enne ta sündimist hauda kannawad, taadwad need köigc pare-
mast rääkida, kes juba lapse pölwes ennast üks töisele luba-
siwad, aga pärast poolses elus silma otsas töine töist näha ei
wöinud, ehk ühel pool tuline armastus põles ja töiftl pool
pakane külm eatas.

Mar t armastas Selmat ta lahkuse pärast ja Selma
Mart i la lõbusa wiiside kui ka päästmise pärast, aga wiimsele
ei olnud weel meeldegi tulnud, kord Mar t i naeseks saada, ehk
Mar t kül juba seda mõelnud el i , aga ncid mötid jälle surmas.
Alma praua astus laste juurde.

Selma kargas ta wastu, andis talle suud ja ütles:
Armas ema, Mar t lahkub täna meitest, tema on seda risti
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minule mälestuseks linkinud, aga mis annan mina temale lah-
kumise mälestuseks? Kui sa lubaks, annaks ma temale selle
sormusse, mis sina minule mo sündimise pääwaks linkisid,

ee ci sünni Mardi sõrm?, wastas Alma.
elma tõmbab sörmuöse sõrmest, wotis Mardi sõrmed

pihku ja waata, wiimse sõrme paale oli sõrmus kui loodud.
Sõrmus oli kullast ja wäga kunstlikult tehtud, secs pool

kirjutud: Ära mind unusta.
Selma, see sõrmus peab sulle meelde tuletama, et sü

oma emal ara ei unusta ja nüüd tahad sina tcda juba sor<
mest wisata ja mind ka unustada,

E i armas ema, sind ei unusta ma eladeski, aga mis
pe.m mina Mardile mälestuseks andma?

Ärge ennast minu pärast waewake, wastas Mart. Tcie
lahkus ei kustu eladeski minu meelest.

Minul on wcel üks niisugune sõrmus, ütles Alma. kcda
ma sinu sobra Mariele tahtsin kinkida, seda wöid Mardile
mälestuseks anda.

S i i s anna, armas ema, seda minule, aga see jääb M a n
dile ja Mariele tellime uue, ütles Selma emcle tasa korwa sisse.

Olgu siis, mis ma sinuga teen, wastas ema lahkelt.
Ma r t , kandke seda sõrmust minu mälestuseks!
Seda ei anna mo süda, teie armsamad ehted ara wedada.

Srlma wötke teda tagasi!
Hoitkc tcda, Sclmal on weel üks niisugune, mis ta

kahega teeb, wast^s Alma, tõmbas taskust toosi wälja ja pis-
tis töise niisama suguse sörmuösc tütre ftrme.

Mar t tänas mälestuse cest ja wiitis oma aega lõbusa jutu
acamisega õhtuni.

Lahkudes surus Alma silma wccga Mardi kät, andis
temale Kungru adrebsi ja palus woeral maal, kui senna poole
juhtub, Wilhelmi kadumist kuulata ja ka, ehk weel tu«kil ta
teha leitud oleks. Ka Selma nutis kibcdasle ja jumalaga
jättes surus ta palawas armastuses Mar t i enna rinna wastu
ja fsimisi korda tundis Mar t oma uulete paal magust musu
matsatawad. Muidugi ei seisnud Mardi silmad siin juures
kuiwad ega käed rusikas, waid silma wesi woolas Selma
paale ja ta käed surustasiwad noort hinge niisama suguses
armastuses enda rinna wastu.
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Pool mikutcs läks Mar t oma korteri poole ja enam kui
kümme korda pööris ta ennest ümber ia waatas armsa maja
poole. Ise eneses aga mõtles ta: Lahkuma, jah lahkuma
peame meie! Lahkumine on esimesest künni wiimse lahkumiseni
walus. Laps lahkub wanematest walugc,, sugulane tihti sugu?
lasest, sõber sõbrast, mees naesest, surm lahutab waluga, aga
kõige suurem walu on südamele, kui ta armsamast lahkuma
peob, miü ta südant wiimse juurcdeni on ümber mässinud,
leda soendab, kosutab, kaöwatab, talle jõudu annab iga tormi
waötu laenetes wöidelda, iga metsalisega mehiselt rammu kat-
suda; sünnib niisugune lahkumine igaweste, siis haawab ta
ka südant surmale. Minu lahkumine on üürikene, aasta
pärast näcn sind Selma jälle, kui ükmine Wagi krik wiletsust
körwale hoiab. Ja wiletsus ja õnnetus, teie kaksik lapsid
luurite iga inimese kännul ja püüate neile kammitsa roosi
ehtes tal jalga siduda ja teda oma wörku tõmmata. T iht i
näitab, kui oleks suur Jumal inimest omaks waewamise mängu
asjaks maailma kera pääle omast riigist wälja wisanud ja kui
ta juba wiletsuse wörgus cnnaft näutumaks on oerunud, ttda
wumaks mulla sisse mädanema wiskab igaweste kadumisele.

On aga Jumal oma kullest tüki ara annud faduwa
põrmu sisse, siis saab tema ka selle seest üks kord oma jälle
nõudma ja seda jagu oma külge jälle kinnitama. Tulgu siis
minu paale mis tulcb, üks ülem walitsus warjab ometigi mo
üle ja saadab mo tee rada oma tahtmise järele. Walitse sa
ülem tahtmine lootuses ka mo armsa Selma üle ja sada meid
üks kord rööwu aasaje jälle koku, kui mitte kaduwas, siis
kadumata pölwes. Jää jumalaga mo Selma, jää jumalaga
warsi mo tarkuse hallika l inn, jää jumalaga iga armas paik,
üks ülem tahtmine lahutab mind teitest.

Niisuguste mõtlemistega jõudis Mart oma kambri. Maja
peremees aga toi temale weel ühe kirja, mis üks kutsar temale
oli ara annud. Kirja sees leidis Mar t ct ta koolist lahkumise
paamaga, ka reisi wastu Amerikamaale walmis pidi olcma ja
senna pääwani oli weel üks nädal aega.

Jää siis jumalaga mo lehkaw isamaa, mo orja kütkes
öhkawad kaa wennad ia sõsarad, ka teile köidab ükskord pääwa
tous ja lõhub teie udu ahelad. Kaugcl ei woi ta enam olla ja
igaweste ei kesta ükski maapääle olek. M i s inimeste käed ja
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mõtted ette toonud, kaotawad ka jälle inimeste inimeste käed
ja mõtlemised ja igal ilmlikul asjal tuleb omal ajal ots, aga
armastus on otsata nii kui ruum põhjata.

X

Juhtumised.

Kuida pääsis Wilhelm wangi hoonest ja kuhu ta jäi ja
aset leidis? küsib mõni lugija.

Orjad kandsiwad teda pool surnud wangi majasse, wibka-
siwad teda maa paale maha ja pöörasiwad oma tööle tagasi.
Nende kubjas küsis kõhe Wilhelmi järele aga orjad koftsiwad:
Woeras mees Mässa wahi all. Sellega oli jut otsas ja töö
jooksis oma soodu edasi.

Wilhelm aga ärkas warsi elule, aeas ennast püsti ja lei-
dis ukse lahti ja ei sedagi inimese hinge ligidal. Ta puges
majast walja ja pööris omad sammud põhja poole. Suure
kiirusega, nii kui ta jõud kandis, jooksis ta ssite edasi, leidis
wiimaks ühe hobuse wäljalt söömast, püüdis teda kinni ja aeas
sellega nüüd tuhat nelja ikka põhja poole. Warsi tuli temale
jõgi waötu ja ta sõitis ratsal mööda jöe kallast wce sees
edasi künni ühte madalamad kohta leidis läbi soita. Iga
silma pilk arwas ta tagaajajad enda kännul olema, aga
pääw werris Ämariku hõlma aga ühtegi hinge ei näinud tema.
Ta loom näitis hoopis näsinud olema, seepärast pani ta ttda
sööma ja wiskas ennast puu alla suau puhkama. Magus uni
tuli ta pääle ja kui ta jälle ülesse ärkas, ci olnud lorina cnam
kuökilgi näha. Ta oli tcrwe öö magusalt puhanud. Ta jam-
mus nüüd enam hommiku poole arwateö mõne küla ehk üksiku
istandiku ligidale juhtuda ja oma kibedat janu ja nälja mõne
armulise inimese läbi kustutada wöima, aga ta ci leidnud siin
ühtegi inimesi looma. Mõne metsa linnu nägi ta lendawad
ja rohi kattis lagedad maad. Lõuna aeal nägi ta sunsu kau-
gel hommiku pool ülcsse touswad, ta sammus wiimfe jõuga
ligemale, warsi seisiwad ta ümber mitmed ratsa Indianialascd,
ja wedafiwad teda tahtmata oma tule juurde. Si in magasi-
wad mehed ja nacsed, lapsed ja noored rahwas maa pääl
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puude wilus ja tule nääl pöörati mitmest mehest liha tüki
ümber, mis lõuna söögiks walmiötadi. Ta wangi wötjad
panid temale mitmed küsimised ette, kelle paale Wilhelm ühtegi
wastata ei wöinud, et ta nende keelt sugugi ei mõistnud.
Wilhelm näitas kacga et tal janu ja nälg on. Warsi toodi
temale puu koorest riistaga wet ja anti tük liha, mis pääle
Wilhelm ennast tänulikult kummardas ja ennast pääle keha
kinnituse puuwarju puhkama wiskas. Ohtu poole tousiwad
kõik üleöse ja nüüd nähti imetsemine nende juures suur olema,
Wiimaks tuli ometigi üks mees Wilhelmi juurde, les sugu
tema keclt oskas ja sellele seletas ta oma õnnetust, sai aga
wastuseks, et ta nüüd nende juurde peab jääma ja neid tee-
nima, kui ta aga ennast tahaks lahti päästa selle läbi endale
surma saadaks. Meie ülem on walge rahwaga alalises wae-
nuö ja iga nende orja ehk neid ennast, kui neid kätte saab,
paneb ta orjusse. Wilhelm seletas neile, et ta kõhe tahaks
nende maalt ara reisida ja neile ühtegi kahju teha, aga kõik
seletus jäi kuulmata, ta pidi warsi puid tulesse wedama ja liha
küpsetama. Jahi pääl noole kimbusid wedama ja maha las-
tud elajaid nülgama. Ta täitis kmk wäga osawalt ja sai
warsi neist nähtavalt klitetud. Nõnda elas ta otse lõbust elu,
aga ei. tohtinud nende juurest kuhugi minna.

Ühel pääwal weeti üht wala/t Europlast lecri, aga Wil?
Helmi suureks lurwastuseks sai ta tule äärcs pea surmatud ja
tuhaks põletud, kus juures iga mees taewa pcole näitas ja
iga walge inimesele sedasama otsa joowiö. Wilhelmit ei pida-
nuwad Indianlased mitte walgeks, waid Ahwrikamaa mustaks
inimeseks, sest K ungru wärw oli teda töcste negriks ümber
muutnud ja musta inimeste wastu olid naad tihti wäga armu-
lised. Aega mööda õpis Wilhelm nende keelt ja sai oma tar-
kuse pärast nendest auustud, sest ta aitas mitmed wigaiist
nende hädast. Oma keha hoidis Wilhelm puhastamast ja wär-
wis nägu ja ihu liikmed wccl raswa ja nöe läbi mustemaks.
Ehitas ennast linnu süledega, mis juures ta jälle oma wangi-
wötjate kiituft teenis. Ühel pääwal walmistadi kibedaste ot'egu
sõda waötu. Mehed punufiwad claja soolikatest widu nöörisid,
naescd loikasiwad noolcsid ja lapsed koitsiwad neid kimbuleöfe.
Hobusid söödeti tugewaste. Ohtu hcitsnrad kõik puhkama,
aga kui töisel hommikul Wilhelm ülesse ärkas, polnud enam
mehi ta juures kui kaks, keö temale Hra scletasiwad, et nende
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wennad walgid lindu püüdma läinumad ja töisel pääwal alleö
tagasi pöörawad.

Naesed ulusiwad tantsides tihti tule ümber, wehklesiwad
nugadega, otsegu tahaks naad luhwii sees midagi tapa. Nende
ootus ei olnud ka asjata. Töisel pääwal nähti korraga tolmu
loune poolt löuswad, nüüd oli kära ja öiskamine suur. Warsi
weeti kahkksa walged inimest tule aarde, tõmmati pää nahk
juukstega tükis iga ühel maha, löödi neid siis surnuks ja pole-
tädi tulega tuhaks, kus juures naesed ja lapsed tantfisiwad ja
mehed kui ennegi käed taewa poole hoitsiwao ja kõige walge
rahwale seda sama olsa soowisiwad. Oma ülema käsu paale
jäeti aga wecl sellsamal pääwal elu ase maha ja tõtati enam
hommiku poole ühe paksu metsa lähedale. Wilhelmi lootus
põgenemisele kaöwis melsa nähctz, aga ta pidi lootust jälle kao-
tama, kui metsast ohtu eel weel sadande kaupa Indiaanlaisi
tule ümber kogusiwad ja oma rööwimise ametist kiitlesiwad.
M i l t u luld polesiwad, wahid sääti ümber laagri ja siis mindi
puhkama. Töisel pääwal waln.istadi jälle sõda waslu, aga
ei mitte löunse poole, waid hommiku poole. Wilhelmi küsi?
mise pääle, kus juures ta ka wihast nagu walge rahwa wastu
tegi, kui kaugel walge rahwas siit elada, sai ta wastuseks:
N i i kaugel kui hobone löuneni jooksta jõuab. Selle järele ei
wöinud istandikud sitt mitte kaugel olla ja ta põgenemise loo-
tus kuswiö jälle. Ta palus ennast ka ühes wdtta ja lubas
walgete wastu tugewaste tapelda, aga pidi ülema käsu paale
naeste juurde jääma ja tagasi tulijatele hästi palju liha wal-
mis küpsetama. Täna jäiwad jälle möncd mehed otse kui
tema wahiks tule juurde ja naeftd tcgiwad endisid tempusid
mle ümber. Kolmandamal pääwal tuliwad kül möncd sõtta
läinud mehed jälle tagasi, aga töid laadust, et nacsed kõhe
pidid kõige warandustga mõni pennikoonnad maad suurde
leerisse tulema, kus mehed sõda saaki jagama jäänuwad. Kui
metsalised jookstwad nüüd naesed hõisates ümlxr tule, wehkle-
siwad nugadega ja hoikasiwad tihti: Ohio, uhai! M is need
sõnad tähendawad ei woinud Wilhelm tääda. Pääle selle
sidufiwad naad kõik asjad ja liha tükid endale turja pääle ja
kui ane kari jooksis nacste korpus läbi lügcötiku vatsa meeste
järele. Wilhelm pidi nendega ühes minema.

Suure laagri juures woeti naisi suure kisaga wastu ja
mõned walged inimesed jätsiwad selle ilmale jumalaga. Aga
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Indiaanlastele tulid ka warssi kibcdad'paäwad. Mõne pääwa
pärast selle wöidu, aeti neid kui linnupoegi taga ja Wilhclm
sattus walge inimeste wangi.

W t e arwali teda neegri orja olema ja taheti wollasse
tõmmata, aga kui ta oma elu lugu sugu sügawam^It tääda
andis, päästeti teda lahti ja luban t m a tulewilu ccl^ muret-
seda. Amenka lapsed pidasiwad sõna. Ta saateti mõne
wangiga New^Iorki linna ja käsli teda wene konsulile ära
anda, kes tema elu lugu pidi läbi uurima ja temale wöeral
maal õigust saatma. Kui ta aga walelik peaks olema ja ehk
Indiaanlaste nöumces, siis tcda selle järele trahwitama. Wi l -
helmi südames tõusis suur lootus päästmise peale. Ncw-Iork i
linnas wötis wene konsul tcda lahkeöte wabtu, kuulas kõik
tema elu lugu läbi ja lubas järelf kuulamist käsile w3ta,
Wilhelm pidi <'ga senniks wahi alla jääma. Konsul ütles:
Ku i teie asi toe põhja paal seisab, ins wöite julge olla, et
teie piinajad worku satuwad, aga häda teile, kui üks sõna
teie kaebtuses wale on. Tunneb Md siin linnas mdni inimene?

WÜhelm nimetas möncd kaupmeeste nimed, ses temaga
enne kiriaoe kui ka lühikest aega suu sõnaga tmwad olnud.
Neid toodi warn ette, aga iga üks ütles seda orja petnsse
olema, sest kaupmees, kellch see ennast teha tahta, olla juba
nelja aasta eest lwwadcga tükis mere paal olsa leidnud ja
sellel petnsel olla hoopis töine nägu. Üks ütles walza sõna-
ga: Tõmmake koer wcllaöft, kcs endale wale läbi rikust tahab
soetada ja meie maad teotada!

Wilhelmi süda paisus selle ähwarduje üle, tugewa sõnaga
ütles ta : Häbenege ennast, niisugusid sõnu kuulutumast.
Kolme aasta eest istusin mina teiega sääl ja sääl trahteris ja
jõin pudel peenel wi ina, ning rääkisime nendcst ja muist as-
just, kus juures teie minu igaweseks sõbraks lubasite jääda ja
nüüd, kus mina õnnetusest paljaks riisutud olen, tahate mind
wdllasse tõmmata.

Kaupmees waatas pölastawa näoga Wilhelmi otsa, pöö-
ris ennast konsoli poole ja ütles: Neist asjust, mis ta siin
praegu kõneleb, olen kül üksinda oma armsa kadunud kaup-
mehega kõnelenud, aga wist on see kuri loom kuskil lähldal
olnud ja meie jutu päält kuulanud, selle inimese juures ei
leia mina ühtegi, mis teda kadunud kaupmehega kuidagi wiisi
ühendaks. Jumalaga mo auus härra!

(Wilhelm.) 5
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Nüüd küsis konsul mitme wene maa asjade järele ja
leidis oma wangi kõige asjadega tutwa olewad, mis läbi ta
omas ette wötmlses kinnitud sai ja Wilhelmit wahi alla käsk
jätta, künni ta tema järele enam saab kuulama. Konsul kir-
jutas selle pärast New - Orleangi, nõudis Kungru järele ja
palus kohtuid zärele kuulata, kas tal orjasid ära ei oleks
karganud.

Mõne pääwa järele sai ta wastuse, kus kaupmees Wil-
helmi laewade õnnetus ja tema surm kinnitadi, ka, et istaniku
isanda! Kungrul, nii ja nii sugustega märgitega ori olla ära
jooksnud ja kui seda kuskilt Irida oleks, siis nõnda hääd olla
ja t da New - Orleani kõhtudele ära anda, kus ta jälle oma
peremehele ära saab amud. Ka hea palk Kungru poolt oli
lubatud, mis möndaai chk oleks õnnelikuks teinud, se»̂  kuus
tuhat tollardid ci sada mitte iga pääw igaühele majasse, aga
just see suur summa pani konsolit kõige enam mõtlema, et siin
suurem petus walitseb. Kust pidi ta aga õiget otsust saama?
Saal., juhtus üks koa/mata asi pääwa ette.

Ühel pääwal tuli meile mntud Kullamaa Würft wene
konsuli juurde ja palus teda, temale oma onu waranduse õien-
duses sugu abiks olla, keda Ämerikamaa kohmd juba walnseda
ja temale tükida mitmes asjus waltt teha. Konsul lubas iga
pidi oma abi. Jutu lõpetusel küsis konsul, kas Würst mitte
kolme aasta eest ära upunlld Tallinna kaupmeest ei peaks
ennemast näinud olema. Mina ei tunne tcda mitte õieti,
wastas Würst, aga minul on üks teener ühes, kes teda waga
hästi tunneb, la teda siit maalt otse taga otsib. Waga kää,
ütles konsul roomsa healega, wiitke siin oma aega ja öolge,
kus teie teener on, keda ma kõhe siia kutsun. Ta ootab mind
wäljas maja ees, wastas Würst ja w3il> kõhe siin olla.

Mart astus konsuli saali. Kas teie tunnete kaupmeest
Willit-lmit, kes arwata kolme aasta eest ära upus? küsis
konsul. Kui oma isa, wastas Mart, kas olete teda kuskil
näinud, teie teete mind õnnelikuks, kui teda weel leidma
peaksite.

Wilhelm astus orja riidis kähe wahi all sisse. Kas
tunnete seda meest? küsis konsul Marlilt. Wilhelm! hüüdis
Mart.

Mart Kuusk, wastas Wilhelm, kust olete teie mo hingel
siia jõudnud, nüüd olen ma päästetud.
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Mart ja Wilhelm langesiwad ükstoist kaela ja nutsiwad
röomu pisaraid ja paalt waatajatel tungisiwad ka silmad
märjaks.

Mart, mis teeb mo armas abikaasa? mis mo tütar
Selma? mis mo pojad? mis mo pood?

Teie omaksed on kõik terwisel ja ootawad teid ammugi
kõdu, aga mis olete teie teinud, et nüüd wahi al seisate ja
kui neegri ori wälja näete?

Mitte midagi, mitte midagi, waid kõik seda õnnetust on
mo raha ahnus ja istandik Kungur mo pääl? toonuwad.

Kõige päält lubage minule, auulik konsuli härra, et ma
ennast puhastada wöiksin ja inimese wiisil rudid saan, siis
näete, et ma iUski pettis ei ole.

Konful saalis walnd ara ja andis oma teenrile käsku,
Wilhelmi puhastamises abiks olla.

Mõne tunni parast astus Wilhelm jälle konsuli ette, aga
nüüd ei lunnud konsul enam teda. Endisest neegri orjast
polnud ühtegi järele jäänud. I hu nahk oli walge ja riided
korralised.

Ärge pange pahaks, auus kaupmehe härra, et ma teid
lohe esiotsa ei uskunud, wabandas fonsul, meil tuleb tihti
pelisid ette, kcs pärast ometigi jälle löl,ga satluwad, ehk kül
esile kes tääb kui suured härrad ennast ütlewad olema. Ju-
malale, selle Würsti härra ja tema teenrile olete kõige suure-
mat tänu wolgu oma rutulise päästmise cest, aga nüüd lasen
ma teie pääle kõhtu mõistjat kaupmecst warsi siia tulla, saab
näha, kas ta teid wecl tunneb. Iomge tooli paale ja ootke.

Mõne minuti pärast astus Ioopst. nõnda nimetas ennast
kaupmees, kes mõne nädala eest Wilhelmit wöllabse puua
palus, konsuli saali, aga kulda ehmatas mees, kui Wilhelmit
oma ees seisma nägi.

Wilhelm, kust olete siia jõudnud, za kes on teid mere
põhjast päästnud? küsis Ioopst kät pakudes.

Wilhelm aga waatas kuhwcttanud näoga ta pääle ja
ütles: Auus tutwa, mo kcha magab mulla põrmus, aga mo
waim on praegu sinu ees. sina saatsid mind wölla surma,
häda sulle!

Ioopsti juuksed seisiwad hirmu pärast püsti, suure
kisaga: Waim! waim — mina tema wöllasse saat,a — tor-

5 '



mas Iovpft uksest wälja kõdu poole, ja konsul, Würst, Mar t
ja Wilhelm naersiwad, et kõhud wärisesiwad taga zänle.

Nüüd on teie asi selgem, kui pääwa walgus, ütles kon-
sul Wllhclmile, nüüd peame nöu pidama, kuida teie punajaid
ja wara riisujaid wörku saame. Kõige paalt peame Kungrule
famitsa jalga siduma, sest teie jutu järele on tema teie õnne-
tuse lsa!

M i s on minu warandusega sündinud? küsis Wilhelm
kartlikuit.

Ärge ehmatage, auus kaupmees, ütles Mart. Teie wa?
randus on Kungru kurku jooksnud. Tema kirjade järele olete
tema käest wiie sadande tuhande eest puu willu ostnud, seda
rada siit maalt laenanud ja pärast tükis puu willa laewadcga
mere pöhia waonud. Teie kauba maja maksis seda summat
siia maale ja ei wöimid enam edasi kaubclda. Teie abikaasa
ja lapsed el^wad weel järele jäänud wciksest warandusest teie
omas majas, aga teie pood on ära müüdud ja kraam ka.

Ku i kase toht näost walge, susis Wilhelm ja wärises,
hoop oli waga raske kända. Kungur ja Tonkus, teie olete
mind w<meks sandiks inunud ja weel päalegi orjaks muutnud!
Nüüd on minul ftlge, mikbpärast Ton^us mind hirmsaste
pcksis, kui mina tcma tahtmist tcma w.mgi hoones ei teinud,
aga l,ada tnle! Rusikas kätega ja wihast lökcndawa näoga
se,siö Wilhelm, kui tahaks ta oma wacnlaisi rusikatega pihuks
jahmatada.

Tasa, tasa, ütles konsul. Teie ei jõua omast wä.st siin
maal ühtegi korda saata. Teie pääte endale päalegi töise nime
andma ja wskil ütlema, et teie ära k.dunüd Wilhelm olcte.
Teie waenlased saawad aisu ninasse ja katsuwad teid siis k^o-
tada, ehk pogmewad enne acgu pesast. Ma kahetsen, et siit
kaupmcest teie juurde läkitasin, aga sellega ehk saame weel
oigeks. Kõige paalt peate minu woc^.ks jääma ja ei ennast
kuski! oma tutwattle näitama, künni mina teie asja arma-
nud olen.

Wilhelm nägi ära, et konsulil sula õigus o l i , lubas
kõigis tema käsku täita ja palus tema asja warsi õiendada,
et ta jälle omakete juurde wöiks reisida.

Teie reisite meiega ühes, ütles Mart wahele, aga Würst i
härral läheb ehk weel mõnda pääwa acga siin.

See on toss, ütles Würst, teie jääte senniks siia, künni
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minu ja teie asi seletud on ja siis palkame laewa ja purjutame
ühes kõdu maale. Sügise on pääle tulemas ja temaga ka
tormid, siis on minu arwamise järele kõige parcm, kui Paastu
kuu sees Europamaa voole purjutame. Siis on ilmad wagu<
sad. Kmutage omakstele, et weel elate, siis on nende kurb-
tus lõpetud.

Lubage kirjutuft minu hoole alla, palus Mart. Teie ehk
teete nende südant weel enam walutama.

Kujutage armas Mart, aga wäga möistlikuls, palus Wil-
helm. Omas südames oleks ta aga walguse wäel Europasse
lennanud ja oma armsamaid wastu rmdu surunud.

Krnsul andis weel selsamal pääwal Wilhelmi asja Ame-
rikamaa walitsuse hooleks, kes kohc kirja New - Orleangi läki-
tas, istandiku isandat ja Tonkust palusinwd NcwIorki töttata,
kus üks nende orjadest kinni seista.

Meie waatame aga selle wahe ajal sugu Europamaal
Alma majas asjade järele, mis siin sündis ja siiö jälle woeral
maal juhtumisi.

Xl

T r u u d .

Kullamaa Würst sõitis laewaga Jaani pciäwa aegus
Amerikamaale ja temaga ühes Marr. Marti saatsiwad Alma,
Selma ja Kaarel laewa pääle. Kõigile näitas lahkumme raske
vlema, iseäranis Selmale. W^siste silmadega waatas ta lae,»
roa järele, künni see silma ringist wee mäe taha waius ja
omas südames palus ta taewa isat head ilma anda ja õnne-
tust kaugel hoida ja Marti jälle ükskord terwises kõdu sama.

Lapsed, minge nüüd M e kõdu, ütles Alma, mina tahan
Rikardi juurde minna ja tema leiwa wanema ka>st järele
küsida, kuida tema käsi käib.

Kaarel wotis Selma käe alla ja tallutas kõdu poole.
Tee peal tõusis nende wahel kõne, Sclma küsis: Kaarel, miks,
pärast armastad sina Marti?

Ta oli koolis minu wastu kõige õiglasema meelega ja
kui mina kuidagi wiisi hädasse juhtusin, siis aitas tema mind
kõhe wälja. Oma elu oleks ta minu eest jätnud, kui seda



70

tarwis oleks olnud. Ta oli mo sõber suu ees ja selja taga.
Mõndagi tundi ajasime meie Jumala looduses üks töisega
juttu ja saal zuureS wötsime tihti üks tmsega kaclast kinni ja
lubasime eluks ajaks sobraks jääda. Mina saan ehk tulewal
Jaani paamal kooliga walmitz ja lähen studerima ja tema
minuga ühes. Sõsar, see on imelik, kuida meie just ühes
suure kooli paale astume ja meie jääme ka saal sobraks.

Kas Mar t ka minust sinuga midagi on rääkinud? küsis
Selma.

Tiht i , wäga tihti on ta sinu järele küsinud ia sulle minu
läbi terwlsid läkitanud. Wiimast korda koos olles, ütles ta
mulle midagi, aga palus ftoa mitte sinule öölda.

Pa i wend, ütle minule seda, palus Selma.
Eober paab sõbrale truu olema ja tema saladust pühaks

pidama.
Aga sa oled ju minu wend, ja oma sõsarale wöid sa ju

kõik südame paalt öölda.
E i loguni, armas sõsar. Söbrade wahel on suurem ar,

mastus ja tugewam kindlus, kui wenna ja sõsara wahel, ja
kui mina sulle praegu Mardi saladust wäl>a puistaksin, siis ei
oleks finul sette,, ühtegi röömu, wmd chk weel kurbtust, see-
pärast jätta mind selles wacwamata ja armasta teda, kui mind.
siis käid sa kõige õigemat teed.

Sa kordad, et ma tema saladust kõigile kuulutan, aga
wend, mina mõistan suud pidada.

Ükskord tahan mina sulle seda öölda, wastas Kaarel,
aga täna loguni. Aga Selma, ülle mulle ometigi, mis kaup,
mehe Mustkuke poeg sinust tahab, ta küsib iga pääw, kui ma
tema poodist mööda lähen, naerdes sinu järele, saadab sulle
terwised ja palub mind, ennast sinuga lutwaks teha ja teda
ema juures ka tutwustada.

Mustkuke poeg on sugu paast nöder, muud midagi, kui
ta sind jälle waewab, siis ütle temale, ct tal minuga-ühtegi
tegemist ei ole ja et ma tema häbemata kirja parast teda oma
ema läbi tahan kõhtu kätte ara anda.

On tema sulle kirjutanud?
I a muidugi. Ta kiidab kirja sees oma rikust, häid ho-

busid, uhkid töldasid, suuri majasid, mis pääle tema wanemate
surma kõik lema pärida jääda, ja lubab mind wiimaks omale
prauaks kosida.



71

Siis oled sa ju õnnega koos, wastas Kaarel pilkades.
Häbene ennast wend, otsigu Mustkuk endale oma wääri-

l i f i , aga jätku waest last pilkamata, päalegi ei ole mina tema
paris ori, kellele ta kord käsku annab walmis olla, tema pilli
järele tantsima. Selle wiisiga ei sa ta ühtegi pruuli, weel
wahem mind ja mina olen weel alles laps.

Palju sinu sugusid lapsi on juba täitsa pruudid, siis ei
oleks sugugi ime, kui sa Musta noore kuse wastu sugu heldem
oleks ja tema sõbrust sõbralikumalt wabtuwksid. Mustkuk saab
igalt poolt endale pruulisid, aga iga tütarlaps ei sa Musta-
kuke peidmcheks ia pagegi ei ole ta sugugi inetu ega rumal
meeS. Sirge kui öis, kärmas kui wäck, ilus kui Apsalom,
rikas kui Krösus, tark kui Saalomon.

Aga kawal kui Reinuwader, wastas Sclma, wcnd wii
teda täna weel turule ja müü teda kähe kopiku eest ara, nnna
ei nutta mite pisarat tema parast. Kaliju aga, et mo wend
Rihard wana Kuke karistuse all seisab. I a kes tcab, ehk on
Rihard noore Kukele tera noka wahcle tchtnud topida, ise ei
seleta ta ometigi nokida.

Tera noka wahele?
I a , mina pean teraks olema ja ennast purustada laskma.
Aga nnkspärast mötlcd sa Nihardl paale?
Rihard mõtleb üksinda rikuse paale ja tahaks minu läbi

Muetakuke kuld teri nokida ja oma pugu ka täita, ta wchkab
armastust ilma k>,llata, kui kaapsaid ilma lihata. — Peaks
Mart mo isat weel leidma ;a teda kõdu tooma, wend, ma
oleks kõige õnnelikum tütarlaps maa pääl. Mustkuk pühkigu
aga minust aegsaSte nok puhtaks.

Armas sõsar, mõtle ometigi, et meie nüüd waesed oleme,
ütles Kaarel.

Raha poolest kül, wend, aga siiski rikamad kui kümme
Mustkuke.

Kulda nõnda?
Musta kuke raha kulles kisendab waeste weri taewa poole

ja noore Kuke südame tunnistus el ole mitte puhas, waata
terawast ta otsa, kuida ta enda kawalad ussi silmad maha
lööb. Ta peab jo kui Sultan tihti elama, aga jätame tühja
wilja pea parem peksmata. MiUal lubas Mart Amerikamaalt
tagasi tulla?
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Tagasi tulek ei ole ta oma teada, fui Würst oma tal l i ,
tustega walmis saab, siis tulemid naad tagasi.

Kas tema aga firjutada lubas?
Ni i pea kui ta Amenkamaale on jõudnud, läkitab ta kõhe

minule kirja ja annab teada, kuida nende reis mere pääl läi-
nud ja mis ta wöeras-maal kõige esile nainud.

Näita siis minule ka kirja?
Eslte loen ise läbi ja tui midagi söbrade saladust sees ei

seisa, siis annan sulle kõhe lugeda.
Z7a oled ikka mo sallis wcnd. Kahju et Rihard wäga

rumal, uhke ja külm minu waötu on.
Rihlird ei oleks sinu wastu sugugi külm. aga mikspärast

pead sa Mardiga suurt sõbrust? Tema wihkab jo M a n i !
Ah sest tuleb Rihardi lülmus, oo — aga mina ei woi

oma südame tahtmise wastu ühtegi teha. Mart on mo elu
päästja ja mina tema kõige suurem wõiglane. J a päalegi
saab temast Looja abiga wist kuulus ja tark mees, kelle sõpru-
sest mina wist ei pruugi häbeneta. Eks ole nõnda, armas wend!

Aga sina oled jo kaupinehe tütar ja tema talupoja poeg,
waStas Kaarel.

Ega talupoja poeg siis lojus ei ole, wastas Selma, waid
inimene ja inimestega, päälegi risti inimestega peab jo armas-
tuses elatama, on meie usu alustaja õpetanud, ja talu^oia
seisus on kõige wanem maailmas ja kõige töiste seisuste aluskiwi.

Aga meie ja tema seisuse wahel on suur wahe,
wast!s Kaarel.

E i muud wahet sugugi minu arwamise järele, kui talu-
poja seisus vn rumal ja meie seisus sugu targem. Meie seisust
õpetakse lapse pölwcst koolides, aga nende seisust ei Speta kegi,
waid kuida loodus neid külwanuo nõnda nemad ka looduses
kaswawad. Kui nende seisust nõnda sama haritaks, mis arwad
wend, kas naad siis meist rumalambad oleks? Tarkus on
kõige suurem wahe ttgija, armas wend, ja et Marc mcilest
mölkmist targem on, siis pmme meie weel mõne pääwa leiba
sööma ja kooli penkisid waewama, enne kui temaga ühe wari-
liseks saame. Tema on tarkuse läbi meie seisusse ja ara pahanda,
ku ma julgen oolda, üle meie seisuse astunud.

Sce on tõsi armas sõsar, ma tahtsin sinu armamise aga
selle poolt teada saada. Mina ei tee inimeste wahel mmdu
sugigi wahet lu i nende tarkuse läbi ja üks kord tuleb aeg
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kus enam ei küsita, missugusest seisusest sa oled, waid kui palju
sa koolis ja kõdu öpinud oled ja kui suurt ja laialist häädust
sa inimese hulgale tood, ehk saadat.

Nüüd esite tunnen sind, et sa mo wend oled, Rihard ei
tunne ise ennast, see pärast mõtleb ta ennast ,uba taewasse
kaswanud olema, aga ta on wecl alles taim inimese olekus ja
fui ta paremast ennast tundma ei dpi, siis kaswab temast kibu-
witsa oks, kel lojast ilusad õied on külge loodud, aga iga ühte
haawab, kes ta l igi juhtub.

S a näed jälle pinda wenna silmas, aga palki oma silmas
ei pane sa lähetegi, wastas Kaarel.

Eks ta nõnda ole armas wend, meie luua ja nuustiku
rit t .r id pühime ikka enne töiste maja põrandad ja aknad puh-
taks ja upume tihti oma põrandate muda sisse ja wcchune
läbi tahmaste ruutude; see wiga on meie looduse ise wi is !
Onnis, kes seda looduse ise wiisi M a o ahelas hoida, aga õnnetu,
kes teda weel kaswatab.

S a oled jälle suurt tot rääkinud, armas sõsar, ja kui
sa oma mõtlemise järele elad, siis soowiks ka mina üks kord
niisugusega eluks aiaks ühendud saada.

Jätame enneaegsed ühenduse moted weel südame põhja
kosuma ja waatame kuida Looja meie lilleaeda kenaste on ehi-
tanud.

Tõsi armas sõsar, aga mis sa südamele teed, kui kord ka
peaaeud tulemaste pääwade poole saadab za punetuse orus wal-
gustuid radasid otsib. Meie e l l teerada on suure liikuwa tekiga
kinni pandud, iga sammuga püiame waheteki kinni tabada ja
senna taha waatata, aga ta kadub meie eest ja w i teda arwame
käte samud olema ja üles tõstame, on tema taga pohiatu süga-
wus, kuhu meie sisse kukume ja igawesle kadume ja meie järel
tulijad otsiwad meid asjata.

Asjata, armas we»ld, ei otsi naad meid mitte, waid naad
langewad aega mööda senna samma sügawusse ja leiawad
meid jälle. —

Olgu siis sinu arwamise järele, aga jäe siia tappu (humala)
lojasse paäwa warju, ma toon toast raamatu ja tahan sulle
midagi uudist ette lugeda.

Kaarel jooksis tupva, Selma istus pmgi pääle, laskis
Pea käe noale ja mõtles: Sügawusse langen ka mina üks
kord, aga üksi wahe teki taga aeada ei tahaks mina ka mitte.



kes saap aga minuga ühes jooksma, kes mind toetama kui
mina nõrken. Humala wart toetab rida ehk loojast loodud ^uu,
kes aga mind, ja cks ma ka üks toe tarwitaja ci ole.

Nror Mustkuk pakub ennast minule toeks, aga mis aitab
tugi, kui iga tuul teda wöib ümber lükata. Parem siis toeta
mööda maad rohu taimi kinni hoides keerlelda, ja langemise
eest julge olla, kui nõrga ridwa ehk pehastanud puu tulles,
kus iga pääw kanus langemisele südant waewab.

Mis saladust ou Mart Kaarlile üttlnud, tahab tema
minu toeks saada, ja ci julge seda minule awaldada, wöi
wihkab tema mind omas südames ia armastab ühte töist. Tule
aga Mart ja köida mind üks kord enda külge, ole sa peale
talupoja poeg, so riimub tuksub annastaw süda ja so peaaeudeö
kecrlewad tugewad tahtmise sooned täieliseks inimeseks saada,
neid olekuid arwan mina ülemaks, tui kulla hunnikuid. —
Taganed sa aga minust, siis soowin sulle head onne elu tee-
rad l ja jäen üksinda maailma laanesse.

Tasakessi astus Alma tütre ligi ja küsis: Eelma! mis
sul wiga, et sa oma pead pihus hoiad?

Selma waatas ema otsa, nagi ta nao kahwat<mud ja
kelia wärisema, ning ütles Armas ema, minul ei ole ühtegi
wiga, aga sinul on midagi juhtunud, mis mite oige ei ole. —

Et midagi, tütar, käisin Mustakuke juures poja Rihardi
järele küsimas, aga. —

Ema, armas ema! tule Jumal appi!
Ara kisenda, tütar, juba läheb üle!
Oled Mustakuke poolt midagi meele haigust üheS toonud?

küsis Selma.
Jumal boia meid tema eest, ta tahab meid tcrwelt ära-

neelda, w^stas ema kartlikult.
Sind armas ema?
Ei mind üksinda, waid sind ja kõik mo wiimist maa-

paalist tuge!
Mind ema! mind
Just sind
Meil ei ole Mustakukega ühtegi tegemist, kahju et sa

Rihardi tema juurde öpmia panid, ütles Selmu.
Wäga kahju, oleks mina seda ennemast hingest taädnud,

mis nüüd, siis olcks Rihard weel kas praegu kõdu olnud,
Mustkuk näitis mmu armsa Wilhelmi reisimisest saadik minu
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kõige suurem heategija ja aitaja olema, aga nüüd, nüüd
tean, et ta minu köigesuurem naenlane on.

Mis Mustluk siis meitcst lahab? armas ema?
M i s tema tahab ei wöi ma sulle weel ööloa, sa oled

alles laps ja ei wöi niisuguste asjade w.chel weel wahet teha.
Loe armas ema sida ür,a!
Ema luges Mustatute poja armastuse kirja läbi, waataS

oma tütre otsa ,a küsis M is sina mõtled sellest Krjast?
Mis mina armas ema mõtlen. Must noorkuk on wist

kord hasli weini joonud ja punase nina ja kir>u silmadega
kes teab lellele tahtnud kir,mada, aga kogem.tta minu nime
mõne töise nime eest kiria sisse ia paale kuulanud ja kui ta
seda kuja kaine paaga on kujutanud, siis puudub temal üks
meel za kolme ehk nelja mcekliscca el ole min^l ühtegi tegemist.

Ja siiski armas tütar saamad naad meile pa>ju kurplust
ja meele aigust sünnitama, nana ^uk on poja nbus sinu parast
ja kui sa seda üts kord kuulda ei wötaks, siis tahab wana
Kuk meiega kohut käia za nuie warast kolmkümend tuhat rubla
weel panda, seda nört wekslid oUa weel maksmata.

.siui temal weel wekslid mele maja paal on ja ta neid
oigel ajal kõhtu ctte ci ole üles näitnud, siis wöib ta nend.ga
oma piipu põlema süütata. Mei l ei ole armas ema enam
kelielglle maksa, seda on kõhus tunnistanud ja kõhtu oisusse
pääle wöime julged olla.

Waga tösi tütar, cga rahaga keeratakse wäga tihli õiguse
teed wiltu rööpalesse ja lülaialse kõige õnnelikumad inimesed
õnnetusse. Elaks wo armas mees weel, siis ei oleks meil
ühtegi karta.

Aga mis pärast karlsid, wärisesid ja tahtsid ära nõrkeda?
armas ema!

Mustkuk oli täna esite minu wastu wäga lahke, aega
mööda kecras jutu sinu pcale, kui lodus see oleks tui meie
lapsed üks töise abiks saaksiwad ja wiimaks julges ta mirule
ühe kontrahti ette panna, keda ma alla kujutama pidin, kui
ma paberid läbi lugesin, sain fohc> aru, et siin nndagi kawa,
lust salajas walilseb, ma ei kulutanud mitte. See üie sai
ta hirmus wihaseks, lubas mind kinku sandiks muuta ja köit
meie warandust pärida. Ta julges minust kinni hakata ja mind
wägise sundida, aga õnneks juhtus üks wöeras härra kontorisse
tulema ja mina pääsesin wörgust.
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Häbemata inimene, ohkas Selma, siis saatis ta Rihardi
kõhe ara! —

Rlhardi lubas ta kas ahelas wiis aastat kinni pidada,
ehk cn Nihard weel ta kosja nöus.

Aga mma olen alles wiistöistkummend aastat wana,
wastas Selma.

Just selle parast, ta tahab sind kondrahti läbi kinnitada
ja oma külge siduda. —

Aga mina olen wäga waene? wastas S^lma.
Seda sa kül oled, aga kes tääb mis kawalus weel selle

taga warjul seisab?
Kuarcl kargas röömsa meelega nende kukele ja ütles:

Oled kül sõsar kaua mind ootnud, aga toa tütruk oll raamatu
tegemata minu riide tasku pistnud, seepärast otsisin teda lüki
aega. Aga cma, sa oled näust kahwatanuo.

Ema seletas Selmaga r?öidu tänast juhtumist.
Toho kuri loom, hüüdis Kaarel, see oli tükike roöwli

ametist. Mustkuk tahab meie maja endale pärida ja selle
pärast tahtis sinu käest käe tirja, mis läbt temal hõlpus meid
neelda oleks olnud, aga Jumal on meid hoidnud ,a Rihard
peab tema küüsist pääsema. Minu hooleks jägo see tallttu3.
Jumalaga armas ema ja sõsar, mina tahan MuSta kukele näi-
data, et «eel majas meeste rähmast elab.

Ara pista pead tulle, palus ema, aga juba oli Kaarel
kadunud

Kaarel jooksis kõige päält kohtuse, kus nmde isa waran.
duse asi oli seletud ja palus oma ema nimme, endale tunnetuse
anda, et neil ühegi inimelele enam midagi maksa ei ole. Kohm
härra täitis noore mehe palwet, walmistas protokollide zärele
tunnistuse oma käega walmis, kirjutas alla ja käskis seda ka
tölstcl kaas mõistjatel teha.

Kõik täitsiwad käbku rõõmuga, aga ühe kirjutaja silmist
luges Haare! w,ha wälkumist za ta mokad pomisesiwad: Kes
kurat on teda läna just siia ajanud.

Kaarel tänas kohm wanemid ja tolas otse Mustakuke
konlori se.

Mustkuk kujutas ja luges raha. —
Mis teie soowite? küsis ta sugu aja pärast?
Teie olete mõne tunni eest minu armast ema sundinud

vhte kirja
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Noormees, ma paUun teid uksest wälja minna! ütleö
Mustkuk pool wihaselt.

Meie pääme teile 30,000 rubla wölgu olema, kui se tõsi
on tahan mina maksa, ütles Kaarel tõsiselt.

Istuge, auus noor mees, ütles ^ustkuk lahkelt.
Tänan, aga kus on teie tunnistus, et neid teilewölgo oleme?
Siin auus noor mceS, nende sonadeaa wibkas Muslkuk

falni wekblid lõua paale iga üks 40,000 rubla suur.
Wäga ilus, aga naituge mulle ka kirja mis mo ema

pidi alla kujutama.
Muälkuk, naeratas, tõmbas pullist paberi ja wiskas Kar-

l i ette. —
Kaarel tõmbas wekslid ja kirja pihku ja kui walk oli ta

uksest wal,as ja joofsis, kui o!ekö temal tuhat loga ajajad
taga. Estte ehmatas Muslkuk sugu, aga siis klsendos ta, et
taelas ja maa kõlas: Wargad rööwlid, api! api!

Terwe ligidal sellide kari jooksis kolu, ja iga üks küsis:
Kus on rööwlid?

Minge pörgolisid püütke Kaarelt Tvnnisohn kinni, ta
warastas minul 30,000 rubla ara.

Teie jamsite, naeris wanem sell!
Püülke, püütke ta kinni, ehk ma acan teid kõiki, kes tääb

kus Kurat. Politseile andke kohc laadust, ta pääb kinni püü-
tud saama.

Kaarel jooksis otse ftnna kohtusse, kus mõne tunni eest
tunnistuse sai ja andis wetslid ia pabcri kõhtu härrale ara,
ning seletas kuida ta mid hölpsasle kätte olla saanud ja awal-
et need wekslid waled olla ja Mustkuk neid tahta õnnetu-
maks teha.

Kvhtuhärra luges kirja läbi, nikutas pääga, ja ütles:
Siin taga selsab kül suur kawalus, aga, ct teie oma lubaga
neid kirjasid olete ara loonud, selle eest paate nüüd wahi alla
jääma. Mina aga annan Musta kukele kõhe tääda et ta pa-
berid siin on.

Aga kuida pidin mina siis neid paberid sus teie kätte
saama? küsis Kaarel.

Teie oleks pidanud kaebama, wastas härra.
Ja siis oleks paberid ammugi kadunud olnud ja mina

weel enam jüüalune, wastaö Kaarel.
Oot, oot noor mees, teie asi saab warsi sellelud, ütles
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kõhtu härra, üks teener saadeti Mustkuke järele kõhtu käsuga
silmapilk wiibimata kohtusse tulla.

Kaarel aga seletas selle ajal kohtuharrale ema hommikust juh<
lumist Muötakuke juures ja tema häkilist udu, mis temal siia
maani korda läinud. Jutu lõpetuseks astus Mustkuk lohtu
tuppa, silmas Kaarlitja ütles wihaga: Auusad härrad, pange
seda warast raudu, minu kulu paale, mõne tunni woi minuti
eest waraslas ta minult 30,000 rubla eest wekölid ja ühe kirja
ära, tänu politseile, kes teda juba ette toonud.

Siin on teie wekölid, aga mikspärast ei ole teie neid
termini pääwal kohtule ara andnud?

Miks ma ära ei ole annud, ütles Mustkuk, kus midagi
enam wota ei ole, on kunningas ka oma õiguse laotanud!
Palun tühje paljaid paberid ara anda?

Tühjad paljad paberid need sugugi ei ole, waid teie nõuate
oma kirja läbi täit maksu ehk Selmat oma pojale abikaasaks,
päälcgi ei ole politsei nende wägise wötjad meie käte toonud,
waid ta ise ja Kaarel mnnistab, et need wekslld walled olla.

Mustkuk nägu loi lumiwalgeks ja ta kogeles: Need weks-
lid on öigcd ja Wilhelmi käega kniutud, see kiri aga paljas
nalja klttse.

Niisugused nalja katsed on meie hulgas saaduse järele
koguni ke l̂dud, seepärast jääb kiri tui wekslid siia, künni meie
Mijani selle asja läbi uurime, aga nende aratoojao peame
meie oigeks mõistma, sest muud teed teie küillst pääseda ei
jäänud temal üle. Oleks ta nendega ära põgenenud, ehk neid
ära kaotada püüdnud, siis oleks ta süü alune olnud, aga nüüd
on ta oma eest wöidelnud ja kõigest süüst lahti. On need
wekslid waleo, siis on teie kauba maja uksed .warsi kinni.
Selle lirja eest ja Tönmtzsolmi proua ilma aegu kimbu-
tamise eest, saab kõhus teie pääle trahwi mõistma. Nüüd
woite minna,

Mustsuk pööris ümber ja sammus wihas koeu poole, tee-
pääl aga urises ta iseeenesele: Wekslid ei wöi nad waleks
aeada ja kirja lugu kisub adwokat warsi õigusega jälle nende käest
wälja, tühi nali maksab» siis mõni kümme kord rublasid ja töi-
sed kaupmehed imestawad päalegi, et ma oma wekölid ci ole
üles annud. Aga mine usu weel noort sugu, med on kawa-
lamad, kui wana rebased, aga oot oot Kaarlike, sinu naha ma
weel turule wiin ja need wekölid ja kiri on mõne pääwi pärast
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jälle minu kastis, ehk minu ahjus, mikspärast maksan siis
kohtukirjutajatele ja adwokalitele, aga seda julgem minul elada
ja mõnda lehma lüpsa. Rada eest jookseb pool maailma tulle
ehk wette, miks siis minu poole õigus.

Kõhtu härra aga wötis weksNt ja paberid oma hoole
alla ja kiriut^ja maajas wesisto silmadega nende järele.

Kaarel aga totas röömsa südamega kõdu, kus ema ja
sõsar parajalt kohwi acdas iöid. Sl,n on kohm tunnistus
armas ema, et sina kellegilc enam wolgo ei ole ja ka Musta-
kuke olen loksu petnud i> tema wale wckslid kõhtu hoole
alla pannud.

Kuida nii? hiidsid mõlemad!
Kaarel seletas neile laadud juhtumist ja terwe majakond

rõõmustas ennast selle ülc. Ema aga lisas juurde! Mmu
poja Rlhardi clu lähab nüüd waeseks, ehk ta tuleb koguni
jälle kõdu, aga pääwad läksiwad paäwade ja nädalat näda-
late Mele mööda, aga Rihard ütles omal haa elu olema ja
meile tuntud jui>tunilst ei kuuldut enam kuhki ega kahki.

Nõnda jõudis jälle Iöulu püha kätte. Ioulu laupäa-
wal toi poöti kirja kandja Kaarlile ühe kirja, kui ta kirja oli
läbi lugenud, tantsis ta möda tuba ümber, hakas ema ja sösare
kaela, musutas neid ja ütles: Olge rõõmsad, olge rõõmsad,
Mart kuulutab häld sõnumid!

Kas ta meie kadund talle leidnud!
Seda kül mitte, aga ta fuulutab häid sõnumid, ta loo?

dab teda leidwad ta on juba tema jälgede pääl.
Kas isa siis töctztt weel cl.b? hüüdis Selma.
Mart arwab teda weel elama.
Näita kiri siia, hüüdis ema!
Teile ei tohi mina kirja näitala, seda on Mart köwaste

kinnitanud.
Ära waewa mind ilma aegu armas poeg, ütle wälja ja

loe ette, mis sä.U sees seisab, ma olm küllalt kange, köck kuulma
mis ta sees seisab, ütles Alma.

Kuule siis i Mcie isa elab ja saab marli mcie juures olcma!
Jumal olgu tarinatud, siis on kõik meie waew otsas,

hüüdis Alma, oh pääks ta täna tulema!
Täna mitte, aga nii pea kui nende asjad woeral maal

seletud on, tuleb ta Mardiga ühes kõdu.
Kus on ta ni kaua elanud, Kaarel z



80

Seda ei kirjuta Mart sugugi, waid ütleb teda koguni
kogemata leidnud olewad ja terwe. Oma juhlumisi tahab ta
ise üks kord meile jutlustada. Ühte asja palub aga Mart
wäga. Sellest koguni suud pidada ja ei kellegile tääda anda
et Wilhelm weel elus ja tcrwe on.

Alma langes tooli naalc pölwede paale ja tänas suure
häälega Jumalat selle sõnume eest. — Mis ta süda uga
tundis ei wöi kellegi sulg ülesse tinutada waid jääb lugija
vma tunda.

Ohtu põles joulu puu rõõmsate keskil ja Alma jagas
rohke käega täna waestcle ja leokedele mis neile iga ühele
kõige enam tarwis läks ja need tänasiwad ja Snnistasiwad
andjad oisala.

Kõhtu kuulamine ja purjutamiune
kodumaale.

Meie Wilhelm elas wene konsuli majas rahulist elu monc
pääwa. Ameerika maa kohtud kandstwad tema asja eest suurt
hoolt.

Kõige esite kirjutas üks kõhtu teener Kungrule, et ta ühe
tema orjadest olla kinni tabanud ja teda tahab haä hinna eest
jälle tagasi andu, Kungm paaks aga warsi Rew-Iorki linna
sõitma.

Kungur oli Wilhelmid pea unustanud ja mõtles mõne
muu kurja saagisse paale, saal aeas ametniku kiri teda ometigi
vma kahju mõtlema, mis ehk Wilhelmi läbl tõusta wois ja
suure nõupidamise järele Tonkuscga wöctis la tee nif i ette ja
tõttas Neu<Iorki linna.

Kirjutaja kõhtu teener wötis teda lahkeste wastu ja lubas
mõne tunni parast tema orja ühcs tuua. Kungrul ei olnud
ühtegi kartust, sest orja kaup öitsis ig.'l pool. Wilhelm pidi
endale weel kord orj^. riided selga lömbama, näo mustaks
wärwima ja kõhtu ttenriga ühes winema. Aga kõhtu teener
pani waritsejaid igale poole et Kungur cnam loksust ei pääseks.

Wilhelm aslus käsist ja jalust semud wahi all Kungru
ette ja kõhtu tcrner küsis: Ons ste must lojus teie oma?
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Ja muidugi, wastaS Kungur, see just seesama, auu wäärt
mees, et teda finni olete tabanud, aga nüüd peab ta ka oma
teenitud paika saama.

Mis palka teie temale maksate? küsis kõhtu teener.
Esite saab ta kolm pääwa tugewaste nuheldud, kõigi or-

jade ees ja siis kui ta raibe weel elusse jääb, peab ka ahelas
köige rängemad tööd tegema.

Armu, armu mässa, palus Wilhelm kawalufe wiisil!
Käsi koer! kiftndas Kungur, orjad, neid oli temal kakS

tüki ühes, köitke ta kbwemast kinni, tõstke teda wankri peale ja
wiige teda minema, teile aga, auus mees, annan mina weel
enam, kui minu käest nõudnud olete.

Sellega surus ta kohlu teenrile 400 tollardid pihku ja
tegi tänades minekut, tema orjad ndorisiwad Wilhelmit, keS
juba kartma hakas, et kõhtu teener teda toeste jälle Kungru
küüsi müüb. aga sell silmapilgul kargasiwad hulk soldatid luppa
ja enne kui Kungur sõna sai walja ddlda, oli tema ja ta
orjad kätest ja jalgest seutud põrandal.

Kes tohib Amerikamaal waba meest siduda, kisendas
Kungur, ja päälegi tema orjade nähtawal?

E i muud keegi, kui Amerikamaa kõhus, ütles kõhtu teener
tasaselt. Teie olete selle kaupmehe Europamaalt oma wörku
eksitanud, teda paljaks riisunud ja orjaks teinud, siis nõuab
Europa ja meie maa walilsus, niisugusid rdöwlisid käristada.

Ku i püssi kuulist südamesse puututud, seisis Kungur oma
kõhtu mõistja ees ja warises, aga warsi ütles ta: Wiige mind
orjade hulgast eemale, minul on teiega sugu nelja silma al
rääkimist.

Kõhtu teener täitis scda palwet.
Körwalises kambris ütles Kungur.' M ina olen suur süü-

alune Europlase pärast, aga wötke sada tuhat tollardid ja
päästke mind lahti. Ütelge, et mind kül olete kinni tabanud,
aga mma olen jälle lahti pääsenud. Esite kisendab maailm
selle zarele, aga mõne nädala pärast ei kuule sellest ükski.

Kõhtu teener mõtles sugu järele, sada tuhat tollardid,
seda ei teenmud iga inimene iga pääw, aga ta nägu läks
tõsiseks ja ta ütles: Teie olete aga Europlasel 500,000 rubla
la kõik tema muu waranduse riisunud, kes maksab seda?

Ka mina, siin on miljon rublasid, wötke endale pool ja
makske minu nimel 600,000 rubla Europlasele, aga päasike

(Wilhelm.) 6
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Amerika auu ja kätke tema häbi kinni. Ka minu mõlemad
neegri orjad on teie, tehke nendega kuida tunnete, aga minu
silma ei tohi naad enam tulla, sest naad on minu sidumist
näinud.

Kõhtu teener möllis, luges raha järele, mis toeste üks
miljon oli, pistis teda oma kappi, sidus Kungru köidikud lahti
ja ütles: aga nüüd ruttu meie linnast, ja lükas teda töisest
uksest läbi uulitsale. Tükl aca pärast kisendas ta: Appi, appi!
ja kui södamel>'d tuppa astusiwad, leidfiwad naad kõhtu teenrit
põrandalt maast, kes ennast ütles Kungrust maha löödud ole-
ma. Aga Kungur oli kadunud. — Soldatid märkasid juba,
kust poolt tuul puhus ja ei ligutanud jalgagi enam Kungru
otsimisele, waid kõhtu teener pistis iga ühele kümme tollardit
pihku ja käskis orjad turule wiia ja neid ara müüa, Tötas
aga ise wcne konsuli juurde, andis kuussada tuhat rubla tema
hoole all, ja p l̂us neid Wilhelmile ara anda. Seda summat
olla ta wägiwaltsel wiisil Kw?gni käest ära wötnud, aga ta
ise olla wangist pääsenud. Kcnsul tegi kül omalt poolt köik
mis wöimalik, et weel Kungrut rammusasse panna, aga ükski
wagi ei saatnud tcda enam wälja, waid mõne nädala pärast
sai ta New - Orleangist kirja, et Kungur olla kõik oma istan-
dikud ära müünud, nõnda sama ka orjad ja olla ara löunse
poole maale purjutanud, ükski ei teada tema elu kohta.

Konsul andis raha Wilhelmile ara ja palus teda nii pea
kui wöimalik, Amerikamaalt är.< purjutada. Et Kullamaa
Würsti asjad ka öiendud olid, siis ei olnud enam ühtegi
wiiwitust, waid üks Pramsusemaa laew wotis kõiki enda sülle
ja landis neid tuule tiiwul kõdu poole.

Wcne konsul aga sai warsi pärast nende lahsumist ilma
nimeta kirja, kus temale 100,000 tollardid saadeti ja tänati,
et Europlaftd Aamerikamaa waba maa paalt kaduimd oüa.

Kõhtu teener aga wons ennast mõne nädala pärast ame-
tist lahti ja ostis endale istandiku, kus ta kui paris orja
pidaja piitsaga walilses.

Kungur oli aga töiste üle paä kaela oma istandikud
rahaks teinud ja Loum-Amerikasse põgenenud, aga tema ära
reisimise pääwal leiti Tonkus läbi lastud rinnaga wälja päält.
Et ta neegri ori oli, ei kaebanud keegi tema järele, waid
wisati kui koera raibe auku. Kes inimese wcrd ara walab.
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selle weri saab inimese läbi jälle ära walatud, ütleb Pudel,
fas see sõna toeks läheb, saab tulewik kuulutama.

Meie reisijad aga purjutasiwad Märtsi chk Paastu kuu
sces Europamaa poole ja puhusiwad iga ohtu jutu mõnesu-
gustest juhtumistest. S i i n ei seisnud ükski wahe-sein nende
wahel, waid mõisnik, kaupmees ja talupoeg istusiwad ühes
laudas, soiwad ühte toilu ja joiwad ühte sugust jooki, siin oli
üksinda inimene ja Enroplane pea asi. Laewa liiper, kui ka
madrused, ei teadnud sugugi, kui rikad ehk wa-sed inimesed
reisijad olid, waid pidusiwud ncid üksinda reisijateks ja nii-
sugusid oli weel mõni kümmend lacwa p<al ja Kullamaa
Würst ei näitnud ol,a rikust kuöfilgi, waid ennemast oma
waesust ja see on iga reisijal.' enam õnneks kui õnnetuseks.
Oleks lacwa rahwas teadnud, et ncnde reisijatel üle mitme
miljoni raha kaötites seisis, siis oleks wift mön,gi süda raha
järele wet jooksma hakanud ja kurat kurja nöu südamesse
sünnitanud, aga kõik kolm reWwad kodamku ulme al ia ko-
danikutc passidega ja mõnigi, f?l nõnda paliu kopikaid taskus
o l i , kui Würst i l ja Wchelmil rublasid, petti p.l>u rckama's
kui neid.

Mitmed pääwad oli tuul ja meri reisijate sõbrad, aga
ka nende rammu pidi jäädawad mälestust nende südamesse
rõhku ma.

Kuumemal pääwal pääle ära reisimist, puhus walju ohtu
tuul, kapttn käskis kõik purjed ülcsse tõmmati, mis pea sün-
dis, stst selle laewa, kui ka iga ühe pea!, on sõna kuu mine
pea asi ja kiire käsu täitmine tema sõber, puudub üks nendest,
siis wöib köige wciksim maru kõige köwemat laewa purustada.

Laew ll'nda5 pääsukese kombel läbi laenete ia mömgi rei-
sija rõõmustas omas südames, rutulise kõdu poole jõudmise
üle. Kaptcin andis käskusid, käsude järele ja tuul wingus ika
waljumast. Korraga kõlas: vooled purjud maha, aga en,ie
kui asi weel taieste tallitud oli, kõlas: kõik pur,ud maha. E i
mite üksi marru'ed, wo»d ka reisijad legiwad wäsiniata tööd
ja cnne weerant tundi ei olnud ..Liblika-, nõnda oli lacwa
n im i , peal ühte purjugi enam näha. Wesi mahu t i wabtu
laewa ja kmku torni kõrgused lacned loiwad tihti üle laewa
lae. Mite hamba al ei olnud ühelgi inimesel kuiwa. Kõige
suurem töö oli nüüd tüüri juures, sest laew pidi laenid risti
läbi lõikama, külje peal oleks naad teda kõhe ümber wisanud

6*



ja mere põhja matnuwad. Meie kolm reisijad nähti iga üks
ise suguse olekuga täitetud olema.

Kaupmees Wilhelm ohkas tihti, palus abi ülewelt mõne
walju sõnaga ja aitas siin ja saal, kus teda just tarwis oli.
Kullamaa Würst seisis al laewa ruumis kaljuse näoga, otsegu
tahaks ta surmaga wöidelda ja teda ara wöita. Mar t naera-
tas t ih t i , kui laened oige möllasiwad ja igal pool kui ammu
opinud madrus. Oma mõtete poolt oli jälle iga, üks ise teel.
Wilhelm waatas oma elu lugu läbi ja walmistas ennast iga-
weje reisi wastu. Taewa isa ei taha mind enam õnnelik olla
laske, ta igawene nöu on, mind siit ilmast ara kutsuda. Ela
kurbdufes, mv armas A lma, onnistus hingagu so pääl, mo
armas Selma, mo poegi õnnista nõnda, kuida sina iga ühele
arwad tarwis olema.

Kullamaa Würst mõtles oma raha kastide paale ja kui
ka laew peaks huka minema, ja ta ise kuidagi surmast pääsema,
kuida ta siis oma warandust weel wdis saada. Ühe töutuse
luban ma sulle loodus, ütles ta tösije waimuetusega. Pääsen
mina mere hädast, siis tahan oma alamatele isaks olla ja
kirikule ta seespidised ehted kinkida. S u r m , kui sa mo elu
wagise tahad, siis wöta teda, sa oled üiem ritter kui mina,
aga sinu ees ei wärise ma koguni.

Mardil ei olnud surma sugugi meeles, waid ta kuulas
igas lükis kapteni käsku ja aitas kus wöimalik, ehk kül saal
juures mõnda korda selili kukus. Ometigi ohtu pimetuscga
mõtles ta- Mölla lü l meri ja wahuta laened, armastuse J u ,
mal kannab mind ometigi armukese rinna wastu. Ma ei usu
mite ühe piinaja Jumala sisse, waid ühe armastaja, ja see
armastaja Jumal, ehk ta kül täna oma wäge näitab, ci taha
ometigi minu armastust purustada. Ja waata imet, otsegu
oleks üks ülem olek neid mölid lugenud ja tuulele ja tormile
öölnud: nüüd on kül, jäi i lm aeg aealt waiksemaks, tähed
särasiwad taewa wölwis ja iga mees hingas rahulikust rinnast.

Tänu Jumalale, hüüdis kapten, niisugust paäwa ei ole
mina oma kümne aastase mere teenivuses weel elanud, aga
meie oleme ka enam kui kähe paäwa teed edasi jõudnud.
Mehed minge nüüd puhkama, kolm tciteft jääwad öö wahti
pidama ja saawad nelja tunni pärast jälle wahetud.

Enne magama minekut surus kapten weel M»rdi kät ja
ütles: Noor mees, teie olete kui päris laewa meheks loodud,
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teie wasimata ja sõna paal abi, on ka minu laewa mehi
wapruses hoidnud, muidu ehk hingaksime kõik mere põhjas.
Neid sõnu kuulis Kullamaa Wiirst ja kirjulab neid oma süda«
messe, kus naad wist omal ajal wilja kantsiwad.

Laew Liblikas lendas nüüd pääw pääwa järele kiireste
Eestimaa ranna ligedamale ja ühel Jaani kuu esimeste paa'<
wade homikul kõlas hurah hõiskamine kolmest häälest: Tallinna,
Tallinna! Mis siin Wilhelmi süda sees ütles, ei woi minu
sulg ülesse kirjuiada, aga ta esimene töö isa maa pinnal oli,
et ta ema mulda silma weega niisutas ja ema maale suud andis.

Jaani pa'a'w on homme, kõlas igas majas. Jaani pääw
höiskasiwad lapsed, nüüd sõidame linnast walja lullesse jalu-
lama. Jah, Jaam päawne aeg on Eeesti maal kõige ilusam
aeg. Looduse kärner on oma töö lõpetanud ja jalutab ennast
roömsa rahwa hulgas ümber, kes lema tööd ühest suust kiit-
wad. Nüüd on loodus kõige suuremas ehtes, ta pidab oma
iga aastast pulma pääwa. Nädal ehk kaks kannab noorik
weel pulma ehtid ja paneb siis neid kirstu ja käpi körwale ja
tõmbab egapääwasid töö ridid selga, künni wiimaks walgc
rüüd täitsa naest kuulutab, kes waewaga oma muret tugewa
talwe eest kinni kattab.

Jaani pääwa laubase röömu hulgas kõlab aga Tallinnas
sõnum: Uks Amerika laew tubakaga taidetud ja mõne reisiaga
on sadamasse tulnud, see helin tungib ka Alma majasse, kcS
täna lökendawa palgega, oma mõnda aastat seisnud nooriku
kleiti jälle on selga tõmmanud, otse kui ootaks ta teist pulma
pääwa tulema. Lapsed, hõikab ta, lähme sadamasse jalutama
ja Amerika wee lindu teretama, ehk toob ta meile head sõnu-
mid. Kõhe on Selma ja Kaarel walmis ema saatma.

Sadamas leiawad naad kül laewa, aga ükski ci woi neile
saal täädust anda, kes reisijad olnud ja kuhu naad lämuwad.
Wahid ei lase neid ka laewa peale astuda ja nõnda peawad
jälle murelikult teed kõdu poole astuma.

Juba eemalt näewad nemad kaks meest oma rohu aedas
ennast jalutama. Kes need on, küsib Alma? Selma teraw
film on Mart i juba tunnud ja kui noor hirw hüüab ta ema:
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see on Mart ja Kuramaa Wiirst ja jookseb kiirel sammul,
luksuma rinnaga Mardi waslu. Armastuses röhuwad noored
hinged ennast üks löise reastu, armastuses surub Selma tuge?
wast suud suu paale, aga wtwuwa polwetega seisab Alma
nende körwas ja ootab Mardi suust roömu ehk leina sõnumid.
Mart surub ka Almat oma rinna waötu ja ütleb:

Teie abikaasa Wilhelm saadab tlile palju termisid ja lubab
teid warsi waatama tulla.

Kus ta on, kisendab Alma, kus ta on, ärge mind enam
kauemine waewake, kus ta on?

Sel silma pilgul astub Wilhelm pö5sa tagast wälja ja
laotab omad käed laiali oma abikaasal ja lapsi wastu w)tma.
Olen ma taelas, wöi so rinna ääres? küsib Alma.

Mo rinna ääres, wastab Wilhelm, ja nüüd ei sõida ma
enam teie juurest ära.

Kullamaa Würst seisis pisarail silmil öiimllkude kcskel ja
kui esimene jälle nägemise hoog mööda o l i , teretas ka tcira
iga ühte armsastc.

Nüüd ei olnud küsimisel ega wastamisel enam otsa. Ka
Würst i paluti öhluni ehk töise pääwani nende juurde jääda,
aga juba peale ihu kinnituse, valus ta ennast lahkuda laske ja
tötas oma warandust llewa pealt oma majasse raud ukftde
taha wedama. Ka teda ootas armastaja süda, keö juba mõnda
nädalat oma mche järele, wee pinna poole wahlis. Täna oli
ka tema Jaani öhlu ja kaugel reisija wolis armastajat prauat
oma sülle.

Juba töisel paäwal kõlas linn sönumest: Kadunud kaup-
mees Wilhelm on jälle kõdu. Sobrad ri?omustasiwad ja
tötasiwad Wilhelmid teretama, aga mönedgi wärisesiwad ja
nende wiimaöte hulgas ka wana ja noor Mustkuk.

Jaani pääwa rööm pidi aga ka Selmale ja Mardile
röomu pääwüks muudetud saama.

^)htu poole tuli Kullamaa Würst oma prouaga Wilhelmi
juurde ja palus teda oma prau^ga sugu nelza silma al rääkida.
Lühldelt ütles Kullamaa praua: Minu k> su poeg Mar t on
teie tütre peale silma wiskanud ja ma tean ka, et teie tütar
teda lindlaste armastab, lubage neid täna üks töisele ja mina
tahan oma mehega selle eest hoolt kända, et nende käsi hästi
käib ihulikus elus.
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Kui noored rahwad ise üks töisega lepiwad, siis ei ole
meil ühtegi selle waötu, wastasiwad mõlemad kaupmche rahmas.

Lähme siis kihluftle, ütles prau.^ ja tõmbas mölemid
faupmehe rahwast noore rahwa juurde, kes rohu aedas üks
töisega jutu puhusiwad.

Praua wötis Selma käest kinni ja ütles: M i n u käsu
poeg, Mart Kuusk, tahab teid auus preili omale abikaasaks
walitseda, kas lubate nüüd ka minu kuulmisel temale truu
olla, künni ta Tartu suure kooli pealt tagasi pöörab. Mart
seisis kui kase loht näost walge ja Si lma warifts kui aawa
leht. Andke wastust, palus praua. Selma waatas küsides
Mar t i oisa ja kui ta teda ikka lohkunud nägi, ütles ta: Auus
praua, teie ttete meiega suurt nalja, meie oleme kül mõnda
köida üks töisega rääkinud, aga niisugusest asjast wecl sugugi.
Puna tõusis Mardi silmi ja ta tõmbas Selma parema käe
pihku, surus teda oma waslu suud ja wäriscwa healega küsis
ta: Olge head ja andke praualc öigtt wastust, ma olen leid
iga tund, weest päästmisest saadik, südames kännud ja tahun
teid toeste omaks abikaasaks, kui teie aga lubate. Selma
langes M^rdi kaendla ja ü tks : S inu olen ma, sind tahan
ma armastada ja auustada.

Langege siis oma wanemate ette maha, ütles Kullamaa
praua, ja paluge neilt nende onnistust.

Wilhelm ja Alma laotasid omad käed wälja ja õnnista?
siwad oma lapsi, seda sama tegiwad ka Mardi käsu wanemad
ja nüüd ei olnud röömul tänasel päawal o<sa.

Augusti kuu pääwades söit-s Mart Ktiusk Tartu ning
hakas ahwokati ameti paale ennast walmistama. Kullamaa
härra ja praua olid mõlemad tema eest lapselikult muretsenud.
Neli aastat tuuris öpimine suures koolis ja wiimne eksam
kukus Jaani vääwaga selja taha. Ka Selma oli nüüd täitsa
inimene ja wotis oma peiomeest armastuses waStu. Wilhelmi
käsi käis jälle tubliste, ta oli oma endise poodi tagasi ostnud
ja tugewaste käulaga täitnud. Mustkul kõige oma pojaga oli
aga kõhtu wörku satunud ja mitmelki kclmistiku tükid nendest
walge ette tulnud, mis läbi naad oma nime kaotasiwad.
Wilhelmi wancm poeg Rihard, jätis aega pldi oma korki
waimu maha ja elas isaga rahulikult ka,,beides. Noorem poeg
Kaarel oli aga Mardi lõige suurem südame söder, kcllega
naad ühes Taara tarkuse linnas tarkusc idusid südaneöse i5lu-



tasiwad, mw tulewikuö puuks kaswasiwad ja mölemile rohkeste
wilja kandsiwad. Naad ei olnud neli aastat mite 3Ue, wiina
ega suhkru poodides istunuwad, waid lampi tuld häsli põleta^
nuwad ja oma pead mite wiina waimuga, waid raamatuide
sisuga täitnuwad ja iga pidi sügawad mõtlemisse põhja pea
ajutesse pannumad ja prohwesrite ehk suure tooli õpetajate
külw ci olnud mite kiwise põhja paale kukunud, waid hää
maa pinda, kus ta sada wörra seemet jälle sandis. Kaarel
oli tohtri ametit öpinud ja kui noor tohter iga pidi ametile
tugew leitud.

Ühel pääwal kutsus Kullamaa Würst Mar t i oma ete ja
ütles: Armas kasupoeg, meie tund on lahkumisele tulnud.
M is minu praua teie waslu on teinud, seda olete temale tänu
wölgu, ta on teid talu poja lapftst opetud iniimste hulka ja
peris orjast prii inimeseks tSstnud, see parast peate ka iga
pidi edespidi puid ma prii inimese sugu hoida toetada ja nende
digusid kinnitada. Üks paha tuul puhub praegust läbi Euro-
pamaa. Orjad tahtwad igal pool härrad olla ja nende wa-
litsejad orjaks muuta, ära seda mõtet oma sees kaswata, ehk
teie olete korraga Eesti pinna päält kadunud.

Pääb Eesti rahwas siis igaweste orjaks jääma? küsis
Mart.

Juba see küsimine on üks wale mõte teie sceS ja iga
tegu, seda mStet awaldada, on Tühja maa reisi wäärt. Hoilke
iga pidi omad möted lukus, ehk ma ütlen weel teile, teie
kaote Eesti pinna päält.

Ma tean nüüd, mis mo kõhus teha on, kui ma oma elu
armsaks pean.

See on mehine jut ja nüüd teen oma tõutust ka teie
wastu tõeks. S i i n selle paberiga tunnistan mina teid wana
Normanni maja omanikuks. Majas saate kõik leidma, mis
teile tarwis läheb esimeseks alustuseks. Selle kirjaga saate
Kubermangu walilsuse juures kohta, mis teile aastas täitsa
leiba sisse toob. Selle kirja läbi annab minu praua teile oma
poolt lapse ja>m, ehk kolm tuhat rubla. Kui pulmad teed,
siis kutsu meid mölemid pulma ja siis naita oma tänu minu
praua wastu üleöse, enne ei taha ta teid enam näha.

Würst laks toisi kambri ja jätis ika kohkunud Mart i
w/.stu wötmise tupa.



Korraga "sms praua Mardi ete ja ütles lühikese tereta-
mise järele: Armas Mart, nüüd on minu tõutus Jumala
wastu tättelud, et ma sinust opetud meest pidin tegema, aga
ära minule seda häbi tee, et ma endale ja meie rütli sugule
peksu witsa oleks kaswatanud, luba mulle seda Jumala ees,
meie poole hoida, siis saab so käsi hästi käima, aga nii pea,
kui sa oma rahwa poole hoiad, oled sina kadunud. Touta
mulle seda kät andes. Mart kahwatas hoopis ära, ta oli
omas südames Eesti maa lulewast onne armastuses kaisutanud
ju tema õnnetust sadande piigiga läbi pistnud ja nüüd pidi ta
oma südame tahtmise wabtu luduma. Selma seisis ta ees
murelikult, praua otsa waadates andis ta kät. Praua aga
ütles: Ma mõistan kui palju walu see tund sulle teeb. aga
m<na ei wöi paremast parata, mina pean seda tõutust sinu
käest nõudma, jae Mialaga. Mart surus tugema musu praua
käe peale ja kuks pisarat niismasiwad praua kät. Mart lah-
kus tänades omist wanemitest za wtas oma armukese wastu
rinda, ning kuulutas temale, mis ön temal Würsti ja oma
käsu ema juures olnud.

Mõne kuu pärast peeti Tallinnas, kaupmehe Tonnisohni
juures suurelikud pulmad. Kaupmehe ainukene tütar Lelma
sai ahwokati Mardi Kuusele prauaks ja noor paar stms juba
peale pulma ohtm oma majasse. Siin wötis neid üks paar
wanu Eestlaisi õnnistamise sõnadega wastu ja siidis, sulges
noor praua langes talu naesc waötu rindu ja surus teda ar-
mastuses enda wastu ja seda sama tegi ka Mart. Kes seda
oleks uskunud, hõiskas hiilgawa silmadega wana ema. Mart
oli omi wanemid maalt pulma toonud, aga naad ei tulnud
pidu peale mitte, waid ütlesiwad: Mis meie waesed talu ini-
mesed sakste hulgas teeme. Omas uucs majas elasiwad naad
poja juures kaks pääwa ja pöörsiwad jälle oma külasse tagasi.
Neil ei maitsnud linna elu sugugi.

Mart ja Selma elasiwad õnneliku elu ja Mart teenis
pulk pulgalt kõrgemale, ta tegi oma rahwale head kui wöiS
ja kui Keiser Aleksander I. orja jutad Eestlaste käte ümbert
kätki lõikas, hingas ka Mart lahkemalt oma laste hulgas.
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Lõpetuseks pean lugijaid weel kord Amerika pinna pääle
wiiwa.

Istandiku isand Kungur elaö LVunaAmerikamaal omast
warandusest, legi weel n önda kuria sa ülekohut, aga ühe reisi
pääl sargasiwad roöwlld tema faliale, wötfiwad ta juures
kandwad raha. sidusiwad ttda wiimaks puu külge kinni ja wiiest
kuulist purutztud, heins ta hinge.

Kes inimese wcrd ära nalab, sllle wen peab jälle ini-
meste läbi ära walatud saama, ohkas ta hinge heites. Ta ei
olnud üksi Tonkust surmanud, wcrd weel palju muid inimesi.
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