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I.
Juba lase ladwalt lehed langwad
Kõle tuul käib üle kesa maa!

^ g e d hommikused pilwed lendasiwad üle mere
ja maa, kiirelt lendasimad nad, wäga kurelt. Pilwed
nagu otsisiwad enestele paremat waatepaika, sest see
maa, kust nad praegu üle lendasiwad, oli neile mähe
kõle: looduse i lu oli kadunud. Iaanipäew seisis unus-
tuse hõlmas. Kiirelt tormas tuul metsa, kähistas siin
ja seal pööfa all, just nagu otsiks ta suwiseid l i l -
lesid; aga lilled oliwad õitsenud, ainult kuiwad kan-
nad waatasiwad pool kurwalt pahase tuulele otsa.
Kiirelt tormas tuul metsast wälja, suur lollatanud
lehtede kari tagast järele, ikka üle põllu ja karjamaa.
Wärifesiwad kuiwanud kõrrekesed tuule tuhinal, kahjat-
sesiwod nad sumise i lu järele! Kurwalt laulis wmt
kase otsas — ka temagi mõtles mööda läinud aja
peale, seda wöis ta laulust selgesti ara tunda. Kol-
laselt waatas wahel päikene pilwede tagast wälja, siis
kattis ta oma näo jällegi pilwe maiba warju ära! Kena
päikene, kuis sa suwel waatasid? Ei su selgil silmil pol-
nud ühtegi kurwa joont ja juhtus mõni pilwekene su
selgeid silmi katma, pea weeresid sa tema tagast jälle
nähtawale ja nagu kolme kordsett saatsid sa siis oma
küresid alla, et wSlga sellega ara tasuda. Aga nüüd,
mis kardad sa nüüd, miks oled sa kollane, kas su arm



on leigeks läinud, wöi on keegi sind paistmast ära pet-
nud? Jah, talw on sind omale tellinud, ta on sind
omale palkanud; talm tahab wist loodust ta üle l i ig-
se röömu eest käristada. Päikesel on aga siisgi weel
endist armastusi põues ja salaja waatab ta pilwe ta-
gast looduse peale.

Loodus ja inimene, kui kena wördlusl
Ka inimesel on omad röömu ajad, oma kewadised

ja suwised päewad. S i is tuleb aga sügise, kas wana<
duse, ehk mõne muu põhjuse pärast. Aga häda sellele,
kes ise oma elu kewadet on rikkunud, häda ka sellele,
tes teise elu Snne mulla sisse on julgenud tõugata,
kõigile neile kuulutab sügise häda — elu sügise waa-
tab nende peale kurjasti!

Kerged hommikused pilwed lendasiwad üle mere
ja maa, lendasiwad ka üle koolimaja, mis suurest
postmaanteest pool wersta kSrwal seisis. Waikne kena
majakene! Tea'p mitu aastat ta hallid seinad manad
wöisimad olla, tea'p kus see meister w5is wiibida, kes
need weiklased wanamoodi aknad oli teinud? Teadis
seda see kena neiu, kes praegu seal akna all istus ja
hommikust päewa oma roosa palgedega ja lahtise,
lõkendama juukstega mängida laskis? E i , — kust
tema wöis seda teada! Selleks oli ta liiga noor.
Ja kui ta ka teadis, siis poleks tal praegu sugugi aega
olenud seda meile ütelda, sest et ta Eesti Postimehe
Õhtu kõnede ette lugemisega teistele kibedaste ametis ol i .
Ja kes oliwad need teised? Teised oliwad ühe sõnaga
öelda koolmeistri perekond: mana koolmeister ise pikal-
dase jnuksetega, hallika habemega ja kaunis tõsise kört-



sus otsaesisega, mille kortsude arw omaniku heast mee»
lest t u l i ; seda. tõsisema näo andsiwad aga pikad juukse-
salgad temale, mis ettepoole kSwerasse körwade äärde
oliwad soetud ja otse lauk, nagu siht metsa sees; — ja
see kõik andis manale nõnda imelise, auustuse nSuudja
näo, et koolilastel omast köhast päris õigus oli, tu i
nad oma koolipapat isekeskes salajas ,,Mooseseks" kut-
susiwad; mitte kaugel manast istus tema perenaine,
ergu näo ja tuliste silmadega memm, kes ühte last pa-
rema käe all hoidis, teist weiksemat, umbes kuue
aastast, pSlwel l i igutas; ahju aärel seisis käsi Mek i l
sulane Madis, kes kdwasti piipu imes ja t ihti sülitas,
nagu tahaks ta lugemisele sellega tublimat hoogu anda;
teise akna ääres istus peretüdruk ja nokitses midagi
näppude wahel. See oli kooli perekond, kes täna Mihkl i
päewa pidas ja lellele peretüdruk Alma lõbusaks aja
wiiteks „Eesti Postimehe õhtu kõnedest" seda lugu ette
luges, „ kuidas Hannuse Jaak kord tossu laima kaemas
käünd."

„„Kuule, hää laits!,,,, ütles Hannuse Jaak hea
tujuga, ,,,,ole mehes, too meel töine! Ent, mes kau-
embale küünip, ku edimäne, sest sinu esä pääs kaasa
proomima!"" luges neiu Alma seisma jäädes, sest üle«
üldine teiste naer naljaka Hannuse Jaagu joobnud oleku
üle ei lasknud edasi lugeda.

Neiu naeris ühes, mis läbi tema kena nägu seda
armsama, hea südamelisema jume sai. Alma oli tõesti
kena neiu ja oleks tema August teda nõnda naerata-
des nüüd näinud, mis kärmesti oleks see ta südame
tuksuma sundinud.



,,See laseb ikka täna ennast laewaga ara w i ia ! "
naeris sulane, et piip hammaste wahel tantsis.

,,Eks siis ole aga wanal mehel mörinad põues!"
armas tüdruk. Jälle naereti, ka lapsed kihutasiwad
ühes, aga rohkem Madise piibu tantsu, kui Hannus?
Jaagu üle, kelle õnnetusest nad mähe aru saiwad ja
tasa sosistas wanem nooremale körwa sisse: ,,Ka'tsu,
maata ikka, mis tallarit Madise tobi teeb! Ja poisid
itsitasiwad naerda. Ema silitas hea meelega poiste
pead ja mõtles iseeneses: „ Terased poisid, saamad juba
puhas aru, mis manad inimesed räägiwad," ja naeris
ühes hea meelepärast terasele poiste üle.

„ Tuline kirjutaja on aga see mana Iannsen!"
sõnas mana koolmeister, kui suur naeru hoog lõppenud
ol i . „ Tundsin teda wäga hästi, on üks tuline mees,
armastab oma rähmast ja kes oleks seda uskunud, et
temast seda kõik mõis saada? Aga seda teeb kindel
meel!" lisas ta sinna juurde. ,,See teeb mulle alati
head meelt," rääkis ta edasi, ,,kui meie mehed ka edasi
püüawad ja ka kõrgemale saades ikka meesteks jäämad!.. .

Ta tahtis meel edasi arutada, seal oli aga wanem
poeg akna alla jooksnud, kes uüüd suure häälega kisen-
dama hakkas: ,,Papa, papa, Romberg tuleb!

,,Mis sa pelets karjud!" pahutas peretüdruk,
,,on sul ka heal, laseb kui wiimase päewa pasunaga!"

„ Antonil on hea meel: saab jälle muuli mängu
kuulda," arwas perenaine nähtama hea meelega.

,,Sedawiisi jääb ,,Hannuse Jaagu lugu pooleli,"
pahandas sulane Madis, ,,ega see ei jäta ka ühte
Mihklipäewa, ütle ikka, mitte ühte tähtsamat püha-



päewa wahele, kui ta meil ei käi," sõnas sulane seda
Rombergi kohta üteldes. ,,Iah seal ta on!" rääkis
pereisa, ,,ka suure annetega mees, aga mis on tast
nüüd? kus on tema anded jäänud?"

,,AH ära räägi nimda," wastas pereema, ^kas
sa tunned kõikide südameid. Teda öeldakse õnnetuma
armastuse pärast niisuguseks läinud olemat!" Ja pere-
naise näol nähti tõsist osanMikku walujoont.

„Armastuse pärast?" küsis Alma, ema sõnu kor-
raldades, nagu oleks ta seda esimist korda ema suust
kuulnud — ta mõtles oma Augusti peale, kes ju
täna õhtust siia pidi tulema kihlusi pidama.

,,Hea meelega tahaksin ma teada saada, mida
moodi tema elulugu on," sõnas Alma tundlikult.

„Niisuguse joodiku elulugu?!" hurjutas tüdruk
Mall, nagu oleks, kes teab mis asi. ,,Naru, kalts,
pole särki ega westi seljas, habe sassis lSuaotsas, ei
tea, mis tühja järele pärida!" Tüdruku süda oli täis,
sest mitu korda pidi ta mana joodiku Rombergile aset
tegema ja pärast seda koristama, mis mitte na ar-
Mas ei olnud. —

Seni oli Romberg üSna maja ligidale jöuudnud.
Tema oli ka tLesti niisugune nagu peretüdruk temast
pahandades sõnas.

Tuleja habe oli sassis ja hall; kaap kübar seisis
tal teise körwa peal; seljas kandis ta satterkuube,
mille hõlmad lahti oliwad, ja et weft puudus, siis
paistis ta määritud särk juba eemalt wälja, jalas
kandis ta tulinaru tingi. Paremas käes hoidis ta
üht kastikest.



Tulejat nähti üleni wärisewat, iga kümnekonna
sammu peal jäi ta peatama, nagu toguks ta oma
wiimast jöuudu kokku, et eesmärgile saada.

Koolmeistri pere oli kõik akna juurde kogunud ja
waatlesiwad armetumat liginejat.

Peale weiksete laste ja kurja peretüdruku —
tõusis iga pealtwaataja rinnust kahjatsew õhkamine.
Kõikide peale mõjus see armetu inimese kuju.

,, Iah nõndaks see inimese käsi käib!" Shkas pe«
reema, weikese poja nina põlle nurgaga puhastades,
nagu tahaks ta nende sõnadega ütelda: „ Missugune
tore mees ta enne o l i ! "

,,Köik oma süü!" lisas koolmeister sinna juurde.
„ Armastus — armastus? — Armastus ajab nüüd
mõne hukka? küsis ta jämeda, tõsise healega, ,,ei —
seal on kölwatu elu ja ilma meelekindluseta olek süüd»
lased!" Ta köhatas, nagu tahaks ta sellega oma üte-
lusele kinnitust ette panna.

Selle aja sees oli Romberg tuppa jöuudnud.
Pikalt pöördes pani ta ukse enese taga kinni, niisama
pikalt wöttis ta kaabu peast ja waewalt kuuldama
healega jõudis ta ,,tere" oma kuiwetanud rinnust
mälja lükata.

, ,Mu Jumal ! " ohkas Alma. Ja tõesti wöiK
ta nõnda Shata, sest wiletsemat inimese looma ei w3i-
nud küll enam olla. Selgesti mõis ta näojooni nüüd
näha. Pea oli tal taunis suur, mis törwa esiste kö-
hast kumeras oli, nina õhukene ja tongis, silmad sü-
gawas h augus ja weikesed, hallid ja ilma elu awal-
dawa läiketa, silma laugude ääred oliwad taunis pu-



nased, kulmud suured ja pika hallika karwadega käe-
tud, paled kuiwetanud, hauku Vajunud ja kortsus,
nagu ta kõrge otsaesinegi, mille sügawad jäljed korra-
tumat elu tunnistasiwad, ta terawat lSuga kattis
juudi moodi kähar habe. Keha poolest oli ta kuiwe«
tanud ja nagu kokku surutud.

Ta wäriseS ikka weel ja ilma istet pakkumata
laskis ta ennast mitte laugel uksest eemal olema pingi
peale.

Kõikide ümber olewate rööm ja lahke tuju oli
korraga kudunud ja keegi ei leidnud parast sõna, mil«
lega jutu otsa ülesse oleks saanud wötta.

Perenaine oli selja Rombergi poole pööranud ja
waatas aknast wälja. Ta silmas nähti pisarat.

Tütar Alma oli sellest märku saanud ja nagu
järsku käis tal mSte läbi pea: ,,Kas mitte ema Rom-
bergi elust midagi ei tea? Ega ta muidu selle mehe
eest nõnda palju ei seisa — ja kust teab ta, et Rom«
berg õnnetumalt armastanud oli?" Ta tundis selgesti,
et siin ta ees mõistatus marjul oli.

«Noh, kas ilm külm küll on?" küsis järsku Mall,
kurjalt Rombergi peale waadates.

Küsitaw ei näitanudgi seda tähele panemat. Ta
tundis küll, missuguseid sõnu ta Malle käest wahel
oli saanud. ,,Nhke ka kuriwaim!" urises Mall tasa
iseenesele ja läks raske sammudega wälja. Ta ei salli-
nud Romberki. Alles wana koolmeistri küsimise peale:
„Tulid meid jällegi waatama, wana sõber?" wastas
Romberg: ,,Kuhu pean ma wana inimene minema?
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Teie armaS süda on mu wiimased päewad kergemaks
teinud ja teie lapsed on mulle nõnda armsad!"

Paar suurt soont ta paljal pea lael tuliwad
seda öeldes nähtawale.

,,Aga sa oled enese jälle täis tömbanud?" kü-
sis koolmeister.

Selle peale waatas Romberg nõnda haledasti
küsija otsa, nagu ütleks ta : ,,Kuis wöin ma sellest
lahkuda?" ^

Nüüd oli Romberg juba wähe toibunud ja pikalt
hakkas ta oma taskudest midagi otsima, kust ta paar
määritud saia ja peo täie komwekka wälja tõmbas.

Rõõmsalt looksiwad lapsed seda nähes tema poole
ja iseeneses urisedes: „selle annan Antonile, selle Kat-
sule!" jagas toodud asjad lastele ära, kes suure
hea meelega ema juurde jooksiwad oma tingitusi näi-
tama. Romberg naeratas. M is armas süda, mis
sügaw hing ei paistnud sellest naeratusest wälja!

Tasa sosistas aga ema oma lastele körwa sisse:
,,Ärge saiu sööge, need on ju mustad!"

Mõne lühikese küsimise ja kostuse peale hakkaK
Romberg rohkem elama.

,,Pääle selle kuulsin ma, et neiu Almal täna
kihlused on," rääkis ta pehmelt, ,,ja täna tahan ma
teie kihluse peal pillimees olla! Aga enne tahaksin ma
küll wähe puhata!"

, , Ia seda peate ka saama!" waStas Alma, kuna
ta Rombergile aset läks walmistama.

Tagasi tulles rääkis Alma Rombergile: ,,Ase on
Valmis, teie wöite puhkama minna, aga kui teie ülesse
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töusete, siis peate selle hea aseme eest mulle midagi
jutustama!"

Küsiwalt waatas wana joodik noore neiu otsa.
, , Ia see on?" küsis ta wiimaks.
,,Waadake, herra Romberg, teie olete nõnda kaua

meie majas tuttaw, mulle oleks wäga armas, kui ma
teie elu lugu teada saaksin. Jutustage meile täna oma
elu lugu!"

Weel tõsisemaks läks Rombergi nägu ja imesta-
des waatas ta kooli perenaise otsa.

,,Kas ema ei ole minust teile weel rääkinud?"
küsis ta wiimaks.

, ,Ei" , wastas Alma ema otsa waadates. Kui
see aga midagi ei wastanud, ütles Romberg:

,,Minu elu tahate teie teada saada?" Ja selle
juures naeratas ta nõnda walusalt, et Almal nagu
häbi sai, et ta nSnda oli küsinud.

Raskelt tõusis Romberg istmelt ülesse ja läks
puhkama. — , , Ia mamma, miks ei ole sa tema elust
meile rääkinud?" küsis tütar ema käest.

,,See on wäga kurw", wastas ema, ,,ma tun-
nen teda lapsest saadik, ma ei taha neid meriseid
määlestusi lahti kiskuda. Ta wSib ka täna ise sellest
kõneleda, kui tal niisugune tuju on.

Wana koolmeister täis mööda tuba edasi ja ta-
gasi ja tõmbas piipu, mis tubakas kärises, teda ei
nähtud sugugi selle jutu peale mötlewat.



II.
Andke langet ioomaaega sellele,
kes on hukka minemas, et ta oma
waewa peale enam ei mõtle!"

Öp. sön. 36, 6, ?.,

I l m oli juba selgeks läinud ning kõrgest taewast
waatasiwad sadanded ja tuhanded tähed alla, mille
teskel kuu kumawalt köndis. Ol i öö, sügisine selge
öö, waikne, nii waikne. Wahel arwa sekka kuuldi
maantee pealt wankri rataste mürinat, pea oli aga
seegi möödas ja endine waikus walitses jällegi.

Kena on sügisene öö. Selge, puhas, sinikas-must-
ja põhjaga ta emas — ja need lõpmatud tähed! Kuu
ümbert läheb taewa wölw wähe malkjamaks ja pikka-
misi kaob ta kollatsetes wärwides kuu ääre alla ära.
Ja kuu! Nüüd on just kuu täiene walitsus, nüüd just
möib ta oma täit i lu näidata. Nagu mõni sala waim
Vaatab ta suurede silmadega maa peale, nagu tahaks
ta wiimast kui maa pealist liikumist ja sündimist tä«
hele panna.

Aga mis wöib näha? Nagu näeks, aga see
kuu walgus on ju nii tuhm. Waataja ümber näi-
taks nagu walge olewat, aga mida laugemale silm
ulatab, seda somsimaks läheb silmaring ja wiimaks
ei näe waataja muud, kui kaugel, laugel olewat tuhmi
silma ringi. Kõik on kui sala wöimu all, mets ja
meri, taewas ja maa! Ja ennäe! langes üks täht
alla, tuline jutt — ja siis jälle endine pilt meie
silmade ees! — Kuu on sammu juba edasi weerenud
ja uued tähed kerkiwad ida poolt taewa wölwi alt



nähtawale. Häbelikult saadawad nad omad esimised
kiired üle põldude ja heinamaade, kus suwine saak
kuhjades ja kuhilates seisab. Nagu tondid seisawad
nad ja saadawad omad warjud eemale edasi. Ja
mets! — Ei linnu healt, ei mardika piiksumist, käik
on igameses rahus, kõik on suwisest mässamisest ära
mässud, — kõik loodus heidab talwe unele ja nüüd
on selle wastu walmistamine. Oh mis tundmised
heljuwad inimese südames sügisesel ööl! Need ei ole
nõnda ergud, kui kewadised, aga nad on tõsisemad,
sest la inimene on tahtmata ennast loodusega ühes
muutnud.

Kooli majas oli aga röömus pidu. Rödmulme
naeru heal kõlas tihti läbi aknate laugele Sue. Pool
jookstes tul i unine jänes metsast ristikheina kuhja
juurde, seda üle waatama ja mitu korda kuulas ta
kikil körwul rõõmsate nalja heli.

Koolimajas oli ka röömus pidu. Täna pidas
August Almaga kihlusid. Augusti wanemad oliwad
õhtuks ka koolimajasse tulnud, ja keele kastet ühes too-
nud, sest ega ilma selleta kihlusid peetud. Peale nende
oli koolmeister tooliwanema ja naabri ka kutsunud.
Õlle waadid, mis Mihklipäewaks ju ikka wana pruugi
järele täis muretsedi, oliwad lahti wöetud — ja nüüd
oli pidu täies joones.

Joodi terwiseks, peeti terwituskönesid, lauleti
ja mängiti. Iseäranis rSSmus oli üks wanaherra;
puna pales, kenad hallid talupoja riided seljas ja
ära pruugitud naisterahwa poolsaapad jalas —
oli ta siin ja seal. Wahel pidas ta kõnesid, wahel



laulis ja wahel mängis ta. Temal nähti nagu iga
pill tühi asi olewat. Wiiuli peal jooksiwad ta sõrmed
mööda pilli kaela Messe ja alla ja wHhel mängis ta
üsna roobi juures — ja missugused helid! Ara rääki-
mata! Tormiliselt jooksis August wana halli herra
juurde raputas tugewalt ta kätt, wiis laua juurde,
täitis klaasi ja „ Herra Rombergi terwiseks!" tühendas
ta selle. ,,Terwe seltskonna, iseäranis aga noorte
inimeste terwiseks", hüüdis nimetatud herra ja rüü-
pas klaasi kuni põhjani tühjaks. Puna tõusis wana-
kese palgil ikka suuremaks, liikmed luksimad kergemaks
ja see, kes arma Romberki oli näinud ei wöinud su-
gugi uskuda, et see seesama wilets sant oli, kes lõuna
ajal kooli majasse ronis. Aga ometi oli ta seesa-
mane; kuid peremees-koolmeister oli talle oma manad
riided selga annud ja wein ja Slut roimad ta tardu-
nud liikmetele jälle endise nooruspSlwe elu sisse. Ime-
line on wiina waim! —

Seesama wilets inimese loom oli jälle elamaks
saanud, ja enne, kus ta waewalt mööda treppi ülesse
jõudis ronida ning kõigist lehast nagu tuule käesne
haawa leht mürises, hüppas nüüd nagu noor tütar-
laps ühest toa äärest teise, ühe juurest teise juurde.
Iga ühega oli tal tegemist!

Waimustus oli Rombergi sees suur.
„ Herra Romberg, mängi meel midagi", rääkis

Alma paludes.
Romberg waatas Alma otsa. Kaua silmas ta

tema peale, wiimaks löi ta silmad maha ja küsis:
«Teie tellite minu käest mängimist? — Aga, mis peab
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üks inimene, kellel muud röömu ei ole, kui wiin, mis
peab see teile mängima?"

Ta astus laua juurde ja kui tema ühe klaasi
wiina oli weel ära tähendanud rääkis ta edasi:

,,Aga olgu!" Romberg raputas oma keha. ,,Aga
olgu! Et teie mu noore pölwe päiwi meelde tuletate,
et sa noormees, August, mulle nSnda meeldid, siis
tuulge mu wiimast mängu, ma ütlen, siis kuulge mu
wiimast mängu!" Neid sõnu rääkis herra Romberg
niisuguse healega, niisuguse mõnuga, niisuguse moega,
et pealtkuulajatel tahtmata wärin üle keha jooksis.

Nagu sõge astus siis Romberg akna juurde ja
waatas ülesse kuu peale.

,,Sa kuu, sa oled tunnistaja, er ka mina kord
õnnelik ja noor olin, et mul ka kord usk, lootus, ar-
mastus ja isamaa südames asus, aga sa oled äranee-
tud tunnistaja — et sa ka mu " ja nüüd pani
ta käed rinna peale, löi nad niisama kiiresti jälle
laiali ja hüüdis läbi lõikama healega: ,,et sa ka mu
walu wöid näha! "

Ja nagu narr ehk nödra meelne sosistas ta siis
tasa: „ Rumal, rumal, rumal, ma nean kuud! Aga
,,teda" ei taha ma mitte üra needa — armas on ta
mulle itka. Ma õnnetu, õnnetu, önn—ne—tu!"

Nagu wälk kargas ta siis klaweri ette ja hat-
tas peale.

Tasased, magusad ja salalised oliwad esimised ak«
kördid — täis magusaid uimastawaid tundmisid! —
Wist mängis Romberg inimese lapse pölwest.

Aega mööda wajusiwad healed muljumaks. Mit-



mesugused kõlad murdstwad endid sõlmedeks kottu ja
lahkufiwad siis loiumates triolides kõrgele — kõrgele
pea loo sisse! — Ehk oli see ta noor iga?

Ilusam kõla tuli teise järele, üks parem kui
teine; näpud jooksimad tal ühest klaweri äärest teise,
nagu wälgud; — ikka s"uremaks läks Romb'rgi wai-
mustus. — Romberg mängis wist armastusest!

Alma ja August waatasiwad teine teise otsa ja
langesiwad toolide peale, üksi silmi mängija otsa
waadates.

Aga nüüd; — nüüd murdsiwad healed ikka ime-
likumateks; äur ja moi wahetasiwad igal silmapilgul;
aega mööda wöitis inoi. Ikka haledamaks, ikka nutu-
semaks, ikka kurwemaks, ikka südant löhestawamccks läks
mäng! Suured higi tilgad nagu pärud seisiwad män-
gijal otsa peal. Meele ära heitliselt löi ka mängija
näppudega klahwide peale. Nüüd olimad akkordid kõige
waljumad, kõige kurwemad, kõige ilusamad — ilusamaid
ei oleks neid keegi enam luua wöinuo! — Weel paar
korda löi mängija klaweri peale ja siis oli
ots! Wärin käis üle kõige! M s wärin? — Kes seda
teadis, millest nüüd Romberg mängis!? — Õnnetu-
sest? õnnetusest! ,,OH klawer!" hüüdis Romberg, kla-
meri eest ülesse karates ja seal peal olewat miiu«
lit peosse mõttes; ,,smu peal ei mõista ma enam,
aga oh wiiul! — tule, tule, sinus tunnen ma weel
lurwastawamaid wSimu — tule!

Nagu sõge möttis ta wiiuli ja andis talle suud.
Jälle mängis Romberg Aga missugune ta mäng

nüüd oli, ei mõista enam leegi ütelda; muusikat, kurwa



muusikat ei mõisteta sõnadega seletada. Walufad hea-
led lendafiwad wiiulist wälja, tungisiwad kuuljate sü-
damesse ja liigutafiwad seal kSige õrnemaid tundmusi.
KSik oli wagusi nagu surnu haudas. Ka kilk ahju
all oli oma laulu lõpetanud ja kuulas kunstnikku!
Ainult ajamöetja, kell, tiksus vahetpidamata edasi,
aga kes pani teda tähele!

Weel wiimsed walufad healed ja mäng oli otsas!
Wäsinult langes Romberg klaweri ette tooli peale,
cömbas wiiuli kaenla alla, kattis näo kätega ja suur
pisarate hoog weeris läbi sõrmede maha.

,,Ta on hull!" kuuldi ühte sosistawat.
Kõik kuulajad tömbafiwad lahedamalt hinge. Ühegi

pale ei olnud ilma pisarata. Wana koolmeister püh-
kis mõlema kätega silmi. Kõikidel oli üks ja seesama
tundmus.

Järsku astus Romberg laua juurde. Seal oli
weel üks täis pudel wiina, wärisedes täitis ta klaasi
ja ,,Upu mu mure!" hüüdis ta kurwalt.

Pärast, kui ta klaasi jälle laua peale tagasi oli
pannud läks ta riide warna juurde, wöttis sealt oma
kaabu, tõmbas wiiuli kästi ja ütles:

«Jumalaga, kallid inimesed!" Sügawasti kum-
mardes sosistas ta: ,,Önnelikkude seas ep ole mul mi-
dagi teha! Ma wana joodik ja lakekoer, mis rikun ma
teiste röömu oma mänguga?" ning kömasti lisas ta
juurde: „ Elage wagaste, lootke Jumala peale — ja
õnnistus olgu teiega!" Pool naerdes kordas ta weel
wiimaseid sõnu: ,,Ia joodiku — õnnistus olgu teiega!"

Rutuga kiskus ta ukse lahti ja tegi minekut.
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,,Herra Romberg", rääkis Alma paluwalt Rom-
bergi poole minnes, „ hommikul palusin ma teid, täitke
nüüd minu palwet!"

Imestades, poolnaerdes ja suurte silmadega
wahtis Romberg noore naisterahma otsa, ta oli
nagu hommikuse palumise ära unestanud. WiimakS
tusis ta:

,,Mis wöib küll üks örn neiu ühe hukka läinud,
ära põlatud joodiku käest paluda?" Romberg naeris
libedalt.

,,AH", palus Alma, ,,miks räägite teie enesest
nõnda hirmsasti!"

,,Ia olen ma rohkem?" naeris Romberg.
,,Tuhat korda, tuhat korda!" wastas August, kes

nende juurde oli astunud.
,,Iah — nii wastas ka üks kord üks neiu mulle

— aga ta maletas — äh, äh, äh — häää! ta wa-
letas!" hirwitas Romberg meele ära heitliku naeruga.

,,Romberg, herra Romberg" palus neiu, ,,teie
haawate mind, teie olete kulla tükk!"

„ Kulla tükk —!" poolis Romberg, ,,kord olin
ma see ja selleks oleks ma ka jäänud, aga — " siin
lüksiwad ta silmad walgeks, ta rind wajus ja tSusis
— ,,aga, ma ütlen, ei paistnud mitte köigewägewama
armupäew minu peale ja miks? — sellepärast et ma
ennast temast paista ei lasknud!"

Sügawasse südamesse tungisiwad need sõnad.
,,Aga teist wöib weel kuld saada", rääkis August

trööstides.
,,Kas mSib weel nisu sügisel õitseda ja walmida?



kas wöib põlenud majast ulualune saada? Kas wöib
weel kadunud taewa täht paistma hakata?" ja Rom-
berg naeris täie suuga. ,,Ei, ei — minust ei saa
enam muud, kui surma suu täis. — Surm sind loo-
dan ma kätte saawat, sinule olen ma weel kõlblik!"

,,Iumal!" õhkas Alma.
,,Iah — Jumal päästku mind, nüüd loodan

ma! Nüüd alles tunnen ma ta wägewat kätt! Ja
nüüd, kallid, Jumalaga!"

,,Aga Romberg, mu palme!" hüüdis Alma.
,,Ia see on?" —
,,OH, ärge pange pahaks", palus noor neiu,

,,ma palun öelge mulle, kust saite teie selle suure, muu-
sika osawuse?"

Romberg naeris wäga libedalt.
,,Kes ma olen? Kust ma olen? Kust ma muu«

sika sain? küsis Romberg poolides. ,,Ma olen üks
hukka läinud, õnnetu inimene, olen teistele eeskujuks,
märgiks ja hoiatuseks, et nad mitte minu sarnaseks
ei saaks; seda antku Jumal. Ma olen meie ende
maalt; anne on mul Jumalalt," seletas Romberg kui-
walt.

«Romberg, Romberg!" noomis neiu, ,,ja nõnda
wastate teie mulle! Kas ma teie meelest mitte rohkem
wäärt ei ole?"

Mängija pööris ennast ümber ja waatas paluja
otsa. Kaua seisis ta paigal, teda nähti iseenesega wöit-
lewat. Ometi wiimaks. ,,Alma, Alma!" wastas
wiimaks wiiulnik, ,,sa sulatad! Olgu! Jumal andku
et sellest teistele lasu tuleb!"
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Nende sõnadega wöttis ta wiiuli kästi lahti ja
otsis sealt midagi.

Kõikide silmad oliwad Rombergi poole pöördud.
Romberg oli ikka weel kästi kallal ametis. Wärifewa
kätega wöttis ta sealt wiimaks taunis mustaks mää-
ritud paberi trulli wälja.

,,Ma ei ole mitte seda wäärt, et teie teada saate,
kes mina olen, aga olgu — Alma teie olete seda
palunud — aga ma palun ka selle juures weel —
ärge nuhelge oma kõnedega seda, kes minu õnnetuse
alus on. Mina, õnnetu, konnan küll süüdi, aga
tema ei ole ka mitte õige, ega süüst puhas. — Kas
lubad seda?"

,,Hea meelega!" wastas Alma kurwalt.
»Säh! ja kui sa minust lugu pead, siig täida

mu soowi. Järel tulewa soole ütle aga, et mina
kölwatumalt olen teinud!"

Jälle kummardas wiiulnik, paberi trulli Alma
kütte andes ja astus wälja. —

,,Aga kas teie siis tõesti ära tahate minna?"
küsis koolmeister.

Romberg nikutas peaga, ega lausunud sõnagi.
,,Aga kuhu teie nii pimedas weel lähete?" küsis

August wailselt.
,,Ei pimedus ole õnnetumale pimedus, waid wal-

gus, sest see jSuab weel tema rõhutud südant tröös-
tida. Kösitel jõuan ma weel naerda, sest siis on mu
silmad pimedusega käetud ja ma ei näe looduse röömu,
kõik on wagune, ilma eluta — niisama, kui minul
sügawas südames, öösitel jõuan ma weel nutta —
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sest päew ei salli õnnetuma pisaraid; öösitel ajan ma
mööda lendawa surma ingliga juttu — päewal ei
pane ta mind tähele; öösel — õhkas wiiulmk täis
walu ja kurwastuft ja pead taewa poole tõstes —
„öösel näen ma nooruse kujutusi taewa all kehadena
tiituwat ja ma näen et ,,ta" ka õnnetu on mind
nähes!"

Sõna lausumata keerutas koolmeister ukse lukust
lahti ja laskis wiiulniku wälja.

,,Kuhu?" hüüdis weel Alma talle järele.
,,Tema akna al la!" ümises wiiulnik pool kuul«

dawalt ja tuikus edasi. —
Romberg oli ka enesega koolimaja täna õhtuse

röömu ühes ära wiinud. Ei kellegil olnud enam
söök ega jook meele järele, sest wägewaste mõjus Rom-
bergi mäng ja tema sõnad seal olejate peale.

Aga kuhu pidi ta minema?" küsis wiimaks Alma.
„Kõrtsi juurde, sest sääl wiibib ta kõige rohkem", was-
tas August, ,,ja ma usun, et ta ka praegu sinna
läheb."

,,Aga nüüd on ju liiga hilja — sisse laskmise
peale ei wöi ta ju sugugi loota?" kõneles koolmeister,
kus juures ta käega õhku I0i.

„ Arusaamata!" sosistas Alma ja waatas Au-
gusti otsa.
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III.
Wagusi sa looda, usu,
Armasta ja kannata!

Loiduta) .

Pime. — Kütted aknate ees. Kuu pöörab juba
teereisi alla poole. Waikne on koolimaja. Kilk siris«
tab ahju ääres põranda laudade wahel. Magusat maga-
jate norskamist on kuulda. Kõik uinuwad une kaisus.
Järsku tõuseb keegi aseme pealt istuli ja lükkab pilka-
sid juukseid silmade eest kukla taha. Pikalt waatab ta
enese ümber. ,,Mis aru fee on, et mul täna sugugi
uni peale ei tule, sosistas ta lõpeks waewalt kuul-
dama healega. ,,Tark sõna ütleb, et ilma uneta ei
tohi iialgi aseme pääl wedeleda, —" sellepärast ei jää
mulle siis muud nSuu üle, kui ülesse tõusta ja töösse
hakata!"

Ta töusisgi woodist ülesse, astus laua juurde
ja pani küünla põlema. Nagu näki neitsi seisis neiu
Alma praegu laua ääres. Wähe kahwatanud nägu,
punakad huuled, lahtised käharad juuksed, mis üle ölade,
kuni pooleni seljani ulatasiwad andsiivad talle tõesti
kena kuju. Tõesti ilusamat p i l t i ei w5i maalija oma
silmade ette saädida, kui see praegu ol i ! — Alma jäi
kuulama, kell winnas. (tegi isesugust healt enne löömist).

,,Mis aeg siis praegu on?" Küsis ta ise enese käest
Ta Võttis küünla ja läks ette tuppa, kus seina kell
seisis. Eestoas magas aga üks inimene. Enne kui
Alma kella sai waadata sammus ta magaja juurde.
Eha sarnane puna mängis magaja palgel. Kaua aega
waatas Alma tema peale.
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,,Kas elawad sinus ka niisugused kired, nagu
wiiulnikus?" küsis neiu tasa ja iseeneses. ,,Aga ei —
sa oled waikne — tasane, nagu kewadine öhk. Saad
sa niisuguseks jääma? — Andku seda wägew Jumal.
Kas sa tunned seda, et ma praegu su peale waa-
tan? Ei?

Naeratades waatas noor neiu magaja peale.
Kas ilusamat pi l t i woid sa weel soowida! Elus ingel
seisab magaja peatsis elkiwa küünlaga!

Kerge puna lendis üle neiu põskede.
„August, August," sosistas ta, pahemat kätt rinna

peale pannes ja sügawasti hingates, ,,kui sa teaksid, kui-
das ma sind armastan? — Ma usun, sa tead seda.
Ma tunnen, ma wöin sinu eest ka surmasse minna ja
seda loodan ma ka sinust. Kas saad sa alati mu
wastu niisugune olema, kui sa siia maale oled olnud.
Oh andku seda taewas! Ja waikselt langes ta pölwili
ja seisis kaua, kaua — niisuguses olekus. Kell löi

mis ta löi, ei kuulnud Alma. Kui ta
ülesse tõusis, siis tundis ta enese nõnda waba olewat!
Ja wailselt, waikselt kummardas ta ja andis magajale
suud. August nägi aga unes, et ingel teda magusalt
musutas!

,,Musu waras!" mõtles ta ise pool naerdes ja
nagu olels ta häbi saanud, pööris ta ennast sealt ära.

Tasa astus ta siis käpi juurde, tust ta wiiulnikust
antud trul l i wälja wöttis. Sellepeale istus ta laua
äärde ja hakkas lugema. Mitmesugune oli see kiri.
Mõnest köhast wöis waewalt aru saada, mõni kõht oli
jälle pool trükki. Juba kirjast wöis tunda, missuguste



tundmustega kirjutaja oli wöidelnud, kui ta selle kallal
ametis oli olnud.

Alma luges ja luges luges tundmusega, luges
liigutusega ja luges

IV.
,,Noh Kaarel, ikka alles sul linnas tegemist, kas

asjad meel toimetatud ei ole?" küsis pika kaswuga
wanaldane herra, kes linna poolt tul i ja parajasti parki
tahtis astuda, mis linna ja alewit üksteisega ühendab,
seisatama jäädes noore sirge kaswuga, ilusa näoga ja
pika käharlku juukstega 20 aastase talupoisi käest, kes
linna poole ruttas ja pidas teda sellega kinni.

,,Koik on kenasti talutatud, õpetaja herra," was-
tas noormees, ,,ma poleks sugugi mõtelnud, et kaup
nSnda kenasti korda läks." Poiss loi naeratama, kus
juures tema ilusad silmad kenasti läikisiwad.

, , Ia kuhu siis nüüd?" küsis jälle õpetajaks nime-
tatud herra.

„ Tahtsin raamatu poodi rutata, ehk saan midagi
uudist," sõnas Kaarlikö kutsutud talu noormees.

,,Aga õienda ruttu see asi ära, ma ootan sind
omas korteris. Aeg on kokku mängimiseks käes. Eks
katsume oma asjad ilnsasti läbi wiia ja näitame linna
sakstele, et meie maal ka midagi oleme õppinud!
Tee ru t tu ! "

Nende sõnadega läks õpetaja minema.
,,Meie tahame linna sakstele näidata, et meie
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maal ka midagi oleme õppinud!" sositas noormees ise-
eneses ja sammus edasi. Weikene puna tõusis ta palesse,
mis tunnistust andis, et ta üritatud oli.

,,Meie tahame linna sakstele näidata!" mõtles ta
edasi. Kas läheb aga nõnda hästi. Õpetaja ütleb
küll: linna inimesed on toredamas riides, aga karta ei
maksa neid sugugi, pealegi kui meie nõnda palju juba
oleme õppinud!" Ta waatas oma sõrmede peale:
,,Need on töö läbi küll wähe kanged, aga wälja aita-
wad nad mind ilka."

Nõnda iseenesega arutades oli ta pargist läbi
linna esimife uulitsa nurgale jõudnud. Tema ees
seisis suur walge maja, mille teise korra aknad lahti
oliwad ja kust kenad klaweri hääled wälja kölasimad.
Tahtmaia jäi ta seisatama. Aga et mitte inimeste
tähele panemist seisma jäämise läbi enese poole pöörda
hakkas ta oma ees seiswat kuulutust latre posti kul-
lest lugema. Latre posti mõlemale poole äärde üle
jalg tee oliwad tihedad tulbad maa feeS, nagu neid
jalgtee ja uulitsa wahedel t ihti küllalt näha on, et
hobuse mehed „ sakste" jalutus-teesid ara ei saaks
rikkuda. Seisma jäämise läbi oli Kaarel aga tähele
panemata ühe jao postide wahel olemast teest kinni
pannud. Kaarel luges:

2 kuu päewal s. a. saab siit linna waeste
maja heaks Olluste wabriku koori juhatajast herra
Reinust ja Sanga õpetajast Holl'est kontsert antud

,,Soo — siis minust ei lausuta siin poolt sSnagi,
kuna mina ometi poole kontserti pean andma!" möt«
les noormees iseeneses. ,,Aga kes waese talupoisi



nime tahab nimetada. Nõndaks need saksad alati ela-
wad: meie teeme, nemad söömad."

Tundmata ja teadmata sammusiwad inimesed te-
mast mööda, keegi ei pannud talupoissi tähele. Ja
mis pidi ka temast tähele pandama? Eks ole sarnaseid
poissa linnas küllalt nähtud ja näha. Ja mis sest,
et tal isa kuub seljas ja et ta selle sees hoopis
imelikuma näoga oli, mis sest? Lugemise juures, kuu-
las Kaarel hoolega klaweri mängu. Ta kuulas roh-
kem, kui luges, tal ei tulnud meeldegi, et ta poole
käimise teed kinni oli pannud.

Korraga tundis ta, et teegi teda kaunis tugemas ti
selja pihta löi ja käre ning tore hääl: „Talumats,
tee pealt!" tuletas talle meelde, et tal inimesega tege-
mist oli. Kähku pööris ta ennast ümber ja waatas
tüli sünnitaja otsa. ,,Mina pidin ennast sinust lüüa
laskma", käis tal mSte läbi südame. Tema ^mina"
oli rängasti häbi saanud ja meel pahasemaks läks ta
meel, kui ta lööjat tema ehmatuse üle nägi naerwat.

,,Mis politsei isand sina oled?" küsis ta kepi-mehe
nina alla astudes ja lepi otsast tinni hakates, ,,kas
sinu sugune saks mitte siit körwast mööda ei pääse-
nud minema. Miks sina mind lõid?" Ja turjalt
waatas ta linnalase otsa.

„Kuidas tohid sina mulle ,,sma" ütelda," päris
linnalane ka pahaselt ja keppi teise peost wälja usku-
des. ,,Mis õigus on sul siin teed kinni panna, rumal
poisikene!"

,,Sina mees ei ole rohkem määrt, et ma sulle
mõne parema nime wöiksin anda, aga wasta mulle,
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kes lubas sind mind lüüa, rumal mehikene! Wasta
sellepeale ehk ma pean sind seni kinni, kuni punase
mütsi mehed meid lahutama tulewad. Wöib olla, et
mina kinni lähen, aga sina istud ka. Kas m3iswd,
see on minu otsus!"

„Armas Robert," palus noor neiukene saksakeeles,
kes mehe käe körwal oli ja kes keegi muu ei wöinud
olla, kui mehe öde, sest seda tunnistas nende ühine näo
jume, „ armas Robert, lase ta minna, sa oled ka
süüdlane!"

Ja talu poisi poole pöördes rääkis ta eestikeeles:
,,OIge haäd, kena noormees, laske mu wend minna,
andke talle andeks, olge head, andke talle andeks!" ja
valudes waatas ta talupoisi otsa.

Talupoiss ei teadnud isegi enam, mis ta pidi
tegema.

Noore neiukese ilus palme oli ta täiesti ära
wöitnud.

,,Ei ma poleks uskunud, et linna neiud ka paluda
möistawad," ütles ta pilgates, ,,aga teie herrat tahaksin
ma natukene õpetada. Teadku, et talu poisid küll
mitte nõnda peenikesed ei ole, kui linna omad, teadku
aga ka, et talu poiss inimene on. Ja minge nüüd
mu herra!"

Pilgates kummardas ta ja lastis nad minna, kus
juures ta suured kuue hõlmad nagu õnnistades lahti
löi ja kokku tõmbas. Neiukene maatas tänades talu-
poisi otsa ja läks wennaga edasi.

,,Kenad inimesed," mõtles talupoiss weel paigal
seistes, üks uhke ja täis, nagu põis õhku, teine aland-



lik ja auupaklik, ja oleks tal ödet mitte olnud, ma
ütlen, ta käsi oleks halwasti käinud — aga ta wöib
siisgi kaunis mõistlik mees olla, sest tal näikse wi iu l i
kast käes olewat, muusika tundjad on ikka parema kom<
betega ja parema südametega inimesed," lisas ta edasi
arutades juurde. ,,Aga nendega tahaks ma küll weel
kord kokku saada."

Ta waatas sinna poole kuhu ta arutuse alused
oliwad läinud — aga need oliwad juba linna majade
wahele ära kadunud.

,,Kahju, et ma teada ei saanud, kes ja kust nad
on? mõtles ta ja astus ka linna poole.

Wäga wähe wöib juhtumiste pääle loota ja neid
ka uskuda, aga on enne juhtumisi olnud ja saab ka
pärast neid olema, mis inimese elus tähtjateks pööri
päewadeks saawad ja temale loguni teised teed ette
näitawad. Inimese õige käe käik alustab ennast, mui-
dugi, ta enese meele kindluse ja ette wötete köwaduse
peal, kuid siisgi pöörab inimese elu laew järsku pöür<
wate Mulde tuhinal enesele teise purjutuse külje ja
wägemal wäel juhitatakse ta loguni teise randa, kuhu
esialguselt laewlane ise mõtles, kuid õigel teel hoidmine
tuleb inimese oma enese priist tahtmisest ja õigest mee-
lest, ainult sellele kuulutab tuul, meri ja maa häda,
kellel õiget meelt ja oma pri i , wabat tahtmist ei ole!
S i i s ei ole ta parem, kui aia teiwas lipendaw rätiku
lipakas, mida larjased sinna, wule tähenduseks seamad,
keS igast tuulest, omale ise külje wötab ja nende kõigiga
rahul on. J a mis on ta ots? Ta ots on küla tänamas,
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pori pSues, kuhu kari elajate sõrad talle jäädama puhke
ja uhke paiga muretsewad.

Kes ennast saatuse hoolde annab, jääb ka saatuse
mängu kanniks, kes aga saatuse wastu fSdib on iseenesest
juba mängu kann! —

Kas oleks meie tuttaw talupoiss wöinud mõtelda,
et tänane juhtumine ka tema elule teife lehe külje
pööris? —

Linna poole kõndides lendasiwad tema mötted
laialt ühe asja pealt teife peale. Pea mõtles ta
löögi peale ja mitu korda kahjatses ta, et ta ni i ker-
gesti linnalase lahti oli lasknud; seal tu l i talle aga
weikene naisterahwakene meelde, kes pea ta meelest nõnda
armsaks läks et ta kahjatsedes pead kratsis, et ta mitte
ei küsinud, kes ta oli. Ja wiimaks oli tal tuline kahju
et ta politseisse ei läinud, sest siis oleks ta nime kõhe
kätte saanud.

,,Olgu mis on," rääkis ta iseeneses paha meelega,
,,aga ma pean ta kätte saama!"

Ja selles kindlas ette mõttes astus ta raamatu
poodi. — Tal oli iseenesega nSnda palju tegemist, et
ta teretamise loguni ära oli unetanud ja kaupmehe
otsa sõna lausumata waatama jäi.

,,Noh, mis uudist?" küsis kaupmees naljatades.
Nüüd alles märkas sisseastuja, et ta terwita-

mata oli jätnud ja et asja kõige wähemalt heaks
pöörda — wastaS ta:

,,Kellaga emis tu l i tee peal wasta!"
Mõlemad halkasiwad naerma.
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,,Olge head näidake mulle wiiuli noota, palun
rohkem kuulsama meistri töösid," küsis sisse astuja.

Raamatu kaupmees tegi kaums suured silmakesed,
kui ta niisugust küsimist kuulis.

Talupoifs otsib kuulsama meistri töösid!
,,Aga missugused on teie kuulsamad meistrid?"

küsis kaupmees.
,,Noh, nagu Rode, Kreutzer, Baileot, Fionllo,

Cavinies, Bellini, Donizetti, Paganini j . n. e." luges
talupoiss nägu aabitsast.

Raamatu kaupleja imestus läks ikka suuremaks.
,,Aga, kui ma küsida tohin, mu herra," küsis

uudishimuline kaupmees, ,,kust teie olete?"
,,Ma usun, et see wäga wähe kaubasse puudub,"

wastas talupoiss, ,,olge head ja andke, mis ma palusin."
Kaupmees tõmbas küll nina kärssu, et talupoiss

nii toredasti wastas, siisgi töi ta suure hulga noodi
raamatuid laua peale.

Kaua aega wahtis talupoiss neid raamatuid, wii-
maks ütles ta: ,,Kas teil teisa ei ole, neist ma suurt
asja ei leia?"

See oli kaupmehele paljuks ja narrides küsis ta:
,,Ma usun, et teie niisugust otsite kus wiiuli healde

panemisest ja noodi redelitest õpetust antakse, ka neid
on minul," ja libedalt lisas ta juurde, ,,ju te" mõis-
tate ikka wiiulit healde panna.

,,Iumalaga!" wastas poiss, wöttis mütsi ja as-
tus wälja.

,,Uhke poiss", mõtles raamatu kaupmees. ,,Ma
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arwan, et ta alles liiga rumal on, wöi kui ta seda
ei ole, siis on ta narr".

Meie tuttaw talupoiss läks aga pahaselt koju
poole. KeZ noort, 20 aastast, poissi tunneb, see teab
ka, missugused mõtted niisuguse pääs keerlewad, ise-
äranis siis, kui ta iseenese tundmus wähe alla on
surutud.

,,Nad arwawad, et ma niisamasugune olla, nagu
teised talupoisid. Aga niisugune sõge ma ka ei ole,
kui linna saksad, kes siis juba prill id pähä aja-
wad ja noodid uulitsale kätte wStawad, kui nad aabitsa
esimise lehe külje peal on. Ma tahaks neile hea
meelega näidata, et talupoiss mees on."

Uhke sammudega astus ta õpetaja korteri poole.
Õpetaja ootaS juba teda. Harjutused läkstwad maga
kenasti ja julgustades ütles õpetaja lõpuks: ,,Küll
meie ikka neile täna silmad paha ajame! Nad looda-
wad meist wähem! Mõlematel oli hea meel.

V.
,.Aga ometi pean ma tema kätte saama", ütles

Kaarel lindlasti oma korterisse astudes. Tal oli tä-
nase juhtumistega palju tegemist; ta oli kui liimist
lahti, nagu wahel ööldakse. Kõige rohkem oli talle
noor paluja neiukene meelde jäänud. Kõiksugused mõt-
ted käisiwad tal tema pärast peast läbi. Ta tundis
esimist korda elus selle sarnast tundmust. Kes ta wSis
olla? küsis ta sagedaste ise eneselt ja kes teab, miks
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tõsta? Kaupmehe tütar? mõtles ta wahel — ja
kurwalt raputas ta siis pead ja mõtles halwa moega
oma waest ülikonda waaoates: , , Ia mina olen waese
Sanga peremehe poeg". ,,Ehk on ta aga mõne liht
linna elaniku wösukene ja selle mõtte juures jäi ta
süda kSige rohlem rahule. Miks tegi ta niisugust '
wördlusi? Miks seletas nooremehe süda sedasi? -^
see jäägu iga ühe enese arwata. Selle üle mõtles
ta isegi.

,,Aga täna on ju meie kontsert", mõtles ta,
,,linna pargis on kontsert. Ja see wöib wäga wöi-
malik olla, et ma teda sealt leian. See mees nähti
muusikaline olewat, ega ta muidu miiulit ei kandnud.
Tõesti seal wöin teda kätte saada!"

Juba aegsasti läks ta pargi poole. Tee peal
keerles aga ta pea ajudes ikka see mõte: ,,kes oli see
ime armas wöeras neiu!"

Ja kes oli see neiukene? Selles oleme niisama
targad, kui Kaarelgi. Niipalju tundis Kaarel oma
südames lootust olewat, et ta täna teda ikka näha
wist saab, sest nagu ta enesele ette arutas, pidi neiu
saatja wiiul i mängija olema, ega ta muidu wi iul i
kästi käes ei kännud! — Ja oli ta wi iu l i mees, ju
ta siig täna ikka kontserdi peal on ja on tema kont-
serdil, ehk l n ta weikene saatjanna ka siis seal?

Nagu sipelga pesa kihas juba linna park. Ela-
wamat liikumist, kui nimetatud linna pargis õhtu ajal,
iseäranis aga weel siis, kui ,,muusika mängib", nagu
sealsed- elanikud räägiwad, ei wSi lugeja meie maa >
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weikestest linnadest enam tahtagi. Pikad liiwatud teed
on jalutajaid puu püsti täis. Nagu woolaw kewadme
jäätsite sulg, nõnda wajub siin rahwas edasi. —
Wastu tulemisest ei ole juttugi, sest selleks ei ole ruumi.
Ikka edasi ja edasi! Ja mis rahwast näed sa siin?
Ühe sõnaga: terwet linna. Kõige rohkem silma paist-
wad on Kroonu ülemad. — Ja on neid selles linnas
wahe? — Terwelt kaks kolm, unterohwitseri ja üks
alam polkownik, soldatist on möm kümme. — Täna on
Kroonu mehed kõik wäljas. Kihwasi keemtades, pead
sirgel ölade wahel hoides, t ihti näpuga näidates könni-
wad nad kõige paksema summa seas ja sagedasti puu-
dutawad mõned saapa kandasi üks teise wasta,
et teised nende kännuste kõrinat rohkem kuuleksiwad.
Kes iseennast ei ülenda, ega teised sellest ka lugu
ei pea. Teist kohta, nende järele, wStawad kooli-
poisid, gümnasiastid ja kreiskooli poisid. — No nen-
dest ei mõista mitte rääkidagi. Meed on ju kõige tar-
gemad inimesed. Ehk kes on weel targem, tui üks
linna kooli poiss —! Korgilt waatab ta teiste peale
ja mõtleb pead lõngutades, te waesed inimesed, kas te
teate, kui tark ma olen? Ja tasa pühib ta tarkuse
täheks käe seljaga nina puhtaks, sest õhtul kõigub ju
kaste tilk ikka noore orase ladwal. Kolmandamad on
kaupmeeste sellid; paberossid nina all, prill id nina peal,
kepid peos ja siis, jämeda häälega jutud suus, muidugi
mõista targad, rändawad nad edasi. Jälle üks selts-
kond tublisi poissa. Need ostaksiwad pea terwe linna ära,
kui neil kuu palgast mitte rohkem, kui pool puudus ei
tuleks! — Neljandamad on kirju kuubedega, laia pük-

,.Ei iialgi!" 2



34

sidega ja imeliste mütsidega mehed. Wist wöera maa
saadikud? mõtleb mõni maalane ja uudishimuga otsib
ta nende seast Bismarki ja mõnda teist tähtsamat
meest.

Need ep ole aga muud keegi, kui wäljamaa mad-
rused. Ka mehed! Ja nende nelja hulga seas kõnnib
siis ehk weel mõni talupoeg ja tuhande kirjulised nais-
terahwaste parwed.

See sugune oli linna park, kui ,,muusika" män-
gis. Niisuguse kirju rahma hulga sisse oli meie noor-
mees Kaarel sattunud. S i i t tahtis ta oma otsitawat
leida.

, ,Si i t on wöimata midagi leida!" õhkas ta ise-
eneses. , , Ia ega ma narr ei ole, et ma ennast ühe
tundmata inimese pärast waewan." Seal tul i talle
teise pere Kadri meelde ja nüüd tundis Kaarel, kui
rumalasti ta mõtles.

Kaarel jõudis kontserti köhale, kus teda õpetaja
Holl ja üks wöeras herra, keda õpetaja Kaarlile esi-
telledes Olluste wabriku koorijuhatajaks herra Reinuks
lutsus, ootasiwad.

Kaunis wöerastawalt silmas herra Rein tuleja
nooremehe peale, nagu oleks ta selle pilguga ütelda
tahtnud: ,,noh, see kontserdi andja oleks wöinud parem
toju saha taha jääda!"

,,Meie ootasime sind igatsusega. Kontsert hakkab
warsti peale!"

Noormees oli kaunis üritatud ja selles olekus ei
leidnud ta muud wastamiseks, kui natukene köhitada. —
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Teiste kontserti andjate, Olluste muusikantide
juurde minnes, kes kõik uudis himuga tema peale waa-
tasiwad tundis Kaarel enese üsna iseenesest ära olewat.

Kaarli olekut märkas ka õpetaja ja julgustades
sosistas ta temale: ,,ma kuulsin nende mängu, aga
Meie lööme nad üle!"

Kaarel löi naeratama, aga südames oli kartus ja
osast ahastus.

Seal silmas noormees Ollust mängijate seas seda
Meest, kes teda lepiga oli löönud. Iseäraline tundmus
käis ta rinnust läbi, see oli nagu kätte maksmise himu.
«Teadku, et talupojad ka inimesed on!" tul i talle järsku
Meelde, mis ta lööjale oli ütelnud. Ja nüüd tõusis
tal himu näidata, et talupojad tõesti inimesed on.
See mõte nagu waimustas teda kontserdile, mis pea
pidi algama. —

Wähe aja pärast kölistadi. Kaarel lohkus' KS«
lisiadi teist, kolmat korda.

,,Noh, mu armas, näitame nüüd, mis meie õppi-
nud oleme, sõnas õpetaja noorele mehele.

, , I ah ! " mastas Kaarel külmalt, aga kes tema
mõtteid lugeda oleks mõistnud, see oleks sellest sõnast
,,jah" seda seletanud: „ teist ei wöi meie enam teha,
meie oleme kui hiired lõksus. Parem heasti, kui hal<
wast i ! " —

Olluste mängijad algasiwad kontserti. Nende
esimine mäng läks keskmift moodi korda.

Selle aja sees oli Kaarlil wiiul i healde säädimi-
sega, nootide üle waatamisega ja edasi tagasi mötlemi-



sega, küllalt nõnda palju tegemist, et tal nende mängi-
mist sugugi aega ei olnud kuulatada. —

Kaunis külm käte plaksutamine ja õpetaja Holl i
mitte küllalt lindel: ,,lähme nüüd!" löpetasiwad noore-
mehe iseenese üle aru pidamise.

I l m a mingisuguse mõtteta, ilma mingi-suguse soo-
wita astus Kaarel mimeSte ette. Eks ta nõnda ikka
esimisel korral ole!

Nagu aralt algas õpetaja klaweri kaasmängu, aralt
tõstis noormees silmad hulga inimeste peale, kust ta
nagu kogemata tuttawat raamatu kaupmeest esimisest
reast leidis ja nagu tahtmata, ei tea isegi, kust sügawu-
sest kerkis tal meelde need sõnad, mis ta raamatu poest
wälja tulles oli mõtelnud.

,,Nad, arwawad et ma niisama sugune olen, nagu
teised talupoisid. M a tahan hea meelega näidata, et talu
poiss ka mees on!" Ja nende sekka segas ennast kaup-
mehe pilkawad sõnad, tepi löök, kena paluja neiu,
tema kodused ja kõik ta ümbrus, ja tahtmata tõusis
julgus, uhkus ja iseenesest lugu pidamine tema sees.
See sündis kõik ni i ruttu, ni i iseenesest, et noormees
arugi ei saanud, kust ja kuidas need mõtted tuliwad,
aga isesugust julgust, seda julgust, mis kunstnikud ene-
ses tunnewad ja mida inimesed Kõrgema maimu puhu-
miseks kutsuwad, märkas ka tema oma südames, soonedes,
luus ja lihas. — Kuid wärisewalt siisgi pani ta sSr<
med wiiul i peale, mis aga esimiste hääledele kena, ime
õrna heli andis. Teraw körw tundis selles noor-
lunstnikk warjawat. Mõne poogna tõmbamise järele
kaSwas nooremehe waimustus ja julgus, ta nägi, et
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endine jöuud tal alles sees oli ja seda kindlamalt
mängis ta.

KSwa ,,bravo" ja käte plaksutamine oli noore
Mehe esimise awalise mängu hinnastus ja pead nikuta-
k s waatas õpetaja Holl tubl i poisi otsa, nagu tahaks ta
ütelda: ,,nöndaks, nõndaks poeg.'"

Ja wöis see ka teisiti olla? Eks tundnud harju-
need linna inimesed esialgust nooremehe hirmu, eks
näinud ta tema nägu, mis argdust awaldas; eks mõtel-
nud mitmed: ,,PeakS ta ometi hästi mängima, kahju,
tui niisugune noormees, arg poiss, wäljasaab wil istatud;"
eks arwanud mitmed toredad mehed: ,,mis peaks ometi
niisugust tühjast ülesse weetama?" aga eks tõstnud see
kõikide imestust, kui mäng nende ette mõeldud piiridest
hoopis kõrgemal oli, eks pannud see ni i heasti noore-
mehele hea, kui halwasoowijate südamed enese poole
tuksuma; eks mõtelnud esimised: ,,tubli, t ub l i ! " ja tei-
sed: ,,ena imet, mis see kõik ära ei ole õppinud!" ja
eks sundinud see, ni i iseenesest tulen, mõtlemine, neid
weikesi wigasi, mis noormees mängus tegi mitte tähele
panema ja eks olnud see üsna loomulik, et ni i wali
,,bravo" ja käte plaksutamine noore mehe mängule
osaks sai?

Kontsert lestis edasi. I ga nooremehe mäng sai
waimustawalt wastu wöetud ja mida rohkem ta mängis
seda enam tõmbas ta muusika tundjate tähele panemist
enese poole.

Esimiste seas oli ka Olluste mabriku koorijuhataja
herra Rein. Ja kui kontserti lõpul tänu awaldustega
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Vpetaja Holli ja herra Reinu juurde tuldi, tänati ka
nöörimeest.

,,Tingimata peaks teie edasi õppima!" rääkis herra
Rein noorele mehele. Teil on head anded, need ei tohiks
ei iialgi kadunuks minna!"

Kurwalt laskis noormees pea norgu. Ta teadis
et see wöimatu oli.

Seal tuli ka endine lööja ta juurde ja nooremehe
imeks palus ta andeks, et ta tema wastu nSnoa jäme-
dasti oli eksinud. Ja jällegi seisis ta- körwal see
kena neiu.

,,Palun küll wäga andeks! aitas ka neiu paluda.
Kaarel punetas ja ei teadnud muud targemat

ütelda: ,,ta ei olnudgi nõuda walus!" '
Kaarliga jumalaga jättes sõnas Olluste män-

gija neiu poole pöördes: ,,Agnes, kes wöib inimesi
tunda. Käreda koore all on tihti örn tuum!"

,,Agnes:" sosistas ka noormees oma süda-
mes järele. Seal juures tundis ta selles lihtsas sõnas
,,Agnes" midagi iseäralist, see oli nagu püha sõna
ta meelest ja selle imeliku sõnaga M i s ta ka koju! —

VI.

Oli pime. Päris öö. — I l m pilweS. Tuult
polnudgi. Soe. — Pikalt wenis Vanker üle jöe
«nahk silla," mis kahte linna poolt teine teisega ühen-
das; loode poole meeris ta. Wankris nähti musta
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kogu istuwat, küürus istuwat. Oli wist keegi linnast
koju mineja, sest tühjad pütid kolisesimad tasa üksteise
wastu, nagu räägiksiwad nad teine teisega, kui palju wöid
neil sees olnud ja kui palju keegi raha sisse toonud.
Soo, juba üle silla! Wankri ja püttide kõlin läks
suuremaks. Inimene, kes wankris istus, nähti kas
tukkuwat, ehk sügawasti mStlewat, sest hobune läks
just iseenese tahtmist mööda edasi, ei kordagi sundinud
teda wankris oleja. Mis pidi aga siis praegusel pime
bai ööl mõeldama? Palju, wäga palju. Kas ei anna
öö pimedus sõitjale ilusa mõtte, mille üle tunderikas
inimene palju wSib arutada? Kas ei tunnista wilku-
wad tähed, mis arwa mõne pilwe pilu wahelt alla
waatawad, et nende üle jällegi waimustawalt mõtelda
ei wöi? Aga meie rändaja ei nähtud taewa tahtidega
ühtegi tegemist tegewat, sest ta oli ennast üsna kokku
kiskunud, kuue krae ülesse tSmbanud ja nimda seisis ta
wankris. M s pidi ta aga mõtlema? Oleks wanker
Mitte nõnda palju kära ja pütid mitte oma arupida-
mistega nii palju kõla teinud, siis wöiksime meie tasa
tema juurde wankrisse astuda, körwa tema südame
juurde suuruda ja kuulatada, millest ta praegu aru
peab, aga rattad ja wöi pütid, need lobisewad nõnda
waljusti, et meie kõige wähemalt kuulatada ei wil i !
Ka pimedus ei anna meile tunda, kes istuja ise on!
-— Kes ta siis on? — Kaarel! — Jah Kaarel ta
on, kes praegu koju poole ruttab. Teda oli õpetaja
küll weel seks õhtuks linna jääda tellinud, aga noore-
mehe süda kutsus koju poole. Ja sell samal õhtul
weel pani ta hobuse ette ja läks.



Sellest oli talupoisile küllalt, ta oli liitust leid-
nud, — ei, ta oli weel rohkem leidnud!

Terwed tänase päewa juhtumised seisimad piltidena
noore kunstniku silmade ees. Kõige rohkem seisiwad
tal kolm pilti maimu sees: kepi hoop, noor neiuke,
ja kontsert wiimse sõna ,,Agnesega."

Efimist korda tundis noormees, et tal endine rahu
seest ladunud oli. Ei iialgi polnud ta sellepeale mõtel-
nud, et mängu kunsti edasi õppida, weel kooli minna,
aga nüüd murdis ta selle üle kangesti pead. Ja need
oliwadgi need asjad, mille üle ta praegu, wankris is-
tudeS, järele mõtles.

Wiimaks hakkas ta suure häälega naerma ja
waljusti ja kindlasti ütles ta: ,,Ma isegi ei saa
aru, mis minuga on sündinud?"

,,Kes sina siis Sieti oled?" kuuldi ühte kaunis
jämedat healt tee körwal.

Kaarel ehmatas. Ta löi silmad ülesse. Tee kör-
wal seisis ,,ora mehe" putka. Tuli wilkus läbi akna.
Kaarel nägi akna all ühte noort inimest, kes suurt
raamatut luges. ,,Wist viibel," seletas Kaarel iseene-
sele, ,,wist oramehe tütar." Kui Kaarel rohkem wahtis,
nägi ta putka körwal mehe kogu, kes nina nuuskas.
,,Wist ora mees!" mõtles Karl. ,,Aga keS sina siis
oled? rääkis Kaarel oramehe sõnu, ilma nende peale
mõtlemata, järele.

Ja jällegi wankri mürin, püttide kõlin ja noore-
mehe waikne istumine!

Aga mis Kaarliga oli sündinud, seda tundis ta
Ue töige paremine; aga siisgi ei tunnud ta ennast.
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VII.
,,Ma poleks mitte uskunud, et ühel talupoisil nSnda

palju mängu tundmust on, kui sellel. Niisugune peaks
-—peaks rohkem haritud saama; sest sellest wöib wäga
palju loota!" rääkis koorri juhataja pärast seda, kui
Kaarel ja rahmas oliwad ära läinud ja lisas sinna
juurde: See talupoiss on palju harjutanud, sellel on
kuldased anded!

,,On" — rääkis tuttaw raamatu kaupmees.
,,Peale selle näitas ta imelik mees olewat. M a
olin temaga täna omas poodis päris kimbus. Mina
ei oleks uskunud, et temal niisugused anded on. Tal
on tõesti kulda wäärt anded, aga harjutada — harida
tahawad nad!"

,,Iah —. selle üle peame tõsist nöuu pidama.
Kust ta siis õieti on?" „ Mitte laugel siit — Sal i l t ,
ühe taluperemehe poeg — ainus poeg wist, aga ma
ei tea selgesti — ma arwan, et tal teisa mendi meel
on!" Niisuguse rSSmsa, ilmasüüta arutamise üle hak-
kasiwad teised juures olejad wähe naerma.

Nüüd seletas ka Robert oma loo ära, kuidas ta
temaga linnas kokku juhtunud ja kuidas pois teda po-
litseisse tahtnud wiia, ainult 0e palme pärast jätnud
ta järele. Üleüldine seltskonna osa wStmine oli wäga
suur. Wiimaks tehti ühel heale! otsuseks, et Kaarel
peab saama edasi koolitatud.

,,Ma tahan sellest poisist wabriku herra Kdnigile
rääkida ja ma usun, tema saab seda poissi oma luulu
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peal edasi aitama," ütles koorijuhataja käega wastu
lauda lüües, ,,aga sellest poisist peab mees saama."

Sellega lahkusiwad mängijad. Mõningad läksi-
wad linna, teised lubasimad aga wabrikuöse minna,
sest see ei olnud linnast mitte liiga laugel, pealegi
wöisiwad nad auru paadiga, mis mabriku poolt neile
antud, ruttu koju saada. Wiimaste seas oli ka juha-
taja herra Rein.

Herra Rein oli nagu paljudgi, igapäewane ini-
mene. Naeris kui teisedgi, nuttis, kui teisedgi, aga kui
Seti ligemalt järele hakkasid maatama, siis wöifid
üsna selgesti näha, et tal palju rohkem pisaraid sil-
mas oli olnud, kui teistel. Nüüd ei nutnud ta küll
iialgi, — mehel ei sünni nutta, mõtles ta, ja sellest
pidas herra Rein (meie hüüame teda aga „isand"
Rein, sellepärast, et isand palju armsam on Eesti kör-
wale kuulda, kui herra) ka köwasti tinni ja tui tal ka
wahel pisar palgele tu l i , siis pühkis ta tema ninarätiku
otsaga kõhe ära. Sellest aga wöis tunda, et isand
Rein heasüdamega inimene oli. —

Saatus oli tema südame haledaks teinud, saatus
oli teda oma käreda käpaga tatsunud. Tema tundis
ainult saatuse kurja külge.

Isand Rein oli palju kannatanud, palju laotanud^
—aga ka palju wöitnud, nimelt mehe meele ja tänu-
liku, rahul olema südame ja seda tunnistasiwad tema
hallid juuksed ja sügawad, täis saladusi, kortsud tema
elatanud otsal.

Isand Rein elas praegu üsna üksinda, ainu
üksinda omas toas. Sööki ja jooki muretses talle
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wabriku kirjutaja Steini köögi tüdruk, sest koorijuhataja
weikene majakene oli kirjutaja omaga üsna wastastikku,
hoow ainult wahel.

Wana mehe ainus amet ol i muusika koori juha-
tada, mida wabriku peremees König, keda suureks raha
meheks peeti, ülewel pidas. König armastas muu-
sikal, head muusikat ja selleks pidi tal oma koor olema.
Mängijad oliwad enamiste kõik noored wabriku töö-
tegijate pojad ja isand Rein oli neid nii laugele wi i -
nud, et nad nüüd wäga kenaSti ja rahul oldamalt
mängisiwad. Ja seda wSis Rein, sest ta oli ju muu-
sika ülikooli läbi käinud, pealegi meel Pariisis.

Kes aga isand Rein rahwuse poolest oli, ei tohi
julgesti tunnistada. Nime poolest wöis ta niiheasti
meie-, kui ka wälja-maa.mees olla, aga süda tuksus
tal kõige rohkem meie rahma wastu.

,,Talu poiss! — mh — mh!" rääkis poolwal-
jult isand Rein oma toas sohwa peal istudes ja pa-
berossi suitsetades. ,,Wale on see Melus, et meie
talupojad wähe maimuga — wähe muusika annetega
inimesed on, sest seal on poiss — ja näitas käega
ukse pihta, nagu oleks kõne wöi arutuse alune ukse
juures olnud, — ,.seal ta on: kuld! — kuld! Saagu,
mis saab, aga mina tahan wabriku pidaja Königiga
selle asja üle aru pidada. Mmu juures wSib ta eest
otsa aset pidaval — Kui tal anded tõesti head on,
siis kooli — kooli peab ta astuma!"

Isand Rein tSusiS sohwa pealt ülesse ja läks
puhkama.
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Koori juhatajal oliwad head mõtted nooremehe
kohta.

Teisel homikul tSusis isand Rein mähe marem
ülesse, kui muidu. J u ta wist heasti magada ei saa-
nud. — Aga ei —! Isand Rein mõtles oma uue
ette wötte üle järele. Kohmi laual oli ta nii süga-
was mõttes, et ta kohwi suhkru toosi oleks kallanud
ja ise ruttu koore kännust jooma hakkanud, kui mitte
wabriku herra toapoiss sisse ep oleks astunud ja
,,tere homikust" ütelnud. Isand Rein tõstis silmad
ülesse ja waatas sisse tulija otsa.

,,Noh mis on?" küsis ta pärast teretamist, koore
kännu käest ära pannes. —

,,Herra König palub teiega õige pea rääkida!"

,,Si is pean ma sinna tulema?"
,,Ei ole weel tarwis!" wastas toapoiss. ,,Ta

pööris omale teist külge alles, ta käskis umbes kella
10 aegu tulla. Nüüd on liiga wara, kell on kaheksa."

,,Tähendab: wara homikul, kell kümme pean ma
seal olema, — hea küll! — Tulen!"

Toapoiss läks. Isand Rein hakkas endise asja
tallale.

Pool pahaselt tõusis ta laua äärest ülesse ja
läks öue. —

Wabriku inimised ruttasiwad igal päewal sellel
ajal töösse, aga täna seisis kõik wagusi, nagu surnu
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hauas. Juba see liigutas wana mängija waimu.
Sinna juurde ühendas ennast weel sügise oma palja
puude ja maha sadanud tollaste lehtedega. Wana
mehe film ei näinud kusgiltgi midagi röömustawat.

Ta astus kirjutaja maja akna alt mööda. Keegi
waatas aknast wälja.

,,Ka minu Elise oleks nii wana, niisama rSSmus,
niisama täis elu jõudu olnud, — aga teda riisus
koleera — sa hirmus surm! Ka sedagi röömu ei ta-
hetud mulle jätta, et ma oma lahkunud abikaasa pilt i
omas tütres oleks näinud — aga läinud — l ä i n u d ! . . .
Munakene õhkas sügawasti.

,,Papa Rein, papa Rein!" hüüdis keegi heal
wana mehe selja taga. Wanake pööris ümber ja nägi
mese ees wabriku kirjutaja tütart Agnest, kes talle
lahkesti tere homikut soowis ja sinna juurde lisas, et
tema isa wana isand Reinu sisse kutsuda juttu ajama.

Wäljas polnud ka Reinul midagi teha, pealegi
tahtis ta omale rõõmsamat meelt saada ja sellepärast
lats ta ilma wastu panemata kirjutaja juurde.

Wabriku inimesed käisiwad wäga arwasti kirikus.
See tul i sellest, et päris koguduse ehk lihelkonna kirik,
mille piirides ka wabrik asus, wäga laugel oli, linna
t i r i l oli küll ligidamal, aga ühe kihelkonna inimene ei
lähe naljalt teise kirikusse; pealegi käis õpetaja igal
Pühal-päewal kella 5 ajal wabriku koolimajas jutlust
ja Jumala teenistust pidamas. Sellest ka siis tul i ,
et waberkantid pühapäewa homilusel poolel kõdu koper-
dasiwad — ghta poolel aga koolimajasse Jumala
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sõna luksimad kuulama. Homikune pool aeti enamiste
jutu ajamisega mööda. —

Esimised sõnad, mis peale teretamise olimad, lai-
simad eilse kontserdi pihta.

,,Noh, — eks ajame sellest kohwi laual rohkem
jut tu" , ütles kirjutaja Stein ja näitas käega tooli
peale, kuhu ta isand Reinu käskis istuda.

,,Tänan, tänan", seletas isand R^in — ,,mul
küll täna wäga suurt isu söögi peale ei ole, sest
mõtelge ometi: päris talu poiss, aga missugused suured
anded — sellest wöib suur mees saada; ei, sellest peab
suur mees saama!

, , Ia Agnes? — sina nägid ka seda imelist poissi?"
küsis isa tütre Agnese käest.

,,Nägin küll", wastas Agnes.
,,Peaks Robert koju tulema, küll tema sellest

rohkem mõistab ja teab rääkida", lisas neiu juurde.
,,Aga isemeelne olla ta, sest nagu ma eila õhtu

kuulsin, olla ta raamatu kaupmehe eestotsa üsna ära
pahandanud oma jutuga. Aga eks aeg anna arutust.
Kas teate, herra Stein, mis minu mSte selle poisi
lohta on.

,,Teie tahate wist ta enese juurde w3tta?" was<
tas Stein, kes isand Reinu juba kaunis heasti tundis.

, , Ia muidugi, muidugi! Esite oma juurde ja siis
laugemale, laugemale, see on minu mõte.

Agnes istus wagusi kohwi laual, ega nagu pan-
nudgi isa ja Reinu juttu tähele; siiSgi kuulas ta köit
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lega tema muudatusi tähele. Agnesel ei olnud enam
endist rahu. Kust see oli tulnud, ei teadnud ta mitte
selgesti, aga see talupoiss oli ju nSnda sügawasti ja
olmeliselt tema otsa waatanud, et ta isegi aru ei saa-
nud — miks? Agnefel ei olnud just mitte üsna hea
niisugust juttu kuulatada.

Kohwi aeg näitas Agnesele pool päewa olewat
P isuga ootas ta, mil teised ka lõpetaks.

Ema sai tütre olekust wäga selgesti aru, ta tun-
dis mis tütart rahutumaks tegi, sest ema ise oli ju
ka kord noor 16 aastane neiukene olnud. Ema tun-
bis, kui halwad wahel niisugused tundmised on. Pea-
legi oli emal weel üks teine põhjus. Ema Ernestine
oli sündimise poolest sula Sakslane ja selle pärast
hoidis ta oma rahwa poole natuke rohkem, kui meie
poole. Ja mis oli ka meie talupoeg 1850 aasta
ümber? Kaunis harimata inimene — inimene, kellel
alles orjuse armid seljas oliwad; sellepärast hoidis
Neist ka mõnigi hea Sakslane eemale. Iseäranis pais-
tis niisugune põlgamine wabriku elanikkudest wälja,
tes namiste kõik ju Sakslased oliwad. ,,Waaberkant",
nagu talumees neid siis ja nüüd kutsus, ei saanud
ualgi talumehega läbi. Nende wahel oli alatine wiha.
Kus keegi aga sai — seal nokkis ta teist.

Talupojad kandsiwad enamiste ikka ,,harjas l innu"
nime, kuna waaberkandid mõne nalja ehk pilge lau-
luga rahul pidiwad olema, mis aga iialgi ei sün-
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dinud. Laul — ,,Ma olen klaasi waaberkant, kes"
jne. jne. on ka selle aja wili.

Seda tundis Agnese ema Ernestine wäga sel,
gesti — ja just meelega ei tahtnud ta tütart isand
Reinu liitusi lasta kuulda, mis mõndagi ema hoolt
tütres ümber oleks wöinud muuta. ,,Ikka kõrgemale,
ikka kõrgemale" — oli Agnese ema pea mõte, mida
ta ka juba kaunis warakult tütrele ette keerutas, ehk
tütar selleks küll weel liiga noor oli.

W3is ju wäga kergesti juhtuda, et liidetud ta-
lupoiss armsaks läheb ja siis on kõik ootused ja loo-
tused nurjas seda teadis ema ja sellepärast ütles ta
kaunis tõsise healega:

,,Agnes, sa oled juba lõpetanud, eks ole nüüd
ilus wälja minna jalutama. Mine maata kui kenasti
wesi paisust alla jookseb! Täna wist läheb ka üks jagu
sügisesi pärna alla."

Wabandades tõusis Agnes ülesse ja läks oma
tuppa, kust ta paremad riided seljas ja wihma mari
käes, wälja läks.

Kirjutaja Stein ja isand Rein iswsiwad weel
laua kohwi laua juures ja ajasiwad juttu küll maast
ja ilmast, aga jällegi pööris jutt muusika peale ja
siis tuli talu poiss ikka uuesti ja uuesti käsile.
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VIII.
,,Kodu" — magus sõna!

,,Ia tõesti tegid sina eila õhtul niisuguse tüki
läbi, et sa kontserdil tublisti mängisid", rääkis Kaarli
isa suure pika talu söögi laua otsas istudes ja külma
putru piima sisse kastes.

,,Päris sula tõsi", seletas Kaarel. ,,Ia oleks sa
ometi kuulnud, kui hästi ma mängisin — tõesti elu
^es ei ole ma nõnda ilusti mänginud. Sa naerad
^ka, et ma muidu wiiulit kääksutan, aga oota, et
linna saksad seda räägiwad, nemad oliwao mu män-
guga wäga rahul ja les teab, mis nad kõik ei oleks
teinud, kui ma mitte ruttu ära ei oleks lippanud."

,,Isa ikka ütleb, et pillimehed ja rätsepad poole
uruga olla" rääkis ema pool hea meelega —, ,,aga
"agu näha läheb meie Kaarel nende kirjast wälja!"

Nüüd kõneles Kaarel weel sellest, kuidas mõned
saksad soowisiwad, et ta edasi Spiks.

,,Ia sa tahaksid ka meilt üra minna?" küsis ema.

Poiss ei tahtnud midagi wastata.
,,See on ka osast õpetaja süüd, rääkis elatanud

peretüdruk Anu, ,,on pühad, wSi pidud, siis kutsub
õpetaja meie Kaarli aga enese juurde, siis mängiwad
nad pilli, ise limberdab ,,laberid" — teap, mis see
kõik olgu! Nüüd on poisil nii wiiuli walu, et män-
giks üsna ilma sööma joomata! Gi fee head küll ei
tähenda!"



,,Soo — nüüd on õpetaja ka süüdlane", wastas
Kaarel, ,,nagu oleks temal selle juures süüdi, et mul
muusika annet on."

,,Aga. mis sealt wälja tuleb", kõneles Anu ühe-
suguse peenikese jorutamise soodu healega edasi, ,,wöi
anvad sa, et sa selle moega meie meheks jääd? Onl
kõht on ikka ilma peremeheta ja muud ühtegi. On
wahel pillimehest põllumees saanud? Küll sa näed!". . .
ja Anu hakkas nutma, nagu ikka mana naisterühma
mood on.

Kaarel ei mõistnud sellepeale midagi wastata.
Wana tüdrukul oli nagu õigus.

, , Ia kus siis Auakse Kadri jääb, kui meie Kaarel
linna saksaks läheb!" naeris pere sulane Hans, kes wana
Anut sellega pilgata tahtis, sest Auakse Kadri oli
Anu öe tütar, rikka peremehe ainus laps, ja see oli
Anu pea püüe, et neist kord ilus ja önneline paar
pidi saama.

Anu sai pilkamisest aru ja ettewisates küsis ta:
,,Kas Kadri ei ole ilus wöi rikas, wöi hea? — Peaks
ikka meie Kaarel Kadri sarnase naise saama, siis wöiks
ta härrat mängi, wöib ka wiiul it mängi, sest Kadri
muretseb mehe ja köha eest, seda ma lean."

Selle aja sees oli hommiku söök lõppenud ja pere
inimesed lahkusiwad laua juurest.

Isa ei pannud kõigist sellest jutust suurt tähelegi
— ja mis pidi ka niisugune nali tähendama? Emal
seisis aga mure südames, sest temal oli Anuga ühed
mõtted.
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Auakse Kadri oli tõesti kiidu-wäärt, elam, lö-
bus, jutukas ja ilusa kollaka juuksetega 17 aastane neiu,
«s ka tõesti Kaarlist palju lugu vidas, — ja palju
" puudunud, siis oleks ta teda kõigist südamest ar-
mastanud.

Kaarli l oliwad aga loguni ise tundmused neiu
kohta. Kaarli maim tahtis laugemale — laugemale.
Ta mõtles küll ka kaunis tihti Kadrikese peale, aga
'Usgi lahutas ta need mõtted pea jälle ära.

Kaarel oli waimu poolest kaunis uhke, ise-meelne
poiss. Kadrit sunniti talle, ja just kiuste pärast hoidis
ta oma südame neiu eest marjul.

Köit see waewas ema südant. Mis pidi sest
wälja tulema, kui Kaarel — niisugune isemeelne uhke
poisikene — õpetaja tahtmise järele nõrgemasse muusika
kooli läheks. Eestlane tahab, et ta laps põllumees
oleks. Ema armastas laulu ja oli ise ka wäga kena
^ulik, sealt oli ka poeg omad annid saanud. — Ta
tundis poja annet, aga fiisgi oleks emal parem olnud,
kui poeg koju jääks ja Kadri ükskord ära wötaks!
Ja tihti andis ta Kadrile nSuu, Kaarlit rohkem enese
poole meelitada

IX.

I l u s — wäga ilus on wabriku paisu waadata!
Suur i summast oli wabriku alustaja, rikas K5nig,
paisu peale ära kulutanud, sest j3gi on selle köha pealt
wäga käre ja põhi just mitte paras löma. Aga seal
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ta praegu on — nagu põhjatu hiigla kala seisab ta
jöe jooksul ees! Mässates hüppawad jöe wood tema
seljast alla paari sülla sügawusesse hauda, mida wäge-
wad laened oliwad uuristanud. Kõhisedes ja mühisedes
kukumad sealt wood maha, kust nad üleni walged wälja
tulewad ja isekeskes wähe aega weel kahisewad.

I l u s on paisu kaldalt seda toredat wete mängu
waadata. I g a kord annab ta uusi tundmusi, ja just
niisugust, mida inimene ise soowib. On su meel kurb,
siis lähed sa paisu kaldal weel kurwemaks, sest inimese
kurba elu kuuldakse kose kohinast. Eks näita see loheö-
tawat pi l t i , kui tahes ehk tahtmata wesi tundmata
jöuust mahuks saab petsewd, ilma et wood midagi
wöiks teha? Oled sa aga röömus, siis kuuled sa kose
kohinast elu mässu ja möllu ja tahtmata tuleb sul
isu ka elu laenetesse hüpata ja seal wöideldes oma
jöuudu kutsuda. Wete wSitlus on ikka ilus waadata!
Seda sama wöis ka wabrikupai-su kaldalt näha ja selle-
pärast oli seal tihti inimesi, kes wete wöitlust waatlesi-
wad. Ka wöeraid oli wahel wabriku paisu kaldal. Selles
ümbruses oli kosk tundmata asi — ja sellepärast käidi
suurt paisu waatamas.

Aga ka palju tül i tegi see pais. Ei kalad pease-
nud ülematesse jöe jooksudesse, ega saanud inimesed kerge
waewaga linna purjutada.

Kõige suuremat peawalu walmistas Olluste
pais kewadel ja sügisel maisemaa parwilistele, kes suure
weega puid linna parwitsesiwad. Kuna nad mujal
westi paisudel kaasitades ja wiina pudelite põhjasid
taewa poole upitades parmede peal paisudest alla libise-
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swad, laskfiwad nad Olluste paisu kartes juba pool-
wersta peal pool neelu parwed kaldasse, et neid üks-
haawalt, ettewaadates alla saata. Si isgi sündis tihti
õnnetusi ja pea igal aastal uppus mõni parwiline
Olluste paisusse ära. Ol i seal hooletus, hull julgus
ehk wiin süüdlane, seda pole tarwis seletada. Parwi-
listega oli küllalt tegemist. Et wSeraste tööd kergi-
tada oli wabriku peremees ühe lootsiku-mehe peale
poole, kes inimesi parwede pealt ära toi, ja teise alla
poole paisu seadinud, kes neid jälle tagasi wiis.

Niisugune oli suure Olluste wabriku pais, mida
rikas König oli ehitanud.

Königil oli tast aga suur käsu: terme wabriku
paniwad paisu wood käima — ja wabrik oli suur
ehitus!

Sellesama paisu kaldal köndis Agnes, keda ema
l j jalutama saatis.

Täna oli wäga suur wefi. O l i mitu päewa järg:
Mööda wihma sadanud ja jõkke pea kewadise wee tei-
"ud. Seda pilku ei wöinud inimesed mööda laska
Minna ja et kergem puid linna saata, oliwad pärmilt-
seo platsis.

Hulk parwelist seisiwad paisu pahemal pool kal-
bal ja ootasiwad parajat pilku, mil nad parwesi alla
wöiksiwad laska.

Wäga ilus oli nende alla minekut waadata. Et
wesi siisgi meel küllalt suur ei olnud, murdufiwad
Palju parwesid, mispärast omanikud tuld sülitasiwad.

Seda ilusam oli aga lohutud parme palkide mäng
allpool paisu, kus nad mässama wee pinnal ülesse ja
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, ,,Aga, mis siis, kui . . . . " mõtles Agnes ja
M m wärin käis tal üle keha.

„Ruttu, rut tu," nõudis sõudja.
«. ,/Tee ometi ru t tu ! " hüüdis isa ja tikkus loot-
sikusse.

,,Iäta järele, las' aer jääda laht i ! " karjus isa,
M5le- kui ta nägi, et juba l i ig hiljaks jäi.

Parw oli paisu neelul.
,,Hüppa lootsikusse!" hüüti juba kaldalt.
,,Hüppa! hüppa!" hüüdis Agnes, hüüdsiwad isa

Aga poeg sikutas ikka weel möla kallal. Ta ei
d h h i j

alla tantsisiwad ja tükkil ajal ei edasi ega tagasi ei
saanud minna.

,,WStku ka pagan selle paisu!" kiunus üks wanad-
lane mees, kes oma pojaga, arwata 22 aastane, Ag<
nese juurde tu l i parwede alla minekut waatama.
Sõbralikult teretasiwad nad Agnest. Tuleja oli Wen-
daru kaupmees Stegberg oma poja Johanniga,
mad oliwad Agnese isaga suured tutwwad, Johann weel
koguni wana Steini ristipoeg.

Oleks te kewadel parwed alla lasknud, poleks
mingisugust wiga olnud, kes hiljaks jäeb, see ilma on!" ja
wastas Agnes. ^ ^ ^ , „

, , I lma on, ilma on?" päris wana Stegberg ja< tahtnud häbisse jääda, ega aeru lahti jätta,
meda häälega. ,,Alla laskjad on süüdlased!" Ja poja ,,Iumala nimel, tule ometi!" karjus isa.
poole pöördes löi la talle Sla peale ja ütles: ,,neev P a r n hakkas wajutama.
lorud on süüdlased, lähme laseme parwed ise alla, ,,Need lähewad täna al la!" kuuldi kalda pealt,
nagu kewadel!" Seal waatas Johann ülesse. Ta kohkus. Ruttu

Läksiwad. "Sks ta aeru lahti ja jooksis mööda parwe lootsiku
„Sõgedad!" hüidis ta parwede juurde jõudes. Voole. Korraga jäi ta jalg witsa taha kinni. Ta

,,Eest ära, meie laseme ise parwed alla, meie waata< kõmistas ja kukkus. Surma hirmus kargas ta ülesse
sime õige köha wäl ja!" la tahtis hüpata.

Nende sõnadega astusiwad nad parme peale ja , M t e waatlikult, ettewaatlikult," noomis isa.
söudsiwad, üks ees otsas, teine lSpul, paisu poole- Kohkudes waatas seda rahmas pealt.
Nende körwal sõudis lootsiku mees. Aga noormees oli ette waatamata. Ta hüppas;

Isuga waatas Agnes, kuidas parw ikka rohkes hüppas aga luga waljusti lootsikusse. Lootsik waaruS,
ja rohkem paisule ligines. Johann kukkus, lootsik waaruS weel korra ja isa ja

<?,,Tommake aerud ülesse käskis lootsiku mees sõud' sõudja oliwad sees.
jä id ! " Warsti oli ka manal kaupmehel t a g u m i n e ^ Hirmu ja ahastuse õhkamine käis läbi kaldal
kinni pandud, aga poeg ei saanud esimisega weel tolM^ olejate. Weel üks pilk ja mehed oliwad wee woolust

Parm oli pea paisu neelul. ^ kistud.
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Paar silma pilku oliwad nad ladunud. Su . Nende mõtetega jõudis ta wiimaks wabriku herra
ilmus üks, siis teine leha, wiimaks ka kolmas alt Mrde. Herra König istus klaweri ees ja mängis,
lainetest. Selle aja sees oliwad sõudjad alla paist ^ga Konig mängis ise moodi, kui kõik teised; tema ei
läinud ja wötsiwad õnnetumad wastu. pruukinud selleks mitte wiit sõrme, waid kumbagist

Mõne pilgu järele olimad kolme uppunute teha laest ühte ja nimelt esimist.
kaldal ja nende ümber suur hulk rähmast, kes arutades, Suuremalt jaolt oliwad Königi laulud ja lood
kahjatsedes ja nuttes nendest rääkisiwad. uhe h^lega. Wahel suurtes pühadel tegi ta ka kähe

Nõndaks on inimese elu. valega musikat.
Warsti ilmus ka wabriku tohter ja sellega alga« Herra Königi muusika oli eemalt, nagu kanade

eluse uhtumine, kuid wana Stenberg jäi ja jäi surnuks, nokkimine kuulda, ja seda toimetas ta suure osawusega.
Ta selja luu oli murtud. , M u s noot kõrgemal olema, siis wottis ta parema

,,Kole, hirmus, kohutaw!" ütlesiwad inimesed. "ega, oli aga ta all pool, siis jäi ta pahema käe esi-
Haige noormees miidi Steini juurde. — Nuse sZrme jaoks.

Iga kord, kui isand Rein tema muusikat kuulis,
ta tahtmata naerma. Ka täna oleks ta seda

teinud, kui mitte kurb juhtumine ta naeru tujust
ei oleks wiinud.lks w i .

Kell löi 10. Wllbriku majade uste peal ja uulib Wabriku herra oli tema naeruga ka wäga rahul,
sa nurkadel nähti ümbriku elanikust. Köigide suus lil ' Hga ^ i ta täna ümber pööris ja isand Reinu otsa
kus tänane sündmus. Nõndaks see lugu on: Imeks vaatas ning teda mitte, nagu alati naerwat ei näi-
pannakse äkitselt sündinud asju, neid asju, mis M. Nud, siig ^g i ta niisuguse imelise näo ja siis keerutas
mese sisemesi tundmusi järsku ja wägewasti ülesst la lMda imeliselt oma pilkasid kihwasid, nagu küsiks
äritawad, kuna pikaldasi sündmusi aja woolde jSuuk ^: ^ ^ ^ ^ ^ ^ , kas teie siis muusikast sugugi
peetakse. Neist minnakse iga päewaselt mööda, kW' Ûgu ei pea?"
sisigi sünniwad nad aga, nii heasti esimised, kui lt Isand Rein kummardas auupaklikult mana paksu

i i s d h j i s l ! "alli k i h d
p p

wiimsed, ühesuguse wäe ja wSimu tegewusel. ! "alli kihwadega herra ees. König astus Reinu juurde
FPikal sammul astus isand Rein wabriku herr<W andis talle kätt küsides:

majasse. Ka temale oli tänane juhtumine kohutaw M ,,Noh, herra Rein?" — See oli ta alatine küsi-
lalt. Tal oli manast Stegbergist kahju. ,,Hea mee' nnne, kui tal mitte midagi ei olnud kõnelda,
pidi niisugust surma surema!" mõtles ta. «Palju wäga palju!" wastas Rein.
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,,No — noh!" ütles König suuri silmi tehes.
„ Mõtelge ometi, herra König, Stegberg ja tema

poeg uppusiwad mõlemad meie paisu alla ära!" —
Herra Königi nägu läks kahwatuks. Ta taga-

nes paar sammu tagasi, pani käed kukla taha risti,
köndis paar korda üle toa, kus juures ta salaja sosis-
tas: „ Jälle on minu pais kaks inimest tapnud. Ma
ei jõua enam wälja kannatada! See on liig, see on l i ig!"

Isand Rein kuulis neid sõnu ja trööstiwalt ütles
ta: ,,Herra König, ärge möistge nõnda eneste peale
tohut, Teie ei ole oma paisuga selle juures sugugi
süüdlane. See oli õnnetus!" ,,Wäga palju on mu
pais juba riisunud . . . . ! " öhkaS König kaunis
sügawalt ja raputas jällegi pead.

Nüüd seletas isand Rein pikalt ja laialt mööda
läinud juhtumisest.

König oli selle aja seeS sohwa peale istunud,
kuhu ka isand Rein aset oli wötnud. Aega mööda
lastis wabriku herra oma pea ikka madalamale ja
madalamale rinna peale. Wiimaks lõpetas isand Rein
oma löne.

Herra Künig nagu ei pannudgi tema juttu tähele.
Teda nähti sügawasti mötlewat, ehk ei sugugi.

Reinil läks aeg igawaks, ta hakkas köhatama.
See äratas wabriku herra tema hommikusest unest.
Ta ö r̂us käe selja nukkidega silmi, haigutas osawVt-
likult ja küsis siis nagu kogemata:

,,Noh herra Rein?"
Isand Rein waatas imeks pannes herra Konigi
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otsa. ,,UH jah, mis ma Teie käest pidin küsima —
Te olite ju eile kontserti peal?"

Seda oli Rein just ootanud. Nüüd wois ta
M a plaani wabriku herrale ette panna.

„ Olime," wastas Rein. ,,Ka palju uudist!
Mõtelge ometi, mis seal sündis!" — Ja kiidu sõna-
dega seletas ta, missuguse annetega poissi ta seal oli
näinud. Aeg ajalt oli König sohwa pealt utesse tõus-
nud ja tooli peale just Reini wastu istunud. Mida
rohkem Rein jutustas, seda ligemale nihkus herra
König oma tooliga — jutu lõpul oli ta juba isand
Reinu nina all.

Isand Rein hakkas naerma.
,,Kas tõsi; kas tSsi?" küsis wabriku herra imes.

tades. ,,See on ju wäga imelik. Niisugust tahaksin
Ma küll kuulda ja näha saada?"

«Kuulge, herra König, mis mul tema kohta weel
"N ütelda!"

,,No — noh?" küsis herra ttönig ja nihkus too-
"ga pool sammu tagasi.

„ Kuulge, herra König? Teie elate omas suures
Mõisas üsna üksinda, nagu mõni mana käru. Poeg
'Uleb teib armasti waatama, — praegu on ta Austra*
^us, oma wabriku peal, ma usun see oleks wäga ilus,

i teie niisuguse noore mehe enese juurde wötaks, nagu
talupoiss on. See isuneb koolitamise järele, Teil

^ g u ikka weel raha on, olge nõnda head ja tboli-
"ge see meheks. Teie teete endale sellega lõbu ja terwe
Maailmale käsu. Mõelge ometi, kui niisugune anne
'üha taha ära kaokS!"



,,Wäga hea, wäga hea!" lausus nmbriku herra
kihwasid leerutades, ,,aga tas tal on seda annet?"

„Herra König, Teie tunnete ju mind, lTeie teate
mu osawust, loodan, et ma selles asjas teid mitte
petma ei tule!"

,,Wäga hea, wäga hea!" naeris König. ,,Sns
toome ta ka ära! Aga millal?

,,Kas wSi tulewal pühapäewal!"
,,Olgu siis, sõidame täna meel sinna, kuulame

kuidas lugu on ja tulewal pühapäewal olgu ta siin.
Eks siis näeme, kas sünnib edasi saata!

Vaimustatult astus isand Rein wabriku herra
majast mälja. König ei tahtnud tema käest midagi
muud teada, kui eilist kontserti. Eilift kontserti oli ta
teada saanud ja sellega oli ka Reinu suurem soow täi-
detud. Röemsalt Serus ta käsi. Ta nägi jälle ini-
mesi ja ta süda löi kohkuma.

XI.
Juba kui ma karjas läisin.
Oli mull üks armuke:
Neitsikene walge peaga!
Silm tal helde, sinine!

Dr. Meske.

, , Ia, Kaarel, Sa tahad tõesti wabrikusse minna,"
küsis örn, walge näoga, kulda karwa juukstega naiste-
rahmas, Kaarli kätt oma peosse wöttes ja tema sõr-
medega häbelikult mängides — ,,ja Kaarel, sa tahad
tõesti ära minna!"
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Kaarel waataS talle pool naeruse näoga otsa,
M wastanud sõnagi. Noor naisterühmas rääkis edasi-
«^a nagu lohkusid mu tuleku üle! Aga tea, et
^uakse ka teie naabri kõht on; ära arwa, et Kadri ei
luule mis teil tehakse. Anu teatas mulle puhas . . . . "
"emkene hingas ruttu ja ohkas paar korda; ,,ma tead-
W, et täna kõik kiriku lähemad ja sina üksi koju jääd.
-"ta lootsin ka, et sa kiriku lähed, ülemalt oma uue
Ate wöttele abi paluma, aga sa'p ole seda teinud?
saarel, ma tahtsin sind eksitada, meelega eksitada,
ma tahtsin sinuga mõne sõna rääkida! Kas sa lubad
'eoa, kui ma sind palun?"

Kaarel pani wiiuli ära laua peale, jättis aga
Ma parema käe Kadri peosse. Ehk Kaarel südame
poolest kaunis uhke ja käre oli, siisgi tundis ta praegu
Mõdust iseeneses.

Wiimaks ütles ta pikalt: „ Räägi?"
„ Kaarel ma arwan, sa pead mind puu peaga

Msterahwaks — sa arwad, et ma kergats olen —
"tle ma palun, ütle seda!" —
. ,,Mikspärast?" küsis Kaarel pikalt ja silmi maha
Utes. ,,Noh, kas ei ole see sõgedus, et ma sinu juurde

^len ja sinu käest kõiksugu pönewaid asju järele pärin;
as ei ole see puu peaga naisterahwas?" S i i n pidas

^adri wähe aega kinni, nagu ootaks ta Kaarli käest
I s tus t . Pea rääkis ta aga edasi: ,,Ära arwa, et
lmsterahwal selles asjas, sa saad aru, millest ma
°nelen, wiletsamad ehk allaheitlikumad tundmised on,

^ WI. Ei i ialgi! Kaarel mul on sinust lahju!
"tõtle järele, mis sa teed? Sa tahad isa majast ära
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minna ja ometi oled sa ainus poeg. Sa lähed laiasse
ilmasse; ära arwa, et ma sind keelma tulen — ei, ei
i ialgi! Aga mõtle, — Kaarel, sa oled uhke, tuline,
türe . . . !" neiu ohkas, ta silmad läikisin?ad, ,,ma
tunnen sind lapsest saadik, sa oled noor, sa oled. . !" ^
neiu sõnad jäiwad kinni.

Kaaral tõmbas käe neiu peost ära. Ta wärises. i
Mõlemad waikisiwad; ainult kella tiksumist ja kähe im- !
mese hinge tõmbamist wöis kuulda. Kaarel oli kui
maha rusutud. I l l e rääkis neiu:

,,Pealegi, Kaarel, ära arwa, et ma kade olen,
aga ma tunnen, sa oled kellegi teise üle waimustatud,
ehk kui sul seda ei ole, siis kujutad sa enesele mõnda
oma waimu silma ette; aga warju pilta usuwad ainult
lapsed!"

Kaarel tõmbas laks korda sügawalt hinge, siis
ütles ta: ,,Kadri sa oled laps!" — ja waatas jälle
maha.

,,Aga mul on sinust kahju!" ütles wiimaks neiu.
,,Seal ta on", mõtles Kaarel iseeneses, ,,ta ar-

mastab mind."
,,Sul on minust kahju!" ütles ta walju, aga

kartlise healega.
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,,Äga mikspärast?"
,,Kaarel see jäägu su oma arwata," sönaS neiu

edasi, ,,aga kas sa lubad ühe rõhutud neiu palwet
kuulda, tui ta sind palub!" —

,,Wöib olla!" ütles Kaarel oige pikalt.

,,Ütle kas lubad?" küsis Kadri uuesti terawaSti
"aarlt otsa waadates.

Tasase healega rääkis ta: ,, jah!"
,,Kaarel, ma tunnen sind, ma näen su filmist,

t ^ " ^ l t kkd l b d j s l l
fist,

tak mokkadega lubad, ja sellepärast ei
"9a ma sind selle palwega suguP tülitada!"

Kadri waikis.
Ta tundis Kaarelt wäga hästi. Et aga Kaarel

""°agi ei wastanud, rääkis Kadri:
! ^m "̂̂  wähegi aega,

wanemaid koju waatama, tule —! Kas tu-
Kaarel?"
,,Iseenesestgi mõista!" wastas Kaarel.
, , Ia sa ei uneta ei iialgi meid ära!"
,,Ei i ia lgi !"
^ ^ s ! Kaarel ehmatas, — wiiul i keel
kätki!

.. »,Ehk on su lubamine niisama katkew, kui see
"Ul keel", mõtles neiu.

^. ,,Ei i ialgi !" sosistas Kaarel teist korda, sest ta
üra unustanud, et ta juba kord seda ütelnud oli.

^ ,,Soo — siis soowin ma sulle südamest head
iins »" . ^ l « õnne; iialgi ei unusta ma sind ära,
h in^ -^ ^ " ^^ ^ " ^ palwetamata. . . . " neiu

^ ^^ ^ " ^ ^nni, ilusad pisarad, nagu pärlid wee-
^ "^ "̂ 6*"" palgede ja kukkusiwad rindade
kuhu nad nagu palawa mulla sisse ära kadusiwad.

" ^ üalgi!" sosistas Kadri ja andis Kaarlile
-" walusad pisarad äritasiwad Kaarli ülesse.

a neiut nägi ta nutwat, lellega ta oma terme
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lapsepölwe lapselikus armastuses mööda oli saatnud,
kes tema eest tulest ja weest läbi oleks läinud, seda
nägi ta tema pärast, armastuse, sügama armastuse
pärast nutwat!

See tundmus sundis teda mahajäetud, nii üksinda
jäetud neiut trööstima! Nagu tahtmata pani Kaarel
omad käed õrnalt Kadri ölakeste peale ja liigutan^
healega, täis kaastundmust, sosistas ta:

,,Kadrikene, miks sa nutad!"
Kadri ei jõudnud sõnagi wMata. Endine t S M

— nii ettewaatlik neiu unustas ka enese oma südaB
liigutuse sisse ära. Ta laskis oma pea Kaarli najalt
ja nuttis — nuttis kaua! M - - A

Kaarel oli kui rabatud. Õrnalt hoidis ta neiu
oma käte wahel ja waatas tema otsa, nagu tahaks
ta tema igat pisaratest ära lugeda.

Mida rohkem neiu nuttis, seda haledamaks läks
ka Kaarli süda. Ja nagu muiste karja pölwes, ku>
ta Kadrikesele liiga oli teinud, ja kui tütarlaps sus
nutma hakkas, ja tema teda siis palus ja musutas, <l
see isale ei kaebaks, nõnda musutas ta ka nüüd Kadrit-

Nagu oleks neiu nõelata saanud — nõnda koh
kus ta üra. Ta tiskus end nooremehe kätte wahel!
lahti ja nagu tuletaks ta midagi meelde, ütles ta :

„Kaarel — mis sa nüüd tegid?" ja tasa lisas
ta juurde: ,,ma soge inimene!"

Si is sosistas ta selle peale midagi, aga
ei saanud sellest mitte aru.

Jälle oliwad mõlemad mait. Kumbgi ei
nud enam midagi ütelda. N i i röemsad lapsed,
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nad enne oliwad olnud; niipalju juttu ja kõnesid neil
ka oU olnud — feisiwad nad nüüd ometi wagusi, ega
wöistnud midagi rääkida.

„ Kaarel, sa oled mind õnnelikuks teinud," ütles
wiimaks Kadri ja tõstis silmad ülesse, ,,aga täida oma
lubamist, looda Jumala peale, astu lindlat rada ja
sus wöin ma sind röemuga unustada — kui ka see
Ulu südamele walusamat walu peaks tegema "

„ Kadri" ja Kaarel puhkas, ,,Kadri,
>ll armastad mind tõesti!" rääkis noormees.

, , Ia millal ei ole ma sind kalliks pidanud, millal
^ ole ma sind armastanud, Kaarel!" õhkas neiu —
la ta heales tolas selge, põhjatu sügaw armastus.

Sügaw ohkamine tõusis Kaarli rinnust. Ta lSi
silmad ülesse — nende mõlemate maated puutu-

kokku! Õnnelik M k !
Kell löi üks! Tasast wankri nmrinat

vli kuulda. Tasa tõstis Kadri pea ülesse. Ta paled
"kendasiwad. Vaikselt waatasiwad nad teine teise
otsa — nad oliwad mõlemad täiesti õnnelikud. Ja
ü ei pidanud nad õnnelikud olema? Nad oliwad

teine teisele oma noorest lapse east kõnelenud, kus
nii önnelised, ni i lapselikud oliwad olnud, nad

ad seda kõik teine teisele rääkinud, nad oliwad
teineteisele oma armastust tunnistanud ja siis jälle
E r a t e s teineteise taela langenud! . . .

Oh lu i õnnelikud!
Sa kõle wankri murin! Sa paha inimene, keS

^ sealt mööda muru teed oru poole sõidad! Eks
sa mähe hiljem ja sa oleks ehk mSned inimesed
iialgi!" 3



surmani Snnelifeks teinud, sa oleks ehk mitme perele
ta õnne kätte annud — aga nüüd, aga nüüd pidi
Kadri oma pea ülesse tõstma, pidi ennast ühest inime-
sest lahutama, keda ta enam ei iialgi — õnnestada
ei wöi! Sa hirmus wanker!

> Eks ootanud sa weel!
. . . . Ja neiu tõstis oma pea nooremehe

rinna pealt ülesse, ta paled lökendasiwad — ja ta
waatas aknast wälja!

. . . . Teise pere taat tul i memmega kirikust! . . .
, , Ia ei muud keegi!" sosistas Kadri.
Wurinal läks wanker mööda! Kadri maatas

weel mälja. Tasa pööris ta wiimaks jälle Kaarli poole
ja waatas tema otsa.

, , Ia sa sõidad ometi wabrikuse!" Küsis neiu.
Nagu joowastusest ärkas nüüd noormees. Ta

endised mõtte kujutused tuliwad talle meelde — ja
nagu küsides waatas ta Kadri peale.

Oh kui wöeras oli see pilk neiule! Nagu kähe
terane, ei — saja terane möek tungis läbi õrna neiu
südame ja ta ütles: ,,Sa lähed!" aga nii walusalt,
nagu seda ainult see wöib ütelda, kes terwe elu, terme
õnne, terwe waranduse — ei, kõik, mis tal püha ja
armas ja kaunis ja kalliö on laotanud, kes enese ees
õnnetuse, wihkamise ja wiletfuse, armetuse, haiguse —
terwe hukatuse enese ees näeb ciwawat ja kes tunneb,
et ta sinna peab laduma. N i i walusalt ei ole wist
iialgi enne seda sSna: ,,w lähed!" öeldud, kui täna siin!
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,,Iah!" waStas Kaarel.
Nagu oleks wiimane lootuse säde ühe inimese

käest kudunud, nõnda käis see sõna ,,jah" läbi neiu
liikmete.

Ta pani käed silmade ette risti. — Aga tas
pidiwad need tema pisaraid kinni hoidma? Ei,
need woolasiwad nüüd kewadiöte wette woogudena; ta
surus põlle nurga silmade ette, aga kas wöib riide
tükikene .lõhkema südamega neiu pisaraid katta? —
Ei, ju ei!

Nagu tasanduse ingel waatas ta siis weel kord
nooremehe otsa ja waljusti nuutsudes ütles ta:

„ Jumal pöörgu — kö—i—k heaks — e—la
hea—sti . . !" — rohkem ei jõudnud ta ütelda, ta
hing jäi kinni.

Siis pööris ta Kaarlile selga! Ei iialgi enam
saanud Kaarel neiu Kadri õrnast nägu näha ja
tasast healt kuulda

Nagu totar seisis Kaarel püsti! Wiimaks las-
tis ta pingi peale, toetas ennast laua najale ja seisis
kaua nõnda.

Kas mõtles Kaarel? Wist küll. — Aga mis
ta mõtles? Wist oma tulemase elu peale, sest täna
pidi ta oma wanemate maja maha jätma ja ,,laia ilma"
sisse minema. Kaarel armas, et ta ehk rumalust sel-
lega teeb, ta tundis Kadri sõnade tõsidust, aga ta mõt-
les: ,,Mees saab igalt poolt läbi!"

Kaarel oli Kaorit enne alati armastanud, aga
nüüd tundis ta Kadri wastu külmust. Tuli see sellest,
et talle Kadrit pakuti? See sundis teda mõtlema.

3*
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Sinna juurde tuli meel ta ,,ei i ialgi!" ja pahan-
duses raputas ta pead.

,,Noh, mis öeldud, see öeldud, oma sõna ma ei
murra, ma tahan teda ikka waatama minna, kui ma
oma wanemate juurde tulen, ma lubasin ju seda; —
ja kui ,,sellest" seda sõna rõhus ta isesuguse mõnuga, midagi
wälja ei tule — noh, eks siis woib manat wiisi ol la!"

Nõnda ja nõnda arutas Kaarel ja alles siis sai
ta neist lahti, kui wanemad tuppa astusiwad.

Warsti peale selle tu l i ka isand Rein kähe hobu-
sega orule.

Nuttes jäeti jumalaga ja kaua waatas weel ema
mesiste silmadega oma ainsa poja järele, kui see isa
majast nii imelikul moel wälja meeris.

Aga ema kuiwatas pisarad: ta pojast pidi snur
mees saama, seda oliwad saksad ütelnud! Isa tõmbas
piipu ja mõtles ka.

Üks inimene aga istus ahju lõukal ja nutttis
wäga libedasti, see oli pere mana tüdruk Anu.

Kaarel sõitis koplist mööda! Isand Rein ei lau-
sunud sõnagi. Wäga selgesti oliwad Kaarlil endised
mängud meeles, kus nad Kadriga ni i ül i rõõmsad oli-
wad olnud. Jah, ja oleks Kaarel wähe teramamalt
koplisse waatanud, siis oleks wöinud ta ühte Srna
naisterühmast peagi näha, kes noore kase najale
ennast toetas ja mõlema käega silmi kinni kattis.

Kuuldi wankri mürinat. Noor naisterahwas löi
silmad ülesse. Ta tundis Kaarli ära. Iöuud ladus
ta jalgade seest. Mõlema käega hakkas ta noorest
kaseft kinni — muud toetajaid tal ei ole olnud!
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Warsti ladus wanker neiugi silmist ja walusa
healega hüüdis ta:

,,Ei iialgi!"
Wuh — wuh, wuh, wuh—hh! oli kuulda ja

selle peale: Hak, hak, hak k k!" . . . . Hakkide kari
lendas linna poole ja õnnetu neiu pani kõne oma
keelde ümber, mis tema hüüde otsas nõnda kSIas: ,,Ei
iialgi saa ta sind enam nägema!" —

Wabriku herra Königi maja täna mis elas ja
põles. Königi juurde oli hulk külalisi kokku kutsutud,
nende seas oli ka õpetaja Holl, kelle juures Kaarel nii
Palju oli õppinud. Täna pidi otsuseks saama tehtud,
tas sünnib Kaarlit edasi koolitada ehk ei? Ja selleks
pidiwad mitmed tundjad mehed otsust andma. Ka
wabriku kirjutaja herra Stein oli oma teisepoole ja
tütrega sinna tellitud, mida need ka ilma wastupane-
wata täitsiwad.

Kaarlit ega wana Reinu ei olnud meel näha.
Pärast õhtu sööki ütlos herra König oma wSeras-
tele: „ Armsad ja auustatud sõbrad! Täna tahan
Ma ühe asja üle proowi teha, ühe elama asja üle.
Kas wöite arwata, mis see on, aga õpetaja Holli
herrat palun ma eestotsa mitte seda meel nimetada!"

,,Noh, König, ega teie ometi omale teistpoolt ei
hakka muretsema," naljatas keegi wana herra.

MaguS naeratus heljus kõikide huuledel.
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,,Ei — seda lül l mitte, aga midagi tahan ma
küll muretseda!"

,,Head ISbu!" wastas keegi.
, , Ia muidugi, ja muidugi, lõbu tahan ma teile

teha, aga teie peate selle lõbu üle oma otsuse andma."
Ja pikalt seletas ta edasi: ,,Teie teate, et ma suur
talurahwa armastaja olen. Pal ju on räägitud, et meie
talupoegadel halwad waimu anded olla, ma olen mit-
mel pool nende teraseid andeid tähele pannud, aga,
mis arwate, kas nad muusikat ka peaksiwad mõistma, ehk

kas neil selleks peaks andeid olema?" —
Selle peale tõusis üleüldine waidlus. Üheltpoolt

tunnistadi, et meie rahwal suur muusika anne on —
teiseltpoolt naerdi see sootumaks wälja.

,,Olgu peale — lõpetas wiimaks herra Stein —
alles hilja aja eest olnud linnas niisugune imelik lugu,
mille sarnast naljalt enne pole olnud — keegi talu-
poiss onnud niisuguse kontserti, mis kõik imestama
sundinud!"

Mõned teadsiwad seda ka kinnitada.
„Lõpetame jutu sellega," rääkis herra König, ,,er

meie muusikat wähe kuuleme!" Ja paludes pööris ta
õpetaja Holli poole: ,,OIge head — teie teate!"

Teiste meelest oli niisugune palme wtiga imelik:
,,Teie teate!"

Waemalt oli õpetaja klaweri ette istunud, kui
törwaline uks lahti läks isand Rein ühe noore, peeni«
lese, keskmise kaswuga mehega sisse astus.

Kaunis kaugelt kummardas noormees, sest see oli
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ju Kaarel, kes peenikeste kummarduste peale just mitte
wäga suur meister ei olnud.

Tasane naer lehwis külaliste nägudel.
„ Seesama poiss," sosistas Agnes oma emale

körwa sisse. Tähelepannes waatas ema noore talu-
poisi otsa. , , I lus poiss!" lisas ema tütre tähendusele
juurde.

Juba esimife pilguga oli Kaarel Agnest ära tun-
nud. Ta süda hakkas waljemini põksuma; aga niipea,
kui ta külaliste naeru märkas, pealegi weel sellepärast,
et ta õiget kummardust ei annud — siis paisus ta
Uhke süda ja pahase meelega sosistas ta : — ,,ma ta-
han teile näidata!"

Isand Rein juhatas ta klaweri ette õpetaja
juurde, kes maga söbralifelt tema otsa maatas ja üt-
les: ,,Noh Kaarel, näitame oma mitme aastast harju-
tuse wi l ja ! "

Uhkelt nikutas noormees peaga.
Peagi oli Agnese tähendus: „ seesama poiss," kü«

talistest läbi käinud — Mk teadsiwad, kes see talu-
poiss oli. Esialgune tähelepanemine oli weikene —
jutu kSmin ja sosistamine käis ikka edasi. Mõned
tegiwad just sellepoolest kära, et ta talupoiss olla. —
Seal kadus aga kära iseenesest ära, sest mäng oli ilus.

LSppeks. Röömus käte plaksutamine oli mängu
palk. — Jälle algas uus! Kõik paniwad imeks! Löp<
pis ka seegi — imestus läks suuremaks. Kaarli pa«
teo punetasiwad ja mitmelt poolt nägi ta rsemust
pea nikutamift. Wiimaste seas nägi ta ta Agnest, kes
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iga Kaarli liituse juures, kui oma liitust kuulis. Mis
see pidi olema? — M

,,Nüio mängi ka midagi omast peast!" rääkis
õpetaja klaweri äärest ülesse tõustes ja nooremehe öla
p utsitades.

Selle oja seeS oli isand Rein klaweri ette astu-
nud ja algas eesmängu, sest seda mängu oliwad nad
enne omas korteris koklu harjutanud: Mäng oli aga
wana Eesti laul ,,MeiI aja ääres tänawas, kui ar-
mas oli fee — " mitmes ja mitmes muudatuses (va-
riationides).

Mis selles wiisis on, wöib ainult tunda za
kuulda. Ja tundsid ja kuulsid ka Königi külalised! —

Nagu sõjamees, kes waenlaste parwed ära oli
wöitnud — nõnda seisis Kaarel praegu ja ootas kätte
plalsutamise waikimist; aga see ei lõpnud nõnda ruttu.

Wiimals ometi. — Kõikide tänu oli südamlik.
,,Mis arwate, kes see oli?" küsis herra König

külalistelt. „ Talupoeg, talupoeg, talupoeg! kuuldi igast
küljest.

,,Ma ütlesin" — seletas Könist wöidurSSmulise
näoga, ,,ja seda tahan ma suureks, suureks meheks
koolitada!" Soowiti õnne!

Teisel päewal sai Kaorel teada, et ta soow —
õppida täide on läinud. Tänades langes ta ,,onu
Reinu" kaela.
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XIII.

Et tea, miks pärast Kaarel alati niwda pahaselt
Johann Stegbergi peale waatas, kui see ümbriku kirju-
taja majast wälja tul i ja wabriku kontorisse astus?

Ei kordagi pole nad teineteisega meel kõnelenud
— peale ,,tere^ ja ,,jumalaga," aga ometi oli neil
midagi enaste wahel õiendada? Mis see kõik pidi
tähendama? Üks neist oli nootide uurija, teine jälle
tirjutuse tähtede tegija walge paberi peale wabriku
kontoris, kus ta mana Steini asemel, kes juba kaunis
wana oli, mõned tunnid töötas.

Johann Stegberg oli ilusa näoga noormees, kes
Pärast isa uppumist ristiisa juurde tul i . Poe milttis
Stein oma kätte ja saatis poja Roberti sinna. Steg-
berg tahtis aga kirjutaja ametit ja sellepärast jäi ta
Steini juurde, kes teda ka õpetas. Selle juures ol i -
wad aga Stegbergil toguni teised mõtted.

Stegberg oli armas noormees ja meeldis wäga
Agnese emale, kelle ümber ka Johann wäga i lust i
Mõistis lipitseda. Agnesega ta suurt toime ei saanud,
aga asi muudab. Kes nägi aga selle nooremehe süda-
Mese? Huu! — ei tohi !

Isesugune oli aga Kaarel. Mitte küll liiga armsa
näo, ega peenikeste kombetega — ei, ta oli käre, kange-
kaelne — aga siisgi armsa naeratamisega — ja see
oli mõnegi hea inimesele wäga meele järele, nende
seas ka König, Rein, Stein ja selle tütar AgneS.

Kaarli Sppimisetuba oli uulitsa pool küljes —
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just Steini maja wastu ja selle köha peal, kus Agnes
alati õmbles ja uulitsa peale tihti maatas.

Sagedasti löi ka Kaarel omad silmad ülesse
poole ja ka üle uulitsa. Ja nagu tahtmata ronis
mõnigi pilk Agnese õmbluse peale ja sealt edasi —
— ikka edasi — aga kuhu? Agnese nao peale ning
seal silitas ta nõnda nöiduwalt neiukese palet, et ta
tahtmata silmad ülesse löi ja oma ilusate sinisilmadega
Kaarli otsa maatas, kes näo maha löi, nagu otsiks ta
mõnda ladunud nooti. Mõnikord juhtus aga noorte
inimeste wahel weel fee õnnetus wöi önn, et mõni
pilgukene läbi riiete rindu riiwas ja oh seda punastust,
mis siis palgedele ilmus.

Agnesel polnud nüüd sellest ühtegi suurt wiga.
Tema läks päew päewalt ikka röemsamaks — ei weel
enam täielisemaks ja ilusamaks.

Aga waene Kaareli Ta waene pidi ju Vppimal
Küll poiss uuris, aga töö ei tahtnud sigineda ja wii-
maks läks asi nii kaugele, et onu Rein ühel päewal
ütles: ,,Kaarel, mõtle, et tulewal augustil konserva-
toriumisse pead astuma." Sellest oli Kaarli uhkusele
küllalt. Teisel päewal istus Kaarel akna all, aga selg
wastu uulitsat.

Agnes sai aru ja naeris, kutsus emat, isa ka
waatama ja siis naersiwad nad kõik. Isa arwas aga
suure läbi käimise akna alt selle põhjuse olewat.

Siisgi ei läinud Kaarli elu mitte ilma rõõmu-
deta mööda. Kaunis tihti tegiwad waaberkandid pidu-
sid ja Kaarlit kutsuti ka. Tihti sai ta Agnesega kottu,
lus nad mõndagi könelesiwad, nii et inimesed juba
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sala kõminat hakkasiwad tõstma. Ja läheb selleks
inimestele palju tarwis? Wana sõna ütleb, et rahmas
kõige HSlpsamine kirbust härja woida teha, iseäranis
MSistawad aga inimesed armastuse kirbust härja walada.
See on inimestel nagu haigus. E i ole noortel in i -
mestel rohkem tarwis, kui paar mahedat sõna isekeskes
rääkida ja seal teab maailm pilkasi lugusi nende armu
awalduslest ja suurest palamast armastusest laulda.
Kuid siisgi ei wöi ilma silma selles asjas tSntstks
Pidada. Noorte inimeste südame sala tuksumine wöib
ilma peeglis kõige enne näha ja kähe algaja ar-
mastaja salaks peetud tundmuste kohta kõlbab wana
sõna: „ metsal silmad, seinadel körwad. "—

Mis seal siis imeks panna, kui inimesed wi iu l -
niku armastusest Agnese wasta rääkisiwad. I l m a pee-
gel näitas neile nende nägu.

Aga tahawad seda siis armastajad? E i ! Nad
nagu tunnewad ennast sellega haawatud olewat, nad
punniwad wastu ja punastawad, mis neid aga seda
enam wälja annab.

Tihti oliwad Agnese juures tema sõbrannad koos,
kas pühapäewa öhtal, ehk muul mabal ajal ja t iht i
Nagu see noorte neiude wiis on, lendas ka armastuse
jutt nende seltskonnast läbi, nagu tänagi.

,,K0ige õnnelikum on ikka meie Agnes!" Hüüdis
Meta ümber Agnese taela hakates ja talle suud andes.

, , Ia kuidas nõnda?" küsis Agnes imeks pannes.
,,Kas see küll önn ei ole oma peigmehega ühe

katuse all elada? awitaS teine sõbranna Ella körwast."
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,,MiS rumalasti teie aga räägite!" noomis AgneK
ja läks üleni punaseks.

,,Waadake, kui punaseks ta läheb!" hüüdsiwad "
mitmed läbi segamine, teise nähtawast kimbutusest osa
wöttes.

,,Ma ei saa aru, mis mõtlete teie kõik sellega,"
salgas Agnes suures kimbutuses, ,,mul ei ole ühtegi
peigmeest!"

, ,Su l on koguni kaks neid!" kiljatas Kata kor-
raga sekka. Teised hakkasiwad naerma. Agnes punetas
kui hommikune taewas, kuna ta nähtawalt pahase
näo tegi.

,,Sedawiifi see ilma asi ikka on!" rääkis Agnes
edasi, ,,ma ise ei tea enesel ühtegi hinge taga olewat,
kuna teie koguni kaks mulle pakute.

,,Aga Stegberg?" küsis Ella terawasti oma sõb-
ranna silmadesse waadates.

„Stegberg, Stegberg!" hüüdis Agnes naerdes.
,,Waadake, mis rumalust see kSik omast suust wälja
ei a ja!"

Need Agnese sõnad oliwad nõnda tõsiselt, nõnda
küsitawalt öeldud, nagu tahaks ta ütelda: ,,nüüd olete
omad noolid sootumaks körwa lasknud, enne tõuseb
päew õhtust ülesse, kui et mina Stegberki armastan."

Wist mõjus see ka teiste peale, sest kõik jäiwad
imestades Ngneft waatama, nagu küsiksiwad nad: ,,Kas
sa rumal oled, et sa seda ilusat Johann Stegberki
põlgad? — Ja tui sina teda põlgad, siis lelle jagu
ta meie seast kõige enne wöiks olla?" Ja küsides
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waatasiwad nad üksteise otsa: ,,Kes on siis meie
seast Stegbergile kõige kohasem?"

,,Ma ei mvi seda inimese looma kannatadagi!"
hüüdis Agnes edasi ja peastis omad sõbrannad sellest
tahtmata kurjast küsimisest.

„Agnes, mis sa patu juttu ajad?" sõnas Meta,
kes Stegbergi auustaja ol i .

,,Teie ei tunne seda inimest," rääkis Agnes omas
lapselikus tujus sõbrannade seltskonnas edasi, ,,see mees
on kawal, tige ja ahne — ja sarnaseid inimesi wöin ma
ainult põlata!"

„ Agnes tahab, nagu jänes, oma jälgi laotada,
et meid seda parem oleks ninatpidi wedaoa, pikka nina
teha," seletas Kata, kes meelega Agnese käest wiimast
sõna wälja tahtis tonksutada, et seda rohkem oma
emale pärast kõiksugu ime juttusi teistest ajada. Kata
ema oli kuulus ,,moka weski mölder" nagu sealsed ini-
mesed seda teele peksjat auustades kutsusiwad.

«Ja ometi tantsid sa nõnda hea meelega Stegber-
giga?" päris Ella.

,,Hea meelega? Mina tahan jälgist petatada,"
wabandas AgneS, kuna ta kähe käega sõbrannast ene-
sest eemale tõrjus, ,,ja kui teie just näha tahte, kuidas
ma seda inimest ei salli, siis peate nägema, et ma
temaga enam sugugi ei tantsi!"

,,See on aga tema teotamine?" küsis noomi-
des Meta.

,,See on neil kõik kokku räägitud, et meie aru ei
wöiks saada," ussitas Kata, kes hea meelega seda
armastas.
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,,Noh — ei tantsi jah," punnis Agnes, sest muud
ei mõistnud ta enam neile wastata.

,,Aga wiiulnik?" küsis korraga Ella Agnese käest
ja waatas terawasti ta silma.

„ Agnes loi silmad maha, kattis nad kätega kinni
ja hakkas nutma, kuna ta tihti läbi nutu hüüdis:
,,Stegbergiga ei tantsi ma mitte enam!" — Sõb-
rannadel oli palju tegemist enne kui nad tema röemsasse
kujusse saiwad. —

Agnes oli aga sellega ilma mõtlemata tule sädeme
kulu sisse wiskanud, mis korra pglema pidi lööma, kui
neiu oma sõna teiste ees pidada tahtis. —

XIV.
See oli ühe küünla päewasel öhtal, kui Kaarel

jälle ühe pidu peale kutsuti.
Seal juhtus aga ka Johann Stegberg ja Ag-

nes olema.
Pidu oli wäga lõbus ja Shtu nagu meeris noorte

inimeste käest ära. Lauleti, naljatadi, mängiti —
kõik oli lõbus. Kiireste käis ka õlle klaas noorte
meeste seast läbi ja äritas nende meelesid nende arust
weel lõbusamaks. Lõpeks soowiti ka tantsu, mille poolt
kõik oliwad.

,,Saab näha kas peab oma sõna?" sosistas Kata
Ellale körwa sisse, aga nõnda köwasti, et Agnes
seda kuulis.

Agnes kuulis seda ja nikutas peaga. Talle oli
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täna õhtul mängude ajal Stegberg nagu kaela'seotud,
tõik just nagu tahtsiwad teda Stegbergiga paari siduda
— ja ometi ei wöinud ta seda inimest sallida.

Seda sama pölgdust tundfiwad ka Kaarel ja Steg-
berg iseeneste keskel. Nagu üks tundmata wägi lahutas
neid. Kaarel ei teadnud isegi, mikspärasi see oli. Ta
arwas lühidalt, et temal niisugune rumal mood olla,
mõnda immest pöiata. —

Siisgi tundis Agnes, et lugu pahaks wöiks minna.
Ta ei teadnud, mis ta tegema pidi. Järsku tuli tal
hea mõte, ta läks Stegbergi juurde, kes just üksi juhtus
seisma ja kaunis wärisewa healega sosistas ta: ,,Herra
Stegberg, ma palun, ärge tantsige täna minuga, ma
ei taha," seal parandas ta oma sõna ja lisas: ,,mul
on üks kihlwedu. Ma palun, ürge tantsige täna mitte
minuga!"

,,Ia teie ei tantsi ka kellegagi?" küsis Stegberg
taunis joobnult.

,,Mina tantsin," wastas Agnes.
^Siis tantsin la mina," oli Stegbergi julge

wastuS.
,,Ma palun, ärge tehke seda, ma ei tule mitte

tantsima, ma ei wöi, ma jään siis teiste eeS narriks!
See on mu palwe ja sõna!" ütles Agnes ära minnes.

,,Soo — siis selle wiiuli karjutajaga tahab ta
täna tantsida," mõtles Stegberg omas õllest ülesse
üritatud meeles, ,,ekS katsume!" Ta pani paberosi hoo-
letumalt suhu.

Algas tants. Esimine paar oli nagu kogemata
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Kaarlit Agnest. Teise loo ajal läks Johann Stegberg
Agnese juurde ja palus teda alandlikult tantsima.

,,Ma olen praegu kaunis wäsinud," seletas Agnes
— tänas kutsumise eest ja ei läinnd mitte. —

,,So," urises Stegberg, ,,meie oleme ühe leiwalised
ja teie ei tantsi minuga?" —

Kogemata juhtus teise mängu ajal Kaarel Ag-
nese juurest mööda minema ja palus teda põrandale.
Agnes läks.

Wiha pärast pigistas Stegberg Ella kätt, lellega
ta tantsis.

Oli see nüüd, kuidas ta oli, aga Agnes mängis
Stegbergiga tõesti paha nalja.

„Niisugune talu lurjus!" mõtles Stegberg omas
südames. „ Niisuguse pärast pean mina teotatud saama.
Jälle läks ta Agnese juurde ja palus tantsima. Agnes
wabandas ennast, kuna ta aga Kaarliga kõhe tant-
sule läks.

See oli Stegbergile liig.
,,Kui ma küsida tohin?" Küsis Stegberg pärast

Agnese käest, ,,on Kaarel teile palgatud tantsijaks."
Neiu läks punaseks.
,,Ma tantsin sellega, lellega ma tahan?" wastas

ta wiimakS. ,,Ma palusin teid, miks olete teie nii
peale tungija?"

„ Sellega teotate aga ise ennast ja mind," wastas
Stegberg, ,,ja seda nõuan ma, et teie selle üle ot-
sust annate!"

,,Mis riid siin on?" küsis Kaarel sinna jõudes.
Seal ei jõudnud Stegberg oma wiha tagasi hoida.
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vahele!" ütles ta Üritusega Kaarlile. Minge waadake,
kus sahk ja äke on ! "

Kõik juurdes olejad noored inimesed hakkasiwad
suure healega naerma. Agnesel käis punetus üle näo.

Natukese aja pärast palus Kaarel Stegberki körwa-
lisese tuppa. Stegberg läks.

,,Mis sõnad need oliwad, mis teie esite minule
Alesite?" Küsis Kaarel Stegbergi käest.

Polgades wastas Stegberg: ,,Mehe sõnad!"
,,WStke omad sSnad tagasi, ehk lugu läheb kur-

jaks!" ütles Kaarel.
,,Teie ees?" küsis teine naerdes. ,,Kes teie Sieti

olete" Mina. üks bürger, ühe auusa mehe poeg pean
^ e hulguse talupoja ees, kes laiskuse pärast tööd ei
Wiitsi teha, kes enese Jumal teab kõik, mis ei arwa,
ühe niisuguse ees pean ma oma sõna tagasi wötma?
Häbenege ometi! Seal ei, jõudnud Kaarel ennast pi-
dada, ta tõstis käe — kühmakas käis! Kaarel lSi
Stegberki!"

Nagu pahane kass targas Stegberg uuesti Kaarl i
peale — see hoidis ta aga oma tubli talupoja kä-
tega eemal.

,,Lase lahti, lase laht i ! " kisendas Johann läbi
hammaste ja latsus Kaarelt hammastega salwata.

Aga Kaarel hoidis teda kinni, ega lasknud midagi
paha sündida.

,,Ma ütlen Kaarel, lase mind lahti, ehk muidu
'—mud iu " ta ei teadnud isegi, mis ta
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peal nühtamale, Johann wärises, nii wihane oli ta.

Aga Kaarel hoidis teda ikka weel kinni.
„ Kaarel — ma wannun! wannun midagi, oma

ihu ja hinge juures, ma wannun," sosista Johann,
,,kui sa mind lahti ei lase!"

Kaarli uhkus sai selle läbi mähe haiget ja pool
pilkawalt ütles ta:

,,Wannu, kui sa tahad, aga enne ma sind lahti
ei lase, kui sa mind palud!"

,,Sind pean ma paluma, kes sa muud ei ole,
kui paljas wiiulilarjutaja, wiiuli poiss — ei iialgi!
Aga ma ütlen weel kord: lase lahti, enne kui kõik hil-
jaks on jäenud!"

,,Ei lase — palu!"
Kuule siis, mis ma ütlen: Kaarel, sa ei tunne

mind, sa arwad, et ma inimene olen — ei, ma
olen kurat!"

,,Ah, äh haaä!" naeris Kaarel, ,,küll mul on suur
önn wanapoissi omas peos hoida!"

,,Iah — see ma olen, ja kuule, mis ma ütlen ̂
Kaarel, ma wannun sulle igawest wiha! Ei pea iialgi
sa minu poolt rahu leidma, ma tahan sulle kõige
õelamalt seda teotust kätte maksa, mis sa mulle
oled teinud!"

,,Ia muud midagi?" küsis Kaarel ja pitsitas Steg-
bergi käewarsa ja naeris!

See oli nagu oleks Kaarel wiimse kristliku tund-
muse teise südamest ära kustutanud. Suure hooga,
nagu pölewa maja juures sädemete must-tuhat katuse
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langemise juures taewa poole tõuseb ja hirmust
taewa laotusele ja pilwedele annab, ni i et iga

lnimene ära lohkub ja kartuses ja ahastuses ja hir-
mus õnnetumate peale mätleb — n5nda tSusis ka
^ t südamest wiha ja needmist, kättemaksmist

Nagu oleksiwad tömmatsed ta suu awanud —
ta:

,,Ma tahan püüda sind kõige suurema õnnetuse
saata, ma tahan Agnese sult riisuda ja sinu ja
igawese oimetuse sisse saata! Kas mõistad, sa

hull, hull " ja siis kõlas ta heal nagu
^ meelsel, ta silmad wajusiwad kinni, ta oli nagu
Minestusesse wajunud!

Pikse healega tormasiwad Johani wiimsed sõnad
^aarli südamesse. ,,Agnese tahtis ta õnnetumaks
teha —? ja Kaarli hing jäi kinni, ta käed langesiwad
inetumalt maha.

Johann peasitz ja kadus.
Kaarel oli aga ühe tooli peale wajunud ja istus

^al ei kellegistgi mõteldes.
Nända on inimene, eba usklik inimene, saatuse ees,

õllest ta õnnetust kuulis enesele kuulutawad. Ta pea
^ meeris otsas, ta jalad oliwad nõrgad — ta tun-

enese nagu haige olewat. Ta tahtis ära minna.
Korraga tundis ta nagu oleks keegi tema öla
roninud — ta ehmatas ja waatas selja taha.
,,Mis on Kaarel?" küsis Srn heal.
Oh kui magusalt Mas see sõna ,,Kaarel', niisu-
hirmsa kõne järele.
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,,Mis on Kaarel?" küsis örn heal uuesti, kes
muud keegi ei olnud, kui Agnese oma.

„Mitte midagi! wastas Kaarel."
,,Aga Johann?"
,,Läks wist koju!"
,,Ia teie?"
,,Mul on halw!"
M i s teil oli?"
,,Ei midagi," wastas jälle Kaarel.
,,Kaarel — ja teie ei räägi mitte seda mulle?

küsis Agnes uuesti."
,,Meil ei olnud midagi ise äralist — omad asjad!"
,,Ia teie ei tule enam tantsima? küsis Ag-

nes uuesti."
,,Ei ma olen wähe haige, ma pean koju minema."
,,Ia teie jätate mind üksinda? — I l m on

nii pime!"
Kaarel oli kimpus, ta ise oli lubanud neiut koju

saata ja nüüd tahtis ta üksi koju minna."
,,Ma ei wöi oodata, mul on wäga halw, ma

pean minema, olge head, kui tohin paluda, lätzMe ühes."
,.Lähme, ka ma tahan koju minna," sõnas Ag-

nes — ,,palun riidesse panna — ma lähen waban-
dama, et koju peame minema," ja nende sõnadega
astus ta kambrist wälja.

Aga teised pidulised ei lasknud neid minna. Nad
pidiwad sinna jäema. Ja kui Kaarel Agnefe ise koju
lubas saata, hakkas tants uuesti peale. Pea lahkus
Kaarli wiha ja pidu läks lustakalt edasi: Küll küsiti
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ka Stegbergi järele, aga kui nähti, et ta toju läinud,
waikifiwad neiude pärimised.

,,Ühe maja inimesed," seletasiwad mõned, Agnese
ia Stegbergi r i iu kohta ,,ise riidlewad, ise lepiwad!"

,.Tänane õhtu oli aga wäga paha. Paksud pil-
wed lendasiwad üle taewa laotuse ja kuulutasiwad
wastlapäewa tuisku, mis ka igal silmapilgul wöis al-
Mda. Tuulel oli praegu täis woli käes. Just nagu
oleks mõni joobnud nägemata pahur kangelane lahti las-
tud, nõnda mässas tuul : korra wilistas ta maja nur-
öalt, nagu narriks ta koeri, ehk kõhutaks warblasi erne,
khk nisu kuhila juurest ära; korra puhus ta nagu
Imatumast sepa löetsast walidalt üle maa ja mere,
la juhtus ta siis majade wahel, — oh seda keerlemist
la pöörlemist, seal kargas ta nagu nõdra meelne ma-
lade aknate luukide kallale ja raputas neid kõige jöuuga;
^al tõmbas ta pool lahti jäänud wööruse ukse pärani
la wirutas ta siis niisuguse jöuuga wastu maja seina,
et terme ehitus wärises; lohkudes kuulas arg tütar-
laps tormi mässamist ja tasa ütles ta emale: , , tuul!"
ning siis wöttis ema küünla tule ja läks ning sidus
ukse paelaga l inni ; korra keerutas ta maja nurga taga
wirinal kanna peal ümber, nagu tansu kunstnik, siis
kummardas ta maha, tõmbas paar kamalutäit lumepuru
la pillas ta üle maja katuste laiali, seal juures naeris
ta oma tembu üle nii hullusti, et kuulajal külm wä-
rin soojas toas üle teha käis ja tasa hüidis: ,,oh, kui
kange tuu l ! " , aga tuul ei küsinud sellest kedagi: —
seal mässas ta juba ühe õlest katusega maja lakas,
^ no seal oli tal päris lust! — aga ühtegi, ka sellest
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oli tal warsti isu ära ja huludes tormas ta üle laia
lagendiku paksu metsa ainult mühinat ja kohinat
kuulda andes.

Niisugune oli ilm, kui Kaarlit Agnest koju poole
ruttasiwad. Köwasti üksteise käe alt kinni pidades
astusiwad nad ligeStiku edasi koju, kuhu umbes kolm-
weerand wersta meel oli.

Ka nende mõlemate südames möllas täna torm,
ühes langemalt, teises nõrgemalt. Paarsada sammu
oliwad nad sõna lausumata edasi sammunud.

Kaarel õhkas.
,,OH, kui kange torm," ütles Agnes juttu tehes.
Kaarel õhkas jällegi.
,,OH kuidas ta nüüd mässab! sõnas ueiu — ta

tahtis weel midagi juurde lisada, aga tuule keerd tun-
gis talle suhu ja sulgus kõne kinni.

,,Ia teil on päris hirm?" küsis Kaarel neiu kätt
pitsitades.

,,Ci ole? — Miks peaks mul siis hirm olema?
küsis neiu ja hoidis köwasti Kaarli käe alt kinni."

,,Kui teid niisugune halw talupoiss koju saadab?"
lisas Kaarel sinna inurde.

,,Talupoiss? Oh oleks kõik ülemat sugu inimesed
niisugused olemat, küll siis kSik parem oleks."

,,Ia teie ei põlga mind mitte? küsis jällegi
Kaarel."

„ Kaarel," ütles neiu — teid ei põlga ma mitte!^
,,Ia kas loodate teie, et sellest talupoisist midagi

wöib saada?" päris jälle noormees.
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,,Loodan, loodan lindlasti, aga, kui teie laugele
lähete, waadake, et teie siis meid ära ei unusta!"
kõneles neiu.

,,Teid ära unustada, ei seda ei jVua ma elu sees,
selleks olete teie mulle liiga armas " j a ta pigis-
tas jällegi neiu kätt.

,,AgneS, ma ei jõua teid enam unustada, ma
olen teie käes, kõige oma südamega " rääkis ta
palawalt. ,,Agnes, ma . . . . armastan teid!"

Wagusi köndis neiu noore mehe körwal. —
Pimedus ja torm ei lubanud neil teine teise silmadesse
waadata, aga siisgi tundsiwad nemad, et nad teineteist
annastawad.

,,Kaarel, oh kui kallis, olete ka teie mulle!" sosis-
tas noor neiu läbi tormi mi tasa, nii ellalt; Kaa-
rel kuulis neid önnestawaid sõnu ja oli õnnelik.

Aga — torm, torm!
Nad oliwad juba wabriku puiestikku jöuudnud'
Puud keelasiwad tormi üleliigse mässamise ära

Kiirel sammul astusiwad nad mööda jalgteed edasi,
lnille mõlemal pool korwal paks tihe kuuse rida kaSwaö.
Tasa hakkas Kaarel neiu ümbert kinni ja surus oma
rinna wastu.

Esimine magus suutelemine oli nende armas-
tuse täht.

Eeal kähises midagi põrsastes. Kaarel lohkus^
sest kolm köwat meest hakkasiwad temast kinni ja töm-
M s i pikali. Kaarel ei wöinud neile midagi teha.

Agnese ehmatus oli eest otsa suur, aga kui ta
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nägi, et Kaarel maha tõmmati, siis n>5ttis ta wiimse
jöuu kokku ja jooksis.

Aga ta ei jooksnud mitte koju, maid onu Reinu
juurde, selle käest lootis ta kõige rutemat abi saada.

Waewalt oli ta aga oma isa majast mööda jSuud-
nud, kui ta tundis, et ta jöuud otsas o l i ! — Weel
wiimast rammu kokku mõttes sai ta onu Reinu ukse
juurde. Ta hakkas käerauast kinni, surus, aga uks oli
lukkus!

Walusa healega õhkas ta: Nüüd on ta otsas!" . .
Rohkem ta ei jõudnud, — nagu närtsinud l i l l laskis
ta oma pea norgu ja wajus trepi peale

XV.
Rahutumalt pööris Johann Stegberg sängis ühe

külje pealt teise peale, küll katsus ta und enese juurde
meelitada, aga asjata. Ta tSmbas kätte üle pea, pit-
sitas kSrwad kinni, et ta midagi ei kuuleks, ja pea
oleks uni tulnud, seal läks aga kätte alune nimda soo-
jaks, et enam hingata ei wöinud, ja Johann tõstis
ääre ülesse ja hingas külmemat õhku, aga sellega oli
ka uni läinud. Uus katse wöeti käsile: ta püüdis
omad mõtted kõigist asjadest eemal hoida ja sellepärast
hakkas ta tasakesti lugema — ikka: üks, kaks, k o l m . . . .
nelisada . . . . Pots! — ja lugemine ja uni oliwadgi
hukas. Tuul hulus ja puhus kangasti, maja pöksuS.
Asjata püüdis Johann uinuda, aga uni ei tulnud,
ega tulnud!
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Pahandades tõusis ta asemelt ülesfe ja pani
küünla pSIema.

Kabwatanult istus ta woodi ääre peal ja suitse-
tas paberossi. Iseäralised mõtted pidiwad tal peas
olema, sest seda tunnistas ta nägu: nii tõsine, ni i ka-
wal, ni i kuri, ni i koletu; — tas see on noore kahekümne
aastase mehe nägu?

Järsku töusis ta ülesse, löi käega otsa ette ja
hüüdis: ,,Mis ma tegin?" S i is lhi ta pea jälle
maha, waatas wihaga küünla peale ja puhus ta kust-
nuks. ,,Nüüd on kõik tehtud, mis ma olen ütelnud,
see peab ka sündima — temast ei pea mitte midagi
saama — ja kui ma oma elu ka selle peale panen,
ta peab kaduma!" mõtles ta.

Waikseid sammusid oli üksi fuulda.
,,Külm, külm, külm," sosistas ta ise eneses natu-

kese aja pärast ja tegi mokkadega: ,,mbrrhh" ja rapu-
tas pead, kus juures külma wärinad ta l üle keha
käisiwad.

, , Ia tema tahab mu plaanidele wahele tulla,
häbemata loom!" arutas ta edasi, ,,ta saab ka töeSti
keelamo, et ma wabriku kirjutajaks ei n>0i saada, sest
ilma Agneseta ei saa ma seda lohta mitte kätte. . . .
Aga siis wSttis ta oma sSna tagasi ja küsis nagu ise
enese käest: ,,ja mis olen ma siis teinud, et mind ei
taheta?" lisas sinna juurde: ,,lüll nemad, ja ma
ise tean!" . . . .

,,Aga eest peab ta minema, tema keelab mind
rikkaks saamast! Ja rikkaks tahan ma saada, kui ma
ka kõik muu peaks kaotama!"
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Ta pani tule uuesti põlema. Wilkuw tule kuma
paistis ta näo peale ja kui hirmus oli see nüüd.
Ööniete wäel seisis ta nüüd keset tuba. Ta juuksed
oliwad sassis, pale nukud mähe punased, muidu kõik
kahwatanud, silmadest paistis isesugune tuli mälja,
mis ennemine kartuse, kui julguse, sõgeda ette wötmise,
tui südiduse tunde märgiks w5is lugeda.

Korraga kargas ta jälle küünla juurde ja puhus
ta küsinuks — sellepeale puges ta woodisse ja tõmbas
teki üle pea, nagu ei tahaks ta midagi kuulda, siisgi
ajas ta körwad hästi kikki, et kõik kuulda.

Ja mis oli kuulda?
,,Agnes — meie ende Agnes/ 'hüüdis keegi läbi-

löikaw naisterahwa heal — ,,Agnes, mis sul wiga on,
Agnes ae, Agnes, Agnes!" ja sellepeale oli heledat
nuuksuwat nuttu kuulda.

,,Ia kus ta oli?" küsis sellepeale meesterahwa
heal — les muud keegi ei olnud kui Agnese isa oma.

,,Ma olin parajasti, nable, wabriku herra maja
juures oma wahi korraga, kui keegi, nable, minust '<
mööda jooksis. Ma sain, nable, aru, et see naisterah-
was oli;" seletas keegi passi healega, kus juures ta
tihti sõnakest ,,na — palju" ehk,,nable" pruukis.
See polnud aga keegi muu kui wabriku ööwaht Kana,
keda aga terme wabrik tema tihti pruugitama föna pä-
rast ,,Nabliks" kutsus.

,,Ia siis?" päris mana Stein, ,,ta oli ju Tili-
chide juures pidul."

,,Nable, ta jooksis must mööda, isand Reinu maja
poole, nable, nable, ma läksin järele, aga leidsin ta sur-
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nult nable, tömmasin tiku põlema, ja sain nable kõhe aru,
et Teie tütar on, ja nable — siin ta on, nable!

Asi näitas mõistatus olewat. Wana Stem 0e-
otsaesist, ta ei wöinud kusgilt otsa kätte saada.
,,Mis on sündinud, mis on, herra Stein? Ag-
. . . . Mamma! mis on? küsis keegi, ja kui

Etem ümber waatas nägi ta enese selja taga Johann
Etegberki, kes kohkunud näoga teiste peale waatas.

«Kuulge Stegberg — mis see tähendab?" rääkis
Etem nooremehe poole pöördes, köit see asi on aru-
saamata, kas Agnes sinna jäi, kui teie sealt ära tulite
ia kaua teie kõdu juba olete?

,,Umbes lundi poolteist, ei, rohkem!" ja et aega
selgem ära määrata tõmbas ta tasku kella wälja ja
ütles: ,,53 minutit, Agnes jäi siis weel sinna!" S i is
astus ta aga Agnese juurde ja hakkas seal talitama.

Selle aja sees oli ema südikast toonud ja mines-
tanud Agnese otsa esist määrinud. Wähe aja pärast
ajas ka neiu silmad lahti ja waatas wöerustades
enese ümber.

„Agnes, tallis Agnes, mis sul on?" hüidiS ema,
hakkas tütre taela ümbert kinni ja andis talle mitu ja

i emaliku musu.
Tasaselt sosistas Agnes: ,,Ema, nad on Kaarli

tapnud — pargis!" ja wärises nagu haawa leht.
,,Nra tapnud, Kaarli?" hüidis Johann kohkudes.
,,Appi! Appi peame minema. Imelik, missugu-

sed inimesed ka meie wabrikus elawad!" lisas ta weel
I juurde.
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Silmapilgul oli ka Johannil suur kuub seljas ja
marsti sammus ta Kanaga mööda jalgteed edasi.

Paari saja sammu peale jäi Johann järsku seisma
ja waatas enese ette, m3ni süld eespool seisis lume
peal must kogu.

Külm higi tõusis Stegbergi otsale ning tasa
sosistas ta iseeneses: ,,Ega nad hullud ta ometi ara
ei ole tapnud?"

Wärisedes astus ta kogu juurde ja tõstis ta pea,
ülesse! ööwaht seisis kui post körwal, nõnda mõjus
see sündmus wa ,,Nabli" peale.

,,Terwe ikka alleS?" küsis ööwaht.
,,Ei liiguta sugugi!" oli wastus.
Nüüd katsuS Johann Kaarli pahemat kätt ja nagu

pahaselt pomises ta: ,,Terwe!" Sellepeale wöttis ta
Kaarli parema käe peosse ja kahjatsedes õhkas ta:
,,Rumalad, parem käsi on wigastadud!"

,,Parem käsi wigastatud?" kordas ööwaht küsides.
Surnuks arwatud Karl ohkas sügawasti.
,,Kaarel, Kaarel! Mis sul on?" küsis Johann

osawötliku healega.
,,Ka sina!" ütles Kaarel mäematt ja wajus ta-

gasi lume peale.
,,Mina jah, ja ööwaht ta, meie tulime sulle

appi!" seletas Johann pehmelt.
,,Wiige — aidake mind — koju l " sonis Kaarel

maitse, tasase healega.
Ööwahi ja Johanni abiga ajas Kaarel enese ja-

lule. Suure waewa ja aitamisega töiwad nad pool
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"petud mehe onu Reinu juurde, kes oodates trepi
peal stzisi
. ,,Mu Kaarel, mu tallis poeg!" hüidis onu Rein
luba eemalt talle waStu ja ta heal wärises.

Waikfelt hakkas ta ümber nõrga, nooremehe
laeta ja paitas ta pead.

Selle aja sees oli wabriku tohter ka juba isand
juurde jdudnud.

,,Mu Jumal!" ütles ta lohkudes — «see käsi
purustatud!"

,,Iälle üks kõle ja arusaamata tegu: Agnes on
i haige, aga tal pole suurt wiga, siisgi wSib

kardetawaks minna — ja siin, teie kasupoeg —
tapetud! Arusaamata, arusaamata!"
Onu Reinu abil talutas, parem öelda, wiis toh-

^ haige sängi, kus ta teda läbi hakkas waatama.
Norgus peaga seisis onu Rein haige moodi juu-

^ ja pühkis pisaraid silmist.
^... "Mu saatus on mulle liiga wali," kaebas ta

aja järele — ,,iga parema röenm järele lõikan ma
amat kurbdust!"
,,Armas Rein, ärge kaebake nõnda palju! Tänu

^Maiale," trööstis tohter, ,,ta on rängasti peksa saa-
!Ü̂ >, — kõik on terme, ainult parema käe sõrmed on
Ulmetest ära wäänetud, siisge peame Jumalat tänama,
t seda pahema käega ei ole sündinud!"

Wana isand Rein raputas pead.
s. Tohter oli käe liikmed jälle wüimalitult paigale
'Udinud, jäätuse koti käe otsa sidunud ja trööstima

pööris ta onu Reinu poole ja sõnas: ,,Palju

y?
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hoolt nõuab see teie käest! Homme wöite teie wabrilu
herrale sellest asjast rääkida ja ma usun ta saab temale
tallitaja andma, aga seni peate ise walwama!"

,,Ma olen haigete awitemifega harjunud," wastas
onu Rein osawötlikult.

,,Aga ärge tatsuge teda mitte palju üritada,
homme hommikul olen ma waratselt jälle siin!" Nende
sõnadega jättis ta onu Reinuga ,,jumaloga" ja sam-
mus wälja.l

Murtud südamega istus onu Rein oma
lasu lapse haigewoodi ääres. Ta silmade eest lendas
aeg tuule t i iwul mööda. Endised röemsad, endised
kurwad, endised leina päewad tuliwad talle elawamalt j
silmade ette. Seal nägi ta oma õrna abikaasat, siis
seda pilku, kus ta abikaas puusärgis puhkas, aga taga
kambris weikene tütrekene kätkis magas, siis tahtis ta
süda lõhkeda walu ja röemu pärast; seal nägi ta kuidas
ta tütar Elisekene kaswas, nägi kuidas ta mängis,
koolis käis ja oma isale ütlemata röemu walmistas;
siis weeres aga suur pisarate oja üle Reinu palgede,
ta laskis kummuli Kaarli pea padja peale. — Ta sil-
made ees seisis tema surnud, kolerasse surnud tütar,
kes teisa haigeid oli aitanud ja kes ise ka selle ohwriks
oli langenud ja teda siis wanamehe käte wahelt ära ^
kisti ja laugele temast wiidi. Sellega oli tema wii-
mane önn langenud. Kaua käis wana Rein kepinajal
mööda elurada, ta ootas enesele surma, aga see ei tul-
nud ; siis hakkas ta jälle kosuma ja minewal sügisel.
oli ta Kaarlis oma röemu näinud jälle töusiwat, aga
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^e oli praegu haige ja wäga mõis wöimalik olla, et
külm külaline jällegi Reinule wSersiks tuleb!

,,Onu, mis sa nutad?" sosistas korraga ta-
sane heal.

,,Kaarel, sa elad alles?" hüidis onu röemuga.
,,Elan, taewa Isa on mind seekord peastnud,

head inimesed tuliwad ja töiwad mind koju. Oh Agnes,
kui tänulik olen ma selle eest!"

,,Ära räägi nõnda palju," seletas onu, ,,aga
ütle ometi, kuidas sündis säärane lugu?,,

Tasase healega kõneles Kaarel; ,,I lm mässas rän»
9asti, me tulime Agnesega käsi käes kuni wabriku pui-
estiku; järsku kargasiwad kolm meest minu peale, mis
Nao minust tahtfiwad, seda ma ei tea. Mõlema kä-
lega panin ma wastu. — Selle aja sees kadus Agnes
lamedusesse ära! Wiimaks sain ma aru, et neil muud
N2u ei olegi, kui mind peksa, mind wigastada; üks
Metslane kargas mu käte kinm ja murdis mu parema
käe sõrmed selja taha. Waluga langesin ma maha ja
>"s hakkasid nad mind kolkima, kuni mul mSistus ka-
?Us; alles siis, kui Johann Stegberg ja öowaht mu
luurde tuliwad sain ma aru, et ma meel elan!"

Ristis kätega kuulas onu Kaarli juttu.
,,Aga ikka ei wöi ma möiSta, miks nad su kal-

kippusiwad," rääkis onu.
,,Ia mina ka mitte," wastas Kaarel. ,,Aga mu
hakkab jälle ümber käima," ütles ta tasakesti ja

uinuma.
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XVI.

Naeratades waatas küünla kuu päikene üle lu-
mega käetud põldude. Sätendasiwao wabriku katufed,
tänawad, uulitsad aiad ja aasad; igal pool oliwad suu-
red anged tuisulund tolku aetud. Naeratades tahtis
ka päikene onu Reinu tuppa waadata, aga akna ees-
riided ei lubanud seda mitte teha, sest tämbris puhkas
haige, kellel tohtri ütlemise järele kange palawik oli.

Orn puna kattis nooremehe palgeid, kiiresti tõu-
sis ja wajus tema rind, mis selgesti tunnistust andis,
et ta raskesti haige oli.

Agnese ütles tohter wähe muidu haige olewat ja
lubas teda homme juba Kaarlit waatama minna.

Tuli Shtu — tuli ka tohter. Kaarel jampsis.
Kord ajas ta inglitest, kord jälle inimestest juttu.

Kord seletas ta, et Agnes olla teda tee peal nõnda
hirmsasti peksnud, kord jälle, et seda köit Agnese musu
teha. Tahes ehk tahtmata — onu Rein pidi wahel
naeratama. Teisel päewal oli ka Agnes Kaarli juures.

Kaarel ajas silmad lahti — ta naeratas.
,,AH seal ta on, ta peksis mind nõnda hullusti,

mu käe hammustas ta puruks, ta ei taha, et ma män-
gin, ta mõtleb mind konnaks teha, et ma siis wabriku
paisu all teiste konnadega pean olema!"

Siin pööris ta silmad seina poole ja hakkas
kõigest mäest naerma: ,,Aga ega ma ei lähe — wab-
riku paisu all on ju wäga külm ja wesi — äh, seal
wöib üksi Johann supelda.
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Kurwalt waatas Agnes maha: , ,Mu Jumal,"
2hkas ta ise eneses: ,,jäta ta ikka elama!"

Tihti tallitas ta haige moodi juures. Wahel tun-
dis haige ta ära, wahel ajas ta aga jälle jampsi-
mise juttu.

Agnese ema pahandas sagedasti et tütar onu
Reinu juurde läks, aga Agnes ei jätnud järele palu-
mast, ja siis lubas ema.

Pool teise nädala järele pööris haigus paremale.
Ühel paewal tul i Agnes koju ja rõõmsalt rääkis ta :

,,Ema, Kaarel on täna hoopis parem! Ta tunneb
Wu täiesti ära, oh kui hea meel mul on!"

Wi l tu waatas ema tütre peale ja küsis: ,,Agnes,
!ee on sinust natukene li ig, et sa ühe säärase inimesega
nõnda palju ümber käid; ma pean sind otse tõrelema:
seal on Johann, kas sa aru ei saa, kuidas ta sind
auustav ja ma loodan, et sa omale palju kwdlama
koja wöits ja peaks üles ehitama, kui sa praegu
seda näitad!"

^Aga ema," rääkis tütar häbelikult, „ aga kui
Kaarel musita ülikooli sisse saab ja siis sealt kunst»
nikuna wälja tuleb, ma loodan, et see mulle rohkem
armsam on, kui mul niisugune sõber on."

,,Siis on ta sulle jälle liiga kSrge ja sinu peale
ei saa ta mitte waatamagi enam;" seletas ema, »eks
sa pole niisugust talupoissa tähele pannud, kes kõrgele
"n jouudnud, siis waatawad nad meiesuguste, nagu
atamatsugu inimeste peale; ei tütar, tema fSbruS
woib sulle ainult kahju tuua; meil olgu teised teed ja
^ised püüdmised. —

«Ei iialgi!" 4
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Kunstnikud jätame üsna kiirwale!"
,,Aga ma usun, et Kaarel meid iialgi ei saa ära

unetama," sõnas AgneS.
,,Oota aga, oota, kui mitte täna, siis ometi

homme!" Agnes õhkas.
Herra Steini tütre sealkäimisest sai mana Rein,

kellel selle kohta ka kaunis terawad silmad oliwad,
aru, et nende wahel midagi rohkem on, kui sõbrus.
Mis mStles aga Rein?

Tema oli toguni pahane niisuguse asja üle.
Tuli see kadedusest —? Wist mitte. Ta ootas para-
jat aega, mil Kaarel täiesti terweks pidi saama.

Ja see aeg tuli, tuli kiiresti, ja selle tooja oli:
tagasi pööran, päikene ja noor armastus, mis mõlemate
noorde inimeste südames põles.

,,Homme wöin ma Mesti wälja minna," rääkis
ühel päewal Karl Angesele, „nõnda ütles mulle tohter."

,,Kui palju röömu saab see mulle tegema," sosis-
tas Agnes tasa ja waatas täis armastust, täis rSSmu,
Kaarli otsa.

,,Ia siis wöin ma jälle edasi õppida, ennast
walmistada ja siis, siis ootame, Agnes, meel neli aas-
tat, siis ei lahuta meid enam keegi!" Ja tasa wöt-
tis ta neiu käe oma peosse ja andis talle suud.

,,Aga siis oled sa suur kunstnik ja mina halw
tirjutaja tütar, siis on sul kuningate ja würstide kojad
lahti, ja mis olen mina?"

„ Kuidas wöid sa minust nii mõtelda, Agnes, ja
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palju ei ole, siis wöiks sa mind õnnetumaks teha! —
«Ütle, kas sa mind siis ei armasta?"

Teraselt waatas Kaarel nende sõnade juures
neiu silmi.

, , Ia kuidas wöid sa minust mõtelda, et ma sind
ei armasta, sa tead ju seda."

Õrnalt wöttis Kaarel neiu enese rinnale. — Oh,
kui õnnelikud nad oliwad! —

Kaua ajasiwad nad teine teisega armsaid juttusid
ja alles siis, kui onu Rein koju tul i , läks Agnes koju.

,,Onu — nüid olen ma täiesti terwe," ütles
Kaarel röemsalt.

,,Sa pole weel sugugi terwe," seletas onu, ,,sa
oled haige, ilma et sa ise seda teaksgi."

,,AH sa arwad mu paremat kätt," wöttis Kaarel
ssna otsast kinni ja näitas onule oma paranenud kätt,
«on weel wähe kange, aga poogna üle wSib ta täi«
esti walitseda."

,,Ei ma ei mõtle sugugi selle peale, tänu Juma-
lale, see on kaunis terwe, aga mis ütleb su süda?"

,,OH onu, see on ka terwe, kui kala wees."
,,Aga kas sul teda üleüldsi ongi enam?" päris

wiimaks onu.
Nüüd alles sai Kaarel aru, mis asjast onu rää«

kis ja punastades waatas ta maha.
,,Waata poeg," kõneles onu pühalise healega,

sellest asjast tahan ma sinuga wähe rääkida. Ma
lahan sulle õpetust mõne asja üle anda; aga kõige
pealt ole mu wasta awalik — ära salga midagi!
K lubad seda?" Nuriwa silmaga waatas ta oma

4*
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kasupoja otsa; see löi aga silmad maha, teda nähti
iseenesega wtiitlewat.

,,Noh, kas lubad seda?" küsis onu Rein uuesti."
, ,Mul ei ole sulle midagi salata, onu, — mis

sa ise oled must tähele pannud, see ma ka olen," wastas
Kaarel taunis peale tungides.

,,Ma olen sind hoolega tähele pannud. — S a
oled usin, hoolas, igapidi mu meele järele olnud, aga
üks asi teeb mulle mähe, noh, na ütelda — mitte
head meelt," — neid wiimseid sõnu ütles ta kaunis
tasa, siisgi pani Kaarel neid hoolega tähele.

, , Ia mis asi see siis on?" küsis Kaarel ölasi
nikutades.

,,Ma olen tähele pannud, et sa kirjutaja tütre,
neiu Ainesega rohkem, tui sõber oled?"

Nagu raske majutus langes Kaarli südame peale.
Higi tõusis talle otsa ette, kõik ta nägu läks ülem puna-
seks ja sügawasti õhates maata ta mahas.

,,Eks ole nii? päris onu edasi."
Kaarel waatas nagu häbelik neiu maha, — ja

häbi tal oligi.
Nõndaks on lugu noorde inimestega: armastust

peetakse ka häbiks!
Weikefe wahe aja järele sõnas onu edasi:
,,Ära arwa, armas Kaarel, et ma sind sellepä'

rast noomima hakkan, aga mul on sinust wähe lahju!"
,,Aga onu, kas ta siis halb inimene on?" targas

Kaarel järsku wahele ja tahjatsedes pomises ta sinna ^
juurde: ,,ja miks sa mulle enne sellest ei kõnelenud?" —
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Tasa sosistas ta aga iseeneses: ,,Ei — Agnes on
kõige parem inimene!"

,Mi t te halb, mitte halb, ta on minu meelest
wäga hea laps "

,,Aga miks on sul minust mähe kahju?" Küsis
Kaarel wahele.

,,N5aata poeg," kõneles manamees edasi, ,,sina
tahad ennast muusikale pühendada ja sellepärast ei
W8i sa lahele poole oma nooruse jöuudu ja mõtteid
jagada. Tahad sa muusika teener, Euterpe sulane olla,
siis ei wöi sa ühes ka mitte Agnese kummardaja olla.
Ehk, mis armastus see on, kes ainult siis armastab,
kui aega on? S a saad aru, et ma sulle ainult head
soomin; sellepärast jookse enne muusika jumalanna Eu-
terpe jalgade ette ja palu tema käest oma südant ja
oled sa siis kuulsuse ja auu kätte saanud, noh siis —
Jumala nimel, muretse enesele see, keS sind jahutab
kõiges su rõõmudes ja kurbtustes, siis on paras aeg!"

Onu jättis jutu kätki — ta tahtis kuulda saada,
mis Kaarel selle kohta ütleb, aga Kaarlil polnud midagi
ütelda. Nooremehe miütted oliwad seisus.

Wanamees rääkis edasi: ,,Aga jälle, miks seod
sa ennast nõnda waratselt t inni, kas sa seda ei tea,
et poissmehe elu lahtine ehk wallaline on, nagu Tart«
lased räägiwad, kuna naisemehe oma lumine on. Ära
pane imeks ehk naljaks, mis ma räägin, — ma olen
wana ja tunnen elu — pea aegu rohkem, kui mitu»
kümmend teist minu manust, tea et naisemehel pere
eest juba muretseda on. Kuhu w3id sa siis weel
minna, kui sul kari taga on, mis wöid sa weel teha,
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kui sa waene oled? Sellepärast muretse ikka enne peawari,
köwa, tugew kõdu ja siis kolde tahendaja. E i ole sa
weel kellegile oma südant kinkinud, siis wöid sa, ma
olen selle peale julge, pärast oma kooli lõpu aega,
kõrge ringkondade otsitawaks sebraks saada, siis wSid
sa kõrgest ringkondadest hulga kaupa südameid leida,
les sind niisama Snneliseks jöuawad teha, kui üks abi-
kaas alamast seisusest; oled sa aga esimistest ühe omale
walinud — siis tea ka, et sugulus palju kindlam on,
kui sõbrus, sest ,,weri on paksem, kui wesi, ja et sa
ka siis elu ülespidamise murest igawesti lahti oled.
Hea tül l , sa arwad, mis mees see on, kes naise kulu
peal tahab elada, oga ma küsin, mis wöid sa ka maa-
ilmale anda, kui sa ise igapäew leiba mures pead
olema? Pea meeles, et ainult fee jõuab midagi teha,
les kehalisest murest lahti on ! " —

S i i n puhkas onu Rein. Kaarel kuulas — ja
ohkas! Waene, waene noormees!

,,Aga weel üks asi: Lõpetad sa oma studerimise
aja, mis arwad sa siis? — Ma mõtlen küll: Agnes
on sinule natukene halb, natukene madalast seisusest?
Aga olgu, see wöib weel olla, aga pea asi on ikka see:
warane armastus ei anna mahti edasi õppida, segab
mStted ja teeb õppimise ainult raskemaks, Sellepärast:
jäta tühi enneaegne armastus ja rutta oma eesmärgile!
See on minu soow ja nöuu."

Nende sõnadega astus ta tämbrist wälja ja läks
omale poole, kuS ta klawerit hakkas mängima.

Just nagu oleks Kaarel paar sada hoopi peksa saa-
nud, nõnda tundis ta enese praegu olewat. Ta paled



103

sögasiwad — ei, ta terme keha põles, keel oli kui-
wanud! Tükk aega seisis ta käsi pösekil pölwe najal,
sus tõusis ta aga püsti, pani mõlemad käed r ist i
vtsa ette — ja, oh kui palaw oli see! Ta tahtis
öue minna, aga tuksuma südamega ja mälutama peaga
laskis ta jälle istme peale maha. Ta raputas pead!

Kahjatsew naer lehwiö ta huultel, ta naeris
sedasi, nagu need naerawad, kes tunnewad, et nad
õnnetumad on. Ja kas oli Kaarel õnnetu? — E i !

Wiimaks ometi selgus nooremehe mõistus — Ta
hakkas onu Reinu kõne üle järele mõtlema. Mõned
köhad oliwad talle nagu kogemata meelde jäänud —
la ometi oleks tahtnud ta, et ta ühtegi sõna enam ei
oleks määletanud.

„ Tahad sa Euterpe*) sulane olla, siis ei wöi sa
est kummardada," oli onu öelnud ja fee mõte

M t i s Kaarli sees rohkem maad.
,,Kas ma tahan muusika sulane olla?" küsib ta

Minu käest," seletas Kaarel iseeneses, ,,ta küsib nõnda
Eelikult. Muidugi, ja muidugi, aga ainult tema pä-
last. Poleks ma teda näinud — poleks mul iialgi
Meelde tulnud laugemale püüda — ainult tema pärast
lahan ma edasi! Ta ütleb, et kõrgest ringkondadest
^lla küll ka niisuguseid südameid leida, kes meest
lisama Snneliseks wöiwad teha, kui alamast. — Olgu,
^ mind w3ib ainult Agnes önneliscks teha — ja

ta meel muud kõneles on päris tõsi!"
Nõnda seletas noormees ja temal oli tõsi: teda
ainult Agnes önnelifets teha!
*) Euterpe - muusika jumalanna.
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Aga onul Reinul oli ka öiguS, kibe õigus, kuiv
tema waate punkt oli koguni teisest küljest; temal oli-
wad koguni teised mõtted Kaarli kohta; ta tahtis te-
mast midagi rohkemat Välja tuua, unetas aga selle
juures Üra, et inimene ka armastades wöib õppida,
wöib edasi minna, et ainult toores armastus, (kui
seda üleüldsi niisuguse nimega maksab hinnastada)
keelab noort inimest edasi püüdmast ja wiskab ta alla
kõige sügawama hukatuse sisse!

Aga Koarli südames pesitas puhas armastus,
toewalik armastus, kes ennast iga öpiasja ümber wälja
w3ib laotada, nagu elektri wägi, ja sada korda teda
niisugusele manale õppijale, nagu Kaarel oli, armsa-
maks teha.

Seda ei tundnud onu Rein ja sellepärast katsus
ta oma Kaarelt niisugustest mõtetest wabastada.
Seda ei teinud ta üksi mitte Kaarli kallal, waid pä-
rast Kaarli ära olekut ka Agnese juures. Aga —
kes tuult külmab

Onu Rein ja Agnese ema mõtete jnurde lisas
n»eel üks tolmas ennast — ja see oli öel Stegberg! —
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XVII
Noor lewade on jälle tulnud.
Hull bisi meile kaasa toonud
Tal läti wastu õhinal.

Waikselt kähistas õhtune tuul wabriku pargis,
nüüd oliwad puud lehtedega juba laetud — wöib
olla, et ta sellepärast nõnda waikselt puhus. —
Pea põhjus oli aga Jürikuu, mis juba lõpu korral o l i .

Igale poole oli noor kewade uut elu puhunud.
^» Põllul tärkas noor oras, aasasid kattis wärste
haljendan» rohi, metsasi toredad lehed. Ka wabriku
Pais kõhises nagu rohkem, kui mmewal aastal.

Kaarli soontesse oli noor kewade uut jöuudu
ajanud. Ta tundis enese täiesti terwe, rSSmsa ja
önnelise olewat. Igatsusega ootas ta aega, mi l -
lal onu teda laugele wöerale maale kunsti õppima
saadab.

Si isgi selle sõna,,Pariisi muusika ülikooli" juu-
les läks ta süda nagu wähe aramaks. Kes teab, mis
see pidi tähendama? Noh, kõige pealt muidugi seda,
ft lahkumine raske on, pealegi weel, kui süda maha
laeb! — Uga mis weel?

Uut jöuudu ajas ka uus kewade Johann Steg-
bergi maimusse. Uued planid töusiwad selle noore-
mehe südames ülesse ja palju mStles ta nende tallal,
'uidas neid täide wöikS saata.

Ja mis oli tema pea püüdmine? —

Mitte laugel wabriku paisust, teine pool jöe
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lalda peal seisis metsa äärne talu, mida Kaelu „ ur-
kaks" hüüti.

Peremeheks oli seal just mitte igapidi miisakas
poissmees. Tihti kuuldi inimeste suuS juttusid, kus
teatadi, et Kaelu Andres linnas olla tiskunud, ehk
muud paha teinud. Tema lahest sulasest ei peetud
ka mitte palju lugu ja mõnigi mees armas, et nemad
need kolm olimadgi, kes Kaarelt küünla päewa aegu
nii hirmsasti wigastanud.

Täna oli ju laupäewa ohtu — ja sellepärast
oliwad Kaelu mehed puhas kõdus.

Wiiekesi istuti ümmarguse laua juures ja wöeti
õhtust. Eht laua peal peale kile, hapu piima
ja jämeda leiwa midagi muud suupäralist asja ei
olnud, siisgi nähti, et kõigil toit wäga hästi maitses
— ja mis pidi üks selle aegne keskmine talupoeg muud
weel tahtma? — Ega ta saks ep olnud, et tal ,,koh-
wid ja teed ja ,,raetud l iha" laua peal pidi olema!
Tõesti wilets oli sellel ajal meie talupoja elamine ja
olemine. Waesus ja rumalus wahtis iga nurga pealt
wastu, ja juhtus see kõht kelmide pesa olema-, siis wöis
sealt seda rohkem haledust näha.

Ja niisugune oli Kaelu urgas.
Aga seal, kus rikkus waesuse ees palli meeretab,

kus tarkus rumaluse eest uksed, aknad kinni matab —
seal ilmutab end ülemeelsus ja patt.

Ja niisugune oli Kaelu urgas.
S i i s ep ole ka imeks panna, kui niisugused lood

ilmale sünniwad, nagu neid edeSpidi näeme, nagu neid
ka praegu weel omas elus tihti leiame.
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KaS see on siis imeks panna, et alam seisus
hukka läheb, kui rikkam seisus teda rumaluses oma
Pöidla all peab ja temast õiget hoolt ei kanna?

Ja niisugune oli ka Kaelu urgaS!
,,Kas sa oled kuulnud," küsis ivana ema, kes

tüdruku körwal söi, ,,kas sa oled ka kuulnud, et herrad
kohtasi peawad müüma, päris maarahwale ara müüma,
Aandres ae?"

Pahaselt waatas Andres ema otsa, nagu ei ta-
haks ta seda, et ema teda söögi juurest oma kõnega
ara eksitab ja niisama pahaselt kostis ta :

„ Sakste konks!"
Ja kurja meelega uhtus ta kilet edasi.
Wähe aega oliwad kõik wagusi.
„Andres, ae," küsis jälle ema, ,,aga mõned meie

walla peremehed olla käe raha juba sisse maksnud?
,,Maksgu, maksgu! Kül l kahjatsewad!" rääkis

Andres järgu laupa, kuna ta ise aga lusikasse waataS.
,,Aga saksad peawad neile niisugused lehed andma,

Mis kihelkonna-saks ära peab kinnitama ja köhad pea-
wad neile igaweseks jääma!" rääkis üks sulane.

, , Ia kihelkonna-saks peab neid ära kinnitama,"
lisas ema juurde.

,,No sinaks oled ikka ka niisama rumal, kui meie
Naisedgi!" urjutas Andres sulast.

Selle wahe sees oli ta tõhu juba täis söönud,
plaksudes pani ta lusika laua peale ja urisedes nagu
ütles ta: ,,aituma!" ilma, et ta käSsagi oleks koktu
pannud.
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,,Nad saa ju muu moega maarahwast enese alla!"
tõendas teine sulane.

,,Muidugi nõnda," kinnitas Andres piipu põlema
pannes. Ja seletades kõneles ta edasi: ,,Peaks te
nägema, kuidas need mehed elawad. Olin minewal
nädalal linnas, wa sõbra Köndi juures. Sa tead ju,"
sellejuures näitas ta käega teise sulase peale, ,,sa tead
ju, et Köndi maja wastu Liuste paruni maja on.
Oli Shtu. Oi, oi, küll seal ka tralli löödi, mul ei
tulnud undgi peale. Wana Kont läks magama, ma
istusin aga pimedas toas ja maatasin nende pidu pealt.
Suu tilkus mul wett, kõik seda nähes, mis sealt tehti.
Oh neid jookisid, mis seal laua peal oli, punasid ja
walgeid ja igat karwa, ja see ilus suitsetamine, ma
ütlen, ma hakkasin wiimaks nutma, nii pahaks läks
mu meel!"

,,Mis wiga siis rikkal elada on?" ütles pere-
tüdruk wahele.
,,Aga kaua siis niisugune rikkus wastu peab?" kõneles
peremees edasi: ,,Nüüd on neil juba peenikene peos,
raha otsas ja nüüd hakkawad kohtasi müüma! Kõik
see sünnib muidu silma kirjaks, mis see paber aitab;
ja on siis kihelkonna-saks parem? — mitte põrmugi —
sööb ja joob niisama, tui teisedgi, mis temagi töö
muud on, kui paljas silma kiri; need köhad wSetakse
meie meeste käest omal ajal jälle ära ja mehed on
oma rahast niisama ilma, kui ennegi. Aga mis pea
asi on: korja raha, siis mine linna ehk mujale maale,
kus saksa ei ole ja ela seal! Oi — rikas on
hea olla!"
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,,Kes siis rikas ei taha olla?" küsis teine sulane..
, , Ia muidugi, mnidugi, ka meie katsume kuidas

rikkaks wSiksime saada?" õiendas esimme sulane.
,,Noh, läheb aega, mis läheb, aga meie oleme ka

warsti herrad, niisamasugused herrad, kui teifedgi; wöi
arwawad nemad, et meie ei mõista saksad olla? —
äh! Küll raha igat ühte saksaks teeb.

Selle wahe sees oli i lm pimedaks läinud. Ol i
see aeg, kus noormees päike- Köit mõrsja- Ämarikule
Uku hiides suud annab, nii et nende põse punast taewa
wölw punetab ja nende rõõmust nutja rohulible ja
laulja öopikk kaasiku sulus osa wötab. — Ol i eha aeg.

Ema ja tüdruk pugesiwad magama, — mehed
jäiwad aga ülesse.

Waewalt oli aga magajate suust norinat kuulda,
tui meeste jutt teiste asjade peale pööris.

Räägiti sala kauba undamisest, wargusest ja mõnest
Muust pahast tööst, mis kõik nemad juba ära teinud
ja ikka meel pole neid keegi kinni wötnud.

Wat selle pärast hüüti Kaelu talu ,,Kaelu urkaks."
„Niisama, nagu wiimati, meie saime raha ja

Pillimees oma naha täie! rääkis peremees Andres"
Teised hakkasiwad selle peale naerma.
, , Ia kes meid kinni wöttis — ei keegi! seletas

teine sulane, „käisime kohtus, mis käisime, aga õiged
Mehed peale kaubagi. Kes Sige mehe hösma hakkab!"

Jälle naersiwad mehed. Aga see oli toores naer!
,,Siisgi ei ole Johanil sellest peksust just mitte

head meelt," seletas Andres.
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, , Ia mis ta siis weel oleks tahtnud?" küsis esi-
mine sulane. ,,Ega me' ometi hinge tohi wötta?"

,,Mitte wötta, waid tema tahtis, et ta pahem
käsi oleks haiget saanud, kas ära nikastatud ehk muud
sellesarnast;" õiendas peremees, kuna ta silmad üsna
läikisiwad.

,,Minu meelest on käsi ikka käsi," päris esi.
mine sulane.

,,Käsi on muidugi käsi, aga pea ka meeles, et
pahema käega wiiulit mängitakse!" wastas teine su-
lane ette wisates.

,,Aga mis ta sellest siis na ajab?" päris jällegi
nimetatud sulane.

,,Sa oled küll tänase kile omale pähe, aga mitte,
kõhtu söönud," pahandas teine sulane ja laskis näpuga
nipsu — ,,kas sa siis ei tea, et kui sa rohustrtsul
koiwa ära murrad, et ta siis enam sirts ei ole, waid
sirtsu sant."

,,Pealegi on Johanil wabriku kirjutaja tütar hinge
taga, keda aga Kaarel püüab ja kes ta Kaarelt püüab,
aga Johann ei saa ilma Agneseta kuhugile, ei wa-
briku herra raha kambriSsegi!" seletas peremees Andres.

,,Kas saad nüüd aru? Aga mis sammud need on?"
ütles peremees kuulatades, ,,ta lubas küll täna tulla,
aga eks ootame?"

Natukese aja pärast kuuldi waljast tasast hüüdmist:
,,Andres, Andrees, Andreeees!"
,,Iah jah!" HSiskas Andres. ,,Küll ma lähen

kuulan, mis ta jälle tahab, aga kui ta raha annab,
minu pärast siis, kas põrgusse, kus me ka wanapoisi
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tüll ma teile pärast kõik ara seletan!"

Nende sõnadega astus Andres öue.
,,Noh, kuidas käsi käib," küsis juurde tulnud ini-

mene, kes ka tõesti Johann Stegberg oli ja pakkus
Andresele pudelit.

,,Oo, wa elu tilka ka!" hõiskas Andres ja pani
pudeli suu äärde, ,,nüüd käib käsi wäga heasti!"

Selle peale laskis ta paar lonksu ja raputas pead.
,,Kas halb oli?" küsis Johann."
,,Oi herra wägo, wäga hea oli?"
,,No mis sa siis, põrsas, sülitad, kui ta hea

oli!" pahandas Johann.
,,Aga kuis teie elu läheb?" julges Andres pärida.
,,Ei wöi praegu suurt midagi ütelda, aga üsna

halwasti!"
,,Ia miks?"
,,Ia maata miks! Mitu korda on wana herra

Mulle ütelnud, et poissmehe kätte ta lirjutust ei anna!
Wötan ma mujalt, mul on üks puhas, kelle ma kord
kätte saan, siis ei anna wana Stein kirjutust käest ära
ja ta wöib weel kaua aega tiksuda. Ja ometi on wab-
riku herral kuradi hulk raha. Ma ütlen, selle peame
Meie kätte saama; aga — ei ole ma mitte kirju-
taja, siis ei pääse ma iialgi sinna sisse ja ma pean
ilma olema!"

Köit seda rääkis ta järgu kaupa. Tal nähti nagu
palawik olewat.

Tõesti see mees oli haige, aga hinge polest, ihu
oleks ka wölla wöinud wälja kannatada.



112

Johann Stegberg oli hukka, hirmus hukka läinud
inimene, aga seal juures kawal ja ette waatlik. Raha
parast oleks ta tulest läbi läinud ja raha järele kifendas
ta hing alati ja alati!

Hirmust hinge mälu tundis ta, kui ta nägi, kui
valju wara wabriku omanikul Königil oli — ja raha
saadan paisus ja paisus ta sees, paisus kõige sarme-
dega. Hukatus!

,,Kahju — tõesti kahju on niisugusest warandu-
sest, kui ta teise käes magab!" rääkis Andres, kus
juures ta niisuguse heale tegi, mis Johani sees seda
suuremat isu uratas.

,,Saagu, mis saab," ütleS wiimaks Johann,
,,aga kui see lamba kinsu saagija Pariisi ei lähe, siis
peate teie ta tuidagi moodi eest ära saatma; ta on
mul tee peal — ta on meil ees. Wahel olen ma
mõtelnud selle üle, tas sünnib süüta inimest hukka
saata, siis waatan ma looduse peale ja see annab
mulle õiguse!

,,Annab õiguse, kuidas?" küsis Andres terawasti
kuulates.

,,Eks kuula! Kord istusin ma tammi kaldal;
Seal kuulsin ma, korraga köwat summu wee sees!
Wähe aja pärgst tul i kala-kull wee seest walja —
suur purikas, süüta purikas, küünte wahel. Eks wöi
ma niisama sugune kala kull olla, kes kaks süütat ini-
mest enese toiduks ära toimetab. Eks ole see Sige?"

,,Öige, wäga õige — üks elab teise õnnetusest,
teise elust," tõendas Andres.

, , Ia muidugi — see on oige elu, õige loomulik
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elu, mida meie ajal taga aetakse — ja meile teeb see
nõudmine hirmus suurt röömu. M u süda on selle
juures praegu wäga rahul. Aga kuula nüüd, mis
tnu edespidine nöuu on!"

Ja nüüd seletasiwad nad kaua aega. Saatan
lse oli nende selja taga!

Juba oli kesk öö, kui keegi lootsikuga üle paisu
sõudis ja kui ,,urka" uks kägises.

XVlll.
Üksinda istus Agnes wabriku puiestikus pingi

peal. Kena oli siit üle jöe, wahutawa paisu, üle aasa
la siis üle talupoegade wiljast lokendawate põldude
Waadata, kuni pilk kaugele silma ringisse kinni jäi.

Parajasti oli päikene juba looja läinud, seda tunnis-
tas pilwede punakas wärw, lõunas wilkuw eha täht
Venus ja kuu, kes nagu suur tule kera oma kriimusta-
tud silmadega üle metsa wahtis, kus juures tal ni i
kohtlane nägu oli, nagu tahaks ta küsida: ,,Ets waa-
tan ometi, mis teie õieti ilma minuta tegite?" ja
kui ta nägi, et kõik wanas korras oli, siis kiskus ta
vma uudishimulise näo aeg ajalt nõnda kokku, et ta
Wiimati parajast inimese peast mitte palju suurem
" olnud.

Alla poole wajunud peadega seisiwad lilled muru
la heina maa peal, — igal ühel oma tilgake ladwa
otsas. J u leinasiwad nad wist päikese ladumise üle,
W kumaw kuu pole pooltgi nõnda armas, kui säraw
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päikene, ja see kahwatanud eha täht, fee walab ju
tahtmata iga tundmuse rikka inimese südamesse kurb-
dust, seda wähem siis weel õrna lille omasse.

Sala sõnu sosistas ka pais täna õhtul, seda
wöis sellest auru pilwest näha, mis tema köhal heljus
ja millel ka nõnda imelik tõsine hall nägu oli.

Eemal laugel kuuldi rukki räägu põrinat ja weel
wähe laugemal, teine pool heinamaa serwas laisakulli
ehk öösorri pikaldast: ,,sor — sorr, s o r r r r r r r . . . . ! "

Tasane õhtu öhk liigutas wahel puude lehta, siis
waikiS aga jälle tuul ja pais, rukki rääk ja öösorr
oliwad ainsad kes julgesiwad mailist Jaanikuu öö-
rahu rikkuda.

Üksinda istuS Agnes pingi peal — ta ei kuulnud
ei paisu kohinat, ei rukkiräägu ega öösorri healt, ei
pannud ta looduse ilugi tähele, ta mõtted oliwad mujal,
ta mõtles teiste asjade peale.

, , Ia täna weel, weel täna oleme meie koos," mõt-
les neiu iseeneses, ,,weel täna! ja homme,
juba wara hommikul sõidab ta linna, sealt laewaga
Riiga ja siis kaugele "

Nende mStete juure tLusis õhkamine noore, õrna
neiu rinnast sumise ohtu õhusse.

,,Weel täna tuleb ta siia, aga siis . . . . ,,siin
sai neiu m0tte ISng äkilise Haleduse tundmuste Hoost
latkestud.

,,Neli aastat," arutas ta kätkenud eie otsa kätte
saades edasi „ — n — e — I — i aastat," wenitas Agnes
mõttes, nagu tahaks ta selle sõnale Mwese aja tähen-
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duse anda, , , n — e — l — i aastat! Jumal teab,
mis selle aja sees kõik wöib sündida?"

,,Mu süda on raske, Jumal teab mis see tähen-
dab?" sõnas jällegi neiu, aga kordagi ei öhkanud t a :
Jumal hoia teda!

,,Aga — sealt ta tuleb juba!" hüüdis neiu täis
rsömu ja kõik kurbdus kadus ta südamest: ta tun-
bis ennast selle körwal olewat, keS teda wöis läbi
elumere wiiu.

Kui ta aga Kaarli otsa waataS, siis nägi ta
tema silmast, et ka tema täna mStetes o l i ; see andis
Agnesele endise tuju jälle tagasi ja õhates istus ta
pingi peale, kuhu ka Kaarel aset oli wiltnud.

, M k s sa õhkad, Agnes?" küsis Kaarel Agnese
kütt enese peosse wättes ja temale otsa waadates.

,,Miks ei peaks ma õhkama," seletas neiu kurwalt,
-,sa lähed ju kauaks ajaks ära!"

, , Ia mis sellest on," rääkis Kaarel teda trööstides,
êhk meie küll laugel elame, AgneS, siisgi elame meie

ligidal, ligidal igawesti!"
,,Aga Kaarel — mu süda on kurw ja just nagu

aimaks ta midagi paha ette!" kaebas neiu pead noore-
mehe rinnale toetades, kuna ta palgetel kaks suurt
pisarat hiilgasiwad.

,,Kuidas wöid sa nõnda mõtelda, Agnes, loodame
itta kSige paremat, küll siis kõik heasti läheb. Meie
Ürjutame teine teisele iga kuu sees ühe korra, Agnes,
loodame head!"

, ,Mul oleks küll paremale wat, kui sa siia jäeksid,"
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KhkaS neiu, ,,ma olen palju Pariisist kuulnud ja sul
on nii hea ja pehme süda!"

,.Agnes, kuis wilid sa nSnda mõtelda? Sa ar-
wad, et ma hukka lähen! AgneS, sa teed mulle hai-
get! Mõtle ometi, et ma peale kahekümne aasta wana
olen! Ma arwan, et ma ka kõige paha asjade wastu
juba küllalt jõuan seista!"

Agnes ei wastanud selle peale midagi. Südame
waluga waatas ta Kaarli otsa. Nende mõlemate pilgud
puutusiwad teine teise wastu, nagu kogemata löi Kaa-
rel silmad maha. Ta mõtted luksimad nagu wähe
keerdu ja ilma, et ta isegi oleks selle peale mõtelnud
sosistas ta:

,,Agnes, ei iialgi uneta ma sind!"
Aga nõnda pea, kui ta ,,ei i ialgi" oli öelnud,

hakkas ta süda sees, nagu wasaraga peksma ja esimist
korda elu sees tul i talle meelde, et ta juba teise neiule
,,ei i ialgi" ütleb. Wägewalt täusis nooremehe sü-
dame tunnistus ta enese wastu ülesse ja esimist korda
kuulis ta healt omas körwades:

,,Kaarel, mis sa teed?"
Seal waatas ta jälle Agnese peale, kes kui süüta

ingel tema rinna najal toetas. Kaarel waatas ta peale;
ta süda tundis röemu, et see neiu tema oma, igawesti
tema omaks ennast oli tunnistanud. Ja tui ilus
ta weel o l i !

Kaarel suuteles teda.
Neiu ärkas. — Si is ajasiwad nad juttu, ma-

gusamat juttu, ehitasiwad ohu l?ssa — ja oliwad
õnnelikud! Alles sügawal öösel tuli neile meelde koju
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winna. Kõdu, Steini ukse peal andsiwad nad weel
teine teisele suud ja siis läks igaüks omale poole.

Aga mis see eha täht sealt metsa ladwalt ni i
haledasti wahtis, ega see ometi wiimane suutellemine
ei olnud? —

Ei
Warsti , pärast seda, puhkas Agnes omas woodis,

aga silm ei wajunud. uni ei tulnud.
Ta oli Kaarelt tundma õppinud; leidis, et ta

Noormees on, kes tema pärast edasi, kõrgemale tahab
lninna. Nagu mähe kadedust tõusis neiu südamesse
kui ta selle peale mõtles, et ka ilmas weel neiusid on,
les temast hoopis ilusamad ja kõrgemal on. Ja mis-
sugune naisterühmas ei mõtle sedawiisi? Just iga
üks, olgu siis, kui ta sees alandus ja tasandus suure-
Mat woimuft wötab, kui enese iluduse tundmus.

Kõik see tegi neiule palju muret. — Alles
kauase, tasase nutmise järele wöis ta magama uinuda.
Ka Kaarel ei saanud sel ööl magada. Elawalt töufi-
wad ta silma ette kaks neiu kuju: need olimad Kadri
ia Agnes!

Just esimist korda tundis noormees enese südames
armukeste wörolust. Esimist korda sai Kaarel aru,
<t ta rumalasti oli teinud, et ta Kadrile, ehk küll
Mitte armastuse pärast «ei i ialgi" oli öölnud. Wäga
kergesti mõis neiu mõtelda, et Kaarel teda armastas!
Nüüd tundis juba Kaarel, kui palju üks neiu teisest
parem, rohkem on.

Selgesti tundis noormees ära, et jõledus on
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neiule enne armastust awaldada, kui teda küllalt
tundma ei ole õppinud. Wiimaks hakkas aga noore-
mehe süda rahule jääma. Koguni eba põhjused wöttis
ta oma seletustele aluseks ja nendega jäi ta ka wii-
maks rahule. Ta arutas:

„ Oleks ma Kadrile truuks jäänud — aga kes
sunnib mind truuks jääma, ma pole ju talle poole
sõnagi põhjust annud mind armast ida — noh, oleks
ma ka selleks jäänud, mis oleks sellest lõpuks wälja
tulnud? M u l oleks Agnese pilt igal ajal meeles
olnud ja sellest wSiks ainult paha sündida, aga Agneseft,
sellest ei wöi ma iialgi maha jääda, see on mu otsus!"

Jah, see oli küll nooremehe otsus, aga kes on
selle peale julge, et see, kes igal silmapilgul esimisele
meele järelsele neiule oma südame kingib, et see
seda ka mitte teisele, kolmandamale ei pühenda?

Juba kerkis teine poolt tawa laotuse serwalt
päikene ja kuulutas kõigile ilmale uut hommikut, aga
Kaarli l oli alles eilne päew!

Ta katsus kõik omad mõtted wagusi sundida,
aga see oli talle wöimata? Weel paar tundi — seal
tõusis onu Rein.

Kaarli süda mürises. Tal oli halb olla! Wä«
hese aja pärast tul i onu Rein Kaarli aseme juurde;
Kaarel maatas talle juba silma.

,,Iuba ülemal?" küsis onu Rein naeratades.
, , Iah," wastas Kaarel lühidalt.
Warsti istusiwad nad mõlemad kohwi laua ääres,

kus onu Rein Kaarlile mõndagi õpetust rääkis,
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aga nooremehe körwade eest lendasiwad need üsna
ilusti mööda.

Seda tundis ka Rein ja osawötlikult küsis t a :
,,No, kasupoeg, kuidas astud sa ka teele?"
Imelikult waatas noormees Reinu otsa, ta nagu

tahtis ütelda: ,,Onu, sa tead j u ! " S i is wastas ta:
,,Ma lähen ju wäga laugele!"
,,Pole wiga!" — seletas onu, ,,sa oled küll

wähe harjumata kõrgema elule, aga sul on head anded,
elaw mõistus. Pea wöid sa haritud rahwaga ära
harjuda, nende kombed enesele omandada ja sa saad
heaöti läbi !" Pealegi lähed sa muusika kooli parema
prohwessori juurde korterisse, se on hea mees, ma tun-
nen teda juba sellest ajast, kui meie hoobil seal õppisime.
Nagu ta mulle wiimases kirjas teadustab olla tal ka
kaks last, wist tütart, sellest näed sa, et seltsi on snl
eestotsa küllalt. Pea asi on aga: Jää oma ees mär-
gile truiks, püüa selle järele, jäta lõik muu tör-
wale; ka see, kellest ma sulle mõne aja eest juba kõne-
lesin, siis saad sa nägema, et kõik korda läheb!"

Selle aja sees oli Kaarel wagusi, ega wastanud
Midagi, maid waatas tassi põhja.

Seal läks uks lahti ja wabriku herra toapoiss
astus sisse.

,,Eila Shtul jättis herra selle kirja järele," ütles
toapoiss, ,,ja käskis teda herra Karl Reinu (Karl oli
onu Reinu kasupoeg ja pidi ka selle nime kandma)
kätte anda!"

Ta andis kirja Kaarli kätte, soowis noorele mehele
head elu ja palju õnne ja astus wälja.
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Kaarel tõmbas kirja lahti — sees oli sada rubla
ja weikene täht, mille peal järgmist oli lugeda:

Kallis herra K. Rein!
Teie anded on kulda määrt. Söudke edasi! Meie

saame onu Reinuga Teie eest muretsema! Wötke eest
otsa see weike and wastu!

Teie sõber
Theodor König.

Nagu nSiutatult seisis Kaarel laua ääres, —
sada rubla ok talle antud! Esinüst korda nõnda
palju elu sees!

Kui ta alles selle üle imestas läks uks jällegi
lahti. Steini tüdruk tu l i sisse, soowis ise õnne ja
andis Kaarlile jälle ühe weikese kirja, teise pistis ta
salaja nooremehe peosse.

Esimine oli onne soowi kiri, aga mis oli teine?
Nõnda küsis ka onu Rein. Kaarel ei lausunud selle
peale midagi — wiimaks ütles ta: ,,Küll ma tee
peal waatan!"

Manamees tõmbas otsa esise kortsu.
Nüüd oli ka aeg käes, kus Kaarel kõdu paigast

pidi lahkuma. Ta oli kahwatanud.
Wabriku herra kutsar seisis kähe hobuse tõllaga

juba ukse all. Raske südamega astus Kaarel sinna
sisse. Weel kord astus onu Rein tSlda ja andis
noorelemehele suud, ja siis meeris tõld
linna poole.

Kaarel waatas tagasi. Wabriku kirjutaja aknast
waatas leegi kahwatanud näoga wälja — see oli Ag-
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nes, kes talle nmorätikut järele lehwitas. Ta waatas
teise akna peale, seal seisis wana Stein ja naeris talle
Peod nikutades wostu. Ta waotas kolmandama akna
Peale — seal oli Johann Stegbergi pead näha, kes
keele wälja oli ajanud ja seda Kaarlile näitas!

Kaarel kohkus! Külmaks läks nooremehe süda
seda nähes; elawalt tuliwad talle Johanni sõnad meelde,
Unda see temale ri ius oli öelnud: ,,Ma tahan sind
kõige suurema õnnetuse sisse saata — ma tahan
Ngnefe sult riisuda ja sinu ja tema igawese õnne-
tuse sisse saata!"

Oi , kui hirmsad oliwad need sõnad Kaarli meelest
Nüüd, kus ta teadis, et Agnes täiesti sõgeda noore«
wehe kätte jäöb ja kus õrnal neiul pea ühtegi
tugi ei ole. S i is tul i talle weel Johanni nõdrameelne
Naer meelde:

,,Kas mõistad, sa hull, hull, hull "
juuksed töufiwad püsti.

,,Kutsar! pööra tagasi, ma ei lähe kuSkilegi! —"
tahtis ta praegu hõisata, seal tul i talle aga meelde,
et ta rumalasti teeks.

,.Lähen ma tagasi," arutas ta, ,,siis saamad mind
teised wälja naerma, kodufed ka, kes mind alles eile
Nõnda armsalt jumalaga jätsiwad. Aga sest poleks ka
suurt miga, ma wötaks nende naeru heameelega wastu,
lna kannaks puhas, pealegi oleks see emale ja isale
ka üsna meele järele olewat, uga siis olen ma ka Ag-
uesest ilma, päris i lma: isa ega ema ei saaks lubama!
N hea küll, kui nad ei luba, siis laseme wägise —
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meel wälja tuleb? Wiletsust?

AgneS oleks talu tööga harjumata, ei, käige talu
eluga harjumata ja ma teeksin ta õnnetumaks, ei. ma
ise oleks õnnetu olewat, kui ma näeksin teda wiletsuse
sees weerlewat; sellepärast edasi — tema pärast edasi,
ainult tema pärast! ,,Nöö!" kisendas ta lõpeks, nii et
kutsar tagasi waatas ja uaeratas, sest seda juhtus arwa,
et saks tõllast hobusid ajas.

Ka Kaarel märkas seda kogemata sõna. Ta
ärkas wähe ülesse — jäi aga peagi jälle mõtetesse.

Järsku tuli talle meelde, et tal üks lahti wöt-
mata kiri taskus oli. Ta teadis, kes selle oli saatnud.

Ettewaatlikult wöttis ta kirja põue taskust wälja
ja waatas adressi. Selgesti wöis näha, et kirjutaja
käsi oli wärisenud. Ta wöttis kirja lahti, postpaberi
seest wälja ja luges:

Mu süda!

Silma meega mõtlen ma Su lähtumise peale, mida ma
la silmameega pean nägema! Kaarel, ma foowin Sulle
palju unne, palju, wäga palju! Kui sa oma õnne
lõige kõrgema tipul oled, siis maata seda wetkest mää-
lestust, mida ma filmaweega olen kastnud ja nende
huultega fuutellenud, millega meie oma armastust weel
eilegi kinitafime. ,,Iumal hoidku Sind!"

Sinu õnnelik ja õnnetu
A g n e s.

,,Ia Jumal hoidku Sind!" kordas Kaarel.
Need sõnad oliwao talle nagu wähe woerad.
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Wöis olla, sest neid kuulis ta oma õnne soowides ka
esimist korda, nõnda ep olnud talle meel keegi öelnud.

,,Ia Jumal," (selle sõna peale pani ta rohkem
röhlu) „ hoidku Sind!" — Need sõnad kolasiwad
tõesti kenasti!

Kaarel pööris lehe ümber ja leidis sealt weikese
tutikese juukseid, mis roosa siidi paelaga kmni oli-
wad seotud.

Ta andis kalli mälestusele suud ja pani tasu
raamatu wahele.

Wanger pööris pööris maantee peale.
Noormees waatas tagasi ja tahtmata tuli pisar silma!

Nõnda lahkus Kaarel, nVnda nimetatud ,,herra"
Vein, käsu isa majast, kus ta ligi aasta õnne päiwi
^li maitsenud, kus ta nii palju röömu oli leidnud,
"ts ta niipalju õnne päiwi ja Shtaio läbi oli elanud,
kuhu ta oma kõige kallima oli jätnud, kuhu tal aga
^ hirmsam wiha mees läbi akna oli jäänud wahtima.

Ta süda oli raske — ja miks? KeS wöib seda
'eletada? Ehk tuleb sellest, et seda saatjat ligi ei mSt-
bud, kes kõiki juhatab ja saadab.

Mis? —

Tubli tunnise sõidu järele oli herra Rein ImnaS,
As ta ka warsti laewa astus ja Riiga - - ja sealt
br i is i sõitis! Head teed!!
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XIX.
,,Oi, mis kenad majad, aiad, aknad, uksed, kardi-

nad, klaasid, ukse käepidemed, trepid, räästad, katused,
korstnad, lilled, tiwid, uulitsad, jalgteed, hobused, tõllad,
rattad, kutsarid, herrad, habemed, riided, naisterahwad,
neiud, neiutsed, heraksed, lapsed " prrrr r !
hüüdis woorimees ja see oli ühe nooremehe mõtetele
punktis, kes tõllast wälja astus, woorimehele raha
maksis ja ühe uhke maja trepi peale astus ning
kella tõmbas.

Weel korra waatas noormees tagasi selle kirju
näidendi peale. Pea jäi kirjuks — see oli Prantsuse
maa pea linn Pari is, aga mitte emam Willandi/
ega Pärnu!

Noormees polnud keegi muu, kui herra Rein ehl
Kaarel. Uks läks lahti ja Kaarel astus sisse. Tema
ees seisis kaunis kuiwetanud, süsi musta Prantsuse
habemega meeS, läikima nööpidega kuub selgas.

,,Kas prohwessori herra kõdu peats olema?"
küsis Kaarel Saksa keeles, sest Prantsuskeelt ei möist-
nud ta pea sõnagi.

,,Hu6 V0U162-V0U8, MONNMr?"*) küsis ukse hoidja
nooremehe käest ja waatas tema tolmust ülikonda, kus
juures ta kurja näo tegi; sest Paris on ka kelmide
poolest kaunis kuulus!

Nüüd sai Kaarel aru, et uksehoidja ei mõista ta
teelt, sellepärast wöttis ta ka onu Reinu kirja, mid"

' ) ,Ms teie tahate, hcrra?"
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see prohwesforile oli kirjutanud, pSue tasust wälja ja
andis ukse hoidja kätte.

Imeliselt waatas uksehoidja kirja peale, siis waa-
tas ta jälle noore tolmunud mehe otsa ja ütles talle
midagi, millest aga Kaarel mitte aru ei saanud ja
sellepärast taunis tõsiselt küsis:

Uksehoidja wöttis ukse jälle lahti ja kummardades
Näitas ta käega wälja, nagu paluks ta Kaarelt wülja
astuda.

Kaarel ei saanud midagi aru ja kummardas ka
wastu, ega läinud mitte wälja.

Jälle näitas uksehoidja käega wälja ja kummar-
das. Kaarel kummardas ka

Selle üle nähti uksehoidja wähe pahaseks saawat
la sundima healega rääkis ta midagi, millest Kaarel
lnitte põrmugi aru ei saanud

»Mis teie soowite?" küsis Kaarel taunis kart-
lilult.

„Wälja!" kisendas wiimaks uksehoidja waewases
!aksa murdes.

Nüüd märkas Kaarel, et teda tõesti wälja käs-
takse minna.

,,Aga mu kiri?" küsis Kaarel jällegi saksa keeles.
Ukse hoidja nimetas prohwessori nime ja näi»

tas jälle käega wälja.
Niisugune mäng läks Kaarlile ta liiale ja paha-

selt küsis ta:
„Andke mu kiri kätte!"
Ka ukse wahil nähti kops üle maksa wöi matsa
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läinud olewat ja siis, kui Kaarel tema käest kirja hak-
kas püüdma sai ta nõnda wihaseks, et ta Kaarli käest
kinni wöttis ja ta uksest wälja surus.

Pahaselt latsus Kaarel ust lahti teha, aga see
oli juba lukku pandud.

Heledat naeru oli ülemalt poolt kuulda. Kaarel
waatas ülesse: kaks noort, wäga õrna naisterühmast
waatasiwad üle palkoni ääre Kaarli peale, kes tema
hulka läinud katse üle jälle sisse tungida, isekeskes
wist naersiwad.

Neiud nagu möistsiwad Kaarelt, jätsiwad naeru
ja waatasi wad üksteise otsa, kadusiwad aga siis
majasse.

Kaarel latsus jällegi ust lahti wötta, aga ei saa-
nud. Ta kõlistas waljuSti.

Kõik jäi wagusi. — Kaarel ootas.
„ Missugused silmad, pea — missugused! ! !"

mõtles Kaarel ja õhkas.
Kaarel raputas pead, nagu tahaks ta niisuguseid

mõtteid laiali ajada; ja läksiwadgi laiali!
Kaarel waatas uulitsa peale, kust ta palju uudist

leidis.
Aga wiimakS läks seegi igawaks ta kõlistas

uuesti ja waatas ülesse, ilma et ta isegi oleks tead-
nud miks.

,,Taga hullemaks," seletas Kaarel, „ Jumal teab,
mis täna saab, ühe sõgedaga ma juba koos olin, aga
aja wiiteks oleks seegi praegu olewat! Kui aga kõik
Prantslased niisugused on, siis pean ma warsti M
koristama.
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Jälle wahtisiwad taks imeilust lõuna maa neiut
-- niisugust, nagu neid üksi lõuna poolne loodus jõuab
kaswatada, Põhjamaa nooremehe peale.

Just sel ajal läks uks lahti ja ukse hoidja tu l i
Nahtawale, aga missugune ta nüüd oli? Koguni
^ i mees!

Suure kummardusega ütles ta waewases Saksa

„Palun sisse astuda!"
Noor mees astus ka sisse. Uks pandi jälle lukku.
„Palun järele tu l la ! " rääkis ukse hoidja.
Mööda suurt keerd treppi köndis Kaarel ukse
juhatusel ülesse. Mööda edasi minewat korridoori

vao nad wiimaks suure kahepoolega klaasukse
Kurde.

Ettewaatlikult astus Kaarel wöera Prantslase

Klaas uksest paistis, tema nägu tale wastu! —
"aarel nägi, et see üsna unine oli.

Tasa wöttis ukse hoidja klaas ukse ühe poole
ja laskis Kaarli kaunis weiksesse eeskotta.
Pea tSmbas ta ukse enese ees jälle kinni ja jättis

sinna, millest üks uks kuhugisse teise tuppa wiis.
S i i t pidi ka Kaarel edasi minema. Põksuma

, pahema käega juukseid silitades, koputas ta
pihta.
Oh kui kartlik oli see koputamine!
Sees pool lükati nagu tooli mööda põrandat

?asi, siisgi jäi aga kõik üsna magusaks, ka alatine
Eputamise wastu kõla: „sisse!" jäi see kord tulemata.
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Kaarel oli kähe wahel, mis pidi ta tegema? weel
koputama, ehk ootama. Ta walis teist.

Jällegi läks mõni minut mööda, aga ühtegi.
Edasi minna, ilma juhatuseta, ilma lubata, pol-

nud Kaarli meelest loguni ilus. Ta sirutas käe wälja,
et uuesti koputada. Ettewaatlikult tõmbas ta kaks
esimist sõrme, — ,,koti nõela ja Pika Peetri," nagu
rahmas kutsub — kokku, surus pöidla köwasti pika
Peetri peale, et sõrmedest kSwem koputamise wasar
saaks, et paugud wähemalt heledamad, aga siisgi kom«
belisemad oleksiwad, et ometi leegi neid kuuleks, nkse
lahti mõraks ja mäest noort meest sisse laseks, ehk
ehk kuhugile mujale juhataks, kust ta jälle kord otsa
pääle saaks.

Parajasti oli ta oma teada esimife paugu annud,
aga mitte seda saanud, sest uks oli selle wahe sees
lahti läinud, ja ukse peal Kaarli ees seisis pikk kui-
wetanud mees, kes terawa pilgu ja kurja näoga noore
mehe otsa waatas.

Kohkunult jäi noormees tema otsa silmama, mõne
pilgu järele tu l i talle alles meelde, et terwitus andmata
jäi, mida ta ka kõhe ära katsus parandada.

Wastu kummardus nooremehe terwituse peale ol i
kaunis ,,luiwa päraline," see on niisugune, millest
weikest auupakkumist wöiS lugeda.

,,Ma olen noor muusika õpilane Kaarel R —."
rohkem ei jöuudnud Kaarel ennast esitelleda, kui wöeraS
herra tema wiimase sSna käest ära wöttis.

,,Rein, Wenemaalt?" oli wöera rutuline, aga
lühikene küsimine.
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, , I ah ! " wastas Kaarel kaunis kohkunud häälega.
, ,Soo!" wastas wööras, aga niisuguse heale ja

rõhuga, millest selgesti mSista wöis: „Näitab, et
Rein mulle ühe puu käru selga on määrinud."

Selle öeldud ,,soo" järele pööris wööras herra
jälle tuppa, nagu ei paneks ta noorest mehest midagi
tähele. Et aga Kaarel ukse taha seisma jäi, pööris
herra jälle ruttu ümber ja nagu kästiwolt rääkis ta :

„ Tulge ometi sisse, ma ei wöi teid ju mitte wöö-
ruses wastu wötta!"

,,Nii moodi Võetakse mind wastu, nii külmalt,
nii törkuwalt!" mõtles ta ise eneses, kuna ta uksest
!^fe astus ja paar sammu eemal seisma jäi.

Pikalt sammus wanapoolne herra mööda tuba
edasi ja tagasi. Teda nähti, kas järele mötlewat, ehk
°li ta wihane, sest ega ta muidu oma habet parema
käe sõrmedel mängida ep oleks lasknud.

Selle aja sees oli noorelmehel aega mõne pilgu
enese ümbruse peale saata.

Suur laud, rohilise kalewiga käetud, mille peal
hulk paberit, enamiste kõik noodi paberid, ja raamatuid
" l i . Laua köhal rippusiwad mitmed mähemad ja kakS
suuremat pi l t i . Kõik oliwad muusika meeste pildid.
K f raamatuid.ja lehta oli üks lagedam plats jäätud,

peal kolm weikest naistetahwa pi l t i längus olewa
najal seisiwad. Üks neist näitas wanem

wist kähe teise ema. Teine pool nurgas oli
er ja selle körwal r i iul , mille peal jällegi noodi

"hed ja raamatud asusiwad. Riiul i ülemale jao peal
"Ei iialgi!" 5
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seisiwad mitme- sugused puhumise mängu riistad ja
niiiuli kast. Nurkades, weikeste kolme nurgaliste r i iu-
lite peal oliwad mitmesugused gipsi kujud, kõik aga
muusika ilmast.

Weel oleks Kaarel edst silmanud, aga seal lõpetas
wana herra oma käiku ja jäi Kaarli otsa waatama,
nagu tahaks ta tema wiimast mStet ära lugeda.

Noorel mehel oli piinlik.
,,Ometi üks kord!" mõtles Kaarel, kui wana saks

rääkima hakkas.
,,Siin kirjutab mulle mu wana tuttaw ja sõber,

ma ütlen: „sõber," sõnas herra, ,,et muusika elu laien-
duseks, — liiga palju öeldud, —" lisas ta wahele,
,,et muusika elu laienduseks ta teid siia on saatnud.
M a näen aga, et teid katfu ei maksa, kui palju teie
mõistate, käik seda saab aeg ette tooma! Tagasi ei
wöi ma teid ka mitte saata, seks on mu endine sSber
liiga kallis mulle! Ma ütlen teile: teid saab wastu
wöetud!"

,,Wöi nii, wSi na!" ohkas Kaarel, lellesse need
sõnad nagu tule sädemed hakkasiwad. ,,Mind tahetakse
armu poolest wastu wötta, seda ei ole, kas wöi
kõhe tagasi."

,,Auuline herra!" ütles ta madala tagasi hoidma
häälega, ,,ma palun wähe sõna!"

,,Noo!?" jäi teine suurde silmadega nooremehe
otsa waatama, nagu küsiks ta: „ Missugune Mooses
nüüd sinu pihta on löönud, et kalju ka wett annab?"

,,Armu poolest ei wöi ma mitte siia jääda!"
,,Ia kuhu siis?" küsis herra.



,,Koju!,, oli wastuS.
Pahaselt waatas mana herra wastase otsa. Teine

Pidi noormees tema meelest olema, kas üliteraw, ehk
ülirumal. Ja nagu selle peale wastust saada hakkas
ta habet sasima.

, , Ia siis Jumalaga!" ütles noormees, tegi wei«
keie kummarduse, pööris ümber ja läks.

„Parem pööran koju, kui minuga nii ümber käi-
atie; parem olen, mis olen. Aga — mängimist mul ei
latsuta, wöetakse armu poolest wastu, et ma nii libe
ei ole, kui õppinud herrad — ja ometi on mul küllalt
nii palju ofawust, et ma kedagi teist selles eksamis ei
tarda, ei, armu ma ei taha, seks on mul liiga palju raha
wabriku herra Königi poolt kaafas!"

N i i mõtles noormees. Nõnda mõteldes polnud
ta aga tähelegi pannud, et sisse tulemise ukse lörwal
ka teine selle sarnane seisis, millest tema nüüd sisse
oli lippanud. Ust enese selja taga kinni pannes, sai
ta alles aru, et ta wöerasse köhasse oli juhtunud.
Natukene maad temast eemal feisiwad kaks noort neidu
söögi laua korda säädimise juures. Neid nähes waban-
das ta ennast, et ta kogemata uksed ara oli waheta-
nud ja täis holboust tundes pööris ta tagasi.

Wana herra tõsine nägu töi Kaarlile enese tund-
tnise jälle tagasi. Uut ust lahti tehes tuli wana herra
tema poole, hakkas ta õlast kinni ja ütles: „Kuule
noormees! Ma olen järele mõtelnud, teie jääte siia.
Seda tunnistab ka teie uste ära wahetus!"

Nende sõnadega lükkas ta ukse kinni ja jättis
Nooremehe oma tuppa.



,,Aga mitte armu poolest!" sõnas Kaarel, kuna
ta paluwa, aga ka ettewiskawa pilguga wanaherra
otsa waatas.

,,Pöhjamaa Hispanlane!" hüüdis wanaherra ja
löi paar korda Kaarli öla pihta. ,,Kas Põhjamaal
niisuguseid weel palju on? — Ärge olge nõnda kär-
situ, oodake, waadake enne ümber ja siis, kui soowite,
wSin ma teid täielisele proowile w3tta: Minu l on
ju see üks puhas. Teie eneste paremaks läbi saami-
seks ei taha ma Teile proowiga kõhe kaela langeda!"

Selle peale ei olnud nooremehel pea midagi was-
tata, ta ehk oleks omaks kaitsmiseks weel midagi öelnud,
seal tu l i aga keegi naisterahwas nende tuppa ja pa-
lus ül i lahkel keelel papat lSunat sööma ja kadus.

,,Chri<3tine!" hüüdis wanaherra noore naisterühmale
järele. ,,Kas ei oleks wVimalik lõunaga wähe oodata,"
kõneles ta, kui noor naisterühmas jälle ilmus.

,,Meile on üks noor sõber kaugelt Venemaalt siia
tulnud, ta saab meie majasse! jääma, sellepärast palun
talle ka lauale aset muretseda!

Nende sõnadega pööris ta Kaarli poole ja teda
noorele naisterühmale esitelleoes sõnas ta: ,,Kaarel
Rein, noor muusika õpilane!" ning naisterahwa poole^
pöördes ütles ta : ,,(5hristine, minu wanem tütar,
praegune maja perenaine!"

Weikest kummardust tehes kadus noor neiukene
toa ruumidesse.

,,Tema see üks seal ülemal palkoni peal o l i , "
mõtles noor mees, kuna wana herra jälle mööda tuba
edasi tagasi köndis.
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Tüki aja pärast jäi ta norgus peaga nooremehe
«tte jälle seisma ja kaunis järsku ütles ta:

,,Olge head, tulge mu järele ma pean teile elu-
ruumid kätte näitama!"

Ja sõna lausumata astus noormees oma juhataja
järele. Mitmest lambrist ja toast läksiwad nud läbi,
kuni wana herra pool lahti seisma ukse juurde seisma
jäi ja noore mehe sealt sisse laskis.

,,Siia wöite elama jääda! Soo/oin teile head
«dasi jöuudmist minu katuse a l l ! " lisas ta juurde.

Nende sõnadega jättis ta nooremehe üksinda!

Üksi istus Kaarel oma kambns, mida mana
prohwessor temale oli näitanud. Omad tolmused riided
oli ta ära puhastanud, näo puhtaks pesnud, waewalt
Mhtawad ning alused karwakesed, tulemase kihwade kas-
wandiku, käe seljaga hästi l igi silitanud — ja nüüd
istus.ta sellakile wastu sohwa seljatuge toetades ja
mötles> Teda nähti nii sügawasti mötlewat, et tal
aega ep olnud ka oma ümbrust järele waadata. Nähti,
Nagu ei näeks ta seda ilusat weikest kambrikest, kuS
ta edespidi aset pidi wötma, kus ta oma üirbdusi ja
röömusi pidi tundma, ja kus ta kauaks pidi elama
jääma!

Ei kambrikese ilusad pabsriga löödud seinad, ei
see kena raamatu r i iu l , mitme kümne kuldköitega raa-
Watuga, ei kena sohwa ilusa eeSlauakesega, mille peal
alles hilja wälja tulnud luuletaja Heine ,,Vuch der
^ i d seisis ja mille wahelt kui noormees teda oma
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näpu wahele oleks wötnud ja teda läbi oleks waata-
nud ime kena naiöterahwa pildi oleks leidnud, mis
teda neist sügawatest mMetest eht ülesse oleks urata-
nud; — ei ka see ilus harmonium, raamatu r i iul i
kZrwal, mille peal kena wirnakene mitmesuguseid raa-
matuid, muidugi noodi raamatuid, nähti olewat; —
ühe sõnaga, mitte midagi selles kambrikeses — para-
disikeses ei tömbanud praegu tema tähele panemist
enese peale, ei uratanud sellest mõte unest!

Ja mis ta mõtles?
Ta mõtles oma enese elu üle: armas plaani tule-

wasele elule, rajas wundamenta tulemastele ette wötetele.
Ja missugune tundeline noor inimene, pealegi

neel noormees, kelle peas tulewik nii kena kirjadega on
maalitud, ei peaks küll niisugusel korral mõtetesse
langema?

Kaugelt oli Kaarel siia tulnud; siia wörsi wöö-
rasse, suurde linna ja weel mitte muidu, mitte reisi
tarwis, waid ennast elule, kuulsusele ette walmiötama,
kes siis Agnest auuga wöis omandada.

, , Iah, ma tahan näidata, et ma mees olen,"
mõtles Kaarel iseeneses, ,,ma tahan näidata, et ma
ennast jalgade alla ei lase tallata! Näitab, et mul
siin majas jäävamat sõbrust saada ei ole. Ja see
wanamees!?"

Kaarlil tõusis tahtmata külm üle teha: nii halwaks
pidas ta seda wanat herrat.

, ,Ma tahan neid sundida mind auuStama," ütleS
ta pool tuuldawalt ja ta silmadest paistis ürituse
läik. ,,Mino peetakse wist mõneks Wenemaa käruks,
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wöi Siberi koeraks, aga ma tahan näidata, et meie
Maa meestel ka midagi on, mis neist järele ei jää!"

,,OH kallis Agneö!" ohkas ta, ,,sina mõtled ai-
nult minust head, sina ainult tunned mind, mu ingel!
Aga oota, küll meie näeme jälle teineteist ja siis ei
lahuta meid enam keegi!"

Siisgi kõigis neis arutustes ei saanud Kaarel
omale rahu, ikka nagu midagi puudus weel, mille üle
ta weel otsustanud ei olnud! Ja kuidas wöis ta
ka rahu leida, kes ta nii reisist wäsinud, nii ürita-
tud oli

Lõuna söök oli lõpetud ja mana herra andis
wärku laua äärest ülesse tõsta, mille peale ka kõik
Walmis oliwad.

Kaarel oli seda aega igatsusega ootanud, sest nii
waikselt, nii häbelikult, nii piinlikult ei olnud ta iialgi
enne söögi laua juures istunud. Ja kuidas pidi ta
«nnast ka üleSse pidama?

Wana herra, keda ta oma lodumaal Reinu sõnade
lärele päris lahkuseks pidas, nähti täna üsna tusane
olewat, wöis olla, et ta parem ehk ei olnudgi, küsis
aga mõne arwa küsimise: ,,Kas teie Prantsuse keelt
â kõnelete? kaS teie ilusti la reisisite? Kas teie kaua

luba muusikaga tegemist teete? — ja kõik; ja nende
peale wastas ka Kaarel niisama lühidelt — ja jällegi
?li jutt otlas ja lusikate, kahwlite ja nugade isekeskes
lutu ajamine oli ainus, mis nende nelja inimese toas
^emisest kuuldawat tunnistust andsiwad. Küll katsusi-
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wad neiud isekeskes juttu ajada, sest selleks nähti neil
täna suur isu olewat, kuid kahju, sündis see Prantsuse
keeles, ni i et Kaarel sest midagi aru ei wöinud saada,
wöis aga ometi arwata, et neiud just temast, ehk kõige
wähemalt tema üle mõne sõna lasksiwad libiseda, sest
ega muidu noorem Sde Julie, keda wana herra enne
sööki Kaarlile, kui oma lodu ,,pesa munat," oli esitel-
lenud, ni i terawasti noore mehe otsa ei oleks waata-
nud, siis ülikawala, aga siisgi süüta näo teinud ja
Christinega midagi rääkinud, mille üle aga wana herra
kurjad silmad tegi — ja tüdrukud ka kõhe mait jäiwad
ning mähe ära punetasiwad. Aga, kes keelis neid
hoolega järele waatamast, kuidas Kaarel ennast ülesse
pidas ja kes keelas neid siis üksteise otsa waatamast
ja silmadega kõnelemast? E i wana herra waikne olek,
ega Kaarli oma teada küll kombeline üleSse pidamine!
Naisterahwas on ikka naisterahwas, ja Kaarel sai wäga
hästi aru, et neiud just nüüd materiali korjasiwad,
et pärast isekeskes seda rohkem seletada ja sekeldaga.
Ja nüüd, kui wana herra ülesse tõusis, nüüd tundis
ta noormees, kui palju kergemaks ta süda läks! Aga
wana herra oli tütarde mõtetest ta wist wäga selgeste
aru saanud ja enne, kui Kaarel laua ääreft sai lah-
kuda ütles ta kaunis lahkelt Kaarli poole pöördes, mis
noore muusika mehele üsna ime näitas olewat:

,,Aga noorsöber, ega teie ennast ometi jälle oma
lambrisse waugi ei taha panna. Teie kraam on posti
majast kõik juba ära toodud, selle üle ei maksa teil
enam muretseda. Aeg on ennast ümbrusega tutwustada!"

, O o ! " mõtles Kaarel iseeneses, ,,näha on, et see
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härra lahedam ja söbralisem ka mõistab olla!" Ja
nagu imestades jäi ta mana herra otsa waatama.

,,Wabandage mind," sõnas maja isa edasi, »et
ma ise teid kõigega tutmustada ei m0i, aga selle eest
on mul kaks nooremat, kes selle waewa enese peale
wötawad!"

„Lapsed!" hüüdis ta ära minewale tütardele
järele, ,,teie kõhus on sellele noorele herrale meie maja
tuttawaks teha. Praegu on ilus suwine i lm : minge
aida ja tehke sellele kauge wöerale ta siin olemine arm-
saks. Pealegi on see teile heaks keele harjutuseks, kui
teie ühe sündinud Sakslasega juttu saate westa!"

Küsides waatasiwad noored naisterahwad teine
teise otsa, neil näitas, nagu wastumeelt olewat, et isa
just nüüd neile, kus nad isekeskes noore wööra üle
tahtsimad otsustada, selle sama ,,kaela saatis."

„Mi t te, auustatud herra," wastas Rein häbelikult,
«ma ei ole mitte sündinud Sakslane; kas siis mu
eestkostja teile sellest ei kirjutanud, et ma talupoeg
olen ja mitte saks?"

Naeratades waatas mana herra noore, sirge mehe
otsa, lellel wähene puna palgel seisis ja kes praegu
Nii ülimehine wälja paistis.

,,See on ju üks kõik," wastas wana naeratades,
«olgu teie talupoeg wöi mitte, siiisgi wöite teie, tui
sündinud Sakslane keele poolest, ja ma loodan ka
edespidi muusika poolest, mu tütardele koolmeistriks
olla. Peame ju wana sõbra Reinule ka õigust andma!"

Ehk küll Kaarel selle peale midagi waStata tahtis,
^ l i see tal möimata, sest wana herra algas tütardega
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jut tu, millest noor muusillane umbes arwata mõis, et
ta neid noomis.

,,Olge siis nõnda lahke ja minge meie aida waa<
tama!" lisas ta Kaarlile ja kadus oma kujutuse
tuppa.

,,Olge head ja lähme siis peale," sõnas wanem,
mustade sätendawate silmadega neiu.

Kaarli l ei jäänud ka muud üle, kui neiudega
ühes minna, ehk ta küll parem oma poole oleks sam-
munud, kui sinna.

Peagi pidi Kaarel aga tunnistama, et ta neiu-
dest ülekohtuselt oli mõtelnud: mõlemad oliwad mööra
wastu hästi lahked ja peogi pööris jutt ühe ja teise
küsimise pealt pikema kõnede sisse. Iseäranis nähti
neiudel isu olewat meie-maa elu järele pärida.

,,Aga kui ma küsida tohin," päris wanem 0de,
,,teie nimetasite meie papale, et teie mitte Sakslane
ei ole?"

,,Ei kuidagi moodi!" wastaS Kaarel imeks pannes
,,Teie saate wist meie arusaamata oleku üle küll naerma,"
wabandas noorem, ,,aga teie kõnelete ju saksa keelt?"

, , I a seda küll, aga Sakslane ma küll ei ole, ei
sündimise, ega ka meele poolest. Saksa keele rääkimine
on meie maa rohkem»haritud inimeste wiga. Ärge
pange mitte liiaks, kui ma seda wähe laiemalt seletan.
See maa, kust ma olen, on ammust aega Venemaa
all, Wenemaa jagu. Suurem ehk ülem seisus on sisse
rändanud Sakslased, kes lauase walitsuse järele oma
keelega imet on jöuudnud teha. Kui praegusedgi meie
maa alamad walitsejad on nad oma keele igale poole
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weie maale toppinud, küll kõhtudesse, küll koolidesse,
nii et iga wähegi haritud meie maalane teda peab
Mõistma. Meie maa päris rahmas on nõnda nime-
tadud Eestlased, ehk Maamehed ja nende seast olen ka
Mina. Selle keele olen ma koolist saanud.

,,Siis olete teie loguni ühe ise rahma sugu?!"
hüüdis Juulis imestades.

,, Iah, toguni isesugu laps, Mongolia suguharust!/
wastas Kaarel uhkelt.

, , Ia neid on palju ka?" küsis ChriStme uudis-
himuliselt.

,,Ligi million, peawad end loguni ise rahmaks!"
oli Kaarli wastus.

,,Ligi mil l ion!" hüüdis Iuul ie, nagu ei tahaks ta
seda uskuda.

,,Ma pean imeks panema, et teie koolides sellest
sugugi ei räägita, et Wenemaal l igi ehk peale 3 mil-
joni Soome sugu rahwaid elab ja meie oleme üks
Neist," wastas Kaarel, kuna ta kaunis terawalt Chris-
t i otsa waatas.

,,AH Finnlased(Soomlased) ?" kõneles wanem öde,
olen palju nendest kuulnud, nende sepa osawusest.

Nende lahkusest ja heast südamest," ja siis nimetas ta
ühe raamatu nime, mida ta Wenemaa rahwastest olla
lngenud, mis aga Kaarlile tundmata oli, ,,ja teie olete
Nis ka Finn?"

,,Mina olen Maamees wöi Eestlane," wastas
ja ei lase enesele muud nimet peale tembeldada!"

,,Ka mina olen Kasakatest lugenud," seletas Ju -
lie wahele.
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,,Ka need elawad Venemaal!"
,,AH Julie!" noomis wanem öde, ,,mis sa kasa-

käid Soomlastega segad, need on ju toguni metsmehed!"
,,Aga, mis önn meil on, ̂  seletas noorem edasi,

,,et meie nii laugelt inimestega tutwaks saame!"
,,Wenemaalt on ju mitmed praegu meie muusika-

ülikoolis," wastas Christine.
,,Öige, õige!" hüüdis noor neiu nagu midagi

lauast asja meelde saades, ,,ka krahw Lewsky on ju
Wenemaalt."

„Krahw Lewsly?" küsis Kaarel imestades, ,,kust
köhast see on?"

„Lewsky on juba teist aastat siin muusika üli-
koolis, ta on Warschawist, üks Poolakas, wäga armas
meie maja sõber," seletas Christine.

,,Ia täna õhtul saab ta meie juures olema," l i -
sas Julie rutusti wahele, ,,küll teie, herra Rein, warsti
tuttawaks saate!"

,,Ta on selleks liiga suurt sugu!" wastas Kaarel,
kuna ta peaga kahklustades nikutas.

„Krahw Albert Lewsky on wäga sõbralik ja rikas
meeS, lahe iga ühe wastu," taitses Julie Lewskyt.

Nende sõnadega waatas ta sügawalt Kaarli otsa,
siis pööris ta ruttu öe poole ja nagu midagi tähtsat
Seldes ütles ta: ,,Meie peame tuppa minema, talli-
tus nSuab!"

— Ja neiusid kunis toani saates läks Kaarel
oma lambrisse.
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„Tõesti armsad inimesed!" rääkis Kaarel omas
toas sellakil sohwa najale laskes. ,,MiZ lõbusad ja
mis lustakad ja kui kenad, ime kenad — esimised,
lelledes ma nii täielist iludust olen näinud. Ja Chris-
tine! Missugused silmad? Elawad söe tükid. Ja
missugune waade? Süyaw ja läbi tungiw. Ja otsa
esine? — kõrge, mille üle nöidlikud juuksed lokkowad;
ja see örn puna ta walgel näol, need roosi huuled,
käel — oh ma ei mõista rääkida, kõik terme keha ehitus
nii täielik, nagu seda ainult pildi pealt leida wöib!
Ja öde — just niisama sugune, aga lapselikum, wcel
lapselikum, weel kenam, aga tast tuleb ehk weel täieli-
kum iludus, kui ta Soe!" —

Ni i kujutas Kaarel neid neiusid enesele.
, , Ia täna saan ma ühe Poola krahwiga ehk tut-

tawaks? See wist on Christine peigmees, ehk tast
saab seda ükskord," armas Kaarel ja lisas sinna juurde:
«õnnelik noormees!"

,,Sa heldekene, kus oled sa saatus mind saatnud?
Kas wöisin ma seda kõik aimata!"

Reisi wäsimus nõudis nooremehe käest oma õigusi:
silmad tikkusiwad ikka rohkem ja rohkem kinni

!a ilma, et ta seda oleks tahtnudgi suikus ta une hõlma.
Pea rinna peale laskes seisis ta lüllakil sohwa nur-
gas ja uinus.

Oh oleks Agnes teda nüüd näinud! . . . .
Selle aja sees oliwad taks noort neiut omas

töö toas ja ägedal sõnal arutasiwad nad uue wööra
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noore mehe üle, kes nii äkitselt nende majasse oli i l -
munud ja sinna kauaks ajaks pidi jääma.

,,Ise aruline näitab ta küll olewat," otsustas
Christine, ,,sönades järsk, seal juures tuline, elaw ja
ühes ka mitte sõbralik, aga mina pean tunnistama:
mulle meeldib see wöera maa mees wäga!"

,,Sina oled ikka kõige iseäraliku asjade poolt,
kõigest neist pead sa rohkem lugu, mis laugelt siia on
tulnud, sa ei tunne ju teda meel sugugi. Mulle on
ta toguni wastu meelt, waata kui uhkelt ta waatab!"
waötas noorem neiu, kus juures ta omale põlastama,
taunis wingus näo tegi.

,,Ei sugugi pole ma imeliste asjade poolt, aga
selle noore mehe uhkes waates on palju niisugust,
mis teda igale ühele meeldima sunnib. Ehk ei meeldi
sulle ta ilus sirge olek, ta walg? puhas nägu ja pikad
tollalad käharad juuksed, mis nii kenasti ta selgeid
siinisilmi meel enam hinnastawad; selles noores mehes
on wist palju kullist asja marjul!" oli Christine kait-
sew wastus.

, I r a räägi, ära räägi," sõnas Iuul ie kiusakalt,
,,ma olen sind juba tundma õppinud. Just niisugused
isesugused on sinu meele pärast! Mis sa muidu rää-
gid, sa ei tunne ju herra Reinu ligemalt, niisamasu*
guseks tagasi hoivttkuks ja mitte sõbralikuks jääb ta
kuni otsani. Sa waimustasid ju krahw Lewsky üle
ka, ja kus on nüüd köit sinu endine liigne liitus? Oh
ära muidu räägi!" pahandas noorem öde.

,,Iulie sa oled tuule pea!" wastas wanem Sde.
,,Kuidas wöib üks talupoeg nii kombeline olla, nagu
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wöeras — ja mis oleksid sa siis temast arwanud, kui
ta kõhe meie ümber oleks lipitsema hallanud? S i i s
wist oleks see sulle meele järele olnud. Ja pealegi
wöib ju olla, et tal armukene kõdu on, sest ega ta
Muidu ni i mõttes waikene, osalt ka kurw ei o l e . . . . "

, , Iäta ometi kõik luulelised arwamised ja wöta
see tuule pea nimi enese kända, mõtle ikka, mis sa
minewal aastas sellel ajal Lewskyst kõnelesid, enne kui
sa teda ligemalt tundsid ja kus nüüd? . . . ."
torutas Iuul ie.

,,Kui sa muust ei mõista rääkida, kui LewZkyst,
siis olen ma üsna wait. Lewskyt pole ma sugugi
laitnud, ega laida ka! . . . . . "

,,Aga ei kiida ka mitte?" küsis Iuu l ie teise jutu
wahele."

Miks pean ma siis alati kiitma? . . . .
,,Aga endise liituse asemel nüüd waikida, on n i i ,

same palju kui laita " salwaS jälle noorem öde.
,,Mitte sugugi, aga inimese üle enne halma kriiti-

kat teha, kui sa teda tunned, on jämedam, kui selle
wöera maa mehe olek sinu wasta!" rääkis Christine
kaunis aritatult.

,,Christine!" hüüdis Iuul ie kiljatades ja pilka-
walt naerdes sönaS ta: ,,aga nii ruttu üht wöerast
urmastama hakata, nagu sina, on ka üks "
fa pidas natuke aega hinge kinni ja ütles siis õige
järsku: „ . . . . suur rumalus!" . . . . Ja siis
hakkas ta ni i naerma, et pisarad üle silmade maha
weeresiwad.
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Christine oli täisti pahaseks saanud Ta oli
tooli pealt ülesse tõusnud ja tahtis oma õele midagi
wastata, aga et see ni i kinni pidamatalt edasi itsitas,
siis ootas ta paremat aega. Warsti lõppes Juulis
naer, sest kaua üks inimene üksi naerab?

,, Ia mis arwad sa Iuu l ie?" küsis Christine
sisemist wiha tagasi hoides, ,,kas ei wöi ma auuga
ühe muusika mehele minna, kes meie konservatoriumi
liitusega läbi on teinud?"

,,Ma ütlesin, Christine, sa armastad seda herra
Reinu!" hüüdis Iuulie ja pahwatas uuesti naerma,
nagu tahaks ta teist päris wihale üritada.

, , Ia muidugi, ja mitte sugugi!" wastas Christine,
kus juures ka temagi kannatus otsa loppis. ,,Ma
ütlen sulle Iuul ie, et sa kergats oled ja täna taemast,
kui see sulle J Sulu kingituSte asemel niisuguse mehe
saadaks, nagu herra Rein on!"

Wihaga rviskas ta oma kujutise käest laua peale
ja lökendawal palgel astus ta kiire sammudega aida.

Iuul ie latsus meel kaua aega naerda, aga wiimaks
loppis ka see otsa ja warsti nähti teda aidas Christi-
nega ühe pingi <peal istuwat.

Öed ei lausunud teine teisele sõnagi.

Wäsimus nõudis nooremehe käest oma õigusi-
Kaarli silmad oliwad kinni wajunud ja ilma, et ta
ise seda ehk oleks soowinud suikus ta une hglma.
Pea rinna veale lastud, nõnda uinus ta!

Oleks Agnes teda nõnda näinud? —
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Ja Agnes nägi teda ja tema nägi Agnest, aga
une sala silmadega, mille abil keha laob ja maim
seal wiibib, kus südame soowid ihaldawad olla. 6aa«
rel leidis enese wabrikust, sealt samast, kus nad wi i -
Nlati nõnda armsalt teine teise kärmal oliwad istunud.

Nad istusiwad teine teise körwal, üksteise silma-
desse waadates. Seal märkas noormees, et neiu sil-
mad mesised oliwad. Ta tatsus neid pühkida, aga neiu
sllma ripsed oliwad nõnda terawad, et Kaarel waluga
omad käed tagasi pidi tõmbama. Walust tõmbas Kaa<
rel omad silmad kokku, ja kui ta neid jälle lahti ajas,
Nägi ta oma ees ühe wana, mana, wanamoori istuma:
la nutwat. Ehmatades kargas noormees püsti, seal
tõmbas aga wanamoor nooremehe jälle tagasi pingi
Peale ja ütles:

,,Nra karda, ma olen sinu enese Agnes!" ja ta
kurwalt otsaesiselt paistis sügaw walu joon wälja.

,,Sa oled ju wäga wana!" wastas noormees
wöerastawalt.

»Aga mis nägu sa ise oled?" küsis wanamoor.
Si is tõmbas ta peegli tasust ja näitas nooremehe nägu.

,,Nu! See olen mina!?" kisendas Kaarel. Ta
oli ka puru wanaks läinud.

S i is hakkas Agnes, see wana eit, nii kö masti te-
wast kinni ja kallistas teda nõnda kdwasti, et Kaarli
hing kmni jäi ja pea oleks wana eit teda surnuks pit-
Iltada wöinud, kui mitte Kaarel teda enesest eemale ei
oleks jöuudnud lükata, nõnda et see maha kukkus.
Suure healega hakkas wana eit nutma ja sellest kõhu-
t d ärkas ka Kaarel ülesse!
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Segaselt waatas ta enese ümber, ta silmad oliwad
kirjud ja keha tikkus mürisema hakkama.

Kätt otsaesise peale surudes hakkas ta mööda
tuba edasi ja tagasi kõndima ja kõigest jöuust katsus
ta mürinaid kõhutamast une näost tagasi hoida.

,,Oleks ma ebausklik olewat, wöiksm ma uskuma
hakata, et Agnes minust ära lahkub, aga see on wöi-
mata, seda ei tee mu Agnes i ia lg i ! "

Ku i Kaarel jälle, nõnda ütelda, iseennast tagasi
sai, istus ta endise köha peale jälle maha, ja et tal
muud midagi teha ei olnud, wöttis ta laua peal olewa
Saksa luuletaja Heine uued laulud ,,Buch der Lieder"
ja hakkas neid waatama.

Kaarel sõrmitses rohkem seda raamatut, kui luges.
Korraga kukkus midagi sealt wahelt wälja. ÜleSse
wöttes nägi Kaarel, et see neiu Christine pilt oli.

,,Wäga kena naisterühmas!" mõtles Kaarel ise-
eneses, ,,aga ega i lu pealt leent ei teedeta," lisas ta
wana rahwa targa sõnaga sinna juurde, pani raamatu
tinni ja halkas jälle mööda tuba käima.

XX.

Õhtu.
Hästi walgustadud saalis käisiwad kaks ilust Soe,

Christine ja Iuulie, üks teise käe alt tinni hoides
edasi ja tagasi. Iga silmapilk wöisiwad wöörad tulla
ja nüüd pidasiwad nad aru, kuidas kutsutud tutwaid
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wastu wötta, sest noored neiud tahtsiwad kõigiti hiilgll-
walt wälja paista.

Oliwad nad ka nüüd tõesti kenad ja mana proh-
wessor wSis õigusega uhke oma kena tütarde üle olla
la waimus kujutas ta omale mõnda wälja maa suure
seisusega noort meest tulewaseks wäimeheks. Aga, et
^da teistele awaldada, selleks oli mana tõsine mees
liiga tark.

Ka täna õhtuks oli wana herra mitugi noort
suure seisusega meest kutsunud.

Kaarel, kui kauge wöeras, pidi täna piduliste
seas olema. Wöib nüüd iga üks ise armata, mis-
suguse Kaarel enese tundis olewat. Tema, see iga
päewane talu noormees, kaugelt Põhjamaa nurgast,
ûs kärud ja hundid inimestega kaarta pidada mängima

!a wäe pulka widama, sealt maa noormees pidi täna
Pariisi pidul olema. Olgu, et see küll kõdune õhtu
pallikene oli, siisgi sündis see haritud Pariisis. Ja
Pariis, Pariis — oli Kaarli meelest niisama sugune,
Nagu uus Ierusalem kaheksa aastase juudi poisi meelest.

Kaarel oleks ennast täna õhtuks haigeks teinud,
sellega ei arwanud ta ka heasti toime faawat.
Üritatult istus ta omas kambris ja tihti waatas

kella, mis täna liiga ruttu nähti käimat.
Juba kuulis ta saalist wöeraste heala, kuulis ka
temale tuttawat nimi nimetawat ja see oli krahw

oma.
Korraga läks uks lahti ja sisse astusiwad mana

Vrohwessor ja üks pikk sirge mees.
„Herra Rein, ja teie ei i lmu weel?" küsis wana
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herra Kaarli käest. , ,Si in on krahw Lewsky," lisas
prohwessor oma jutule juurde, noort wöerast Kaar-
lile esitellides.

„ Krahw Lewsky oli nii kärsitu, kui ta mu tütarde
käest kui uudist kuulda sai, et meie katuse all üks noor
kunstnik Venemaalt olla, ja kõhe palus ta mind, en-
nast teiega tutwustada. Krahw Lewsky räägib wäga
kenasti Saksa keelt ja temas wöite teie omale edespidi
ühe wäga auuwäärt tuttawa leida!"

Köwasti raputas Lewsky noore mehe kätt, just
nõnda kuidas kunagi ühe maalane teise kätt pitsitab,
kui ta teises oma riigi kaas-alama tunneb olewat.

„ Kõige pealt, auustatud maja herra, palun Va-
bandada, kui meie praegu herra Reinuga koduste asjade
üle räägime, ni i palju kui meie teine teist tunneme, —
ja kõhe mitte pidu saali ei tule, mul on ül i armas,
et meie ühelt maalt oleme!"

Nende sõnadega istus ta sohwa peale ja tõmbas
Kaarli enese körwale. Wana herral ei jäänud muud
nöuu üle, kui lahte noort meest üksinda jätta.

Lewsky, Albert krahw Lewsky oli eht uue aja
inimene. Luötikas, naljakas, kombeline — seal juures
oli ta weel rikkas ja kena näoga. Kõrge otsa esine,
süsimustad juuksed, rõõmsad silmad ja wähe kongis
nina, sündisiwad temale just kui juudile katkine kuub,
ehk peenemalt öeldud: andsiwad temale tõsise Poo-
laka näo.

Lewsly ül i lahkus n M i s ka kõige suurema wiha-
mehe ära. Juba esimisest pilgust tundis Kaarel, et
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ys temale suur tuttaw saab, kes temale siinfeK
elus abiks wSib olla.

Ja nõnda see ka oli. Kümne minutise kõne jä-
Nle oli Lewsly Kaarlile ni i ustawaks läinud, et see
temalt nöuu küsis, kuidas pidul tuleks ennast ülesse
pidada.

,,Ho!" naeratas Lewsky, ,,siin elame, kui kunagi
kõdu, ei taha teie tantsida, siis olen ma nõnda kawal,
^ teen teid pillimeheks. Teie olete ju wi iul i peal palju
Mänginud, nagu ma kuulsin?"

,,Wähe kül l ! " wastas Rein.
,,Kas teie oma proowi olete ära teinud?" küsis

Uuesti Lewsky.
,,Ei ole," wastas noormees. ,
,,Hea küll, küll k5ik kenasti läheb!" wastas Lewsky.
,,Nüüd on aga aeg saali minna, nüüd on juba

kõik wöerad kooS."
Ruttu püsti tõustes halkas ta Kaarli käe alt
ja wiis ta saali, kus esitellemme algas. Ka

ja maja tütardele ei jätnud naljakas noor krahw
tutwustamata.

,,Aga auustadud tuttawad ja külalised!" rääkis
ahw Lewsly omalt istmeelt ülesse tõustes ja kõikide

külaliste tähelepanemist enese peale pöördes, tes siin
ehk seal paari, ehk rohkema salga kaupa saalis koos

ja üksteisega jutu westsimad. ,,Meie sekka
üks noor kunstnik ilmunud, kes warem ehk hiljem
i knnstniwks tahab saada. Meie kõhus on. teda
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aga enne proowile wötta, kas tal ka kunstniku osawust
on, mis tal muidugi saab olema. Kas olete, mu
auulikud herrad ja prouad ja preilid nii lahked ja ta-
hate selle otsustamise oma peale wötta.

Iga l t poolt wastati: ,, jah!"
,,Krahw Lewsly, mis tegu see nüüd on?" küsis

Kaarel paluwalt oma tuttawa käest.
,,Ei, ei, nüüd ei maksa enam midagi, kord peate

teie ometi ette astuma!" wastas Lewsky.
„ Praegu rääkis ta mulle, et ta wiiuliga omale

esimesi loorberist tahab wSita! Kas olete auustadud
külalised rahul?" naljatas Lewsky edasi.

, , Iah," oli mitmelt poolt kuuldaw wastus.
,,Aga mina, tui siit maja inimene," rääkis Chris-

tine oma Se körwalt üleSse tõustes, kes LewSky wi-
gurid wäga heasti tundis ja pealegi weel täna, sest
krahw Lewsky ja Rein oliwad just praegu nende kör-
wal olnud ja nendega juttu ajanud, ja mitte sõnagi
sellest mängust rääkinud, ,,mina olen kohustadud oma
maja külaliste eest seisma. Ühel õppijal ei pruugi
muu kellegi ees oma eksami proowi teha, kui õpetajate
ees. Seda on herra Albert krahw Lewsky ise omast
peast wälja arwanuo ja muud keegi!"

,,Aga, mis heale enamus teeb?" küsis Lewsky.
Christine seletuse järele ei wastanud nüüd keegi

midagi. Tänuliku waatega hinnastas Kaarel Christinet
ta kaitse kõne eest.

,,Ei aita wist midagi." ütles wana maja herrs
noore mehe juurde tulles, ma loodan et teil südidust
küllalt on meie ees midagi mängida. Krahw Lewöky
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^egi küll nalja, aga ma palun teid, olge nõnda head
la mängige midagi. Klaweri kaaSmängu möiwad mit-
Wed ligi mängida ja kui mitte muud keegi, siis peab
herra Lewsly seda tegema!"

Ei aitanud siis muud, kui Kaarel pidi mängima.
2ust niisama suurt imestust, mis Kaarel wabrikus
sünnitas, sünnitas ta ka siin. Need healed, mis Kaa-
lel täna õhtul wähe mörisema käega omast wiiulist
wälja nöiutas, ei olnud mitte igapäewased. Üleüldine
vaimustus ja rahul olemine oli Kaarli mängu palk.

,,Ma ütlesin teile, et meil üks kunstnik ühes on,
la seda olete teie nüid näinud!" rääkis Lewsky röömsa
Näoga.

,,Ma ütlesin sulle," sosistas Christine oma Sele
körwa sisse, ,,see mees on palju wäärt!"

Ja noore tütarlapse paled höögasiwad, kui ta Se
otsa waatas, kes wäga heasti oma otsust weel määletaS,
lnis ta Kaarli kohta oli annud.

,,Terwitan teid kauge wööras noormees, teie tu?
lewik on öitsew!" sõnas mana herra Kaarelt kätt pidi
terwitades.

Käik wöerad soowisiwad Kaarlile Snne!

Unesgi ei oleks Kaarel aimata wöinud, et teda
Pariisis ni i moodi wastu wöetalse. Iga l t poolt ar«
^as ta esite karedust leidwat, siis aeg ajalt kareduse
kudumist tema wSitlemise, tema tubliduse, tema osa-
Wuse läbi. Ta tahtis ju näidata, et Põhjamaalasel
lisama sugused anded, nõnda sama sugune osawus on,
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tui lõuna kunsti i lmal ; nüüd nägi ta, et pea kõik teist
moodi oli.

Juba kaks nädalat oli ta muusika üli.koolis käi-
nud, teda wöeti niisama suguse lahkuse ja auupakkumi-
sega waStu, nagu kõiki teisa. Ka söbradest ja tuita-
watest ei olnud tal puudust.

Krahw Lewsky, see lahke ja röömus Poolakas,
oli Kaarli omale tõsiseks sobraks jöuudnud teha. Ja
aega mööda nägi Kaarel, et Lewsky tõesti südame-
lik ja lugu pidamise wääriline ilmlik noormees oli, just
niisugune nagu Kaarli süda igatses.

Juba esimisel tutwaks saamise Shtal, kodusel pidul
wana prohwessori juures, oli Lewsky Kaarli enese
juurde kutsunud.

Kaarel täitis ka noore ilma mehe soowi.
Ja oh kui lõbus oli see noore mehele: LemZky

juurest leidis ta palju noori mehi, kõik lõbusad ilma
kooanikud. Mis siin küll kõik ei räägitud ja kuidas
siin küll ei naljatud! Ja puudus mSnel nalja isU/
siis pidi seda wein awitama!

Meie noormees oli kõige sellega ül i wäga rahul.
Ja kuhu küll krahw Lewsky ei wiinud oma noort

sõpra? Teatritesse, kontsertidesse, m3ne tuttawa juurde
õhtu pidudele jne. jne. Ohtu pidudel mõistis krahw
Lewsky Kaarli andeid ja mängu ofawust miiuli peal
nii kuulajatele ette sead ida, et noormees ikka rohkem
ja rohkem ära pidi nägema, et temas tSesti suured
anded warjul on.

See andis aga nooremehele julgust ja kergitas
temas uhkust.
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, , I u ma tõesti ni i palju teistest rohkem olen!"
Wötles ta tihti iseeneses.

Seda kinnitasiwad ka tema kodused oma ümber
Alguga. Noored naisterühmad oliwad tema wastu
üli lahked ja tihti laskis wana herra teda Christine
kaasmängu saatusel klaweri peal midagi ära õpitud
enesele ette mängida. I ga kord oli wana prohwessor
Kaarliga wäga rahul ja kui tal ka tusane tund oli,
!us nikutas ta nooremehele ometi lahkelt peaga. O l i
lniwg otsas, siis tõusis noor, kena neiu klaweri eest
püsti ja kui Kaarel teda tänas, siis waatas neiu nõnda
!ügawalt ja süüta nooremehe otsa, et see tahtmata
«Ma silmad maha löi. I ga l korral tundis noormees,
kuidas siis ta süda põksuma hakkas ja paled pune-
toma löiwad.

Just üks kuu oli Kaarli õppimise ajast mööda
läinud. Et täna wäga ilus sügisme õhtu oli, oliwad
ksik wana prohwessori perekonna liikmed aias jaluta-
j as . RSemus meel walitses kõikides.

Wana prohwessor istus weikeses suwe majakeses
tänast päewa lehte lugedes, nooremad: kaks tütart ja
saarel könbisiwad mööda liiwatud jalgteesid, üksteise
kile alt kinni hoides ja juttu puhudes.

N i i noore neiude ligi olles, tul i Kaarlile kodused
püewad meelde. Tema ihade ingel, Agnes, seisis tema
lnötetes ja ehk neiud küll kõigest katsusiwad juttu teha,
"ühti Kaarlit täna wäga wähe könelewat.

Aga herra Rein," sõnas Christine, ,,kas teie
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mõtlesite ka Pariisi elust nSnda, nagu teie teda praegu
näete, enne kui teie lodumaal olite?"

„ Mitte sugugi!" oli nooremehe lühikene wastus.
, , Ia mis mõtlesite teie Pariisist?" päris Chris-

tine edasi.
,,Teie mõtlesite, kuidas teie edasi õpite, kuulsaks

saate ja siis mõne kõrge seisuse liikme enesele abikaasaks
kosite? Eks nõnda arwanud teie wist?"

,,Arwasin, ei, aga mis wöimata on wöimata!"
naeratas Kaarel neiu otsa waadates.

,,Mis kohta teie seda ütlesite?" küsis Iuul ie.
,,KSik ei ole ju wöimalik korda saata!" was-

tas noormees.
,,Teie wöite kõik korda saata," seletas Christine.

,,Teie osawus on imeks panna. Ka mu Se Iuul ie,
kes nii käsin liitusele on, olete teie jõudnud ära wai-
mustada. W3i arwate teie, et teil wSimata on, kõrge
seisuste seast enesele mõrsjat leida? See on wäga
wöimalik. Kunst on rohkem, kui seisus ja suurem, kui
suur rikkus."

,,Siisgi pean ma seda wöimatuks," armas noor
mees.

,,Siis jääb aga ainus tee järele, herra Rein,"
wastas Iuul ie, ,,siis olete teie juba kellegile oma sõna
annud!" ja noor neiu naeratas.

,,Nii noorelt!" kiljatas Christine, ,,see oleks ju
herra Reinust wäga nõrk olewat. Herra Reinu sugune
wöiks ju wäga head partiid mõrsja walimisega teha."

Nagu terawam oda, torkasiwad need sõnad herra
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Reinu südamesse. Pal ju ei puudunud, siis oleks ta
löesti häbi tunnud oma armastuse awaldusest Agnesele.

Et niisugused jutud Kaarlile kibedad oliwad, siis
latsus ta juttu telse külge pöördu, mis ka peagi
sündis. —

Täna õhtuks oli ka krahw Lewsky Kaarli enese
iuurde kutsunud ja juurde lisanud:

,,Täna Shtul oleme siis üsna kahekesü koos!" —
Tahtmata, oliwad Christine sõnad Kaarli süda«

kinni jäänud. Lewsly poole minnes, tahtis ta
omast südamest wälja wisata, aga nad oliwad

kinni hakkanud, kui takjad willasesse riidesse.
,,Agnest ma ei jäta!" sõnas Kaarel oma arutus-

tele otsa. ,,Näha on, et need inimesed armastusest
Widagi ei tea!" —

Wäga sõbralikult wöttis Lewsky teda wastu.
Hakkas talle ümber kaela kinni ja suuteles teda mitu
korda.

Kõhe peale söbralise teretamise wötsiwad mõlemad
sõbrad weikefe ümmarguse laua taga sohwa peal istet.

,,Waata, kallis sõber!" rõõmustas Lewsky, ,,kas
a kuu aja eest oleks wöinud uskuda, et sa täna minu,

ssbra körwal Pariisi linnas istud. Ma usun,
ei wSinud sina, ega mina midagi aimata!"

„ Naljakas, jah tõesti naljakas on inimeste käekäik.
Aasta poole-teise, wöi kähe eest olin ma niisama sugune
t l nagu tuhat teist. Wahet une näos nägin

ennast selles seisu korras, kus ma praegu olen.
saatus on armulikult mu peale waatanuo!"
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,,El käsuni puu jäe iialgi teiste puude alla!"
sSnas noor Poolakas.

„Selleks ei wöi ma ennast mitte kutsuda," was-
tas Kaarel, ,,aga inimene ei tea oma saatusest midagi,
ega mõista ka miks teda nõnda aetakse, muud kui ühe
korra näed sa, et sa selle keeru sees oled ja isegi ei
tea, kuidas sellest weel walja peaseda!"

,,Aga oma kuuse sõpruse määlestuseks tahan M<l
täna mähe l i i tu teha!" nende sõnadega wSttis ta shanv
panjeri pudeli kähe pika klaasiga käpist wälja.

,,Söpruse mälestuseks ja kinmtuseks!" hüüdis
krahw Lewsly, löi oma klaasi Reinu omaga kokku js
sõbrad tühjendasiwad mõlemad tilgatumaks.

,,No.räägi mulle, armas sõber, kuidas sa ennast
prohwessori majas tunned olewat?" küsis Lewsky tau-
nis uuriwalt.

Naeratawalt waatas Kaarel sobra silma. T?
male näitas see küsimine mähe politikalik olewat.

,,Mis sa sellega tahad küsida?" päris Kaarel
Lewskylt, ,,ma arwan sul on midagi rohkem sellt
küsimise taga. Kelle üle pean ma siis kõige esmalt
oma otsust awaldama?"

,,Köige selle maja kohta!" wastas sõber.
.,Tähendab: ta Seksid ei tohi ma arwustamatt

jätta?"
,,Neid pead sa iseäraliselt kritiserima, see on !̂

noorte meeste mood," wastas Lewsky.
„ Mitte mood, aga ainult, siis räägiwad noored

mehed neiudest, kui neil iseäralised tundmused ^
mastu on," seletas Kaarel.
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,,Wöi on sul prohwessori tütred juba nõnda kal«
^ks läinud, et sa neid teise nooremehe kuuldes ei taha
" i ta?" naljatas Lewsky küsides.

,,Sinu sugusega wöistlema hakata, oleks mul ru -
malus olewat, prohwessori tütred-Sekesed jätan ma
Muie ja mõne teise sinu seisuse liikmele, mina olen
"eist liiga madalas!" oli Kaarli lühikene ja tõsine
wastus.

„ Eksitus, armas sõber, see on alati halw, kui
Wimme ennast liiga madalaks peab. N i i tõesti, kui
N̂a praegu siin olen, wöin ma julgesti sulle suu sisse

ütelda, meist wöib wäga hästi kälimehed saada!" k0-
Neles Lewsky tulidusega.

,,Seda ei wöi iialgi sündida!" sõnas Kaarel
lindlalt.

,,Ei i ialgi?" küsis Lewsky suuri filmi tehes.
«Ja niisugusest tublist mehest ei tohi ma mitte sugu-
last saada, ei sõber, see oleks sinust l i ig olewat!"

Kaarlile kõlas see Lewsky ,,ei i ia lgi" nii imeli-
kult, et ta tahtmata nukraks jäi.

,,Olgu li ig ehk mitte, ma olen seks wäimata.
^Ui ühe inimese käed liikumiseks kinni on seotud, oma
enese armsa ja hea tahtmise järele köidetud on, ma
^ siis ei liigu nad ka mitte enam," wastas Kaa-

üritatult.
«Hoo! siis oled sa juba seotud, sa armastad te-
^ist juba ja wäga pönewalt!" hüüdis Lewsly

kuna ta klaasi jälle täitis ja öeldes: ,,söber,
õnne peale!" tühjendasiwad nad klaasid.
,,Ma ei leia seda sugugi nii naermisewäärt ole-
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wat, nagu sa seda praegust pead: armastus on fee
inimeste ülem hüie, ka mina olen selle jumaliku sala«
duse sisse kummarkülle waatanud, tunnen sellest ka
suurt eluhüüd ja jään ka sellesse, kuni ma weel l i i -
gun!" wastas Kaarel.

,,Ka mina mõtlesin ja mõtlen weel praegu nii,
aga inimene ei tohi oma armukese walimifega ,,pime
kukke" mängida: fee on sellega ennast köita, keda ta
esimisel pilgul omale hea leiab olewat. Inimene jä-
tab halwema ja walib parema!" seletas Lewsky.

,,Aga mehe truu sõna?" küsis Kaarel, ,,mis sa
sellest arwad?"

,,Kas sa olid siis mees, kui sa oma sõna andsid?
küsin ma su käest, meie oleme weel praegu alles noo<
red inimesed, kes tihti meele ürituses mõnda korda
saadawad, mida nad pärast peawad kahjatsema. Oota
ma räägin sulle lugusi ja ütle mulle siis, mis sa

neist arwad:

,,Ma olin seitseteistkümmend aastat wana, kui
ma alles isa juures kõdus wiiblsin. Warschawi Poola
mõisnikkude pensionist, kus ma kaswasin ja koolisin,
käisin ma suwel lodu. M u isal oli walitseja, nimega
Kranowsky, lellel ime ilus tütar Maria oli. Üsna
ilma, et ma sellest aru sain, hakkasin ma seda ime
kena Poola pannat*) armastama. Oh, kuis mu süda
tLuseb, kui ma selle neiu peale praegu weel mõtlen.
Kenal fuwisel õhtul, kenamas rohtaia nurgas awaldasin

*) Preilit, neiut.



159

Ma talle oma armastust. Ja tema? Ta hinnastas
mind wastu armastuse ja ühe magusama suutellemisega!"

,,Sa õnne laps!" HSiskaS Kaarel rSSmust läi«
kiwa pilguga.

,,Sugugi õnne laps!" wastas Lewsky ja ta ter«
West lehast paistis üritus. Kuula, mis ma räägin:
Sügisel, kui ma ara pidin minema jätsin ma Mariaga
jumalaga ja mõtle, mis ta mulle ütles: ,,Ma jään
sulle truuks, aga kui sa parema leiad, ei riisu ma su
wabadust!" Mulle oliwad need sSnad terawamad, kui
^erawam ohaka piste. Ma hakkasin ta õrna kaela
ümbert kinni, ma musutasin ta palesid, ta huula, ma
laksin ja nutsin. Aga ta üli tähtsad sõnad jäiwad
Mulle meelde ja kui ma wanemaks sain, tundsin ma
ära, et meie tokku ei wöi sündida. Ka isa, kui uhke
Poolakas, Poola mõisnik, ei oleks seda iialgi lubanud.
Teisel aastal rääkisin ma oma tallikesega pikalt ja lai-
ult sest, ja ta oli tark, meie lahkusime teine teisest,
kui sõbrad ja mitte enam armastajad. Mu süda M
lälle lahe, temal niisama. Nüüd on ta juba mehel.
3a mees on praegu meie mõisa peal asjaajaja ja ta
proua, endine minu pruut kirjutab mulle tihti kirjasid,
aga need on sõbra kirjad ja muud midagi. Mis sa
arwad sellest loost!"

„Selle üle pean ma meel järele mõtlema," was-
tas Kaarel.

,,Ia teine on selle sarnane," rääkis Lewsky edasi.
^,Siin Pariisis, nime ei taha ma nimetada, sain ma
ühe Prantsuse mõisniku noore tütrega tutwaks. Neiu
Meeldis mulle. Isa soowis meie armastust. Ja minu



160

õnnetuseks hakkasin ma armastama. Siiski pea pidin
ma nägema, et see naisterahwas mitte naisterühmas
ei ole, waid noor saadan, niihästi oma elukombetes,
kui ka tönes ja liikumistes. Ehk ma talle küll truu-
dust olin töötanud, siiski murdsin ma oma sõna —̂
ja ei tea praegu temast mitte midagi! Miks ei peaks
ma halwema maha jätma, kui ma paremat wöin
saada," lõpetas Lewsly.

,,Köik need kõned panemad mind mõtlema," was-
tas Kaarel.

Just sellel pilgul koputas keegi ukse pihta.
,,Sisse!" hüidis Lewsly ja Kaarli wastu ütles ta :
,,Soowin sulle ka head walimist! Rohkem ei saanud
ta ütelda, sest üks nende noor sõber astus sisse ja
peagi pööris jutt teiste asjade peale.

Saatus, juhus — üks ja seesama, ,,ja kes ju-
huse peale maja ehitab," ütleb õnnis Faehlmann, aga
ometi on saatus see, keS tihti majad ehitab, neid pa-
remini kokku seab, kui osawam puusepp, neid aga pa-
remalt lõhku mõistab, kui tu l i ja wesi. Si isgi, kui
inimene sellest saatuse keerust ühte ülemat saatjat ei
juhtu silmama, Teda arusaama, siis hüppab ta nii-
sama kinni mässitult seal saatuse sees, nagu kinni
püütud purikas, wöi haug mõrra sopis!

Kaarlile oli wist saatus ka kõik need jutud ja
juhtumised elutee peale saatnud, et tema kindlust tat-
suda. Raske südamega astus ta oma tuppa ja süga-
walt mõtles ta nende sõnade järele, mis Lewsky te-



Male oli ütelnud. Küll tatsus ta põik teesid otsida,
aga neid ta mõistus ei leidnud. Ka wana Reinu
Mõtted üsasiwad endid Lewsln ütelustele ja aegajalt
andis Kaarel Lewslyle täie õiguse.

,,Ma olen oma sõna küll annud, aga seda wöin
Ma ka murda, kui ma omale parema peaks leidma!"
seletas wiimaks Kaarel enesele. ,,Siis on mu kõhus
aga Agnesele kõik ära seletada ja ma usun ta annab
Mulle andeks ja waatab selle, kui oige teo peale.
Lapse tegusi teemad ju ka wanemad inimesed!"

Ja just sellest pilgust, kui Kaarel omas targas
arus mõistma hakkas, et tõsine armastus ainult siis
wöib olla, kui mõlemad ühest seisusest, ühe hariduse
pulga peal peawad olema ja ara unetas, et tõsine im-
Mese eluõnn südamelises kokku leppimises on, sest pi l-
gust kogus tema silma ette üks uus togu ja see oli
Christine. Ta isegi ei saanud aru, kust see tul i . Ta
tundis, et Christine nii armas ta meelest oli, niisama
Mahe, kui Agnesgi, seal juures aga ilusam ja proh-
wessori tütar. Oi , kui huwitaw see kõik ei ole!

Seal juures tõusis aga Agnese pilt seda elawa-
lnalt tema silmade ette. Algas wördlus, aga otsust
ta ei annud, ta ei saanud weel seda teha, sest pea
põhjus puudus. Ta ei teadnud ju, kas Christine teda
armastab, ehk mitte. Küll oli noor neiu niisugust
wäk annud, aga Kaarel oli arg edasi ajamiseks,

meel ühel ilusal sügisesel õhtul, kui nad kahe-
aidas palju oliwad rääkinud, niihästi kodusest

A i elust, kui ka praegusest siinsest elust, pakkus
"aarel, ennast wabandades, selle pildi, mis Heine

»,Ei iialgi!" 6
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luuletuste wahele wist oli ununud, Christinele tagasi.
Kaarlil oli luuletusi ligi. ,,OH ma unetaja!" kiljatas
Christine, ,,ja teie olete teda waatanud?"

,,Ma ei tunnud teid meel ja juba esitlusest ohtaft
saadik olen ma alati tahtnud seda teile tagasi anda,
sest lubamata wara on ülekohus enese juures pidada!"
wastas Kaarel.

,,Iah ta on ju nii inetu! kahjatses Christine,
,,ma tunnen üsna häbi!"

,,Wabandage, ta on ju nii ilus, nii armas
et "

,,Et?" küsis Christine ja ta silmad hiilgasiwad.
Kaarel kõkutas, sSna ei tulnud tal üle huulte.!"
,,Et mul oleks lahju teda teile tagasi anda,

lõpetas Kaarel piinliku lönet.
Christine punastas üleni ära.
,,Ma palun jätke ta mulle tänase söbralise õhtu

Mälestuseks!" palus wiimals Kaarel.
Seda lubas ta neiu, ja siin õpitud kombe järele,

andis Kaarel neiu käele suud. Seda mõistis meie
talupoiss juba?

Sellest ajast saadik kandiS la Kaarel Christine
pilti oma tasku raamatu wahel.

Sellest ajast seisis Kaarel tihu sügawates möteteS.
Ta süda oli waewas, ta oli rahutu. Ja kuidas ta
mõtles? Ta mõtles nõnda, et mahel une hingel kõh-
tudes omad tiiwad tema pealt ära tõmbas, wesise sil-
madega woodi peatsisse seisma jäi ja nuttis!

Ja mis ta mõtles? Ta mStleZ:
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„ Nõnda olen ma ennast petnud, oh ma wilets
inimese laps! Ma arwasm, et ,,tema" see ingel pidi
olema, kes mind edeSpidi elu teel saab trööstima, aga
temast on weel paremaid, weel kmamaid! Ja miks ei
peaks ma seda walima, mis parem, mis kenam on?
Kes julgeb mind halwa kinni pida»na sundida? Ja
kes keelab mind edasi tormamast?"

Aga ühes tundis ka Kaarel, et ta rumalasti oli
teinud, liiga waratselt oma südame kinni sõlminud ja
nüüd ei tahtnud ta oma sõna murda.

Aga ka see wöis langeda!
Tihti katsus ta paluda. Aga palme ei tulnud

südamest, ta isegi ei saanud aru, mis see oli, aga ker-
gitust ta ei leidnud.

Õnnis on see mees, kes palwes enesele troos-
t i leiab!

Ja miks ei pea inimene ennast palweS röemsa
tundwat olema? Eks ole ta palwes maimu tiiwadega
taewa wärawatest igawese wagaduse kodadesse rän«
vanud. Eks ole ta ise, ilma ühegi wahemeheta kartmata
oma soowi töigemägewamale alandlikult ette pannud
ja eks ole see teda ise oma hinge õhuga puhunud; eks
tunne üks waga paluja palweft rahu ja röömu, eks saa
ta aru, et taewa Isa teda ise oma hella käega silitab?

Aga õnnetu, tuhat kord õnnetu on see, tes pal-
west rahu ei leia. Hirmus on niisuguse lugu! Ta
tunneb enese igast elaja loomast halwema olewat, sest
nende peale Vaatab weel nende Looja, aga tema —
tema on ära tõugatud, hirmsasti ära põlatud! Sü -

6 '
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dant I5hestaw on niisuguse lugu! Asjata püüab ta
oma muret maha rõhuda, aga igast silma waatest,
igast kortsust ta kolletanud otsaesisel wdib tunda, et
Jumala needmine selle pea peal seisab. Nagu rõhutud
rändaja relsib ta koju — lootes, et ta eest sugulased
ja sõbrad, sooja toa kosutama söögiga leiab, aga teda
teretawad põlenud maja riismed suitsenud waremed;a
mõni inetu sisalik ja räpune wares, kes trotsides tema
otsa waatawad — nõnda tunneb enese inimene olewat,
kui ta tühjalt Köigewägewama trooni eest tagasi pöörab!
Hukatus ja meele ära heitmine on niisuguse ainus
armsam pärandus.

Ka Kaarel tundis ühte osa sellest õnnetusest. Ka
temagi tu l i tühja käega tagasi, saksik mõtted ja sega-
arwamised jäiwad ikka ta südamesse.

Iseäralik oli ka Lewsky sellel ajal. Ta endine
lahkus kadus Kaarli wastu. Ta oli tusane, ei kutsunud
Kaarelt enese juurde ja kotku saades ei küsinud nad
iialgi üksteise mait oleku põhjusi. Ka wana proh-
wessori majasse ei tulnud Lewsky enam. Eesiotsa ei
mõistnud Kaarel sellest midagi tähele panna, aga kui see
lugu edasi kestis, küsis kord Kaarel:

,,Aga, armas sõber, sa näitad kaunis waikne
olewat!"

, ,Mul on rasked päewad elada olnud!" wastas
Lewsky.

, , Ia oma sõbrale ei ole sa sellest sugugi lausu-
nud! " küsis Kaarel ja maatas ül i lahkelt teise otsa.

,,Tule siis täna minu juurde ja ma tahan köit
sulle näl ja rääkida!" wastas Lewsky.
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Kaarel läks. —
Kuidas pidi Kaarel imeks panema, kui Lewsky

ta juurde tormas, teda kallistas ja pitsitas, ni i et
teise köndid ragisesiwad.

,,Ma olen wöitnud, ma olen mSitnud!" hüüdis
Lewsky. ,,S3ber, ma olen iseenese üle wöitu saanud
ja w3in sind terwitada!"

Vtitte kõige wähemat ei wöinud Kaarel Lewsky
sõnu mõista ja imeks pannes, küsides jäi ta sõbra
otsa waatama.

„ Kuule, armas Kaarel, ma küsin su käest midagi.
Mis teeks sa siis, kui sa kedcgit naisterahwast,

ühte tena ja armast naisterahwast, naimu rikast naiste-
rahwast kõigest omast südamest armastad. Sa oled
seda wäärt, et ta sind wastu woiks armastada. Sa
lähed ta juurde ja awaldad talle oma südame lugu —
Pealegi on ta ennemalt selleks awalduseks põhjust an-
nud — sa räägid talle puhas ära, aga ta ütleb sulle
lõpuks, ma ei wöi seda teha! Ja kui ma küsin: kas
armastate teie teist? Si is wastab ta rahul olles
«jah". Ja kui ma küsin, kes see on? S i is Vastab,
kui weike laps oma isale, ilma et ta pruugiks mulle
seda ütelda, et see üks alamast seisusest on, küll aga
kõrge annetega. Ja wiimaks palub ta, et ma seda
kellegile ülesse ei räägiks, sest ta ei tea meel, kas see
t d ka wastu armastab! Mõtle et sa see meesterah'

oled ja Christine see naisterahwag, ütle, mis
sa siis?
,,Ma ei tea!" oli Kaarli lühikene wastus.
,,Aga wat mina tean!" kõneles Lewöly ja kõigist
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tema liikumistest paistis suur üritus wälja, ,,Aga
mina tean!" rääkis ta teist korda. Ma astun tagasi-
M a astun tagasi, ehk see mulle ta lõpmata südawe
walu teeb. Sõber, ma olen laua aega näidelnud, ja
sellest tul i mu tusane olek. Ma ei tahtnud sellest
raalida, aga nüüd teen ma seda, sa oled mu söberl
M a lähen nüdali lohe eest Christine juurde. Meie
oleme tähekesi. Juba ammust armastasin ma seda
noiduwat iludust. Ma nägin, et ta ka mind armas-
tas, aga sest ajast, kui sina seal oled, on ta külmew<
M a tunnen seda, see teeb mulle walu ja nüüd --
awaldan ma talle kdik! Ja tema? Tema ütleb mulle'
,,ta armastada sind, olla sulle oma päewa pildi armud/
oga ei tea, kaS ta sinult roastu armastust leiab?" . . . '

S i i s halkas Lewski uuesti Kaarlile ümber kaela,
suuteles teda ja hõiskas: ,,Kaarel mu sõber, soonD
sulle Snne, ingel otsib sind! Sa oled õnne laps!"

,,Lewsky, sa oled kangelane, eht petis!" wastos
Kaarel ja suuteles teist.

,,Kangelane!" hüüdis Lewsky, ,,aga sina önM
lane!" — Kaarel oli kui uimane. Ta tahtis ära
minna, aga kui Lewsky weini pudelid wälja töi, fi^
jäi ta sinna ja sai rõõmsaks! Selle?
pilgust algas meie söbradele teine aeg. Mõlemate
südamed oliwad niisuguses imelikus olekus, mille iile
nad lindlat seisu punkti ei saanud. Lewsly nimetas
ennast langelaselS, aga südamesse jäi talle ikka haow
Tõsist armastust on wöimata wälja kisluda. Kaarel
oli aga kui maha löödud. Ta ei teadnud, mis ta id'
tegema. SiiSgi jäiwad nad üksteisele sõbralikuks
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enamaste igal päewal oli Kaarel LewSky pool ja pea
lgal päewal rääkisiwad nad armastusest. Jutu wahele
töi Lewsky weini keele lasteks — ja imet! nende sala.
Murelik meel kadus. Nagu ime trööstjat leidsiwad
Nad weinist. See kaotas nellde waewa, tegi nad eneste
Meelest enam suuremaks ja see oli neile nii hea! Ja
Miks ei pea inimene seda pruukima, mis teda nagu
trööstib. Sellepärast pruukisin?ad Lewsky ja Kaarel
seda wägewat trööstijat igal päewal, ning nädalate
woolul kaswas sest kombe, ilma et mõlemad seda oleks
Märkanud, lelle lüüsi nad aega mööda langesiwad. —

Waikselt, sõna lausumata, iStusiwad just sellel sa-
wal õhtul Agnes ja ema weikese ümmarguse laua üm-
ber ja tegiwad tööd.

Wana isa oli kirjutuse toas ja sekeldas paberite
taga. Stegberki polnud näha.

Tihti jättis ema töö pooleli ja waatas kurwalt
oma tütre Agnese peale, keS töös tihti seisma jäi ja
sügawasti ShkaS.

> „ Agnes, mis sa n3nda palju õhkad, sa oled nagu
iseenesest ära, sest saadik kui järgmist sõna
ki ütelnud ema mitte mälja, waid nagu parandades
"sas ta juurde: ,,juba ammust ajast."

I a kuule, kuidas tuul hulub ja kuidas wihma
kuule kuidas ta wil istab!" wastas Agnes nagu
ta juttu teise külje peale pöörda.

,,Tuul hulub küll, aga kuule Agnes, ütle oma
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emale päriselt wälja, tas su südames ka tuuled
ei puhu?"

Agnes l0i silmad maha ja ohkas jällegi.
,,Ma arwan wäga, et sa oma südamega mitte

naba ei ole."
Agnes ei lausunud midagi. —
Terawasti Vaatas ema tütre otsa. Agnes waatas

ikka weel maha ja suur pisar kukkus rüppe!
,,Sa oled ju haige, su pea walutab, kui kahwa-

tanud sa oled? Ma lasen tohtri kutsuda, Agnes,
mis sul on?"

,,Ema, mul ei ole midagi wiga, ma olen muidu
kurw!" õhkas tütar kuna ta haleda näoga ema otsa
Vaatas ja tasku rätiku nurgaga uue pisara silmast
üra pühkis.

,,Agnes, sul on midagi juhtunud, midagi iseära-
list, muidu ei oleks sa mitte nõnda üritatud olewat.
Miks sa ei seleta seda oma emale ehk wöm ma muist
sinu kurwastusest kannatada ehk wöin ma sind kuidagl
moodi awitada?"

,,Ma kõneleks sellest, aga ma tean, sa ei saaks
sellega mitte rahul olema, sa saaks minuga taplema,
mind rumalaks ja jLIedaks pidama "

M i k s kõneled sa nõnda, miks saaks ma oma
tütart asjata enesest ära tõukama," rääkis ema tütre
käest sõna ära wötteS.

,,Miks pean ma seda jõleduseks, kui see ehk jõ-
ledus ei ole. Ütle aga südame pealt ära ja ma awitan
sinu koormat kända!"
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Küsides waatas tütar ema otsa. Ema tundis
tütart — sest ka tema oli kord noor olnud.

„Tütar, tütar," rääkis ta pehme healega ja nagu
wähe naerdes sa oled ju wist oma südame kellezile
öra lubanud ehk kõige wähemalt loodad sa kellegi
peale?"

Kaua seisis Agnes wait. Ta lökendawaift palgeist
oli tunda, nagu oleks ta palawikus olnud.

Sügawasti wajus ta rind alla — aga siis töu-
fis ta jälle kõrgesse ja wajus jälle niisama
tormi tunnistus! Wiimaks ometi. Agnes awas suu
la waewalt kuuldama healega sosistas ta:

,,Aga ometi ei wöi ma teda sallida!"
Nagu rSemu säde lendas ema rinnust läbi, kõiki

unustades küsis ta:
,,Seda? Kes Pariisi läks, Kaarelt wSeh?"
,,Kaarelt, Kaarelt! hüidis neiu sätendawail silmil.
,,Kuis wöiks ma Kaarelt mitte-sallida?!"
Ema oli ennast nähtawalt petta lasknud, sellepärast

ei lausunud ta nüüd ta midadi, maid ootas tütre kõne
lõppu. Tal oli wähe häbil

,,Iohannit ei wöi ma mitte sallida, Stegberki!—
Ja ta oli täna weel nõnda julge ja palus minu käest
Mu südant ja kätt, kus juures ta weel ütles, et ema
sellega rahul olla." Ja nagu küsides silmas tütar
kurwa näoga ema otsa.

,,Ia sina?" peatas ema.
,,Ia mina ütlesin, et see wöimata on anda, mis

Mitte enam anda ep ole "
,,Siis oled sa ometi niisuguse peatüki ära teinud,



5- 170

et sa juba kellegi teisele oma südame ära oled an-
nud, AgneS?"

Jällegi löi tütar silmad maha.
,,Ia mis Stegberg ütleS?" küsis ema pönewalt.
,,Ta halkas mu käest linni ja ehk ma küll lahti

püüdsin kiskuda ei lasknud ta mitte, wiimaks, kui ma
lifendama lubasin hakata, laskis mind minna, kus juu-
res ta lindlasti töötas, et mina tema jooks just ollagi
loodud ja, et ma wastu panemisega wäga suurt ru-
malust teha!"

Rohkem ei jõudnud Agnes mitte kõneleda — ta
süda ei lubanud seda.

,,Agnes, Agnes, sellega teed sa mulle, oma emale,
palju meele haigust, et sa temaga mitte korda ei saa,
ja ometi on ta wöga wiisokas ja peenikese kombetega
noormees. Pealegi armastab ta sind südamest, ma
ütlen weel kord — ta armastab sind nii, kuidas õige
lombetega noormees ühtegi tütarlast wöib armas-
tada — ja mis neel — ta on rikas, tal on linnas
pankas palju raha. Miks ei taha sa teda?"

Niisugused sõnad oliwad tütrele liig libedad ja
südamesse löitowad. Õrnalt halkas ta ema kaela
ümbert kinni, andis talle mitu korda suud ja nuuksu-
des taebas ta:

,,Ma ei wöi, ma ei wSi, armas ema, ma ei salli
teda! Ta ei ole mitte niisugune, nagu sina arwad-
Ta on kölwatu poiss! Ma tunnen teda weikesest saadik.
Ta on raha armastaja, see on tema ülem iha. Nik-
laks, hirmus rikkaks tahab ta saada ja ma ei soa
mitte aru, mis põhjuse pärast ta mind nõnda hirmus
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, ma tunnen selgesti, et see kellegi armastus ei
ole. Jumal teab, miks kiusab ta mind!" Ning mitu
korda suuteles ta meel ema.

,,Agnes, tallis Agms," seletas ema tütre palesid
ia pead silitades, ,,kallis tütar," ära kaeba asjata.
Ra saan kõigest sellest loost nSnda palju aru, et sa
ühte teist armastad ja sellepärast näitab Stegberg siuu
Meelest hunt n»3i käru olewat. Aga ütle nüüd mulle,
kas see ,,keegi teine" mitte ,,Kaarel ei ole?"

Waewalt kuuldama healega kostis Agnes: » I a h ! "
Tükk aega oli ema mait. Kes teab, tas kuulas

^ tütre tasast nuutsumist ehk mõtles ta, mis selle
peale ütelda — aga ema ei wastanud mitte tohe.

,,AtlU on sinust tõesti hale meel," rääkis lõpeks
^ ,,ma olen kuulnud küll, mis armastus on, olen
^ kuulnud et temast lahti ei saada, aga niisugused on
"Mult juttudes. Töe poolest ei leia sa niisugust kus«
Hlt, ja pealegi ei tohi nnsterahwas mitte niisugune
olla. Mina pean küll tunnistama, et mul noorelt
^ 33 peigmeest oli ja minule oliwad nad köit
^ tallid. Meie uoored neiud kiitlewad ju
'elle üle, kellel kõige rohkem peigmehi on ja seda pean
!̂ a ka oigeks liitma. Juhtub nüid, et teegi su maha
lätab, siis peab uus asemel olema, muidu n»5ib terge s t i
vanaks jääda!"

,,Armas ema, kuidas w5id sa nVnda rääkida,
räägid sa niisugust juttu, fee on ju patt!" palus

kuna ta wSerustades ema otsa maatas, nagu
tahaks enam uskuda, et see tema ema on.

,,3a ja, seda pean ma sulle ütlema, nii on asi
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iga ühe neiuga, iga ühe tõsise neiuga, pean ma weel
kord ütlema. Üleüldsi ei saa ma aru, mis niisugune
sõgedus peab tähendama, nagu mõned könelewad; seal
jätta peigmees neiu maha ja see sõge ei teada enam,
mis teha, et hüppa las wöi kaewu! Oi rumalusil
Ma olen selle üle julge, et nad ise weel eneste üle
naeraks, kui nad naerda weel peaks saama! Aga seda
pea tütar meeles: inimene ei ela mitte armastusest,
woid leiwast ja leiwa-körwaseft ja mida raswasem leiwa
körwas on, seda parem on elada. Armastus on ru-
malus, noorte inimeste rumalus! Ah, ah, ah! Ma
ütlen päris rumal rumalus!"

Waewolt usluä Agnes, et see weel tema ema
oli. I ia lg i enne ep olnud ta nõnda wiisi rääkinud.
Nagu tulised sädemed kutkusiwad need sõnad neiu süda-
messe ja waga mitmesse kohta pöletasiwad nad rakud
ülesse.

Mõlema käega hoidis ta nägu kinni ja nuttis
libedasti. Kui aga ema naerma halkas, siis ei jöuud-
nud ta oma walu mitte enam tagasi hoida, waid
lapselikult langes ta ema ette pölwili ja nutnst sega-
tud sõnadega kaebas ta: ,,Pai ema, miks räägid sa
nõnda. Ma tean, et ma su wastu olen eksinud; ma
ei rääkinud mitte kõhe ülesse, et ma Kaarlit armas-
tan, aga nüüd palun ma anna mulle andeks ja

, , Ia lepime jälle ära!" wöttis ema sõnast kinni,
tuna ta haleda pilguga tütart silmitses. ,,Ma näen
selgesti, et sa alles laps oled ,weike laps. Oleks sa
wanem olnud, siis poleks sa ennast mitte petta lasknud!"

,,Pai ema, mind ei ole kegi petnud, ma olen
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sellega ise rahul olnud, ainult mul on walu, et sa
Kaarelt niisuguseks pead. Usu — ta on auus mees ja
saab sind ja isa auustama ja armastama! Aga ma
palun, anna mulle andeks! „ Andeks ma annan, aga
Ma pean sulle weel midacn seletama,,,

Selle wahe sees oli Agnes jälle ülesse tõusnud ja
tooli peale istunud. Kui ilus oli ta nüüd, selle nu^
tüse näoga! Tõesti — oleks Kaarel teda näinud!

„ Kuule, Agnes, kuule, mis sulle su armastaja ema
räägib ja ma oleks wäga röömus, kui sa selle nöuu
järele weel teeks. M u l on kahju, et ma rohkem ei ole
walwanud, aga kui sellest ka head tuleks! Aga kui
laua?"

,,Igawesti, surmani!" 3hkas Agnes wahele.
„ Astat poolteist!" ütles ema kibeda näoga. „ M a

ütlen, rumalad jutu kirjutajad seletawad niisugusest ar-
mastusest omas juttudes! Ma ei saa aru, miks nad
seda ei kirjuta mis tõesti on? Igawene armastus on
küta — aga seda wist jõuab üksi Jumal. Inimene ev
ole aga mitte Jumal, ega saa ka mitte olema!" kin-
nitas ema pahaselt, luna ta oma töö käest ära pani ja
ennast parema käega weikese laua najale toetas. „ Tun-
nista ilma, maata sinna sisse, ja ehk küll armastust sa
ka otsiks seda sa ei leia, ei leia. Ainult armu jampsi-
mist küll — seda sa leiad. Maata sa ülemat, wöi ala-
mat: igal pool üks ja seesama wiga. Alamad lähemad
Mehele ja wötawad naised ainult sellepärast, et neil
tarwis on mehele minna ja naisa wötta, kui seda
Mitte nende maja pidamine, ei nSuaks, muidu jä-
t l nad selle teo ka tegemata! Elu tarwitus inimese
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loomuga ühendatud on meie talupoegade abielu»pölwede
pea põhjus, seda olen ma oma elu sees iga pidi tähele
pannud ja leidnud et see tõsi, wäga tSsi ou. Armas <
tusest ei ole kusgil juttu ehk kui seda ka taga aetakse,
siis ainult kolm nädalit enne ja pärast pulmi. Pea
põhjus on elu tarwitus ja see on ,,raha." Keskseisu-
seks pean ma taupmehi ja käsitöönika — ja mis on
siin? — ,,raha" jällegi raha! ülem seisus — ka see
püiab raha läbi omale ja oma lastele paremat käekäiku
kätte anda, siisgi aetakse siin weel ühte ise asja taga
ja fee on iludus, mis ka teise seisuse sees suurt osa
mängib. .Iluduse taga ajajad on aga need kõige wilet-
lamad inimese sugu liikmed, sest iludusel ,,kinnituse kas-
sat" ei ole ja sellega wöib wäga kergesti pankrotti jääda.
Sellepärast annan ma ka sulle nSuu peamStet raha
peale püörda, sest armastus ilma selleta on niisama,
kui rääkimine ilma kuulmiseta. S i i s kardan ma weel
ühte asja: Kaarel on edasi lendaja. Ma ei usu seda
mitte et ta siis weel sinu peale saab m3tlema, kui
tema oma eesmärgi tipule on jõudnud. M is oled
sina ja mis on tema? Sina saaks, kui temast alam,
temale ainult elu takistajaks olema.

Üks kunstnik, kes kõrgest seisusest enesele naise w3«
tab, on kõrge seisuse liige, ta waatab röömsa näoga
ilma, kuna alamast seisusest naine teda ainult kinni
peaks, ta elu libedaks teeks ja mis on siis weel ar-
mastus. Õnnetus! Sellepärast wiska omast peast see
noormees wälja ja waata rohkem elatanud inimese pi l -
guga!"

Ema oli oma kõne lõpetanud. Uuriwalt waatas
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ta tütre otsa, nagu tahaks ta näha, kui palju tema
seletus ka tütre peale möjuS. Mõlemad, ema ja tütar,
oliwad niikangeSti mõtetes et nad kolmandama sisse
tulemist sugugi tähele ei olnud pannud. Ja see oli
isa — mana Stein.

Ta oli kirjutus toas tütre nutust healt kuulnud,
ta körwa oliwad ema waljud, siis seletawad sõnad tun-
ginud ja hea meelega tahtis ta nende jutust osa wötta.
Tasa oli ta tuppa astunud ja sohwa peale istunud,
luna ta oma naise sõnu hoolega tähele pani. Tütre
olek mSjus wäga mana mehe peale.

Ta tundis noorte inimeste südameid toguni teisest
küljest, hoopis teise pilguga waatas ta ilma peale, kui
tema abikaasa. Ema ees maksis üksi raha; wana
Steiml oli aga raha elu»reas pea-aegu nulli köha
peal; sellepärast tu l i ka see, et ta mähe köhatas ja
naerma hakkas, kui ema oma kSne oli lõpetanud.

Nagu wähe kohkudeS waatasiwad tütart ema sinna
poole. Agnes läks üleni punaseks, sest ta armas, et
isa kõik oli kuulnud ja tema südame saladused teada
saanud; ema pilk wiibis tõsiselt mehe peal.

„Ometi olen ma hiire saba pidi l inni tabanud,"
seletas isa laheda healega, ,,kuna ta pead raputades
tütre otsa waatas," ,,ena, mis nemad kSik ei tee, aga
mulle ei lausu nad mitte sõnagi, nõndaks, nõndaks
elatakse, elatakse!"

Ei kordagi tõstnud Agnes oma silmi ülesse.
,,Noh, olgu nüid, olgu nüid peale. Pea asi on

aga see, et sa auusafti oled astunud. Miks noored
inimesed oma armastust häbenewad teistele rääkida —
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on mul arusaamata, aga niisugune olin ma ise ka.
Wist ei taha nad niisugust pühadust ilma halwa huulte
kätte anda. Tõsi, tSsi. Aga mul on teie jutu kohta
ka midagi ütelda, kas olete sellega rahul?"

,, Ia muidugi, tüdruk on rumalasti teinud? was*
tas ema.

„ Rumalasti ehk mitte, "kõneles isa, ,,seda ei
taha ma mitte ütelda, andku Jumal, et see hästi on
tehtud. Aga seda tahan ma seletada, armas abikaas,
et sinu mõtted mitte just õiged ei ole "

, ,Sinu moodi jah," wöttis ema sõnast kinni,
,,wist tahad sa jälle raha tallale tormata, aga ometi
ei saa sa päewagi ilma kopikuta läbi ! "

,,Kannata, kannata ja kuula. Küll ma kõnelen.
Tõsine armastus ei ole mitte jampsimine, ei ole mitte
juttudes, ei ole mitte põlata, maid elu ülem wedru ja
önn, elab inimeste südametes ja on wäga talliks pidada.
Läheks meie talupoja neiud armastuse põhjusel mehele,
kui süda on leidnud südant, mõte mStet ja meel meelt,
siis paraneks meie kõdune elu, kannaks tuhandet wilja.
Nüüd aetakse raha, aetvkse i lu taga, aga mis on i lu
ja raha ilma wooruseta, ilma inimsuseta, ilma juma-
luseta. Nüüd uhkustawad neiud peidmeeste hulga üle
ja lähemad kas esimisel Shtul sellele, kes ilus, rikas on
ja neile ,,oh, kuidas ma sind armastan" ütlewad.
Mis on selle taga järg? See igawene õnnetus, mida
meie praegu mitmest majast wöime leida. Pea pärast
pulmi lahkub see sellest, teda ta surmani tSotas armas-
tada, ta on abielu rikkunud, kõige jämedamalt, ja
sellega oma soo, oma rahma õnnetuse põhja mirutanud.
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Kas teie seda ei tea, et ühe maa rahma önn nende
abielu paaride öladel istub. Kust see tuleb, et ühe
pere weikesed lapsed nagu maha jäänud kana pojad
rahutumalt ümber jalutawad ja wöerustades iga tund-
mata otsa waatawad, nagu tahaks nad lüsida:
Oled sina see, kes mind armastab? "Kust tulewad
need noored hukka läinud inimesed, need Jumala
salgajad? Ainult wiletsast, armastuseta abielust.
M inu arust peaks iga neiu, iga naisterühmas ingel,
kuid ilma tümadeta, olema. Ja niisugune pead ka
Agnes sina olema, siis oled sa Snnelik!"

S i in puhkas manamees. Paar korda laskis ta
oma kuiwetanud käe üle kortsus otsaesise libiseda.

,,Iäta mind pilkamata! Wana!" noomis ema
taunis kurjalt abikaasa otsa waadates, ,,sul on lust
ikka minu naha peal tantsida, see on imelik, et sa
kirikherraks ep ole hakkanud!"

,,Ma olen ju praegu teie kirikherra," wastas wana
isa taunis tusaselt ja nagu lõpetades lisas ta juurde,
,,aga lindel meel ja maga süda on see tüür, mis käik
õnnetused jõuab ära wöita olgu ka nad nii rängad,
tui nad on."

, , Ia ilma kopikuta? küsis ema libedalt.
, , I lma poole kopikuta!" wastas wana Stein wai-

mustatult.
,,Oi küll sa aga maga ja tark täna oled, sa

wöiks küll praegu surra!" sõnas ema notkiwalt. Ta
oli kaunis pahane niisuguse töne üle. Wana Stein
ei pannud sest suurt tähelegi ja tasase häälega wastas
ta pahaselt:
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,,Miks sa nõnda räägid — seda ma ei tea.
Nüüd sa soowid seda naljatades, oleks see tund aga
käes, siis oleks sul wesi ahjus!"
,,Miks ma ei pea siis pahane olema, kui lapsed nõnda
nmsi elamad!"

,,Ema, miks laebad sa asjata minu peale?"
palus Agnes ema otsa waadates, kuna ta käed rinna
peale r ist i pani ja ShkaS.

,,Ma kuulsin tütar," rääkis isa liigutatult, "mis
sul püha on, ei taha ma mitte maha tiskuda, ega jalge
alla sõtkuda, usu, looda, armastades pea sõna ja sa
oled õnnelik ja ma ei keela teile lummagile oma õn-
nistust, see on minu soow!"

Waitselt tõusis ta sohwa pealt ülesse, läks tütre
juurde, pani parema käe tütre pea peale ja tasaselt
ütles ta. kuna ta pahema käega neiu palgesid silitas:

Jumal õnnistagu sind!"
Hellasti wSttis tütar isa käe ja andis talle suud.
Kergema südamega, kui iialgi enne, läks Agnes

täna oma magamise lambrisse, aga enne, kui ta ma-
gama heitis, kirjutas ta Kaarlile kirja. Mis Kaarel
sel öhtal mõtles ja tundis teame juba. Aga Agnes!.«
Waene, waene neiu!

Aga miks see tuul ni i sagedasti puhub ja akna
tuukisi lõhub? — Külm
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XXl.
Wihmast ja külmast tuulest hoolimata astus üks

wust kogu ettewaatlikult üle pukkide, mis alla poole
paisu jöe peale oli saetud. Puki lauad oliwad wihmast
kaunis märjaks ja libedaks läinud ja sellepärast oli
togu hästi ettewaatlik.

, , M s siis on, kui ma sisse kukun," mõtles ta
iseeneses, ,,siis on kõik otsas!"

Ta naeris wähe ja siis sammus ta jälle edasi.
Ettewaatlikult, ikka ettewaatlikult!

,,Küll möib aga ka üks inimene kuri olla," sõitles
ta ise eneses. ,,Mis lust on mul neid taga kiusata,
Nla Miks laska neid i lusti elada, ma ise elan ka heasti
la asi on kõik ilus. Aga — ma ei saa kirjutajaks,
^ saa raha kätte, ja ma pean lõppema, sest ma olen
Nwese wöla sees, aga raha — ja raha, see on see
"si, mida ma nõnda hirmsasti armastan. Ma tean,
^ herral on hull raha kõdu ja see jäeb kuni tulewa
^üripäewani sinna, siis peab ta muist wälja andma,
^uist panka panema, ja seniks pean ka mina omaga
salmis olema. Ainus tingimine on — AgneS peab

olema, siis saan ma Steini Väimeheks ja küll
selle eest muretsewad, et ma wana asemele saan.
,,Sellega olen ma ka selle ära neetud Kaarlile
maksnud. Aga ette waatmist on tarwis!" . . .
N i i mõtles see kogu, kes teegi muu ei olnud, kui
'erg.
Noorelt oli ta isa järelt õppinud raha warastama,
et ta iialgi selle eest käristada oleks saanud.
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Meheks saades wöttis ta isa kaupluse enese hoolde seal
tuli aga järsk muudatus: nad mõlemad luksimad ette-
waalamata kombel tammist alla, kus isa surma sai.
Oh oleks poeg ta sinna jäänud! Aga ei! Ta tõusis
roeelgi kui auus ja rikas mees ülesse, sest tal öeldi ju
linnas palju, mõni paarkümmend tuhat rubla olewat.
Aga kes teadis seda? Ainult Stegberg ja kontorist
Ruubert, lellega ta enne koos kauples. Ruubert tun-
nistas aga terwe ilma ees, et Stegberg sellepärast
koupmehe ameti maha pannud, et paar aastat puhata
ja siis Amerikasse minna ja seal uuesti peale hakata,
seks olla tal raha tuhandesi. Stegberg oli niisuguste
juttudega täiesti rahul.

Weerand tunnilise käigu järele oli Stegberg ees-
märgile, Kaelu talusse, jõudnud.

Kurjalt haukudes targas suur kirju loer talle
waslu, pea tundis ta aga teise enese suguse ära, jättis
warsti niisuguse rumaluse järele ning lipitses saba.

Johann pani wäga imeks, et täna Andres talle
wastu ei tulnud. Koera filmist nägi ta läbi pimeduse
midagi iseäralist. Waikselt astus ta ette kotta. Soe
talu toa öhk tuli talle ninasse, ta ei olnud sellega
mitte whul, ta tõmbas nina kärssu.

Wähe aega ootas ta meel eeskojas, siis astus
ta tuppa. Ilma, et ta oleks terwitanud küsis ta:
,,Kas Andres kõdu on?" Keeg' ei wastanud ta küsimise
peale.

Ta kuulas. KVik magasiwad, aga lõukas põles
peerg, mis wisisedes suitsu wälja ajas. Tähendab sula
ilma!



Ta kuulas weel. Keegi oigas taga kambris.
,,Andres! kus sa pagan oled?" hüüidis Johann

kaunis pahaselt.
Pea pärast seda kuuldi sammude astumist — ja

unine mees oligi kambri ukse peal. Tõesti — oleks
keegi tundmata seda meest näinud, ta oleks hirmu pä-
rast mürisenud, nii kõle näitas ta olewat, aga Johannil —
üks kSik. ,,Noh ws sa selle aja elasid?" päris Johann
kurjalt. ,,AH. ema on haige, walwasin seda — uni
tikkus peale — jäin magama," seletas Andres pahaselt
silmi öerudes, ,,wanamoor on päris haige, — tvist
sureb!"

,,Andres, And—re—es!" hüüdis waikne heal
takka tämbrist. ,,Andr—ee—s!"

,,AH? Mis sa tahad? paris Andres üle Zla kambri
waadates.

,,Tule siia!"
,,Pagan wötku ka seda wanamoori; ei sure, ega

ela!" Andres astus tämbrisse.
,,Kes—see—Andres—on—see mees?" kuulis Io»

hann nõrka healt küsiwat.
,,AH — wabriku noor kirjutaja herra!" wastas

Andres. Jälle oli mähe aega wait. Johann tundis
kartust. ,,Poeg — ma su—ren warsti! Aga enne
Mu hing ei lahku, kui sa el taota — — " kaebas
haige edasi — ,,kui sa lubad, et sa selle — mehega
tnitte midagi enam tegemist ?i tee. Ah — ? "

„ Missuguse mehega?" küsis Andres.
„ Sellega — kes su hinge juba — hukka — on
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wiinud — see wabriku kirjutaja" kaebas sureja waemalt
kuuldama healega.

Johannil oli süda täis.
,,Andres, tule siia!" hüüdis ta kurjalt, «Andres

— siia!" ,,Andres, ma lähen Jumala ette — tarda
Teda, Ta nuhtleb sind — kui sa oma sureja — ema
sõna ei kuule luba, et sa temaga midagi
ei taha enam tegemist teha — luba, palu Jumalat —
Ta on wägew. . . . "

Külm wärin tuli Johannil peale; ta pidi maha
kukkuma, õnneks oli seina ääres pink — ta laskis en-
nast selle peale. Sulased magasiwad norinal. Johanni
pea läks segaseks. ,,Luba — tööta seda ja ma w<5in
Jumala ette astuda, ma olen siis oma koorma kustu-
tanud, "palus jällegi haige, aga nii haledalt, uii läbi
lõikajalt, et kiwidgi oleks pidanud kuulma.

,,Iah — ma luban, ema, ma luban!" wastas poeg.
,,Ia sa saad auusat elu elama?" küsis sureja'
,,Iah!" oli lühikene wastus.
,,TSota!"
„ Jumala nimel!"wastas poeg.
,,Armuline Jumal — nüüd tulen ma — kustuta

mu süüd ja wöta mind enese rüppe!"oli meel wHewzlt
kuulda ja ema ei olnud enam

Hukka läinud poeg wöttis ema käed, andis neile
suud ja pani nad rinna peale risti.

,,Löppenud, otsas!" ütles Andres üle kambri ukse
tuppa astudes, luna ta kohkudes ja küsides Johanni
otsa waatas, kes käsi pösekil Mwe najale toetades ahju
ääres istus. Johann waatas ka ülesse, ta oli lohkunud
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ja kahwatanud. Ta oli just seda nägu, nagu inimene
lu i ta küsib:

,,Noh — mis nüüd?" —
Kaua aega oliwad nad üsna wait. Wiimaks

ärkas Johann. Järsku tõusis ta pingi pealt ülesse,
wäristas pead, otsis nagu midagi põuest, tõmbas siis,
weitese paberi trul l i sealt wälja ja andis Andrese kätte.

,,Säh — siin on tunnistused, et teie wabnku
töölised olete, nendega olete teie Siged mehed, keegi ei
puuduta teid ja säh, siin 25 rubla — seda sa tahtsid
j u? " rääkis Johann Andresele raha peosse surudes.

,,Aga ema?" küsis Andres tõrkudes, kus juures
ta suurte silmadega teise kelmi otsa waataS. ,,Aga
ema?"

,,Ema on seal, kus ta on; seal kus kõik wanad
naised õiguse järele peawad olema, mis sul sellega enam
asja, jampsi ju t t ! " waigistaS Johann.

,,Aga Jumala nimel?" kahkles Andres.
,,Mis sa siis talle muud pidid tegema, tal waesel

põleks ju toss muidu wälja läinud, see oli na ,,rohu
eest" — ja Stegberg naeris täie suuga.

Andres nähti wähe wihaseks sawat. Ta urises.
, , Ia sa tahad ennast tõesti endisest laubast lahti

lüüa, sa tahad waeseks jääda, nälga surra ja kes teab
weel kus? Andres! —" ja Stegberg naeris just seda-
wisi, kuidas ikka naeretakse , kui teist naeruga kuhugile
saadetakse ehk naeruga midagi sunnitakse uskuma,
«Andres! — Andres! Äh, üh, äh, hää! Andres!" . .

,,Tont wötku ka sind! Olgu peale. Raha on
ka mida"
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Rohkem ei saanud Andres ütelda, tömmats oli
ta huuled tarretanud, hirmu pärast oli ta wiimase
sõna pooleli jätnud, sest kas hirmsamat wäis meel
enam olla: Ta ema, ema, kes jnba surma waldas
pidi asuma, seisis kambri ukse peal, Ja mis nägu?
Oh hirmus! Walge hauku wajunud silmadega,
Luise kuimetanud näoga, lahtise suu, kõigest kehaft wä-
risedes, mõlema käega ukse postidest kinni hoides kisen-
das ta ni i hirmsa, nii kõhutama häälega, et wiimane
were tilk kähe kelmil soontes ära tarretas:

,,Ara neetud, ära neetud, ära neetud! Sa pettis!
Ära neetud teie mõlemad maa pealt!"

Ja karjudes wajus ta maha. Kärinat oli aga
weel kuulda!

Pauk! Praksumine! Terwe maja nagu wärises.
Maja uks läks lahti. Suur tuule hoog puhus

läbi toa, tuli kustus, peerg kukkus lõukast ja huludes
targas koer eeskojast tuppa ning puges nurka.

Nüüd alles lahkus hing ihust — igawesti,
igaweseks! —

Mõlemad kelmid lamesiwad maas, kui magajad
hirmust ja lõhkumisest jälle toibudes tule ülesse oliwad
saanud wStta.

Pikalt ja mürisedes töusiwad nad wiimaks ülesse
ja waatasiwad ümber. Mõlemad wärisesiwad nagu
haawa lehed.

SSna lausumata otsis Johann oma kübara ülesse
ja astus wälja.

Koer urises.
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Kartlikult waatas Johann wälja — pimedusesse. —
Tuul puhus ja hulus; wihma tilkus, — kõik oli kott»
pime, — eemalt kuuldi wabnku paisu lohisemist.

Nooremehe süda peksis nagu wasaraga. Tal oli
hirm, aga koju pidi ta minema. Ta waatas ülesse.
Pime, ta waatas weel — käik maailm oli tuliseid
sädemeid täis, ta waatas tagasi — ikka suuremaks
läksiwad sädemed. Ta jalg libises ja karjatades kukkus
ta maha. Silmapilk katsus ta ülese tõusta, aga mis
nägi ta?

Ta ees seisis seesama surma mari, mida ta Kaelu
kambri M e peal oli näinud, aga weel kõledam.
Naerdes waatas hirmutus tema otsa. Külm higi seisis
noorel mehel otsa ees. Tahes ehk tahtmata tul i naine
temale ligemale: ikka suuremaks läksiwad tema silmad,
ikka pikemaks wenis käel, ikka pikemaks keha ja wiimaks
oli ta seda nägu, nagu päewane marese-poeg, lellel
alles silmad weel naha all on. Johann katsus ülesse
tõusta, aga hirmutus, see waatas nõnda kurjasti tema
otsa?

,,Mis sa tegid?" küsis naine kölisewa healega.
Johann wärises ega waStanud sõnagi
,,Wasta!" kifendas naine.
Noormees katsus suud lahti teha, aga ei ainust

sõnagi tulnud tal üle huulte.
Tulise wihaga hakkas wanamoor Johanni larwust

kinni ja tSstis ta püsti.
,,Käi edasi!" karjus wanamoor.
Johann tatsus — jalad ei tõusnud! Selle üle

sai aga wanamoor hirmus wihaseks, hakkas tema kaela
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pealt tulise küüntega kinni, raputas teda ja tõusis siis
temaga kõrgele — kõrgele — kõrgele!

Iseäralised mürinad käisiwad noore mehe lehast
läbi, niisugused, nagu neid üksi kõrge kohtade peal
tunned, kui alla waatad, ja wägewasti kurnasiwad
nad nooremehe jõudu. Wiimne kui juuks tõusis tal
püsti — ta oli ise juba kui surnu. Ütlemata kõr-
guses laskis wanamoor ta lahti — ja ta kukkus, ikka
alla poole, alla poole. Juba paistis wabriku pais —
ja Johann nägi surma hirmus, et ta just paisu kukub.
Ta waatas alla ^— ja, ennä! seal oligi mana nSid ja
naerdes wöttis ta teda wastu.

Aga just selpilgul, mil ta paisu pidi tukkuma
andis wanamoor talle rusikaga niisuguse wöpsu külge
pihta, et ta nagu kummi pall laugele teine poole
taldasse pörkaS, kuhu kl minestusesse langes!

Külm tuul puhus wirwendades üle wärisewa wee
pinna. Ida poolne külg lSi seletama. Wihm oli üle.—

»KuS ma olen?" küsis noormees iseeneselt märja
maa pealt ülesse tSusteS.

Ta tõusis istukile. Ta mStles. Aega mööda
hakkas ta meele-märk selguma — tal tuli puhas
meelde. Tal oli külm ta wärises.

,,Kole!" ütles ta iseeneses ja tõusis püsti. Ta
oli jöe kalda peal. Millal ja kuidas ta siia saanud,
ei teadnud ta. Nägemist ei tahtnud ta uskuda; ehk
ta küll selleks oli sunnitud. Tahtmata latsus ta oma
pead — oi, tui walus: suur tutt juuksid oli wälja
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kistud. Ikka rohkem ja rohkem pidi ta nähtud lugu
uskuma (mis muidugi muud ep olnud, kui ehmatanud
meele wiirastus). Tuikulva sammudega ostus ta koju
poole. Pikalt ja ettlwaatlilult j5udis noormees «vii-
maks üle pultide — koju.

Kõik oli wagusi. Eoe, puhas kõdune öhk kosutas
nooremehe maha rõhutud ja ära kohutud meelt. —
Ta oli rökmus, et wwe luu — liikmetega jälle tagasi
oli jeudnud; ja mis on ühe kelmile weel kallim, kui
tema lublid, terwed köndid!

Selle sama paena öhtal leiame meie Johann
Stegbergi linnast.

Toreda sammudega, kaap kübar peas, pabeross
suus ja kepp käes astub ta mööda könni teed edasi.
Kõige toredamas linna jaos jäi ta ühe suure kõrge
maja ette seisma, waatas mähe ümber, astus trepi
peale ja kõlistas kella.

Mõne silmapilgu järele läks uks lahti ja Johann
astus sisse.

,,Kas herra kontorist Ruubert kõdu on?" küsis
ta uhkelt sisselaskja neiu käest.

,,On küll!" wastaS küsitaw peenikese healega ja
kirikum okkad ega, nagu see sel ajal linna tüdrMute juu«
res wäga moodis oli. —

,,Kas ei Vöiks ma temaga mitte praegu kottu
saada?"

,,Wist küll!"
Ja lippama sammudega kaduS tüdruk toa ruumi.
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õesse. Silmapilk oli kergejalgne noor tüdruk tagasi ja
niisama veenikese huultega kõneles ta:

,,Wana herra (mitte härra) ootab teid omas
shreibtsimmeris."

Nagu poleks Johann seda tähele pannud astus ta
sisemistesse ruumidesse.

Polnud tal ju mitte esimist korda siin käia, sek>
pärast teadis ta ju wäga heasti, kus fee nSnda nime'
tatud ,,schreibzimmor" oli. Pen oli ta selle mehe ees,
kellega ta kottu tahtis saada.

Ilusa, mustja merega, punase paledega, süsimusta
nina habemega, wähe tongis ninaga, saleda kehaga ja
süstsätendawate silmadega, noore järgi mehe ees seisis
ta praegu, kellel niisugused silmad oliwad — nagu
neid üksi juutide juurest wöib leida, mis iga kopika
juures uue leegiga loitma halkamad, — tu i nad teda
ligemise kottis juhtuwad silmama.

Kergesti naeratades raputas ta sisse tuleja kätt,
kus juures ta pahema käega sohwa peale näitas et
istuda.

Wähe aega oliwad mõlemad mait, wist ei sündi-
nud nende südamed mitte ühte, wöi kartsiwad nad
teine teisele oma mõtteid awaldada, et sellega uusi
plaanisid, wöib olla kurjasid, ilmale tuua?

, , Ia kuidas lugu praegu on?" küsis wiimaks
Ruubert nagu kannatamata, kus juures ta wähe kurjasti
oma sõbra wöi tutwa otsa waatas.

M i n u arust on lood üsna head" — wastaS
Stegberg rahutumalt, ,,warSti saan ma wabriku kirju-
tajaks, muidugi mõista siis ta wabriku asjade ja



189

kaubanduse ajajaks — muidugi mõista, et siis kSik
hea on."

,,Hea, hea!" seletas Ruubert, kuna ta oma weike-
sid kärnin nina all kcerutc.Z — ,,hea, hea! Äga siis
hakkate muidugi minu läbi kauplema! Noh — wift?"

,,Pca aegu oleks meie plaanid head — wabriku
laup oleks meie käes — herra raha jne., jne — aga
Muned asjad on itka weel tee peal ees, ei nihku, ega
nihku laugemale — ja mis sa teed kui asi ni i on."

,,OIen ma juba palju maa peal imet näinud ja
teist nõnda palju teinud — mis asja tüki poolest siis
Nüüd häda peaks tulema — eest! aga hea lugu peab
Meie pool olema! Eest peab ta laduma" — seletas
Nuubert kindlalt.

„ Oleks, oleks see asi meie käes, siis oleks lugu
hoopis teine, aga, mis pole meie peos, ega taha ennast
ka sellesse anda — sellega oleme meie rohkem paiwis!"
seletas Stegberg. ,,Ütle ruttu, mis asi see wöib
olla — ma lähen rahutumaks, ma ei jõua niisugust
seletust wälja kannatada — ruttu, rut tu?" nõudis
Auubert, kuna ta tooli pealt sohwa peale Stegbergi
lörwa istus.

,,Kannata, kannata, ma seletan wähe ja aru ongi
käeg. — Sa tunned ju mana herra Königi? Raha
^N tal mehel praegu kui raba, aga kahju, et see kõik
kuni Iüripäewam tema kontorisse jääb, siis saadab ta
huist wöerale maale, oma pojale, muist saab panka
pandud, Wöid ise arwata, tas poleks ilus, kui raha
Vi käes oleks, ma olen elu aegne rikas? Sh?"

Ruubert öerus käsa.
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,,No jah, asi oleks iluS, aga selleks pean ma kõige
pealt wabriku kirjutaja olema, kes oma käe peal kon-
toris tood wöib teha, kontori kantsellei wötmed peawab
minnu käes olema, et ma öösiti sisse wöiks minna!^
tööd seal teha, ning paberid korda seadida ^

,,Siis on su hullul nöuu wabriku herra.
omale wStta ehk ära warastada?" küsis Ruubert ka^
natamatalt sekka.

,,Mitte just warastada, aga ennem wötta, ja noh
omale intresside peale wötta," naeris Stegberg paheni^
silma kinni pigistades ja paremat wähe aega pilgub
des, nagu tahaks ta öelda: ,,noh, eks mõista ikke,
mõista!" — ,,Aga selleks pean ma kirjutaja olema^
rääkis Stegberg edasi, ,,kuid — kes mind selleks teeb,
M a olen küll praegu Steini abi, aga see wana ^
tont, see waatab nõnda alt kulmu mu peale, ega
mind korrakSgi üksinda kontorisse. Üks ainus pööre
ja mu lugu paraneks "

«Ja see on?" küsis Ruubert weel suurema
himuga.

,,KaS sa siis ei tea, et Steinil üks ilus
on, Agnes! Kas sa siis Agnesest ei ole kuulnud?"

,,Heldene Jumal — mul on nüüd aega tüdruk
tega mässata? Ma pole enam wnel, kuuel s^
nende peale mõtelnud, ma murran praegu pead,
ma teisa wöiks ümber lüia, ja on see tehtud küll «>"
siis õrnema soo peale mõtted pööran," seletas seltsimes

,,Iust minul see sama lugu. Käige pealt ^
raha tarwis, küll siis kodukanu leian. Aga
läheb Agnest just tarwis. Tema abil wöm ma



191

asemele saada. Wana Stein usub mind ja ma saan
eesmärgile.

,,Aga kuhu Agnes jääb?" päris seltsimees, kellele
!ee asi wähe imelik näitas olewat.

,,Agnesest on mul ta wähe kahju; tõesti pean
Alema, ta on nõnda 3rn, puhas ja naislik, et mul
Praegu kahjatsus tema wastu tõuseks, ta wöidaks oma
pisaratega mu peagi ara, aga tühi kah! — Pealegi
ühendab temaga ühe teise saatus, lellele ma surma
tunnil meel ühe körwalopsu annaks! — häbemata, üks
Niisugune poisikene! — ma wihkan teda, tui juut koera
«ht koer juuti ja selle mehe pärast peab see tüdruk ka
walu nägema, sest tema walu on ka poisi õnnetus!"

,,Sa lähed ka õige mul meheks — saja asjaga
^n sul korraga tegemist, waata, et sa ennast timpu ei
pane!" noomis Ruubert hoiatades.

,,Aga töil need keerutawad ühe ja sellesama aSja
— see on wabrilu herra raha! M a oleks Ag-

üle eht wöidu kätte saanud, luid seal tu l i wa
"wiiul i karjutaja" wahele. Ma tahtsin ta küll eest
Üra saata, ta sõrmed lSwerdada, aga " S i i n
lüi Stegberg lohkudes seisatama, ta oli midagi wälja
ütelnud, mis ju tema oma saladus oli, seda tundis
vga Ruubert ja pool pilgates noomis ta :

,,Sa nääd nüüd, et sa ennast kimpu olels annud,
"N sa seda teiste kuuldes wälja oleks lobanud, aga,
Noh — söbrade asi! Aga tee ometi rutem, mul on su
^II südame peal!"

,,Eks käimata!" hakkas Stegberg jälle peale.
mehed lollid teinud parema käele pai, poiss pea-
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sis Pariisi ja nüüd loodab Agnes kõige ihu ja hingega
tema peale. Kirjutab talle kirjasio ehk ta ise rohkem
wastust pole saanud kui ühe ainsama ja ootab. Emaga
saan ma heasti läbi "

,,Wötku ka sinu lor i !" hüüdis wiimaks Ruubert
ülesse tõustes, ,,kui sa rutem ei räägi, ma lähen ara,
siis pea — lellega sa ise tahad — aru, ma ei jõua
oodata! Just kui lSnga lorutab!"

,,Warsti, warsti tuleb lõpp," hakkas Stegberg
jälle peale. ,,Wana Stein on wana ja nad oleks
sunnitud Agnest mulle andma, kui wend Robert Wen-
darus, keS sinuga praegu suur wölglane, nii kui minagi
olen, siis pole neil abi kusgiltgi saada, pealegi peaks
sa tema mangi katsuma panna, siis kurwastab mana-
mees ja ei jõua enam tööd teha, siis astun ma nende
juurde, hakkan neid toitma ehk luban toita, pärast seda
palun tütre südame, manamees ajab asjad nõnda lau-
gele et ma kirjutajaks saan, wötan Agnese ja olengi
eesmärgil!"

,,AH, ah, ahhaa!" naeris Ruubert kässa kottu
lüües — „ niisugune plaan! Äh, äh, äh, hää!"

Stegberg waatas nagu kiwi kuju seltsimehe otsa,
keS ikka weel naeru kinni ei jõudnud pidada.

,,Mis sa naerad, tas ei ole ilus? Pärast seda
tulen sinu juurde ja siis sõidame sinu enese laewa
peal ära!"

,,Aga las sa tead, et see raha seda maksab?"
küsis Ruubert. ,,Pool miljoni on küll, wöib olla ka
wähe wähem, aga niipalju, kui ma sisse tulekute pabe-
ritest järele olen waatanud, umbes nõnda palju korjab
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küll kokku. Pojale tuleb tal isegi peale 300,000 saata,
on ju ka uus asutaja. Wöi on herra Königil sellest
asjast puudust?"

,,Aga palju mulle tuleb?" küsis korraga seltsimees.
,,Sada tuhat rubla! Noh — oled rahul?" ütles

Stegbeg, fus juures ta ise mõtles: ,,noh, ehk löön sinu
ta üle!"

Üksi silmi waatas Ruubert Stegbergi otsa.
,,Sada Uihat rubla, sada tuhat . . . . sada

tuhat . . . . aga, kui need öhu lossid on?" küsis ta
wiimaks.

,,Ohu lossid — ma ütlen, aita mind, pane
Robert Stein kinni ja ma wannun tulewal aastal
enne Jaani oleme meie Amerikas ja meie oleme rikad
mehed, sina wöid tagasi tulla ju oled sada tuha
rubla rikkam. Anna kätt!"

Weel mõtles Ruubcrt.
,,Aga mamm, et sa mind ei peta?" küsis ta na-

tukese aja pärast.
,,Kelle juures?" naeris Stegberq.
,,Kas sa kuradi sisse weel usud?" nõudis Nuubert.
,,Mitte üks märk!" wastas Stegberg naerdes.
,.Siis löön ma tagasi!" hüüdis Nuubert külmalt.
S(egberg oli kimpuS, nii kimpus kui tits kirikus!
,,Ma panen oma pea selle penle panti, sa wöid

Mind kõhe wangi anda ehk maha laska, elu on mul
weel kallis ja selle sisse ma usun.

Weel mõtles Rnubert
Stegberg oli kui palawikkus, isuga ootas ta otsust.
,,Ka selle tüki tahan ma läbi mängida!" ütles

«Ei iialgi!" 7
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wiimaks Ruubert pikalt," ma usun, et sa mu käest ei
pease, aga tea seda, kui sa mind petad, siis pea meeles,
et mina see olen, kes sulle mölla muretseb, ma wannun
seda kuradi ja tema ema, wana walge hobuse, nimel:
neid ma kardan ja need tabawad ka sind, kui sa peaks
petma?"

Ja pikalt sirutas ta Stegbergile oma käe wastu,
mida see niisama järele mSeldes wastu wSttis.

XXll.
,,Kuule, armas Rein, kas sa pime oled, wöi oled

sa sõge, wöi liiga suure muusika andeline, et sa Chris-
tinet sugugi tähele ei pane! Juba nii kaua Pariisis,
aga ma usun, et sa wist ühtegi kallist pilku selle waese
neiule ei ole linkinud, w3i ei näe sa, kuidas ta su
järele ohkab! Rein, Rein — mis sul on, sa oled
kui wölla al l ! Ütle mulle omeki täna ülesfe, kus meie
mõlemad ni i teine teisega rahul oleme, wöi ei ole ma
su sõber?" küsis Lewsky Kaarli käest.

,,Ei sugugi, kallis Albert — meie oleme ja jääme
sooradeks, aga ma pean ütlema, ma ei taha!"

,,Kuule Rein, armas Kaarel, ära arwa mitte, et ma
sind põlgan ehk ma küll Poola krahw Lewsly sugust
olen, ei ma olen sind niipalju armastama hakkanud,
su kena iseloomu ja su suurte annete pärast, et mul
üsna hale meel on, kui sa oma õnne ei mõista
wastu wötta.
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,,Wöi arwad sa sell õnne olewat?" küsis Kaa-
rel ohates.

,,Mis tahad sa weel rohkem: ilus kui näki näitsi,
pimestan, ilus, hull ilus — ma ei leia sõnu, kui ilus
ta on! Ta isuneb su järele — su mehisuse, su annete
järele, ta tahab sind omaks saada, ta tahab sinuga
ühes elu kända, ühes sinuga kuulsust jagada, ühes ka
oma rikkust — ja sina? — sina oled kui pime Iee«
riku tee Üüres ja ei taha teda? Kaarel, Kaarel!?

,,Albert, ara kinsa mind, sa lõhud mu südame.
Oh, kui sa mind tunneks sa räägiks teist!"

,,Sa oled täna wähe arust ara!" hüüdis sõber
krahw LewZky — talle klaafi weini ette lükates —
,,süh, wSta ja saa targaks, targaks ilma kodanikuks,
aga mitte üksi muusika meheks!"

Sätendawal silmil wöttis Kaarel pika schampan-
jeri klaasi ja tühjendas ta otsani.

,,Nönda tegiwad kõik suured muusika mehed,
nõnda Bethoven, Mozart ja teised ja nõnda teeme ka
meie!" naeris Kaarel tühja klaasi laua peale pannes,
kus juures ta aga jälle ohkas.

,,Aga nemad oliwad la suured armastajad!"
naeris Albert wastu.

,,Aga ka õnnetumad, nõnda Bethoven," wastas
Kaarel libedalt.

, ,Su õnnetus on su oma süüd," pahandas Albert
Kaarli otsa waadates —

,,Kes kässib sind õnnetu olla Kas ei taha ta sind?"
päris Albert.

,,Tahab ehk tahtmata — kus ma temaga lähen?"
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,,Aga eks sa ei ole lugenud, mis Schiller ütleb:"
,,Armastawa paarile on sauna nurgas ruumi küllalt!"
,,ja kes sunnib sind praegu kihlusele — aega surra,
aega elada"

,,T3si — aga, kui keegi juba enne armastab, siis
ei ole seal kellegil wist mitte enam ruumi? Mis eks
ole tõsi?"

,,Pea meeles, et warane wili — häda wili on;
ja ma usun, et sa rumalust, suurt rumalust sellega
oled teinud. W3i on ta liiga kõrgel — et sa siia
tulid ennast edasi harjutama, sest niipalju, kui ma su
elu tunnen, tulid sa tõesti tema pärast, sellest hakkan
ma juba aru saama!"

,,Iälle rumalus, rumalus!" mõtles Kaarel iseeneses.
,,Mitte just sellepärast, mitte just tema pärast, aga
osast ka, tema oli minust kõrgemal, aga nüüd on ta
all — laugel all pool!"

,,Issand ja Jumal! — siis peab ta wist ingel
iluS olema?" küsis Albert.

,,Iust mitte — laugel, laugel meie neiu Christi°
nest taga, null tema körwast" — sosistas Kaarel, nagu
oleks tal häbi olnud.

,,Aga siis on ta woorus ise?" nöuudis jällegi
Albert — ,,Ma soowits seda ka näha?"

,,Ka mitte woorus ise, waid niisama sugune lihalik
inimene, kui teisedgi "

Kaarel hakkas libedalt naerma.
,,OH ei — oh ei! kõik seda mitte, aga — mu

sõna ja ma olen mees ehk tahan mees olla;" kaebas
wiimaks Kaarel õhates.
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See sõna pani krahw Lewskyt mõtlema. Pikalt
täitis ta klaasi, jöi ise ja pakkus Kaarlile.

,,Raske sõlm — kirju sõlm —, aga lahti peab
ta tulema!" hõiskas Lewsky ülesse tõustes. ,,Ta tuleb
lahti!"

,,Ia nüüd ähwardab teda häda!" lisas Kaarel
juurde. ,,Mu wiha waenlane tahab teda praegu omale
kosida ja ma ei tea, mis ma pean tegema! Heldene
Jumal!" Walusalt waatas ta seltsimehe otsa — suur
hele parrel selgest silma meest pistis oma nina silma
lau nurgast wälja ja kukkus wiimaks noore mehe palet
mööda alla.

,,Laf läheb!" ütles Lewsky järsku, ,,Las' läheb!"
,Mbert, Albert! Mis sa räägid? Kas sa sõge

Dled? Ma tapan ta ära!"
,,Sinu armukene ei ole ilus, ei ole parem, kui

teised, ei rikkam? Siin on Christine, tore ilus, aland-
lik, wooruslik, kui meie aegsed naesterahwad kõik, rikas,
tõrgest soost, armastab sind, tui oma silma tera, selle-
peale wöin ma oma pea anda — ja sa ei taha teda!
Hea küll! kummas patt on suurem: jätad sa ühe neiu
waha, kes mitte niipalju määri ei ole kui teine, kes
palju rohkem on ja kes ilma sinu mastu armastuseta
niisama ehk weel rohkem õnnetu on, kui esimine?
Wasta nüüd, mis on suurem?"

,,Kaarel ei wastanud midagi.
,,Muidugi on wiimane suurem patt ja andeks

Mldmata!" wastaS Lewsky ise oma küsimise peale.
,,Aga, kas sa ei wöiks mi hea olla ja teine
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lord mulle oma kallikese pilti näidata?" küsis Albert
naerdes.

,.Siin ta on!" wastas Kaarel tusaselt, kuna ta
käe põue tasku pistis, tasku raamatn wälja wöttis ja
selle wahelt ühe päewapildi wöttis ja ilma selle peale
Vaatamata Alberti kätte andis. Terawasti pani ta igat
sõbra näo muudatust tähele.

Isu ja uudis himuga wöttis Lewsly pildi wastu;
aga kui suureks läksiwad Kaarli silmad, kui ta Lewsly
näolt suurt imestust nägi.

,,Taewas ja maa ja kõik pühad, mis fee on —
see on ju Christine pi l t ! Kaarel, Kaarel!" hüüdis
krahw Lewsky Kaarlile pilt i näidates.

Kaarel oli kui tulise süte peal. Silmapilk tundis
ta oma elsituse ära; aga wühe hi l ja!"

„ Kaarel sul on midagi südame peal! hoiatas
Lewsly.

,,Ma andsin kogemata teise!" wabandas Kaarel.
,,Siis sa ikka pead Christinet kalliks?" küsis

krahw rõõmsalt, ,,ega sa muidu tema pilt i südame
lohas ei konna? Noh, noh, ütle, eks ole nõnda?"

Kaarel ei wastanud midagi.
Haa — tea ka, et wait olemine on , , ja" ! —

Kaarel sa armastad Christinet, kuid endise wari hoiab
sind tcmost weel eemale! Kaarel ma mõistan sind!
Ole röemus — wiimane wöidab!"

Kaarel ei wastanud sellegi veale mitte midagi. —
„ Kaarel, Kaarel!" naeris LewSly suure häälega>

,,Kuule Kaarel sa oled ju nagu puupost, räägi ometi
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Midagi! Noh, noh?" küsis ta Kaarli käest teda rapu«
tades, — ,,masta, waSta!"

,,Sa oled nagu weike laps — tea ja saa
aru! — ma ütlesin ju sulle, et see eksitus oli ja muud
midagi "

,,Aga kust sa tema said?" päris krahw.
,,Nra körweta, ole ometi pikalisem, sa ajad mulle

wägise kopsu üle maksa, mis sa raputad.
,,Hea küll, hea küll; aga näita nüüd teist!" paris

Lewsky.
,,Anna see tagasi" küsis Kaarel mähe pahaselt.
, M — ei! Ma tahan w3rreldes waadata ja

«võrreldes sulle näidata, et sa eksinud oled." . . . .
,,Seda tean ma ise!" wastas Kaarel toredalt.
,,Kui sa seda tead, siis jäta jampsimine ja tee

sedawiisi, kuidas inimese mõistus käsib!" noomis Lem-
sky, kuna ta ise Kaarli körwal püsti sieisis.

,,Kuule Lewsky — sa ajad mu meelest ära, sa
«i tea, mis sa ütled. Ma olen mees, mees, mees ! . . . .
tisendas Kaarel, nagu sõge, mõlema käega pead kinni
hoides ja püsti tarates.

Ka Lewsky lohkus ära. Niisugust ei olnud ta
Ualgi weel enne näinud. Ta waatas Kaarli peale ja
Mis nägu oli see! — Igast tema liigutamisest w3i«
^ige suuremat meele ärritust tunda — ta oli nagu
haige. —

,,Mis sul on?" küsis Lewsky natukese aja
pärast.

„Mitte midagi!" wastas Kaarel. «Anna pilt siia,
Christine pilt anna siia!"
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Midagi ei olnud teha: Lewsky andis pildi
tagasi.

Sätendawal silmil waatas Kaarel pildi peale,
siis pani ta tema jälle raamatu wahele. Ta pidi raa-
matu tasku panema, ei. seal löi ta raamatu uuesti
lahti, wVttis ühe teise kaardi sealt wälja ja andis
Lewsly kätte; ise hakkas ta kure sammudega mööda
luba edasi ja tagasi käima.

Uurides wöttis Lewsky pildi. Kordagi ei waa-
tanud Kaarel tema otsa, tal oli eseenesega küllalt
tegemist.

,,See kahwatanud nägu, need suured silmad, see
ilma süüta olek — ja see on kõik, mis siit wöib leida,
aga muud ka midagi," mõtles Lewsly iseeneses. „Kaa-
rel siin on!" hüüdis ta Mhese aja pärast.

Tõsiselt jäi noormees tema otsa waatama.
Peagi oleks LewZky küsinud: ,,Noh, kas sisekord

walutab? aga ta jättis selle tegemata."
,,Tee kuidas tunned," rääkis ta wiimaks, ,,minu

mõtet sa tunned ja nõnda ei mõtle mitte üksi mina,
waid ka terwe i lm!

Sügaw ohkamine, walus õhkamine tõusis Kaarli
rinnast.

,,Ioome weel nende mõlemate terwiseks!" tellis
lrahw Lewsly tlaasa täites.

,,Ma pean minema, ma olen liimist lahti!" waban-
das Kaarel, luna ta kuue ja mütsi warna otsast wöttis
ja selga pani.

Midagi ei olnud teha. Kaarel läks, ilma et ta
tlaasi ,,nende" terwiseks oleks tühendanud.
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,,ImeIik mees!" rääkis Lewsky, kui Kaarel juba
uulitsal oli — ,,ikka rohkem hatkan ma teda ar-
mastama!"

Esimine öpi aasta oli Kaarlil lõppemas. Kui
palju oli ta edasi läinud! Röömnga waatas wana
prohwessori herra noore Reinu peale. Tõesti taewas
oli selle mehe sisse suured anded loonud, seda pidi
igaüks tundja tunnistama. Seda tundis mana herra
ja seda suurema isuga kihutas ta noort meest edasi.
Selleks oli tal aga weel ise pöhjusid. Ta oli oma
wanema tütre sala armastust Kaarli wastu tähele
pannud, oli ka Kaarli wäljaspidist külmust märkanud —
ja kõigest hingest soowis ta, et noor Rein mitte tema
Perekonnast wälja ei läheks. Sellest noorest mehest
lootis ta palju ja kui huwitaw oleks see olnud, kui
kuulus kunstnik tema wäimees oleks!

Kaarel oli aga klli maha löödnd. Ta isegi ei
saanud omast südamest arn! Mis see kõik pidi tähen-
dama? Ja täna istus ta üsna kurwalt prohwessori
aidas ja uuris ühte muusika raamatut, sest homme oli
ju eksam ja suur proowi ja wöidu mäng.

Tihti waatas ta prohwessori maja poole ülesse,
sest seal nähti aknate taga ühte walget kogu liikuwat.

See oli Christine, tes täna maja talitaja ol i .
Julie oli wälja läinud ja wana prohmessori ei ol<
nud näha. —

Parajasti oli Kaarel oma mõtetega oma öppi«
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mise sisse wajunud, km Christine ka aida ilmus. Ka
teda nähti täna ni i iseäralik olewat.

„Kuulge, herra Rein," ütles ta Kaarli juurde
jöuudes ja wähe punastades, ,,mul on teist päris
lahju, teie waewate ennast üsna ilma aegu nõnda
palju."

^ I lma aegu?" küsis noormees ja tSusis püsti.
,,Teie teate ju, et homme eksam on ja tähendab
wäga pal ju!"

„Sellegi pärast olete teie ju esimene!" wastas
neiu. ,,OH kui röömus wöib teie mõrsja olla, kui ta
teie käest kirja saab teatusega, et teie esimese wöidu
vlete saanud!"

Kaarel naeratas.
,,Aga ise ütlesite ju ükskord," wastas Kaarel, ed

se minust rumalus oleks olewat, kui ma nii wara
armastaks?"

,,Aga ometi teie armastate!" usutas nagu
kawal neiu.

,,Mina armastan!" poolis noormees neiu sõnu,
luna nad mööda jalgteed edasi luksimad. ,,Parem oleks,
kui mul südant armastuse jaoks ei oleksgi!" ohkas ta.

, , Ia ka mina olen seda soowinud," kõneles Chris-
tine üritatult. ,,Mis aitab siis süda, kui ma seda
armastada ei saa, keda ma tahan, kui see mind pölgub
ja wihkab ja kui ma tean, et ma oma hinge selle
inimese eest ara annaks ja kui ma ka sugugi põlgamise
Väärt ei ole!" Neiu ohkas.

Wäga heasti tundis Kaarel neid sõnu, kelle pihta
nad käisiwad.
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,,Kes wöiks küll teid pillata?" rääkis Kaarel
ilma selle peale mõtlemata, mis ta ütles.

Walusalt waataS neiu Kaarli otsa. Ta oli
wäga üritatud.

Nad istusiwad lehtmaja äärde pingi peale.
,,OH herra Rein!" hüüdis Christine. ,,Teie ei

tunne neiu südant, kui mitu korda olen ma soowmud
et ma meesterahwas oleks, et ma siis oma armukesele
oma mõtteid wöiks awaldada, aga nüüd ei kõlba see,
see on ilma ees inetu. Miks ei wöi naisterühmas
wabalt oma armukesele omad tundmised teatada!"
Pea oleks neiu nutma hakkanud, nii suguses olekus oli ta.

Ka Kaarel oli üritatud.
,,Ia miks ei awalda teie seda?" küsis noormees

wiimaks.
Öögawa paledega waatas Christine Kaarli otsa.

Nende pilgud puutusiwad mastastiku ja see tundmus
Mõjus kuni südamesse.

„Herra Rein, herra Rein?" küsis wiimaks neiu.
,,Ia ka teie ei mõista mind. Ma õnnetu!" Ja walus
Pani ta käed silmade ette. Kaarel tuulis kuidas ta
Nuttis. Ta olek oli wäga piinlik. Selgesti märkas
ta, et neiu teda armastas aga -^ tema? Temal oli
ju teine! Mis pidi ta trööstiks ütlema? ja ometi
tahtis ta midagi rääkida.

,,AH, ärgem rääkigem sellest!" jSuudis wiimaks
Kaarlil midagi üle keele, ,,ka mulle teeb see walu, ka
wa tunnen enese õnnetu olewat," kaebas ta. „ Lubage
wa toetan teid ja saadan tuppa."
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, , I ah ! " wastas neiu ja sõna lausumata laskis ta
nooremehe käe najale. Ta lutsus.

Kaarel waatas ta otsa. Missugune pilt oli ta
ees? See iludus ja lahedus ise pidi tema pärast seda
walu kannatama. Ta süda läks nõnda haledaks, et ta
tundis enese tõhustatud olewat, seda süüta inimest mitte
lasta närtsida! ta tundis enese tõhustatud olewat, teda
õnnelikuks teha. See oli ta kärme otsus.

,,Auustadud neiu!" sõnas noormees ligedalt.
,,Kui ma teile kuidagi head wViksin teha, siis nimetage
seda ja ma katsun seda täita." Ta heal lainetas.
Selgesti tundis ta, kuidas neiu ürituse pärast wähe
wärises.

Jällegi weeresiwad pisarad Christme laugele. —
,,Herra Rein!" ohkas ta, ,,ma olen wöidelnud ja

palju kannatanud, aga ma ei jõua enam tagasi hoida l
Ja teie olete n i i . . . . Herra R e i n . . . . m a . . . "

Nad istusiwad lehtmajasse pingi peale.
,,Ma olen," rääkis Kaarel, ,,ma olen ka wöi-

delnud, ma . . . . " enam ei saanud Kaarel ka öelda,
nende maated puutusiwad ühte. Nad tundsiwad mõle-
mad mis nende südamed mMesiwad. Ja oli selleks
weel tombelisi sSnu tarwis? Ei . — ,,Mu
süda!" hüüdsiwad mõlemad nagu ühest suust ja lange-
siwad teine teise taela ümber. Ja naeratades waatas
armastuse jumal, poisike Amor, läbi lehtmaja wösade
ja naeratas südamelikult: ühe tembu oli ta jälle rohkem
üra teinud!

Kaarel ja Christme tundfiwad endid ül i õnne-
likud olewat. Ja miks ei pea inimene önneline olema.
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kui ta teab, et ometi üks ilmas on, kes tema jagu
on ja temaga kõik wiletsust ja kurbdust ühes tahab
jagada. J a see ongi see Snnestaw armastus! —

XXIII.
,,Km häda tuleb, siis

tuleb ta uksest ja aknast.,,
(W. s.)

,,Waikest pehmet lund sadas. Sadas nõnda,
nagu wahel öeldakse: „ tuleb kui pääsukesi taewast
maha!" Ja tu l i ka ,,kui pääsukesi." Rõõmsalt waata-
siwad inimesed aknadest wälja naeratasiwad ja ütle-
siwao: ,,Küll tuleb aga ilust l und ! "

Ja mis tegiwad lapsed? Nende rSSm oli otsata.
,,Lund, lund, pehmet lund sajab!" hüüdsiwad nad
üksteisele, jooksiwad wahel jälle Sue ukse peale, püüo-
siwad mõne lume tähe lennust kinni, jooksiwad tuppa
ja hüüdsiwad: „Lumi peos, peos!" ajasiwad käed lahti
ja näitasiwad isale ehk emale.

Aga laste rööm ei tulnud üksi mitte lume sada-
misest, waid weel ühest teisest põhjusest. Ka selle põh-
juse saame meie warsti kätte. Eks astume talu tuppa.
Tuba on taunis puhtaks tehtud — ei iialgi pole ta
nõnda puhas olnud — ahjust on sirinat ja särinat
kuulda — hoo — see on ju worstide ja sea liha
kildude laul.

Wana taat istub kolde pae peal ja suitsetab
piipu ja waatab naeratades Jütsi, pere mehe 4 aas«
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tase poja, oma poja — poja peale. Ja mis teeb
Jüts? Jüts käib mööda tuba, astub niisuguse tbreda
sammudega — paremas käes peab ta saia tükki, pahema
käega pühib wahel ninakest, mis — tuleb see kust
tuleb — wähe mesiseks tikub minema (wana rahmas
räägib küll: „suurest wöi söömisest," aga kust talwe
aegu see w3i wötta on?) ja kõige peenema passiga
uriseb ehk laulab ta ise eneses: ,,ISulud tulewad,
Jõulud tulewad, ISulud tulewad j . n. e. j . n. e.!"

Ja tõesti tulimad ka ISulud — päris ISulud,
kõige oma jSulu puude ja tingitustega, aga laf̂  need
suurema soole jääda, küll nad omal ajal talu tubadesse
ka tungiwad, aga sell korral polnud meel ,,tund tul-
nud;" talupoegadele tuliwad nad worsti wirnade ja
raswase sea lihaga, maga palme ja waimuliku laulu«
dega — aga meel midagi — Jõulud tuliwad heina-
dega! Oh seda lusti ja röömu, oh seda pidu ja pölwe,
mis siis lastel oli! Selili maas hullasiwad lapsed
heinte peal: küll ajasiwad nad „uperpalli" ja „hun-
diratast," küll laulsiwad ja lööritasiwad, küll töusiwad
ja heitsiwad — ja mis oli nende rööm? Jõulud, jõu-
lud ja jõulud! Ja kes ei rõõmustaks küll Jõulude
üle. — Iga üls. —

Aga inimene — peaks su ees ilm olema, siis
näeks sa, et palju, wäga palju neid ka on, kellel sellel
ajal libedad pisarad, walu, wiletsuse, häda, haiguse
ja õnnetuse pisarad mööda palgeid maha woolawad ja
lelle sünnitajad ta „inimesed" on. Inime rikub inimese
Iöulu röemu — inimene! las sa kuuled?

Ja Steim perekond oli üls neist, kes küll ütles:
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,,Kristus tuleb!" aga sinna juurde lisas: ,,Ta tuleb
Vitsaga!" Kurwalt istusinad tütar ja ema selle sama
laua ümber, kus nad sell korral istufiwad, kui meie
wähe eespool neid waatamas käisime.

Enne nuttis tütar — aga nüüd nuttis ka ema.
,,Ia, Agnes," kaebas ta kurwa häälega, ,,AgneS,

sinu käes on weel meie elu önn. Stegberg lubab mind
ja isat hoolega toita, kui sina temale mehele lähed,
sest siis saab ta kirjutajaks, pois meest herra ei taha
wötta. Ka wana Rein on sellega nöuus, et sa Stegbergile
läheks."

Agnes oli pea rinna najale lasknud ja nuuksus
waikselt.

,,OH Jumal, kuidas sa praegu meid nuhtled!"
kaebas ema maiust lummatud häälega, ,,miks lasksid
sa Roberti nii rängasti kukkuda?"

,,OH fee Ruubert on ju südameta mees!" rääkis
tütar, ,,15 tuhat rubla on ta wölga teinud, kaks nä-
dalat enne Iöulu pidi ta muist maksma, aga nüüd
nõuab ta kõik ja tal on täht ehk küll Roobert wastu
ajab, et ta seda pole annud ja nüüd istub ta, kui
telm kinm — ja Jumal teab mis temast saab?"

,,Mis saab aga isast?" öhkaS ema pisaraid tagasi
hoides, ,,seal on ta pikali — ta ei tõuse enam, selle
peale olen ma julge, mu Jumal, ta ei tõuse ja mis
saab sellest sajast rublast meile elada, mis herra pakub
ja sa, Agnes, ei taha Stegbergile minna. Sa loodad
Kaarli peale — aga uju mind — ta ei mõtlegi
enam su peale, ta ei lirjuta sulle! Ja mis aitab —
alles nellja wiie aasta pärast wöib ta meid awitada,
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aga siis oleme ju nälga surnud. Agnes, kuule mu
palwet, mõtle nende tundide peale, kus ma sind olen
walwanud, harinud ja armastanud, mõtle, mis Jumal
ütleb?"

,,Ma tahan tööd teha, teid awitada niipalju kui
ma jõuan, tahan ööd ja päewad õmmelda, nii et weri
sõrmedest nälja tuleb, aga ma ei wöi Kaarlit maha
jätta, ma ei wöi oma lubamist murda, ma ei wSi,
ei wöi."

,,See ei awita kedagi," seletas ema tütre kätt
oma peosse wöttes, ,,see ei maksa midagi, isa on haige
ja tohter kardab, mu Jumal!" kaebas ta nuttes, ,,mu
Jumal: tohter ütleb, et ta halwatud saada! Oh, mis
teeme meie siis? Siis pean ma alati ta juures olema,
pean kui weikese lapse järele walwama, pean söötma
ja jootma — ja ta ei sure — ta elab weel kaua!
Agnes, — Stegberg peastab meid ja sinu käes on
kSik see asi!"

Just sellel"ajal oli sammusid kuulda — ja Steg-
berg tuli sisse.

Kartlikult tõusis Agnes püsti, waatas nagu põla-
tes sissetulija otsa ja istus siis teise tooli peale atna
alla, kust ta nii mitu korda Kaarliga oma Mus i
oli wahetanud.

,,Küll tuleb aga lund!" tegi Agnes juttu. Ruttu
pööris ta aga ema poole ja ütles: ,,Postimees läks
isand Reinu juurde sisse."

,,AH las' ta minna — teistel kõigil on Jõulud —
aga meil?" —

,,Armas cna. miks teie nutate?" Küsis Steg-
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berg trööstlife häälega endife Agnese tooli peale istes.
,,Ärge kaebake, ma olen ütelnud, et ma teid, kui oma
wanemaid saan toitma, ilma selle peale waatamata,
tas tuleb AgneZ mulle ehk ei, ehk ma wana herrale
küll täna juba ütlesin, et Agnes mulle oma sõna olla
annud." . . . .

, , Ia kuidas julgesite nii hirmsasti maletada,
rumal "

,,Agncs!" wöttis ema tütre jonast kinni, ,,AgneS,
wötle kellega fa kõneled, fee noormees on rohkem wäärt
tu i meie poeg chk tütar, fee on mees, kellel süda mitte
sees ei olla, waid kellel ka tõesti ta on. Auu kar-
tust peaks sa selle wastu näitama — armastus
on tühine."

,,Onu Nein tuleb meile!" hüüdis AgneS mähe
röömsoma näoga.

,,Rumal laps!" naeris ema läbi nutu — rumal
laps, ta loodab wist Kaarli käest kirja ja parem on
ta l enesel toas. Nõndaks see laps on ! "

,,Ei ema, ärge rääkige nõnda, truudus on palju
wäärt," wabandas Stegberg Agnest, ,,aga kelle wastu,
see Kaarel ei maksa ju poolt kopikat! Meie kanna-
tame ja loodame, et Agnes meile järele annab."

„Kuulge Stegberg" — ütles Agnes kindla healega,
,,mis püüate teie nais tera hwa armastust mägise, eks
5ea teie, et see teile, ega minule mingisugust lasu ei
saa tooma." ,,Onu Rein!" hüüdis ta ja astus sisfe
tuleja wanakesele wastu ning pakus talle istet.

,,Sa oled täna üsna röemus, mu laps," kõneles
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vnu Rein terwitades, ,,mist olete teie Stegbergiga
leppinud. Eks ole!

«Ma pole temaga iialgi riidus olnud — jätku
ta mind rahule ja ma olen leppinud," wastaS neiu.

,,Ei, ei laps — kuule oma wancmate sõna, tee
nende nSuu järele — ja Jumal õnnistab teid. Mis
mtawad tühjad lootused. Ma pean röemuga ütlema,
«t Kaarel mulle wäga suurt röemu teeb, ta kirjutas
mulle — ah ja, ta ütleb et ta ka teile olla kirjutanud,
postimees ütles, et tema käes üks kin teile olla, lubas
ise tuua — ta kirjutas, et ta wüga kahetfeda siinsete
lapse tükkide üle. Ta lubab ennast kõigist lahti lüüa
ja uue jöuuga muusikale ennast pühendada — ja see
teeb mulle wäga suurt röömul"

Kõhtudes kuulas Agnes onu Reinu sõnu. Ta
süda aimas midagi paha!

Eeal tul i ka postimees ja andis Agnesele kirja.
,,Head Iöula" soonndeS läks ta uksest wülja.
Agnes — luges — luges oga mida rohkem ta

luges, seda kahwatumats ta läks, seda rohkem hakkas
ta wärisema — ja wiimaks, — wiimaks langes ta
otseti sohwa peale. Ojana woolasiwad pisarate lained
südame merest, silmadest, ojana laskis ka neiu neiv
Voolata, ojana oli ka nende kõhus nüüd tulla!

OsawLtliluIt astus ema tütre juurde, wöttis ta
käest kirja ja halkas lugema!

,,Armas AgneS!"
Kdige pealt soowin ma Sulle head Iöulu ja
paremat uut aastat! Jah, annaks
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Sulle küll paremat uut aastat, „ paremat," kui
mina ka olen uuel aastal. — Agnes, mu sulg
wäriseb, aga ma pean Sulle seda kirjutama,
muidu wöiksm ma sind ehk Snnewtäaks teha.
Anna mulle andeks, et ma Sulle rohkem, kui
olen jõudnud täita, olen lubanud: M u muusika
õppimine nõuab mu käest täit jSudu, wSib olla
ka täit elu, sellepärast ei wöi ma seda pidada,
mis ma sulle lubasin omas elu rumaluses,
lapselikus Palamuses. Ma loodan et Sa mind
mitte hukka ei saa mõistma, mind mitte, kelmiks
petjaks ei pea, waid asjatundjaks nooreks me-
heks. Ela õnnelikult, pruugi oma noorust
käsuga — sa unustad warsti need rumalad
jampsimised!

Wi i ka oma wanematele palju terwiseid!

S inu endine truu

Kaarel, Rein.
,,Soo, soo! See on nüüd sinu truu ja . . . .

ei leia sõnu niisuguse jämeda kirja peale, niisugune
lame talu poisi jõmpsikas pidi minu tütart ninatpidi
vedama! Häbemata poiss!" karjus ema wihaS, kuna
la kirja sajaks tükiks puruks kiskus.

,,Ei, ei — kirjutaja emand" — püüdis Rein
ületada, ,,seda ei ole ta mitte rumaluse pärast teinud,
^d on muusika nõudnud, ainult muusika pärast on ta

kirjutanud — ma tahtsin seda. emand — ni i
ta ju olema, ta palub ju meel andeks." . . . .
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,,Mis andeks, kolki oleks pidanud ta meel
s a a m a . . . . — "

,,Ema, — kallis — ema!" nuutsus Agnes —
uta — ei ole —- mitte — ni—i häbb—e—mata,
seda — on — keegi — teine soowinud, keegi teine —
nöuu — annud: — tema on — en—nast ju —
muu—usi—kale annud, t—ta e—i wöi—nud ju

,,Ma ütlesin seda juba enne sulle Agnes, et see nii
saab olema, kuidas wöib weel nii suur meeg sind
omale kosida, kes krahwi ja Vürstidega ümber käib,"
õiendas Stegberg ema juurde minnes.

Warsti nägi Rein, et tal lugu siin kirjuks läheb,
selleparast pruukis ta õiget aega — ja läks' ara.

Kui röemus oli Rein, wana Rein niisuguse uueaja
poisikese tembu üle. Aga ka temagi pidi maitsma, mi5
ta oli külmanud

Kõik seda kära oli ka wana Stein haigewoodist
kuulnud. Wägewasti mõjus see juhtumine haige när-
wide peale, wägemasti raputas surma pool-wend wana
halli inimest, raputas nii, et wcmakene walu pärast
waljusti kisendas:

M u Jumal!"
,,Sina heldekene, mis isaga ol i ! " kiljatas Agnes,

kiljatas ema, lohkus ka Stegbergi kõle süda: ,,mis
isaga oli?" hüüdsiwad ema tütart weel kord ja jook-
siwad magamise kambri.

Naeratades waatas wana hallipeaga inimene loh-
kunud abikaasale ja tütrele wastu, nagu soowiks ta
neile kõige paremat Iöulu, küige paremat pühasid.



213

Lddwalt rippus parem käsi üle woodi ääre maha,
pahem käsi seisis rinna peal. Tasaselt tõusis rind —
tasaselt majus ta jälle alla, endine haigus nähti nagu
kudunud olewat — seda tunnistasiwad tema lahedad
silmad.

,,Isa, mis o l i ! " küsis tütar maheda häälega isa
lSdwat kätt peosse wöttes.

,,Mis oli, mis sul ol i?" päris ema abikaasa otsa
esisest latsudes.

Sõnalausumata jäi wanakene woodi peale pai«
gale — ei ühtgi sõna tulnud üle ta naeratama huulte —
wagusi hingas ta edasi.

,,Iumala pärast, ütle, mis sul ol i , " palus abi-
kaas ära lohkudes, , , I um—a—la— p—ä—rast, mis
sul on?"

Aga ei ühtegi häält kuuldud wanakese rinnust.
Ta naeris ikka weel.

,,Isa, pai isa!" räägi kaebas Agnes mesi silmas.
E i sõnagi — kõik jäi endiseks — endiseks. Wa°

Nakene naeratas ikka edasi, aga ilma hääleta, tal oli
nagu hea meel nende õnnetusest.

,,Ta on halwatud! Ta on halwatud! Ta on
halwatud!" kisendasiwad emat tütart, langesiwad
teise kaela ja nutsiwad maiust walusamaid pisaraid.

Wist mitte iga üks ei ole tormist mäsfawat merd
Näinud ja on loota, et iga üks ei soowi teda ka mitte
näha; weel wähem on aga neid, kes siis mere peale
tahawad minna! Ja kui ta sinna on juhtunud, si
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soowiks ta wist küll ihust hingest jälle maale saada —
sest hirmus on mässama mere kätte langeda!

Nagu üks ilma ääreta katal, mille alla igawene
hiigla tuli on pandud ja mille sees nagu hirmsad elu»
kad mässawad, kes wett süldade kõrgusele loobiwad,
pillawad, lükkawao, tõukamad, wmtsutawad ja loksuta-
wad, millede mässamise mühin mitme wersta peale on
kuulda. Niisugune on tuuldest- tormidest tantsima
pandud merepind.

Ei asjata arwanud targad paganad merel hinge,
jumalat, sees elawat.

Nagu ilmatu suur meski pais on mässaw meri.
Süldade kõrgusesse tõstab torm wee, sünnitab temast
põhjatuma laine, aga sinna körwa ka sügawama haua
ja nüüd weeretab tuul teda edasi, ikka edasi! Nagu
wahust walge wihane metshärg, nõnda jõuab ta wii«
maks ma ligidale — ligidale, ikka ligemale! Ja niisu-
guseid on — sada, on tuhat, on million — on luge-
mata hulkade hult! — ja üks on wihasem kui teine.

Häda ja hukatust kuulu tawad nad tSigile, kes
nende sekka juhtub.

Ja kuidas nad kohisewad, mis juttu nad isekeskes
ajamad, tes saab sellest aru?! Ainult kohutaw hulu-
mine, hirmutan» köhin, nagu kuuleks meie kedagit sure-
jat sõja kisa seast appi hüüdwat, nõnda kõlab maru
mässaw müha mere möllawalt pinnalt. Ja sa kuulad
ja lohkud ja hirmud ja lähed araks, sa põgened, jook-
sed tuppa, aga ikka mühab merekohin su körwades, su
pea luu sees — sa heidad magama, aga mere köha ei
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tao. Tuleb teine paew, i lm on maga, kui peegel, aga
lörwades lohiseb weel eilne meri!

Niisugune on mässaw meri.

MiS orwad sa nüüd, kui leegi inimene tahes ehk
tahtmata niisuguse saatuse osaliseks on saanud, et ta
huluwa, tantsima mere pinnale paadiga on pillatud.
Kaö ei saada ta silma käida poole, las ei hüüa ta
Köigewägewama nime, las ei püüa ta kõigest wäest
talvale saada? Jah — kes ei püüa sinna, lellel ei ole
elu lollis, kes ei tahaks weel elada! — Elada — elada!
oh seda tohob iga loom! Aga seal wifatakse paat
toimist ümber, juba on õnnetu lainetes, juba wöitleb
ta nendega, juba on ta kudunud, oga seal tõuseb ta
weel kord, luid jällegi tuleb laine ja matab ta oma
alla; wesi en tal kopsu tunginud — oh see on hir-
mus! — ega maru teda ometi ei mata? — Eit
Weel kord tõstab laine ta pinnale, ta lööb silmad
lahti ja mis näeb ta?! Ta ees seisab suur paat ja
pantis tcma wihomees, weri.waenlane ja see — fee
valub talle kätt!

M is orwad sa, kas lükkab ta käe tagasi, las su-
reb ta laenetesse, nagu mõni kiusalas uue aja, aga
wana meelega jutu kongelone, ei i ialgi! See pole
inimlik — inimene cn elulik ja ehk ta lül l teab, et
waenlane tolle selleparast latt pakub, et teda jälle pii-
nata ja hukata, oga siisgi annab ta talle kätt ja laseb
ennast paati tõmmata, ilma, et ta ise selle juures
Midagi mõtleks — teda on saatus seda sundinud tegema,
seda on loodud sund teinud!
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On ta aga päästetud, siis ärkab meel, siis tõuseb
märk ja wöib olla, et wöitlus edasi kestab!

Ja inimese süda!? Eks ole tema ka wahel mäs-
saw meri? ja eks inimene ole see, kes nende lainetega
wöitleb, wahel wöidab, aga wahel ka wöidetud saab!
Wahel aga lainetest sügawa õnnetuse sisse saab Uugatud,
kus ta ilma armuta otsa saaks, kui keegi wägi teda
sealt wälja ei too.

Ka südame lained wötawad elu, teemad inimese
haigeks, turwaks, nürimeelseks — teewad niisuguseks
keda saatuse koorem pea puruks wöib rusuda. Ja
mis arwad sa nüüd, kui niisuguse inimese juurde keegi
tuleb ta elu koormat kergitada tahab, teda jälle elu tipule
tõsta, mis sa arwad, kas põlgab ta selle ära? E i —
inimene ei palga seda — mitte, ei wöigi põlata, sest
see ei käi tema loomuga kokku.

Niisugune mäsfaw meri oli Agnese süda ja iga
silmapilk ähwardas ta tema laenetesse ära lõppeda.

Kaks nädalat oli sellest hirmsast I5u lu laupäe-
wast mööda läinud, kus waene Agnes ilma süüde
riistata wete woogudele sai tõugatud. — KakS näda-
lat oli ta wöidelnud oma elu pärast. Ta arwas, et
mõistus tal kaob, aga Jumal laskis teda edasi elada
ja kannatada. — Kaks nädalat laisimad ema, Rein,
Stegberg, König ta peale, ka wend oli talle kirjutanud
ja n3uu andnud Johannile mehele minna, sest siis
lubanud Runbert teda wangist wabastada, talle pooled
wölad kinktda, sest Stegberg olla tema suur siber —
ja sundisiwad Agnest järele andma.

Stegberg oli selle aja fees, nagu teiseks läinud.
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Kui armsasti käis ta Agnesega ümber, ei ühte tungi-
wat sõna, kõik trööstiw ja jahe, aga Agnes seisis
päewa, kaks, kolm — nädali, poolteise — seal jäi-
wad ta silmad juba wähe tumedaks suurest nutust,
kilrwad hakkasiwad sumama, kõik termis nagu hakkas
taganema ja waluga pidi ta nägema: ta ei jõua oma
wanemaid toita, ta pidi nägema, et ta ise toita tahab.

,,Peawad mu wanemad surema?" mStles ta üks-
kord jälle akna all istudes. ,,Ma käisin herra Königi
juures, ka tema naerab mind, mängib nimetse näpuga
klowerit ja ütleb: ma wöida küll Stegbergile minna,
ta olla ju tubli mees." Ma küsisin ta käest: kas ta
Stegbergile kohta anda? Ta wastas: ainult siis, kur
mina temale mehele minna, muidu mitte. Ta nimetas
mind pisikeseks narrilaseks, et ma wastu punnida, sest
Stegbergil ep olla ühtegi wiga, pealegi olla Kaarlist
ma üsna lahti! Oh sa kuri Rein, kes sa enne nii
armaS olid — kõik sinu töö! Ka siin oli Rein jSud-
nud midagi korda saata!

Ta wottis wenna kirja, mida ta nii mitu korda
oli lugenud, musutas seda, ja luges jälle:

,,Südamest kallig Sde!"

Kuhu Jumal mind nüüd on saatnud? Oh,
sinna, kuhu ma iialgi ei ole mõtelnud. Öde,
armas 5de, sina ainult usud mind, Sulle ma
ütlen: see w0lg ei ole nii suur, köik pettus
ka termini tähed on Ruubert, ei tea, kust
muretsenud, aga küsi kiri on minu, minu all-
kiri — Jumal teab — see on ta enese har-
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jutus, niisugust tempa olla ta enne juba teinud,
ta ajas ju Taelsoni kontori pankrotti, ta oli
pea sell — nüüd on ta ise rikas. Aga meie
wanemad! — neid ei jõua, ei saa ma toita,
need on sinu käes! Oh öde! mis teed sina?
Waene 3de! Kui Sa näed oma wanemate
oma ,,naerja" isa pärast, aga mitte minu pärast,
minu pärast ära tee midagi; mina jään kindlnks.
Ma tean, ei ma õige olen. Ta on mu wara
wStnud, wiltku! Ta tahab mu elu, wötku!
Aga hing on Jumala päralt!
Ode, tee kuidas tunned, palu Teda, Ta aitab!

Sind südame põhjast

armastaw wend
waene, õnnetu Robert.

Jällegi andis ta kirjale musu, siis pani ta tema ära.
,,OH jumal z" õhkas ta siis, ,,mis pean ma

tegema? — Isa naerab, ta on halwatad, ta ei tea
midagi! Ja mu süda! — Seal käsib ta kord minna,
seal ütleb ta, et ma Kaarlile truuks peaks jääma, mis
pean ma tegema? Ma lõpen! Oh Kaarel, oh Kaarel,
miks tegid sa nõnda?" Ta tahtis nutta, aga pisaraid
ei tulnud, ka silmad oliwad ära kuiwanud'

,,OH" — kaebas ta edasi ,,oh! täna pean ma
aru andma! oh Jumal, oh Jumal, miks oled sa mind
maha jätnud?"

Seal mõtles ta jälle: ,,Ka narr olen ma tü l l !
MiS on siis Stegbergil wiga? KSik kiidawad teda ja
pealegi peastan ma sellega oma wanemad, wenna ehk



219

ka ise enese! Hoo, — mis köit minu käes ei ole!"
Ta naeris nagu nõder — ni i kaugel oli see Agnes,
seesama Agnes, kes kord iluS, kui SiS, täis lootust,
täis röömu oli olnud!

Seda tegid sina — sa süda!

XXlV.
,,Elu õnnel libe jalg!"

(Tark sõna.)

Ka Kaarlil oliwad Jõulud olnud. — Aga mis-
sugused? Täis röemu, täis õnne. Kaarel oli elu kõige
armsamal tipul. Ta oli efimise auu hinna enesele
möitnud, ta oli sebradest kõrgele tõstetud. Uusi sõpru
leidis ta nüüd igalt poolt. Ühtegi päewa ei läinud
mööda, kui ta mitte söbrade seltsis ei wiibinud ja
ühelgi korral ei puudunud elu röömustaw element —
wein! Aga ikka rohkem harjus ta sellega ära, ikka
tahtis ta röömus olla, sest siis ei tunnud ta seda sü-
dant närijat ussi tema kallalt!

Ja tuli ta koju, siis leidis ta sealt Christine
eest, selle ingel ilusa näki-neiu! Oh seda röemu!

Lewsky oli selle üle nõnda röemus, et ta wahel
Kaarelt röemu tujus näpistas ehk ninatpidi wedas!

Neid sõnu ei jõuaks keegi ülesse kirjutada, mis
nad teine teisele ütlesiwad; nii magusaid sõnu ei jõuaks
ka leegi muu wälja arwala, kui kähe armastaja sü-

damed.
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Ma arwan, et suhkur ja siirup midagi meel ma-
gusad nende sõnade kohta ep olnud!

Aga — mis sündis ühel õhtul?
Kaarel oli omas tämbris, kui talle kiri toodi.
,,Must pitfar! Helde Jumal, mis ses on?"

mõtles Kaarel ise eneses, ,,ega Agnes ometi surnud ei ole!"
Aha! — sul on ju Agnes weel südames! Kaarel

waata ette, ,,ei üksgi w3i tahte isandat tenida!"
Ta kohkus wahe. Käed wärisesiwad. Ta murdis

kirja lahti ja luges:
„Armas ja tallis Kaarel!"

Aga käekiri oli wähe wöeras. Ta waatas alla.
,,AH õpetaja!" hüüdis noormees röömus ja luges edasi:

,,Iumal! Kui pühad on Su elu asemed!
Jah -— Tema elu asemed on pühad! Kaarel,
mul on Sulle täna tähtsaid asju teada anda.
Jumal on meie poolt inimesi tatsuma tul-
nud — meie pool on rõuged liikumas — ka
Sinu wanemad on haigeks jäänud ja wäga
raskesti. Teise pere — Oru — Kadn oli ka
haige, aga Jumal on haitanud, ta on terweks
saanud, kuid ta kannab seda märki kuni
surmani."

,,Kadri on põetanud!" mõtles Kaarel ja raputas
pead. Aga ta luges edasi:

,,Sinu wanemate elu pärast olen ma wäga
mures — palu Jumalat Kaarel!

,,OH — peaks nad ikka terweks saama!" sosistas
Kaarel õhates, ,,Peaks nad ikka terweks saama!"
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,,Aga poeg — Jumal teeb heasti," luges ta
jälle, looda Tema peale ja ära lohku — kui
Jumal,,su ema enese juurde peaks kutsuma!"

Õpetaja oli just meelega nõnda kirjutanud, et
Kaarel siin lehti pidi pöörama, pidi aega oma mõtetele
andma. ,,Aga, mis siis, kui ema juba surnud on?"
ütles Kaarel lehti pöördes. Kiri käis edasi:

,,Iah poeg — ole röömus, Su ema on juba
isaga taewase Isa süles ja waatawad Su ja
Su tegude peale. Ole hea poeg ja ara kur«
wasta neid, täida oma ema miimast palwet,
mis ta Sulle nüüd saadab: ,,Mötle poeg oma
ema peale l Ela wagastl!" ja oma isa wiimaste
sõnade peale: ,,Kindel meel, õige keel toob
poeg, sulle, elu õnne!"

,,Nad on surnud! Mu wanemad on surnud
oh Jumal!" kaebas noormees ja tüki aja järele hüüdis
ta esimist korda oma wiimast s2na nõnda südamest.
Vlu wanemad, mu wanemad!"

Tükk aega seisis ta kummuli sohwa peal.
,,Miks lahkusin ma neist nii külmalt — ja nüüd

vn nad seal, seal ja näewad mind ja mu tegusid. Ma
Waene laps! Waene, õnnetu poiss!"

,,Su wanemad suriwad — ema 4-mal, isa
6-mal, jamlarll — matsime 9-mal. Tea, poeg,
et seda Jumal Sulle peale on saatnud. —
Kanna seda, kui õige ristiinimene! Minu^Mi?
mane soow on seesama, mis isat emagi Sulle
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soowisiwad: ,,Nra kurwasta tedagi, Ela lindla
meelega, puhta keelega ja Isa käsi on Sinuga!"

Sinu truu õpetaja Holl.
Rängasti mõjus see t ir i Kaarli peale. Iseäranis

hirmsad oliwad wiimased sõnad: ,,Ära kurwasta tedagi!"
Need ema sõnad töstsiwad Kaaru südame jälle

ülesse. Mis oli ta teinud?
,,Mis olen ma teinud?" mõtles ta ise eneses,

,,ema anna mulle andeks, mis ma olen teinud? Aga
ta ei kuule seda, ta on surnud!" kaebas ta kurtes.

,,Sa pead löil heaks tegema!" hüüdis üks heal
ta sees. ,,Ma pean kõik heaks tegema!" kordas w
järele.

Ja ikka kmdlomaks soi Kaarel omas meeles, et
ta kuidagi wiisi oma rumalust peab parandama. Siia
juurde tuli weel üks teine põhjus. Aega mööda nägi
Kaarel ara, et Christine mitte niisugune ei olnud, km
ta tema arust pidi olema.

Tihti nägi Kaarel, et ta õega ehk isaga, wihaseks
sai, tujukas oli — oli kui kunagi inimene, eksija
inimene.

Iseäranis paistis see pärast seda wälja, kui ta
oma wanemate surma sõnume oli saanud ja sellest
teistele rääkis.

Aga kust see tuli? Kni inimene kurb on, siis on
ta rohkem üritatud, kui muidu, pealegi oli Kaarel
südame poolest haige. Inimene tahab siis wagusat/
ühes ka wagat seltsi. Kellesse see asi aga ei puutu,
need unetawad tihti teise kurbduse ja astuwad piirist
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üle: kurwastawad teda oma naljaga, pahandawad teda
oma kombetega.

Wäga tihti mõtles Kaarel, kui Christine midagi
jälle wastu meelist tegi: Ehk ei armasta ta mind
mitte? —

,,Iah, ta ei armasta mind mitte, miks teeb ta
wastu meelt, miks unustab ta ära, et mul leina päemad
on. Armastaks ta mind, siis ei teeks ta seda iialgi."
oli tema otsus.

Ntisugusel korral ilmus järsku — ei tea, kust? —
Agnese pilt tema silmade ette. Ja see oli nii imelik
kurb, nii waga, just Kaarli meelde kohane.

Siis läks ta kurwalt Lewsky juurde. See pakkus
talle maitsewat weini ja ennä imet: Kaarel läks rööm«
sats! Unustas pea kõik ja oli niisamasugune, kui enne.

Kõik see rikkus nooremehe südant. Ta oli juba
lipu sarnane, kes iga tuule järele ennast pöörab.

Paar nädalat oliwad mööda läinud. Kaarel oli
Pea nu laugel, et ta ennast lahti oleks ütelnud, ja
ta kozu läinud, sest ta tahtis ju asja pahandada. Ta
orwas et ta küllalt nõnda palju õppinud on, et ta
Mõne köstri köha wöib wötta ja Agnesega heasti elada.

Nõnda laugel oli juba Kaarel.
Üks mõte piinas teda aga weel: ,,Mis ütleb

Christine?"
,,Ma pean talle selgeks tegema, et ma rumalasti

olen teinud, siis on mu süda jälle kerge ja ma wöm
lahkuda."

Ta ootas parast pilku.
See oli just januari kuu lõpul, kui Kaarelt
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Christinet jälle üksinda kõdu istusiwad. Kaarlil oli
nöu kõik omad mõtted ülesse rääkida ja asjad ära
õiendada.

Imelikult waatas Christine nooremehe otsa ja
tasaselt küsis ta:

.,Sa oled ennast hoopis muutnnd."
,,Iah, Christine, ma olen ennast muutnud ja ma

tahan ennast meel palju muuta. Ma olen üks õnnetu
ja hukka läinud inimene."

,,Uih" — kiljatas Christine," mis rumalat nalja
sa teed, miks ajad sa sarnast juttu. Miss sa huk-
kas oled?"

,,Ma olen Jumala maha jätnud ja ilma järele
elanud, olen palju südame walu teinud," seletas Kaarel.
Ta kõne oli ladus. Ta isegi imestas oma julguse üle.

,,Armas Kaarel," naeris Christine lcchedalt:
,,Iäta Jumal praegu taewasse, wüi kus ta on, meie
Jumal on praegu armastus. Kaarel, sa armastad
ju mind?"

Ikka suuremaks läks Kaarli imestus. Naisterah-
was ajab niisugust juttu, pealegi weel Christinet
Ta taganes mähe.

Seal unustas aga Kaarel, et ta Pariisis oli ja
et sel ajal niisugune mõte üle terme haritud ilma
käis. Ust lükati sel ajal talu rahma omaduseks —
pea aegu pilgati seda, kes usust rääkis. Iseäranis
wägewad oliwad nad Prantsuse maal, seal oli noori
ja manu, neiusid ja peiusid, kes awalikult Jumalat
salgasiwad. Kaarel oli aga Eestimaal Messe kaswa»
nud, kus usk alati lindel on, sest see on meie rahwa
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ainus auu ja elu, tugi ja kilp. — Ehk ta küll ka
suur uskuja ei olnud, aga seda polnud ta meel mitte
kuulnud! Niisugustest asjust ei ajanud ta iialgi la
mitte juttu, kuis wöis ta siis kuulda.

Nüüd aga, kus taewa Taat Kaarli witsa alla
tõmbas, nüüd ärkaS noores mehes see idu, mida ella
ema oma piimaga pojale sisse oli laswatanud, nüüd
oli see üsna hirmus temale kuulda.

,,(5hristme, kuidas sa räägid!" hüüdis Kaarel
imestades.

Naljatades tSusis neiu ülesse, läks suure peegli
alla, waatas ennast eest ja seljatagast ja naerdes hüüdis
ta: „ Kaarel, kui rumal sa weel oled!"

I lma , et neiu oleks teadnud, kui suurt aSja ta
praegu teinud oli, tu l i ta Kaarli juurde, läks selja
taha, pani mõlemad käed nooremehe körwade peale
(nagu seda lapsed wahel teewad) ja andis talle üle
pea, wähe paremalt poolt küljest, suud; kus juures ta
jälle hüüdis: „ Kaarel, sa oled ju päris talupoeg!"

Nagu seitsme teraga oda lendas wiimane lause
nooremehe südamest läbi; sellega oli wiimane hoop
antud. Christine pidas teda rnmalaks talupojaks, lellel
usku tarwis läheb.

See on ime, mis wahet paljas mõtete wastas«
tikune olek inimeste wahel wöib teha, seda suuremaks
läheb aga siis see wahe, kui usk appi tuleb.

„Christine sa räägid tõtt, ma olen talupoeg,"
rääkis Kaarel tagasi hoides ja käredalt, ,,ja sellepärast
«i wöi ma sind mitte armastada!"

,,Kaarel sa oled sõge!" kiljatas jälle elaw neiu,
,,Ei iialgi!" 8
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kuna ta maani kummardas, nagu auustaks ta sellega
noort meest, ,,Kaarel, sa ei tea, mis sa räägid!" naeris
neiu, lellel pea ükskõik näitas olewat, mis Kaarel
kõneles.

Kaarel nägi, et ta petta oli saanud. Kust Kaa-
rel enne tõik need endised head omadused oli wötnud —
seda ta isegi enam ei teanud.

,,Ma ütlen selget tõtt" wastas wiiulnik alumist
huult hammaste wahele püüdes, ,,ma ei wöi sind ka
sellepärast enam armastada, et ma ühte teist sellega
hauda saadan, anna andeks, ma ei wöi teisiti enam!"

Wähe aega mõtles neiu, siis hakkas ta jälle naerma.
,,Sa oled tas armastusest sõgedaks läinud ehk

joobnud," ja pilgates küsis ta: ,,kes see siis oli?"
,,Ühe wabriku waese kirjutaja tütar Agnes, ma

olen teda hirmsasti petnud, temast ennast lahti oel»
nud — aga nüüd pean ma kõik heaks jälle tegema!
Seda soowib mu surnud ema!" wastas noormees
wihaselt.

,,Ia see on sellega heaks tehtud, et sa mind ar-
mastad. See oleks ju lii;;, kui mõne tirjutaja tütar
niisuguse peidmehe omale saaks!"

Ja Christine naeris nii lapselikult, aga ka nända
naisliselt ja uhkelt, kuidas üks uhke, ilus, kõrgest
seisusest ja niisuguse haridusega noor naisterahwas
naerda aga wöis.

,,Kas annate mulle andeks, auustatud neiu Chris-
tine?" küsis wiimaks noormees.

,Miks mitte!" wastas neiu kergelt.
,.Tänu Taadile, ma olen jälle pr i i ! " õhkas Kaa-
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rel — tõstis käed ülesfe, laskis siis jälle maha ja
kadus oma tuppa.

Neiu, kellel fee wäga imeline näitas olewat, läks
klaweri ette ja hakkas ühte Prantsus pilge laulu laulma,
mis ühte õnnetuma rätsepa selli kohta oli luuletatud,
kes, rahwa jutu järele, suurest seisusest naist olla
tahtnud wötta.

Ka Kaarel tundis seda laulu, aga ta tundis ka
rohkem, ta teadis, et Christine seda tema kohta mängis.
Sellega oli aga wiimane hoop Kaarlile antud.

,,Ta pilkab mind meel, et ma waene talupoeg
oien," hüüdis ta wihast lämmatatud häälel istme
peale langedes.

,,Ta pilkab mind! Ma maene petetud pois! Oh
kiufaja, kuhu sa mind oled lükkunud, aga sellest pean
ma pääsema, ma tahan köit heaks teha! Niisugust
nagu see neiu on, ei ole patt maha jätta!"

Rutusti wöttis ta sule ja kirjutas:
5. Webruarll, Pariisis.

Südame Agnes!

Anna andeks, onna andeks, anna andeks, südame
Agnes! Ma olen Sind petnud, aga ma tean,
et Sa ootad! Oota, ma tulen! Selle luu
lõpul olen ma wististe lodu. Mul läheb aega
weel kraamimiseks, aga pea olen ma Sinu
juures!

Kahjatsew, südamest
kahjatsew Kaarel!

Kiiresti aStuS ta raamatu riiuli juurde, et üm-
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briku otsida. Seal astus aga mana muusika meister
sisse ja ütles:

,,Anna andeks, armas Rein, juba eila õhtul oli
see kiri minu kirjade selka pandud, aga suure tööga
olen ma ta kätte andmata jätnud! Palun wabandada!"

Röömsa näoga astus wana herra wälja.
Kaarli käed wärisesiwad, kui ta kirja lahti wöttiS.
Süda! Süda! —
Nagu neelates luges Kaarel:

Auustatud herra Rein!
Mitu pisarat olen ma juba selle paberi peale
walannd, oh oleks see kiri elaw! Mitte ei
tahaks ma küll Teile kirjutada, aga teie endine
lahkus ja auustus minu waötu sunnib mind
seda tegema. Ehk teie küll oma sõna tagasi
olete wötnud, oma südame minust lahti löö-
nud — ma mõistan, see pidi nii olema, seda
nõuab Teie kõhus! Aga, ehk mul küll häbi
seda Teile tunnistada on, siisgi ütlen ma seda —
(teadke et ma naisterahwas olen): ma ei jõua
Teid iialgi omast südamest laotada! —

,,Mu Jumal!" hüüdis Kaarel rSVmust wärisewal
häälel: ^waata, mis kallis, mis kuld-inimene Agnes on!"

,,Aga saatuse wastu on wöimata wöidelda.
Mu wend Robert on mängis — Jumal teab,
mis temast saab? Mu isa on halwatud ja
„ naerab ööd, kui päewa;" Mu ema on haige,
ma ise olen nõrk — mind sunnitakse — ja
ma näen, et ma selle läbi oma perekonna
päästan — mind sunnitakse ja ma lähen
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praeguse wabriku kirjutaja Johann Stegbergile
mehele! Meie kihlus oli juba — millal, ma
ei mäleta, laulatus on wist wiimsel weebru-
aril. Mõtle siis ka minu peale?

Agnes. (18. Ianuaril.)
Kaarel lõikus. Ei sõnagi tulnud tal üle keele.' —

Ta ei näinud midagi, ei kuulnud, ega mõtelnud
Wöis weerand tund sedawiisi mööda minna . . . .

noormees seisis paigal ja luges kirja. Wist ei uS-
kunud ta enne!

Ometi wiimaks! Ta iswS laua äcirde ja lirju«
tas ime kärmesti midagi. Oma kirjutuse pani ta kähe
ümbriku sisse.

Nagu hull, kargas ta siis wiiuli kästi tallale,
tõmbas selle sülle, haaras teise käega kübara warna
otsast ja kahwatanud tuikus ta läbi tubade.

Kohkudes hoidis Julie eemale, kui ta Kaarelt ene-
sest mööda nägi minewat, hirmunud läks ta wanema
Se juurde ja sosistas talle körwa sisse: „ Issand, mis
nägu oli herra Rein?!" Aga, kui need waatama läk«
fiwad, kuulsiwad nad meel wälimise ukse põrinat. —

Nagu hull jooksis ta läbi uulitsate. Ta jooksis
Lewsky poole.

,,Lewsly, LemSky!" kisendas ta sSbra juurde sisse
astudes — parem öelda; jookstes.

Hirmunult kargas Lewsky püsti. Nii kõle oli
Kaarel.

,,Kas sa oled mu sõber?" küsis sisse tuleja.
, , Iahl" wastas sõber haledalt.
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,,Anna mulle raha?" palus noormees kõigest ke-
hast wärisedes.

, M S tarwis?"
,,DH ära päri, aeg on käsin! Jumalapärast, anna

ruttu, anna ruttu!" kaebas Kaarel.
Haleda näoga waatas Lewsky sõbra otsa. ,,Ta

on hull!" mõtles ta ise eneses. Ka Lewsky wärises.
Silmapilk mõtles ta wahe. Mis pidi ta tegema!
Oleks ta wastu pannud — ei tea, mis Kaarel siis
oleks teinud? Lewsly kartis oma elu pärast.

Ruttu keerutas ta kirjutus puldi lahti, wöttis
sealt peoga kuld raha ja andis Kaarli kätte.

Nagu kass korgas Kaarel sobra kaela, andis talle
suud, musutas teda mitu ja mitu korda ja läbi löi-
tawa healega hüüdis ta:

„Jumalaga, Jumalaga sõber! Wist nmmast
korda!"

Weel andis ta Lewskyle suud ja siis kadus ta
öö pimeduse sisse.

Ristis kätega waatas Lewsly talle järele.
,,Ta on tõesti hull!" ütles ta. ,,Ma pean järele

mmema!" Kiireste astus ta wälja, aga Kaarelt pol-
nud enam kusgil!

XXVl.
Seepärast noormees kuule
Ja pane tähele:
Et ära nõua neiult
Sa armu mägise.

( J . Weizenberg.)

Arwasti sajab küünla kuu wiimaste päewade sees
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Vthma, aga ,tuli fee nüüd soojast, pehmest talwest, ehk
sellest, et tuul praegu Lääne mere poolt puhus; täna
sadas päris wihma, selget, nöredat wihma.

Wähe inimesi oli wäljas näha. Ja kes tahtis
täna enast ka märjaks teha?

Wabrikus ott aga täna suur talituse ja koperduse
päew. Iseäranis aga kirjutaja Steini ehk parem öelda
kirjutaja Stegbergi majas, sest Stein ei saanud enam
tähel kuul sulge oma näpu wahele — ja mis vidi ta
sellega tegema? Tema lamas kui puu pakk woodiZ, ta
ott elawalt surnud, ehk küll teised ütlesiwad: ta olla
halwatud!

Peale lõunat läks ilm hallits, seda sünnitas udu.
niida praegu nõretades taewast maha tull. Suure
jöuuga mõjus see lume peale; sest enne kui pimedols
läks — oliwad põllud lumest kaunis puhtad: igalt
poolt paistis muld, kõrgem mätas ja pikem rohu lible.
Inimesed, kes õues oliwad olnud, tuliwad ikka ena-
maste jalgu põrutades tuppa. Oli ta meesterahwas
ja pealegi meel piibu mees, siis wöttis ta tuppa tulles
mütsi peast, lili paar korda wastu ligidal olewat tooli
tuge, häda korral ka wastu käe mart ehk ka pSlwe,
otsis piibu taskust üleSse, koputas wana tuha taha st
wälja ja kaunis jämeda healega — oli tal aga pee-
nike heal, noh, siis ütles muidugi sellega: ,,Eim, ma
tlma! See wötab mägise lume ära!" Mille peale ta
köhitas, muidugi kinnitusekS, et see nõnda olla. Tul i
aga naisterühmas sisse (muidugi oma inimene, wöera
esimine sõna on ju: tere) ,siig ei hallanud ta mitte
Piipu otsima, sest ega naised seda looma wöi sallida,
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waid lükkas paar korda oma tirna käekesega rätiku alt
kogemata wülja tulnud juuksed jälle Lige loha peale^
latsus siis pisikest ninakest ja üli peene healega algas
ta: »Iuba see lumi jälle läinud!"

Peagi peale kella nelja läks ilm üSna Vhtu nägu
ja weel mõni minut, siis põles juba siin ja seal tu-
lukene.

Parajasti tuliwad laks naist ühest wabriku ma«
jast wälja ja kure sammudega lälsiwad nad wabriku
töökoja poole. Wobriku herra majast mööda minnes
jäiwad nad wühe peatama.

,,Nü mis elab ja põleb," ütles Anu Kaiele,
«Sma helbekene kuidas neid laulatakse, niisama sugused
talu seisusest inimesed, tui meiegi!"

,,Eks ole ikka abi, kui sakstega tuttaw oled. Ega
saks oma sulast maha jäta!" wastas Kai.

,,Mis sa tühja liidad, millas saks talupoega
aitab!" tõreles esimine.

,,Talupoega! — ega ma talupojast pole rääki-
nud, ma rääkisin saksa sulastest!" Ja pika rea luges
ta tutwate nimesid ülesse, keda köit tema aru järele
saks olla aitanud.

,,Aga kena lugu on ikka kirjutaja tütrega," seletas
esimine, kuna nad edasi hakkasiwad minema, ,,Nüüv
ei tahta ta jälle mitte enam minna. „

,,Ei tahta minna?" küsis Kai uudis himuliselt.
,,Ta olla ju juba lubanud ja täna on nad herra juures
laulatusel, ega see saal siis muidu nimda walge polnud!"

^ Ia — ta lubas küll, aga, nagu nende tüdruk
ise mulle kõneles, kes praegu mu juures käis," rääkis
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Anu, ,,ei tahta kuidagi moodi minna. Ta nutta ni i ,
et hale peab näha olema, peab wahel kummuli aseme
peale laskma ja n0nda nutma, et silmad üsna Hallid!"

,,Sina Jumal, ega see head ei tähenda," wastas
teine, ,,ma ütlen et see head ei tähenda! Kas see on
mehele minemine?"

On nüüd hale ikka ka, aga ega sest nutust ka
midagi wälja ei tule! Ja ma ei saa aru, mis see
Stegberg mässab, ega sa ometi mägise tüdruku armu
enesele ei saa. Ja mis sellest wälja tuleb, rumal
poiss, saab küll ilusa tüdruku kätte, aga ega " i lu peal
leent ei saa keeta" — elawad pärast nagu kassi koera.
See on ju päris rumalus meie aegseist poistest —
nad tahawad mägise w3tta! Ja ikka see ilus — i lus ! "

,,Eks i lu ole ikka ka midagi wäart" rääkis Anu
targalt, ,,eks ütle meie meeste moodi:" ,,parem wötan
ikka ilusa ja kurja, kui inetu ja nurjatu, sest kust sa
tüdrukuid tunned, tüdrukust peast on kõik inglid, aga
see on meeste jutt, kes käsib neid kinnise siilmadega
naist wötta, eks aega ole waadata. Aga Agnesega
olla küll imelik lugu. Nüüd pidada ta kui „rauda
wastu raijuma" ja lubada laulatuse juures weel sada
korda ,,ei" ütelda. Ema pidada seletama, et ta häbi
saada tegema küll iseenesele, teistele ja oma wanematele,
aga Agnes pidada ikka nnstu ajama. Ema pannud
talle laulatuse riided selga, kingad jalga ja puhas ja
puhas — ja AgneS peab kõik laskma teha. Ema
pidada wahel taplema, wahel paluma, wahel nutma." . .

,,Aga Stegberg, mis see teeb?" küsis Kai wahele.
,,See peab la ühes aitama, peab talle, fee on
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Agnesele, pai tegema, armsaid sõnu ütlema, musu andma
ja Agnes peab laskma kõik sündida. Ta ainsad sõnav
peawad olema: Oh ma waene laps!"

„ Jumal päästa teda ise!" ohkas Kai, "mis nad
ta waesega peaks ni i moodi tegema?"

,,Iah ei wöi enam jätta, kõik on walmistatud,
pidu — söögid, joogid, inimesed kutsutud, õpetaja on
juba herra juures ja puhas, ja mis pea asi: Agnes
on ise sellega enne rahul olnud."

,,Iah räägiti ju, et Agnes ei pidada Stegbergile
minema?" päris Kai.

,,See oli enne, enne ta küll ei tahtnud minna,
aga pärast seda olla ta lubanud ja ma ise nägin teda
ja soowisin talle head mõrsja õnne, ja ta meel naeratas
mulle wastu!"

,,Aga kust see suis nüüd jälle ni i järsku tulnud^
et ta ei taha enam?" nõudis Koi jällegi.

,,Wat, see asi oli nõnda: Sa tead ju seda wiiul i
mängijat noort meest, kes Saksa maale õppima läks!"

,,Kaarel wöeh, Sangast?" eietas teine.
,,See sama neh! See olla tema endine peigmees

olnud — noh, kus see jätnud Agnese maha, saatnud
talle weel ühe sõimu kirja ja käskinud teisele me-
hele nunna."

,,Phk sina ma i l ! " tõreles Kai wihaga, ,,nöndaks
need meie rahwas on: lähemad natukene kõrgemale ja
ega siis enam talupoegade peale maata! Nõndaks see
meie rahwas on, salgab oma were üra, ega see head
tähenda?
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,,Aga kuS tüdruk! tüdruk ei uneta Kaarlit ja
nüüd — enne laulatust olla ta nSnda rahuta!"

,,N5at sihuke peaks päris õige tüdruk olema, mul
on Agnesest tuline kahju! Niisugune kulda wäärt neiu!"

Naised pöörsiwad maja nurga taha. Kolm meest
tuliwad neile wastu.

„ Kuule, las see mitte Kaelu Andres oma poistega
ei olnud?" päris Kai Anu käest.

„Nemad neh!" wastas Anu järsult. »On need
ka ühed kaarnad! Kus wähe midagi peaks olema, seal
on ka nemad!"

Nad läksiwad jälle paar sammu edasi. Salk
musid ja Agnest Stegberki emaga ja weel mõne nais-
terahwaga tuliwad wastu ja läksiwad herras-maja poole.

,,Asja on saanud!" kõneles Anu. ,,Stegberg
olla küll kurb olnud, käinud mööda tuba ja kõnelenud:
uüüd ajab asja hukka! Aga, mis sealt wälja tuleb,
kui nõnda moodi nad paari lähemad — ja missugune
ilm, ega see ka head ei tähenda!"

„Räägib ju ilm weel, et Stegberg Kaelu An-
dresega kord olla, aga see on ilma jutt, kes seda wöib
uskuda!" lorutas Kai mööda minnes.

,,Usu sa ilma! Ä ilma usu!" lisas ta pikalt
juurde. Naised astusiwad töö tuppa. Nad wiisiwad
meestele õhtu ootust.

Selle aja sees oli ka pulma rong: Agnes ja
Stegberg, mõrsja ja peigmehe saatjad, ema ja weel
mõni teine saatja, sugulane ja naaber herra majasse
jõudnud. Seal pidi laulatus olema.

Wiimse weretilgani oli Agnes wastu seisnud: ta
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endine meel ärkas jälle ülesse, pealegi ütles ta süda,
et ta weel pidi ootama; aga nii pea, kui ta endised
sõbrannad, ta seltsilased ja kooli öed ta juurde tuliwad
teda laulatusele saatma, andis ta nende kõnedele järele
ja läks ehk ta küll .,ja" peale ,,ei" lubas öelda.

Kell isi üheksa. Laulatus algas.
Würisewal käel astus Agnes Stegbergi toetusel

j a söbranade ja soorade saadetusel uhke siidi linaga
käetud laua juurde, mille peale laks küünalt kuld lühtri
sees seisiwad.

õpetaja ootas neid juba laua taga. Saal oli
ül i toredasti ehitatud, ni i et silmad ara kustusiwav
seda kõik waadates Agnese südames
walitses aga põrgu pimedus.

Seda sama wöis la Stegbergift öelda.
M i t u ja mitu korda tõusis ta sees kaaswndmuK

ja haledus Agnese wastu, aga ta plaanid nöudsiwad
seda. ,,Pea wöiks ma tast lahti öelda, sest täna peab
töil sündima, ui i palju on juba ette walmistatud.
Aga ma pean herra Königi petuselS oma sõna pidama
ja ennast laskma laulatada."

Tal tul i Kaarel meelde ja tal oli lahju, et ta
temale midagi ei wöinud teha!

Nagu igal õhtul, nõnda ka nüüd, wabriku kõrts
oli pea puu püsti inimesi täis. Wöeti napsi, joodi
õlut, wiina, käratsedi, lauleti, aeti joru, peeti nöuusi,
tülitsedi, sõimati, ühwardadi, tuiguti, waaruti
s«.da kõik tehti täna õhtul. Kes küll mitte kõrtsi ei



237

ole näinud! Wist iga üks — nii tuttawaks on see
asutus läinud; luS inimese hea käe käigule tubli körwa
hoop antakse.

Ühes kSrtsi nurgas istusiwad kolm meest ja pida-
siwad aru.

,,Meie töö läheb tubliSte toime," ütles leegi
suure kaswuga mees, kes keegi muu ei olnud, kui
Kaelu Andres. ,,Hästi läheb toime. Tuul on wali,
tuu l on walidaks läinud, öö on kott pime, kuid wähe
kahju, et tõik märg on! "

,,Pole wiga, majad on seest kõik kuiwad, pealegi
jääb herra maja just tuule alla. Noorikus on põhjatu
niisugust kraami, üks säde ja sest on küll!" arutas
üks seltsimees.

,,Tösi, tõsi," õiendas Andres, aga südat läheb
tarwis, ,,wabriku wahi peame kõhe magaks tegema,
see jääb minu hooleks. Mine too weel wiina!" käskis
ta teist seltsimeest.

Tõesti oli ka i lm tuulesekS läinud, nii luule-
seks, et sellel üsna raske käia oli, lelle tee wastu
tuult läks.

,,OH taewane Jumal, kes sa mind wangi kotta
oled saatnud, päästa mind fiit, täna on wiimane
webruari kuu päew ja ta on teise oma!"

,,WöeraS, mis sa kisendad, lase meid magada, ei
Jumal wangi tornis kedagit tuule. Jumal kuuleb waba
inimesi!" wastas keegi wang teisest nurgast.

,,Küll sul on aga ka Srn nahk, juba isu meie lor«
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terist ära," pahandas keegi teine, ,,ela meel natukene,
küll elu wiimaks armsaks läheb."

„Jumal, Jumal!" hüüdis jälle esimine, ,,ma olen
ju üsna ilma Mta , ma ei ole midagi kurja teinud —
ma olen ilma passita, mind wZeti Riigas tinni ja toodi
siia!"

,,Kas sa siiis siit mees oled?" küsisiwad mõned
wangid nagu wähe osawötlikult.

,,Siit mees jah, ma olen Sangast, mu nimi on
Kaarel Rein!" hüüdis Kaarel walust kinni peetud
healel.

,,Rein! Jumala nimel Rein! Kas sina oled?"
küsis keegi teiste seast. ,,Sa näed, et Jumal ka sind
on tabanud!"

,,Ia kes oled sina, kes sa nönda kõneled, nimeta
oma nime, et ma su laest andeks wöin paluda, mis
ma sulle kurja olen teinud!" palus Kaarel.

,,Sa ei ole mulle midagi kurja teinud, sa awi«
tasid mind weel ükskord kui meie linnas mängisime,
aga mis tegid sa mu õele?" küsis tundmata, kõhtu
mõistja healel.

Walus hüüdmine tüuusis Kaarli rinnust.
,,Nobert Stein, Robert! Kas sina oled?" küsis

noormees waewalt kuuldama healega.
,,Mina, jah!" oli tasane wastus.
,,Ma olen kõik kahjatsenud," rääkis Kaarel edasi,

,,ma kahiatsen oma tegu südame põhjast ja ma olen
nöuuks wötnud seda parandada, sellesama pärast tulin
ma Pariisist, kui ma kuulsin, et ta mehele minna —-
ma tahan teda ise omale saada."
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,,Aga herra Rein," rääkis Robert, ,,see on hilja —
täna on nende laulatns, wöib olla, wist praegu!"

Nagu oleks Kaarlile noaga rindu pistetud, nõnda
tarjatas wiiulnik. Seda wöib isegi juba igaüks mö-
telda, mis ütleb siis inimese süda, kui ta köit on maha
jätnud, iseenese surmale ohwerdanud ja pea oleks ta
eesmärgile jöuudnud — kuid wägewamad jöuud pea«
wad teda kinni.

Oh see on hirmus walus!
Nagu meeletu kargas ta ukse wastu ja kisendas

kõigest jöuust.
Peagi läks uks lahti ja müristawa häälega küsis

mangi maht: ,,Mis on?"
Jumala nimel palus Kaarel teda lahti laska,

ta lubas ise jälle tagasi tulla. Aga asjata! See tegu
oti niisamasugune, nagu pisukesed lapsed wahel lindudega
teewad: nad jooksemad tasa sammudega tihase ehk mõne
muu linnukese juurde, ei luba talle midagi kurja teha,
lubawad teda koguni weel paitada ja sööta, kui lind
nende peo peale tuleks ehk ennast kinni laseks wStta —
— aga weel üks samm — ja lind ongi läinud! Just
niisamuti oli ka lugu wangi mähiga.

Seal seletas Kaarel oma lugu. Waht kuulas ja
sai liigutud. Wiimats, kui Kaarel kksis: palju kell
olla, Vastas see: ,,Kuus!"

,,Kas Sanga herra alles Silla kõhtu herra olla?"
küsis jälle wiiulnik.

,,On" wastas waht.
Jälle palus Kaarel, et waht nõnda hea oleks ja

teda tema juurde wiiks. Ometi wiimaks — waht
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halastas meele äraheitwa nooremehe peale, läks Silla-
kohtu herra juurde ja kui ta sellele kõik oli ara rääkinud,
andis see luba noortmeest enese juurde laska.

Ehk Kaarel herrale küll enne tutaw oli, siisgi
oli ta nõnda palju muutnud, et see teda eaam ei
tunnud. Lühidelt köueles noormees oma loo ära,
rääkis, kuidas ta neiu wastu olla eksinud ja kui laugel
praegu lood olla.

Tähele pannes kuulas herra noore mehe kõnet.
„Noormees!" hüüdis ta wiimaks, ,,kas on sul

nõnda hea süda, ehk oled sa hull, teist sa pead olema.
Sa jätad kuulsuse, suure seisuse ja ilusa naisterahwa
ja põgened koju — noormees su tegu on suur. Rutta!
ja Jumal olgu sinuga!"

Kaarel oli pääsnud.
Wiimast jöuudu kokku wötteZ tormas ta wabriku

poole. Tuulest, wihmast, meest ja hnlwast teest hooli-
mata rühkis ta edasi. Ainus sõna, mis tal weel üle
huulte tuli oli: ,,OH oleks ta weel waba!"

Pool wersta weel wabrikust eemal löi kell üheksa.
Weel mõni minut ja Kaarel oli seal puiestiktus, kus
ta kord mõrtsukate käes oli. Weel mSni pilk ja ta
oli paisu talda peal. Enam ei jõudnud ta edasi tor-
mata ta pidi ligema pingi peale istuma.

,,See sama pink, kus ma talle truudust mandusin.
Sedasi nuhtleb taewas sõna murdjat," ohkas ta.

Ta läks wabrikuZse.
ÜkS naisterahwas tuli talle wastu.
,,Kas on hilja?" küsis Kaarel temalt.
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,,Ei ole weel hi l ja!" wastas naine, ,,kell on
alles 3/410."

Naine arwas, et mees küsis, kas majad on kinni,
sest kell kümme ISppes wabrikus töö.

,,Tänu Jumalale!" õhkas wiiulnik ja rühkis edasi.

, , I ah ! " kostis Stegberg wärisewal häälel.
,,Iah nüüd küsin ma sinu käest, armas Agnes

Stein," küsis õpetaja Agnese käest, kes nagu surnu
oma peigmehe körwal seises, ,,kas lubad sa oma peig-
meest, Johann Stegberki auustava ja armastada, kas
sa lubad temaga kõik kända, mis Jumal teile peale
paneb, kas häda ehk Viletsust ja kas lubad ennast
temast mitte lahutada, enne kui Jumal teid ise aja! iku
surmaga üksteisest lahutab — kui sa seda lubad, siis
kosta selle peale ,,jah"

Kikil körwul kuulasiwad ümber olejad. Ema oli
kurtuse pärast üsna lohkunud.

Küll mõtles Agnes weel ,,ei" wastata; seal löi
ta silmad teiste peale, mis oleks need ütelnud? Ta
lartis ja waewalt, waewalt kuuldama häälega kos-
tis ta: ,,jah-"

Pärast seda wahetas õpetaja sörmusid, kus juures
Agnefe oma maha kukkus.

Sala sosin käis läbi külaliste. Kõik kuulutasiwao
sellest õnnetust!

,,Nüüd kuulutan ma, et teie laulatatud ja pÄari
pandud olete!" küneleS õpetaja maitse häälega.

Noor paar laskis pölwili, õpetaja õnnistas neid.
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Juba õnnistamise ajal kuuldi eeskojas waljut
rääkimist. Pilk pilgult läks aga kiwe kuuldawamakS,
kuuldi sõnu: ,,wöimata!" ja ,,minge tagasi! teie olete
porine!"

Waewalt oli aga õpetaja õnnistamise lõpetanud,
kui saali uks praginal lahti targas ja keset saali üks
kõle, porine, ilma mütsita, sasis juukstega inimese kogu
seisis, leda ukse hoidja kuue sabast wälja tatsus tasioa
Üks wihane hoop — ja ukse hoidja kukkus istuli
maha.

Wist arwasti nähakse niisuguseid kohutawaid
pilta, nagu praegu see siin oli. Kõik oliwad, kui sur-
nud; sest keegi ei teadnud, mis see pidi tähendama.

Kulli silmil wahtis inimese kogu üle saali just
nagu otsiks ta oma ohwrit.

Järsku langes ta silm keset saali Agnese ja
Stegbergi peale. ,,Agnes!" kisendas ta siis nnsugnse
healega, mis läbi üdi ja ajude lõikab, ,,Agnes, sa oled
laulatatud! Oh ma waene, wilets inimese loom!"

Sus pööris ta silmad ülesse poole ja suure
häälega naerdes küsis ta: , I h , äh, häää! Jumal, kas
sa elad weel?"

,,Kaarel, Kaarel, Kaarel!" hüüdsiwad inimesed
siit ja sealt.

Selle aja sees oli ka wana Rein ärkanud. Ru-
tusti oli ta Koarli juurde läinud ja ta lae warrest
kinni hakkanud.

,,Kaorel, mis sul?" küsis ta isaliku healega.
Külmalt wohtis wiiulnik wana mehikese otsa ja

külmalt küsis ta: ,,Wanamces! Mis on sul minuga
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asja? Eks sa tea, et mis inimene tülwab, seda ta la
lõikab?

Weel waatas wiiulnik kord üle saali, tegi niisu-
gust kõledat healt, nagu meele ära heitja, löi käed
laiali, nagu kummardaks ta ja kadus siis — jääda-
walt!

Küll jooksiwad Rein ja König talle järele, küll
hüüdsiwad nad weel: ,,Kaarel, Kaarel!" — Aga öö
pimedus oli wiiulnitu oma musta, aga siiagi tröös-
tima hõlma alla wötnud ja ei iialgi näinud mana
Rein oma kasupoega Rein suri sel kewadel
kurwastuse kätte! . . . .

Mis tegi aga Agnes?
Kohkudes oli ta Kaarli ära tunnud, aga ehmatus

ja ahastus ei lasknud tal sõnagi üle huulte tulla.
Siis aga, kui Kaarel ahastades wälja läks, langes
Agnes ilma meele ja märguta hoidjate käte wahele
maha. Ta tundis maga selgesti, et Kaarel surma
läks otsima!

Aga Stegberg?
Ühe ainsama pilguga pööris selle mehe meel.

Ta oli siia maale kahjatsenud, et ta Kaarlile kuidagi
moodi kätte ei wäi matsa, nüüd nägi ta aga, et
noormees täiesti õnnetu on. Ja see tegi talle
head meelt.

Imelik on kuulda, et sääraseid inimest maa peal
olla, aga niisuguseid oli ja on ja saab ka olema, kes
ligemise õnnetuse üle wölwad rõõmustada. Niisuguseid
maimu paiseid on olemas ja Stegberg oli üks neist.
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Nagu uut elu puhus see Stegbergi soontesse ja
kiirgades ootas ta seda tundi, millal ta oma elu õnne,
»raha," kätte wSis saada.

Agnese oli ta koju nninud. Kõik wöerad lahku-
siwad — ja kõdu rääkisiwad nad teistele sellest kõle-
dast loost.

Tuul puhus huludes üle maa ja metsa, mida
pilkane pimedus kattis. Kõik hingas — oli ju peale
poole öö. Wabrikus ei olnud „ kõppu ega lobinat"
kuulda. Ka siin magati.

Järsku hakkas wabriku tämbrites tuli wilkuma.
Seda oli la oöwaht tähele pannud, aga enne, kui ta
midagi sai teha, oli ta sõnatumalt kinni seotud, suu
kinm topitud. Hirmsa Muga läks maja ikka walge-
maks ja weerand tunni järele puhus tuul tule üle
wabrilu kraami aitade, mis ka seest nähti pölewat.

Alles siis, kui wabriku herra maja külge juba
tuli halkas, ärkas wabrik. Karjuti, höisati, hüüeti,
wilistadi, jooksti, tõugati, püüti kustutada, aga wöimata.

Nagu inetu, tuhande peagu madu, pistis tule leek
omad pead aknarest wälja — sädemeid ja suitsu taewa
pimeduse sisse saates. Ei kõige wühemat armu annud
ta kellegile. PöletaS, mis põleda wüis, muutis tuhaks,
mis muuta wöis! Mis oli nüüd inimeste jöuud selle
jöu wastu? Tühine!

Nukra näoga waatas herra König selle häwi-
tamise peale.

,,Aga herra teie raha?" küsis Stegberg Kö-
nigi käest.
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,,Köit sees!" ohkaS herra.
Nagu meeletu targas Stegberg läbi suitsu ja

leegi herra majasse, mis weel täiesti ei põlenud, siisgi
aga suitsu all seisis.

Küll kisendas herra tagasi tulla, aga Stegberg
oli ja jäi ladunuks. Arwati leekidesse kaduwat.

Teisel, kolmandemal päewal, kui tuli puhas kuse
tutatud oli, leiti küll toast nagu põlenud köndid, aga
leiti ka, et herra raha ja raha paberid kudunud oliwad.
Kuhu nad ja Stegberg oliwad saanud ei teadnud keegi
selgesti ütelda!

Sellel samal õnnetumal ööl istus kaugel lageda
wälja peal lünka otsas üks inimese kogu. Ta puhkas
oma wäsinud jalgu. Harwasti tõstis ta oma sasitud
pea ülesse ja waatas taewa laotusesse. Sügawad
õhkamised töusiwad ta rinnust õhusse. Järsku nägi ta
aga walgust enese selja taga, ta waatas sinna poole,
raputas peod, laskis pölwili ja luges Meie Isa"
palwet. Siis tõusis ta aga ülesse ja tormas edasi.
Kuhu?

Selle samal ööl oli Pariisis torr pidu: Lewsly
sai Christinega kihlatud.

,,Hull wiiulnik" oli kakS kirja laua peale jätnud,
millest sealsed selgesti tundsiwad, et ta hulluks oli
läinud. Paar korda niisutas Christine silmi, siis aga,
kui Lewsly ta otsa waatas — halkas ta naerma ja pea
oliwad nad peigmees ja mõrsja
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XXVll.
Kuhu jäi aga Kaarel? Kas sai ta weel Agne-

sega kokku?
See sama mees, kes kaugel lageda wälja peal

puhkas oli ju wiiulnik. Ja kuhu ta läks? —
Käik oliwad teda maha jätnud, isegi Jumal nähti

teda wande alla pannud olewat. Üks oli aga wiiul-
nikül weel armas — ja see oli ta wiiul, mis Riiga
maha oli jäänud, kui teda tinni wöeti. Selle järele
läks ta nüüd.

Nädali rändamise järele oli ta Riigas, nädali
kerjamise järele oli ta seal. Ta sai ka oma wiiuli
kätte. —

Ja nüüd? Mis pidi ta nüüd weel tegema?
Auusasti elama! wastab eht keegi. Jah seda oleks
pidanud ta ka tegema, aga on selleks ühel maharöhutud,
südamest rusuks tambitud inimesel weel jöuudu? Ei,
seda tal ei ole.

Taewa-isa oli teda küll käristanud, aga mitte
raskem, kui ta kända oleks jöuudnud. Aga temal
polnud niisugust wöimusi südamesse mitte kaswatatud,
ta oli oma peaga kaswanud, liiga oma tahtmise, oma
tirgede järele — ja sellepärast polnud tal enam jöuudu
ennast weel kõhe hoida.

Õnnetu on ju iga inimene kui talle noorelt kind-
lat iseloomu pole kaswatatud. Kaarel tatsus ennast
Riigas muusika tundide andmise ja klaweri paranda-
misega esiotsa toita. Oma wanemate majasse tagasi
minimisest hoidis teda häbi eemal. Mis oleks wald
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ütelnud? Ja polnud seal ka temal enam midagist teha>
isa kõht oli wöeraste kätte antud. Aga Riias ei jSud-
nud Kaarel ennast jalgade peal hoida. Ta süda oli
niisuguseks tambitud, et ta mujalt talle enam troosti
ei leidnud, kui joobnud peast. Ja nVnda weeresiwad
aastad! —

Terwelt kümme aastat oli neist kohutawatest päe-
wadeft müöda läinud. Palju oli meie kodumaal juba
muutunud. ,,Postipapa" kandis sõnumeid ühest lin-
nast ja külast teise. Tema suure waimuline tütar ajas
döpiku laulu Ema jöe kaldal, imestades kuulas seda
Eesti poeg ja tütar ja ohtu ehadel laulsiwad laps
weike ja neiu noor ,,meil aja äärne tänamas kui ar-
mas oli see!"

Uhkustades löi Eestlane, seda rohkem oga Pärnu-
lane Wandra metsades, oma rinna pihta ja ütles:
,,Eks see ole laul minu laulust ja wiis minu wiisist
— teda peab Eesti lauluks kutsutama. Ja kes ei
tuimud Postipopa sündimise maa laulu: ,,Wändra
aga metsas Pärnu maal lasti wana käru maha?"
Wift iga üks. Laul oli igale poole asunud.

See oli ühel sügise õhtul, kui Torupilli kõrtsi
Tartu maale, mis mitte kaugel Rokwereft ei ole, üks
taunis luiwetanud, musta habemega reisija tuli. Käe
otsas kandis ta ühte kästi.

Et just pühapäew oli, siis oli ka rahwast kau«
ms hulgake kõrtsi kogunud, et seal ,,imet näha, mis
w iin teeb", nagu sealsed inimesed räägiwad.
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Keegi ei pannud reisijat tähele. Tusase näoga
istus ta kõrtsi laua peale, pani kästi oma k3rwa ja
jäi mõtlema. Kes teab, kui kaua ta nõnda oleks seal
istunud, kui mitte talupoisid laulma ep oleks hakkanud.
Esimise laulu healte juures tõstis näru reisija pea
ülesse ja jäi kuulama.

Järsku hakkas ta aga tassi moodi karjuma. Tei-
sed jäiwad mait, nii hirmus oli wöera reisija karju-
mine. Seal juures tegi ta nõnda hirmsa näo, et pa-
ras oleks teda hirmutuseks põllu peale panna.

,,Noh, mis sina kisendadl" taples paks kõrtsi
mamma.

,,Ai, ai, ai" — kisendas reisija edasi, ,,kas see
,,kas see mõne laul on, see lõhub ju kärmad ära."

Poisid hakkasiwad täie suuga naerma. Reisija
ei pannud niisugust pilkamist nagu tähelegi.

Natukese aja pärast hakkasimad poisud jälle
laulma. Nüüd pruukis reisija teist kunsti. Tasa wSt»
tis ta kästi lahti, kust ta wiiuli wälja tõstis. N i i
pea, kui poisid wahet pidasiwad, et uut laulu hakata,
algas reisija mängi.

Uudis himuliselt jäiwad talupojad kuulama, rei-
sija mängis ju wäga ilusti. Ei leegi julgenud teisega
rääkida, sest mäng oli tõesti ilus. Mängu lõpul tuli
rahwa seast üks imelik, küürakas mees. — niisama
näru riietega, wälja; wöttis kaabu ja hakkas raha
korjama, mis ta pärast mängija kätte wiis.

Kaunis tõsiselt waatas mängija wöera otsa.
<,See on teie oma." ütles wöeras, ,,teie mängu

ees t l "
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,,Kes sind tellis?" küsis muuli mängija.
yWöta omale!" käskis wiiulnik kaunis kurjalt. —

Ilma pikema wastu ajamata, wöttiS ka wöeras raha
omale.

Mõne pilgu järele oli meie wöeras müügi laua
taga ja laskis saadud raha wiina näol läbi kõri kõhtu.

Peagi tukkus wöeras mees teine pool laua peal,
kuhu ta ka wiimaks magama jäi.

Talu pojad oliwad mänguga, uagu öeldud wäga
rahul. Kui nad aga nägiwad, et wiiuli mees ilma
keele kasteta jäi, hakkasiwad nad teda üks haawal wiina
tipsu ja õlle toobiga tänama. Natukese aja pärast oli
wiiuli mehelgi toru peas ja nüüd hakkas alles mäng
ja tantz, mis sellega lõppes, et talupojad wäsinult koju
tuigerdasiwad, wiiulnik aga wöera seltsimehe wastu
magama uinus.

Wöis umbes poole öö aeg olla, kui wiiulnik
ülesse ärkas. Sundis seda mõni elukas tegema, seda
la ei teadnud, aga niipalju oli tal ometi selge, et kaela
tagune liheles. Wiiulnik läkitas wiis sõrme jahi peale
ja suureks õnneks ehk õnnetuseks üks pisikene purukene
jäi näpu wahele. I lma suurema järele mõtlemata
wiskas wiiulnik puru maha. Purukene küll ei karju-
nud, aga reisija arwas siisgi, et ta elu päewad loetud
juba on. Ta heitis jälle pikali, aga und ei tulnud
tal enam silma. Esiteks hägises ja kähiseö, nohises
ja kõhises tema sõber, et kõrtsi seinad wärisesiwac, ja
wiiuli mehel hirm peale tuli, teiseks tundis tu Me,
et tema käel kihelema hakkas. Lhtu oli ta mürkanud,
et lörtsi mamma peeru kimbu ahju otsale oli pannud.
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I l m a pikema järele mõtlemata otsis ta ahju ülesse,
kust ta ka peerud kätte sai, õnneks oli ka koldes weel
tuld, leeme keetmiseft, tuha sisse jäänud ja warst i
pSIes peerg, millega ta seltsimehe poole sammus, kes
ikka weel magamisega wöitles.

Ette waatlikult Valgustas ta oma peatsit ja mis
nägi ta seal? Wiiuluik ehmatas. Legion weikseid
loomi nähti magaja ümber rabelemat! Aga kaua aega
ei saanud ta mitte hirmul olla, pea pööris mehe ime-
lik magamise kombe tema tähele panemise oma poole.
Ja missugune oli see? Järgmine: KSige pealt peab
ütlema, et see mees wäga hoolega magas, seda wSis
higist uäha, mis suurte tilkadena mehe otsa esisel
heljus. Niisama hoolega hoidis ta ka magamise juures
õhku, enne sai kõht hoolega täis pumbatud, nagu sepa
lööts ja siis hakkas ta teda aega mööda pink, pingult,
ja kraat kraadilt ninast ehk suust, see tul i muidugi
sellest, kuidas masin nöuudis, walja laskma.

See sündis aga niisuguse hirmsa kärinaga ja pla -
rinaga, et süda araks läks. Estte oli wiiul i mehel
imelit waadata, kuidas ka maa peal magatakse! Wi i -
mals aga hakkas ta hirmu tundma. Ta pidi ütlema:
,,see mees on magamisega hädas!"

,,Mis sugust muusikat kuulsin ma enne, ja mis-
sugusega ma nüüd pean rahul olema?" mõtles wiiul-
nik ja ohkas. Paha meelega tatsus ta magajat
ülesse ajada: tõukas teda küünarnukuga, aga tedagi.

Suure uhtumise peale jõudis seltsimees nii kau-
gele, et magaja suu lahti ajas, siisgi aga mitte ülesse
ei touönud. Wiiulnik ei teadnud, mis ta tegema pidi.
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Ta katsus teda uratada, aga kedagi! Mees magas nagu
wahel ennemuistsetes juttudes.

Reisijal tuli wiimaks jänese nahk põue. Ta kat-
sus wälja minna — uks oli kinni! Ei pääönud. Ta
laks hoowi ja tahtis sealt wälja pääseda — wärawad
oliwad lukkus. Nukralt tuli ta tagasi. Ta pindis
weel toas olla, aga mees norskas nõnda hirmsasti, et
wiigise poe kurtuse pärast ahju! ,,Mis teha?" mõtles
wiiulnik. ^

,,Ohoo!" hüidis ta, ,,hirmutad sa mind, hirmu-
tan sind." Nende sõnadega astus ta ahju juurde,
wöttis peo täie ,,saksa soola," läks magaja juurde ja
laskis — just siis kui teine õhku kõhtu korjas — peo
täie nimetatud pulwert mehele suhu, kus juures ta
tule ruttu ära kustutas ja magama heitis.

Nüüd muutus korraga kontsert. Endise mühina
ja mühina asemele astus turtsumine ja ähkimine, miK
umbes wiis minutit testis. Oh oleks wiiuli mängija
seda näinud, ta oleks tõesti kätki naernud, aga nüüd
ootas ta mis tuleb. Weel natukene aega ja magaja
ajas enese püSti ning hakaS mööda lauda käperdama.

,,Kes see on? KeS see on?" küsis ta urisedes.
Wiiulnik oli mait, kui hiir. Kui aga teine raputama
hakas, ärkas ta ülesse.

,,KeS siin tuhka pillas?" küsis teine.
,,Mis tuhka?" päris wiiulnik.
,,Kes sa oled?" küsis magamise kunstnik.
,,Üks inimene?" oli waStus.
,,Aga mis on su amet?" nöuudis esimene.
,,Wiiuli mäng ja joomine!" oli lühikene kostus.
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,,Hoo!" urises esimene, ,,siis oleme meie wiimase
poolest ometi wennad."

Wi iu l i mängija naeris. ,
Magaja oli tuha toguni ära unustanud. Nad

ajasiwad loguni iseasjadest juttu — oma endisest e lust.
Wiiulnikul oli teise elu wäga meele järele, teine oli
üks kawal mängimisega waeseks jäenud mölder J ü r i
Staubson.

,,Aga, mis su nimi on?" küsis Jü r i .
Wiiulnik ohkas. ,,Kaarel Romberg," wastas ta

wiimaks.
See polnud aga keegi muu, kui meie endine Kaarel,

kes omale isa liignime oki wötnud.
Teisel hommikul kui nad minema pidimad hakkama

andsiwad nad teine teisele juba kätt. Osawötliklllt
waatasiwad kaks hukka läinud inimese looma üks teise
otsa. Nende käe käik oli wäga ühine. Mõlemal oli
pisar silmas.

, , Ia meie peame tõesti lahkuma?" küsis Romberg
haledalt.

Uurides, maatas une kunstnik wiiulniku otsa, meele
liigutuse pärast halkas tal alumine mokt mürisema ja
tasase häälega ütles ta :

,,Eks käime ühes!"
,,Kas on see möimalik?" hüüdis Romberg

täis röömu.
,,Miks ei !" kinnitaS Jü r i .
Ja sõbralikult hakkasiwad nad üksteisel kaela

ümbert tinni andsiwad teine teisele suud ja nutsiwad
röömu pärast.
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Ühes käisiwad nad nüüd kõrtsist kõrtsi, linnast
linna. Romberg, kui muusika tundja pani helinistu
häälde, andis kõrtsi kontserta ja mängis mõne köstri
juures kirikuS orelit.

Küll katsusiwad mõned head inimesed Rombergist
weel inimest teha, aga asjata. Wiin riisus meele ja
Jürit Romberki rändasiwad jälle edasi.

Aega mööda hakkas aga Jüri terwis lõppema.
Ta põdes tihti ja Romberg toitis teda, kui oma isa.

„Kuule Romberg," rääkis kord Jüri, „ kuule, mis
ma sulle ütlen, mine otsi oma AgneS ülesse, wSib olla,
«t ta weel elab!"

Romberg mötleS. Säde endisest armastusest elas
tal südame põhjas — see ep olnud mitte wiina sisse
ära uppunud!

,,Ia mis ma pean tegema?" küsis nmulnik kurmalt.
,,Ka sinu elu lõpeb peagi, sa ei ole tema käest

oma pattu andeks palunud, sul on halw surra, mine
tee seda!" — Jüri pattus seltsimehele kätt.

«Olgu!" wastas Romberg wähe aja pärast, ^ma
tahan jälle oma sündimise maale minna, järele tuula-
ta, wSib olla ehk leian ta weel elusalt," Romberg
andis Jürile kätt.

Ligemasse lörtsi läksiwad nad sisse. See oli
Wendarus.

,,Ma tunnen enesel jöuu otsas olewat," seletas
Jüri wabisedes, ,,ma tahan weel wiimaft korda wötta
ja siis surra!"

Osawötlikult waatas Romberg kaas wenna otsa.
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,,Kas tõesti on sul nVuu ära surra?" küsis
wiiulnik-

,,Iah, seda küll'." oli mana joodiku wastus.
Nüüd algas wiina wötmine, mis seni kestis, kuni

raha wiimse kopikuni otsas oli. Tuikudes ja waarudes
liüsiwad nad kõrtsist wälja.

Oli aga juba ohtu. Selle peale waatamata
sammusiwad nad edasi.

,,Romberg, ma ei jõua enam!" kaebas Jüri
mõne aja pärast. Ma pean puhtama, sest mu jouud
on otsas!"

Uimaselt waatas Romberg enese ümber.
,,Meie peame weel wähe edasi minema, praegu

ei näe ma ei maja, ega urtsikut!" Lhkas Romberg.
,.Aga ma ei jõua", kaebas seltsimees.
Osamötlikult w0ttis Romberg Jüri käe alt linni.

,,Toeta minu najale!" ütles ta Jürile.
Ehk küll Rombergil enesel wähe jöuudu oli, siisgi

katsus ta teist nõnda palju aidata, kui wähe wöis.
Wiiul i kästi siduö ta omale müüdiga selga.

Kui kaua ta nõnda wiisi käis ei teadnud ta isegi.
Wähe maad eemal paistis talu pere.

,,Ohoo!" hüüdis Romberg, ,, Iüri, Jür i ! Pere
on tee ääres!"

Jür i tõstis pea ülesse, aga ei wastanud midagi.
Sõna lausumata widas Romberg Jüri talusse

sisse.
,,Mis talu see on?" urises Romberg iseeneses.

,,Mi5 talu see on? Uksi ep ole ja tuba on külm!"
Ta waatas enese ümber. Talil maja oli talu



255

maja — nii palju seletas ta pimedas: Ahi seisis ühes
nurgas, säng nagu oleks seina ääres seisnud, kuid see
oli wähe wöeras, et maja ilma inimesteta ol i .

,,Hee inimesed!" Asendas Romberg, ,,töuske ülesse
ja andke meile öö maja!"

Kõik oli wagufi, km surnu haudas.
,,Mls seal siis weel oodata?" urises ta seltsi-

mehele, ,,wäfimus kipub peale, olgu inimesi woi ühti,
meie heidame puhkama, eks ta ulu alune ikka ole!,,

Et kedagit hingelist näha ep olnud, wSttis ta
ilma lubata öö maja. Krabis enesel kuue seljast ara,
laotas põranda peale, pani wiiul i kästi pea alla,
tõmbas siis seltsimehel kuue ka seljast maha, wöttis
saapad jalast ja pani ahju aarde, sutkad wiskas ahju
otsele, siis asus ise pikali, wöttis seltsimehe kaissu,
laotas Jür i kuue üle ja uinus magama.

Päike oli just parajasti tõusmas, tui Romberg
ülesse tSusis. Ta wärises külma pärast ja oli poo-
lest saadike üsna kange. Oh, kuidas ehmatas ta ära,
tui ta enese ümber waatas. ,,Kus ma olen?" päris
ta iseenese käest. . M a olen ju kruusa Autus!"

Ja tõesti, ta oli ka kruusa aukus joobnud peaga
maganud. Ta waatas weel kord iseenese ümber.
Tõesti, kruusa auk oli kruusa auk. Sukad oliwad
augu serwa peale pandud, kuna saapad augu ühes
nurtas puhkasiwad.

Kibe naeratus käis üle Rombergi näo — ta
tundis midagi — ta tundis häbi! Niisugune joodil
ja hukka läinud loom tundis weel häbi!

Pea juhtus ta maade sõbra peale, kes nagu
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hingetult maas lamas. Ta tõstis kuue pealt ära —
Jüri oli surnud!

Naeratades waatas ta taewa poole, kuna ta
sosistas:

,,Ka seda ei ole sa mulle jätnud!,, Siis kargaK
ta aga lohkudes tagasi. Mis oli ta ütelnud? — Ta
langes üle sõbra surnu keha ja sosistas tasakesti. Mis
see oli? Wist joodiku palme! Warsti
pärast seda näeme Rombergi õpetaja juures — ta
tellib sõbrale wiimast puhke paika. Oh, kuidas noomis
Vpetaja waest hukka läinud looma. Romberg nuttis!
Südame põhjast lubas ta ennast parandada. Wiimaks
heitis õpetaja waese wiiulniku peale armu ja lubas ta
sõbra õnnistatud mulda matta; mis ka päew pärast
seda sündis. Haua äärcl pidas õpetaja niisuguse k3ne,
et kuulajatel ühelgi silm kuiwaks ei jäänud. Waene
Romberg oli kui pool surnud.

Pärast kui haud kinni oli aetud, jäi Spetaja ühe
kesk ealise naisterühmaga haua üärde weel mähe kõne-
lema. Kui Romberg haua peal kummuli maas oma
palme oli lõpetanud, tSusis ta püsti, tänas õpetajat
silmameega, lubas enese elu parandada ja halkas mi-
nema. Weel kord pööris ta tee peal ümber. W2e-
ras naisterühmas oli silmad just tema poole pöörnud.
Rombergil näitas see nägu tuttaw olewat, aga ta
silmad oliwad tuhmid, et ta aru ei wöinud saada, kes
ta oli ja kus ta teda oli näinud.

Nüüd wSttis Rombergnöuuks Agnest üleöse ot-
sida ja oma elu parandada, aga wiimane jäi paljalt
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lubamiseks. Enne wöib kats korda surra, kui joomist
maha jätta.

I g a üks, kes selle joodiku andeid nägi, kattis kah-
jatsedes oma silmad kätega ja hüüdis: ,,Niisugused an-
ded peawad niisuguse mehega laduma!"

Ja tõesti tal oliwad ka head anded. Peale kahe«
kümne aasta oli ta joogi ori olnud, aga ta mängis
weel heasti ja teenis mõnes trahteris ehk mõne muusika
armastaja juures headgi raha!

Kaheksakümmend wersta sõbra hauast lääne pool
olla see wabrik, kus enne König oli elanud — sai
Romberg inimeste käest kuulda.

Nüüd n M i s ta nöuuks sinna minna. Aga kui-
das ehmatas ta ära, kui ta paari päewa käigi järele,
suma jöuudis ja ilusa mõisa sellesama pargi ja puies-
tikuga leidis — wabrikut polnud enam kuSgilgi.

Ta küsis ühe wana moonaka naise käest, kas ta
õige loha peal olla. Küürakas wauaeit seletas, et see
wabrik juba ammu ära olla põlenud ja et siin mitte
ledagi endistest inimestest ei elada, kui üksi tema.

Romberg wärises.
,,Kas sa tead, hea eidekene, kus endine wabriku

muusikant Rein on?" küsis Romberg nutralt.
,,Köik surnud — isand Rein suri selsamal ke-

wadel linna ära, ta olla oma kudunud kasupoega liiga
palju taga leinanud."

,,Kadunud käsu poega!" ähkaS Romberg.
«Ei iialgi!" 9



258

,,Aga, miks pärid sa teda taga, wöeras reisija?,,
küsis eit.

,,Ma olen ta kasupoeg, õnnetu Kaarel!" oli kurb
wastuS.

,,Sina Kaarel, mu Jumal, missugune sa praegu
oled, Kaarel, Kaarel, Jumala pärast, tas on see tõsi?"

Kaarel nikutas peaga.
Pisar tikkus mana inimesele silma; ta pidi ta

ära pühkima.
,,Aga kas sa tead, kus Stein on?"
,,Surnud!" — seletas eit.
,,Köik juba lahkunud! Küik lahkunud!" sosistas

Kaarel ja kurbtus tikkus tal hinge kinni matma.
,,Aga ta tütar Agnes?" küsis ta uuesti.
,,Wist elab su waene Agnes weel, aga ma ei

tea mitte, kus ta praegu elab."
,,Aga ta mees?" päris Kaarel.
,,See koer lümud Ameritasse. Temap see oligi,

kes wabriku Kaelu Andresest pSlema käskinud pista, et
siis herra raha üra warastada. Andres saanud ka
oma jao, aga läks pärast kõige oma seltsi meestega
lõksu." Wanaeit nuttis.

M i s teie nutate?" küsis Kaarel.
«Ta toer oli mu mehe ära poonud, teda leiti

wabriw pargist puu oksast, nagu oleks ta ise enese
hirmu pärast ülesse tömbanud, aga pärast tuli kõik
wälja. Ka Ruubert on langenud — saadeti Siberisse,
sest Stegberg oli kirja saatnud ja kõik ülesse tunnis-
tanud, aga ta ise on wist alles elus, tüll tema löüg
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ta täis läheb," nuuksus eit. Jumalaga jättes soowis
eit talle ,,ikka head öune," et ta Agnese ülesse leiaks.

Aga kuhu läks Kaarel. Ta läks tammi kldale.
Weel oli see pink alles, aga näru ja mädanenud —
all sulises pais — ta seegi oli ära lagunenud.

,,Köik on kaduw, tõik on kaduw!" hüüdis Kaarel
walust maewatud healega, ,,kuid süda, sinu heal, sinu
heal, sinu tundmused ei kao!"

Mis Kaarel seal mõtles, arwaku igaüks ise . . .
Nädali pärast oli Kaarel Sangasse jöuudnud.
Mis tahtis ta siit? Ta päris Oru Kadri järele.

Ja mis wastati? Oru Kadri olla ühe Wendaru kool.
meistrile mehele läinud! —

Jälle reisis Kaarel.
,,Wendaru koolmeistrile," seletas ta iseeneses,

,,see on ju seal samas, kus mu wend Jüri puhkab,"
seletas ta iseeneses. Ta wöttiS nöuuks sinna rännata
ehk juhtus Kadri midagi Agnesest teadma?

Et aga Wendarusse minna, pidi ta linnast läbi
minema. Mõtetesse wajunud astus ta läbi linna.
Just oli ta selle loha peale jöuudnud, kus ta saatusel
see hirmus pööre sisse oli antud. Sellesama toha
peal feisiwad kaks herrat ja ajasiwad juttu. Ka Kaa.
rel jäi selle loha peale seisma — ta tahtis seoa ime,
list kohta weel kord näha saada. Ta peatas. Pani
«viiuli lasti kiwiposti otsa ja waatas uhke Realkoali
maja peale.

,,Ia kes jõuab seda tükki osta, ilus ta on, ma
käisin nende juures, tahawad 200 rubla. Nad man-
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giwad teda weel täna õhtul, sünniks kuulama minna t
kõneles üks wöeras teisele.

Romberg jäi kuulama.
,,Oleks mõni olewat, kes ta ülesse kirjutaks,"

seletas teine.
,,ÜIesse kirjutaks?" naeratas teine, ,,peale nelja-

kümne mängiwad ja meie peaks ülesse kujutama, er
meil pole seda annet!"

Wägise tõstis Kaarel pea ülesse, ta tahtis näha
saada, kes need on, kes nVnda wiisi am peawad.

,,Wendaru õpetaja!" imeteles ta iseeneses, ,,ma
wLiks rvöga hästi teada saada, las on seal niisugust
koolmeistrit, kelle naise nimi Kadri on."

Ta wöttis südame rindu, astus nende juurde ja
alandlikult köneles ta:

,,Auustatud herrad, ärge pange pahaks, kui ma
teid eksitan, ma olen üks õnnetu inimene, kes ühte
ladunud otsib, ma woin ka teie soowi täita, ma kuul-
sin kogemata, et teie ühte koori tükki tahate ülesse
laska kirjutada, ma tahan seda tatsuda, tu i teie mulle
selleks luba annate!"

Suurte silmadega waatasiwad herrad Rombergi
otsa.

«Mis sinu sugune ka wSib!" luges ta nende sil-
madest.

»Kui ma ei eksi, olete teie wist Wendaru Spe«
taja?" rääkis Kaarel teise wöera poole pöördes.

,,Olen küll, aga mis siis?" küsis õpetaja.
«Kas ei wSiks teie mulle mitte ütelda: on Wen-
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baruS koolmeister, kelle naise nimi Kadri on?" küsis
Mmberg — oma pärimise wiletsust tundes.

Weikene naeratus lehmis Spetaja palgel.
,,On kW," wastus ta, ,,aga kas ei ole teie mitte

^ee" — rääkis õpetaja terawasti Rombergi otsa waa-
dates, ,,kes kord oma seltsimehe meie surnuaeda mattis.

Romberg nikutas peaga.
,,Aga mis lubasite teie esite?" päris teine herra.
,,Ma wöin teile selle tüki ülesfe kirjutada,"

waStas Romberg.
,.Töesti?" hüüdis wöeraS.
Romberg nikutas peaga, nagu ennegi.
,,Andte mulle raha, et ma kontserdi peale wöin

tninna, siis tahan teie soowi täita."

Herrad räätisiwad wähe isekeskis, naeratasiwad
wähe, siis wöttis moeras herra kolm rubla ja andis
Rombergile.

,,Aga, kus teie elate?" nöuudis Romberg.

Õpetaja nimetas uulitsa ja korteri nime, Romberg
kummardas ja läks.

,,Niisugune ka wSib!" naljatas õpetaja herra, ,,see
tahtis aga raha nckljn petta. Sa oled ikka wähe helde
südamega!"

,,Eks ootame," waStaS teine, ,,ma loen selle kelmi
silmist auufat meelt. Tule öhtaks minu korterisse, saab
näha, kas tuleb. Nende sõnadega lahkusiwad herrad.

Õhtul kella 11 aegu istusiwad nimetatud herrad
jälle toos. Juba naeris õpetaja teise herra rumaluse
Me, kui keegi ukse pihta koputas.
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„Tuleb, tuleb!" hüidis wVeras herra röemu pä-
rast, wSttis ulse lahti ja Romberg oligi nende juures.

,,Kas teil klawerit on?" küsis Romberg wiiuli
kästi nurka pannes ja higi otsalt puhkides.

Õpetaja näitamise peale istus Romberg klaweri
ette. Ime halwasti ja kangeSti käisiwad näpud. Seda
märkafiwad ka teised.

,,Kas on teil tilk wiina?" palus Romberg.
^Teie lubasite ju ennast parandada," waStaK

Vpetaja.
„Lubasin küll, aga näpud on liiga langed!" wa-

bandas mängija.
,, Anname talle wiina, eks saame näha," naeris

teine herra.
Kümne minuti pärast oli la kortel wiina seal.

Suure isuga neelas Romberg wiina alla. Weel mõni
minut ja Romberg oli elaw ja röömuS. Kaunis wir«
gasti lendosiwod nüüd joodiku sõrmed üle klaweri.
Ta latsus, kas ta õieti oli kuulnud. Pea tellis ta
ka paberit ja natukese aja pärast oli igatsetud tükk
noot noodilt paberi peal.

Õpetaja ja wöera herra röem ja imestus oli
otsata.

Wöeras, wilets joodik oli nende soowi täitnud.
,,Aga Romberg," pööris õpetaja joodiku poole,

,,mul on teist hale meel, tas tahate ma annan teile
ametit ja üleSse pidamist!"

Küsides jäi Romberg õpetaja otsa waatama.
,,Mul on kõdu tihelkonna muusiku koor, koole
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meistrid on mängijad, aga juhatajat ei ole. M is ar-
wate, kas tahate meile juhatajaks tulla?"

I l m a suurema järele mõtlemiseta heitis Romberg
nöuuSse ja teisel päewal ol i wiiulnik Wendarus.

Tee peal jutustades kõneles Romberg oma elu
lugu õpetajale ja kui suur oli ta rööm, lm ta õpetaja
suust kuulis, et seesamune naisterühmas, lellega ta haua
üüres weel rääkinud Agnes, tema otsitud Agnes Steg-
berg olla olnud, kes praegu oma wenna juures poodis
elada.

Küll latsus õpetaja Romberki parandada, aga see
oli woimata! „ Romberg oli ja jäi joodikuks. Tihti
lüis ta poodis, et Agnest nöha saada. Tihti mängis
ta tema alna all õhtu ehal magusaid lugusid, aga
wiina ta ei jätnud. Seal juures juhatas ta koori,
loor õitses — aga juhataja sammus haua poole.
Silmade kiirgaw läige tunnistas weel endist elawat, uhket
noort kunstniku.

Wahel sekka käis ta kooli majas Kadrit waatamas,
lellele ta lSwasti keelis enesest Agnesele teatada, sest
ta oli kuulnud, et Agnese mees pidada weel elama!

Kas tundis teda Agnes? . . . . . . . . . KeS
teab seda
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(Lõpp.)

XXVII.
,,Mis inimene iiales külmab, seda
tema ka lõikab: kes liha peale tülwab.
lõikab lihast igawest hukatust!"

(Uus Testament.)

Ja Alma luges ja luges, luges tund-
musega Juba käe kirjaft wöis näha, mis»
suguste tundmustega kirjutaja oli wöidelnud. Pealegi
oli see mitmel ajal kirjutatuo. . . .

Ja mis see siis oli? Nombergi elu lugu, aga
lühidelt, muidu mõned köhad*) N i i luges Alma, et
wiiulnik Sangas olla sündinud, kus ta isa peremees
olnud, kuidas ta kord linnas kontserdile juhtunud,
wöera neiuga Agnesega kokku saanud, kuidas ta K '.driga
jumalaga jätnud, kuidas ta Agnesest ilma jäänud,
kuidas ta hukka läinud ja kuidas ta Kadri ja Agttese
jälle ülesse otsinud. Kõik see oli lühidelt m3ne lehe
külje peale ülesse tähendatud, ilma korra ja saaduseta,
nõnda kuidas aga juhtunud.

Kir i lllppes järgmiste sõnadega:
»Aga sina — tundmata lugeja — ole sa lus

sa oled ja kes sa ka sündimise poolest oled, kuule ühe
sureja inimese palwet, kes ilmas rohkem on näinud,
tui ta seda oleks soowinud, kuule tema wiimast õhka-
mist ja ütle seda ka teistele: Jumala nimel, olge
lindlad, kõiges oma ettewötetes, lootke Taewa-Isa
peale, ärge lubage ka käige wähemat, kui teie järele,
täiesti järele ei ole mõtelnud, kas teie ka seda täita

' ) Nende järele on see jutt la kirjutatud.
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jõuate. Hoidke töige halwa elu eest, aga lõige rohkem
«viina, kui kuradi wenna eest! Ärge mõistke kohut keSta,
waid sisu järele — see on wana sõna, aga iga päew
ka uus.

Sina aga, kes sa seda kirja loed, täida mu wi i -
mane soow ja wi i see kiri Agnese kätte, kui ma juba
puhkan. Ma tunnen, et ma warsti siinna sõuan!
Taewane — Isa!

Ki r i oli järgmine:
Wiimased sõnad oma Agnesele!

Põrmuni on mind saatus peksnud, mullani
mind maha rusunud! Aga, kes on selles süüd-
lane? Ma ise, ma ise, mu wilets, kängu M
nud uhke, usust taganenud ise-loom! Oh ma
wiletsate wilets! Ka sind, su truu hinge olen
ma saatana wiisil piinanud! Kuule siis mu
wiimast palwet ja täida teda, kui seda su süda
weel peaks lubama. Anna mulle arveks, mis
ma sinu wastu olen eksinud ja luba mul
waikselt puhata musta mulla pSues! Jah —
sa lubad seda — seda tunnen ma su sinust.
Sa tundsid mind niisama, kui ma sind —
aga sa oled waga, sa täidad oma kohut —
sa oled ju teise mehe naine! Kui ma ju künka
all puhkan, siis loe mulle weel üks ,,Meie
Isa " palwe — selle määlestuseks, et meie
ükskord omal ajal ka olmelised olime! Oh —
Jumal õnnista mind ja teda!

Kaarel.
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,,SnS on Kaarel meie oma maa rahwa liige!"
Vhkas Alma oma siidiseid juukseid silmade eest kSrwale
lükates — ,ja kordagi ei kõnelenud ema mulle sellest.
Miks pidi ta seda hoidma? Wist ei tahtnud ta läinud
päewi meelde tuletada. Oh Jumal, kuidas nuhtled
sa inimesi!"

Neiu õhkas sügawasti. Tema tundis, mis see
oleks olewat, kui ta omast peiust praegu ilma jääks
ja sügawasti palus ta Kõige wägewamvt teda hoida
ja kaitSta,

Kolme nädali pärast oliwod kooli majas rõõmsad
pulmad, üks pulmaline aga puudus ja see oli Agnes,
nõnda nimetatud poe emand. Et pood mitte kaugel
ei olnud, kõigest 2^2 wersta, sellepärast wöttis Alma
ema nöuuks ise emandat ära tuua.

Üksi päins istus AgneS omas toos, kui Kooli
Kadri tema tuppa astus.

AgneS oli nSnda kurb ja üritatud, et koolmeistri
abikaasal palju tegemist oli, enne kui Agnes wiimakK
länelema hakkas.

,,Igal aastal hirmutas ta mind oma kirjadega
ja mõtle, mis ta nüüd kirjutab," rääkis Agnes ärri-
tatult kuna ta laua pealt lirja wdttis ja Kadri kütte

Kadri lugeS järgmiselt:
Suurte palumiste peale anti mulle wiimaks
luba, sulle weel, kirjutada ja mis pean ma
tirjutoma? Esiteks seda, et sa enne ühe kelmi
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ja warga naine olid, nüüd aga oled sa roh»
kem; sa oled wölla-roa naine. Ära kurwaSta
ühtegi, sest siis, tui sina seda tirja loed olen
mina juba ülesse poodud. Teiseks, ma lan-
gesin Amerikas ikka sügawamale ja sügama»
male pattude sisse, sain rööwliks ja mõrtsu-
kaks ja pidasin seda ametit nõnda kaua suure
auu sees, kuni löög täis sai. Kolmandamaks,
juhtud sa wa Kaarel Reinuga weel kokku saama,
siis wii talle minu poolt palju termisid ja
ütle, et ta nüüd sind toitma wöib hakata; kui
te.I lusti on, siis wöite weel paari ka minna,
selleks annan mina, kui tubli waras ja röö-
wel oma eht õnnistuse! Neljandamaks, see
wSib weel wöimalik olla, et see tiri sulle liiga
jäme näitab olewat, aga mis teed ära, pole
enam kümne konnal aastal õigeid inimesi näi-
nud, puhas kelmid ja kelmid, wüid isegi ar-
wata, et siis peened sõnad ära unuwad. Seda
palun ma küll wabandada. Head elu!

Ioh. Stegberg.

New-Aorki wangi majas.

Al l ääre peal oli Ühendatud riikide mapp, aasta
arm ja kuu päew ja siis weel üks kuu päew tähen-
datud — see oli wist walitfuse poolest alla kirjutawo.

Just parajasti tahtis Kadri Agnest pulma kut-
suda, kui nad mõlemad kuulama jälwad. Wäljas akna
all, kuusiku sees kuuldi wiiuli mängu.
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Agnes lükkas, ehk küll sügise oli, akna lahti ja
nukralt jäi ta kuulama. Ta teadis, kes see ol i .

Ja kes mängis siis? Üks saatusest ja iseenesest
puruks peksetud ja maha rusutud mees.

Waikselt kölasiwad kerged esimised akordid mööda
kuusiku alust edasi, puutusiwad wastu kiriku seinu,
pörkasiwad sealt tagasi ja kostsiwad ikka i lusalalt ikka
armsamalt. Järk järgult, noot noodilt lSwanes mäng,
tolas wirwendades kuni metsa tippu, kus ta lahti M -
sis ja kaugele — laugele taewa elkja sinasse ära ladus
ja kumawa kuule südame õhkamisi maa pealsest häda-
orust kuulutas. Ikka järsumateks lätsiwad wötted,
ikka meele äraheitlikumaks akordid, ikka südant löhes-
tawamaks wiis. Tuhandist ja saoandest puust kostis
mäng tagasi, andis talle meel kurwenm kuue — ja
purustades tungis ta kuulja südamesse. Kohkudes tõu-
sis oraw pesas, ajas omad pojad ülesse ja uniselt k'M-
lasiwad nad mängu; kõrgel kuuse okste sees ärkas mares,
ta raputas oma suurt pead, tatsus silmi lahti ajada,
aga kui nad ei awanud, siis kuulas ta kinniste silma-
dega, soputas sulgi ja kuulas ja kuulas; ka magaja
tihane, ja lepa lind — isegi warblane pistis pea lörtsi
räästa alt wälja ja tuulas ja kuulas, kmoas inimene,
kõigist maha jäetud inimene ,,Meil aja ääres tänawas,
tu i armas oli see!" mängis. Hinge kinni pidades kuu-
lis Agnes, kuulis Kadri — noorus p5lw ärkas mõle-
mate südames, mõlemate meelde tuliwad endised päewad,
tul i Agnesele meelde see õhtu, kus ta täis uhkust ja
head meelt esimest Kaarli mängu oli kuulnud — ja
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mis nüüd? Älkilselt kadus wiis, kadus tõik kord män-
gust — moll segas end duriga, dur molliga, kõlas röem,
Mas kurbdus, ikka awalikumalt paistis meele ära heit-
mine mängust kuulaja körwu, ikka kohutawamaks, ikka,
ikka hirmsamaks läks mäng; ainult üli tunde rikas
inimene wöis nõnda mängida. Nüüd oli oga mäng
kõige kõrgema waimustuse kraadini tõusnud! Higi
tilgad seisiwad mängija kortsus otsa esisel. Köil ta
liikmed wärisesiwad, kuid käsi mängis lindlalt.

Nagu wihane tiiger waatas ta waewalt pool
sülda kõrgel olema kuu peale, kes nagu naerdes oma
teise poole kokku oli tömbanud ja nõnda läbi kuuse
latwade sõgeda mängija otsa wahtis.

Aga, mis sündis nüüd? Weel mõned hirmsad
kokku kulad — siis igawene waikus, — kaugel lestis
meel kaja, siis kohutaw aga mahe hüüd: «Agnes, mu
Agnes, anna mulle andeks!" — siis üks kölaw pauk!
— nagu klaasi lildude kõlinat oli weel kuulda — ja
siis jäädaw waikus. Nagu oleks loodus mõnest hir-
mutawast une näost pääsnud — nõnda tundis ennast
iga lind, loom, inimene!

Nagu une näost tõusis AgneS, ruttas Suue —
sinna — sinna, kus mängija oli olnud.

Kummuli maha wajunud seisis see rohelise rohu
mätta otsas kõrge kuuse all.

Ärdalt tõstis ta mängija pea Messe ja hüüdis:

,,Kaarel, Kaarel, kaS nüüd tahad sa surra?"
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Weel kord löi wiiulnik silmad lahti, naeratades
waataS ta Agnese otsa ja tasa, tasa küsis ta:

,,Agnes, sa annad ju andeks?"
,,Iah!" wastas see läbi nutu.
,,KSigile palju termist, elagu nemad targemalt,

ta Kadrile, Almale ja Augustile ja õpetajale!" Roh-
kem ei saanud ta ütelda. Ta wättis Agnese käe ja
andis talle suud. Mis wäis ta süda tunda ja mis
tundis Agnes?!

Teisel päewal rääkis pulm, isegi terme kihelkond,
wiiulniku surmast ja poe emanda haigusest.

Alma ja August waatasiwad teine teise otsa —
ja oliwad õnnelikud, aga ka lurwad, mis aga pea
jälle tadus.

Kähe nädali pärast oli Wendaru kiriku aed kaks
hauda jälle rikkam. Kes seal puhkasin? ad? — Agnes
ja Kaarel! Rahu ja ühendust lubas neile
üksi muld! Rahu soowi ka sina, kallis lugeja neile,
kui su tee sind Wendarust läbi linna juhtub wiima!
Mine siis haua kaewaja juurde — ja see saab sulle
nende haudasi näitama. Rahu, rahu soowi ka sina
neile ja mõista nende üle ränka kohut! (1888.)






