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CesKkõne.

2e Eesti rahwas on ju wanal ajal merel soitnud.
— Meie wanad esiwanemad oliwad n meresoitjad

ja ka wahwad, wäga kardetud mererööwlid.
Ka praegu on Eesti meremehed julged ja igast laewakaptenist

meie kui ka wäljamaal otsitud ja häã meelega wästuwdetud mehed.
Et nüüd meie rahwa sees, päälegi rannas ja ranna lähedal elawa

rahwa sees, see wana wahwa esiwanemate weri woolab, arwasin
mina, et, kui meresditudest ja meremeeste elust ning olekust jutus-
tan, see ometi mönele auustatud lugejale wähe ajawiidet pakuks ja
wanadele meremeestele kadunuid, sinise taewa ja wee wahel rööm—-

sasti elatud päewi meelde tuletaks.
Mina ei ole küll enam kui 21 aastat merel soöitnud ja sdi—-

daksin praegu weel, kui mind mitte wead, mis ma ses elus ja selle
töö juures saanud, maale jääma ei sunniks. Sellegi pärast olen

mina selle aja sees elu meie maa, nagu ka Satksa-, Inglise—
Amerika- ja Austriamaa, laewades hästi tundma doppinud, pikad
purjulaewa reisid teinud ning ka koöige suuremates wäljarändajate
aurülaewades olnud ja loodan, et mönest asjast auustatud luge-
jatele rääkida tohin, mis ehk ühele woi teisele meelt mööda wöoiks olla.

Mis mina maailmast näinud olen, tahan mina nönda seletada,
kuidas ta on ja kuidas mina temast aru olen saanud; siis aga söna—-
dele sarwed päha ja saba taha, kui need sarwed ühelegi kahju ei tee.

Meie rahwa kirjanduses on wähe mereelust lugeda; mis säl
on, on enamasti sähardused Saksakeelest ümbertölgitud jutud, et

kananahk üle ihu jookseb ja konnasilmad walutama hatkkawad, kui

meremees neid loeb. Need raamatud on mehed kirjutanud, kes

merd ja mereelu ei tunne. Asjadel on wölts nimed, ja teod, mis
üsna woimata on, tehtakse nendes woimalituks.
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Kuidas ütks taltelttrn tuttaw inimene tahab lugeda, kui üks,
kel loomadest ja polluriistadest nönda palju teadust on, kui sündi—-
nud lapsel hiinlaste Konfutsiuse usuopetustest, kirjutab: wikatitega
olewat rukkid peksetud, peremees sirbiga habet ajanud, perenaene
olekatust toörwanud, wana Pärt adraga piüipu puhastanud, lehmal
olewat 12 porsast ja Wahemetsa Peetri wanal ruunal suur, ilus

wasikas sündinud?
Noöndasama on lugu meremehega, kui üks mees laewa riistu

ja asju, millest tema mļtte midagi ei tea, norima hakkab.
Nii lugesin mina korra ühest raamatust, mis Saksakeelest üm—-

ber tölgitud oli, kuidas üks isamaad Jumalaga jättis. Suur purju—-
laew läks merde, tema seisis nuttes ees, kurwalt oma palawat otsa

bugspriidi Gugerrien wastu litsudes ja parema käega nagu unes

kahwlit (Gaffel) silitades. Kui see laew üks barklaew oli, siis

pidiwad mehel käed mitu sada jalga pikad olema, sest üks asi on

ees ja teine tagumises mastis ülewal. — See jutu wäljaandja oli

nced nimed kunlnud woi kusgilt lugenud, ei teabnud aga mitte, mis

asjad ja kus nemad laewas on. Nöndasama on siis meie Eesti

mees, kes meremees ei ole olnud, neid ümber tolkinud.

Mina palun auustatud lugejat, minu jutustamistega wähegi
rahul olla; mina tahan neid ajaga ikka paremaks ja paremaks
miuta ja oma koige parema jouu kokku wotta.

Auupakllikult

A. P.



Hamburist New-Yorki.

oli weebruari- ehk küünlakuu esimestes päewades 1896.
aastal, kui mina jälle kord ühe suure wäljarändajate-laewaga
Hamburist, Saksamaa toige suuremast ja rikkamast mere—-

linnast, tee vääle läksin. eie reisisiht oli tore New-York,
Pohja-Amerika Ühendatud Riikide koige suurem mere- ja kauhbalinn.
Sinna tahtsid koik wäljarändajad ja teised reisijad ehk passasirid,
sinna pidi kaubawaragi, mis laewa ruumis oli, wiidama.

Meil oli ligi 400 wäljarändajat oma naiste ja lastega lae—-
was ja pääle selle weel palju teisi esimese ja teise klassi passasiri-
sid (reisijaid).

Tublid laewa ohwitserid (tüürimehed j. n. e.) ning tublid
meremehed juhtisiwad laewa kauge sihi poole. ;

Ilm oli ilus, ehk küll külm, ja ruttu jätsime wana merelinna
oma käraga, oma wabrikute, laewaehitamise ja parandamise platsi-
dega, mis toklkideks (Docks) nimetatakse, oma elektriwäega aetud uulitsa-
raudteedega ja inimeste kisa ning koikimoodu täidetud oöhuga oma

taha; siis tuliwad ruttu Blankenese, Brunsbüttel ja koöik need
wäiksed kohad ja kohakesed Elbe joöe paremas ääres, kuni wiimati
ka Cuxhaveni tuletorn selja taga weel hädawaewalt nagu wäikene
tikukene näha oli.

Siis läks sdit pöhjameres tulelaewasid mööda edasi, kuni
hää ilmaga South-Forelandi ja Doveri, Inglisemaa esimesed tule—-
tornid, Pohjamerest kanali sodites, selja taha jätsime ja sel moodul
Inglise kanalisse joöudnud olime.

Laewameeste elu ja tö läks omas korralises moodus. Agarasti
sai öösel wälja luusitud, et mitte teiste laewadega kokku ei jookse.

Reisijad wiitsiwad igaüks omal aega, köndisiwad tekis, oliwad
oma kajutites; rikkad tagateki pääl ning I. ja 11. klassi kajutites,



6

taga ära kadusiwad, nägnoleks nad mervrwmun
Nüüd olime suures maailmameres, Atlantikus. Igaüks mere-

mees woib seda juba weest ära tunda, sest wesi on sääl must-sinine.
Kanalis on wesi, kui päew paistab, sinine. Poöhjameres — reline-sinine, meie Läänemeres roheline. Noönda kui laew kanalist
wäljas on, muudab ennast laine kohe suureks, millest tundja kohe aru
saab, et laew suures, sügawas meres ujub. Atlandi meres käib
ikla laine, olgu wesit wagane ja sile nagu peegel. Kodige wagasema
ilmaga ikka töuseb ja wajub wesi, nagu toömbaks meri hinge. Laine
jookseb enamNord-Westist: põhja-ohtust, Süd-Osti: löuna-hommikusse.

Ilmamere laine on tasasem, ehk küll koörgem, kui teistes mere-
des. Tormi juures ei löö tema mitte nenda tihti laewatekki tãis,
kui Potia: wöi Wahemere laine. sest laewal on enam aega ennast
wee seest wälja tösta, kui ta sisse wajunud on, enne weel, kui teine
laine ennast jälle tema pääle wiskab. Kui suuremere laine muidugi
tekki juhtub, siis murrab tema enam, kui wäiksema mere laine, ja
on meres kohad, nagu ütleme Cap Horn, löuna Amerika koige lou-
napoolsem ots, kus laine meie maakera päããl koige korgemaks touseb.
Hirmsad tormid huluwad sääl ja töstawad merelaineid kole koörgesse.
Et see koht ka Löuna Jäämere lähedal on, waewab piinaw külm
waeseid mehi ööse kui päewa. Juhtub laew sinna weel talwel,
(ui meil suwi, on sääl talw) siis pandku igaüks tähele, et omas
kois (woodis) mitte külma kätte ei sure.

See on muidugi wäga kardetaw koht, sest sääl läheb hulk
laewu kaduma. Igal laewal on suur oönn, kui säält mööda pääseb,
ilma et stengid) woöi raad? maha murtud ei ole. Need laewad,
mis säält mööda käiwad, peawad ka hästi tublid ja uued olema,
wana käruga ei usu keegi seda reisi ette wötta.

Ka ülewal Pöhja-Atlandi meres on suur laine. See tuleb
sest, et meri nii hirmus lai ja sügaw, ja temas wäga wähe saari
on. Mönes kohas on Atlandi meri üle 20,000 jsalga ja enam

sügaw, nii et temas 50 Jurjewi Jaanikiriku torni üks teise pääle
seada woib ja siisgi ei ulataks kukk weest wälja.

Nagu kord öeldud, olime meie nüüd suures maailma meres.
Meremehed on ikka roöömsad, kui nemad kanalist Atlantikusse joua—-
wad, sest teenistus on suure wee pääl kergem. See tuleb sest, et
mitte maad woi teisa laewu sääl nii karta ei ole, kui kanalis, kust
tuhanded laewad lähi rändawad ja tihti hirmsad önnetused juhtuwad.

IH, 5 waata taga feletused:
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Passasiridele tehtakse laewa poolt palju meelejahutust ja ajawii—-
det; nii on suurtes laewades suur saal, kus nemad palli pidada
woöiwad. Hää ilmaga peetakse pallid taga promenaditeki pääãl.
Hamburi posti-kiirlaewade (Schnelldampfer) pääl on tubli koor
pillimehi selletarwis ikka kaasas. Pääle selle saab näitemän—-
gusid mängitud; suur ja hää raamatukogu on laewas, kust igaütks
I. ja I. klassi passasir raamatuid woib laenata ja lugeda. Ham—-
buri Amerika Aktsiaseltsi laewa „Augusta Victoria“ pääl on trü—-

litedag ja antakse igapäew ajaleht „Augusta Victoria Zeitung“
wälja.

Sähardustes suurtes laewades ei pruugi kellegil aeg igaw olla.
Need laewad on nagu wee pääl ujuwad linnad, ja on säl nende
sadade, moönikord tuhandate, passasiride wahel ajawiidet küll leida.
— Mönikord, kui ilm ja tuul lubawad, saabgi reisijatele naljaks
laewa taga üks koöwast paberist woöi papist walmistatud puuk (Dra—-
che) peenikese traadi otsas ülesse oöhku lastud. Et nüüd laew
kärmesti ja hingetömbamata usinuses ikka edasi ruttab, lendab see

unt nagu wäikene kuradikene oma pika sabaga sinises oöhus laewale
ärele.

Meie laew ei olnud küll mitte üks neist ruttuajajatest posti—-
kiir-laewadest, aga süsgi oli tema üks koige suurematest neljamastiga
auru-laewadest, mis ka reisijate tarwis ehitatud ja toredasti s
seatud oli.

Munsikukoori meil ei olnud, aga küll üks tore klawer saalis
ja tekis klawerihäältega mänguriist, wändaga mängida. Nimetatud
riista mängiti öhtuti tihti.

Passasirid elasiwad röömus ja lustis, igal ühel ovmad tahtmised
ja lootused rinnus, ja ka meil, meremeestel, käis käst wäga häßsti.
Riisuguses suures laewas on tööd wähe, rasket tööd wäga wähe.
Söök on köige parem, mis olla woöib, magada saab küll, tubaka
puudus ei tule ette; mis wana merekoer weel enam peab tahtma?
Kord kukkub mone herra käest, kellele möndasugust asja seletanud oled,
ka weel üks tore hawanna-sigar woi tubli lonks konjakut rüppe. —

Passasiri-laewades muidugi need asjad ei puudu. — Asjad oliwad
päris tublid ja toimes.

Meie olime ka kogu tublid poisid kokku juhtunud, koik wane—-

mad meremehed, kellel moöni torm juba ninasoöoörmed ülespuhunud
oli. Koik oliwad peenemad mehed, mitmel tüürimehe-eksamgi teh—-
tud. Sähardustesse uhketesse passasiri-laewadessesaawad ikka wane—-

mad ja paremad mehed wälja otsitud; see on juha reisijatega ümber—-
käimise pärast soowitaw. Nüüdsel ajal, kus igaüks koolitamist püüab
saada, wöib Saksa- ja ka meiemaa laewades tihti madruseid leida,
kel eksam on tehtud. See ei ole sugugi ime, sest iga aasta teeb
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suur hulk meremehi oma eksami, ja nii palju ei ole tüürimehi su-
gugi tarwis, ega kohtasid prii, kui noori tüürimehi juurde tuleb.
Muidugi ei jää neil meestel muud midagi üle, kui madruse tee—-
nistust wötta.

Meid oli ilma kütjate ehk tulemeesteta, ohwitseride, kokkade
stjuardideta (Steward, kellner, ülespassija) 18 madrust laewas, ja
oli meie wahel 2 meest, kelle üle mina paar sona rääkida tahan. —

Mina ei möotle mitte selle pãälegi, neid halwemaks teha, kui meie
teised olime, aga et nemad wäga imelikud mehed oliwad, ei tohi mina
neid mitte ära unustada. Neil oliwad sähardused iseäralised, kenad
kombed juures, mis teistel emast sündinud ristiinimeste lastel mitte
ei ole. Uks neist oli suur laulja, teine suur sööja Issanda ees.
Laulja oli rootslane, sööja Friisi mees. Rootslase nimi oli
Niels, friislane oli ristimise juures toreda nime „Niklas“ saanud.

Kui inimene mönusasti laulda oskab, on see Jumala anne
ja löbus asi, mis pääle tema digusega uhke tohib olla. üksgi
dige körwakuulmisega inimene ei peatks seda annet laitma woi sä—-
harduse mehe wastane olema. Meie söbra Nielsiga oliwad asjad
aga üsna teised. Temale oli loodus nönda köwad kopsud ja kori
andnud, et ta köige köwema müristamise wöi löukoera jäleda mdir-
gamise ilma iga waewata, mängides, järele woöis teha. Kui tema
tasasti, magusate toonidega patuste inimeste kurja südant liigu—-
tada püüdis, stis kölas tema hääl nagu üks wanamoodu, määrimata
puutelje wanker, tasaselt üle nuiasilla soöites. Niipea kui Niels
laulma hakkas, ja see tuli, Jumalale oli see kaewatud, üleliiga tihti
ette, siis seisiwad koöigil päältkuulajatel juuksed püsti ning pisarad
silmis; igaüks katsus ennast peita ja pugeda, kus aga whegi wöoi—-
malik. Nielsil kukkusiwad toonid nagu weskikiwid ja wikakilöögid
pärani laiale aetud suust wälja.

Oh, wana Kreeka Stentor, kui sina weel sel ajal oleksid elanud,
sa oleksid öppida wdinud. Niels oli sinu mees.

See on kindel asi, et sober Niels oma kisaga, kui tema
kord lahingusse juhtuks, koik waenlased metsa ajaks, ja on köoik
paganad, mustad kui punased, kes aga lahingus sojakisa töstawad,
rumalad poisid ja lurjused tema wastu.

Köigist tuhandatest lauluwiisidest oli meie soöbral aga üks
selge, see oli üks liht Rootsi koolilaulukene lilledest, kewadest ja
linnukestest. Selle ilusa, wagusa ja armsa lauluwiisi porutas Niels
punnissilmadega maha, korra oma häält tostes, et kolas nagu Jee—-
riko pasunad juutide käes, nii et laewa seinad ennast painutasid,
siis jälle, päris kunstimehe moodu, häält madalamaks, taltsamaks
ja tahedamaks kruuwides, et rögises, nagu üks raske surmaga
woitleja mätaskaru. Oma hirmsa ja porgu-pilli sarnaste lau—-
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lutoonidega wöis tema waprad mehed wärisema panna ning ini—-
mestel ja elajatel kananaha üle selja ajada. Nagu mina juba
rääkisin, laulis ta koöik laulud selle ühe wiisi pääl, kui seda hääle
tostmist ja kukkumist laulmiseks tohib nimetada. Köik pühad laulud,
koik yulma- ja roöömulaulud, koöik püha Taaweti salmid möirgas ja
müristas tema sel kombel punnis silmadega, kikiskörwadega, wäri-
sewa habeme, läikiwate hammaste ja ega kaelasoontega maha,
nii et seina pääl kärpsed krampide kätte ja sitikad en kaupa
suriwad lutikad loöhki läksid ja koerad ning kassid, nagu kihwtita—-
tud, mahalangesiwad. —

Ulestousmise juures, kui wahi pääle minek tuli, töstis tema
oma huluwa hääle ja hulus, nagu üks sawisööja suurte ja wäga
laiade maailmamere saarte päãäãl, magamaminemise juures oli temastkoist
(woodist) sügaw inisemine ja pomisemine kuulda, mis pikkamööda
nagu kaugele ärakaduw müristamine wähemaks ja wähemaks
jäi, kuni wiimati ära kadus, kui mehe pääle uni langes. — Söögi
juures, kui mees koige suurema hammustamise juures oli, inistas
tema läbi nina, sest suu ei olnud prii, laulusid, ja oli, kogu kokku,
üks käre laulumees ja röömus inimene, kes ühegile teisele ühtegi
halba ei soowinud ega teinud. — Tema pääle wihane ei woinud
sugugi olla, ehk ta küll mönikord koörwad hundama pani; kui tema

aga jälle oma siniste silmadega ja lahke nioga ühele otsa waatas

ja igal moodul teiste wastu alandlik ja lahke oli, siis kadus köoik
wiha tema wastu ära nagu suits.

üksi teise imeliku mehega, suure sööja Niklasiga, ei olnud Niels
suur soöber. See tuli ühest wäiksest sönast, mis Niklas Nielsi wastu

pruukinud oli.
Niklas oli mees, kel muud möotet ja elusihti polnud, kui

aga süũa, süüa, ja weel üks kord slüa. -

Nii kudas üks ühtepuhku laulis, soi teine. Nii kudas ühe
lauludel otsa ei olnud loota, nii teise näljal mitte.

Nüüd oli Niklas korra selle söna kuklkuda lasknud, et Niels
ka paremat woiks teha, kui laulda: — sel ajal näituseks woiks tema

süüa. Niels wastas selle pääle, et kui Niklasil ristiinimise süda
rintus oleks, siis woiks tema ometi söögi juures woi söögi wahel
ütks salmikene ehk kaks laulda.

Asi tuli nii wälja, et üks teisest nende suurte wigade toöttu

enan nii palju lugu ei pidanud, kui ennemalt. Aga siisgi ei tul—-
nud tüli ette, nemad käisid üksteise körwal oma teed, nagu wa—-

nal rjalgi.
Niklase üle on minul weel enam rääkida. Nagu laulja

Niels paks ja roöömsa näoga, punaste palgede-e mees oli, oli sööja
Niklaz pikk, humala wäädi sarnane, luukerelahja, kaewukoogu
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moodu ehitud mees, kurwa, mureliku, äädika hapulise nßga. Temal
oli igawene suur mure, et korra mitte nälga ei sure, woi söök, mis
ta taskus ühtepuhku ja alati ümber kandis, jällegi otsa ei löpe.
Enne teiste ülestöusmist hommiku oli sober Niklas ammugi ülewal
ja lanas; suur nälg ei lubanud waest magada. Kui ta magama
läks, wöttis tema tublid wöileiwatükid, nii suured kui konna mät-
tad, ühes woodisse, et nälga ei sure. Siis oli ka peaaegu pool-
wahti, 2 hääd tundi, üks tubli hambatöö ja suumatsutamine ning
pohmitsemine kuunlda. Hommiku kell pool kuus, kui kohwi sai joo—-
dud, oli friislane esimene platsis, parkis nahka särgi wäel, et
xaksud higi-piisad otsa pääl seisiwad. Kell6 hakkas temã juba pruu-
kosti pääle ootama, mis enne kell 8 antud sai. Kell / waewas
teda juba piinaw nälg sisikondades. Iga inimese käest, kes aga
wastu juhtus tulema, küsis tema, kas ju kell s ei olla. Kella
6-est kuni kella s-ni puges tema 5 ehk 6 korda ruhwi (Roof, mat-
ruste elu-ja magamise hoone) sööma, kus juures tema igakord suu-
red tükid leiba wöi liha südame kinnituseks töö juurde ühes wöttis.

Korra, kui leib ja liha mehel wist natukene kuiw oli ette tulnud,
sis pistnud ka ühe tüki wdid, nii suur nagu hää pakk mahorka—-
tubakat, püksi tasku. Mispärast tema just see tasku wälja wali—-
nud oli, ei tea mina mitte. See woib olla, et teised taskud juba
leiwa ja lihaga löhkiminemiseni täidetud olid, ehk ei olnud temal
mitte aega, teist taskut leida, sest tihti tuli ette, et kui tema häda-
lise töö juurest ära kadus, bootsmann temale ruhwi järele läks ja
söögi juurest ära hirmutas. — Mehikesel hakkas wöi täskus muidugi
ruttu sulama, ja sai tema teistest hästi wälja naerdud ja hirwi—-
tatud. Selle äparduse pärast ei woötnud tema enam seda toitu tekki

ühes, kui ta teda kohe leiwa pääle määrida ei saanud.
Pääle pruukosti, kell 9, hakkas siis meie sober jälle löunat

ovtama. Sääl oli temal üks suur tähelepanemine, kuidas ruhwi
sisse pugeda ja toitu muretseda woimalik oleks. Nöndasama jälle
päälelounat, ikka oli mees hirmsas näljas. Ta wdois endale jäleded
toiduhunikud ilmarmuta sisse puukida, et kole ja hirmus mönikocd
päältwaadata oli.

Niklasi juures tuleb weel korra sawisööjatest “ rääkida. Nemnad
peawad hirmsa hulumisega nii suured tükid sawi, nagu hää nehe
rusikas, alla neelama, ja päewas (kui neil söömise päew on, nitte
igapäew) peaaegu enam sööma, kui n'ad kaaluwad, et mitu pöewa
selle pääle haiged on. Ka inimeselihasööjad ?) Afrikas pecwad
oma werepidude pääl nii palju sööma, et maa pääle pikali jääwad,

3) 4) 5) waata taga seletused!
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aga mis see koik Niklasi wastu oli? Mida enam see mees sdi, seda
wirgemaks tema sai. Tema koöhukene oli kui pöhjata tünn.

Nielsil ühtegi waenlast laewas ei olnud, küll aga Niklasil.
Wiimase koöige sunrem waenlane oli kokk. Just Niklase pärast pidi
tema suurema huniku liha meile andma, tema pärast 50—60 kar-
tohwlid enam koorima ja nädalas 12 kuni 15 hääd leiba enam

küpsetama. Pääle selle tulid ka teised äpardused Niklasi ja koka
wahel ette, millest ka rääkida sünnib. Asi oli see, et kokk tihti
kaebas, temal kaduwat suured singitükid, ilmatu leiwakannikad,
pooltäied wöoilännikud j. n. e. ära, ja igakord, kui see juhtuwat, olla
Niklas koigel paremal tujul. Tema (kokk) olla näinud, et Niklas
siis kusgil nurga taga ehk ka mastis ülewal rutulist hambatööd
wahutawa suuga tegewat.

Kokk tegi seda toeks koige suuremate wannetega ning usku stesti,
et Niklas tema kadunud toidu nahka pannud olla. Niklas aga
ajas selle süü passasiride päãle, mis küll raske uskuda oli, sest 1.

ja 11. klassi passasirid, kes enamasti köögi juurde juhtusid, ei hakkanud
küll mitte koka singitükkisid wötma ehk rööwima. Noh, olgu ku—-
das on! Kui aga kokk sopra Niklasi silmas, siis läks tema palg
walgeks ja ta püüdis oma toitu, nagu kana oma poegi, tiiwade alla
saada. Iga ohtu, kui koka töö walmis oli, said kaks Amerika
kunstlukku köögi ette pandud. Niklas oli koka ära hirmutanud, et
wiimane täies usus oli, Niklas sööks, kui muud ei oleks. raudnaelu,
rohelist seepi, wankrimääret ja köiksugu sitikaid.

Meil teistel ei olnud Niklasi üle midagi kaebada; süüa oli
meil küll, ja kui midagi järele jäi, oli meil koöik üks, kas Niklas

seda soi, woi sai see toit üle laewa parda (ääre) kaladele ette wisatnd.
Mina olin sel reisil wäga röömus, et jälle korra New-Yorki

näha sain. Sääl elas minul üks wana hää soöber, Mr. (meister,
herra) B. kellega mina Riias umbes 8 kuni 9 aasta eest ju tutwaks
olin saanud; tema oli minule mönes asjas ka hääd teinud. Et
jällenägemist kohe hästi pühitseda woöimalik, oli minul Hamburist
hää pudel köhu-moörudat (Magenbitter), mis pääle wanamees

(herra B. on juba ligi 78 aastat wana) wäga maias on, ja üks
hää kast sigarisid ühes. Need kallid asjad olid minu seina kapi
ära peidetud. See on parem igakord, kui sähardusi asju, nagu wiina—-
ja konjakipudelid, mitte just meres wanadele merekoeradele nina alla ei
seata. Meremehed on ju sündimisest wiina ja ülepää koiki jookide
pääle, kus aga alkoholi wähe sees on, maiad, ja päälegi meres, kus,
nagu nemad seletawad, sähardune soolane oöhk on, et auusal risti—-
inimesel alati suur wiina-jnuon.— Sellepärast minagi peitsin oma

pudeli ära, et poisid mitte wiimati maitsma ei haktka5 nii kaua

maitswad, kui New-Yorki wanamees ilma tropita jääh. — Mere—-
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mehed pole mitte wargad; wargust laewas tuleb ehk iga 10-aasta
järele korra ette. Sel mehel, kes ennast köige wäiksema asjagamäärinud on, läheb enamasti nii halwasti, et tema Jumalat tänaks,
kui kohtu kätte oleks ära antud. Sähardune kelm ka selle linna lae-
wades enam söita ei tohi, ja katsugu tema, et kuhugile wödra maa-
ilma nuxka wöraste laewa läheb ning pidagu sääl käed puhtad ja
silmad lahti, et ehk kellegiga kokku ei juhtu, kes kurjateost teab ja
teistele ehk teada annab. —

-
—

Teisiti ei woi ka asi olla. Uhes laewas on hulga meremeeste
wahel köigi maailma rahwa mehed koos; esiotsa üks teist ei tunne,
ja laewas ei ole mitte see kombe, et üks oma asjade ette lukku seab.

Wiinaga muidugi on ast üsna teine. Mis mehele wdib teha,
kui ta wähe rüübanud on? Utks leiab, ütleme, pudeli. Tema teab
wäga hästi, et wiin ehk konjak woöi rumm sees on, teeb ennast aga
noönda rumalaks ja uudishimuliseks, nagu metskits. Ta peab
pudeli wastu päewa, waatab läbhi, waatab pudelisildi wöi etiketti
pääle, püüab lugeda, ei oska aga, waenekene, on üsna rumal selle
pudeli juures. — Mees räägib muidu 4 kuni 5 keelt, loeb pak—-
kide kaupa raamatuid ja kirjütab nagu koolmeister. — Wiimaks
wotab tubli lonksu, pigistab silmad kinni, raputab pääd, lakub
keelega mokad ära, annab pudeli teise kätte, öeldes: „Waata sina
ometi järele, Willem, mis pagana kraam see on; ei ole ta thee, ei

kohwi!“ Teine katsub nöndasama, koik tösise noga, ja annah pudeli
kolmandama kätte j. n. e. Kui nüüd koöik tublid lonksud on teinud,
siis annab wiimane esimese kätte peaaegu tühja pudeli tagasi
ja ütleb: „Pagan teab, mis ta on. Pane tema koha pääle tagasi,
Peeter, kust sa ta leidsid; wiimati on ta weel moöni tundmata kihwt;
ja päälegi, mis meil wööra asjaga tegemist on!“ — —

Noh, niisugune tükk loetakse naljaks, ja wöib ka wana sini—-
jakile andeks anda, kui tema korra wiinahimuline on. See tuleb

ju küll ette, kus tema purjulaewas 4 kuni 5 kuud maad näha ei
saa, seda wähem weel wiina. —

;

Ka seda ei loeta hulga laewameeste juures warauseks, kui ühe
kelmi kokalurjuse käest midagi salajal kombel saah ära woetud, olgu
ta ka üks paar pudelit rummi wöi pool wasikat. See ei ole küll
mitte wäga ilus, aga kokad ise on selle juures süüdi. Mina olen
21 aastat merel purjutanud, aga weel ses ajas kunagi tähele pannud,
et ühe auusa koka käest mingisugust on warastatud. Kui kokk üks
auumees on, siis on süüa küll, ja täie köhuga ei lähe üksgi toitu
wargile. Kelmid kokad on, nagu j öeldud, ise süüdi, kui nende
käest näljaga toitu warastatakse. Asi on nönda: Rikas laewa—-

omanik ei tee laewa söögiwaraga sugugi tegemist. Temal on see
asja laewakaupmeeste Echacdle kätte ära andnud. Laewa söögi—-
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ning mun materjalikaupleja saab, ütleme nituseks, 20rubla iga
mehe ja kun päãlt matksetud. Läheb nüüd üks laew 6 kuu reisi päle
wälja ja on sääl 40 meest pääl, saaks kaupmees 4800 rubla matse-
tud. Toit tuleb laewa, tott ja tema abi, enamasti üks raswane,
rumal poiss, woi suures laewas söbgiwarawäljaandja, (Proviant-
meister) waatawad lähi, koikt on dige. Kaupmees lubab kotale
hääd protsendid, tui hästi palju söögiwara järele jääh; söögiwara—-
wäljaandja saab weel paremad protsendid. Nüüd püüab tott nii
wähe tui woimalik ära pruukida. Liha on wähe ja kuiw, sularasw
läheb tota suurde sawi- wdi pletipotti. Leiwad on wäitsed,
moni pühapäew jääb parem sööt üsna tegemata. Kui weel halb ja
tormine ilm juhtub olema, mis sügisel peaaegu alati on, siis saab
üsna wähe süüa, stis lähewad kotal potid üle. Sel kombel tema

kisub 6 kuun üts hulga toitu meestelt oma poole. Ohwitseridele
teeb tema tköige parema söögi, enam roogasid ja koiksugu koota, kui

tarwis, et nemad temaga agarahul oleks. Neid herrasid on wähe,
ja ei kaota tema sääl juures mitte palju. Tema imeb nönda kawalal
ja peenitesel wiisil meremeeste werd ja higi, et mitte ühegil kombel
temale juurde ei saa. Tuleb korra kaebtus, siis on see ohwitseridel
imelit asi. Kott on nende silmis tubli ja sinijatt oma digusega saab
jälle kuulda: „See on wana ast, madrused ei ole kunagi rahul.
Kui teie selle kotaga elada ei woi, siis on küll asit hull!“

Nüüd on reis tehtud, laew on tagast tulnud. Laewa kaup—-
lusest tuleb sell waatama, mis järele jäänud on. 800 rubla eest on

taupa järel. Nüüd tuleb jälle 6 kuun pääle söögiwara laewa, aga
mitte enam 4800 rubla, wait 4000 rubla eest, sest laewas on ju
800 rubla eest. Sest 800 rublast saab herra söögiwarameister 20

protsenti, see on 160 rubla, herra ktott 15 protsenti, see on 120 rubla,
stis jääb suunrele herrale kaupmehele ikka weel 520 rubla puhast raha
tastusse. Kotk wiib omad raswapotid ka maale ja müüb rööwitud
raswa ning pistab raha jällegi kotti. Waese dmeremehed „tes tööd on

teinud, et neil käed suured tui Kalewipoja pastlad ja käenahtk toöwa
kui tulekiwi on, soiwad selle auuteo pärast kuiwa liha ja saiwad
üleüldse toöike toitu wähem. Kui kottpimedal öösel huluwas tormis
raste laine möned luugid lahti woi paadid (päästmise lootsikud) purutks
peksab, siis magawad söögiwara tuningas ja tott oma tuiwades
koides nagu rotid ja rehkendawad ehk unes oma protsentistd. Madrus
peab aga taelani igawese laine ja wahu sisse, ja wead ära paran-
dama, muidu lähewad tkoik kaladele wöoörats. Kas tüll sinijaktisid
murdjatest laenetest üle varda löödud ei ole?! Kas tküll sinijatkisid
oma liitmeid ja luid murdnud ei ole?! Selle järele ei küsi-
tud, ja ei ole ta tarwis. Igal ametil on omad hääd ja halwad
tüljed. See on aga tosi, et ütsgi nönda petetud ja peenitesel tombel



14

riisutud ei saa, kui meremees oma häã südamega maal ja laewas.
Noh, hää küll, selle üle teine kord. — Nii on kelmi kokaga
lugu, ja selle pärast, kui üks madrus korra ühe poole worsti wöi
poole leiwa temalt ära wötab, ei ole tema muud wötnud, kui oma
toidu ja sellega ühelegi inimesele, lellel selle leiwa woi worsti pääle
digus olets olnud, kahju wdoi ülekohust teinud. See 20 rubla söögi-
raha, mis mehe päält maksetud, on igal mehel palgast maha arwatud,
ja igal mehel täis digus, 20 rubla eest kuus süüa. Kui igamees
oma täie söögi saaks, mis eest tema tööd teeb, mis päããle temal digus
on, siis ei tohiks midagi järele jääda. Seda ei woi muidugi nouda.
Toitu peab järele jääma; see oleks rumal kokk, kes koik korraga ära
pruugits, nii et wiimati meres nälg tuleks. Kunagi ei woi teada,
mis ette juhtub ja kui pikalt reis önnetuse läbi woib minna. Kui
aga nisuguste summade eest, nagu ülemal näidatud, söögiwara järele
jääb, stis on näha, et mehed wähem ehk halwemat süüa on saanud,
kui neil saada oleks olnud. — Olgu ta kudas ta on. Wargus jäããhb
warguseks. See koka käest warastamine on muidugi üks tole ja
must asi, ja, Jumalale tänu, on meremeeste hulgas neid mehi wähe,
kes seda teewad. Uts uhtke tundmisega mees ei tee säharduste asja—-
dega tegemist. Meremeeste seas on aga palju inimesi Louna-Amerika,
Aasia ja Afrika mehi, kellel wäga wähe haridust on; need muidugi
ei pane seda asja mitte kullakaalu päle. Ka meie europlaste seast
woib sähardusi tküll leida. Nende ametiwendade hääks olen mina
selle asja seletamise wääriliseks arwanud.

Wiimases wäiksemas laewas (Wahemeresditja) wois sel—-
gesti näha, tuidas wiinaga „ülekohut tehti. Wiina ei tohi mitte
laewas olla, Inglise laewas ei tohi teda meeste juurest leida,
aga Hamburis on see juba mood, et laewakaupleja, nagu kauba
päle kingituseks, 1 waadi madrustele ja 1 waadi tütjatele merde ligi
annab. Madruste wiin oli söögimeistri käes, kes nerde ug
sirbininaga joodik oli. Tulemeeste woi kütjate wiin oli I. masina—-
meistri, ühe kaine ja auusa mehe, käes. Madrused pidid nöndasama
kui tulemehed 1 liiterpudel ?) päewas saama. Reisi pääl tuli nönda
wälja, et tulemehed mönikord, kui raskem töö oli, päewas 2 pudelit
saiwad ja weel paari pudeli jagu 3/ kuusest reisist Hamburgi
tagasi toiwad, mis sääl, tehtud önneliku reisi pääle, ärajoodi.
Madrused saiwad iga laupäew 1 liiterpudel, ja löppis siisgi wiin

Wahemeres ju otsa. Kuidas see tuli? Jah, seda mina ka ei tea,
aga see on tosi, et söögiwarakuninga nina punasemaks ja punasemaks
läts ning wiimati nagu hommikutäht pimedal öösel paistis. Wana
nuuskamise-riist oli mehikesel ülestursunud nagu suur Hollan—-

6) Waata taga seletused.
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sdimaa kurk. Utsi sirbiwölwist wois weel ãra tunda, et ta seesamanesnees oli. Paari aastq eest, kui mehel wiinaankru üle weel walit-
seda ei olnud, on mehe nina peenikeue nagu seebikild olnud. Kui
swiimati küsisime, kus wiin jäänud oli, jah, siis tegi koige rumalama
srãe, mis aga teha ostas, ja wastas, et lormise lmaga waat üüm-

sherkukkuuud ja wiin mahajooksnud olla. Wana tuttawasi juba.
Utsi tema ära juua koik ei woinud. See on aga woimalit, et ta
Latanias, (linn tulepurskaja mãe Aetna juures, Sitsilia saare pããl,
wahemeres) kus ta mitu antrut weini endale mutetses, weini wiina
wastu wahetas. Sääl on wein odaw, wiin aga wäga kalls.

Ras see nüd üks imeasi on, kui mehel meres tormise ilmaga seda-
samawiisi paar ankrut tühjaks jooksiwad ja mehed weini järele
plewa löhnanud? Siis ta oskas wanduda ja kuradisid ning tonia

a koitsugu porgu elanikkusid ja asjamehi tunnismeesteks koktu pa-
Auda, et temale suurt ülekohut olla tehtud ja suur kahju sündinud.
: Monikord wannuwad meremehed laewaomaniku pääle, et halb
Jööt ja sedasamagi wähe, ja ei motlegi sellepãale, et omanik eht
Almsüüta on ja oma söögiräha auusalt matsab, teadmata, kelle tastu

a jootkseb. Sellepärast saadawad ka Hamburi suured laewaoma—-
ikud koöiki mehi, tes kaebama tulewad, laewakqupleja juurde ehtl
ohtu. Neil on kwiitungid käes, et ausait maksetud on. ;

Ulemisega ei ole mitte delbnd, et see trr nönda on. Auu-
said kaupmehi on ju enam kui tkelma. ütks suur tkaubaherra ei

ʒ hakka ennast mitte laewakokaga niisuguse tembu töttu söbrustama.
NRui kaupmees ja koit, kel toidũga tegenist on, auusad on, jäãb muidugi

asu laewaomanilu hääts. Siis ei saa kokt mitte protsentisid, ja on tema
silmateener ning kelm, kes ennast hääts tahab teha, tui tema uees-

ele mitte diget toitu ei anna. ts suur laewaomanik, tes millio-
nid oma laewadega teenib, ei waatagi niisuguse ülekohtuse kasu

pääle. Sähardused kelmid kokad säwad ka palju petsa meeste
äest, ja aetatse neid ühest laewast teise. Suurtes laewades, kus
handed passasirid soöidawad, ei tule sähardused tembud mitte

ette. Saal on koige parem toit, mis aga woib olla, ja nii palju, kui
arwis. Neis laewades saab 3 kunl 4 päewa tööd tehtud, toitu

Jaewa wöttes ja ärastauides. (Hästi ärapakkida, et meres kiuni seisah)
j Nüüd palun auustatud lugejalt andeks, et nönda kaugele jut-
oonelt äxa eksinud olen, aga et sutus kaugemal üks sähardune asi

aga ette tuleb, siis uis juba ette auustatud lugejale seda asja
vähe seletada, et mitte gnati meie söpra Nitlast f kelmits

pea. Reis läks datt meres edasi digel noodul. Laew tor-
mas oma teed, rind walges wahus. Tunnis jooksime ümbes 16
fini 16 solme eht merepenitoormat) monitord, tui laene wastu oli,
; 2 waata tagas seletused. a 1 1 — 2
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wähem. Wäljarändajate wahel oli kord tüli, mis ohwitseride
läbi ruttn diendatud sai. Ilmoli ka weel kena küll, muudtkui
tkülin. Meie pääkurs (Cours Kompasse pääl oli juba ammust
aega West, see on öhtu poole, sest Landsend, wiimane Europamaa,
mis näha saab, on umbes 50-ma, New-York aga umbes 41-se pohja
laius-kraadi all.

Laupäew, 13-mal weebruaril, öhtu kukkus barometer“) hirmsal
wiisil, millest kohe aru saada wdis, et raske torm oodata oli.
Kohe sai käst antud, hoolega järele waadata, kas koik luugid seadus-
likul wiisil kinni on, luugi-kiilud weel köwemalt sissepeksta, koik asjad,
mis tekis ehk wahetekis soritud, (köwast, kunstlikul moodul köidetud)
weel korra järelewaadata, koik pullisilmad ) igas paigas, passasiride
kajutites nagu ka wahetekis köwasti tinni kruuwida. Tüüri päälel
sai taga üks üsna uus tali' pandud et tüür oodatawa suure
lainega mitte nii raskesti tüürikettide pääle ei löö ja neid ehkei
murra Patent käe-tüür, mis siis saab pruugitud, kui tüüri- masin
woi tüüri-tetid katki on läinud, sai proowitud ja hästi määritud
Ketti- klüüsid sai järelewaadatud, kas digel wiisil kinnion
päästmise paadid saiwad weel korra järele waadatud, kas hästi toimes
on j.n. e. ning stjuardidele “ köwa käsk antud, waadata, et pas
sasirid waremini magama lähewad, ja siis uksed luktu panna, et nemad
mitte, kui möned asjad ette juhtuwad, wälja ronida ei saa, mis
juures neile önnetus woiks juhtuda. Raske tormiga ei wdoi neid
herrasid mitte tekki lasta, sest sääl wdöib ju esimene laine neid tosi—-
nate kaupa üle parda wiia wöoi teisel wiisil hukata. —1

See on koige hirmsam asi, et, kui midagi ette juhtub, pas—-
sasirid koöik hirmuga tekti jooksewad. Siis ei wdöi meremees
enam sündinud wiga parandada, waid peab passasiridega mässama,
et neid päästa ja waigistada. Möni laew on ju hukka läi-
nud, arwamata hulk inimesi sääl juures surma leidnud, just
selle pärast, et inimesed ise hirmuga mdoistuse kaotawad ja just
päũstmise tööle wastu möllawad. Sellepärast pandatse nemad, kui
midagi sünnib, luku taha. Kui päästmise aeg tuleb ja woimalik on

paatidega päästa, siis saab neid wäikeste kogude kaupa möoistlikult
wälja lastud. Elaw praht laewas on koige kardetawam. Asi, olgu
ta missugune, saab paiga pääle pandud, kinnistauitud wdi soritud,
ja tema seisab sääl. Kui aga paartuhat wäljarändajat tekis
hirmuga mässama hakkawad, siis litsuwad nemad ju ise omad
lapsed surnuks, skuwad üks teist puruks, ja kui laew ennast ühe
külje pääle wiskab, kukkuwad nad hunikude kauya wastu reelingud,

8) 9) 10) 11) 12) 18) 14) 15) waatataga seletused!
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murrawad luud ja liikmed. Sääl toöstab wesi nad weel üle parda
j.n. e, ja önnetuson lahti·: Mönikord jooksewad nemad huni—-
kute kaupa paatidesse, it paadid ja uppuwad ise ka ära,
noönda et päästmise tarwis paatisid enam ei olegi. Mis mitmele
tuhandale wdib teha? Meremehi on ju selle hulga wastu wähe, ja
inimesed surmahirmus, kui nad mdistuse kaotanud, on hullemad
ja tooremad kui koige hirmsamad metsa-loomad· Ette on ju tul—-
nud, et naene mehe ja mees naese, wend de ja öde wenna tagasi
on töuganud, et aga ise paadis platsi saada. isnnuer mãs-
sus on ette tulnud, et moöned omad noad wälja toömbawad ja surnuts
pistawad, kes aga ees on, et paadi juurde saada. Köoik seadus on

rikutud, koöwem sammub wöimetuma, rammusam nödrema jalgade
alla, ja inimene näitab, et tema sees elajas elutseb. — See koit
selle armsa elu pärast, mis igaüks ometi kord, üks warem, teine
hiljem, tkaotama peab. — Smnne laenega paati merde lasta on

tükt, kus juures silmad lahti ning külm wert peab olema, muidu
on paat ju tuhandeks tütkiks wastu laewa külge löhutud, enne
kui wette saab. Laew ei seisa mitte wagaselt, waid koöigub suures
laenes toledal wiisil ühest küljest teise. Korra on paat kaugel
laewast ära öhus, ja nii kui laew ennast teise külje pääle wiskab,
lööb paat suure joöuuga wastu laewa tkülge. Sellepärast on mehed
paadis, kes seda lööki kätega, oölgadega, kudas aga woimalit on,
ära hoiawad woöi wähendada püüüawad. Ja siisgi, kui paat ju wees
on, on jälle üks kunsti tükk, tali wälja haakida. Kui üks tali kinni
jääb, siis saab see paadi ots, kus tali kinni on, oöhku tostetud,
kui laene wajub; — see paadi ots, mis lahti on, wajub wee alla,
ning paat on wett täis. Säharduse mässu juures ei ole siis enam

aega, wett paadist wälja saada. See paat on kadunud. Kui ka
talid wälja haagitud on, siis on weel tähele panna küllalt, et paat
mitte koöikuja laewa wastu katki löödud ei saa, sest laew holjub ja
laene töstab paati korra kuni laewa reelingu körgusele, korra wajub
paat laenega laewa pöhja alla. Siis on weel tähele panna, et suur
laine mitte paati täis ei löö; paat peab ikka laenet loikama. Kui
seda koik üles ei passi, on paat jälle kadunud. — Mis nüüd teha
woimalik on, kui paadid kuhjaga, risti ja pdigiti, mässajate ini-
mestega täidetud on? Siis ei ole mund teha, kui maailma Juma—-
laga jätta. Jah, ütleme weel, kui suur meri monikord juba suure
raudlaewale hukatust teeb, mis sa siis weel, inimesekene, selle phtli-
koorega, paadiga, teha tahad!

Nii on asjad, sellepärast oli ka wanamehe (kapten saab lae-
was madrustest ja ka ohwitseridest oma wahel ikka nii nimetatud)
päã stilmamärk selle pääle seatud, et passasirid luku taha saiwad.
Stjuardidel oli köwa käsk, hästi üles passida ja, kui midagi sünnib,



18

kohe ohwitseridele teada anda. Muidugi ei öeldud passasiridele
sönagi tormist, nemad läksiwad nöndasama röömsasti magama, kui
ikka, emad lastega ja mehed naistega.

Meil tekis oli ka köik järele waadataud. Köik oli diges tor—-
ras. Kus moned asjad joones ei olnud, saiwad seatud. ks waht
lätks magama. ·Mina olin Stirbordwahi ) pääl ja läksin ka sisse.
Nii kui sees lauda istusin, tundsin ma omas paremas käewarres
köwa walu, millest kohe aru sain, et kuri ilm lähedal on. Mina
murdsin korra arwata 18 aasta eest, mastist maha kukkudes oma

parema käewarre kahest kohast katki. Need kohad on sest saadik hääts
baromeetriks. Nii kui halb ilm lähedal on, hakkawad need murrukohad
walutama. Tormi mäss oli oodata. Meie läksime küll päãle
söömist koidesse, aga, nagu juba niisuguses korras, ühegil päris
hääd, töwa ja rahulikku und ei tulnud. Niklassoi lauas kuue mehe
eest ja jäigi üksi, ruttu ja xuttu jahwatades, weel sööma. Niels,
tes teise wahi pääl oli, inises tekis ja rooksus oma porgusalmisid
waimustusega. ·Ka minul langesiwad wiimati silmad kinni, kuulsin
aga weel läãbi une Nitklasi suumatsutamist, kuni wiimaks magama jäin.

Korraga, kui kaua mina maganud olin, ei teadnud ma, ära—-
tas. mind hirmus pauk ja kolin ning tormihulumine. Laew
seisis nagu paigal, holjutas ennast aga wähe. Neli pullisilma oli laene,
mis mönikord orkani ees jookseb ja wäga suur olla wdoib, sisse
löönud, kaks toigi kruuwidega ja wask raamidega wälja, teiste

klaasid puruks. See klaas on , tolli pats ja nii köwa, et hobu—-
sed ja- wankrid üle sähardustest klaasidest tehtud silla woitks sdita.
Nonda paksud weesooned, kui aknad ise (7 tolli läbimoõdt), woolasi—-
wad madruste koidesse. Uhe silmapilguga oliwad mehed koidest wäl--
jas, padjad teisel silmapilgul weewooga järel. Wett jooksis ikka
weel juurde: Niipea kui mina paugu kuulsin, oli minu esimene mote,
et meie laew ühe teisega kokku jooksnud on, aga tkui ma tuulehulu-
mist kuulsin ja sisselöödud pullisilmasid nägin, sain mina aru, et

oodatud orkan meie pääle tulnud oli. Nagu öeldud, olime silma—-
pilguga koidest wäljas, mina sain saapad ruttu paljaste jalgade
otsa tömmata ja kargasin kohe tekkli waatama, kuidas asjad sei-
sawad. Moönikord lööb see suur laene kohe paadid lahti ja möned
mehed üle parda. Siis on kohe abi tarwis ja mitte enam aega

riidesse panna. Nonda kui mina ukse lahti tegiu, kiskus tuul ta

minu käest ära ja loi wastu raud seina hirmsa pauguga. Külm
talwine merewesi toöusis minul kohe rinnuni. Suur laene oli juba
üle läinud; et küll wett tekis oli olnud, seda näitas weel praegune

16) waata taga seletused!
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pooltäis tekk. Torm möirgas niisuguse hirmsa häälega, et inimese
häält ammugi enam kuulda ei wöidud. Maru litsus laewa
üsna wee sisse, nii et minul ette tuli, kui oleks tema pöhja mine—-
mas. Laew köoikus tasaselt ühest teise. Taewal oli kole wälja—-
nägemine; kust torm tuli, oli taewas must ja kottpime, nagu pörguauk.us pool küljes weel moöni tähekene, nagu udust läbi paistes, näha.
See wahe tegi nagu taewa weel madalamaks. Pilwed oliwad mus—-
tad nagu porgu udu, mitte üheskoos, waid ilmarwamata suurtes
tulpades. Suurtest, orkani wäest edasi kihutatud tulpade moodu
hunikutest pistsiwad nagu suured ussid oma pääd wälja, kaelasid
meie poolt pöördes. See nägi nii wälja, nagu oleks üks teine
maailm polenud ja marutuul neid suitsupilwesid nagu piitsalööki-
dega purustanud ja edasi peksnud. Pime porgu lau- hulu—-
misega meie pääle, nagu oleks wiimane päew tulnud olnud ja köoik
pimeduses ära kaduma hakanud. Pilwed jooksiwad noönda ruttu, et
koik taewas ruttu nendega kaetud sai. — Ka meri oli must nagu
haud, muund kui laenete harjad murdsiwad ennast woswori läiki-
misega. ) Laene weel wäga körge ja murdja küll ei olnud. Esi-
teks oli torm lühikese aja eesit puhuma hakanud, teiseks ei tösta
laene ennast mitte nii kange maru-tormiga wäga korgele, sest
et torm kangesti tema pääle litsub. Korraga tuli suur ja raske
rahe -sadu, mis minule nönda silmadesse peksis, et ruttu katsusin
tagasi ruhwi minna. Käsusilla pääl oli köik weel wagune ja oli
minu tekis-olek muidu; päälegi sundis mind külm sisse, sest mul
ei olnud riiet seljas.

Nüüd tuli ka wana Niels, kes lauldes laenet mitte tä-
hele ei olnud pannud, suu ja silmad wett täis, pool ujudes, pool
käies, ukse juurde ja müristas oma löukoera-häälega, et juba orkan
wäljas tekki pühib; waadaku igaüks ette, et tuul hambaid suust wälja
woi juuksed pääst maha ei puhu. Mina küsisin, temale körwa kar-
judes, kas ehk midagi puruks ei ole löödud wdoi ohwitserid eht
käsku ei ole andnud, wälja minna. Ei olewat kedagi, pörutas
laulumees oma koöige römsama näoga, tema tahtwat aga sisse minna,
piipu tubakat pletama. Niüüd tegime ukse kinni ja lätksime jälle
sisse. Sääl oliwad teised ennast juba riidesse seadnud; Niklas
ütsi istus lauas ja pistis endale tublid leiwa- ja lihamürakad ham--
maste wahele, pääle selle, kui neile suured hunikud woöid pääle oli
määrinud. Ka mina seadsin ennast riidesse — meresaapad jalga,
liriie selga, sidusin ölipüksid saabaste pääl weel pentsliga Badlel
köiditk) kinni, panin piibu polema, ja ootasime siis koik oma wahi wälja—-

17) waata taga seletused!
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minemist kell 12. Kell oli sel ajal ju 11 läbi· Ka Niklas seadis
ennast wiimaks mundrisse, kui köht täis oli, ja pistis endale weel 4

suurt mürakat leiba ja ühe suure, loöunapraest järelejäänud
jalakondi, nagu musta inimestesööjate tapeluse nuia, taskusse. Niels
oli ammugi tekki läinud ja möoirgas sääl wist laulusid. Meie
hoones oli arwata 1 jalg wett, mis ikka ühest küljest teisi kohise—-
misega jooksis, nagu laew ennast wiskas. Uhegile enam und ei tul—-
nud. Naüd oli kell ka 12 ja mees tuli sisse, meid üles puurima
(üles äratama). See rääkis, et tekis koik weel hää, kapten aga
wälja tulnud ja silla pääl olewat. Neile olewat käst antud, et kui kell
12 sisse lähewad, ennast riidest lahti woötta mitte ei tohi; nemad
istugu sees nöndasama, südwester (Südwester-tormimüts) pääs,
saapad jalas ja dliriided seljas ja pandku tähele, kui wäljakutsutud
saab, sest baromeeter olewat weel palju kukkunud, nii et wist üks
koige hullematest orkanidest saab tulema, mis ses kuus aga
Amerika rannas puhuwad ja laewu ära häwitawad. Kui tema

kapten oleks, siis wiskaks tühja baromeetri üle parda, kui ta ikka
kukkub. Siis trampis mees, oma suure nalja üle laia suuga hir—-
witades, jälle wälja suurte meresaabastega; märg kui kaewust wäl-—
jatömmatud kass. Niklas aga kargas weel korra ruttu kapi juurde
ja pistis südamekinnituseks suure tüki raswast praeliha suhu, 3 kuni
4 fkülma kartohwlid tagast järele. Siis ootasime 8. klaasi (tell
12), et wälja minna. Suur kell rippus küll meie hoone pääl, aga
siisgi ei kuulnud meie klaaside löömist. Mees tuli jälle sisse ning
andis teada, ·et klaasid löödud olewat. Nüüd oli tarwis wahi pääle
wälja minna.

Meie sammusime wälja ja katsusime igaütks, nii ruttu kui
woimalik, eesttekist alumise silla pääle rutata. Torm puhus
nüüd noönda rastesti, et hädawaewalt tema wastuseista wois. Silla

pääl saiwad mehed üleloetud, koöik oliwad sääl. Utks meist läks nüüd
tüüri, teine wäljaluusimise pääle mastikorwi.) Teise wahi mehed
tüürist ja edn tuliwad oma ülesseatud wahiwendade juurde, saiwad
ära loetud, koik oli digus, üksgi ei pundunud. Siis saiwad mehed
weel korra köwa käsu, mitte riidied maha toömmata, et koik silma—-
pilgul wäljas woiwad olla, kui kutsutakse. Sellepääle läksiwad mehedan — Nüüd saime meie käsu, iga weerand tundi luukide jsärele
waadata, noõndasama tüüritali ja passasiride järele, et midagi halba
ei sünniks. Ka teise wahi ohwitser tuli silla päält maha, ei läinud

oma kambri sugugi magama, mis kaugemal taga oli, waid läks kohe
kaardi-majasse, kus sumred merekaardid seisawad ja rehknungide läbi
wälja uuritud saab, kus kohal maailmakera pääl laew igakord seisab,

19). Waata taga seletused!
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s.o. mis laiuse ja mis pikkuse kraadi ja minuti ning sekundi pããl.
Sääl tema uuris /, tundi kaarti sees, läks jälle silla pãle, rãã—-
------------kis wanamehega, les sääl täies mundris seisis, lks siis lootsi-kamb-
risse, mis kohe silla all oli ja heitis sääl kdoigi · dliriietega
ja saabastega sohwa päãle magama. Koigest sellest tegemisest oli
näha, et ülemad tulewiku tundisid kartsiwad. Meri läks ka ikka
sunremaks ja torm puhus nönda raskesti, et tema wastu waewalt

linei wois. (Wäljahingamine läheb küll, aga sissehingamisega
saab nüpalju ohtku, et ralämmatamist karta on) Hingamise - juu-
res pidi selg wastu tuult pöörama woi kusgil warjus seisma.
Torm lätks ikla minutist minutini raskemaks, suur laene hakkas
ühtepuhku üle laewa ja luukide käima. Meil oli nüüd hästi t—-
hele panna, et, kui luutkide järele waatama läksime, laene meid ühes
ei wöta. Kui inimene nüsuguse laene sisse juhtub, siis töstab
laene ta üles nagu korgi, wiskab kas üle laewa parda merde,;
kus ta kadunnd on, woi lööb ieda wastu luutkisid ja reelingut, et
temal üksgi luu ihus terweks ei jää. Sääl on külma werd ja lahti—-
seid silmi tarwis. Kui tekis möni tee päãäl on ja märkab, et laene
tuleb (meremees oskab seda tähele panna), siis katsugu tema, kui
tal elu armas on, kusgilt kinni saada ja pidagu ennast stis kläãte
ja jalgadega, küünte ja hammastega; kui tal ka wesi ülepäã käib ja
teda lämmatab, kondid jääwad ometi terweks. Koöige parem on, kui
kuhugile koörgema koha pääle saab üles karata, kas mone luugi pãäãle,
masti woi wintsi · pääle, üks koik kuhu, päasi on, et see murdja
laene meest kätte ei saa. Niisugusel murdjal laenel on nļ · suir
joöud, et ta mönikord käewarre paksused raua- ja tammeplangid nagu
tuletikud katki murrab. Inimene on tema käes, nagu ju öeldud,
kui pudeli kork; laene wiskab teda, kuhu tahab: Säharduse tormi
juuxes ei woi inimene oma jouu ja rammuga midagi teha; muudtkui
tarkus ja järelemotlemine, usinus ja dige silmapilgü tähelepanemine
aitab. Kui looduse wägi möllab, on meie joud tolm

Nüüd läksime ka ikka 2 meest korraga luukisid waatama; kui
ühel eht midagi oleks juhtunud, oleks teine aidata wöinud. Meri
peksis koledal kombel wastu luukisid, ja kui kiilud wäljalöödud
oleks olnud, oleksiwad lungid lahti läinud ja laew rtt ti evtenud. Meie koik oleksime kui tinatükid merepöhja wajunud. Märjad
kui kassid olime ju ammugi.

Arwata kell 2 hommiku hakkas siis üks koige hullema—-
test marutormidest (orkan, tornado) mässama ja möllama. Kui ta

torraga puhus, siis oli nöndasugune hääl, kui oleks wiissadatuhat
kuradit ühe ilmatu pasuna sisse puhunud. — Paadi-tekk oli kolme

20) waata taga seletused.
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tollilistest tammeplankidest, arwata 40 jalga pikk, tehtud; iga plank
oli 4 muterkruwiga kinni. Tuul wöottis nüüd ja wiis neid tamme—-

plankisid lähi oha koöigi kruwidega, nagu mängu-kaartisid. Tuul
wajutas laewa üsna wee alla. Tuule wastu seista ei woinud

enam; kui e minna oli, siis pidi nelja käpa pääl mööda tekli
ronima. Ehk küll laew juba ammugi tuule wastu seatud (beige—-
dreht) oli ja joöuuga läks, nägi see asi nii inetu wälja, et wiimase
tunni arwasime olewat tulnud. Wanamees andis käsu, et koik mehed,
kütjad ja kokk, ohwitserid ja stjuardid, silla pääle peawad tulema ja
walmis olema köige wiimase pääle. Tema sönad oliwad: „Laske
koik ülesse tulla, kui dige minut tuleb, stis oleme koik koos.“ Minul
läks külma wärin üle selja ja see möte lähi pää: — Waata,
nüüd on see tund käes, mida ka sina oled kartnud; sellega oleks ka
weel aega woöinud olla. — Mehed tuliwad koik kutkudes ja nelja käpa
päããl roomates ülesse, saiwad äraloetud ning otsisiwad siis silla pääl
rer kus igaüks leidis. Esimene tüürimees kirjutas meie oleku
ja kus kraadi all laew seisis kahe paberi pääle ülesse, siis läts
wanamees ja kirjutas ka, ja siis saiwad need paberid kahe pudeli
sisse pandud ning kinni pitseeritud. Kui oleks pöhjaminek tulnud,
stis oleks nad merde wisatud. Kui moni laew nad oleks leidnud,
oleks inimesed teada saanud, kuhu meie olime jäänud. Paati-
des pääsemine oli woöimata, sest maru-torm oleks meid koiki kogn
paatidega öhku wiinud. Suures meres ei oleks meie ennast ka
pidada woöinud. Asjäd oliwad hirmus kurwad. Minul oli omast
wäiksest pojakesest ja naesest wäga kahju. Kui meie passasirid seda
oleksiwad teadnud, nad oleksiwad wägisi tekki tikkunud. Siis oleks
sunr onnetus sündinud. Nönda nemad ei teadnud midagi,
magasiwad rahulikult, ilma et surma nägiwad, kes päitses seisis.
Nüüüd, kui tund arwata mööda läinud oli ja igaüks ennast juba
selle suremise moöttega tutwaks oli teinud, hakkas meid kange külm
waewama. Mina olin läbi ja läbi märg; suur laene oli taga
tekis minust üle läinud. — Sääl tuli minule korraga mehine
mote: — Poiss, pea kinni, sul seisab ju ees kapis suur pudel
koöhumoörudat. Nii kui nii läheb koöik merepöhja, New-Yorgi wa—-

namees ometi sest tilka ei saa, mine, rüüpa ja anna ometi ka monele
teisele sobrale lonks, külm on ju koöigil. Möeldud, tehtud; mina
pugesin salajal wiisil silla päält maha ja ronisin tekkli mööda nagu
uss (käimine oli woimata) läbi wee ja wahu, surma wödi elu
pääle ette ruhwi. Sain ka önnelikul wiisil sinna. Oh Fumal,
kuidas sääl wälja nägi! Arwata 2—3 jalga wett oli sees. Wesi
mässas ühest küljest teise, et! waht laeni pritsijs. Alumised koid
oliwad wee all. Padjad, tekid, madratsid ujusiwad nagu surnud ülged
ühest nurgast teise. Pullisilmadest jooksis ikka weel wett sisse, ehk
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küll mehed telid ja padjad ette oliwad toppinud. Meeremeeste kastidest
oliwad riided wälja kukkunud ja wees jalgade all. Meie ruhwi koörwal
eesotsas oli wärwidekamber, sääl oliwad ilmatnd wärwiwaadid lahti-
pääsenud ja rullisiwad mööda seinnu. Wärwikambris oli lärm,
nagu teeks sääl 75 mortsukat sunre wihaga oma kodige hirmsamat
tööd. Wiimati käis sunr pauk, ja siüs hüppasgi üks suur raske
miniumi (punane, wäga raske rauawärk) wärwitünn tulema Mina
pugesin ruttn oma kapi juurde, pudelit wälja wotma. Ni kut ukse
lahti sain, wiskas laew ennast äkitselt teise külje pääle ja
hüppas minule pudel wastu, kohe otsa ette, sigari-kast ja mdned tei
sed asjad ja riided, mis sees oliwad, tagast jarele, koik wette ja mi—-
nema, mina ise selja pääãle maha, ka wette Selle raste laewawiska
misega oli ka miniumi wärwiwaat uue elu saanud ja rullis le minu
sääreluude, et mul walu ja imestamisega korwad kikti seisiwad.
Tema oleks mu jalad katki murdnud, k mitte wärwi juba
wäljajooksnud ei oleks olnud ja siis on ju muidügi iga ast wee
sees ka kergem, kui dhus. Nüüd tuli ka üks walge wärwiwaat
(Bleiweiß) sisse, kutkküs ümber ja kaldas oma walge wärwi ühe
mehe koisse, wiimase pära minule kaela. Siis hakkasiwad musla
wärwi-ja toörwawaadid ning pigitünnid ka sisse hüpphama ja mina sain
aru, et kui eluga wälja tahan minna sest porgust, siis seda ruttu tar
wis teha. Paks punane/ walge ja must wärw, koiksugu oli jatorw
ja koik pagana kraam ujus sääl mber. Tühjad waadid ja kastid,
saapad ja särgid ning püksid, mütsid, kindad, sukad, padjad, tekid
madratsid ja koiki moodu nuiad ja pinslid, pikawarrega toörwapins-
lid, lühikeste wartega wärwipinslid üts suur nahk-pritsitoru (teli
pesemise junres tarwis) wingerdas nagu suur angerjas ümber
minu kaela. Mina panin plehku ja olin roömus, ku jälle tekli
sain ja nelja käpa päãl taha roomasin. Wiin ja sigarib oliwad
kadunud ja mokas.

—
:

Tuul puhus nagu enne. Koik mehed seisiwad silla päl Niels
oli oma pahema käe posti ümber löönud, pea rippus temal unega rinna
pääl, tema inises endale habeme sisse Jumal teäb mis lautuwiistwe mina läksin silla pääle, kükitasin warjuriide (Schauerkleid,
aalathercloth) taha maha ja ootasin, mis tuleb Jälle tuli rammetu
lugs, jälle naene meelde, jälle see mdte, et parem on, kui meremees
Kpugi naist ei wöta.

—Sel ajal wist Jumal pidas nduu, mis meiega teha, kas meid
patuseid ära kutsuda, wdi mitte. See woih olla, et meie küll suu
red patukotid ja trahwi küllalt teeninud dlime, aga sisgi läks
paxemasti. Kui maritorm küllalt plankisid wälja kiskunud dli,kui
laened küll luutisid peksnud ja 2 paati puruks lohönud oliwad, sis
hakkas torm ometi järele jätma ja meil uus elu lähi soonte jooksma.
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Kell oli arwata /4, siis saime meie aru, et tuule joud ennast
murdma hakkas. Nüüd hakkas aga selleprast üks taewakoörgune laene
seisma, rullimine ja tampimine läks hullemaks. Nönda ruttu, kui
hakkas, murdus ka tuule joud, ja oli kell 5 hommiku paras tuul, aga
meri nii jäle körge, et kui sähardune ilmatu laenemägi ennast laewa
pääãle wiskas, külm lähi südame käis. Laene laene järele lendas
üle laewa, kohisedes ja kahisedes üksteist tormituhinal tagaajades
ja itka suuremale kiirusele edasi kiskudes, laewas loõhkudes ja purus-
tades, mis aga ees oli. Nüüd wois meie waht ka jälle sisseminna,
sest 1 tund olime juba üle aja wäljas olnud. Kui koöik mehed
üleloetud saiwad, leiti, et Niklas puudus. Nii kui kokk seda kuulis,
lätsiwad tema palged lumiwalgeks, tal tuli meelde, et öösise mässu—-
ja surmahirmuga koöik prowiantkambrite uksed lahti oliwad jäänud.
Ta saatis umbustklikka waateid sinna ja tänna, siis oli ta korraga kui
wälk silla päält kadunnd, meie tagast järele, Niklast otsima.
Sääl leidsime, et Niklas mehisel moodul oli tööd oli teinud. Mis
temal wiga oli süüa; koik oli käepärast, üksgi ei eksitanud meest.
Tema elas see öö nagu paradiisis. Küll ta oli nahka parkinud
jahu ja suhtrut,. leiba ja liha, worstisid ja kallid sardinisid. Woiga
oli ta mänginud nagu pottsepp sawiga. Mees oli ööse wiina rüühba—-
nud ja ölut joonud, seda näitasiwad tühjad pudelid, kel kaelad maha
pelstud oliwad. Igas kohas nãitasiwad märgid, kus ta tööd teinud oli.
Tema oli ka koik nii jätnud, kuidas tema toidu risti ja pdoigiti
wisanud oli, paremat kraami wälja otsides. Uhes suures wöitünnis
oli tema istunud, seda näitasiwad woi sees märgid. Siirupi tünni
oli ta oma suurte saabastega wist pimedas sisse kukkunud, seda nãi—-
tasiwad katkine kaas ja pörandal. Ta oli wist ka arwanud,
et laew pohja läheb ja sellepärast koik sinna ja tänna pildunud ja
sääl armastatud söögiwara wahel oönnist surma oodanud. Igas kamb—-
ris oli ta käinud, igas kohas närinud ja neelanud. Kokt
nuttis ja meie hirwitasime suure häälega. Wiimati juhtusime me—-

hega kokku, kui singikambrisse läksime. Sääl istus mees ja magas,
suur sink süles, paremas käes habemenoa-teraw tupenuga, singitükt
hammaste wahel. Kui kokk mehele karwu kargas, ehmatas ta hirm—-
sasti, küsis, kas laew juba poöhjas on; niipea kui ta kokast aru sai,
püüdis ta seda sinki häda ja hirmuga tasku peita. Ei aidanud mi—-
dagi, kokk wottissingi käest ära, at küll mees tema eest sodis, nagu

wahra soöjamees kodumaa, naese ja lapse eest. Kokk wedas
mehe kapteni ette ja tostis kaebtust, see aga, kes nüüüd hääs tujus
oli, ajas molemad silla päält maha ja käratas waese koka
pääle, et niisuguste wäikeste asjadega ärgu ultan teda mitte eksitama;
temal olewat enam pãäãs, kui koka worstid. Teine kord seadku uksed lukku;
kui mxes mitte näljane ei oleks olnud, siis ei olekstaka mitte söönud.
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Andku mehele enam süüa. — Noh, mis wanamees Niklase söögi—-
isust teadis! Niklase hing oli kurb, nagu oleks temal köige armsäm
laps surnud, et sink kaduma läks, tuigerdas teistega ruhwi ja oli
hirmus kuri, et marutorm aga nii wähe aega puhüs ja mitte paar
päewa enam.

Ruhwis tegime koik 9 meest tööd, kuni kella 7—ni, kus stis
aga wee wälja ja need kastid, tünnid ning suuremad asjad paigale
saime, nii et ilma ·surma-hirmuta sees wöis olla. Niklas ei rãã—-
------------linud midagi, otsis söögikapi lähi, ja kui midagi ei leidnud, heitis
ta, südamest ohates, kuiwa koha pääle magama, nii kui meiegi,
sest ühe tunni pärast, kell 8 tuli ju pruukosti aeg ja siis pidime
jälle kell /8 tekki.

Esimene töö tekis oli pääle kella 8, koöik wead ära parandada.
Kui suur laene wiimati ära kaduma ja ilm selgima hakkas, läks
elu wanal wiisil jälle edasi. -

Passasirid tegiwad imeliku näo, kui kuulsiwad, et öösel asjad
pahad oliwad olnud.

Pääle selle 3-mal päewal saime juba Amerika maad, Le
Islandi, (Longeiland) näha. Ilusasti saime sadamasse; laew s
kinni pandud, igaüks reisijatest läks oma teed, une onne pale
unes maailmas.

Reis oli Hamburist New-Yorki köigest 12 päewa pitk olnnd—
See on jutu ots. Mina loodan; et unstatud lugeja ühe silma

kinni pigistab ja minu wäikse jutukesega rahul on. Tulewa jutu
tahan mina parema jutustada.
m ni gie meu m m

no un oim u imn aun 0 u unenin

—— nnaon & uhont maae mn
unin noa eni

nn li aon d lu enilao ooiiut niʒ
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Seletused.
NJlga laewamast on mitmest tükist, seng enamasti kolmest, kolku

seatud. Mumise tükt nimt, mis laewa pohjast tekist läht tuleb, on mast, selle
üle tuleb marsteng, ja siis üle selle bramsteng. Suurtel laewädel on ka weel
üks Royalsteng ens

K

2 Raa on palt/ mis risti masti wot stengide küljes kinni ja kuhu
purjud u seatud on. Suurtel laewadel on mönel 7 raad mastis. Enamasti
kannab mast ikka 5 raad. ;

3)HBootsmannon suuremates laewades nagn wäeteenistuses unter—-
ohwitser. Tema on mees, kes tööd madrustele annab ja üle ning järele waatab,
et digel kombel tehtakse. Temale annab 1. ohwitser (tüürimees) ju ohtu
ülesse, mis teisel päewal teha tuleb. — Wäiksemätes laewades, tkus aya üütks
tüürimees on, on bootsmann nagu alam ohwitser. Tema peab säãl kaptent
wahi all, ja I. tüüürimees waatab ise üle koigi toööde. ;

4G9 Sawisööjad on üks Suures ehk Waikses maailmameres (otseanis) elaw
Polynesia rahwa sugu, mis küll meie maakera pääl wist koige toorem saab
olema. Nemad elawad koige madalama hariduse järje paãl, ei ole neil aru

pãäst palju mitte leida. Nemad elawad Waiksemere saarte pããl toobastes, nagu
elajad. Nende ainus töö on, maasmagada ja süüa. Usust ei tea nemad midagi.
Neil ei olegi puust wot kiwist jumalaid, nagu teistel aganatel ka mitte
waimude usku wöi hirmu. Nemad ei tunne liha, ei poöllu- ehk puuwilja.
Rie ehk üks teine koöige wähem ihukate on neil woööras. Uhtegi rehkendamise
wi numbriarwu neil ei ole, muud kni 1 ja palju; mis enam on kui 1 on, on
palju. Kahe ja kolme wahel woöi 2ja 100 wahel nemad wahet ei oska teha,
see ei lähe nende päädesse. Mis waesed koolmeistrid teeks, kui nitnguie taina—-
päã ja sawisiku saaks koolitada? Kui nälg neid maast ülesse pöruta „siis lähe—-
wad koopast wälja ja sööwad üht punast, sawimoodu mulda, mida säl saarte
pääl palju on. See maa eigpats “neid· mittegaa et temas palju puujuuri,
koiksugu rohtusi, lillesi, punl in e Jumal eab, mis ajast ju tranttanenud ja oma rammuga teda täitnud on, sļs saawad nemad selle maaga, mis
nemad sööwad, ka natukene toitu ligt· Et seda toitu tarwis jagu kehasse
saada, peawad mehikesed palju sawi soööma. Mida enam sawi, seda rohkem
ihust tarwitatud toitu temaga ühes. Sellepärast ajawad nemad endale suured
hunikud mulda wdoi sawi sisse, nii et haigeks jääwad. Nende koöhud on ka selle
söömise wiisi lähi nii wäljawenitatud, et kui tühjad, nad neil nagu kotid maha
ripuwad. Kui selle wastu poisid hästi endale sawi sisse parkinud on, seisawad
neil paunad ees kuti torupillid.

Pääle söömise tuleb pikk puhkamise aeg, ja et lendajad ja roomajad
elajad, walged woi mnstad, neid mitte ses asjas ära ei soöö, määriwad nemad
oma ihu ka sawiga sisse, mis dhus ruttu kuiwab ja nende ihu kaitseb. Pärast
murdub see sawi tüktide wiisi maha.

5) Watiksemere saared on ju hästi inimestesööjatest puhastatud, agakest-Afrikas on neid küll weel leida. Nende seas on nii toored rahwasood,
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et moöned omad surnudgi ra sobwad eht teistele selle tarwis ära mitüwod. üts
sugu neist laseb tapetud inimese wee sees ära mädaneda ja soööb seda liha sits
toorelt, kui ta wees ennast hästi siniseks ja roheliseks ning pehmets tömmanud on.

6) 1 Liter on ligi toopi. Wäljamaa weinipudelidon 1 liter suured.
n (Knoop, Knoten) woi merepenikoorem on 1 wersta pitt

Neid läheb 4 ühe geografia-, Saksa- ehk meie penikoorma pääle: 15 merepeni-
koormat, 105 wersta ehk 60 minutit läheb ühe kraadi pääle. Sellepärast on
Isolm ka 1 minut nimettaud. — n ;

8) Kurs (Cours) on see siht (kraad woi streek), mis tüüris seisjale mehele
tüüürida antakse. in

NH Kompass on laewas üks riist, mille järele tüüritakse. Laewa—-
kompastel on magneti-ndel ja tuule- roos (Windrose), walge ümmargune leht,
mispääle kraadid ehk streegid märgitud on, üksteise küljes kinni, nit et mitte
magneedindel, nagu tasku kompastel, pohja poole ei näita, waid ndel koige tuule-
roosiga. See on laewa kiikumise ja laenete sisse raiumise pärast nit sisse seatud.
üks wabandel puutuks alati tuuleroosi külge, näitaks walet, ja oleks laew ka,
sest tähelepanemata, tuhat korda raskem tüürida, sest ülesantud kurs ei setsaks
mitte silmade ees, nimed ei tohiks streekidel juures olla j. n. e. Enamasti on

tuuleroos 128, mönikord ka 256 jakku jagatud. Söjalaewades ja ka mönes

suurtemates posti-laewades on tuuleroos 360 kraadidesse jagatud; siis tũüüritakse
kraadide, mitte streekide järele. Kompass näitab, kus hommiku-, öhtu-, pöhja—,
ka löunapool woõi Ost, West, Nord ja Süd on.

10) Barometer on üks ist (nehanita instrument) mis ilma ette ãranãitab.

11) Pullisilmad (Bullaugen) on ümmargused, poole tolli paksusest klaasist
aknad, umbes 7 tolli lähi modta, laewa külgede sees. :

12) Tali (Talje, mitte Taille) on riist, me suurt joöudu anda ja
raskid asju kergel wiisil wöib toösta. Tema on tehtud kahest plokist ja ühest
koöwast kötest. Ühel plokil on 3 ratast, teisel 2 sees. Köis kätb üle nende ra—-

taste. Plokkide küljes on haagid. Kui see köis tömmatud saab, siis lähendawad
ennast plokid üks teisele ja tostawad rasked asjad. Sakslane nimetab tali ka
Flaschenzug.

13) Klüüsid on suured augud laewa ees-otsas, kust ankru-ketid laewa
sisse läbi jooksewad. *

14) Stjuardid (Steward, kellner) on toapoisid, kes passasiridele süüa, juua
j.n. e. muretsewad, lauda katawad ja neid ülepääã ülespassiwad. —

15) eel (Rehling) on laewa weered, mis nii koörged üle teki on,
et suures laewas, kui tekis seistakse, hdawaewalt üle nende waadata saab.

16) Laewas saawad madrused kahte jakku jagatud, mis jaod wahtideks
nimetatakse. 1 waht, nagu meie laewas 9 meest, on prii 4 tundi, teine
waht, 9 meest, on tekis wahi pääl. 4 tunni pärast wahetawad ennast wahid
jälle. See läheb nönda edasi ööd ja päewa. 1 waht saab bakkbordwaht (Back—-
bordwache), teine stirbordwaht (Steuerbordwache) nimetatud. Need nimed on

laewa külgede järele antud, Tagast ette waadata on bakkbord pahem, stirbord
parem külg. Bakkbordwaht on 1 tüürimehe, stirbordwaht kapteni woöi 11 tüüri—-
mehe käsu all. Bakkhordwahil on ees-laewaotsas, stirbordwahil tagaotsas sada-
masse sisse- woi wäljamineku juures tegemine. ;

17) Merewees on miljonite ja miljonite kaupa wäikseid elajaid, mis nii

wäiksed on, et neid silmaga mitte näha ei wöi. Neid nimetatakse woswori
elajateks wai infusoriateks, ja teewad nemad merewee, kui teda ümber segad, läi—-
kima, nagu oleks sääl tuli sees.
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15) Laewas saab aeg kellalöökidega awaldatud. Need löögid kutsutakse
klaasidels (Glasen). 1 lööl on 1 klaas, 2 löoti 2 klaasij. ne. See söna on
ju wanast ajast, kus liiwa-klaasi järele aeg saitwaadatud jakella sugugi ei olnud.
Stis oliwad ltiwaklaasid poole tunni pãäle seatud, ja kui liiw ühest klaasipoolest
teise poole sisse jooksnud oli, siis oli pool tundi mööda ja kläas sai lödud.
Klaasid saawad löödud ühest kuni sni. See on noönda moista: uhel wahil on
2 tundi, s. o. 8 pooltundi. tleme tell /,1 löödakse Iklaas, tell 1 kats klaasi,
lell /2 folm klaasi j. n. e. tell 4 kaheksa klaasi. Nöndasama kell 's,s üüks klaas,
fell 5 kaks klaasi j. n. e. Kell 29 jälle 1 klaas j.n e, nü et kell 1 5,
9 iffa 1 tlaas, tell 4,8, 12 ifta 8 flaasi löödakse. ;

19) Suurtes passasiride laewades on wäljalunsimise koht ülewal ees
mastikorwis (Mastkorb, Krähennest). Wäiksemates prahilaewades aga ees
bakki (Back) pããl. ;

20Wints (Wintsch) kutsutakse teklis, mastide juures seiswat masinat,
millega kaubad ja prahid laewast wälja wöoetatse.
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Paar päewa Londonis.

1890 aastal joudsin mina ühe sunre Londont aurulaewaga,
mille nimi „Ready“ (Reedi) oli, Londonisse.

Ehk nimetatud laew küll suur oli, waljast kui ka seestpoolt
ilus ja tubli wälja nägi, ei kolwanud ta meres siisgi mitte palju.
Tal oliwad tormise ilmaga sähardused tükid sees, nagu perul ett
Kord wiskas ta ennast parenma, kord pahema külje pääle, nagu ei
tahaks ta enam ülesgi tousta. Kord ajas ta oma nina taewa
poole, kord tüktis ta wee alla, nagu himüstaks ta ennast pilwedega
woi merepöhjaga tutwaks teha, Kurtja ilmaga polnud see wana
Ready mitte poolt kopikatgi wäärt. Sellepärast andis temale nende
wigade pärast ka igamees toredaid auunimesid. üts kutsus teda
käruks, teine pastlaks, kolmas nimetas teda önnetuse potiks, neljas
wanats koljeriks j. n. e. Wana bootsmann, kes 35 aastat merel
oli purjutanud toöendas hirmsa meremehe wandega, et tema weel
ial sähardust surmamise riista ei olla näinud. Readyl olla tormise
ilmaga enam wett tekis, kui koigis maailmameredes toltu. Igaütkslubas suure hääteo waeste ja kiriku wastu teha, kui aga terwe
nahaga maale jouaks. See laew oli Inglisemaal ühele Hispania
rikkale kaupmehele ja laewaomanikule ehitatud, ning oli tema endine
nimi,„Duquesa di Vistahermosa“ s. o. /Wistahermosa hertsoginna“.

Siis on selle pääle wahwad Hispania meremehed tema päcl
la terwe aasta surmale ja hukatusele suu sisse waadaiud. Kui laew

aga korra ühel kottpimedal öösel oma perutükkisid nendega tegema
hakanud ja mehed aru saanud, et ses laewas üksgi seda ära dodata
ei jdua, kuni tema wanaisaks saab, siis katsunud nad, kuidas aga
paatidesse saanud ja tahtnud plehku panna, oma hertsoginnat Ju—-
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mala hooleks jättes. Kapten ja ohwitserid suutnud neid ainult
rewolwrite sabil tagasi hoida.

K Suurets duneksmeestele la Jeewalt jannntunl wagusamats
jateeranud lounadhndle aga e akanudraskesti wihma sadama.
Wihmasadu lööb laene kohe wähematks, ja mehed olnüd sel witsil
siis koöige laewaga päästetud. Kui nemad koju joudnud, kadunnd
nad sedamaid kui tina tuhka oma hertsoginna juurest, ja kaptengi
ühes ohwitseridega teatanud laewaomanikule, et laew ei kölbawat.
Järelewaatamise kommission leidnud, et laew mitte kontrahi järele
ehitatud polnud, ja siis antud ta Inglisemaale ehitajale tagast.

See müünud ta odawa hinna eest jälle edasi. Uhegi omaniku
käes ei olla ta kaua seisnud.

-
Laew oli ka töesti wäga kergesti ehitatud. Kui ta tühi oli,

siis wärises ta isegi koige parema ilmaga ainult ju propelleri (kruwi
laewa taga, mis teda edasi ajab) ümberkäimisest nii wäga, et
koides magajatel hambad- tokku peksiwad- ja niisugust hammaste—-
kirisemist kuulda oli, nagu see wististi ainult pörgu eesdues ette
tuleb.. Magajatel heljusiwad pääd olgade wahel nagu tubakakotid,
ja nende 3 koides hüppasiwad, nagu elekri witga täidetud kon-
nad, wöi sipelgad, kellele raske langetöbi pääle käib. ;Misdarah Inglise mehed temale nime „Ready“, see tähendab
meie keeles „Walmis“, oliwad andnud, ei tea mina. See laew a
olnud kunagi walmis, sest iga silmapilk murdus sääl see woi teine
asi katki, korra masinas, korta tekis, nii et parandamise töl kunagi
otsa polnud.

Aga sellegipärast passis see nimi laewale: tema oli meres
alati walmis —pohjamineku pääle. Hispania mehed oliwad temaga
ühe aasta jooksul walmis saanud, weel rutemini Inglise omanikud.
Iga teinegi mees oli ruttu walmis teda Jumalaga jätma.

Meie olime siis ka wäga onnelikud, kui Londonisse joudsime,
ja ei mötelnud enam selle laewaga ühes minna. Tagasi hoida ei
woinud meid kapten ka mitte, on ju Inglise laewas seaduseks, et
kui laew ühesse kodumaa-, s. o. Inglise-, Jiri- ehk Shoti Ühenda-
tud Kuningriigi, sadamasse tuleb, koik mehed priid on. Sääãl ei ole
muud teha, kui laew aga maale kinni panna, ja stiis, — marss maale.

Teisel päewal saime meie meremeeste maksu-kontorist (Schip-
pingofficest)palge fätte ja läksime siis koik weel wiimast klaasi
ölut tokku jooma ja ühteteist jumalaga jätma, nagu see juba ammust
saadik meremeeste juures pruugiks on; siis läks igaüks oma teed:
üts pöhja, teine löuna poole. — Nönda lahkub üks meremees teisest,
olgu nad ka köige paremad söhrad, kes mitu ja mitu korda surmale
suu sisse on waadanud ja üksteisele, omast elust hoolimata, abi u

; ; 2
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andnud, ilma et nad ütksteist ses elus enam näha saaksiwad. —
Jah, asi on juba nii, ja selle wastu abieiole. 22—

Mina läksin missionimajasse, saatsin rahakirja koju, toimeta—-
sin teisedgi kirjad ja asjad korda, otsisin omale korteri, ning läksin
laewa päält oma asju ära tooma.

Laewas juhtusin weel korra ühe hää söbraga kokku/ kes ka oma

asjadele järele oli tulnud. See mees oli Altonast (Hamburi lähe-
dalt) pärit, nimega Schultz, ja mina olin tema seltsis juba enne—-
maltgi ühes Hamburi bark-laewas, nimega „Hammonia,“ pika Waikse-
mere reisi teinud. Tema oli noõnda häã südamega mees/ nagu mina
teist maailmas weel pole leidnud. Oleks temal wähe halwem süda
olnud, oleks see temale endale parem olnud, sest kui see mees raha
sai, ei olnud temal aru ega otsa. Igale mehele, kes aga wastu
tuli, ostis ta wiina ja oõlut, et see temaga römus oleks. Muidugi
sai tema raha sel wiisil ruttu otsa, ja kui raha löppis, oliwad ka
soöbrad kadunud. Nagu öeldud, oli Schultz häã ja auus inimene,
ehk tal küll üks suur wiga küljes oli, nimelt see, et, kui ta maal
tilga wiina sai; teda enam Juudasgil ei jöudnud pidada. Meres,
kus wiina polnud, ta selle pääle ei mtrlinda aga maal, kui paar
piiska joonud oli, läks tema löwiks, kes werd lakkunud on· Nagu
löwil siis otsata werehimu on, niü oli Schultzil siis loöpmata wii—-
nahimu. Ta tkäis siis kui suremata juut ringi, igas taskus wiina—-
pudel, kaotas mone ära, unustas ühe sinna, teise tänna; moni lätks
katki j. n. e. Ta tantsis ja laulis, oli roöömus ja helde ja tegi
koige hullemaid hullumajactempusid, mida aga ial teha wöidakse.
Aga tülinorimist ei tulnud ial ette, tülisöber ta ei olnud.

Kui mones suures merelinnas meremees nãitab, et temal palju
raha on, ja temast aru saadakse/ et ta just mitte enam kaine pole,
siis on temal kümme kelmi ümberringi, tes koik walmis on teda
warastama, rööwima, riisuma ja petma. Niisugustele meestele on

Inglisemehed päris dige ja kena nime andnud, s. o. „land-sharks“,
meie keeles „maa-haikalad“. Nagu meres häkalad ümber laewa
ujuwad ja koöik, mis kätte saawad ahnelt alla neelawad; noönda lu—-
rawad need maal meremehi. Nagu haikaladel ühegi hinge wastu
kartmist ega halastust pole; nagu haikalad koige sunrema julgusega
wägisi oma ohwri pääle tungiwad; nagu haikalade hammastest
ohwrit raske on päästa: nii on lugu nende meestega maal

Kalale peab seda andeks andma, tema ei tee muud ja elab nii,
tuidas loodus teda sunnib, aga need inimesed, kes teise mehe higi
ja werd täie aruga ja ilma pattu kartmata jakahetsemiseta joowad,
on sada korda enam polgamise wäärt, ·kui toige jäledam elajas.
Näituseks: Ütleme meremees on laewaga aasta wöi paar wäljas
olnud, teda ehk tema raha ootawad kodus naene ja lapsed suures
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hädas. — Wäljamaalt ei saa ju meremees igakord mitte raha saata.
Ta on monikord niisugustes kohtades, kus posti sugugi ei vle; ta
on nelja wiie kun kaupawee pääl ja ei saagi mönes laewas nii—-
palju raha, et seda kodu maksaks saata. 72—

Meremeeste naesed saawad monikord siit ja säält, kus nad
tuttawad vn, laenu, sest kanpmehed teadwad, et mehe tulekul wolg
ära tasutakse.

Nüüd tuleb mees 200 kuni 300 rublaga wödralmaal laewa-
meeste matsukontorist wälja. Sääl ootawad juba wargad; kes neid
kelmisid tunda woib? Nad on mönikord häis ja uhtketes riietes
ja käiwad mehel tandade pääl järel, üts tkoöit kuhu ta läheb. Neil
on omad seltsimehed ja salakuulajad; nemad teadwad, kust laewast mees

pärit jatui palju temal raha on. Nüüdläheb mees, näituseks,
tuhugile sisse; ta läheb tlaasi õlut jooma; kelm astub ka sisse,
teretabauupatlitult ja lahtelt, wotab joob oma olut, püüüab jutu
pääle saada ja teeb ennast mehega tutwaks. Ta annab mehele hääd
nöunu, tuidas ja fkuna ta kodu peab sditma, ta tunneb ja teab koik
ja räägib et ta sääl ehk sääl kontoris kirjutajaks woi kaupmeheks,
ise peremees, olla. Nüüüd ostab ta ka omalt poolt napsu ja olut,
mees on tka röömus ja uhtke, et niisuguse peenikese herraga koos tohib
juua, ostab ka weel napsusid, ja nii läheb joomine edasi.—

Kelm teab wäga hästi, kui palju tema pää kannab, aga mehel,
kes pika reisi pääl, woöib olla ju pool aastat, mitte piiskagi pole
joonud, läheb pääã soojaks: Pääle seda wiib kelm mehe teise paika,
kus ta meest wägisi ja eel wiisil püüab purju panna, mis tal
enamasti ka itkka korda läheb.

Wiimati ärkab mees kusgil ülesse ja leiab, et ta ütksi ja ilma
rahata, enamasti paljaks riisutud on· Kas ta oma raha ära kao—-

tanud, ehtk on see temalt ära warastatud, seda ta ei tea. Kas ta

u magama jäi; sobraga weel koos oli, woi mitte, seda ta ei
mäleta:

Ta teab weel wähe, et wiimati selle herraga, kes nüsugune
auus mees oli, et teda kunagi maksta ei lasknud, tema elukorteris koos

oli, kuhu weel üks kaupmees wodraks tuli, tellega ta ka tutwaks
tehti. Siis jöiwad nad koos; pääle selle läks temal süda pahats, nii
et wööras temale nöuu andis, koju minna. Ta jättis herrad Ju—-
malaga, tänas koige hää eest ja läts ka wälja. Süda oli tal hir--
mus halb; ta joudis paar uulitsat edasi ja — muund ta ei mäleta.
Uks mees saatis teda, ja see on köoik.

Nüüd otsigu seda herrat, ja kui ta teda leiabgi, kus on tun—-
nismehed woödöral maal, wööras linnas, kes asjast teadwad ja selgeks
teha woiwad, tes temale ülekohut teinud on!



33

See herra oli muidugi üks uhlemat sorti lerlait-ia kes te—-male wiimaks midagi sisse andis, ja saatja mees polnub mun, hui
wödras kaupmees teistes riietes. Muidugi jagasiwad nad meheraha eneste wahel ära. Nad teadsiwad, mil ajal nad ta kojuminna lastksiwad ja mis teed nad teda wedasiwad. ;

Teine sort, kel häid rideid pole, teewad ennast, kui meremees
joobnud woi kuhugile ära eksinud on, temaga tutwaks jariisuwadtawiimaks kas woi nugade abil üsna paljaks.

Ehtk on mees kelmiga weel ema—teelt rääkinud, siis ei oleüksgi juttudest aru saanud, mis nemad molemad on rääkinud.
— Need kölwatud kelmid oskawad koiksugu maailma keelesid rãã—-

----kida; see on nende ametis tarwilik Wödralmaal on ka küll sähar--dusi leida, kel telmitükkide pärast isamaa muld jalgade all pala—-watks oli länud ja kes neid nüüd wäljamaal edasi teewad.
Wäga dige on, mis üks meremeeste soöna ütleb: „Hoia ennastwoööralmaal, kui sul palju raha taskus on, selle tundmata eest,kes sinu emakeelt räägib, sest kui tema sind ei riisu, riisud sinaise ennast ja pärast ei aita sind ülsgi.“
Muidugi piinasiwad söpra Schultzi alati niisugused mehed.Küll ta need kaine pääga wandus ja kartis, ja oli tihti üsna kurikui moni ilmsüüta woöoras temaga räãkima hattas, aga niipeakui mehikesel raha oli, oli ta helde ja röömus, ja siis oliwad koitinimesed tema wennad, nii et ta kelmistd ise juurde kutsus Kaseda tuli monikord ette, et kui Schultzil juba wist küll oli olnud janeed telmid wiimase rahalugemise, Jumal teab: kus pimedas mir-gas, ette wötsiwad, nemad temale ka mälestuseks, woi wastupanekueest, mone augukese pähe noktkisiwad, wöi pimedas kogemata rusikagasilma juhtusiwad, niü et mehel weel terwe kuus nädalat meresgisilmad sinised ja punnis pããs seisiwad, nagu monel paganate pun-ebajumalal.
Seda mina woin julgesti ütelda, et sober Schultz päris teisteinimeste eest tööd tegi. See oli koöige wähem, mis tema oma pal-gast iseenese pääãle ära pruukis, ·“, teenitud raha riisuti tema käestalati ära.
Selle mehega juhtusin mina nüüüd laewas kokku. Ta olijuba enne mind sääl, ja mina nägin esimese pilguga, et ta su roöo—-mus oli. Tema kargas kohe püsti ja langes minule kaela, katsusmusugi anda ja ütles, et täl römu pärast süda lohki tahta minna,mind, oma wana sopra, weel korra näha saades. Siis tömbas

poiss suure paksu köhuga whisky-pudeli kuune pahemast rinnatas.tust wälja, pakkus teda minule, ja siis algas meie wahel köne:
„Wennakene, joo!“ nunksus ta.
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Mina tänasin, wötsin pudeli wastu ja join tema terwise pãäle.
Pudelit tagasi andes, palusin teda ka juua. —

selle tüki tahan ma kohe teha,“ hoöiskas ta, „wana
whistky-wiin elagu!“

Ta jdoi.
„Kas tead, mis pagana seadus siin selles porgu-laewas on?“

rääkis ta edasi. „Wana wahimees ei taha inimesi sugugi enam

laewa lasta. Kus sa sähardust tükki näinud oled?“
„Kuidas nönda, minule ei öelnud ta mitte soönagi,“ oli minu

wastus. „Ta ei tohi meid ometi keelata, riideid ra wiimast.“
„Ja, ja,“ ütles Schultz, „mind ta ka ei keelanud küll mitte,

aga minu söpru ei lasknud ta laewa.“
„Sinu söpru, kes ja kus nad on?“ küsisin mina.

„Kes nemad on, seda ma digesti küll ei woi öelda, aga tublid
poisid nad on; mina olen nendega juba paar hääd tundi koos joo—-
nud,“ toendas soöber. —

„So so! Oota wähe, ma lähen neid waatama,“ wastasin
mina, läksin wälja ja nägin neli meest, keda mina laewatuleku juu—-
res hästi tähele ei olnud pannud, sest ei laewade ümber alati hulk
inimesi hulgub, ümber luusiwat, kel sähardused näod oliwad, kui nii—-
sugustel pörguroogadel, keda teisel päewal wollasse toömmatakse.

Siis läksin ma wahimehe juurde, kes möistlik wana meremees

ja linna-ãärest (White-Chapelist, ütle: Weit Tsheepelist) pärit oli;
see rääkis minule, et need 4 meest kuulsad kelmid ja riisujad olla;
tema oleks röömus, kui nende ja tema wahel suur maailmameri
laenetaks.

Ma tänasin ja läksin Schultzi juurde tagasi.
„Kuule, Schultz,“ ütlesin ma, „kas sa mäletad, kuidas sinul

raha ja taskukell Aleksandrias, Egiptuse maal, ära riisuti? Kas sa
mäletad, mis sinuga Hamburis sündis, kui meie Hammonia pääl
soitsime? Kas sinul see mure ja need sinised silmad ning rusikapak—-
sune purukslöödud nina weel meeles on, mis sinul Brasilias Rio de
Janeiro's oliwad? Kui sa tkoik unustanud oled, siis mine nende

meestega ühes ja selle pääle annan ma sinule oma auusöna, et sa
hommekoige waesem mees Londonis oled, waesem kui kiriku- rott

ja puhtaks riisutud, ihualasti, nagu wana kadunud Aadam! Wahi-
mees ütleb neid koige snuremateks kelmideks stiin White Chapelis,
(Londoni linnajagu, Themse jöe ääres) jäta nemad, kus nad on!

Kuhu sina nendega üksi tahtsid minna?“
„Nemad tahtsiwad mulle korterit anda ja homme laewa mu—-

retseda,“ wastas mees.
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Ma seletasin temale ära, et need mehed muud ei taha, kui
tema tasku kulul juna ja siis, kui pimedaks on läinud, teda puh—-
taks riisuda, ja kui wastu paneb, noaga maha pista woi Them—-
sesse wisata.

Sähardused kunsttükid] on sääl White Chapelis koik moodus,
ja oli selgesti näha, et wana Schultz juba jälle dige joone pääãl
oli, oma raha ja riideid, ehk ka weel enam, ohwerdäma.

Wahimees tuli ka meie juurde ja rääkis temale sedasama, ja
kui ta ilkka weel mitte uskuda ei tahtnud, rääkisin ma temale ühe
100, mis minule 1884. aastal säälsamas White Chapelis juhtus.

Ma olin seekord ühe Austriamaa, Triesti linnast pärit olewa,
laewaga Londonis. Meie seisime ka White Chapeli ääres. üts
oöhtu, ilm oli natuke wihmane, tahtsin mina maale minna, et enesele
lubja-piipusid ja muid asju osta. Teised mehed ei läinud maale
ja andsiwad minule nöuu, mitte kaugele laewast ära minna. Sähar—-
duse e tuleb moönikord udu, ja siis on kunstitükk, laewa
juurde teed tagasi leida. Minu arwates ei woöinud udu mitte tulla,
mul oli ka enam tui 3'/- naela sterlingi (1 nael sterlingi-12,
-20 shillingit, umbes 9 rubla 40 kop.,, 1 shilling umbes 47 kop.
Wene raha. 1 shillingul on 12 pence (pents). 1 penny on wähem
kui 4 kop.) raha, ja ma läksin maale. Käisin mönes poes, ostsin
endale ühe sooja särgi, aluspüksid ja teisi wäikseid asju, nagu pabe-
rossisid (Inglis sigarettid), tosina lubjapiipusid ja paar pakti
tikkusid. Nende asjade pääle oli minul ümbes 15 shillingit wälja
länud. Siis läksin ma joomamajasse, sain jutule ühe mehega,
join whiskyt ja ölut. Sel wiisil kadus aeg. Kui ma wälja tsn
oli kaunis paks udu uulitsate pääl, aeg oli ka juba hiljaks läinud,
ilma et ma seda oleksin tähele pannud.

Ma lootsin siisgi laewa kätte leida, sest et ma maale tulles
uulitsaid hästi olin tähele pannud. Kui ma küll ja küll länud olin,
sain aru, et ma enam digel teel ei olnud, sest need uulitsad, kust
kaudu mina öhtul tulnud, oliwad nagu suuremad ja walgemad, nendes
oli nagu enam kaasitulesid näha olnud, kui nüüd; aga siisgi motlesin
ma, et mind ehk udu eksitab, ja läksin edasi. Ühtegi inimest enam
näha ei olnud, uduga ruttab igaüks koju, ja atg oli ka, nagu ju
öeldud, hilja.

Londonis on monikord sähardune paks udu, suitsu-uduks nime—-
tatud, et koik uulitsate pääl käimine otsa löpeb. üksgi tramway,
(hobuse- ehk elektri uulitsa-raudtee) ega üksgi woorimees enam ei
soida, igaüks waatab, et majasse saab. Kes kaugel kodust ära on,
katsugu, et wöörastemajasse saab. Uksgi enam kodu ei leia. Kott-
pimedal öösel woib ikka weel käia ja näha, mitte aga udus. See
eksitab hirmsasti. Suitsuudu tuleb sest, kui udu korstnate suitsu
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maha wajutab. Londonis elab ju umbes 6,000,000 inimest, s. o.

enain kui GEesti-, Liiwi- ja Kuuramaal ning Peterburi 4

koöige Peterburi linnaga, kus isegi umbes 1,300,000 inimest e ab,
kokku. Kas selle hulga tarwis küll majasid, kas majadel küll korst-

naid, kas Londonis küll tuhandate kaupa wabrikuid, raudteesid, laewu

jne.eiole? Koik majade ahjud woi kaminad, koik wabritute— raud-

tee masinate- ja laewade katlad köetakse kiwisütega. Kiwisüsi annab

paksu, musta, torwast suitsu. Sellepärast on ka selle inimese pesu,
kes suitsuuduga wäljas on, must, nöndasama nägu. See udu tungib

isegi korterite sisse ja teeb koik walged asjad mustaks.
Londonis pidada, nagu minule selle linna elanikud on rääkinud,

üts selts woi asutus olemã, kes mehi teenistuses peab, kes udu sees
ka oskawad. Need mehed on koik kottpimedad, ja muidugi on

on pimedal inimesel üksköik, kas päew paistab wöoi paks udu wäljas
on. Neist meestest tunneb igaüks oma linnajagu, kus ta elanud ja
unlitsaid tundma öppinud on, enne seda, kui ta wigaseks jäl. Need

mehed lähewad siis wälja, igaüks sinna linnajakku, mida ta tunneb,
ja neid wöib raha eest, kui neid kätte saab, juhtideks palgata. Nemad
pidada tüll wäga kallid olema, aga ametimehed, kel hädalised toime—-

iused ees on, tarwitada neid siisgi wäga palju ja häämeelega.
See uduaeg pidada aga ka nendele meestele, kes pimedas armas-

tawad nisu löigata ja da aga wees kalu püüda, kuldseks silmapilguts
olema, millest nemad kasu püüawad saada ja mida nad sellepärast
ial pruukimatalt mööda minna ei lasta. Neid muste aunumehi

ja tkörgeteemehi, (dark gentlemen and highwaymen, loe: däãrk
dshentlmen änd heiwemen) nagu Inglise mees neid wäga peenikeselt
nimetab, on Londonis ilmarwamata hulk.

Uulitsa pääl mahalöömise, surnuks pistmise ja paljaks riisumise

aeg ditseb siis, ja kui rööwel kaks sammu tagaajajast eemal on, woib

ta julgesti seisma jäda ja ennast otsida lasta. Rööwel kuuleb hästi

ohwrit ja tagaajajat, sest et neil saapad jalas on, aga ise käib ta

kümmiwdi wiltkingade eht ka sukkade pääl.
Ka mina motlesin nende asjade pääle, ruttasin edasi ja edasi

t olin röömus, kui wiimati kuulsin, et paar meest wastu tuliwad.

Neilt tahtsin ma tohe küsida, kus mina olen ja kuhu poole mul

minna oleks, kui laewa tahtsin kätte saada.
Niipea kui mehed minu tulekut kuulsiwad, tuliwad nad otsekohe

minu juurde, waatasiwad minule otsa ja kui nägiwad, ei ma mere—-

mees olin, küsisiwad minu käest paar pentsu tubakaraha.
Inglisemaal ei ole see mitte suur patt meremeeste seas, kui

üts, tes ilma laewata ja rahata on, teise käest paar pentsu küsib.
Sääl juures on, nagu wabanduseks, need sönad: V am hard up
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sloe: Ei em hard op), see thendab: Minu kläsi kih praegu pa—-
hasti. Seda raha palutatkseikla ainult tubaku tarwis, kuigi ta möni-
kord söögi ehk moöne muu asja eest wälja antakse. :

n Noh, siis saab ka sähardusele ametiwennale joun järele paar
shillingit, shilling woi üks sixpence (sikspents), s. o.pool shillingit,
pihku pistetud ja ka üks klaas whiskyt weel wälja maksetud. Minul
tuliwad aga need mehed wäga imelikud ette, 4 esiti ei näinud nad
sugugi meremeeste moodi wälja, ja teiseks polnud minul nende julge
juurdetulemine ja küsimine sugugi meele järele.

Ma ei julenud neile „ei“ ütelda, ei julenud aga ka mitte pi—-
medas uulitsa pääl raha-kotti wälja wotta. Pääle selle, kui luba—-
nud olin, neile paar pentsu anda, küsisin ma, kas nad üht wiinamaja
lähedal ei teaks, kus klaas dlut wöiks juua; säãl lootsin ma neist
lahti saada.

„Jah,“ wastasiwad mehed ühest suust, „tule aga ühes; meil
on sund kuiwad, nagu aurukatla tuletorud (like sirepipes of a
hoiler — leik ferpeips of e boiler), tule aga ühes, siin lähe-
dal on üks wiinamaja (public house), sääl saame, mis tarwis on.
Meie tuleme just säält.“

Siis kobasime pahemat kätt majaseinade mööda edasi, pööÿrasime
süs teise uulitsasse, kuni arwata 20 minuti pärast ühe joomamaja
juurde joöudsime.

Musta ja tissuitsutatud hoonesse astudes oli mul esimeseks
asjaks waadata, kas weel teisi inimesi sees on, kelle käest ma hädas
abi oleksin woöinud leida.

Kolm kuni neli kelminägudega meest istusiwad pinkide pääl
seina ääres ja joiwad haput Inglsse ölut, lühikestest uierunenaeg ajalt suitsupilwesid wälja imedes. Minu meestega ei nãibanud nad
mitte tutwad olewat; nad ei rääkinud midagi üksteise wahel. Ka
peremees ei teinud minu saatjatega suurt tegemist. Mina noudsin
nüüd 3 suurt whiskyt ja 3 suurt klaasi oölt, mis ka kohe anti.
Onn oli minul, et ma poes aga 1 nael sterlingi kuldraha olin ära
wahetanud. 2 naela kuldraha oliwad shillingite ja wastkpentsude
wahel nii, et neid üksgi näha ei woinud, kui ma rahakoti lahti tegin,
raha ettewaatlikult wälja wotsin ning maksin. — Nüüd woöisin ma
joomise juures omamehi hästi silmitseda. Kumbgi polnud nendest
meremees, seda nägin ma ühe waatega. Oigete meeste moodu nemad
la wälja ei näinud, seda wdis lapsgi ära tunda. Päälegi oli üühel
neist, nimelt suuremal, ui toores nägu a werehimuline sil-—
mawaade, et minul kananahk üle keha jooksis, kui motlesin, mis sest
asjast wiimats wälja woib tulla, ja endale ette seadsin, et ma ehk
nende nugade all kukkun.— Wäiksem ajas minuga juttu, küsis,
tust ma pärit olen, tust tulnud j. n. e., suurem rääkis wähe, joi



38

aga suured klaasid üksteise järele nahka, nagu tahaks ta endale we—-

retö jaoks julgust teha. Nii mdotlesin ma waeneke seekord. Kell

seina pääl näitas /11.
Nüüüd käisiwad minul mötted lähi päã, kuidas kuldraha peita

saals, et mehed teda ei näeks. Igaklord, kui maksmine tuli, ja see
on Inglise moodu järele iga silmapilk kohe, niipea kui jook on sisse
fallatub, püüdsiwad mehed minu kotti luurata. Kui nad kulda

oleksiwad näinud, oleksin ma kadunud olnud, seda ma teadsin. Kor--

raga tuli minule hää mdote.
Ma ütlesin wäiksemale koörwa sisse, olgu ta nönda häã ja waa-

daku minu asjade järele, minul olla tarwis wähe aja pääle wälja
minna. Siis tellisin ma weel 3 klaasi wiina ja olut, maksin, jätsin
oma ostetud asjad ja piibud laua pãle ning läksin wälja. Sãl

wötsin ma koti ruttu taskust wälja ja pistsin mõlemad kullatükid oma

särgi ja aluspükste wahele, ühe parema, teise pahema külje päãäle.
Miul oliwad terwed aluspüksid jalas, alumised otsad sokkide sees,
ja ma teadsin, et raha ära kaduda ei woinud. Ma ei saannd sellega
weel dieti walmisgi, ja see wois ainult kolm kuni neli sekundit tuurinud

olla, kui ju uks lahti läks ja suurem mees wälja tuli, nagu oleks

temalgi sääl midagi diendaba olnud. Ta oli rahul, kui mind ulse
ees ngi, meie lälsime jälle sisse ja minul oli nagu kiwi südame

päãält maha weerenud, et see asi diendatud oli. Köne wahel küsisin
ma peremehelt, mis uulits see olla, ja ta wastas, et see waterstreet

(woterstriit — wee-uulits) olewat. Nimetatud uulits ou kuulus

rööwlite pesa ja ei saa mina weel praegugi aru, kuidas ma sinna

olin juhtunud. Nüüüd ei wöinud ma enam peremeest ka uskuda,
säälsed wiinamajapidajad on ju enamasti warastega ühes seltsis.
Mis oleksin ma ka teha woinüd? üksgi minule liiga polnud teinud,
ma olin tulnud, meestega joonud. Kui ma nende kohta ühe paha
sona oleksin ütelnud, oleksiwad nad mu maha löönud. Mina pidin

aga waatama, et neist lahti sain, ja mida warem, seda parem; aeg
läts itka edasi, ja kell 12 pandakse koik joomamajad kinni; siis
oleks asi weel koledam olnud.

Niüd oli mul tarwis neile ka natuke raha anda. Ma mdöotle-

sin, kui neile palju annan, mötlewad nad, et minul, Jumal teab,
kui palju raha on; tarwis oli wähe anda. Ma tombasin siis ka

oma rahakoti wälja ja raputasin raha lugemise tarwis pihku. Seda

tegin ma just meelega; mina tahtsin neile sellega näidata, et mul
mitte palju pole, ja nende südani rahuliseks teha. Ma mdötlesin, et

lui nemad näewad, et mul aga paar shillingit on, nad mind selle—-
pärast ometi tapma ei hakka, hää ja küllalt sellestgi, kui aga pali
ja raha ära riisuwad.

Aga asi läks teisiti.
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Suure rutuga wäljas pimedas olin ma ainult ühe kulla-tüki
ja teise asemel ühe teise raha wälja woötnud, ühe shillingi, nagu ma

pärast nägin, ja nüüd hüppas see pagana kullatükk, mis kotti järele
jäänud, minule pihku, noönda et igaüks seda näha wois. Minul
oli see hullem! kui koörwalops. Nüüd andsin ma igaühele ühe
shillingi, siis joöime weel, mina wötsin omad asjad ja sammusin
nende meeste wahel Jumala nimel wälja ja unlitsat mööda edasi,
ühelt ja teiselt poolt noapistet vodates. See tuli minule ikka meelde,
et ma mitte näidata ei tohi, et ma neid kardan. Nad oleksiwad siis
motelnud, et mul pögenemise noöuu on, ja oleks asja ruttu ette wöt-

nud; minul oli aga aega tarwis ja ma lootsin ikka, et möni dige
inimene wastu tuleks, mis nüüd küll aga asjata oli, sest sääl pole
sel ajal digeid inimesi nähagi.

Kui ma neile oleksin öelnud, et minul neid tarwis pole, oleksi-
wad. nad kohe aru saanud, et ma neid ei usalda, ja oma noun seda
warem ette woötnud. IJust selle wastu pidin mina ennast nende saat-
mist üle weel röömus näitama. Nad oleks mu uulitsa pääl ometi
kätte saanud ja neil oleks hää tülipunkt käes olnud, et ma neile
usaltust polnud kinkinud.

Minule tuliwad koik hirmsad mörtsukatööd, mis ma lugenud
olin jr minule jutustatud, meelde. Ma hakkasin ju kuulatama, kas
mitte Themse joe laenete wastu kallast peksmist kuulda ei saaks.
Minu ündel ust oli see, et nad mind joe lähedal külmaks teha jä
wette wsata tahtsiwad.

Ninda kaua, kui mehed juttu ajasiwad, läks asi weel, aga
niipea kü nad wait jäiwad, mötlesin ma, et pääle hakkawad. Minul
ei olnud ühtegi riista ühes, kui aga lubjapiibud. Mis ma neile

wastupama woisin? Kui mehed jälle korra wait oliwad, ütlesin
ma: „Kahu, et siin enam joomamaja näha ei ole, selle uduga ku
luks weel iks klaas wiina ära!“ Wäiksem, kes ka suur wünaar

mastaja oli wastas, üks maja olewat weel lähedal; sääl woiks weel
üks klaas jua. Suurem kütsus wäiksema oma juurde ja sosistas
temaga. M wdöisin selgesti kuulda, kui ta „t istime“ (It is
teim), aeg o käes“, ütles. Wäikene rääkis wastu: „No, no“ (ei,
ei)“ ja weel muud, millest ma aru ei saanud, muud kui üks soöna:
„inside (insed — sees)“ kolas minule weel korwadesse.

Mul läs päris soe läbi südame. — Kui ma mitte „ei, ei“
poleks kuulnu, oleksin ma jooksma hakanud; aga kuhu? Seda ma

ise ei tea; päga wist wastu esimest majaseina, sest udu oli niüüd
weel paksem kü enne ja öö oli kottpime päris must.

Nüüd läsime weel arwata /, tundi edasi, siis astusime ühte
wäiksesse latenaga walgustatud majasse. Terwe aeg nimetasin
ma tee pääl se ennast rumalaks, et ma esimesest joomamajast,
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kui ma wäljas uulitsa pääl olin, ära ei olnud pugenud. Neil oleks
raske olnud, mind udus üles leida. Seda wötsin ma endale nüüd
fköwasti ette, et kui nüsntme silmapilk ses majas juhtub, siis panen
plehtu, jäägu paktk ja piibud neile mälestuseks.
v Meie astusime ühte majasse, mis nönda wälja nägi, nagu
mortsukate koobas. Ei olnud sääl palju kaupa sees, ei ühtegi ini-

mese hinge ilma peremeheta, kel päris punnissilmadega, enu

uppunud, wöi poodud inimese surmanägu oli ja kes nendega suur
söber nähti olewat.

Minul tuli ette, nagu oleksin ma tapatalli astunud. Ma palusin
Jumalat koigest danest et ta mind aitaks.

Peremees teretas neid nagu wanu tutwaid, ja siis küsisime
juuna. Et ma diges koopas olin, sain kohe aru, sest peremees ja sunc
mees andsiwad endawahel silmadega märgid.

Jook wiidi teise tuppa, meie istusime koik neli meest lauda ja
joime. Ma join surmahirmuga kaunis palju, et wähegi julgenuks
saalsin, aga see ei möjunud midagi, ma jäin kaineks, nagu enregi.

Et meestele möte ei tuleks, et ma neist aru saanud ole ja
ära pgeneda tahan, näitasin ma ennast noönda, nagu oleksin ma hästi
purjus, ja katsusin röömus olla, ehk küll süda sees wärises.

Peremees töusis nüüd üüles ja läks tagast uksest wälja hoowi
pääle, küll wist kohta walmis tegema, kus nad weretööd ette woötta

ja kuhu minu keha esiteks ära peita tahtsiwad. Mölemw minu

saatjad töusiwad ka üles ja läksiwad rääkides ette plaani tegema.
— Sel ajal pistsin ma selle pagana kullatüki kotist ruttu westtaskusse
ja panin koti laua pääle.

Peremees tuli sisse, ja ma küsisin temalt hää önte pääle,
kas woöiks tagahoowi pääle wälja minna. See näis tenale meelt
möÿöda olema, et wist paremasti noõuu saaksiwad pidada, ja a wastas

et ma minna woöin. Ma jätsin paki, piibud, mütsi ja ralakoti paari
shillingiga laua pääle, kinnituseks, et tagasi tulen. Peremees
andis minule tikudgi kaasa, et ma pimedas haiget ei teks, ja läks
siis ise ettetuppa teiste juurde. Nad pidasiwad mind /oobnuks ja
mötlesiwad, et ma ilmast aru ei saa.

Ma tombasin kohe tiku pölema ja sain pimedist wöörusest
hoowi pääle ja teadsin, et ma tagasi minna enam e tohi. Köik
nägi nii wälja, et töö warsti pidi ette tulema. Sissenineku juures
oleks ta wist wööruses ju ette wöetud. Minu minutidoliwad nende
mortsukate silmis loetud. Nüüd ma jooksin üle howi läbi udu,
käed ees, ja joudsin peaaegu kahemehe koörguse telliskimmüüri juurde.
Sääl wötsin ma koöik oma joöuu suure Jumala nime kokku ja kar—-

gasin körgesse, üks kord, ei saanud müüriweere küljet ennast sörme—-
dega pidada, teine kord, ka mitte. Minul hakkasiwa poölwed wäri—-
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sema. Kui ma kolmat korda kargasin, läks asi nneks, ja ma roni—-
sin Jumala abiga müüri pãäle ning lastksin ennast teisele poole maha,
olgu all, mis on, hääã onne pääle.

Onn oligi ka häã, sest see oli unlits, kuhu pääle ma kukkusin,
ma tundsin seda kiwidest ära. Nüüd tömbasin ma kohe saapad
jalast, et mu sammusid kuulda ei oleks; siis oleksin ma ka saapa—-
kondsaga rööwlile kohe päha woöinud lüüa ja neid saapaid kaitsmise
riistadeks pruukida. Nüüüd hakkasin ruttu ja ruttu minema, käed
saabastega ees, et kuhugile pääle ei jookseks. Näha ei olnud midagi,
ka waenlasi polnud taga kuulda. Wöoib olla, et nad mind möonest
teisest uulitsast otsisiwad.

Nönda ma wdöisin wist paar tundi köndinud olla, kui ma ühe
inimese tasast ja ettewaatlikku käimist kuulsin. Minu esimene mote

oli kohe, et mul jälle rööwlid kaela pääl on. Ma jäin müüri najale
seisma. Suurt hirmu minul enam ei olnud. Uulitsast sain ma aru,
et see palju suurem oli, ja siis oli ka ühe mehe sammumist kuulda.
Raske töösaabas käes, oleksin ma mehele ju wastu panna woinud,
— Sammud tuliwad lähemale ja lähemale, siis läks, minust 2 jalga
eemalt, üks mees mööda, keda mulle just tarwis oli. See oli ülks
policeman (nagu Wenemaa linnades gorodowoi).

Ma hüüdsin teda ja rääkisin temale asja ära, raha sokkidest
ja westitaskust wälja wottes ning saapaid jalga tömmates.

Ta kuulas päält ja andis minule siis järgmise seletuse.
„Nendele meestele, kui meie neid kätte saame, ei woi meie mitte

midagi teha. Nemad ei teinud Teile ju mitte mingit kurja, ei söna
ega tegudega. Ainult santimise pärast woiks neid trahwida, aga kas
Teil tunnismehi on, et nemad santisiwad?“

Mina wastasin: „Ei!“
„Sellepärast!“ ütles seaduse teener.. „Ma wöoiks Teiega ühes

tulla ja Teie asju tagasi nöuda. Teie peaks siis rääkima, et purjus
olete olnud, hoowi päãl ära eksinud, ja et teadmata, mis wiisil, majast
olete wälja pääsenud. Aga kas Teie seda maja weel leiate?“

„Kui mu praegu kas wöi surnuks löödaks, siis ka mitte,“
oli minn wastus.

„Sellepärast!“ ütles mees jälle. „Nüüd tulge minuga ühes,
siin lähedal on politsei wahituba, (nagu meil utschastok), sääl woite
istuda ja oodata funi hommikuni ja siis oma laewa üles otsida.
Seda noõuu ma teile weel annan, et Teie teine kord, kui udu on,
luhugile katuse alla püüüate saada,“ rääkis ta edasi, „ning tänage
Fumalat, et Teie praegu siin minuga rääkida woite. Kui Teid kus-
gilt surnult oleks leitub, siis ei oleks Teie mitte ütsik olnud, kes
täna öösel sel kombel suri. Küll meie homme leiame ja kuulda saame,
mis sündinud on,“ lisas ta weel juurde.
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Tee päl rääkis ta weel palju White-Chapelist ja water—-
streetist, ning ma tänasin Jumalat koöigest südamest, et ainult wäikese
kahju ja hirmuga olin pääsenud.

Politseis küsisiwad küll ametnikud, mis moodu need mehed
wälja näinud ja küs kohal mina wiimati olla käinud. Aga mina
ei osannd muud mitte midagi rääkida, kui seda, et kelminägudega mehed
ning punnissilmadega peremees oli olnud, ja see oli koik.

Ma magasin sääl fingi pääãl kuni walgeks läks ja ilm selgus.
Siis ostsin une mütsi, pübnd, särgi j. n. e., join tubli klaasi krokki

(Grog) hirmu pääle ning läksin siis seletuste järele laewa, millest
ma umbes 10 wersta olin eemale läinud.

See jutt tungis soöbrale Schultzile südamesse. Ta hakkas
asjast aru faama ning nende meeste eest hirmu tundma.

Minul oli temast kahju ja ma küsisin, kas ta mitte minuga
ühte elama tulla ei soowiks Ma olin näinud, et toas, mis minule

nidati, weel üks woodi prii oli, ja tuli minule nüüüd mote, seda
woodit majaperenaeselt temale paluda.

Selle mötte ja noduu üle oli mees wäga röömus; meie pakli—-
sime asjad kokku ja tegime wahimehe nouu pääle järgmisel wisil.

Schultz pidi laewa jääma ja ennast sääl warjus hoidma.
Mina pibin maale minema ja kaks töömeest palkama, kes ühe kahe—-
rattaga wankriga meie asjad ülesantud adressi all ära pidiwad wiima.
Siis pidime Schultziga pärast molemad meeste eest ra pugema ja
koju minema.

Säharduste meestega on halb asi riidlema hakata. Kui neile

nãitad, et neid ei usu, sis oled nende Inglise auu külge puntunud,
ja siis tuleb peksmine ja sähardune tüli ette, et juukseid naabri

maja katuste päält weel mitu päewa pärast seda leida wöoidakse.
Pääle selle luuriwad nemad oöhtuti weel kusgil nurga taga, teewad

nugadega tööd j. n. e. Nad tunnewad ja teadwad iga uulitsat ja
nurka. Kes wöib ennast nende eest hoida? Nemad on noönda kaua

meremehe jälgede pääl, kui nad loodawad, et temal weel raha on.

Kui ma laewast maha tulin, küsisiwad mehed, kas ma seda
teist meest laewas näinud pole, kes riiete järele länud. Nonda,
kuidas meil laewas ra räägitud oli, wastasin ma, et ta küll laewas

on, aga nönda purjus olla, et oma kois rasket und magab. Ta

olewat ihüksi suure pudeli täie wiina endale nahka joonud ja nüüd

päris uimane. Need wollaroad teadsiwad, et mehel wiin ühes oli,
ja uskusiwad mind. See ei näidanud neile aga mitte meelt mööda

olewat, sest üks «goddam» (Inglise rahwa päã wandesona) oli
teise järele kuulda.
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Ma joudsin linna, sain mehed ja wankri, läksin laewa, pakki“
sin asjad päãäle ja saatsin minema, kiri ühes, et üks teine sober ka
weel sinna korteri tuleb. — Siis pugesime ise kahekesi laewa päält
maha ning läksime üsna teist teed kodu poole.

Sober Schultz woöeti hää meelega wastu. Juba dhtusöögi
juures saime aru, et majas olime, mille seadusega rahul wdöisime
olla, sest et sääl auus perenaene selle eest hoolt kandis, et üksgi
pooltühja kõhuga laualt üles ei toöusnud, nagu seda Inglisemaal
tihti neis majades (boarding-houses) ette tuleb, kuhu meremehed
slähewad ja kus 16 shillingit, s. o. umbes 7 rubla 60 kop., nädalas
maksta on.

Schultz tikkus pääle ohtusöögi weel wägisi koörtsi, ja et temale
midagi paha sündida ei wöiks, sain ma ta ni kaugele, et ta raha
perenaese kätte hoida andis ja ainult ühe naela slingi. umbes
9 rbl. 40 kop., pruukimise tarwis oma kätte jättis.

Temal oli ju enam raha kui minul; mina olin sunrema summa
kodu saatnud, temal aga ei olnud ühtegi, kellele raha tarwis oleks
olnud. Kui poissmees ja rikaste inimeste laps, sai ta monikord
weel kodustgi raha, kui ta omaga läbi tulla ei osanud.

Siis läksime moölemad oöhtul weel köndima. Ma andsin tewmale
nouu, et kui tema endiste söpradega, nende wöllaroogadega, koge-
mata kokku juhtume, siis rääkigu, et praegu laewast tulnud oleme;
tema riided olla praegu weel laewas ja tahtwat tema selle laewaga
weel korra reisi pääle minna. Sel moodul oleks mehed tema jäl—-
jed ära kaotanud.

Nüüd wöiks ehk lugeja mötelda: Miks oli neid walesid tar-
wis? Mis wöiwad wödrad inimesed kellelegi uulitsa pääl teha?
Inglisemaal on ju ometi noöndasama igal mehel digus, oma rahaga
koju minna, kui igas teises paigas, ja ka sääl on politsei uulitsa
pääl, kelle abi häda-ajal wöib tarwitada! ;

Jah, armas lugeja, see on dige. Inglisemaal ongi wäga
kuulus, hää, tark ja kardetud politsei, ehk tema teenrid hat küll

mitte moööka külje pääl ei kanna; selle wastu aga on igal police—-
manil tubli, raske, lühikene, mustast, raskest puust (Ebenholz), eht
ka mustast koöwast kummist (Hartgummi), tehtud nui kuue all kara—-
binerhaagi pääl lühikese keti otsas rippumas. Rewolwer on igal
ühel kaasas. Inglisemaal on aga asjad nöndamoodi, et wististi
küll kusgil maal niipalju kurjategijaid waba jala pääl ei ole, kui
just sääl. See tuleb ühest säälsest seadusest, mida „Corpus-Habeas-
Acte'ks“ nimetatakse. See seadus sunnib igaühte, teise inimese priiu—-
sest l pidama ja igaühe ihu-digust auustama.

ẽpolitsei, näituseks, ühelt köigele linnale tuttawalt wargalt,
kellest teada on, et temal ühtegi pennyt wara ei ole, kes kunagi
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tööd ei tee j. n. e., kes ifla palju raha wälja annab janann suur-
würst elab, küsiks, millest tema öieti elab ja kust ta oma elutarwi-

tust wötab, ja kui see waras politseile wastaks, et see ülksi tema
ast on, 2 kü politsei nönda uudishimuline oleks, et seda teada tahab,

stis katsugu ta ise, kuidas seda wälja uurida saaks, sest mehele ei
wöi ta midagi teha. Politsei wdib teda salaja silmas pidada, tohib
teda aga ainult siis lkinni wötta, kui ta just kurjateo juures (in
flagranti) kätte saadakse ehk kui wäga kindel tunnistus on ette

tuna, et see mees selle ja selle teo ära on teinud.

Da kui see waras oma aiasse saab pugeda, ei tohi teda
politsei ka sääl ilma koörgema lubata öösel kinni wötta, sest Ing-
lise mees ütleb: „My home is my castle,“ (Mei hom ismei
lästl) s. o. Minn maja on mu kindlus.“ Oodaku politsei hen
miluni, siis woib ta isandaga rääkida.

: See on ju wäga ilus, et iga inimese ihupriius auus peetakse
ja et igal inimesel omas majas suur digus on. Selle läbi ei woi

n ja ilmsüüta inimesed nii kergesti kohtu kätte kukkuda, aga tei—-

sest küljest waadates on see jälle wäga halb, sest palju kurjategi—-
jaid ja kaelaldikajad, keda nende töö juurest raske on kätte saada,
woib sel wiisil waba jala pääl elada, kuna nad muidu ju ammugi
wangihoones istuksiwad. Londonist ja Liverpoolist räkimata on

möned Inglisemaa wäiksemad linnad, nagu Cardiff ja weel wäik—-

sem Newport (Njuport), mölemad wiimased seisawad Bristoli kaa-

nali ääres, wargaid otsast otsani täts. See tuleb sest, et sinna
suured maailmatud raudtäislaewad (ship, Vollschiff), kui ka nelja- ja
wiiemastilised laewad pikkade reiside pãält tulewad ning jälle pil-
kade reiside pääle lähewad.

Wiiemastiliste laewade üle tahtsin ma nii palju ütelda, et

neid seni ajani ainult kaks maailmas on. Suurem, nimega „Po
tosi“, on Saksamaal, Hamburil, wähem, nimega „La France“

on Prantsusemaal.
Cardiff ja Newport on molemad suured kiwisüte platsid.

Säält lähewad söed üle koige maakera. Pikkade reiside päält tul-

nud meremeestel on taskud kuldraha täis, sellepärast on siis sääl
warastel ja kelmidel hääd püüüki oodata. Laewale mineku juures
peab öösel wäga ette waatama, kui ei taheta sähardustele nopiki-
kastele pihku kukkuda. Tokkides on sunred, pimedad spiikrid —

ilmatud kaubahunikud — monikord hult raudteewagunid, suured süte
kraanid (Tips, Inglisekeeli) ja koiksugu sisseseadmine, päälegi on

Inglisemaal pimedad, udused ja wihmased ööd, mis sellest tuleb, et

Meksiko lahest tulew merejogi (Golfstrom) Inglise randa pun—-
tub, selleprast on sääl kerge asi, meest ära riisuda ehk noaga sur-
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nuks pista. Ja et sääl sähardusi küll ja küll on, kes 10 shillingi
eest terwe perekonna woöiwad ära tappa, wdöib igaüks uskuda.

Londoni warguse koolid ja mörtsukatööd on ju terwes maa—-
ilmas kuulsad, ja säält lähewad need auumehed üle köige maailma
öpitud ametit pruukima.

Sääl saab inimesi ja nägusid näha, et süda wäriseuta hak—-
kab, nägusid, milledel koöik kurjad teod otsa ette on kirjutatud ja
millede wastu tiigri nägu otse ilmsüüta ja lahke, nagu rinnalapse
nägu, on.

Meie kokkurääkimine Schultziga oli ka wäga hää. Meie wöi—-

sime ainult umbes pool tundi ühes joomamajas istunud olla, kui
need poisid koöik neli, üks wiies woööras ka weel ligi, sisse astusi-
wad ja, Schultzi silmates, kui kaarnad tema kallale tormasiwad.

„Kuidas käsi käib?“ „Kus sa olid?“ „Kuhu sa jäid?“
„Mispärast sa ei tulnud?“ „Kus riided on?“ lendasiwad küsimised
läbisegi. Kui Schultz wiimati soöna suhu sai, rääkis ta oma wale
neile säharduse häbeliku näoga ette, et woörukaelad, kui nad ise
hästi purjus ja neil teised tegemised ees poleks olnud, turn ju
aru oleksiwad woinud saada, et Schultzi soönad diged ei olnud.

Minul sai süda täs ja ma oleksin seda pagana Schultzi kas
woi peksnud, et ta paremini ei osanud waletada, aga teiselt poolt
oli minul jälle nönda wäga hää meel temast, et ma koöigest südamest
ette wötsin, temale truuks soöbraks olla. — See mees waletada
ei osanud! Kui enne meid koöik temasarnased maailmas oleks olnud,
oleks wale wististi tundmataks asjaks jäänud. Wäga kena oli
waadata, kuidas mees ennast waewas ja kuidas temal need sonad
kurgus kinni jäiwad ning kudas neid karwupidi säält wälja kiskus,
ehk küll tarwis, wäga tarwis oli — waletada. Kui ta ödigust
rääkinud oleks, need mehed oleksiwad in wähemalt minu maha
löönud. Jah, Schultz oli, ehk muidu küll kaunis kerglase lovomuga,
stisgi auus mees läbi ja läbi. ;
—Minnl oli selle teretamise ja wabandamise puhul aega neid

mehi hästi silmitseda. Warganäod oliwad neil köigil ees ja diged
mehed nad ei olnud, aga ka mitte köige hullemad wöllaroad.
See teadmine torkas mulle kohe pähe.

Schultz ostis neile siis wiina ja olut, ja ka nemad ostsiwad
omalt poolt, mis mind wäga woödrastas. Päewal neil raha ei

olnud, töömehed nad ka polnud, et ehk wast waheajal palka oleksi-
wad saanud. Emba-kumba. Kas oliwad nad möne waese mehe
ju paljaks riisunud ehk läksiwad nad alles kurjateo pääle wälja ja
oliwad selle tarwis ju käsiraha saanud.

Narta polnud midagi. Joomamaja oli paremat liiki ja ka
peremees nägi auus mees wälja. Hilja polnud ka weel, ja meid
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oli päälegi kaks meest, minul ka wäga hää, ehk küll wäga wäike,
(Bulldog-) rewolwer ühes, Schultzil hää meremehe tupenuga. Neid
asju Jluglisemaal küll kanda ei tohi, a siisgi ei ole mina Londo—-

nis päle selle tüki, mis minul White Chapelis juhtus ja mis ma

jutustanud olen, kunagi ilma öhtul maale läinud. Ka kaugemates
maades linnades ja maanteede pääl on niisugune riist mönikord

wäga hää. Nalja pärast pole ju tarwis teda pruukida.
Ma räkisin nende meestega ka möned sonad ja sain kohe

aru, et neil muu tegemine ees oli, kui Schultzi rööwida. —

Ei läinud ka palju aega, siis tuli kuues mees sisse ja
rääkis nendega möned sönad. Nad jätsiwad meid Jumalaga ning

läksiwad oma teed.
„Noh,“ pööras ennast Schultz minu poole, „need on nüüd

suured rööwlid ja kurjategijad, kelleks sina ja wahimees neid tegite.
Minu arust on nemad auusad tööömehed ja muud midagi. Kuidas

woib auusaid inimesi kohe nönda halwaks teha ja teotada!“ taples
mees edasi.

„Schultzikene, Schultzikene,“ wastasin mina,„sa ei tunne ini—-

mesi, pããlegi weel, kui sa paar tiba wiina oled saanud. Need me—-

hed on päris kelmid ja on ueil suurem tegemine woöi püük praegu
ees ja suurem kasu loota, kui nad sinust oleksiwad saanud; selle—-

pärast läksiwad nemad ärxa.“

Nonda jäigi asi. Nüüd töusime ka meie üles niug hakkasime

tkodupoole minema, ehk söber Schultz küll esiti koduminekule hirmus
wastu pani. Aga siisgi, kui ma temale ütlesin, et see ilus ei oleks,
tui uues rorteris juba esimesel öösel liig hilja kodu mindakse, jäi ta

mötete sisse ja tuli ühes.
Koduminnes panin ma imestamisega tähele, et uulitsad White—

Chapelis ennemase aja wastu, kui ma sääl käisin, naesterahwastest
wäga tühjad oliwad. Ennemalt oliwad uulitsad oöhtuti selle ajaga

tãis karjuwaid ja hirwitawaid, langenuid ja langemisel olewaid

naesterahwaid. Moned White Chapeli uulitsad oliwad ju üle terwe

maailma kuulsad oma öösise mässu, oma koigist maailmajagudest kokku

woolanud meeste niua ülewalnimetatud naesterahwaste wahel pee-

tud öösiste pörgupidude, joomise, tapeluse ja peksmise, rahapillamise,
rüsumise ja rööwli- ning möortsukatööde poolest. Uulitsad oliwad

siis naesterahwaid täis, nagu oleks sääl laata peetud. Kdöigist
Londoni totkidest tuliwad siis tuhanded meremehed sinna kokku, et

sääl oma raha joomise ja teiste öösiste roõömude pääle wälja

pilduda. ;
Kusgil maailmas ei ole naesterahwal nii suurt priiust, kui

Pohja-Amerikas ja Inglisemaal. Siisgi, ehl Amerika naesterahwas-

el mones asjas fll wast weel enam priiust on, kui Inglisemaa
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naesterahwastel, ei ole mina kunagi New-Yorkis ehk teistes Pohja—
Amerika linnades niisugust Sodoma ja Komorra elu näinud, kui
Londonis, iseäranis aga White Chapelis. Tuhanded meremehed
koigist maailma nurkadest, hiinlased, greeklased, neegrid, itallased,
prantslased, meksikaanlased, wenelased, sakslased, jaapanlased, His—-
pania mehed j.n.e. hulkusiwad ühest wiinamajast teise.

Töömehed ja meremehed, naesed ja lapsed, mustad ja walged,
kollased ja pruunid, koik enamasti purjus, kärasiwad ja kisendasi-
wad. Sääl tuli SalvationArmy, (Salweshen armi) rong mehi ja
naist oma wast pasunate ja pillide, trummide ning lippude, kära ja
hoiskamisega tänawat mööda, wiis kuni kuus joobnut naesterahwast
lahtiste, lendawate juuksedega rongi ees, kes püüdsiwad joobnud
pääga rongi pillimängu, laulmist ning trummilöömist järele teha,
ja mis kole- hirmus waadata oli. Turuplatsidel mängisiwad ilmatu
suured muusiku-riistad, aurujöuul aetud nelja kuni wiiekorra korguste,
koike moodu ehitatud karusellide sees; püsssidega lastmise poodidesi
kostsiwad püssipaugud. Kdöik see kupatus tegi kära, et koörwad hunda—-
siwad. Noine üle wölwis ennast Inglisemaa enamasti kottpime öö—-
taewas ja Londoni suitsupilw. Merewee ning wihmaloöhnaga täi-
detud oöhk woolas lähi sütetolmu ja muu mustusega taidetud
poriste uulitsate, mis tuhandatest ja tuhandatest elektri ja kaasitu-
ledest walgustatud oliwad. Poeatnad, kus koiksugu meremeeste
tarbe-asjad wälja seatud, ujusiwad nöndasama elektri ja kaasitule
meres.

See oli White Chapeli paremate uulitsate pilt.
Laupäewa ohtutel (Saturday night loe: setõrde neit) joot-

siwad sääl nimetatud naesterahwad hulga kaupa ümber, lahtiste
juuksedega, täis lakku, nagu pörgust wäljasülitatud hüääned; enam
joobnud, kui möni wiinahimustaja sinijakk omas elus ial on olnud;
nii kisendasiwad ja kärasiwad nad ja ei lasknud ühtegi ristiinimest
ega paganat rahulikult mööda minna. Neid oli tuhandate kaupa
uulitsatel, möned nendest porised kui sead, sest et nad kusagil pori-
lombis oliwad wäherdanud.

Koik joomamajad oliwad neid tungil täis ja säãl nad siis
istusiwad, joiwad ja prassisiwad, sigaretid, sigarid ehk lubjapiibud
suus. Weel enam: mitte üksi sähardused pori ja musta, patu ja
kurjategude sisse langenud naesterahwad ei istunud wiinamajades,
ka päris mehenaesed oliwad oma meeste ja lastega sãl ja jöiwad

restena wöidu.
ell 1 pääle löunat on Inglisemaal iga laupäew nädala töö

löpetus. Siis saab mees oma palga, läheb naesega, monikordLerttennaga turule ju ostab sisse, kui palju igaüks arwab nãdalats
tarwis olewat. Sils mindakse, monikord terwe perekond kaasas,
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joovmamajasse ja joodakse higiga sügawal maa all igaweses sütetol-
inus, sütemiinides (coalmines — loe: koolmeins), kus niisuguseid
on, woi teise raskema ehk kergema tööga teenitud raha nahka, ni
et lapsed mönikord wanemaid ja wanemad wäikseid lapsi kodu juhi-
wad ehtk koguni kannawad. Kodus tuleb siis enamasti weel suur
wäljarääkimine nuiadega ja koduste köögiriistadega ja üheswöetud
wiina ärajoomine terwe pool ööd läbi, nii et tüli ja kisa hirmus
on päält kuulata.

Kui körtsid kinni pandakse, jääwad uulitsad wagasemaks; siit
ja säält majadest tungiwad aga peksmise kära ja wiinahäältega kar-
jutud toored ja ropud soimusonad uulitsa pääle.

Siis hakkab pühapäew, mida Inglisemaal ja ülepäã igal maal,
kus Inglisekeel ja usk walitseb, köwasti peetakse, oma digust nöudma.
Koik poed ja joomamajad on kinni. Joomamajad tehtakse mönedes
Ingliselinnades, nagu Londonis, päãle lönnat küll paariks tunniks
lahti, Shotimaal mönes linnas aga on terwe päew koik poed kinni,
nii et leibagi ei saa osta.

t suurtes merelinnades on naesterahwad noöndarilu-
tud ja längenud, et isegi meremeeste naiste hulgast wäga harwa
weel auusat naist leitakse. Niipea kui mees merel on ja sääl, sur-
maga wöideldes, oma rasket tööd teeb, et naesele raha teenida,
istub naene kodus wiinamajades, hulgub teiste meestega ümber

u monikord kapteni naesedgi, kellele seda toesti mitte tarwis ei
oleks.

Selle pärast oli minul wäga imelik, ehk küll just mitte lau—-

ere u polnud, et nönda wähe naesterahwaid uulitsa aã
näha oli. ;

Mina tahtsin juba Schultziga, kes hästi koolitatud mees oli
ja palju aastaid juba merel soitis ning Londoni elu wäga hästi
tundis, selle asja üle rääkida, kui ta minust ette joöudis.

„Kuule,“ küsis ta, ja ma sain aru, et tal weel himu polnu
tkodu minna, „et nüüd aeg juba noönda hiljaks läinud on, kas mitt

parem ei oleks, kui meie sel öösel sugugi kodu ei läheks. Meie wdöoiks
stis Londoni öösist elu natuke tundma oppida ja ühes wöörastemajas
pärast seda magada, nii et meie sugugi kodu-rahwast unest üless
äratada ei pruugiks.“

„Ja, jah,“ wastasin mina, „sul on digus, aga meil pole j
mitte nönda palju raha ühes, et terweks ööks woiksime wälja jääd
See maksab palju raha.“

„Ja, aga kas sina siis minule paari naela homseni ei w

taenata? Ma jooksin weel hää meelega klaast krokki, aga see nael
mis minule sinu nöuu pääle tasku jäi, on ju otsas; ainult pa
pentsu klobiseb weel taskus,“ urises ta.
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„Hää meelega laenaksin ma sinule paar naela, u minul pole
uoönda palju kaasas,“ waletasin mina. „Minul on küll enam, kui
sinul praegu, sest sa ei lubanud ju mitte, et ma ka oleks nidatlostnud woi maksnud. Kui sa just wäga juua tahad, minule kul
ta weel klaas ära, siis läheme ean sisse ja joome nüüd
minu kulu pääle ka üks nael sterlingi nahka, aga süs läheme koju.
Homme on ju muidugi ka päew, ja sa tead, Schultz, et meie praegu
ilma teenistuseta oleme ja Jumal teab, kui kaua weel olema peame,“
lisasin ma juurde.

Ma oleks temale hää meelega enamgi kui paar naela andnud,
aga et ma esimene öö kohe majast puududa ei tahtnud, ei woöinud
ma seda mitte teha. Meie perenaene nähti üks wäga peenikene ja
auustamise wäärt proua olewat, kes oma lumiwalgete juuksete
yunaste poskedega, ehk ta küll juba enam kui 70 aastat wana oli,
nagu noor tütarlaps majas talitas. Tema olewat nii häãã ja nönda
peenikese tundmusega, rääkis minule päewal, kui ma säãl olin, üts
Inglise noormees, kes ühes suures kontoris kirjutajaks oli ja kaua
juba sääl elas, et ta kunagi kellelegi halba soöna ei ütlewat. Siriwois aga ometi arwata, et see temale meelt mööda ei oleks olnud,
fui sähardused poisid, nagu Schultz, oleksiwad sääl ööd päewaks ja
päewa öötks tegema hakanud.

Teiseks hoidis mind see wäljajäämisest tagasi, et, nagu ma Schul-
hile öelsin, meil weel laewa polnd. Ma olin raha kodu saatnud ja
pidin sellega, mis minul oli, natukene ettewaatlikumalt ümber käina
ja maja pidama. Schultzi tasku kulul üksi mina ka elada ei taht-
nud. See pildus oma helde südamega isegi ju küüllalt raha tuulde.
Zellepärast palun ma auustatud lugejat, et ta mind mitte sunreks

walekotiks ja kelmiks ei peaks. Need waled pidiwad olema minu, ja
weel enam Schultzi, hääks.

Et weel wäga hilja polnud, läksime siisgi weel klaasi lut jooma.
Sääl ma küsisin Schultzi käest, kas ta on ka tähele pannud,

et White Chapeli uulitsate pääl mitte enam wana elit ei walitse.
; „Ja muidugi,“ ütles ta, „see on nüüd juba kaua aeg nonda.
Naesterahwastel on suur hirm köhuldikaja Jacki (Jack thẽ reeper
— loe: Dschäkt te riiper) eest. Nii pea kü hiljemaks jäb, on naeste-
rahwad kadunud ja uulitsad nagu luuaga üle pühitud.“

Ka mina olin sest Jackist juba kuulnud. Tema ja tema tap-—
mise moodu üle rääkis ju koik maailm. See oli ju tuttaw asi, et
Jack üksi langenud ja kurja tee pääl olewaid naesterahwaid sel
mbel tappis, et ta neil terawa riistaga köhud löhki loikäs. A

gi oleks ma enam weel tema üle kuilda saada tahtnud ja s
sn Schultzi, et ta minule sellest mehest pikemalt räägiks, mis ta

e kuulnud on. ;
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„Mina olen sest mehest mitte ainult kuulnud, waid mind tahet
tema eest kord peaaegu surnuks lüüüa. Ma olen selle juures hirm—-
sat kartust ja hähi kannatanud, olen ühe öö ja poole päewa politsei
päãl raudwörete taga kinni istunud, nagu mortsukate pãälik, ja siis
weel 5 naela sterlingi trahwi maksnud. Pääle selle öeldi minult
weel, et ma kergesti lahti olla pääsenud!“ karjus mees tulise wihaga

„Kuidas see siis tuli?“ küsisin ma täis imestust.
„See tuli nönda,“ wastas mees, ja silmad läikisiwad tal

präegu weel suures kurjuses, „et politsei mind Jackiks pidas.“
MNa ei woinud teisiti, kui hakkasin suure häälega naerma· Mees,

les kärbestgi seina pääl ei puutunud, pidi werine mörtsukas olema.

See oli weel hullem kui hull.
„Noh, Schultz, räägi siis, ma tahaksin hääã meelega kuulata,“

palusin mina.

Sober Schultz kastis tubli lonksuga oma keelt, pani piibu
pölema ja algas siis:

-

„Jack on üks tundmata inimene. ksgi ei tea, kuidast

wälja näeb. Nimi Jack on temal sest, et ta mitu korda, nag
tahaks ta politseid wihastada ja narrida, sinna kirjad on saatnud,
et ta sääl ehk sääl uulitsas uut mörtsukatööd tahab teha. Reeperiks
woi löhkiloikajaks nimetatakse teda, et ta koigil oma ohwritel kohud
lohti löikab. Kdik tema ohwrid on naesterahwad, ainult langenud
naesterahwad, ja köik tema mortsukatööd on siin White-Chapelis
sündinud, muud kui üks ainus ohwer on temal seniajani ühes teises
linnajaos noa ette tulnud. Tema on nönda julge, et ta kas woi

i silmade all oma töö ära teeb. Mitu korda on juhtunud, e

politsei ohwri leiab, mis weel soe on ja millel weel werd ihus
wälja jootseb. Ühte majasse, kust hirmus kisa wälja kolanud, tun

ginud politsei kohe sisse, sest Jack oli ise enne seda politseile teata

nud, et ta sääl omale juba jälle ohwri olla wälja walinud, ja selle
pärast olnud koik uulitsad sääl ümberkaudu salapolitseimehi täis
Ametimehed pole aga muud leidnud, kui werise naesterahwa, ke

weel hinge tömmanud. Uhtgi woödrast ei olla majasse minema näh
tud, ühtgi ka mitte wälja tülewat, ehk küll poolsada policemanisi
maja ümber seisnud. Kaks minutit pääle tapmist olewat politse

juba ohwri juures olnud, aga mitte kedagi näinud, weel wähe
kätte saanud.

Korra näinud üks policeman öhtu, kudas üks pikk mees ja ül

pitk naesterahwas temale wastu tulnud. Mehel olnud suur mante

seljas. Mees ja naesterahwas pööranud ühte kitsasse uulitsas
spitrite wahele, ja siis olewat policeman weel umbes paarsa

sammu edasi saanud, kui ta korraga südame pohjast wäljatungiw
naesterahwa häda- ja walukisa kuulnud.
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Ta jooklsnud kohe sinna, kust kisa kolanud, wãiksesse kitsasse
uulitsasse, spiikrite wahele. ütsgi hing pole temale wastu tulnud,
naesterahwas sipelnud kesk uulitsat weres; Jack oli jälle weretöõ
korda saatnud. See uulits olnud päälegi üks nönda nimetatud
kottuulits, temal olnud aga üks sisseminek ja ei woöinud mörtsukas
kusagile jääda, ta pidi üinber pöörama ja temale wastu tulema.
Siisgi pole ühtgi inimese hinge näha ega kuulda olnud, ehtk küll
pääle selle, kui inimesed juurde tulnud, koöik läbi otsitud. Spiikri

uksed olnud kinni, nagu alati, ja lukud ilmpuutumata. Naesterahwa
surmamise ja löikamise moodust saadud ka seekord aru, et ohwer
Jacki noa läbi oli surnud. —

Nonda saladuslikud on enamasti koik tema weretööd, ja ta
on nii gulge et ta politseile kirjalikult teada annab, kus pool ta
unt tööd ette wötta tahab, nagu ma juba rääkisin. Oma kirjade
alla kirjutab ta nime: Jack.

Rahwas rääkis enne ja möni mees ka weel praegu, et Jact
meremees olla, kel laewaga pikast reisist tagasi tulles need naeste-

rahwad mitme aasta teenistuse ära warastanud ja kellele selleläãbi
kodus suur mure olla sündinud. Lapsed olewat häda ja nlja kätte
surnud ning naene südamewaluga hukatuse tee vääle länud. gJac
olewat siis hirmsa wande teinüd, oma laste surma, naese hukatust

ning enese südamewalu werega ära pesta ja nendele naesterahwastele
weriselt tagasi maksta ning sellega neile selgeks teha, et nende kurjad
teod, millele ju küllalt meremehi ohwriks langenud, ka hirmsat
kättemaksmist leiawad. Seda ei usu aga üksgẽ mdöistlik inimene,
kes asjast enam teab.

Nagu arstid, kes nende ohwrite hirmsad haawad läbi otsiwad,
igakord leiawad, on alati üls ja seesama tükt ihust wälja loigatud
ja tapja poolt kaasa wöetud. Siis on ohwrid nii kunstlikul ja
ja alati selsamal moodul löõigatud, et seda üksgi mun nönda teha
ei woi, kui mees, kes ise arst ja päälegi hääã Chirurg (haawarst)
on. Pimedas ja säharduse suure rutuga ning igakord selsamal moo—-

dul ei woi üksgi noönda kunstlikult seda prügitawat tüktki wälja
löigata, kui aga tubli ja kindla käega Chirurg. üks ja seesama
tülk on igakord wälja löigatud ja ühes woetud, sest kunagi ei ole
seda enam leitud.

: Nüüd wöoiks arwata, et see mees ehk üks pool hullu arst on,
les ehk midagi wälja uurida tahab, kus juures temal järelwaata-
mise pärast seda tükki tarwis on, ja et tema ühest ju möne aja eest
surnud kehast seda tükki mitte ehk pruukida ei woi ja see ainult
wärske peab olema. Et ta nüüd elawast inimesest naljalt niisugust

kli ei saa, sest et üksgi inimene endal ei lase uurimise pärast
löhtu löhki loigata, kui temal ühtegi wiga pole, kus seda tarwis
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teha olels, on tema siis teaduse häälks ette wötnud, sel moodul omale
tarwilikku lihatükki muretseda.

Käsi kläib tal siis muidugi halwasti, kui ta kätte saadakse.
Sest siis tömmatakse ta wollasse.

Teised usuwad jälle, et see mees päris hull on, kes endale
säharduse hirmsa asja päha woötnud on ja niünd mässab, nagu
oleks temal köige sunrem digus. Kui nüüd see ka nönda oleks,
peab ta ikka ometi üks arst olema, olgu ta pool-hullu wdi hull,

tu seda teaduse hääks woi aga tembuks. Ka see jääb ime-
liluks, et tema ohwrid ikka ainult koige hullemad ja koöige sunremad
kelmid ja kölwatud naesterahwad on. ;

NKui nüüd see hull korra kohtu kätte langeb, stis muidugi ei

woi temale midagi teha. Ta jääb ilma trahwita, saab aga ko—-
wasti kinni· peetud, et ta oma hirmsaid tempusid edasi teha ei saaks.

Nüüd on neil naesterahwastel sähardune hirm, et kurjad en—-

nast parandama on hakanud ja hääd püüawad teha. Uksgi ei taha
pika meesterahwaga, olgu ta woi lihalik wend, enam tegemist teha.
Niipea kui hiljemaks jäädakse, on koik uulitsad nagu puhtatks pühi—-
tud, kdik istuwad kodus, lukud, krambid ning haagid uste ees, ja
paluwad Jumalat, et see öö aga jälle mööda lähetks ning koöht ter—-

weks jääks. Ka auusad tütarlapsed ja meeste naesed ei julge hilja
enam uulitsa pääãle wälja minna, et neil küll mitte midagi karta

ei ole, sest Jack ei ole sähardusi auusaid inimesi weel kunagi puutunud.
Mis weel ime, on see, et just saja aasta eest siin Londonis

sähardune sama tükk olnud. Ka selle moörtsuka nimi olnud Jack.
Tema tapnud ka naisi, ja ei ole teda kaua aega kätte saadud.
Kord olnud temal politsei ühes kottuulitsas jälgede pääl, ei ole

7 muud leidnud, kui wäga ehmatanud naist, kes karjunud, et
üks mees temast mööda jooksnud ning teda pikali maha wisanud.

Nönda kui politsemanid seda meest püüdma ja otsima läinud, olnud

ka wana naene kadunud, nagu tina tuhka.
Teisel päewal saanud politsei kirja, et kui nad Jacki püüüda

tahtwat; siis olgu nad wähe kawalamad. Allkiri olnud „wana
naene woi Jack“. Wiimati saadud mees ometi kätte ja poodud üles.

Kas nüüdne Jack omale endise Jackt nime wäljawalinud on,
wöi on tema nimi kogemata ka Jack, seda ei tea üksgi.

Dacki kinniwötjale woi ülesandjale on suur summa raha luba—-
tud, mida nüüüd politsei ametnikud köige jöuuga püüüawad teenida.

; See wöoib olla, et, kui see inortsukas üks tohter on, tema kir-
jandusest ehk korra wälja tuleb, kes ta olnud on. Kui ta teaduse
hääls need kurjad tööd teinud, peab ta ometi kirja panema, mis ta
wälja uurinud on, muidu sureb ju see asi temaga ära ja ei ole ta
teadusele mitte mingit hääd teinud. —

9
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Praegu ei tea üksgi, kes see Jack on “— na an

Nende sonadega loöpetas Schultz oma jutu mine Imt

„Hää küll, nüd aga, armas söber, seleta minnle; kuidas sina
siis Jacki eest türmis istusid?“ küstsin mina.

Mees wöttis jälle tubli lonksu, toppis piibu tubatat unesti
täis, pani tule otsa, süülitas, tegi hirmsa näo ja hakkas päããle:

„Seda on möni hää aeg tagasi, kui ma ühe wäikese Flens-
burgi linna aurulaewaga siin käisin. Meil oli tnbli kapten; kes
igakord raha andis, kui aga tarwis oli. Nüüd olin ma ühel ohtul
maal ja olin enda onnetuseks tublisti purju jovnud. Jack, pagan
wötlu teda, oli seekord koige parema joone pãäl. Ma tahtsin ühesse
joomamajasse minna ja weel klaasi ölut juna, sääl nägin ma lähbi
akna, et tuba naesterahwaid täs oli. Koik joiwad, suitsutasiwad
nagn wallawanemad ja rääkisiwad üksteisega wist küll Jackist, sest
koil maailm rääkis temast ja tema mortsukatöödest. — Pagan
teab, kes minule selle kuradi mötte andis: „Schultz, mine sisse,
tee ennast Jackiks ja hirmuta need naesed minema!“ Kas tead,
ma ei woi seda sallida, et naesterahwad kortsides kolawad.

Asi tehtud; ma tormasin sisse, sammusin pilkade sammudega
nende naesterahwaste ette, tegin hirmsa näo, ajasin silmad punni
ja pöörasin nad pahupidi, kiristasin hambaid, sülitasin wastu seina,
wötsin mütsi pääst, wiskasin pöranda pääle, tallasin tema otsas,
tombasin oma suure tupenoa wöö wahelt wälja, mdirgasin nagu
loukoer ja karjusin siis jäleda häälega: „am Jack the reeper!“
(Ei em Dshäk te riiper.) „Ma olen köhuldikaja Jak!“— nt

Oh sa gJumal! Wend, oleks sa näinud, missiis sündis.
Esiti oli koik nönda waikne, et kuulda oleks woinud, kuidas kärb—-
sed lähi toa lendasiwad. Siis tuli kära ja kisa tosinast naeste—-
kurkudest, nagu oleksin ma ju igalühel neist kaks koöhtu löhki loöiga-
nud. Siis kukkusiwad moöned nendest maha, nagu oleks nad surnüd,
möned ronisiwad laudade, möned toolide alla, moõned kargasiwad mööda
seinasid, nagu praegu tapetud kanad; koik pudelid, klaasid, lauad
ja toolid kukkusiwad ümber; möned jooksiwad uulitsa pääle ja kar—-
jusiwad: appi! Kdöige paksem naesterahwas tatsus lähi wötineaugu
eise tuppa roomata; üks ilus, noor tütarlaps langes minn ette—

Lisamärk: Ja ka praeguni ei tea üksgi inimene, kes see Jack on
olnud, ehk Füll moörtsukaid koiges maailmas, kes aga naesterahwaid noaga sur-

uks pistnud oliwad, temaks on peetud. Kditk woisiwad aga ne teha, et
ad sel ajal Londonis sugugi pole olnud, kui need mortsuka töd korda saadeti.

Kui re Jack üks tohter oli, siis on ta kas oma asja, mis üle ta nuris,
eidnud, wdi on ta surnud, sest kurjateod on ammugi su järele jäänud. On
a hull olnnd, sitg on ta kas targaks saanud, woi surnund.
: Köik see asi on tänase päewani pimedas.
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yölwili, toöstis fäed üles ja palus temale andels anda, ta olla
ainult paar korda eksinud.

Ma ehmatasin ise wäga ära ja motlesin, et ma purjus päãga
neil naesterahwastel toesti köhud dhti dlin löiganud. Wiimaks tuli

mulle meelde ja ma sain aru, et marumala tüüki olin teinud.

Rahwast jooksis selle kära pääle kui murdu kokku; juba oli poliee—-
manisidgi nha, kdigil nuiad peos. Nüüd hakkasin toesti aru saama,
et ma kimbus olin. Rasked rusikad krapsasiwad minust kinni ning
tostsiwad mu kune kraetpidi oöhku.

Küll ma püüdsin, kui waene ehmatanud inimese looma—-

lene, konet pidada ja hakkasin juba pääle: „Palun mitte pahaks

pania, auustatud prouad, neiud ja herrad, ma ei ole mitte kohu—-
soõlkaja Jack, waid Altonast kaupmehe Schultzi wanem poeg,“ aga

see oli koik, mis ma rääkida sain. Sada rusikat aitasiwad mind

uksest wälja, igal ühel neist jäi hää tükk minu kuuest ehk hää hult
juukseid pihtku, siis läks tee politsei poole, kuue policemani wahel,
igal ühel nni käes, sest nende arwates olin ma werehimuline mort-

sukas ja nad pidasiwad igaüks oma mdotetesr röömupidusid,
mis nad Jacki päã päãle pandud rahaga phitseda tahtsiwad.

Korraga tuli neile meelde, et ilusam wälja näeks, kui minul

säed tinni ·oleks, ja siis paniwad nad minule kohe selletarwis wal—-

mis peetud käeketid (hand-euffs) külge. ks ametnik kandis minu

nuga, teine tuppe koige rahwa nähes tösise näoga rongi ees

Terwe White-Chapel oli jalul ja meie taga: Ve on kinni!

Jacki wiidakse!“ muud polnud kuulda. Üks naene rääkis teisele,
mina olla ühes joomamajas 12 naesterahwast elawalt ära nülgi—-
nund. üts mees ütles teisele: „waata, selle poisi tarwis on juba
köis täänatud, ja ei anna ma tema elu eest poolt pennygi enam!“
Naesterahwad oliwad roöömsad ja karjusiwad: „Nülgige teda, wisake
ta kiwidega surnuks, kiskuge ta neljaks tükiks puruks!“ Naeste—-

rahwad tahtsiwad minu kallale kippuda ja mind maha nottida.

Policemanidel oli tegemist neid tagasi hoides.
Köik see kära ja karjumine ja rääkimine oli minule jäle

tuulda: see tegi minu wärisema ja ajas minu juuksed püsti, nii et

mul mütsgi enam pää pääl poleks seisnud, kui mul ta weel alles

oleks olnud.
Palju ei puudunud, naesterahwad oleksiwad mu toesti kiwi—-

dega surnüks wisanud, nagu nad kadunud usukannataja ja were—-

tunnistaja Ethwennse surnuks on wisatud, ja, mis koöige hullem,
noöndasama ilmsüüta,

Wiimaks joöudsime Jumala abiga politseisse, kus minu weda—-
jad toit üühest suust karjusiwad: „Nu;üd on kole ja werine metslane
meie käes, — siin ta on!“
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„Kes?“ karjusiwad säälolewad ametnikud. ;

2
„Kes mun, kui köhuldikaja Jack,“ wastasiwad mehed tore-

asti. —
Mitn policemani pidasiwad mind ikka weel turjapidi kinni,
Siis hakati mind piinama ja küsima; keegiei tahtnud uskuda,

mis ma räätisin.
Utks karjus: „Sa waletad, werine tiiger!“ Teine: „Pea

sun, inimesesööja!“ Kolmas: „Küll meie sinuga walmis saame, sa
naesterahwaste waenlane!“ Neljas: „Küll sa warsti woöllas kolgud,
sisikondade unrija!“ Wiies: „Küll meie sind nüüd piinata oskame,
sa porgust wäljasülitatud surmaingel!“ Kuues: „Nüüd oled sa
kadunud! Raudadesse pandakse su nii, et sa köweraks jääd kui worst,
jäle soolikate harutaja!“ j. n. e. j. n.e.

Et ma ennast wäljaimaalaseks tunnistasin, millest nad ju ka
isegi aru saiwad, ei aidanud midagi; nemad öelsiwad, et see wäga
woimalik woiwat olla, et Jackwäljamaalane on; ülepäãã olewat wöima—-
ta, et Inglisemaal sähardune poolkuradit ilmale olla tulla woinud!

Nuga ja tupp seisiwad lana pääl, ja ametnikkudel jooksis iga-
kord kananahk üle selja, kui nad nende pääle waatasiwad; nad
arwasiwad, et selle noaga koik mortsukatööd tehtud olla ja et tupe
pääl olewad törwaplekid ohwrite weri oleks. ;

Mis sääl palju weel öelda, „rääkis Schultz edasi;“ teisel päe-
wal weeti ja piinati mind küsimistega, kuni wiimaks minu soowi-
mise pääle kapten toodi, kes neile inimestele, kes mind wägisi kohu-
loikajaks Jackiks teha ja sellena üles puua tahtsiwad, ära seletäs,
et ma juba peaaegu terwe aasta tema laewas ja sel ajal, kui Jack
tööd teinud, üsna teistes linnades wdi meres olnud. Seda koik
tegi ta neile laewa paberite abil selgeks.

Siis, kui nad ometi kord aru oliwad saanud, et ma Jack ei
olnund ja et mind sellena ka puua ei tohitud, lasti mu lahti ning
anti nouu teine kord niisugused naljad tegemata jätta.

Joomamaja klaasid ja pudelid pidin ma ära maksma, mis

enin kokku 5 naela sterlingi wälja tegi.
apten maksis raha ja tombas selle summa minul pärast wälja—-

maksmise juures palgast maha.“ —

See oli Schultzi jutt. Noönda oli sel waesel önnetuse lapsel
ja pigilinnul alati oönnetus ja läks tema higiga teenitud raha alati
teiste hääts.

Nüüd oli aeg kodu minna, mis meie ka tegime. Sääl heit-
sime woodisse ja magasime terwelt teiseni hommiküni.

Homimikul, mis laupäewa hommit oli, tousime ülesse, panime
ennast riidesse ning läksime alla söögituppa pruukostile.
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in
Pruukost oli ka hää, ja meie olime oma korteriga wäga

rahul.

Majaproua küsis, kuida meie wooditega rahul olla, kas me

irt maganud ja mis und meie näinud. Meie tänasime, wasta-

sime, et koik hää olla, ja mina omalt poolt ütlesin, nagu see ka
oli, et ma und näinud polnudgi. Rebane Schultz aga wastas, et

ta woodi ja loõigega üleliiga rahul olewat ning nagu kodus

tundwat, aga unenäo poolest ei wöiwat ta midagi hääd räkida, sest
temal olla nii hirmus unenägu olnud, et ta töesti uskuwat, et temale
moni oönnetus juhtuwat. Sellepärast palus ta, et ometi raha poolest
woits tindel olla, ja et täna laupäew olewat, 3 naela sterlingi
omast rahast kätte. Selle pääle pidas ta weel ühe koöne oönnetuste
üle ülepää ja oma öonnetuste üle iseäranis, et ta ju sündimisest
saadik pigilind olewat, ja see aga temast üksi tark tükt olnud, et
ta omale hääd wanemad olla wälja walinud, ning loöpetas nende

sönadega, et igas asjas, olgu see önnetuseks wöi oönneks, hää olla,
fui inimesel raha taskus kloliseb.

Perenaene naeris, luges talle siis ka 3 naela sterlingi laua
yäããle wälja, mis üle mees wäga röömus oli ja hääle tujule sai.

Siis läksime wälja koöndima. Esimene ja köige kaugem käil
oli Shipping-offici juurde, kus meie waadata ja kuulda saada taht—-
sime, mis laewad neil päiwil mehi pruugiwad. Kontori lähedal
elas minul üks wanast tuttaw runner (jooksja).

Runnerid on mehed, kes sellega leiba teeniwad, et nad oma
peremeeste boarding-masterite (need mehed, kes meremehi oma juu—-
res klorteris ja kosti päãl peawad ja meestele laewad muretsewad,)
eest loik kätgud teewad. Nemad käiwad laewades, kui niisugused
merelt tulewad, ja annawad meestele boardingmasteri kaardi, et
sinna korterisse teadwad minna. Nad käiwad ja kuulawad sadamas,
mis laewad tulewad ja missugused lähewad; kus mehi tarwis on ja
kust niisuguseid maha tuleb. Runnerid on terwe päew jalgade pääl
ja woöiwad ka hääd raha teenida, kui nad ise hästi wirgad on.

Mina ei elanud sellepärast mitte boardingmasteri juures, et
sääl noönda hatir sööki ei saa, kui mujal korteris. Boardingmajas
on suur hulk mehi koos, ja suurt e ei saa kunagi nönda hästi
üles passida, kui paari meest.

Sellest hoolimata on ka boardingmasterite seas wäga suuri
kelmisid ja kurguldikajaid, kes waese meremehe käest as kopikat
wälja imeda tahawad.

Kui sähardune mees näeb, et meremehel palju raha on, siis
ta temale laewa ei muretse, olgu sääl kas woi 20 kohta priid.
Ta saab mehe läbi suure kasu, kui see tema juures elab, ja tömbab
aga mehe raha oma poole. Kui ta mehele ruttu koha muretsels ja
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mees oma rahaga tema junrest ära lähels, voleks ju temal sest rahast
mitte nii palju kasu, kui siis, kui see raha tema majas ära lakutakse.

Enamasti on sähardusiel meestel ka wiinamajad ja riidepoed.
Wiinamajades joodakse, et meestel llaasi töstmisest kiüünarnukid
walutawad. Mehed on maaloleku üle römsad ja poolrumalad,
urtiew hommikust oöhtuni, wiina täis ja ei tea maast ega taewast.is teeb wiinamüüja oma kriidiga, millel monikord mitu otsa on,tublisti tööd. Koik päew ja dhtu kirjutatatse üüles ja enne magama—-
minemist makstakse arwed purjus päädega wälja, nii et kullatütkid
lendawad. Kahe- ja tolmekordsed arwed tehtakse siis tasa.

Moned mehed on weel nii rumalad, et säharduse boarding—-
masteri kätte raha weel hoidagi annawad.

Niisugusele mehele öeldakse siis korraga, kui boarding·master
just paraja aja arwab olema: „Kuule, Willem, ral onsul otsas,
waata nüüd ette, et sa wöla pãaãle palju ei joo Ei

tee wiga, ära
murelik ole, küll ma sinule laewa leian. Ega mina niüisugune ei
ole, kes su kimpu jätab, joo ja söö aga edasi!“

Siis laseb ta meest weel paar nädalat süüa ja juna ja kuulu—-
tab temale ühel hääl päewal: „Nüüd, Willem, tule, läheme kontori
munsterdama.“ Munsterdamine woi musterdamine on laewakap-
teniga sdidukontrahi tegemine, kus juures Musterrulli alla nimikirjutatakse.

Nüüd lähewad molemad kontorisse, mees kirjutab sääl nime
alla, ja nahtk on tal jällegi ehk paari aasta pääle müüdud. Nüüd
antakse mehele, kui reis pikem on, purjulaewas, kahe kuu käsiraha—-tähi (Advancenote) pihtu.

See on täht, et 3 korda 24 tundi pããle seda, kui laew merde
ja see mees selle laewaga ühes on läinud, selle tähe ettenãitajalemehe kahe kuu raha, s. o. nü ja nii mitu naela, shillingit ja pentsu,
wälja makstakse. See on ikka nönda Inglise laewas, ja peawadmehed nüüd igaütks oma tähe kaupmeestele ehtk teistele äramüüma,et raha saawad. Kaupmehed aga wötawad üksnes siis neid tähtesid
wastu, kui neude käest nļ ja nii mitme shillingu eest ostetakse, japeab meremees ostma, monikord asju, mis tal sugugi tarwis ei ole,
ja nende eest weel hirmus korged hinnad maksma. Teised mehed,

lattesd wastu wötawad, tahawad jälle nii ja nii mitu protsenti
eenida.

Kes boardingmasteri juures elab, peab tähe tema kätte andma.
Mees on ju temale wölgu, ja on mehe asjad koik boardingmasteri käes.

Inglisemaal ei woi laewad mitte igalajal merele minna woi
merelt sisse tulla. Seda woib aga üksi toki ajal teha, siis, kui korgewesi on. Korge weega (koöige korgema tousu ajal) on meri tokkides
olewa weega üühes törguses.
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Totkid on wga sügawad ja suured, suurtest raintud kiwidest
tsemendiga müüritud ja wett täis lastud kaewandused (Bassins),
milledel mere pool küljes wärawad ees on, kust merewesi sisse ja
laewad sisse ja wälja lastakse. Need wärawad on nonda kindlalt

ja tihilt tehtd, et nad wett merde tagasi lähi jooksta ei lase.
Suure weega tehtakse wärawad lahti ja lastakse laewu wälja ja
sisse. Niipea kui aga merewesi langema hakkab, s. o. moöna aeg,
pandatse wärawad kinni, ja wesi jääb tokkides nii koörgeks, kui ta

lönsu ajal meres oli. Meri langeb siis, ja jääwad tokkides koil

laewad wee pãäle ujuma, palju korgeimale, kui wäljaspool merepeegel on.

Inglisemaal wotawad laewad monikord mehi selsamal päewal,
kui wälja minema hakkawad.

Nüd tuleb, ütleme, laewal wäljaminek kell 12 woi 1 öösi.
Ohtu teeb boardingmaster mehega arwe. Ta on koik raha maha
ommanud wola eest, mis raamatus seisab. Boardingmaster annab

temale weel paari särki ja aluspüksa, peo täie lubja piipusid ning
naela tubakat üühes, millel sähardused hinnad arwatud on, et

mehel silmad wett täis oleks, kui ta ise mitte purjus poleks.
Tubakas on Inglisemaal wäga kallis, temal on suur aktsiis

pääl. Seda saab mees laewast odawamalt osta, sest kaptenid wöta—-

wad teda bondist woi aktsisi spiikrist suure hulga kaupa wäga odawa

hinna eest. See pakk pitseeritakse kinni ja tohitakse alles meres

lahti teha, 3 päewa pääle selle, kui laew on wälja läinud. Maal

ei tohi teda lahti teha, et tubakat maarahwale ei müüdaks.

Kui laewa wäljaminek tuleb, wiib iga boardingmaster oma

ohwrid nagu lambad koige wiimase müüri nurga pääle wäljaspool
toli wärawaid, pearhead (pürhed) nimetatud, ja siis, kui laew wära—-

watest läbi tulnud on ja sinna joöuab, pandakse ta sääl kinni ja

mehed wiidakse laewale: Seda nimetatakse pearhedjump (piirhed—-
dshump), s. o. wimase toki müüriotsast laewa pääle kargamiseks.

Maatöömehed, wanemad meremehed, kes enam merde minna

ei woi ehk ei taha, ja kes maal laewas seni ajani tööd tegid tule-

wad maha ning lähewad oma teed. Mehed loetakse ära, koik on

korras ja laew läheb merele.
: Boardingmasterid ja nende runnerid (loe ronnerid) walwawad

töik aeg, et üksgi meestest ra pogeneda ei saaks, sest muidu ei ole

nende advanceñote mitte kopikatgi wäärt, s. o. kui mees laewaga
ühes ei lähe.

Nüüd waadaku mehed, kuidas woödöras laewas, mida nad weel

kunagi näinud pole, kotipimedal öösel walmis saawad. Möonel on

tunan joomisest väã hull otsas, et hambad kokku peksawad, ja koöik
ihu on haige, nii et polwed wärisewad. Nüüd ronigu ta ülesse
masti purjusid lahti wiskama j. n. e. Siis tulewad mötted: „Mis-
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pärast on see noönda, kuhu jäi mu hulk kulda?“ Lühikene kuldne
priius, mis pääle ta ennast ju pool aastat enne wäljamaksmist
merel röömustas ja mil ta seda ja seda mdoistlikku asja teha mötles,
on mehel ühes wiinatuhinaga mööda läinud nii et ta sest sugugi
arugi pole saanud. Ei ole tema hääd ettewoötmised üksgi täide läi-
nud, nüüd on ta jälle paariks aastaks raskes ja tosises töös, kuni
kuldne nelja- woi kuue nädalaline priius ennast temale uunesti näitab.

Siis on mehel paar päewa poörgu maa pääl. Hää küll, kui
boardingmaster riidekoti woi kasti sisse pudeli wiina on pistnud, et
ta selle abil oma südame walu wähemalt esimesel päewal wähegi
saab waigistada. Enamasti ei ole aga seda ka mitte. Kui sähar-
dune olek aga meestele ikka opetuseks jääks ja niisugune waene

teinekord targem oleks! Möne pääle ei awalda see oöpetus midagi
moju, teine kord tehtakse temaga weel hullemad tembud.

Säharduste asjade emage ei armastanud ma neid boarding—-
masterisid mitte.

Hamburis, näituseks, ei tohi need boardingmasterid (Saksa—-
keeles Schlafbaas) oma jalgagi meremeeste majasse wiia; see on

kowasti keelatud ja tähtede läbi seina pääl awaldatud.
Et jälle jutu joone juurde tagasi joöuda, läksime meie minu

tuttawa runneri juurde, saime ka mehe ilusasti kätte, ostsime temale
tubli klaasi wiina, andsime temale kumbgi 5 shillingit, ja siis andis
mees teada, et tulewal nädalal üks suur raudtäislaew (ship, sull-

riggership, Vollschiff) pika reisi pääle mehi saab munsterdama. Laewa
nimi olewat „Souvenir“ ja seiswat ta pakettsöitjate tokis.

Ta lubas muretseda et pääle saame, meie pidime aga teisipäe-
wal enne loöunat jälle tema juurde tulema.

Meie tänasime ja läksime oma teed. Idime jälle joomamaja-
des meremeeste moodu, ikka koju poole minnes.

; Schultz oli ühtelugu ?röömus, nagu oleks temal laew juba
käes olnud. Teda oli raske joomamajadest wälja saada, ja katsus
ta igapidi oma wanu tükkisid pääle hakata.

Wiimases wiinamajas tegi ta ennast ühe kalapraadijaga (sish--
friar — sishfreier) tuttawaks; kelle naene ära oli pogenenud ja kes
vma suurt muret ja kahju maailmatu suurte whiskimoöötude ja weel
suuremate öllepottidega kustutada püüdis. See oli samasugune pigi-
lind, kui Schultz. Need mehed sündisiwad hästi kokku. Mölematel
oliwad suured köhud ees, ehk küll kalapraadijal suurem kui Schultzil,
ja oli imelik waadata, kuidas nad üksteise kaela ümber kinni hakka—-
siwad ja üksteist musutada püüdsiwad, selletarwis kaelasid ette siru-
tades, sest et köhud wahel oliwad. Kui üks laulis, siis teine tantsis,
ja ümberpööratult. Siüs proowisiwad mölemad, kumb paremasti
steppi ja Scotch hornpipe (Scotsh hornpeip) tantsida oskab. Mehed
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tegiwad tööd nagu maksu eest, nii et higi otsa ees seisis; moöntkord

aga, kui Mr. Latus (Mister Letus, mister — herra) nönda oli
kalapraadija nimi, meelde tuletas, et naene plehkn pannud, siis nutsi-
wad mölemad ja jöiwad seda hullemad karikad nahka. Nemad
oleksiwad wiimati toesti üksteise wahel sina ja sina pääle joonnd,
lui seda Inglise keeles woöimalik oleks, aga Inglisekeeles öeldatkse
juigale loomale ja asjale Teie (you — ju), en ta konn woi
lkont, ainult Jumalale öeldakse sina (thou), ja sellepärast nimetas
üls teist ikka weel Teie'ks.

Pääle nutmise ja sellega koosolewa joomise tuli siis jälle tants,
nii et poistel saapakannad turjadesse loiwad.

Seda step-tantsu tantsib alati üks mees. Sääl juures löö—-

dakse parema ja pahema jala kannad ja warbad ruttn üksteise järele
muusika takti järele wastu maad, ja on see wäga mönus päält waa—-

data, kui seda hää tantsija tantsib. See ei ole mitte kerge, ja tant--

siwad steptantsijad (step tancer), enamasti Amerika neegrid, päris
kunsti tantsijad, raha eest rahwa ees ning rändawad oma kunsti
näidates üle koige maailma.

Kui nüüd herra Latus ennast wäsinuks oli tantsinud, palus
ia meid enese juurde pruukostile. Meie läksime, söime sääl toredal
kombel, ja sääl oli ka, kus ta oma söbrale Schultzile rääkis, et temal
naesest mitte nii kahju ei olewat, kui rahast, mis naene ühes wötnud,
ja koõige enam omast sellist, kes ka naesega ühes reisinud, sest see

sell ne hää kalapraadija, nagu teist temasarnast Londonis enam

ei ollagi.
;

Pümati jätsime herra Latuse Jumalaga ja läksime kodu löu—-

nale. Kui löunaga, millega meie wäga rahul olime, walmis saime,
andsin ma Schultzile nöun, pisut puhkama heita. Mina tahtsin
laewa üles otsida ja sääl kuulda saada, kuidas asjad seisawad.

Ei Schultz tahtnud sest nöuust midagi teada. Ta pesi ennast
külma weega, kammis juuksedsiledaks ja meie samimnusime siis jälle
minema, pääle selle, küi majaprouale seletanud olime, et wäikene
lootus laewa päle on ja oöse wististi wäga hilja kodu tuleme,
sest meie eesmärk oli Drury Lane (Dröri Leen'i) theater, kus üls
suur leinamäng pidi mängitama, ning säält weel ühte suurde wöd—-

rastemajasse, kus lauldi ja tantsiti—
Nļi kui meie herra Latuse poest mööda läksime, kargas see ulse

pääle wälja ja palus meid, ometi jälle sisse tulla, kange südame—-
mure ja igaw aeg tahtwat teda ära surmata. Meie astusime jälle
sisse, sääl nägin ma, et herra Latusel üks suur korwipudeli täis
(arwata 2/, toopi) wana Shoti whiskyt ja üks pangi suurune kannu
täis olut kodu muretsetud oli.
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Ta räälis, et ette wotnud olewat, enese juurde igapäew soöpru
kolku kutsuda, kes temal aitaks aega wiita. Muidu pidada tamurega
hulluks minema. Seda ta tahtwat niikaua teha, kui ta ennast möt-
tega, et ihütsikuks olewat jäänud, enam tutwustanud olla—

Meie katsusime teda trööstida; niipalju kui woimalik, aga noh,
missee tühi trööstimine aitab. Kel haaw südames on, see peab
oma koormat nii kui nii kandma. Mehikesel oli ju suur kahju sün-
dinud, sest tähelepanemata warast, mis naene ühes wötnud, seisis
tema kaunis suur amet ja tegemine juba mitu päewa, ja tema wois
kergelt palju ostjaid ära kaotada, kui amet weel kauematks seisma jãi.
Utsi ta ses ametis mitte midagi teha ei saanud.

Schultz tahtis tema käest selle korwipudeli täie wiina ära osta,
üksi sellepärast, et ta selle korwipudeli saaks. See pudel nãis temale,
Jumal teab, mispärast, wäga meelt mööda olewat. Latus ei müü—-
mid oma wiina mitte, waid lubas mehele pudeli kinkida, kui wiina
ära joonud olime.

Siis hakkasiwad nad ruttu pääle, et pudel rutemini tühjats
saaks. Mina jätsin nad sinna ja lubasin tagasi tulla; nad lubasi-
wad oodata ning herra Latus lubas ka teatrisse ühes tulla. Stis
läksin ma ruttu minema, sest mul oli tubli tee ees. nn

Siisgi sain uulitsaraudteega kaunis ruttu toki juurde, lätsin
ja otsisin laewa ning leidsin tema ka kohe kätte.

Küll oli tore raudlaew, koörgete mastidega ja laiade raadega,
igas kolmes mastis 7 raad. Laew nägi wälja nagu pilt, ja mul
hakkas rödmuga süda rinnas hüppama, kui ma mötlesin, et ennast
niisuguses ilusas laewas peaksin aasta woõi enam sinises merelaenes
kiigutama.

Mul oli Schultzist kahju, et ta ka ligi polnud ja ennast röo—-
mustada ei woinud.

Ma läksin kohe laewa ja küsisin koka käest, kes mulle parajasti

wr tuli, kas esimene tüürimees laewas, ja kas temaga räkida
woiks?

Jah, wastas mees, ta joowat kajutis kohwi, oodaku mina
wähe aega. Ta lubas minule ütelda, kui paras aeg käes on!

Ma küsisin, kas weel muid mehi laewas on, woi tema, kott, ütsi.
; Ta wastas, et aga weel bootsman olewat minewast reisist,
mund kedagi. Tulewal nädalal tahtwat kapten munsterdada.

Kuna ta weel rääkis, tuli üks mees tekli, kes minule ja mina
temale laiade silmadega otsa hakkasime wahtima. Süis tarjus ta:
„Arthur, oled sa ise, woi on see sinu waim?“ Mina ei saanud
muud kui: Laas, Laas! karjuda; see oli ju minu koige parem sober,

u eain tellega ma Riia laewades ju koik pagana tütkid olin
äbi teinud.
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Kokk waatas ka, suu ammuli, päält, kui meie üksteise kaela

kargasime, ja ütles aga weel, see olewat bootsmann.
„ Nüüd teadsin ma, et minul jälle koht käes oli. :

Laas toömbas ja wedas minu kohe oma kambrisse, mis wäga
peenileselt ja ilusasti sisse seatud oli. Säãl oli jälle esimene asi,
et ta päãäpadja alt pudeli wälja tömbas ja minule nina alla pistis.

Armas lugeja, ära pane pahaks, et ma nii palju pudelitest ja
joomisest räägin, äga see on ju meremeeste juures nönda, kui nad

naal on. Selle pärast ei pruugi nad ju kohe ennast täis juua ja
joodiknd olla. Möotle ka, palun, selle pääle, et nad meres poolte
aastate kaupa piiskagi nãha ei saa ja siis sellepãrast ka armastawad,
kui neil maal korra paremad päewad on, scda piisakest oma juures
kanda. Neid joomapäiwi on ju wäga wähe.

Noh siis hakkasime räätkima ja rääkima. Kui ma seletanud,
mispärast ma tulnud olin, läks ta kohe tüürimehe juurde, kellega
nad ju ses laewas reisi teinud ja hääd sobrad oliwad. Tüürimees

kutsus minu ette ja koht sai minule ja Schultzile kohe kindlaks.

Esmaspãewalpidime ju tööle hakkama, sest purjusid olla palju pa—-
randada, nagu tüürimees ütles! Tüürimees röömustas, et Schultz

ja mina purjutööd oskasime; seda ei pruugi Inglise madrused mitte

osata. Inglise laewas on ikka purjutegija wöi paar ühes. Riia laewa—-
des opib seda kunsti igaüks, ja oskab siis ka igaüks parem Riia

madrus enam wöi an seda tööd.
Et Schultz peenikene ja wali töömees oli, teadsin mina endisest

purjulaewast ja kütsin teda ka selleks julge meelega. Mind kiitis

Laas tüürimehe wastu enam kui tarwis oleks olnud.
Ma palusin, kas mitte tööletulek teisipäewa pääle jääda ei

woiks, sest mul oli esmaspäewal üks oma asi ees, mida ma püha—-
päewal mitte ära toimetada ei saanud. Seda lubati. Nüüd jätsime
tüürimehe ja läksime jälle Laasi kambrisse.

Säl kiitis Laas laewa, käpteni ning tüürimeest, mis minule

wäga armas kuulda oli. Ta oli ses laewas juba ühe reisi lähi tei-

nud ja oli ruen wäga rahul.
Laew oli ügi 1500 registertonni suur, see tähendab: ta wois

1500 tonni eht enam kui 3,000,000 naela prahti wötta ja pidi nüüd

Londonist masinajagude ja muu kraamiga Kalkuttasse, Ida-Indiasse,
säält edasi Australiasse. Kuhu säält, oli weel teadmata. Laew oli

rauast ja uus ja koik asjad oliwad tema päãäl koige paremas joones.
Laas räãkis, et ta juba 4 aastat Inglisemaa suurtes purju—-

laewades purjutawat ja ölla tema käsi wäga hästi käinud. Siis

küsis ta, kas ma ei tähtwat temaga laupäewa dhtuks kokku jääda;
mina aga palusin teda minuga ühes tulla, rääkisin temale Schultzist

ning herra Latusest, mis tarwis oli ja mis meil oli ette woetud.
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Poiss oli i kohe rahul, pani ennast pühapäewa riidesse
ja meie läksime maale. Mina olin wäga röömus, sest esiteks olin
ma wana truu südame soöbra leidnud, teiseks oli minul ja Schultzil
koht käes. Selle röömuga oleksin ma runnerile weelgi paar shillin-
git andnud, et ta mind selle laewa juurde juhatas, kus minu hää
sober teenistuses seisis.

Nüüd sditsime jälle White Chapelisse ja sammusime siis La—-
tuse herra maja poole. Meie astusime sisse ja leidsime moõlemad
mehed raskes ja suures töös. Nad tantsisiwad, et otsaesised märjad,
ja joiwad jälle, et pääd punetasiwad. Hui ma nitüd Laasi nendega
tutwaks tegin, palus herra Latus temalt andeks, et ta naene ära

pögenenud olla, ja kui Laas kinnitas, et tal herra Latuse wastu

sellepärast mingit wiha ei olla, palus wiimane teda tema seltsis
selle üle muret tunda, mis nad siis pudeli abil ka tegiwad.

Schultz oli wäga roöömus, kui kuulis, et koht käes oli; ja
hakkas nende röömusönumite pääle Waiksemerepaganate soöjatantsu
ette tantsima, mis ta ennemalt kord Waiksemere saarte pääl näinud
ja kätte öppinud oli.

Siis praadis herra Latus ise oma kätega meile öhtusöögiks
weel kalu, ja pääle selle pani ta ennast ka riidesse. Schultz pesi

u pääd jälle külma weega ja siis läksime wälja laupäewa ohtut
pidama.

Uulitsate pääl oli juba laupäewa-ohtune tuhin ja kära, ja kui
meie üle ühe platsit sammusime, kus penny-market (penny turg)
üleslöödud oli, nägime ja kuulsime meie koöik seda karusellide kära,
püssilaskmist j. n. e., waatasime müüdawaid asju ja, et see meile
enam ei olnud, tahtsime meie juba edasi saammuda, kui suur pasu—-
nate ja muude pillide puhumine, trummide paugutamine ja ilmatu
rahwa kära ja kisa lähemale tuli.

Suur rong Salvation-Army*) mehi ja naesi tuli oma Jumala
palumise käraga platsi pääle, seadis ennast kesk platsi ülesse, rahwas
ümberringi, ja siis mängisiwad nemad ühe oma pühadest lauludest
wörinal ette.

Nende lauludel on küll pühad soönad, aga ilmlikud, enamasti
marsi wiisid, mis sellele, kes seda kära ja luulmist esimest korda
fuuleb, wäga woödrastaw vn. Imelik tundmine on päältkuulajal,
kui pühad e rutulises marsitaktis lauldakse, kus juures jalgade
ja kätega takti peksetakse, Meie, kes harinenud oleme, püha ja tosi-
seid asju ka pühal ja tosisel wiisil laulma, ei woöi seda mitte päält
kuulata, ilma et selle üle imestame, ehk küll nii moönelgi nende lau-

lul wäga ilusad wiisid on.

* Eesti keeli: Lunastuse sojawägi. Satksa keeli: Heils-Armee.
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Lugeja wdöib sellest koige paremalt aru saada, kui ta korra, näi-
tuseks: Ma tulen taewast ülewalt“, laulu „Kui a rahwas
kuldsel aal“, woi mone teise wiisi järele laulda tahaks, eht see
wiimane küll wäga ilus on, ei meeldi ta püha sönaga kokku pandult
meile ometi mitte, sest meie oleme ju lapsest saadik öppinud, tosistele
sonadele ka tosiseid wiisisid andma, ja tösiselt, ilma käte ja jalgade
taktita, laulma. Ka seda ei saa meie ilusaks pidada, kui Jumala-
sona lauldes lauljad oma nägusid hirwitamisega köweraks ja kortsu
tombawad, mis nende Salvaton-Arimmy inimeste juures pruugiks on

ja suurt röömu, Jumal teab, mis üle, pidada tähendama. ;

Seda Salvation-Army't on kindral Boot (Buut) elussekutsu—-
nud ja on neil inimestel, nagu wäeteenistuses, kroonunimed: kindral,
ohwitserid, alamad ohwitserid, liht soldatid j. n. e., ka mundrid.
Meestel on enamasti punased paelad ümber körge, wähe sedamoodu
mütside, nagu meil soldatid umbes 25. aasta kandsiwad, sinised
kamsolid seljas, milledel rinna pääl suurte punaste tähtedega
„Salvation Army“ pääle ömmeldud un muud märgid on. Naeste-

rahwastel on suured, tagast kitsad, eest laiad, kübarad, ja ka nende

üniber on punane pael, mis sedasama kirja kannab. Naesterahwaste
seast on ikka enamasti lipukandja, see on koige wanem naene, kes

parem kui teised silmasid pahupidi käänata oskab, kel koige käredam

hääl ja koige wähem hambaid suns on. Kui nende pühade inimeste

seas meremehi on, siis on ka neil omad kroonunimed ja sinine mun—-

der hiilgawate nööpidega seljas.
Et need inimesed koöik nii pühad ei ole, kui nad ennast hää

meelega teewad, wöib muidugi arwata. Ma wdöiksin sähardustest
rebastest palju rääkida.

Noönda oli meil korra ühes Inglise laewas bootsmann, kel
sähardune ülikond oli ja kes seda pühapäewal woorsil, kui ka kodu—-

maal, kandis.
Ta ei nidanud ühegile inimesele, et ta piipu suitsetas, tuba—-

kat hamba pääl hoidis ja wiina joi, aga et ta seda tegi, teadsime
koit, sest mehel oli monikord kange tubaka ja wiina löhn juures.
Kui meie temalt küsisime ehk temale just suu sisse ütlesime, et ta

wiina on joonud, siis ütles ta, et ta kange hambawaluga puu-piiri-
tust hamba mi pidanud; aga et see asi meile küll sugugi korda ei

länub, püüdsime meie teda ometi korra kätte saada. Ta oleks

woinud teha, mis ta ise tahtis, aga et ta meid noomis ja manit—-

ses, ennast pühaks tegi ja pühaks pidas, aga mitte parem polnnd,
kui tei hullem meist, see wihastas meid.

;

orra saime siis mehe kätte. Meie olime jälle Egiptuses
Aleksandria linnas. Ühel laupäewa-ohtul koöndisime neljakesti ühes
sadamast taugemal olewas uulitsas. Bootsmann oli ka salaja



65

maale tulnud mis temal wäga wdöimalik oli, sest et bootsmannil
laewas iseäraline kamber elamiseks on.

NKorraga fuulsime hirmsat kapjade pelsmist ja eesli ratsutamist.
uks wäikene eesel, pool kitse, pool kassi, tuli tuhat nehja et uulitsa—-
kiwid muld ja maa aga taewa poole teesiwad ja tulesädemed len—-
dasiwad uulitsat mööda alla ajades, saba püsti, nagu kiinis lehmal,

seljas meie wäikene bootsmann, hiilgawas, pühas mundris Boots-
mann oli wäga wäikese kaswuga mehikene, suur puu-püp, nagu mehe
rusikas wedrutäs ja koogutas temna hammaste wahel nina all.
Pübust kees tulewodg wälsa ja tuhanded sädemed lendasiwad mehe
taga, nii et see wälja nägi, nagu oleks üks sabaga täht suures
maailmaruumis oma taewalikku teeb kainud Nüüüd oli paras aeg,
meest kätte saada, sest ta oli purjus, nii purjus, et aga ühest sa—-
etles teise wajus, sinna, kuhn raske pip teda just kiskus ja

aalus. -

Heldud, tehtud:
Meie koik ruttasime kest uulitsat, üks krapsas pahema, teine

harema eesli korwa pihku. Kolinas mees sai eesli säbast kinni
neljas pistis päã eesli esimeste jalgade wahele ja tostis tema keha
ülesse, nii et ta ainult tagumiste jalgade pãäl kta sai Bootsmann,
les asjast ikka weel aru ei saanud, oli käed eesli kaela ümber lö—-
nud, et maha ei kuktuks, ja noönda lätsime siis koik üheskoos wiina-
majasse, kus bootsmann meid alles ära tundis.

Küll ta katsus ennast otse pidada, aga ei joöudnud. Ta pitüü-
dis purjus pääga ette waletada, ta olewat sellepärast eesli wot-
ud, et ta koöwasti kukkunud ja molemad säreluud puruks ja
huts katki murdnnd. — Selle wea pärast ei woöiwat ta ta otse
ista.

Nui nüüd üts meist tema taskust ka suure konjakupudeli rallatombas ja tema waled, esimene: et ses hudelis murtud jalgade
määre olewat, mis pääãle koik hirmsasti hirwitasiwad, teine: et ta
eksinud ja selle pudeli meile pühapäewa-kingituseks tahtnud laewa
wiia, ei aidanud, sest pudel oli ju lahti tehtud ja hää kord wļna

a joodud, tombas tarahakoti wälja, laskis igale üühele ka endale,
suure klaasi rummi sisse kallata, ja nonda sodime ststemagi omas
jüha mundris, nagu meremehed kunagi.

Nehjajalgne eesel mnidugi ei joonud meiega mitte ligi, sest
elle oli peremees ju ammugi korwasid pidi wälja wisanud; aga
imeie keskel ehk moöni kahejalgne ühes joi siis wois ta ci
epärast ilma trahwita teha, et talle loodus ainult kaks jalgaja

ühemadkorwad oli andnud kuna ta wäljawisatud wennal neli jalga
pikad torwad oliwad.
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Nagu ma eespool ju ütlesin, on raske uskuda, et nende tuhan—-
date ja tuhandate Salvätion-Army meeste ja naeste seas ainult see
bootsmann salajoodik on. Säl on neid küll ja küll, kes selle püha
tatte all ja tema warjus kurjuses wäherdawad Nemad nimetawad

wiina rohuks, mida nad aegajalt kohuhaiguse wasta pidada pruukima.
Nönda pühad, kui nad ennast uulitsa päl näitawad, ei wöi nad ju
olla, ja on muidugi raske sähardusi mehi uskuda, kes koige maailma

silmis Jumalat paluwad ja hääd teewad.
ütleb ju meie pühakirigi, et pahem käsi teadma ei pea, mis

parem teeb, ja Jumalat ei pea mitte uulitsa pããl paluma, nagu seda

wariseerid j. n. e. teewad.
Muidugi on nende meeste seas ka küllalt sähardusi, kes toesti

häid tegusid teewad ja südamest oma palwed taewa poole saadawad

uing oma auusa eluga teistelegi eesmärgiks woiks olla. Neid on

muidugi wähe, ja on nemad waesed, armetud, usuhullusest ja Jumala—-

palumise haigusest piinatud inimesed ja kahju asi on, et kahekümnen—-
dal aastasajal inimesed, kes koiksugu looduse saladusi wälja uuri—-

wad, kes wälgu oma teenriks teinud kes tule ja wee, need suured
waenlased üks teise wahel, pruudiwoodisse on wiinud ja neist sün—-
dinud lapse, wägewa auru, oma sulaseks on sundinud, oma usuga
weel nisuguste eksiteede päl kobawad.

See Salvation-Army on nüd ju igasse maailmanurka tun—-

rs Saksamaal on riigi walitsuse poolt uulitsakra kowasti kee—-

atud, ja ei tohi nemad sääl mitte oma püha marssisid laulda, pil--

lisid löhki puhuda ega muud sellesarnast; ka könesid ei tohi nad

pidada, milledel ühtegi aru ega otsa pole.
Nönda pidas sel laupäewa ohtul üks sinise ninaga ja prundis

motktadega mees, kel paksud sinised paled ja suur koht, mis nagu

wakaline kartohwli kott maha ripendas, konet, mida ma siin lühi—-
delt järele räkida piüan, et ka lugeja südamesse selle mehe waimu—-

wälgud woiksiwad kukkuda. ;
Kas selle mehe nina ja mokad üleliig joomisest woi kiitmise—-

laulude laulmisest sinised oliwad, kas tema torupilli sarnane koht
palwetest ja pühast paastumisest wöi üleliigsest sakuska söömisest
paksuks lnud oli, ei tea mina ja ei taha ka mitte rutulise otsusega

sellele pühale mehele ülekohut teha.
Pääle selle, kui juba möned teised rääkinud oliwad, fuidas

moodu ueid Jumal walgustanud, nii et nad Salvation-Army liit
mets saanud, ja jälle röömumarsh, mida iga köne järele lauldi, kus

juuxes naesterahwad nagu hullud käsi kokku peksiwad ja rahwas

hirwitades ühes tarjus, uulitsapoisid neid ountega wiskasiwad, nagu
kherad haukusiwad, nagu kassid karjusiwad ja nagu kikkad kiresiwad
mis koit kokku hullumaja kontserdi wälja tegi, pasunate ja muude
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wastkpillide ning trummide saatusel taewa poole müristatud oli,
astus ka see mees ette, wottis mütsi päãäst, loi pühad silmad pühas
päãs taewa poole, et üksi walge näha oli, ja algas:

„Ma tänan Jumalat, et ma wanast patusest elust wälja astunud
ja pühaelu päãle hakanud olen. Kuidas see tuli, seda tahan ma
rääkida, kuidas Jumal minule kepi andis, kui minu jalad rawäsi-
siwad, ja ma jälle an ginne joudsin ning meie digel teel olewasse
pühasse seltsi liikmeks a”tuda woisin.

Ma olen üks Grimsby (wäike merelinn Hulli linna lähedal)
linna mees ja ei olnud ma ammugi sellega rähul, kui nägin, et
minu naabrid ja sobrad joomises, tülis ja heksmises elasiwad Niü—-
pea kui ma neid manitsema hakkasin, sain ma peksta. Ma sain aru,
et minu wana usk mitte dige polnud, sest et sääl joomise ja peks-
mise kohta mingit kanget keeldu ei olnud.

Minul oli ju peaaegu poolelt nöuuks woetud, Salvation
Army'sse astuda, aga mul polnud weel diget walgustust ülewalt,
minu patune süda pidas weel wanast kurjusest kinni. ;

Kui ma nüüd korra jala Grimsbyst Hulli läksin, tuliwad
minule tee pääl motted selle üle päha ja ma wotsin enesele ette, et,
kui Jumal minule ühe ilmutamise saadab, mina kohe Jumala söja-
ja wägimeeste seltsi astun.

-

Nagu öeldud, olin mina tee pääl, ja tundsin ma enda korraga
wäga wäsinud olewat. Ma mdötlesin, et ütlemata häã oleks, kui
ma kusgilt ühe kepi saaksin; see oleks mulle tee pãäl käimise juures
suureks abiks olnud.

Nii pea kui ma weel selle pãäle motlesin, löin ma omad silmad
ülesse ja nägin tee ääres ilusat kadaka pöösast kaswama. lumal oli
minu päãäle halastanud, ma läksin, loikasin tubli kepi kätte ja sammusin
röömuga edasi; ma nägin, et Jumal minuga ja ennast minule ilmu--
tanud oli.

Selle pääle lasksin mina ennast kohe Salvation Armh seltsi
ülesse wötta.

Armsad wennad, armsad ded,“ rääkis ta edasi, „kas see ei
olnud suur ime, mis minule sündis?“

„Ja muidugi, ja muidugi, wäga, wäga suur ime!“ karjusiwad
koik, ja stis tuli römulaul ja suur trummide kära selle ütlemata
suure ime pääle. — ;

— Noh, mis see kone nüüd on? Muud midagi, kui sum,
ilma motteta ja aruta wälja lobisetud rumalus.

See mees peab ennast praegu koigist teistest inimestest pare-
maks ja pühamaks. Tema rääkimisest oli kuulda, et ta praegu
toige oma seltsiga kokku peaaegu ilma patuta saab ära elada.

du see mötegi on ise suureks patuks.
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Noönda räägib mees, et ta alati riius on olnud ja peksta
saanud, kui ta teisa joomise juures manitsenud. Jah, kes käskis
teda joobnud inimesi, kellega ta, woib olla, ehk ise ühes joi, manit-
seda! Kui inimene joobnuid manitseb, siis ärgu ta imeks pangu,
kui nahatäie saab. Ta oleks wöinud oodata, kuni joobnud kaineks
saawad, ja neid siis manitseda.

Ka wanas usus oleks ta woinud dige mees olla ja ilma
wiinata läbi saada.

ütleme parem: teda ajas, nagu enamasti koiki teisagi, ilmlik
kasu, mis see selts oma liikmetele annab, seltsi rüppe.

tihi Sis see imelik kadakapooösa lugu on ju päris tühjade loride
ori.

Et Jumal selle kadaka poosa sinna selle tarwis kaswada laskis,
et usuhull, kui ta ehk weel halwemgi ei ole, omale kepi saaks, seda
ei taha ega woõi ma uskuda, nöndasama ka seda, et loodusel ülepäãã
silmis on olnud puid selle tarwis kaswatada, et inimesed enestele
nendest keppisid, sigaripitsisid, biljardikeppisid, kurninuiasid j. n. e.

teha wöoiksiwad.
Puud kaswasiwad juba ammugi maa pääl, enne weel kui

inimese sugu olemas oli.
Sähardused ilmutamised on neil ühel olnud, ja on möni-

tord päris ime kuulda, mis nad oma koosolekutel majades räägi-
wad. Sellepärast ei ole ka see ime, ehk see küll wäga toores on,
et uulitsapoisid neid odunatega wiskawad ja et nendel koosolekutel,
kuhu alati palju rai kokku tuleb, sähardune kära on, et nende
könet mönikord kuulda ei saagi.

Nemad ise ei pane seda tähelegi, waid teewad oma püha tööd
edasi — laulawad, mängiwad ja peawad konesid, kus juures nad

tihti nagu pööraseks lähewad ja siis nönda suure häälega karju—-
wad, et suu wahutab.

Noh, olgu neil oigus woi mitte, see ei ole minu asi, muud
kui see on päältkuulajal hirmus, et nad Jumalateenistuse juures
suurt sojakisa teewad.

Kui nüüd seda Salvation-Army't küllalt waadanud ja üht wana

liputkandjat naist, kel hirmus käre hääl oli ja kelle silmad alati pahu—-
pidi sond imestanud olime, sammusime teatri poole edasi. Teatri
juures saime aga kuulda, et sel öhtul etendust polnud, ja siis läksime
ajawiiteks ühte suurde joomamajasse, kus ka lauldi ja mängiti.

Oigusega öeldud, oli see ka parem, sest herra Latus ja sober
Schultz oliwad juba, esimene murest, wiimane römust, natukene wäsi-
nub, ja oleks nemad teatris wististi magama jäänud. Joomamajas
on aga neid wendasid enam, kel sähardused wead juures on, ja
stis lootsime meie Laasiga ka, et neid sääl nönda tähele ei pandaks.
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Kodu nad weel ei tahtnud minna, sellepärast sammusime nime—-
tatud maja poole edasi.

InglisejaAmerika suuremates linnades on sähardused jooma—-
majad, kus ühes sunres saalis, wöi joomatoas, ühes küljes näite-
lawa seisab, kus klawer laulusaatmise ja ka mängimise tarwis on,
ja igaüks, kes laulda woi uhket steptantsu tantsida tahab, ette astuda
ja oma kunsti näidata tohib. Kaugemal saalis on lauad ja toolid,
kus rahwas istub, joob ning kunlab. ;

Need on enamasti juba paremad majad ja käib sääl auus

rahwas joomas ning laulusid kuulamas; oöhtuti on enamasti köigil
naesterahwad kaasas, ja sellepärast pandakse sääl hoolega tähele, et

igaütks, kes näãitelawa päãäl ette astub, kaine on ja sündsaid laule laulah.
Ka meie astusime sisse ja saime hää platsi, sest et weel wara

ja wähem rahwast oli, wötsime igaüks klaasi ölut ja hakkasime
kuulama. Herra Latus, kes terwe päew otsa palju joonud, hakkas
korraga hirmsasti unega woitlema. Schultz, kes ka wäga palju
whisky-märga endale kaelarätiku taha wisanud, oli wäga lustilik ja
ümises ettekantud laule kaasa. Meil oli palju ras et ta ühes
laulma ei hakanud.

Kui ju arwata tunni aega olime istunud, andsime wäsinud
meestele nöun, kodu minna, aga kumbgi nendest ei tahtnud seda
kuulda. Latus raputas une silmist, ja siis läksiwad mölemad Schul—-
tiga teise tuppa, kus lett seisis, nöuu pidama, mis teha tuleks.
Nüüd tuliwad nad tuigerdades jälle tagasi, ja oli näha, et nad
molemad, Latus mure- ja Schultz roöömuwhiskyt, joonud oliwad.

Siis awaldas herra Latus meile, et ta Schultzi nöuu pääle
näitelawal ette astuda tahta ja oma muret sügawa tundmisega ette-
kantud laulu läbi rahwale soowida awaldada. Ka Schultz lubas
näidata, et ta laulumeister olla.

Meie palusime neid, seda kurja nouu nurka wisata ja mitte
rahwa ette astuda, sest et moölemad purjus oliwad, aga see koik oli
tuultele ja kiwidele räägitud. Mölemad toendasiwad, et nende pääle
lauluwaimustus olla tulnud, ning laulude kuldne koöla, mis nad
omas südames ja rinnas, kopsus, maksas ja neerude sees waimu
körwaga ju kuulda, wägisi üle mokkade tahwat tikkuda. Siis läksi-
wad molemad laulusid klawerimängijaga läbi rääkima. — See
nähti neile wastn panewat, aga kui herra Latus taskust 5 shillingit
wälja wottis ja temale pihku pistis, nähti ta rahul olewat. Mehed
tuliwad tagasi ja rääkisiwad, et kohe esimese nuu järele herra
Latus ja pääle selle Schultz ette astuda wöiwat. Siis kutsusiwad
meid, selle suure töö pääle napsu jooma.

Noh, siis joime ka whisky-napsnd jälle ja mäng algas. Mehed
läksiwad lawa ette.
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Laas naeris ja ütles:
„Pane tahele, sest tuleb kena nali, sest herra Latus on unine

ja Schultz nagu tleltr wirn täidetud, mölemad aga hirmus purjus.

Fa mina kartsin nende eest, siisgi oli minul herra Latuse pääle

enam lootust, kui Schultzi pääle.
Wiimaks loppes mäng ja natukese aja pärast astus herra

Latus ette proowis klaweri juures häält ja seadis ennast üles.

Kummardamise juures oleks ta peaaegu nina pääle kukkunud, nü

et koik naerma hakkasiwad.
Ta ei teinud sest midagi wälja ja laulis siis oma enese salmi

pool nuttes, pool magades, räswase kalapraadija-häãälega ära. Laul

hakkas nende soönadega: „Mul pole enam rõömu elus, sest paelauss
on suur mul koöhus j. n. e.“

Kui ta teist salmi laulma hakkas, juhtus mehele see önnetus,

et sonad meelde ei tulnud. Ta palus sellepärast kuuljatelt mne

teise laulu laulmiseks luba, selle olewat ta ära unustanud.

Et nüüd ju, nagu öeldud, weel öhtu wara oli, polnud palju

pãältkuulajaid, naesterahwaid ei sugugi— Need, kes oliwad, oliwad

koik meremehed, ja herra Latuse haigus tegi neile nalja. Selle-

päãrast hakkas klawerimängija unt wahemängu mängima jaLatus
istus tooli päãale, une laulu sonade üle hästi järele motlema ja

neid meelde tuletama, et laulda teab, kui aeg tuleb ette astuda.

Schults tuli ni kauaks meie juurde ja pidas meile könet too-

nide wäe üle, ning palus meid hästi tähele panna, kuidas herra

Latus koiti saada liigutama, ja kui tema ise ette astuda, siis tulla hästi

waga olla, et igaüks kuulda woiks ja üksgi toon kaduma ei läheks.
Selle suure kone juures kuulsime nüüd, et klawer juba laulu—-

saatmist pääle hakkas, ja nägime, et laulja tooli pääl lahke ja rahu—-

lise näoga sügawas unes wiibis. Nüüd tousis suur naermine, ja

jooksis hulk noorimehi, kontserdilauljat üles äratama. See aga ei

aidanud mitte midagi, mees magas nagu kott; koik raputamine, pa—-

lumine ja muu tegemine oli asjata.
Kui niiüd Schultz oma segaste silmadega seda nägi, arwas

ta weel segasemas meeles, et söber Latus ära olla tapetud. Ta

läts ruttu sinna, kutsus ja raputas herra Latust, aga et see ikka

weel edasi ma sai see Schultzile päris toeks, et herra Latus
ära olla kihwtitatud.

„Kuhu metsaelajate hulka on see auus ja kallis laulumees,

minu söber Latus, juhtunud?“ hüüdis ta, käsa üle päã kokku lüües.

Kellel teist on säharbune toores süda olnud, sähardust laulumeest
ära tappa? Kus on see munsika ja toonide waenlane ja kes ta

on? Tulgu ta siia ja kiskugu ta minulgi oma tooruses süda puest
wälja!“ Selle juures tegi ta rinnad lahti. „Aga, see ei lähe
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nönda, see ei wöi noönda jääda! Mina tten sinu surma, wend,
neile kätte maksta!“ klärkis ta edasi, ja siis oli ta uksest wäljas,
enne kui Laas woi mina temale selgeks oleksime teha woinud, et
herraLatus magas. a i n

Meie pidasime Laasiga parajasti noõuu; et tarwis woorimees
wotta ja mölemad mehed kodu wiia, kui korraga uks lahti läks ja
Schultz kahe policemaniga sisse astus.

Peremees ja rahwas seletasiwad policemanidele asjaloo ära
ja mehed, molemad lauljad ja sobrad Latus ning Schultz, wiidipolitseisse.

Laas ja mina läksime muidugi priitahtlikult kaasa, ja oli meil
politseis palju tegemist ja rääkimist ning palumist, enne kui mehed,
kes nüüd kla kaineks oliwad saanud, lahti lasti, selle kowa käsuga,
neid kohe kodu wiia, et nad jälle mitte kuhugile kontserti pidama
ja politseid narrima ei läheks.

Seda lubasime teha ja kinnitasime seda oma auusoönaga.
Noh, siis läksimegi kodu, warem, kui ette olime arwanud
Laas ja mina naersime kas woi loöhki, ja oli mölematel laul-

jatel nüüd hirmus häbi. Nad oliwad üsna waiksed ja läksiwad
hääga magama.

Pühapäewal käisime laewas, nagu räägitud oli, toime säält
Laasi kaasa ning läksime herra Latuse juurde einele.

Sääl paniwad mehed imeks, mis tükka nad molemad teinud.
Herra Latuse juures elasime terwe päewa kuni öhtuni.

Esmaspãewal diendasin ma omad asjad ära ja siis läksime
päããle löunat asjadega laewa. puhkasime ohtu ja öö ilusasti, ja siis hakka—-
sime teisipäewa hommikul kell 6 tööle: purjusid ömblema ja parandama.

Kuidas meie merele läksime ja pika reist ümber maakera te-

ime, mis meil weel laewas, kus meie umbes 2/ aastat olime,sntis kuidas meie laewa mast katki murdus, kuidas me kapteni
matsime ning kuidas eba- ja waimude usk meil laewas mässas, sellest
räägin järgmises kirjas.

Nirüd jätan auustatud lugeja jälle Inmalaga ja palun mitte
pahaks panna, et nii wäga palju joomisest olen rääkinud; aga et
ma juba hakatusest pääle toött rääkida olen lubanud, pidin ka siin
sest sunrest mneremehe kimbutajast, wiin ast, koönelema. Ma räägin
nii, kuidas meremehe elu just on, ei taha ma teda halwemaks ega
paremaks teha. See on ju rumal asi, et meremees wodräs linnas
kusagile mujale warju alla minna ei saa, kui enamasti joomamaja-
desse, ja et sääl neid majastd nii palju on, et tal iga minut
nina all seisab.

Kas see asi kord paraneb, kes seda teab!

— —



Londonist Kaplinna.

dober Schultz ja mina olime juba paar päewa Londonis elanud,
kui ühel laupäewal tuttawa runneri!) juhatamise pääãle lgewa
leidsime. ã

: See oli suur täislaew (fullrigged ship, Vollschiff), rauast
ehitatud, uus, tugew ja ilus nagu pilt, nimega -Souvenir-, Liver-
poolist pärit. Ta wöttis masinajagusid ja muudpaket- kraami sisse
ning pidi Londonist otse Kalkuttasse, Ida-Indiamaale, purjutama.

Wümasest reisist oli, kapten ja tüürimehed ja kokk arwamata,
ainult bootsmann, Saaremaa mees ja minu wana tuttaw poiss,
kelle seltsis ma Riia purjulaewades mitu aastat koos purjutanud

ja t minule päris südame sober oli, laewa jäänud. Tema nimi
oli Laas.

j
Sel wüisil olime kolm söpra koos, mis monikord wäga häã

asi on.

Suurtes Inglise purjulaewades on ju hulga keskel koiksugused
mehed, ja mönikord on niisuguste poistega pagana jaht, sest et nad

iga wäikese asja pärast rusikadigust armastawad pruukida.
Laewas on aga ka mehe joud ja usinus asjad, mida iga

mees auu sees peab. Enamasti on koige kowem mees ruhwis kunin-
as. Häã on, kui mdöistlikul inimesel soudu on; sellega woib lähiu aga kui see riidlejal ja tüliotsijal käes on, siis on halb lugu

ja sinised silmad - puruks löödud ninad on alati päewakorral.
Juhtuh ka weel Brasilia ja Meksiku mehi niisugusel korral laewas
olema, siis woib imet näha, sest et wiimased suured kunstimehedja
championid (tshampienid), nagu inglane ütleb, on habemenugadega

1) waata 111. jutu taga seletused! —
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woitlemise pääle, päälegi weel, kui sadamas pääd wiinaga hästi
soojaks köetud on.

Kui nüüd sähardune joumnees tüli otsib ja näitusets teisele
ütleb! „Waata, täna on päike neljanurgeline,“ ja teine temale was-
tab: „ei, päikene on ümmargune,“ siis karjub tüliotsija: „Mis, goddam,
sa tahad mind walelikuks teha, päike on neljanurgeline ja kui sa
dieti sinna waatad, on tal sarwedgi pääs,“ ja kui teine oma söna
juurde jääb, et päike ümmargune on, siis tuleb peks. Kes wdöoidab,
sel on digus, olgu päike ise kas woi kolmenurgeline. Inglisemaal
ja uou laewas on mooduks, et tui kahel üksteisega tegemist
on, keegi wahele ei lähe. On mees tapeluse woi peksmise ette wt-

uud, siis waadaku ta, kuidas ise walmis saab. Neil on iseäraline
woitlemise wiis. Uksgi ei hakka teisest kinni, üksgi ei puutu teise
juukseid ega habet, mingit rüsta ei wöeta pihku, ainult kunstlitud
rusikahoobid tukkuwad näkku, nina juure pääle ja südame alla. Ka
jalgadega aidatakse ja jagatakse koiksuguseid kunsthoopisid wälja.
Inglisemaale, Londonisse, on selle wöitlemise oöpetuseks ja öppimisels
päris koolid asutatud Sähardust woitlemist kutsutakse boxsightils
(boxfeitiks) ehk poksimiseks. Kui tüli mööda joöuab, on öigus, nöeldud, wöitjal, mehed annawad üksteisele kätt ja katsuwad jälle
hääd soöbrad olla, ehk küll möni kord ninaluund murtud ja hambaid
enam suus pole, otsi neid säält kas woi laternatulega. ·Nad on kas
wäljasülitatud woi allaneelatud. Wanal ajal on wdöitlejal seegi
digus olnud, poidlaga kaotaja silmad wälja litsuda,kui tüli suurema
auuasja üle algas. See ropp toorus on muidugi ju ammugi keela—-
tud ja ärxa kaotatud. Inglise mehed ei lähe kunagi üksteisele karwu,
ei tee kaküüntega teise näo pääl joonistamise töd.

Sellepärast ei ole ka nende meeste poolt woimalik abi leida,
tui inimene ilmsüütalt säharduse mässu sisse juhtub. Ohwitseride
poolt ei tohi abi nöuda, need ei tee sellega tegemist. Kes läheks
kaebama ehk abi otsima, oleks pool-kadunud mees. Esiteks ei saa
ta abi, ja teiseks peawad teised mehed teda siis nagu äraandjaks ja
telmiks, keda nad polgawad ja wihkawad. Ja ta wöoib selle pääle
kihwti wötta, et tal siis iga päew sinised silmad on.

Sellepärast on hääã, kui sähardusel mehel, kes riidu ei armasta
ja fa suur wägimees rusika wöitlemise pääle ei ole, paar·hääd söpra
laewas on, kes koige hinge ja ihuga tema poole hoiawad. Seda
saawad teised kohe näha, ja muidugi ei julge tülitont kahe ehk
kolmega nii kergesti pääle hakata kui ühega.—

„Suurtes Liperpooli purjulaewades soitjate sügawamere madruste
(Tiefsee-Matrosen) seas on hää hulk sähardusi, kes elus ial häid
meresaapaid jalga ja tarwilikka riideid selga ei saa. Summad,
mis nad teeniwad, lähewad koik kortsnneeste ja teiste nonda nime—-
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tatud röömukohapidajate tasku. Mehed elawad siis maal, nii kaua
kui weel pool penuy taskus on, nagu Inglisemaa parunid ja nagu
oleksiwad nad mone uue sEldorado (kullamaa) leidnud ehk raguoleksiwad nad Amerika, Afrika ehk Australia koige suuremate kulla-
kaewanduste aktsionärid. Kui aga wiimane penny taskust kadunud
on, siis mindakse laewa. Niisugusel mehel pole siis ka mnud, kui

see, mis tal seljas on, lubjapiip hammaste wahel, 3 kuni 4 piipu
tubakat paremas westitasküs, paar paberikraet tühjas sigarikastis
ühes hoölmas, teises paar wanu töökingi, mis meremehe töojaki sisse
mässitud· — Ei ole tal meresaapaid, ei oliriiet, ei ole tal paksu
merejakki, millega ööse tüiüwris seista woiks, ei pesu, ei seepi. Nende
riietega läheb ta nüüd paari aastase reisi pääãle merele, ehk ta küll
wäga hästi teab, et külmad ilmad tulewad ja et ta teel küll wihma,
küll merewett selga saab.

Tema esimene asi on siis laewa tulles muretseda, kust ta hãã
hulga purjuriiet/ muidugi wana purjuriiet, ja huniku wärki (wanadest
törwaköitest katkutud kanepi takud) saab. Sellest teeb ta omale
woodi walmis; kune, püksid, westi, sukad, mütsi, kindad, tubakakoti
ninarätikn j. n. e. laob ta enesele selga, et külm ära ei wötaks.
Tubakat ja suurtes laewades, pika reisi pääl, ka muid riideasjn,
saab ta merel kapteni käest, aga hirmsa koörge hinna eest, ja mida
saada ei ole, peawad teised, kes nii rumalad on olnud, et nad enam

ritet kui tarwis merele ühes wotawad, kui mitte hääga, siis kurjaga
ja rusikadiguse abil andma. Kui kange külm käes ehk laew mitu

päewa jun raskesti wett üle wötab, nii et koöik märg ja mehel häda
käes on, siis wotab ta teise käest wägisi, mis tarwis ovn. Uks waht
magab ju ikka. Ta tömbab magaja riided selga, muidugi selle
mehe omad, keda koige wähem karta on, katsugu see siis, kuidas ta
neid tema käest tagasi saab. Sähardusi tempusid woöib muidugi

iisngunt mees mängida, kes tubli poksija on ja keda koik teised
ardawad.

Sellepärast on hää, kui meremehel wähe kraami kaasas on.
Arwamata eespool räägitud äpardused, tuleb ju ka ette, et laew
kaduma läheb. Siis lähewad enamasti ka koöik riided mere pöhja
ja on mehel suur kahju, kui riided kassas kinnitatud pole.

Sähardusi jöuu- ja wägimehi, kes paljalt merele lähewad,
kütsuwad teised meremehed Vänkee'deks (Jenkid). See on muidu
Poöhja-Amerika Uhendatud Riikide kodanikkude nimi ja on ta selle—-
yärast niisugustele, keda ma eespool kirjeldasin, antud, et wanal ajal
Uhendatud riikide laewade pääl köigi maailma rahwaste woörukaelad
sditsiwad ja et sääl koöiksugused wägiwaldsed teod ära tehtud. Need
Yankeed on aga tublid meremehed, kes ikka kokku hoiawad, ja on

nendega kümmekord parem koos sdita, kui mone teisega, kes oma
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nina häämeelega külma wee sisse pista ei taha ning iga koõige wähema
äparduse juures juba sunre hirmuga hambaid kokku peksma hakkawad,
nagu Mefksiku ja Brasilia habemenoameestega, nurjatute greeklastega
ja walelikkude ning rumalate itallastega lugu on. nn

Nende rahwastega, iseäranis greeklastega, ei taha keegiPohja-
Europa meremees tegemist teha ja koos sdita.

Utlemata kurb on selle pääle mötelda, kuidas paartuhat
aastat, lüühikene silmapilk igawuses, rahwastest, nagu greeklased ja
roomlased, kus iga kümnes mees wägimees oli, kus wägimehe
julgus koöike rahwast täitis, kus wägimehe teod tehti, mida weel

praegu maailmas imestatakse, kus Demosthenes ja Cicero konesid
pidasiwad, Sokrates ja Aristoteles opetasiwad ja oma eluga teistele
inimestele eesmärgiks olla wöoisiwad, kus rahwa sees sähardune
luuletuse waim ja kunstitundmine oli, et meie neid ilusas Greeka-
ja Ladina keeles kirjutatud luuletusi weel praegu koolides opime;, ja
rahwa kunstitundmine ja tema mood praegu koigil kunstnikkudel,
olgu nad maalrid woi kujutegijad, eesmärgiks silmade ees seisawad,
rahwastest, kelle seadused meie seaduste pohjaks on jäänud, kelle
seadusi ja digusi weel praegu meie ülikoolides öpetatakse, — sähar-
dused rahwad on teinud, nagu praegune Greeka ja Italia rahwas.

Et wiimaste soontes küll ainult dige wähe wanade roomlaste
werd woolab, stisgi on teda neil ometi. — — 7

Greeka rahwas on ammugi unustanud, mis tema esiwanemad
oliwad ja mis nad hääd ja ilusat oskasiwad, aga wead ja kurju-
sed, need on tal selgemad, kui ta esiwanematel enestel; vn; nagu
oleks ta Sodomas ja Komorras koolis käinud. Sellepärast oli ka
kord keelatud, et Inglise laewa kaht greeklast korraga ei tohitud
wötta, kui just mitte häda ei sundinud. — Kas see seadus weel
joöuu sees on, seda ma ei tea. — Neid mehi ei taha häãã meelega
ka üksgi boardingmaster?) majasse wötta; igaüks tänab Jumalat,
kui nad läinud on. — Minule enesele rääkis kord Cardiffis üks
lesk boardingmasteri proua nuttes, kuidas ta ent kimbus on

olnud, sest need mehed nöuawad igas majas, kus nad on, et mitte

üksi koöik maja, waid köik perekoud, wanaisast kuni lapseni, hinge ja
ihuga nende jaoks on.

Italia rahwas on kombete poolest puhtam, aga nöndasama
kui greeklased teiste Pöhja-Europa rahwaste wastu ja nendest untaga. Italia rahwa hulgas on palju wähem kirjatundjaid, kui

Pohja-Europa rahwaste keskel, ja täidab pime ebausk rahwast läbi
ja läbi. Kurja waate ja waimude, haawade ja haiguste wastu
kannawad nad köiksugu kotikesi ja asju nööri wöi paela otsas kae-

2 Waata I. jutu taga seletused.
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las Nad on praegu ülepää weel hullemas ebausus kui meie wanad

rene ja rehepapid poole aastasaja eest. Sellest pole weel
„et alam ja waesem rahwas, kel wähem haridust, kurja silma—-

waadet (malo occhio) ja muid rumalusi kardab, ka ülem, haritud
ja foolitatud rahwas, usub ja kardab neid. Sellega ei taha ma

mitte öelda, et nad köik ebausklikud on, küll aga, et wähe neid
on, kes seda mitte ei ole. —

Kole asi on Italias kakerjamine ja santimine. Selle juures
on küll tööpuudus palju süüdi, aga sisgi on ka sähardusi mehi
palju leida, kes tööd sugugi ei otsi ega armasta. Santida ja
fkerjata nad oskawad nagu mehed, juba laste hulgast woib päris
kerjakunstnikkusid leida. Ka see teeb palju paha, et ilmaotsata
woööraid iga aasta sinna reisib ja rahwas linnades, nagu Roomas
ja Neapelis, enamasti woorastest elawad. Kui, ütleme Neapelis,
keegi uulitsa pääl koönnib ja temast aru saada wdib, et ta woöras
on, siis woib ta selle pääle julge olla, et tema käest ühe tunni
jooksul umbes 60 kerjajat armu paluwad. Ka meie maal leitakse
linnadest Italia mehi, kes ahwidega ja leierkastidega ümber rända-
wad. Rahwas on Italias aga ka, nagu ju öeldud, tööpuuduse
pärast wäga waene. Louna ajal on laewa tekk waesid täis. Emad,
wiis kuni tkuus last käe otsas, seisawad aukulangenud silmade ja
palgetega ning paluwad Jumala pärast oma lastele süüa.

KNui neile salaja süüa annad, siis waatawad nad aga, et

lapsed kohud täis saawad, ehk nad ise küll weel waewalt jalgade
pääl seista jönawad. See on ema-armastus! Ma olen näinud
tooreid meremehi, kes seda näha ei suntnud, kes ära läksiwad ja
hirmsate wannetega oma pisaraid tagasi hoida püüdsiwad.— Kellele
sa annad, keda ka ilma jätad, koiki täita ei jöua; päälegi ei tohi
ju laewa söögiwara wälja jagada. Haleduse pärast ei saa mönikord
isegi süia. Leib ei taha kudagi alla minna, kurk on nagu kinni-
nööritud, sest ikka jälle tuleb meelde, et näljased sinu söömist
wahiwad.

Sitsilia saare pääl, Messina linnas, tuli kord, löuna oli juba
söödud, üks wana, ligi 80 aastane kower ja hall, denwenarnenlaetud puujalaga soldat laewa. Söök oli ju ärajagatud, mitte tükli
leibagi polnud enam kapis. Ta ei küsinud ka midagi, aga wee

seest, kus taldrikuid pestud, hakkas ta raswa- ja leiwatükkisid ning
kalaluid wälja otsima ja neid sööma. Meil tuliwad pisarad silma,
meie panime oma wiimase raha kokku, mis meil oli, ja andsime
temale, et ta oma suurt, hirmust nl maal waigistada wöiks.
Ja see mees oli wana wägimees, kes Garibaldi all ides Italia
priiuse eest oma werd röömuga oli walanud, kelle rind haawamär-
kisid täs ja kelle parema jala sunretüki kunl Marsala all ära oli
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purustanud. — Selle eest, et ta koik omad armsad, naese ja lapsed,
maha jättis ja priiuse lipu alla astus, et temal isamaa priius
armsam oli küi ta hing, ja et ta Italia priiusele koik omad lootused
ohwerdas, oli see wana priiuse eest woitleja oma isamaa käest tänuks
ja auumärgiks selle puujala saanud, selle eesdigusega, sääl kerjata,
kus ta koöige parema arwab olewat.

Nonda sündisiwad wiimse armuheitmise (Amnestie) juures
Italias galeeride pääl ning wangimajades imelikud asjad. tawangisid, nende seas sähardused, kes ju pool eluiga ahelates ohanud,
ei tahtnud kingitud priiust wastu woötta. Porto-Ferrajo wangi-
majas, mis poolsaare pääl koige enam kardetud on, sest et säõl
wangidel elu koige raskemaks tehtakse, hakkas wang Betramo, kes
sääl juba 22 aastat istus, nutma, kui direktor tenmale priiuse kuu—-
lutas. Et ta sinna jääda woiks, kuulutas ta, et ta weel 2 suurt
ja rastet kurjategu vlla teinud, mida üksgi weel ei teadwat. Kui
see midagi ei aidanud ja sepp ahelad lahti neetis, lubas ta merde
karata, sest sähardusi päiwi, kui tal wangimajas olnud, ei olewat
temal ennem weel olnud, ei saawat tal ka tulewikus olema. —

Bolognas on ennast üks wang, kes wastu tahtmist priiks lasti,
politseiametnikkude silma all kolmandama korra päält uulitsa pääle
maha kukutanud, sönadega: „Selle pääle ei woi ma enam elada!“

Wangimajas oli neil meestel süa, priiuses pidiwad nad
nälgima. —

Jah. Italias walitseb sunur tööpuudus ja selle läbi ka wae—-

sus, sellepärast rändawad säält aastas tuhanded ja tuhanded wälja.
Waesus on kurjuse isa, sest neid on küll, keda nälg ja mun pyuudus
kurjateede pääle wiib, ja kui inimene kord juba kurjatee pääl sam—-
mub, siis on tal raske, moönikord üsna woimata, ümber pöörata.
ci on sääl enam kui tarwis oleks inimesi, kes sandiwad ja ker—-

jawad, sest et nad tööd teha ei taha. Santimine on moönes kohas
rahwale nagu i loodud. Nende seas on palju niisuguseid, kes
kaua wiha peawad ja salaja kättemaksmist armastawad. Merel on

nende seas küll kartlikka leida, aga ka palju wargaid, waletajaid
ja petjaid. ;

Selle wastu on aga jälle Hispania rahwas üsna teine. Ta
elab sellesama laiuse kraadi all, tal on peaaegu needsamad ilmad;
ka tema rikkuse ja körguse on aastasajad oma raudkandadega tolmu
sisse tallanud, ka iorar on soöjakärad ja köiksugused önnetused üle
käinud ja ta toredat kukalt maha litsuda püüdnud, aga üsna korda
pole see neil länud. Mööda on ju need ajad, kus Hispaniamaa
kuningas ütelda wois, et tema riigis pike looja ei lähegi; mööda
need ajad, kus Atlandi meri Amerika ja Hispania maa wahel täis
oli Hispania karawellisid?), mis kulla ja höbedaga laetud oliwad.
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Selle rahwa rinnus elab siisgi weel uhkus ja auutundmine pal—-
judes punktides, kus ta eespool nimetatud rahwastel ju ammugi on

kaduma läinud. Kahju, et ta oma sisemiste mässudega mitu sada
aastat ju oma werd ilmaasjata walab ja oma koige parema jouu
sel kombel ära raiskab. Ehk küll see rahwas paawstide walitsuse
all koige suuremas pimeduses peeti, ehl tema keskelt küll Ignatius
Loyola tousis, kes jesuiitide ordeni asutas, ja wiimase käes olewa

inkwisitsioni) läbi puuriitade otsas tuhandate usupimeduses tapetud
ohwrite körbenud lihahais suitsupilwedega taewa poole töusis, ühes

sügawate keldrites ja inkwisitsioni wangitornides koige hirmsama
ünamisega tapetud ohwrite surmarögisemise ja weresuitsuga; eht

küll see rahwas toores ja ilma armuta oli ärawoidetud waenlaste ja
rahwaste wastu kuni köige uuema ajani; ehkt ta küll üleliig ahne
wöidetud rahwaste wara pääle oli ja on, mida Ferdinand Cortez
ja Franz Pizarro, iseäranis wiimane, omal ajab küllalt näitasiwad,
on see rahwas siisgi praegu üsna teise waimuga ja auutundmisega,
kui greeklased ja Italia rahwas. Julgeid meresoditusid on ta tei—-
nud, hulga wägimehi on ta sünnitanud. Hispania mehel on tore

ja auustamist nöudja olek ja ülespidamine. See on juba hoopis
teine asi, kuidas ta mantlit kannab eht uulitsa pääl teretab. Ma
nägin korra Hispanias üht karjast, kes nii uhkesti oma katkenud
mantlit kandis ja seisis, nagu oleks koik moisad, linnad ja karjad
Hispanias tema omad olnud.

Olgu nüüd kuidas vn, aga kui ma ühe löunapool olewa rahwa
wösuga koos elama woi soitma pean, siis hää meelega ainult His-
pania mehega. Sedasama olen ma ka teiste meremeeste suust kuul-
nud. Enam wigasid, kui teistel nimetatud rahwastel, sel rahwal
ei wöi olla, aga häid tülgesid näitab ta kümme korda enam.

Meremeestest edasi räkides, on weel üks jagu mehi, keda ka
suurtes purjulaewades leitakse, kes enamasti aga aurulaewades elawad.

Need mehed soidawad ja soidawad merel, aga ühtegi tööd nad
päris dieti kätte öppida ei sunda. Neid ei lastagi parema töö
juurde, sest tüürimehed ja bootsmann tunnewad omad jüngrid kohe
ära. Meest, kes tööd oskab ja selle pääle julge on, peetakse laewas
auu sees. Köik kergemad ja paremad, muidugi kunstlikumad, tööd
antakse sähardustele ette. Nemad istuwad tekis ja teewad oma

tööd, aga neid, kes nöndasama täiemehe eest munsterdatud on ja
midagi ei oska, aetakse mastidesse ja seatakse koõige mustemate tööde
juurde, nii et nad mönikord wäsinud on kui rehepeksjad. — Kuidas
see tuleb et nad ametit digesti kätte öppida ei suuda, teab ainult

Jumal. Kas neil tühjad hooned pääs on; kas neil tahtmist pole;

3), 9waata 11. jutu taga seletused!
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kas nende pääajud digel moöödul tööd ei tee; kas sügawad uurimi-—
sed teaduse ja looduse wäe üle neid piinawad; kas nad maakexa

irahuttaist suure sabaga tähe poolt ootawad, mis Satsamaa tark
professor Falb ette kuulutas ja mis täht aga, parem kui kuri
professor, maakera önneks üksi tema targas pääs oma sabaga lipu-
tas, ja sellepärast ehk mehed öppimist tarwilikuks ei arwa, et wiimne
päew lähedal on: kes seda woib teada?! Seda tean ma aga jul-
gesti, et nendest üksgi püssirohtu üles leidnud ei oleks, kui wana
kadunud Berthold Schwartz teda kogemata ei oleks kätte saanud,
ja enne teda ju hiinlasedgi.

Need on enamasti mehed, kel maal käsi hästi pole käinud,
mispärast nemad koik on arwanud, et nende nisu, mere pääl
ditsema hakkab. Mererööwlite ja teiste pool-tontide jutud, -mida ju
küllalt trükitud ja piltidega ilustatud on, need jutud on neid selle
ameti pääle siis weel waimustanud ja nad on siis ka merele kippu-
nud. Nende juttude hulgas on ju küll imelikkusid leida. Nönda
on näituseks ühe raamatu päälkiri „Wapper laewapoiss Tim“ ja
sees räägitakse, kuidas ühe Rootsi wallaskala-püüdja pääl see Tim
waprad teod teinud, kuidas tema, 14 aastat wana, ju esimesel mere-

reisil julgem ja targem olnud, kui wanad hallid meremehed, kes
terwe eluaeg wallaskala püügi pääl olnud, kuida ta laewa ära päãst-
nud ja jääkarude ja merehobuste ning wallaskalade werd ilmarmuta
walanud; kuidas ta tupenoaga karude kurgu kallale karanud j. n.e. —

Noh, ega paber ei karju ehk wastu ei pane, kui sinna kas woi nii—-
sugused majad pääle joonistad, milledel katused all ja keldrid katuste
asemel ülewal on, woi kui sinna kirikud ülessesead, milledel tornid
all ja wundamendid ülewal seisawad. Kaanepildi pääl ujub laew
Jäämeres. Suured jäämäed ujuwad ümberringi, hirmsad jääkarud
ja köiksugused Jäämereelajad, merehobused ja hülged, istuwad jää—-
mägede otsas, löuad laiali, nagu peaks nad mönda rahwa- woi
laulupidu; suured wallaskalad ujuwad wees lahke näoga ja mängi-
wad oma ilmsüüta lastega. Jutu wägimees ise aga, kes koige
rumalam laewas, laewapoiss Tim, istub nagu kadunud kuningas
Basan masti otsas, madruse särk seljas, rind, waper merekangelase
rind, lahti, pikksilm silmade ees üle ninawolwi, kust moönikord weel

nagu märga wälja jookseb, ja waatab laewa ette. Pildi pääl pole
nüüd küll mitte näha, et poiss rumal on, ja ka see ninamärjukene
on tegemata jäetud, sest poiss peab ju kangelane olema, ja wiimas-
tele pole märjad ninad kohased. Laew on klaar (meremehe sona,
tähendab „korras“), koik maalitud ja wärwitud, kusgil pole jää—-
tükki näha, nagu palawas wöös.

Hää küll, poisid loewad maal sähardusi jutte, näewad, et
juba Jäämeres niiilus ja lahke elu on, mis siis weel sääl wiga,
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kus apfelsinid, sitronid ja mandlid kaswawad?! Meistri juures ehtk
mujal ametis peawad nad tööd tegema ja saawad monikord wihtuda;
laewas woöib mastis istuda, n

wana ebajumal Baal, ja pikasil-
maga jääkarudele, merehobustele jne. hammaste wahele lumurida.
Poisid ei taha muud teha, kui aga merele minna.

Kui sähardune poisikene teaks, kuidas Jäämeres asjad dieti
on, kuidas juba jäämägi meres, ammugi enne nähtawale tulekut;
penikoormate ja penikvorimmate kaugusele hirmsat külma saadab! Kut
mägi, ütleme aga 50 jalga weest koörge on, on ta wee all, ku ta

sääl mitte laiem kui weepinna pääl pole, mitu sada jalga, ja see on

kaunis tüktk jääd, mis küll külma anda woöib. Mis siis weel neist
mägedest rääkida, mis mitn sada jalga koörged on ja merepoöhjant
ulatawad ?! Kui poisikene teaks, kuidas sääl laew jääd täis on koit
nöörid ja köied nagu jääst tehtud, koik lund ja härma täis, plokid
härmatanud nagu suured lumekuulid; kuidas sääl 40 kraadi ja weel
enam külmaga tuul nagu surmahing koike, mis elab, tappa püüab;
kui ta teaks, kuidas säl monikord kirwestega tööd tuleb teha, jääd
alumistest wantidest äraraiudes, et ülesse masti minna saab; kuidas
sääl pimedas mere pääl tuul puhub, kui lühikene suweaeg mööda
on ja kuude kaupa päikest näha pole, ikka pime öö merd ja jääd
katab, üksi tähtedest ja pöhjawalgusest walgustatud; kuidas sääl
tokal küll tegemist on et aga joomise ja söökide tarwis jääd küllalt
sulatada saab, sest koöik on külmetanud nagu luu, et leiwa loikamise
juures terasnoad nagu klaas nidnikord puruks kargawad; kui ta
teaks, kuidas sääl wähe puhast pesu selga saab ja ööd ja päewa
paksus riides elamisega tätad mönda waest ristiinimese last ära sita
tahawad; kui poisikene seda teaks, kui külm sääl isegi woodis on:

ei ta siis tahaks madrusesärgis palja rinna ja pikasil—-
maga mastis istuda, ei merele minna, ei Jäämerd näha, ei jäã—-
karude ja merehobuste kurkusid ja sisikondasid unrida! — Kes siis;
tähelepanemata sest, sähardusele lontrusele ka pikasilma kätte usub wdi
mis sähardusel stis selle ristaga waadata on, ehk mis ta waadata
teab? Ta on surnud, enne kui ta särgis poolde masti jouab —

Need laewad, mis Jäämerde käiwad, ei wöta nüüüdsel ajal ülepää
poisikesi kaasa. Sääl on mehi, mehiseid mehi tarwis, kelle raud—-
ihud tuultest, tormidest ja maailmamere laenetest juba teraseks sepit
setud on,/ mitte aga lapsi!

Noh, poisid ei tea seda, püüawad merelinna saada ja otsiwad
sääl laewa. Esimene asi: nad ostawad enesele kohe suure tupenva,
natukese wähema, kui keisri Karl Suure kroonimise möoöga, mutet
sewad ka hää tüki suutubakat hammaste wahele, seawad pikawar—-
rega lubjapiibu risti suhu, et suitsupilwed aga korwadest, millede
tagune alles leemetab ja roheline on, mööda aurawad. Meremehe
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müts lüükatakse kuklasse ja suutubaka leent sülitatakse digete linna-
kodanikkude aknaruutude wastu ehk wäikestele lastele päha. Poisid
istuwad ka körtsides pudelite taga ja kuulawad, mis teised poisid,
kes reisi juba läbi teinud, laewast aga maha peksetud on, ja kes
enam näinud ja äraelanud on, kui Columbus, Vaseco de Gama,
Marco Polo wdi moni teine wana merewägimees, jutustawad. Poiss
leiab laewa ja läheb merele. Nitüd imestab ta üliwäga, kui ras-
kesse töösse ta pandakse, ja tal, kui soönaeikuule eht laistkon, nahtk
täis pargitakse. Igal dopipoisil on raske elu, aga laewapoisil weel
raskem. See, kes seda wälja kannatab, peab pool kuradit, pool
sepa -selli olema, ja saab temast enamasti ikka tubli mees. Tubli
poiss kannatab need rasked aastad wälja, ta oöpib lustiga tööd ja
on päris meremees. Untsantsakas kipub koju ema juurde, niipea
kui laewast lahti pääsnud on, ja üksgi wiiuli- woi wilespilli mäng
ei wii teda enam mere pääle tagasi. Kodus ta oskab muidugi räãã—-
kida, et ta laewas üksi mees on olnud. Hääã, kui poiss niüüd wane-
mate abiga maal koha leiab, siis woib temast ikka weel tubli mees

saada, kui ka mitte meremees. Kui ta aga mitte maal kohta ei leia
ja nälg teda merele tagasi minema sunnib, kus tal ka lusti pole olla,
aga ometi koöht täis on, siis ei tule temast midagi wälja; ei ole ta
siis kits, ei konn.

Need mehed nüüd, kellest ma rääkisin, on sel kombel merele
länud ja, et lusti polnud midagi kätte öppida, ühest laewast teise
kihutatud ja wiimaks selle töö pääle jäänud, et maal kohta polnud
ja sääl ka untsantsakaid just tarwis pole. Sähardused mehed on

hulgused, kes maakera ümber hulguwad. Kui niisugusel aga whewoöimalik on, jääb ta maale ja otsib ametit, mis ta aga leiab. Siin
on ta wiinamajas pudelipeseja, sääl toörwab ta majakatuseid; kord
on ta, kui seda öppinud on, röömumajades klawerimängija, kord
surnukandja katku ajal; siin maajaos püüabh ta rumalate neegrite
weel rumalamatele lastele aabitsat raudpäãdesse peksta, on koolipapa,
sääl maajaos kaewab ta kord kulda, kord pühib tauulitsaid, kord
kaupleb ta tiktkude ja tulekiwidega. Nende kohtade wahel sodidab ta

ikka ja merel, kui muud pole, oskab palju, aga ometi mitte midagi,
ei ole mere-, ei ka maamees. Merel wöib ta ikka soita, sest et tal
paberid korra käes on. Ta wdöetakse ka wastu, sest kes teda tunneb
woi teab, et ta suur töömees pole. Laewas wöoib sähardusi ka
pruukida; joöud on joöud. Nüüd olen ma ueial jutustanud, mis
moodu mehed laewade pääl soidawad, olen Greeka, Italia ja His-
pania rahwast rääkinud, ja, etul sellega küll mitte tegemist pole,
see kulus siisgi ära, sest nii, kuidas rahwad, on ka ncis sündinud
meremehed, ja wiimastega on meil eesolewas jutus küllalt kokku—-
puutumist. —

6
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Et nüüe jutu joone pääle jälle tagasi jouda, olime,
hakatusel ju xäägitud, kolm hääd soöpra koos, kes igas asjas üks-
teist aidata aqnu Schultz ja mina wiisime ühel esmaspäewal
pääle löunat omad asjad ja riided laewa ning hakkasime teisipäe—-
wal, 27 juunikuu päewal, hommiku kell kuus tööle: purjusid paran-
dama. Neid oli hirmus hulk parandada, sest laew oli kodutuleku
juures enne Inglise kanali jöudmist Hispania meres woi Biscaya
lahe körguses hirmsas ja raskes wihma-ja rahe böös -) (squal Böõe)
peaaegu koõik purjud kaotanud. Uued purjud oliwad olla löödud,
möned wanad maal purjutegija juures ära parandatud, aga siisgi
oli neid hääã hulk weel laewas, mis parandamist ootasiwad. Need

fidiwar enne palawa wöö sisse jöudmist ära parandatud olema,
ääl tahtis tüürimees wanu purjusid jälle alla lüüüa lasta ja uusi

köwu purjusid paigale panna.
„Kolmapäewal päle löunat tuli bootsmann Laas, kes terwe

päew wäljas maatöömeestega kamandas, neile stroppisid ?) ja runne-
risid ) wälja andis ja söögikraami, mis reisi pääle laewa hakkas
tulema, oma koha pääle stauis) j. n. e., meie juurde, (ses laewas
oli purjutegijatel iseäraline töötuba, kus meie nüüd Schultziga tööd
tegime ja parajalt üht ülemist marspurju, millele ka uued liigid
sissespleissinud) olime, löpetasime), pani piibu polema, andis meile
kummagile tubli lonksu whiskyt ja hää sakuska ning rääkis, et meie
uudist kuulda saame. Et see midagi halba ei woinud olla, nägime
tema näost ära, siis olime ka kahe päewa jooksul juba hulga tööd
ärateinud; tüürimees, kes meie juures ka ju paar korda oli käinud,
meile seletamas, kuidas tööd pidime tegema, nähti ka rahul olema
ja polnud meil sellepärast mingisugust karta. Meie ei murdnud ka
sugugi oma pääd selle üle ja wihtusime tööd edasi. Pääle kohwi,
kui Schultziga jälle tööle läksime, oliwad tüürimees ja bootsmann
mölemad meie töötoas ja waatasiwad walmistehtud marspurju.

Meie istusime jälle purjupingi pääle tööle, kui meile tüürimees
tuulutas, et ta seks reisiks, sest et palju purjutööd teha olla, kaks
purjutegijat munsterdada tahtwat, meie tööga wäga rahul olewat jalicas just meid purjutegijateks munsterdada. Wahi pääle polla
meil merel tarwis minna. Homme, neljapäewal, olewat munster—-

damise päew, kell 11 enne löunat, tulgu meie siis shipping-officisse 10)
imne päew olla meil prii päew. Kes oliwad röömsamad, kui

tßja mina? Meie tänasime ja teadsime nüüd, et meile pare—-
päewad tulewad, kui siis, kui meid madrusteks oleks munster-

d „Teiseks saime suurema palga ja laewas parema söögi.
ütles tüürimees weel Laasile, tellega ta suur sober nähti ole—-

5) 6,1, , 9, 9 waata 11. jutu taga seletused!
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wat; (meie kuulsime pärast; et Laas temal wiimase reisi pääl elu
päästnud) et tal tarwis olewat maale minna, jäägu ta nii kauaks
laewa, kuni taise tagasi tulla. Siis läksiwad molemad wälja.
Schultz ja mina teadsime muidugi, kellele me selle ameti eest tänu wölg-
nesime. Tüürimeest nähti Laasi noöuust wäga palju u pidawat,
mis ka sugugi ime palnud, sest Laas oli töesti üks tubli töötundja,
woib olla weel parem, kui tüürimees ise; wiimane, oli jälle omas
ametis, s. o. laewa-juhtimises, nagu meie pärast nägime tubli

navigator. :
Tüürimees läks minema, ja meie wiskasime töö nurka. Kell

oli ju ka wiis läbi. Schultz lubas selle römu pääle ennast hästi
maal röömustadaja Laasi - terwise pääle sumne kroki juna. Laas
tuli jälle sisse, ja nüüüd tänasime teda ka. Ta ei wötnud aga tänu
wastu; käskis meid wait olla ja ütles, tüürimees ise olewat selle
nöuu pääle tulnud. Siis käskis ta meid tema kambrisse minna,
sääl ootawat meid üks herra. Meie läksime sinna ja leidsime herra
Latuse (Letuse), kes meid waatama oli tulnud —

NKui tüllalt röömustanud ja teretanud olime, räätis herra
Latus, ta olla arwanud, et meil ehk rahaei ole ja selle pärast
enam tema juurde maale ei tule; ta tulnud meid waatama ja meile
raha tooma;, meie woiwat ju tagasi maksta, kui munsterdanud 19
oleme. Siis olewat ta Schultzile ka ühe tühja korwipudeli toonud,
selle pudeli aga toki lähedal olewasse wiinamajasse hoida andnud.
Tarei olla teda laewa tuua julenud, sest et siis moned oleks
motelda woinud, et ta täis on, ja Inglise laewa ei tohi seaduse jä—-
rele wiina tuna. ln

Meie waigistasime teda raha poolest; seda meil oli, ja räãki-
sime, et köwasti tööd teinud ja hääd kohad saanud oleme. —

Sääl juures tuletas Laas meile meelde, et meie omad asjad
eest ruhwist ära tooma pidime, sest meie eluhoone, purjutegija kam—-
ber, oli just Laasi kambri wastu. : n ñ

Laas tellis siis koka käest parema htusöögi, et meil woööras
laewas oli, herra Latus läks tühja pudeli järele, ja Schultz ja
mina kraamisime asjad kambrisse, tegime woodid ülesse ja seadsime
asjad toik paiga pääle, nagu kodus.

Juba tuligi herra Latus tagasi, suur wiietoobiline koxwipudel
whistyt kaasas. See pudel oli üsna uus, kinni pitseeritud ja kats
korda nönda suur kui see, mis ta ükskord Schultzile kinkis. Noh,
see oli muidugi arwata, et sähardune mees ometi mitte tühja korwi-
pudelit White Chapelist meie juurde kandma ei hatka, agaet ta

meile wiietoobilise pudelitäie whiskyt kingib, seda meie ei woinud arwata,

waata L jutntaga seletusedt e un Md one
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sest see oli köige wähem kümme kuni kaksteistkümmend rubla wäärt:

Schultzil seisiwad pisarad silmis. Bootsmann käskis pudeli kohe
ära peita, ühegile temast rääkida ja Jumala pärast ennast meres mitte
purju juua. Siis tegime pudeli lahti, kallasime wäiksema täis ja
peitsime suure oma kambrisse riidekappi. Ma oleksin hääã meelega
pudeli Laasi juurde jätnud, et mul Schultzist natuke hirm oli, aga
Laas ei wöinud pudelit oma kambrisse wotta, sest timmermann
(laewa puusepp) pidi ka sääl elama, ja praegu ei woinud weel
teada, mis mees see wois olla. Meie manitsesime Schultzi, ja ta

lubas mdistlik olla
Nüüd soime dohtust, kus juures herra Latus meile rääkis, ta

olewat ühe lese sugulase ühes tütrega oma juurde wötnud ja taht-
wat homme jälle käuplema hakata. Naesest pole ta midagi kuulda
saanud, ja naese sugulased löönud käed üle pääde kokku kui nad

—— kuulnud.
Oli näha, et mehel süda ilkka weel raske oli. Selle tükiga

oli naene mehe südant sügawasti haawanud.
Kell kaheksa tuli tüürimees laewa, siis läksime meie neljakesi

koöndima. ühes joomamajas joime paar klaasi olut, siis saatsime
herra Latuse poöle tee pääle; sääl palus ta meid homseks oma

juurde, istus nulitsa raudtee pääle, ja meie läksime laewa. —
Teisel hommikul seadsime ennast riidesse, läksime hästi wara

linna shipping-offiei, sest titürimees oli bootsmannile käsu andnud,
meremeeste keskel hästi ringi waadata ning nende seast paremad
mehed wälja otsida ning tenia juurde saata, kui ta ise tuleb. Säãl
leidsime siis ka ühe Riia poisi ja 2 soomlast, kellele Laas kohe
ütles, et ennast koos peawad, nii et kohe tinrimehe ette minna

woöiwad. Teised oliwad köik Inglise mehed, rootslased, norralased
Italia mehed jn. e. Nendega ei teinud Laas tegemist ja jättis
nad tüürimehe hooleks wälja walida.

Kell 11 tuli tüürimees, woöttis Riia poisi, soomlaste ning
meie sditinise paberid (Discharge — disdshaardsh) ära, otsis teised
mehed ka wälja, laskis enesele paberid anda ja läts kontorisse

Arwata kell 12 tulime siis ka ette ja munsterdasime wa—-

nal seaduslikul wiisil, — Schultz ja mina saime purjutegijateks.
Siis anti kahe kuu käeraha-täht (advancenote) igaühele kätte ja
igaütks läts oma teed. Riia poisi ja soomlastega joime weel klaasi
ölut kokku, ja siis läksiwad ka nemad oma asju diendama. Igal
ühel oli käsk käes, reede hommiku kell kuus tööle tulla.

Meie kolmekesi tahtsime nitüd herra Latuse poole minna ja
sääl White Chapelis oma käerahatähtesid rahaks teha ning herra
Latusi paluda, meile üht kaupmeest nimetada, kes mitte suur kori—-
loikaja pole, suuri protsentisid ei wota ega ka halba kaupa ostma
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ur Herra Latus, nagu ametimees, tundis ju küllalt säälseid
aupmehi. — mnt« ;

Meie leidsime ka oma sobra ametist. Tal voli suur roööm, et
tulnud olime, sest ta oli ju pruukostiajal meid vodanud. Kui nüüd
temale käerahatähtede üle rääkisime, wöttis ta ilma soönalausumata
tähed oma kätte, tegi rahakoti lahti ja ladus Laasile kümme naela,
meile kummalegi üheksa naela sterlingi laua pääle. Protsentidest
ei tahtnud ta midagi teada, waid seletas, et see söprade wahel
pruugiks ei olla. Jah, soöber Latus oli toesti auus mees! Säl
soime siis pruukosti, joime whiskyt ja ölut ning ajasime weel tüki

aega juttu, ja, et tal ametis tegemine oli ning selleyäãrast, et tema

abid, need sugulased, weel ametis uued oliwad, ta ise igas paigas
pidi olema, ja ka meil weel talitused ees oliwad, jätsime teda see
kord Jumalaga. Pühapäewa hommikul pidime wööraks tulema,
mis meie ka lubasime ja seda julgesti teha wöisime, sest laew ei
woinud pühapäewani weel walmis saada.

Nüüüd toimetasime oma kirjad ära, Laas ja mina saatsime
raha kodu, Schultz, waenekene, aga ei teadnud, mis ta rahaga pidi
tegema. Ta ei lasknud meid joomamajades mitte pennytgi maksta,
waid diendas koik arwed ise. ;

Seda meie ei woinud muidugi sündida lasta ja andis boots-
mann temale nouu, päewapildi aparaati juhatuse ja in tarwitus—-
tega osta, eesolewa reisi tarwis, mis tema arwates pikk reis pidi
saama, ilusatest kohtadest päewapildid üles wötta ja oma wanematele
kodu saata, et ka nemad tema üle röömu tunneksiwad:

See oli tubli möte. Meie läksime kohe ja ostsime niisuguse
aparaadi, mis koigi tarwitustega, hapupudelite ja opetuse raama-

tuga kokku ligi wiis naela sterlingi maksma tuli, ja saatsime koik
asjad ja pudelid laewa. Süs ostsime weel muid meres tarwilikta
asju ja tubli huniku häid raamatuid lugemise tarwis, ja, kui maal
küllalt röömustanud olime, läksime ohtu kell 9 laewa.

Reede tuliwad siis ka mehed laewa, timmermann (carpenter
— puusepp), 14 madrust ja 2 laewapoissi, ning hakkasiwad kohe
mastides töösse, purjusid alla lööma.

Kapten Bockholdti, kes sündinud sakslane ja kodu soditnud oli,
oodati see päew ka tulema. Ta tuligi öhtul oma proua, tütre ning
poja seltsis. Laupäewal munsterdas kapten weel ühe teise tüüri—-
mehe, ühe kajutipoisi, ja tuli siis ka 2 printerit laewa. Printerid
on dpipoisid, teda laewapoistega ei tohi ära wahetada Nad vn

rikaste inimeste lapsed; nende wanemad maksawad nende eest raha
juurde. Nad opiwad laewa juhtimist ja koöiki madruste töösid, ei

pruugi aga mitte rasket laadungi tööd teha, ei tekki pühklida j. n. e.

ja saawad sedasamasüüa, mis kapten ja ohwitserid sööwad. Ka
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neil ovn oma hoone, kus nad elawad. Laewapoisid aga elawad
madrustega koos, sööwad nende lauas ja peawad koöik tööd ühes
tegema. Printerid on nii, nagu kadetid sojalaewas. Nad ei dpi
äga madruste töösid kunagi noönda hästi wälja, kui laewapoisid.
Koige paremad ohwitserid ja ülepää meremehed on ikka need, tes
ise enne poisina soitnud vn. Laew hakkas walmis saama, ja lov-
tis kapten, et juba teisipäewal merele woime minna.

Kapteni proua ja tütar vidiwad see reisi kaasa tegema Proua
ja poeg, wiimane umbes 18 aastat wana, oliwad ju minewal rei-
sil ühes olnud· Poeg oli liht madrus ja tegi tööd nagu igaüks.
Wanamehe (kapteni) soöna oli, et see koige parem käsüandja on,
kes ise dppinud on käsku täitma. Ta ise oli laewapoisiks ning
palju aastaid madruseks olnud; praegu oli ta aga suure laewa
kapten ja peaaegu üksik omanik, sest kolmweerand jagu laewa vli
tema vma· Ta ei silitanud ka printerisid just mitte kinnastega, et
üks neist küll miljonäri poeg ja temale tkalli maksu eest südame
pääle vli pandud: Nad pidiwad meres tööd tegema, nagu igaüks,
muud kui sadamas ei prunkinud nad ladungi juures tööd teha —

Tütar vli seni ühes naesterahwakoolis olnud, kust ta laewale toodi,
sest et ta ju küllalt oli öppinud. Nüüd pidi ta wanemate seltsis
maailma nägema. ;

Pühapäewal käisime herra Latuse juures Jumalaga jätmas.
Ta ei lasknud meid enne kella kümmet öhtu ära Ta doli koik
murxetsenud, mis meie südant karastada wois ja tegi wiimse koos-
oleku meile niisugusets et küll wist üksgi meist kolmest seda püha—-
päewa tänase päewani ei ole unustanud. Jumalaga jätmise juures
olimeil sähardune tundmine südames, nagu oleks meie sobrast
lahkunud, keda meie juba 25 aastat tundnud. Wiimaks andis ta
meile weel oma päewapildi ligi, kus juures meie ka tema naese
pilti nägime, kes wäga ilus ja wiisakas naesterahwas wälja nãgi,
nii et päris ime selle pääle motelda oli, kuidas ta säharduse tüki
wois ära teha.

Schultz lubas meie pildid walmis teha, nipea kui ta kunsti
aga wälja öppinud oli, siis raputasime tublil ja auusal Latusel weel
torra kätt, tänasime koige hää eest ja läksime wagusasti laewa.

ühel oliwad omad möotted, koik olime kurwad, hääst ja digest
inimesest lahkudes.

Esmaspäewa dohtul sai laew täis, purjud oliwad ka koik
juba alla löödud, ja teisipäewa hommikul, 3· juulikun päewal 1890;
tuli lovts ) laewa ja läksime päikese töusu ajal tokist'?) (Dock)
wälja Kaks schleperit ) (dugboat — dogboot Schlepper) weda-

12/18) 19 waata 111. jutu taga seletused.
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siwad meid Themse jode pääle· Ku säl teiste laewade keskeltwälja
saime, läks wäiksem shleper tagasi, sunrem jäi meid wedama.
Möoon oli ka juba päãäle hakanud ja meie joudsime tema abil wäãga
ruttu edasi, ehk küll tunl wastu ja koik purjud kinni oliwad.

Greenwich, Woolwich ja Gravesend jäiwad üks teise järele
tüürbord külge meie taha. Tuul oli hommikust (Ost), aga wäga
noörk; ta jäi meile wastaseks, kuni Ramsgate'i lähedale soudsime,
sääl wotsime teise kursi!) ja tuul muutus selle lähi hääks. Nüüd
wisati koik purjud lahti ja tuli suur mäss ja möll, mis ikka purju-
laewas on, kui ta merde läheb ehk muidu suurt purju-manööwrit
peab. Uks kästk teise järele kölab tagast kwaterdeki) päält Sten-
tori häälega.

Alumised marspurjud!s) saawad ette errtn 19 ülemised
marspurjud ) heisitud, “) fokk?2) lastakse kukkuda ja besaan-2)
pandakse juurde, klüwrid) heisitakse, grotpuri ) pandakse juurde
alumised brampurjud·) shooditakse, ülemised heisitakse, stagpurjud)
alumised, suured, enne, ülemised, wäikesed, pärast, reilid?) ja gaffel-
topppurjud 2), meil oli neid kaks, sest ülewal oli meil weel üks
monkey-gaffel ) ning sky-purjud) (stkei purjud) koit seatakse juurde,
seda köik laulu ja höiskamisega. Siin on kisa ja laul; sääl toömba—-
mine ja tallamine, siin üle köite ja fallide?) ning brasside-?) huni-
kute kargamine, sääl ülewal mastides kisendamine, kui moni asi
joones pole; hoöiskamine ja meremehe wandumine, kui esimest korda
unes laewas weel koik nönda minna ei taha, kui peaks ja pärast
läheb. Koik on higis ja mässus, ühest laewaotsast teise on jooks-
mine ja kargamine, nagu poleks terwe küla. — Meie laew kandis
aga ka huniku purjusid, üleüldse 37 tüktki, kui tatäies uhkuses
edasi lendas.

; Tuul hakkas koöwemaks minema, nii et meie Goodwins Sandi
pääl ka selle shlepperi ära lasksime ja ida tuulega kanali poole
purjutasime. Tuul läks weel köwemaks, nit et meie nagu toreda
maailma suure walge luige pääl, kelle rind wahus, South-Fore—-
landist mööda otse kanaali lendasime.

Ankrud oliwad juha ammugi paiga pääle pandud, tekk klaa-
ritud. Ohtu seati wahid wälja. Meid oli köigist kolmkümmend
inimest laewas. Kapten, herra Bockholdt, sakslane; tema proua,
tütar ja poeg; 1 tüürimees, herra Windham, Shoti mees; 1I türi-

mees, herra Kroon, Norra mees; bootsmann, Laas, eestlane; tim-
mermann, Norra mees; 1 purjutegija, mina, eestlane; 1I purjutegija,
Schultz, sakslane; kokk, Inglise mees; 4 madrust, John, Charley,
Fred ja Walter, Inglise mehed; 1 madrus, Andreas, lätlane;

15) kuni 33) waata 11, jutu taga seletused!
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2 madrust, Peter ja David, soomlased; 2 madrust; Aleks ja Hein,
salslased; 2 madrust, Alsel ja Oskar, Norra mehed; 1 madrus,
Erik, rootslane; 1 madrus, Fokle, Hollandi mees; 1 madrus,
Paddy, Jiri mees; 2 laewapoissi, Peet ja Jim, Inglise mehed;
1 ajutipoiss, Bob, Inglise mees; 2 printerid (öpipoissi), Harry
ja Arthur, Inglise mehed.

Nonda purjutafime hääã tuulega kuni poolde Ingliseanaali,
Wight'i saare torasele. ja olime juba St. Cathrins Pointi (tuli
Wighti saare pääl) selja taha jätnud, kui tuul wagasemaks ja waga-

s jäi ja wiimaks öhtu poole meile just nina pääle wastu
eeras.

Nüüd hakkasime ristlema (kreuzen), kuni kapten wiimats ühe
kanaali-shleperi (wedaja laew) wottis, purjud kinni panna laskis,
ja see ue meid lähi kanaali kuni kap Lizzardi juurde
wedas. Sääl kargas ta tuul enam pohja poole, põhjadhtusse ja
wiimaks pohja, läks köwematks, nii et meie hää ja köwa wulnoma kursi löunaohtu (Süd-westi) poole, kap Finisterra pääãle, tüürida
woisime, Nüüd olime Atlandi maailmameres, kanaali äpardused
oliwad mööda ja koöik meie töö wois digel wiisil edasi minna.

Tuul jäi meile peaaegu nädal aega hääks (ainult moöni päew
oli ta wäga nörk), nii et ruttu löuna poole jöudsime. Ilmad oli—-
wad hääd, nagu suweajal ikka.

Kapten ise ja ta proua oliwad hääd inimesed, kes löbusat ja
rahulikku abielu elasiwad. Proua ja tütar oliwad wäga lahked
naesterahwad ja ajasiwad monikord ühe ja teise mehega juttu, küsi-
siwad südamelikul wiisil, kuidas meestel kodused asjad seisawad,
kas poissmehed on woi abielus elawad, kui palju lapsi j. n. e. ja
lubasiwad iga moodi aidata, kui palju aga nende jöuus seisab,
et ilka raha sadamatest kodu saata saab. Nende käest saime ka
teada, et tküll wist seda teed tagasi et tule, waid et me Indiast
Australiasse, säält Amerikasse ning sel wiisil ümber maakera läheme· —

Tütar sai Schultziga edespidi suureks sobraks ja nimelt selleläbi,
et see iga pühapäew tekis oma päewapildi-aparadiga mässas ja
seda kunsti öppis, kuhu juurde naesterahwalik uudishimu neiut

päält waatama kihutas.
Küll Schultz proowis ja proowis ja ühe kuiwa plate (Trocken--

Platten) teise järele ära rikkus, aga ikka weel ei saanud ta
hääd pilti walmis.

Kapteni poeg oli madrus nagu teisedgi, hoidis madruste
poole, oli lahke ja hää soöber iga ühele. Ainus wahe tema ja
teiste wahel oli, et ta kapteni lauas sdi ja taga, kapteni kajutis,
iseäralises kambris, magas. Tema käes seisiwad söögiwaramagasini
wötmed, ja ei olnud meil midagi kaewata, sest ta andis söögiwara
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digel moodul ja hääã kaaluga wälja, hoidis ikka enam oma soprade,
meeste, kui laewa poole.

Bootsmann, timmermann, Schultz, mina, kokk, kajutipoiss
(steward — stjuard) ning molemad printerid elasime kesklaewas, ise-
äralises jaos, kus purjutegemise töötuba (purjutegemise töötoas eka timmermann oma tööd), purjukoi, söpgiwara magasin ja kaks
wäikest kambrit (kabelgattid) oliwad. Uhes kabelgattis seisiwad
blokid ), uued köie ja nöörirullid, purjuriie, purjulöng ), takel-
löng );, Schümannsgarn ), hiisingbendsel ), koöik haagid ja kaushid-),
foik prillid) ja teised laewas tarwitatawad uued asjad, teises
wärwid, ölid, lambidli (petroleum) j. n. e., ning ühes seinas riiu--
lite pääl laewa lambid — signali-, häda- ja kompassilambid.
Nende kabelgattide woötmed oliwad bootsmanni käes. Uks kabelgatt
oli ees, kus talid ), wanad plokid, ketihaagid, toörw, stropid j. n.e.,

asjad, mis igapäew pruugitakse, ning suured köied ja trossid (Dros-
sen) seisawad, milledega laewa sadamas kinni pandakse ehk ühest
paigast teise liigutatakse.

Kapten oma perekonnaga ja molemad ohwitserid elasiwad
taga kwaterteki all, madrused ja poisid, nagu ju ikka, ees ruhwis ).

Schultzi ja minu koöige lähemad naahrid oliwad bootsmann
ja timmermann. Meie uksed oliwad üksteisele kohe wastu.

Timmermann oli Norra mees, nagu ju öeldud, ja Rootsi
aurulaewa päält Londonis maha tulnud. Ta oli wäljadppinud
tislerisell, oskas koige paremat ja ilusamat mööblitööd, aga laewa-
tööst ei teadnud ta palju. Muidugi oliwad tema käed ju doppinud
ja ta wois iga asja teha, mis temale ära seletati. Niipea kui ta

aru oli saanud, mis teha tuli, tegi ta asja weel ilusamini ja pare--
mini, kui tarwis, aga arusaamisega oli kurb lugu. Ta oli praegu
alles teise laewa pääl, esimene oli Rootsi aurulaew olnud, ja e
oli tal esimene reis. Inglise laewas teadis ta Inglise keelest just
niipalju, kui lehm pühapäewast. Looduse poolest oli ta ka

arg, ja tegi see, et ta käsust aru ei saanud, teda üsna argpütsiks.
See oli meile ime, kuidas ja mispärast sähardune argpüks merele
soitma oli tulnud. Kui esimene tüürimees, kes, nagu enamasti koil
Inglisemehed, aga Inglise keelt üksi oskas, (inglane ütleb ju, tal
polla teist keelt tarwis oppida, tema emakeel olla maailma keel ja ta

saada temaga igas paigas lähi· See on nüüd digus küll, aga ta ei
notle sellepääle, et koik hää on, mis inimene oskab, kui n aga
nitte kurjus pole. Möni on juba oma elu paari sonaga päästnud,
nis ta tarwilises keeles hädaajal oskas. Inimene ei tea uohtkem kui tarwis, waid surmatunnini peame meie öppima) temale
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midagi seletas, siis wastas ta ikka: „yes, yes, Sir!“, see on: „ja, ja,
herra!“ sest tal oli hirmütelda, et ta aru ei saanudh. —

KNui nitüd mees käsku täitma pidi, siis ei teadnud ta taewast
ega maast, jooksis töötuppa, (sinna, kus meie tööd tegime) riistade
järele, küsis ühe ja teise käest, kes lähedal seisnud oli, mis tüüri-
mees rääkinud. Kui üksgi kuulnud polnud, mis tüürimees soowis,
siis oli mees hädas ja peitis ennast kusgile nurka.

Esimene tüürimees oli hää ja dige mees. Tema pääl seisis
koik talitus ja töö laewas, sest suurtes laewades ei tee kaptenid
tööga tegemist. Ta oli moönikord äkiline, kui ta pää täis arweid
oli. Kord oli suur seletus just meie töötoa ukse ees, mis alati, kui
wett tekis polnud, lahti seisis. Meie kuulsime koöik, mis tüürimees
rääkis. Ta ütles timmermannile: „Nüüd on meil ühtepuhku hääd
ilmad, nii et mastis suurt tööd ette wötta wöib. Minge ülesse ees—-

masti ja waadake bramsteng ) järele, tema jalg peab eselshöftis)
mädanenud olema, nagu minule madrus Fred rääkis. Wotke kitsas
peitel ühes, ajage see mitmes paigas sisse ja waadake järele, kas ta

weel kuni Kalkuttani peab, muidu peame kohe uue stengi tegema ja
ees-purjudega ettewaatlikud olema.“ Mees wastas iga kolme söna
pääle, mis tüürimees ütles, „ja, ja!“ nii et meiegi motlesime, et ta

seekord aru saanud on. Wiimaks küsis tüürimees, kes teda juba
tundis, kas ta toesti aru saanud on. „Mes, o yes, Sir!“ Ja, ja
muidugi!“ oli ta wastus. Ta waenekene polnud ühest soönastgi aru

saanud, selle pääle aga julge olnud, et meie koik kunleme ja temale
ära seletame. Tema onnetuseks ei läinud titürimees aga mitte ära,
waid tuli meie juurde, sest meie olime teda enne juba oma juurde
palunud, üht katkenud buttenklüwerpurju ) waatama, mis paigata
enam ei kolwanud, ja tahtsime teada saada, kas uus puri teha, wdi
seesama ära paigata. Et tüürimees just ukse ees oli, tuli talle see
meelde, ta astus sisse ja waene timmermann ei saanud küsida, mis
tal tarwis teha, wöi mis riista tarwis oli kätte wotta. — Esimene
asi oli, et ta kohe suure sae seina päält ühte kätte, rin teise suure
raske kirwe wottis. Tüürimees jäi teda waatama ja küsis, mis ta
teha tahab. Meie näitasime tüürimehe selja tagast temale kätega
niipalju, kui woimalik, et tal tarwis wälja minna ja masti ronidoa
on. Mees wiskas ka kirwe ja sae metsa ning lippas uksest wälja.

Tüürimees waatas purju, ütles, et sähardusest räbalahunikusi
midagi teha ei maksa, käskis une purju teha ja tahtis juba äre

minnä, kui önnetuse laps timmermann, kes wist mötelnud oli, et te

juba ära läinud, jälle sisse tormas.
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Nütüd küsis tüürimees, kuidas stengiga lugu on; ta motlesju
et mees tagasi tulnud ja käsn ammugi täitnud on. Kui nitüd mees

taewast ega maast midagi ei teadnud, nagu ilmsüüta laps tema ees

seisis ja aga ikka „yes, yes, Sir!“ kogeles, hakkas tüürimees wihaga
tantsima ja karjus tema pääle, kuidas 1a tohtiwat Inglise laewa
timmnermanniks munsterdada, kui ta mitte Inglise keelt, ega laewa
tööd ja laewaasjade nimegi ei tunne. Ta tahtwat temal palga
maha tömmata, et ta mitte käsku ei täita ja tööd ei oskawat jne.
Ta laskis meil küsida, kas timmermann teda narriks peab, woi mis
muud motted tal on? Meie sober seisis nagu hunik önnetust ehk
nagu Loti naene, kui ta soolasambaks muudeti, nii et tüürimehel
enesel, kui esimene wiha mööda läinud, temast hale oli· Nüüd sele-
tas ta meie lähi ära, mis tarwis teha oli, ja siis pühkis mees nagu
oraw masti.

Tüürimees küsis meilt, mis mees see timmermann olewat.
Meie seletasime, et timmermanni suurele hirmule kord otsa teha et

ta muidu tubli ja hää mees on, keele poolest aga nii halb lugu
olewat, et ta mitte üht ainust sona ei tea, suure hirmuga aga, ja;
ja“ ütleb. Siis andsime ka tüürimehele nöuu, et ta igakord ühe
teise läbi, kes keelt oskab, oma käsud annaks, muidu eisaagi eksitus-
tele otsa. Tüürimees aga jäigi selle juurde et mees 101 l olla, mitte
üksi keele poolest, waid ka loomuse poolest, läks ja ronis timmer-
mannile masti järele, sest ta ei uskunud teda enam. Niipalju olime

aga timmermannile hääd teinud, et ta koik käsud nüüd enamasti
meie juures sai, nii et tal enam niisugust häda ja äpardust polnnd,
kui ennemalt. Esimene käsk oli moöddud ülewal ära wötta ja pak-
sust spiirist,)mis laewas oli, uns steng teha.

Meie purjutasime sel ajal ikka louna-ohtu poole ja saime stis
ka ühel öösel kap Finisterra, Hispania poöhja-öhtu kapi, tuld näha.

Mehed oliwad see kord üsna kenad juhtunud, aga siisgi oli
hulga keskel ka paar saripukki. Köige suurem jouu- ja tülimees
päris Liverpooli Yankee, oli Charley (Tscharli)h. Ilma riide hil-
buta laewa tulnud, oli ta suur kiskuja ja teiste meeste riiete ja
asjade pruukija. Sel mehel ei olla laewa tulles muud olnud, kui
tühi lubjapiip ja wana habemenuga, millega ta igapäew habet maha
kaapis ja oma konnasilmasid ldikas. Tal oli igapäew teistega tege-
mist ja tüli, eht küll keegi tema lähedale ei länud. Köige enam

oli ta waese Läti poisi Andrease ja sakslase Aleksi seljas. Need
oliwad aga ka, Jumal hoidku iga inimest selle eest, töö juures nmii
rumalad, et päris häbi oli waadata. Neile seletades, et tal nende
rumaluse pärast raske elu olewat, sest ta pidawat nende eest tööd
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tegema, sest et nad ise mitte midagi ei osata, sundis ta neile maksu
pääle, mis nad minuti pääl digel ajal pidiwad diendama. Nad
pidiwad temale tubakat ja tikka andma, Andreas pidi temale omad
saapad laenama ja Aleks oliriided, igakord kui tarwis oli. Tuli
halb ilm, seadis Charley ennast mundrisse nagu mees ja oli kuiw,
Aleks ja Andreas aga oliwad märjad kui kassid. Piipu imes Char—-
ley hommikust öhtuni, nagu kadunud kuri Janina pasha, sest tuba—-
kas ja tikud oliwad tal priid.

Kaks meest oli aga ruhwis, kellest Charley ennast eemale hoi—-
dis; üks oli Hollandi mees Fokke, see oli poolteist korda suurem
kui Charley ise, koöige suurem inimene laewas, pool inimest, pool
elewanti, käed suured nagu leiwa labidad. Teine oli soomlane Pee—-
ter. Kord tahtnud Charley waidlemise juures Peetrit lüüa, Peeter
oli aga nagu löwi pingi päält püsti karanud, oma tupenoa wälja
toömmanud ja punnis silmadega, waht suu ees, karjunud, et kui ta
temale käe külge paneb, siis ta surmalaps on; ta ei karta sähardust
Liverpooli laewakerjajat kui Charley. Ta ärgu tulgu tema käest
midagi nöudma, waid hoidku ta enese elu, kui ta tema riietest maga—-
mise ajal hilbu selga tömbab. Ta olewat ju üsna teiste Liverpooli
paljasjalgadega walmis saanud, kui Charley olla.Lt mehed oliwad köik, üks enam, teine wähem, Charley
sulased. Ta oli ruhwis päämees ja tahtis, et koik teda pidiwad kartma.

Kord hakkas ta ka bootsmannile wastu. Wiimane oli sta
kabelgatti kraamima ühes woötnud. Laas käskis teda üht asja nii
teha, tema ei tahtnud aga mitte, pani wastu ja pruukis wiimaks
suurt suud, öeldes, mis ühel wenelasel Inglise laewas priile Inglise
mehele ütlemist olewat jne. Schultz ja mina kuulsime koöik, kahbel-
gatt oli ju meie lähedal. Meie wiskasime ju purjukindad maha, sest
meie teadsime, et Laas oma wastu suurt suud pruukida ei lase,
ootasime tapelust ja oleksime sobrale, kui tarwis, appi läinud ning
Charleyle esimest sorti nahatäte andnud, kus juures meie temale
südamesoonte sisse tungiwate hoopidega ja tema Inglise emakeele
sonadega selgeks oleksime teinud, et ta oma rusikadigusega ette ruhwi
jäägu, meist kesklaewas ennast aga eemale hoidku. Asi läks agas kui lootsime. Esimene tüürimees oli wäljas lähedal seisnud
ja seda kuulnud. Ta kargas kohe juurde, käratas mehele pääle, et
kui ta ülemate käsku mitte täita ei taha, olgu mis rahwa mehed
nad on, ja ühe poole soönaga weel korra wastu panna julgeb, siis
laseb ta teda ahelatega köweraks kiskuda, et leiwa ja wee juures
järele motelda woöib, mis seaduse pääle ta munsterdanud on, ning ta
woiwat selle pääle julge olla, et ta esimeses sadamas kohtu kätte antakse.
Selle wastupanemise lubas ta logiraamatu?) (loogbook-Journal)
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kirjutada, kui bootsmann seda soowib. — Tüürimees oli juba wana

laewa-ohwitser ja teadis wäga hästi Liverpooli rrnbartn ümber
käia. — See möojus siis ka see kord, mees oli üsna wait ja tetirahulikult tööd edasi. Schultzil oli suur kahju;, et tüürimees wahele
tuli, sest ta pidas Laasist suurt lugu ja oleks wastuhakkamise eest
hää meelega Charley pääd sugenud. Kui Charley meist mööda läks,
kutsus Schultz teda sisse ja ütles: „Kuule, sina riiukott j tülikikas,
ära sa mötle, et siin ka meiega nönda mängida wdoid, kui ees ruh—-
wis teistega. Täna Jumalat, et tüürimees wahele tuli, muidu
oleksime meie sulle nahatäie andnud, et lase aga olla. Nütüd kast
minema, muidu ma löön su selle purjupingiga ns

Mees ruttas kohe minema ja oli edespidi meie wastu köige
lahkem ja parem mees. See oli temale hääks öpetuseks.

Seda hullemini piinas ja nülgi sta aga teise ees. Teised Ing-
lise mehed, John ja Fred, oliwad tublid, möistlikud poisid, ei teinud
temaga suurt lenit ja oliwad rahul, kui ta neid aga ise rahule

lttir Ainult lter oli Charley sarnane, aga omet mitte nii hull,
i see

Köige rumalam aga laewas, nii ütelda eht täiswasikas, oli
laewapoiss Peet. Ta oli nii rumal, et teda kusagil töö
tarwitada ei saadud. Küll ta waenekene sai peksta, aga see ei aida-
nud midagi. Masti otsa ei julenud ta minna, ja kui ta kas woi
surnuks saaks löödud, ei oleks ta ka mitte üle bramsalingu ) joud-
nud. Nüi kaugele läks ta hää ilmaga. Tüürimehed ja bootsmann
katsusiwad köik temaga teha; ei hää, ei kurjaga suudetud teda ülesse,
bramstengwantidesse ), saada. Merehaige oli ta alati, kui wähegi
laenet oli. Anti temale tekis töö ette, siis wdis selle pääle kihwti
wotta, et ta suure kahju tegi. Oli tal törwaga tegemine, siis kaldas
ta selle kiwidega walgeks küüritud, peeglina hiilgawa teki pääle, prit-
sis maalitud reelingu täis, ehk kui ta mastis oli, kaldas ta törwa

ehk wärwi ülewalt purjude pääle ehk teistele kaela. Teine tüüri—-
mees, herra Kroon, mässas temaga kord kaks tundi ülewal mastis.
Ta tahtis temale näidata, kuidas kergelt üle bramaln mindatkse
Ei aidanud midagi, ta ei läinud. Kapteni proua, kes seda alt
waatas, palus tema eest kaptenit, ja see andis siis käsu, teda mitte
wägisi koörgemale sundida, kui ta i läheb. „Kukkub ta maha, siis
on wastutamine suur,“ ütles ta. Teda peeti wiimaks laewanarriks.
Nui teistel midagi, kas brassisi, fallisid ehk shootisid toömmata oli,
mis laewas laulu järele tehtakse, sest et igaüks korraga takti järele
tömbab, siis köideti tema jaoks ka nööriots ükskoik kun wantidesse
woi naelapingi külge kinni ja anti see nöör temale pihku; stis kakkus
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ta ka ähkides taklti järele sääl otsas. Kord sai ta ometi aru, et
tema kiskumine ilmasjata oli, ja siis küsis ta, mispärast ta töm—-
bama peab. Mehed seletasiwad temale, et meil kergem on, kui nad
teda ka kiskuma näewad, ja oli ta selle seletusega ka uhul Ta tegi
koik, mis teda kästi, ilma järelmotlemiseta ja oli rumalam kui kuue—-
aastane laps, ehtk ta tküll 18 aastat wana oli. Korra oliwad mere
mehed, kellele see ualja tegi, temale öelnud, talle olewat postiga
ema käest kiri laewa tulnud, mingu kajutisse kapteni juurde ja küsigu
kätte.· Poiss lippas kohe taha kajutisse ja noudis kirja. Kapten
naernud ja wisanud ta kajutist wälja. Teine kord jälle, kui meri
laenetas ja Peet jälle merehaige oli; küsinud ta löunaajal, kas siis
ühtegi rohtu selle haiguse wastu pole. Teised küsinud, kas ta siis
weel kapteni käest merehaiguse wastu rohtu polla küsinud; mingu
aga kohe tapteni juurde ja küsigu lori-kiwi (babbelstone), wottku see
suhu, pidagu alati suus, siis ei teadwatgi ta, mis merehaigus on.

Poiss jälle ruttu taha; muidugi wiskas kapten ta jälle wälja.
Kui ta meilt mööda läks, tüsis Schultz, mis tal wiga, ja kui ta
oma häda seletas, et kapten halb inimene olla ja temale lori-kiwi
eiolla andnud, andis Schultz temale omast tatkimurtud ·wanast
tahust tüki, mille poiss ka kohe suhu pistis, edespidi wäga auus
pidas ja nagu silmatera hoidis.

Teine poiss, Jim, oli tubli poiss ja ronis mastides nagu
oraw. Ka printerid oliwad tublid poisid ja tegiwad lustiga seda—-
sama tööd, mis teisedgi:

Nüüd saime jälle tuule wastu ja pidime ristlema ). Moni
kord juhtusime ristlemise juures nii maa ligidale, et tuled õösi wäga

näha oliwad. Wiimane Portugali tuli, mis meie ühel
öösel näha saime, oli kap da Roca tuli, Lissaboni, Portugali päã—-
linna, ligidal; siis ruumis tuul jälle paari päewa oruda nii et

Woride ja Madeira saare wahele kurssi pidada woisime.
Korra oleks meie söher timmermann peaaegu otsa saanud ja

seda oma süü lähi. See oli üks ilus pühapäew enne lounat, meri
oli wagune ja sügaw sinine. Atlandi suur maailmamerelaene kis
wagusalt ja kiigutas laewa pikkamööda enese turjal. Tuul oli häã,
nii et kurssi tüürida wöidi. Köik purjud oliwad pääl, nii et laew
kui tore, walge maailmatu merelind uhkesti edasi liikus. Päike pais-
tis sinise taewa küljes, mitte koöige pisemat pilwekest polnud näha.
Laewas oli koöik kuiw, tekk nagu küüritud söömalaud puhas, köil
klaar ja omas kohas. Kapten jalutas proua ja tütre seltsis kwa—-
terteli pääl, kus mees tüüris seisis ning ohwitser, 1 tüüürimees herra
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Windham, wahti pidas. Sügaw pühapäewarahu hingas laewa;
taewa mere kohal. iit

eie olime neljakesi (timmermann neljas) pruukosti söönud,
ja igaüks herra Latuse pudelist auusa andja terwiseks hää napsu
joonud, siis wöttis Schultz oma päewapildi asjad kokku ja läks
jälle oma kunsti proowima. Meie läksime ka tekki waatama, kuidas
Schultz piltisid tegema hakkab. Hulk mehi tuli kokku, ka kapten
proua ja tütrega, ning küsisiwad nad Schultzilt, kas pildid juba
paremats saama hakkawad. Mees ütles, et nüüd pildid lootyse
järele paremad saawad olema ja wöttis siis kapteni proua;
tütre ja poja pildi pääle ülesse· Mina,kes pildimeistri abi olin,
läksin oma kambrisse, kaldasin suurest pudelist haput ja mis weel

tarwis oli, olleklaasidesse. Minu mote oli, et ehk moöni Schultziga
ühes tuleb ja siis, kui wiimane oma kihwtide juurde läheb, meie
suurt wiina-pudelit näha saab, mis nende hapu-pudelite wahel seisis;
sellepärast tahtsin ma seda asja juba enne ära diendada, et Schultzil
kapi juurde enam asja ei oleks. Ma ktatsin koik aknad ja walguse-
augud kinni ja panin laterna punase klaasiga, mida selle töö juures
pruugitakse, pölema. Latern jäi laua pääle klaaside juurde seisma,
mina ise läksin telkki teiste juurde:. — Sel ajal oli aga onnetuse—-
wares timmermann kambrisse tulnud, Jumal teab mis klaasides
motelnud olema, küll wist herra Latuse whiskyt, ja ühest klaasist
rüübanud. Onneks saanud ta aga aru, et see whisky polnud, sü—-
litanud suutäie wälja; ta oli üksi suu ja keele hirmsal wiisil ära
pöletanud, nii et ta poolteist nädalat süüa ei wöinud ja suure hädaga
niipalju köhtu sai, et nälga ei surnud. — Sest ajast saadik jäime
ka meie uskuma, et herral Windhamil öigus oli, ja timmermannil
mitte koik pääs korras ei olnud.

Pilt oli seekord wäga kenasti wälja tulnud. Kapten oli wäga
roõömus ning kinkis Schultzile terwe kasti peenikesi Havanna siga—-
rid, milledest meie, tema söbrad, muidugi osa wötsime ja koöigest
südamest aitasime, neid ära suitsutada. Nüüd woetli ka laew üles
ja walmistati pilt, kus meie koöik pääl olime. j

Uhel öösel nägime Madeira saare tuld bokkbord küljes Azori
saared oliwad juba tüürbord küljes selja taha jäänud. Kui purju—-
laewad Amerikasse purjutawad, siis on Azori saared wiimased Eu—-
ropa saared, mida näha saab. Need saared, suuremad ja wäiksemad;
on 10. ohtu pikkusekraadi ning 38. poöhja laiusekraadi all; mis
kraadid selle saarte kogu keskelt läbi käiwad.

Madeira on ilus saar. Sääl on wäga pehmed ja hääd ilmad;,
lahke ja pehme, mereweerammuga täidetud öhk, nii et sinna saare
pääle paljud rikkad inimesed soidawad, kel haiged rinnad on· Sääl
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kaswab kla hää ja kuulus wein. Kes ei oleks weel mitte Madeira—-
weinist kuulnud?

Azori saari kutsutakse ka Terceira saarteks ja on nad, nönda-
sama kui Madeira, Portugali omad.

Nüüd tuliwad meil soidu pääl Kanaria saared, mis ka bakt-
bordkülge jäiwad. Need saared on sellepärast tähelepanemise wäärt
et ihe üle nende seast, nimega Ferro, nullmeridian woi pikkusesiht
läheb. Seda on juba korra targad nii sisse seadnud ja saab ia
nii peetud. Inglise mehed seadawad küll omad kaardid ni sisse,
et see null-meridian üle nende köige kuulsama tähetorni, Greenwich
(Griinuitsh) nimetatud (Londoni lähedal), läheb, prantslased rehken-
dawad, et ta üle Pariisi tähetorni, mis 1672. aastal asutatud
(kuulsa Observatoire'i — Obserwatoari), käib, wenelased lasewad
teda üle Peterburi Pulkowa tähetorni minna j. n. e., iga rahwas
woib teda omast tähetornist läbi minna lasta. Rehkenduse jüures
ei elsita see mitte, kui aga tuttaw on, kust linna üle null-pikkusesiht
on arwatud. Kui aga üleüldse sest wdoi sest pikkusekraadist räti-
mine on, ilma et juurde lisatakse Greenwichist, Pariisist, Pulkowast
eht nal siis on ta ikka Ferrost arwatud.

anari saarte päält on ka meie ilusad, kollased toa-lauljad,
kanari-linnud, pärit. Nemad elawad sääl metsades ja olen ma ühe
ilusa ja kenasti laulja linnu tkorra Grand-Canari saare pããl Las
Palmase linnas (sääl on ka üks saar selle nimega) pooleteise shil-
lingi, s. o. 72 kopika eest meie raha järele koige puuriga kokku ost-
aud. Puur oli muidugi wäike nagu ninatubakatoos, pajusarnastest

utiaern tehtud. Alati ei saa neid lindusid küll mitte nii oda—-
wasti.

Need kanarilinnud, mis Loöuna-Saksamaalt, Hartsist, tulewad,
laulawad weel paremini, kui Kanaria saarte päält toodud linnud.
See tuleb sest, et Hartsis palju linnukaswatajaid elab, kes lindusid
koige paremate eeslauljate järele laulmist wäljaöppida lasewad;
mis metsalinnukesed öppida woöiwad, kui nad wäga noorelt, pesast
ju kinnipüütud saawad, mis sääl tihti ette tuleb? Säält läheb hult
lindusid üle maailma laiali.

Mis ma see kord säält leidsin, oli ka see, et säl Hispania
sibulad (wäga suured sibulad, möni nagu pool inimese päd, häãã
magusa maoga, nii et neid wöileiwa pääãl süa wöib; neid saab ka
meie linnade poodidest osta, on aga kallid) toige odawamad oliwad,
kui ma neid ialgi maailmas olen leidnud Kas müüja eksinud woi
olin mina lahas eksinud, seda ma ei tea, ma sain aga sixpencu
(sikspentsu) s. o. kuue pentsu, umbes 23 kopika eest, arwata 40
sähardust mürakat, et neid peaaegu laewa ei joudnud kanda.

Kanaria saared on Hispania pralt.
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Nüüüd sai kurss loöunasse peetud, sest meie pidime Capverdi
saarte ja Afrika koige odhtupoolsema kapi, Cap-Verde, wahelt lähi

purjutama. ——
Wiis päewa pääle selle, kui Canaria saared ära kadusiwad,

saime ühel päewal Cap-Verdet bakkbord küljes näha. Meie olime
hästi kaugel maalt. Nüüd hakati enam hommiku poole tüirima,
turs oli löuna-hommikusse Helena saare pääle, kus kapten, kui ilmad
lubasiwad, wärsket wett tahtis wötta.

Nüüd hakati laewas, sest et umbes nädala pärast üle ekwa—-
tori ehk maapoolitaja lootsime soita, koik salajal wiisil ette walmis-
tama, et seda pruuki, mis meremehed juba wanast, wanast ajast
saadik peawad, digel wiisil pidada.

Köik meremehed, kes weel maapoolitaja üle pole purjutannd,
ristitakse sääl meremeesteks. Merejumal, wana Neptun, tuleb sääl
ise laewa ja wotab ristilapsed ette. Ni sai ka Saksa keisri wend,
prints Heinrich, omal ajal ristitud ja oli sellega rahul, nagu päris
meremees Passasiiri laewades ei tohi muidugi passastiridele midagi
teha, sellepärastgi aga ostawad ennast monikord moned herrad, tes

nalja armastawad ja mitte wäga kitsid pole, wiina ja sigaritega
ristimisest lahti. —

Meie laewas oli ju tüll mehi ja ka üks tütarlaps, teda tar—-
wis oli ristida. Kapten ise oli naljamees ja hirmutas seda waest
last ju Londonist saadik ristimisega. Ta lubas tütre wastu, et ise
päämees sääl juures tahtwat olla, kui teda toörwatakse ja tal habet
aetakse. Meil oli, neiust tähelepanemata, weel ristida: waene pigi-
lind Timmermann, kajutipoiss Bob, Riia-poiss Andreas, sakslane
Aleks, poisid Jim (Dshim) ja rumal Peet ning moölemad printerid,
Harry ja Arthur, s. o ühtekokku 9 inimest.

Saksa poiss Aleks ja Läti poiss Andreas toendasiwad hirm—-
sate wannetega, et nad ju mitu korda üle maapoolitaja käinud,
mida aga nende piinaja, Charley, mitte kuulda ei wotnud, waid
meestele pãäãle käratas, et neid, olgu nad ju kas wdoi kakskümmend
korda üle maapoolitaja käinud, siisgi ristitakse, sest nad polla neid

seadusi täitnud, mis neile sääl ette loetud, muidu oleksiwad nad

paremad meremehed olnud.
Noh, ses asjas oli nüüd küll Charly'l digus, sest molemad ei

kolwanud palju, ehk nad küll juba 5 aastat merel soitsiwad. Nad
ei osanud tööd ja tüürimehed ning bootsmann tarwitasiwad neid
ainult halwemate ja mustemate tööde jaoks.
;

Ristimisega ei näidanud aga meheb sugugi rahul olewat, sest
see käis nende aun wastu. Nad oliwad ka wist küll mitu korda ris-
titud ja nad tundsiwad seda röömu wäga hästi. Sellepärast pida—-
siwad nad salanoun, tahtsiwad moölemad Charleyle wastn panna ja

7
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selle korraga ennast ka raskest, pääle sunnitud tubaka ja tikkude
maksust lahtilüüa ning pärisorja ahelad katkimurda. Sakslane
Aleks waliti keelemeheks ja mölemad astusiwad surma ja elu päãle
Charley ette. Aleks toöstis oma hääle ja rääkis: „Kuule, Char—-
ley, meie oleme sinule koöik reis seni ajani tubakat ja tikka andnud,
oleme sind ka saabaste ning riiete poolest aidanud, ühe sönaga,
meie oleme sinu wastu inimesed olnud. Nüüd ole ka sina inimene
meie wastu ja seada asi nii, et see pagana ristimine meist mööda
läheb, sest meie oleme juba lapsepölwes ristimise läbi ristiusku
ülessewoöetud ning on meid ka merel mitu korda selle pagana risti-
misega, mida tont wötku, ju küllalt piinatud!“ Charley wastas:

Kui meie maakera ka pe wärisema hakkaks ja löhki läheks,
hui taewas kestelt tatki rebeneks ja meri täis marukoere oleks,
siisgi ei lähefs ristimine teist mööda. Ma tahan teid ristida lasta,
et teist korra meremehed saawad. See on minu wiimane soöna.“
Selle pääle wastas jälle Aleks: „Hää küll, kui meid wägisi ris—-
tida tahetakse, on meie wiimane söna, et kui koik marukoerad ja
soolikad keskelt katki rebeneks ja selle üle taewas, meri ja maakera
ka wärisema hakkaksiwad, sina üht pörmu tubakat ehk üht tikku meie
käest enam ei saa.“

Taewakene, kuidas Eharley ennast wihastas. Ta kargas
ülesse ja karjus: „Tehke ennast walmis, nüüd kukkuwad hoobid!“
Mehed, noored, tublid poisid, pidasiwad küll truuilt tokku ja katsu—-
siwad wastu panna, aga ei aidanud, kolme nelja hoobi järele
istusiwad molemad tekis, palusiwad rahu ja lubasiwad koik täita.
Selle boksimise juures woisime koöik näha, et Charley päris kunst-
boksija oli ja kunstihoopisid küll wäljajagas. Mehikesed ei saanid
temale lähedalegi. Kui nad temast kinnihakata oleks saanud, oleks
ta küll wist ka peksa saanud. Mölemad, Andreas nagu Aleks, oli—-

wad aga pooled lollid, ei olnud neil diget söjaplaani ja kaotasiwad
siis ka lahingu.

Charley pidas neile nüüd weel järelseiswa koöne, mis wäga
tähelepanemise wäärt on: „See on nüüd teie tänu, noored mehed,
mis ma teist saanud olen, mina, kes koik see aeg teie wastu nagu
isa olen olnud ja teid digele teele juhatanud, tähelepanemata munst
hääst, mis ma igapäew ja alati teile tegin. Minu wastu üles
astumise eest peab teil trahw olema. Teie peate minule nädalas
15 piipu tubakat enam maksma, kui teil juba maksta on, ning kolm
kasti tikka ka tikumaksule juurde panema. Küll ma selle eest muret

lannan. et trahwimaksu ära diendate, selle pääle woite teie julged
olla!“ —

Köik, kes seda söda ja wastupanekut nägiwad, naersiwad ruma—-

late meeste ja Charley wiha üle ning imestasiwad Charley wiimast
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koönet, sest üksgi ei woöinud aru saada, millal ta Andrease ja Aleksu
wastu isalik oli olnud. Mehed pidiwad Charleyle ka ikka tubakat
andma, kuni St. Helena saare lähedale, kus mitmed mehed kapteni

käest tubakat woötsiwad, noönda ka Charley, ja siis ise meestele selle
maksu kinkis.

Bootsmann andis nüüd meestele wili- mis tarwis oli, wärki,
wana purjuriiet, wärwi, purjuloönga jne. Mehed püüdsiwad ise merest
mereheinu, mis merejooksudes hulgawiisi ujub. Bootsmann tegi
habemeajamise noad walmis, kolmjalga pikad puumoogad, milledel
ütks külg saehammastega, teine külg noamoodu tehtud peab olema.

Kaheksa ristimise kirja, mis pääle ristimist ette loetakse ja wälja
antakse, kirjutasin mina walmis, igaühele oma moodu, mis iga mehe
kohta sündis. Preilile, kellest muidugi teada oli, et ta ennast lahti
ostab, oli kiri magusate sonadega, mis kapteni tütre kohta kölba—-
siwad, kirjutatud. Peedile ei kirjutanud ma kirja, sest ta polnud
meremees. Temale pidi merejumal noomimise-köne pidama, millest
meie lootsime, et see poissi parandaks.

Pääle seda, kui paar päewa jälle purjutanud olime, jäi tuul
üsna wagaks, nii et kolm päewa purjud maha ripendasiwad ja ööd
kui päewa laewa kiikumise juures wastu mastisid peksiwad.

Siis saime jälle tuult. Uhel kolmapäewa hommikul kuulutas
tüürimees, et asjad tarwis walmis pidada, sest arwata kell 10 jouda
meie maapoolitaja alla. Meie olime ka ju hommiku tähele pannud,
et päike toustes ka üsna püsti enam ja enam ülesse kesktaewa poole
läks. Kapten tuli kell 9 wälja ja üütles, see päew olewat prii;

minn mehed ja walmistagun koik ette, kell kümme olewat me maa—-

poo tetia pääl.
ehed, kes magasiwad, äratati üles, kapten pani tütre kajutisse

luku taha, meie kihutasime oma 8 meest ette kabelgatti wangi ning
seadsime neile wahi ette, et nad wälja tulla ei saaks.

Siis wiidi koik pütsid (laewapanged), toobrid, nöud ja anumad,
mis ial laewas oli, ette tekki ja täideti koik mereweega. Meid
oli 15 meest, kes seal juures tööd tegime. Nüüd lasti laewa ette

otsa koöwa telling wälja poole laewa, samati trepp ülessetulemise
tarwis (Fallreep), kust Neptun oma senatiga laewa tulema pidi.
Habemeajamise noad pandi dige koha pääle ja salwid tehti walmis.
uks salw oli söe- ehk kiwitörw, teine Rootsi törw, kolmas rasw,
neljas roheline seep. Ka suure haikala wäljatopitud nahk, mis ju
ammust ajast laewas oli, toodi ette.

Ilm oli ni ilus, kui selle tarwis ial soowida wodis. Wäga
pörgupalaw ei olnud ta aga mitte, sest et tuult wähe oli.

e Kaks wastk suurtükki, mis ülewal baki pääl seisiwad, laeti täis.
Mehed otsisiwad koik kraami wälja ja hakkasiwad riidesse seadma.
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Suur Fokke oli merejumal Neptun. Tal oli seljas suur, walae.wanast purjuriidest ömmeldud mantel, nagu seda Greeka jumalal
Neptunil mönikord näha on, kui ta just laenetesse maalitudei ole.
Mantli pääle oliwad mereheinad ömmeldud. Ilmatu suur wiraisttehtud habe rippus tal pölwedeni maha, suur papist tehtud kollase
wärwiga maalitud kroon oli tema pä pääl; takkudest ehk wärgist
oliwad tal ka pikad juuksed. Tema walitsusekepp oli puust tehtud,
kollaseks wärwitud kolmesakiline kalaharpun. Mereheinadturilrwad temal ümber kaela, ja nägi ta wälja, nagu päris Neptun ise.
Tema kirjatoimetaja, kel suurte raamatukaante wahel ristimise tähed
oliwad, oli Charley, ka mantli ja mereheinadega ehitud, wolts habe-
me ja juuksedega teiseks muudetud, suur kirjutamise sulg ja tindi—-
pott oliwad tal, üks koörwa taga, teine kes. Habemeajaja oli Walter.
Ta oli merelehtede lähi uöndasama wodraks tehtud, wölts habe—-
mega jne, habemeajamise noad wööwahel ja salwipotid käes. Fred,
Peeter, William, kapteni poeg, Hein, Aksel, Oskar oliwad mere—-
näkkideks tehtud ja nägiwad koledad wälja. Hein ja Afksel, kel habet
polnud, oliwad naisnäkkide riides, pikkade lahtiste juuksedega ja
imelitkkude riietega. Näkkidel oliwad koiksugu mere- ja laewaasjad
käes, kala harpunid, haikala haagid, udusarwed, korgifenderid ,
päästmise töngad“) jne. John, Eerik ja Paddy seisiwad weemuretse—-
mise tarwis kuraditeks tehtult, mustatud nägudega, sarwed pääs,
tüürud seljas, suured sabad taga, reelingute ääres. Bootsmann
Laas pidi suurtetükkide juures seisma ja nad, kui aeg käes, lahtipöru-
tama, Schultz ja mitta pidime aitama muid diendusi täitma ja kus
tarwis kella löömna, waatama, et ristilapsed ära ei pogene jne, ning
pääle koöige pidi Schultz koöik üleswoötma ja preilile pildi mälestuseks
andma. Dawid waenekene oli tüüris. Kapten oli ka sel päewal
üsna teine mees, ta nähti ära unustanud olewat, et ta laewas meie
kuningas oli. Ta oli ise igas paigas, seadis koik joonde ja öpetas
iggühte. Ees baki) ja ruhwi wahel, kus ristimine pidi ettewde—-

tama, oliwad wantidest kuni bakini signali plagud -) toömmatud, mis
koik wäga ilus wälja nägi.

Enne pälehakkamist laskis kapten igale ühele hää napsu anda,
et koik hästi julged olekstwad.

Siis joudis dige aeg tätte. Merejumal ühes näkkidega tehti
enne hästi märjaks, nii et nad wälja nägiwad, nagu oleksiwad nad

praegu weest tulnud, stis läksiwad nad koöige oma kraamiga wälja
poole laewa tellingi pääle nii et neid tan näha ei woöidud. Kap—-
ten läks ohwitseride ja pouaga taha. Nüüd kutsuti mehed ja ka
neiu wälja, kes ema tiiwade all ette tuli. Ema nähti temale sele—-

52, 58), 54), 55) wauta 111. jutu taga seletused!
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tama, mis tuleb, et ta ei kardaks. Mehed wiidi koik ette bakkli ja
ruhwi wahele, kus suur plats ja ristimise tarwis küllalt ruumi oli,
ning sääl nad ootasiwad, mis pidi tulema. Timmermann ja Peet
oliwad lumiwalged, wiimasel sungi ammuli. Korraga oli wäljas-
pool laewa tasast laulu kuulda, mis mehed ilusasti kätte oliwad
oöppinud ja mis nagu weest wälja koölas. Siis porutati kolm korda
köwasti wastu laewa külge ja merejumala passihääl karjus: -Ship
aho-!«5) Bootsmann karjus wastu: „Halloh!“ kargas baki pääle
ja fuuldi siin jälle bassihääle rääkimist: „Kas tead, et laew maa—-

poolitaja pääãl seisab. Mine kapteni juurde ja anna temale teada, et

ma tema laewapaberid ning munsterrulli) pean lähi waatama! Utle
temale, et ma laewa tulla tahan.“ Laas wastas: »Al right!s9
läks taha ja andis seda kaptenile teada. Kapten tuli teise tüüri—-
mehega ette (esimene tüürimees jäi taha tüürija mehe juurde wahi
pääle), kel paberid käes oliwad, tegi toösise näo ja käskis merejuma—-
lat laewa paluda. Seda tegi Laas, ja siis pistis ka suur haikala
kohe oma nina üle reelingü ja töugati baki pääle, kuna mina ja
Laas tema wastu wotsime. Siis tuliwad koik ükshaawal tösiste
nägudega laewa, ees Neptun, stis tema kirjatoimetaja, habemeajaja
ja isased ning emased näkid onta riistadega. Nüüd seadsiwad nad
ennast rongi, kus juures näkid haikala käespaakide (Handspaaken)
pããle tostsiwad, ja siis läks rong lauluga üimber laewa, eest taha,
tagast jälle ette. Selle käimise ajal pörutas bootmann kats suure-
tüki paukn lahti, mina ldin ja koölistasin suurt laewakella, näkid
puhusiwad udusarwesid ja Schultz püüdis Peeti kinni, kes ära poge—-
neda tahtis. Rong tuli ette ja igaüks seadis enda tarwilikn koha pääle.

Neptun astus ette ja rkis: „Aastasada aastasaja järele on

ju mööda, et iga laew, mis maapoolitajast üle sdidab, mind vma
tekis näeb, et Mina nagu Merejumal ja koöigi merede Kuningas,
järele waatan, kas asjad laewas koik digel joonel, kas meremehed
weel diged, waprad ja julged on. Ka teie tulekut kuulutas Minule
Minu postimees Delphin ) (delfin) ette, ja ootsin Ma teid juha
kolm päewa. Minu wend Aeolus, tuulte Jumal, oli teilt aga
tuule wötnud selle süü eest, et teil (nüüd waatas ta Peedi otsa,
kel voölwed wärisema hakkasiwad) üks suur wörukael laewas olema
peab, nagu Ta Minule rääkis. Küll ma selle mehe kätte leian,
sest Minu silmad waatawad inimestele neerude sisse. — Nüüd,
herra kapten, palun Minule wastata, ja sina, kirjatoimetaja, kirjuta
wana Merejumala tindiga, sbetörwaga, purjuriide närtsudest tehtud
paberi pääle: Kust Teie tulete, kuhn lähete, kui suur laew on, mis
nimi, kust pärit, mitu meest laewas, mis praht, ning pääasi, mitu

57) 58), 59), 60) waata M. jutu taga seletused!
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meest ilma ristimise theta on, et Mina neid wanal wiisil noomida
ja meremeesteks woin ristida.“

Kapten käskis tüürimeest küsimiste pääle wastust anda. See
wottis siis ka paberid ja wastas, et Londonist tuleme, Kalkuttasse
läheme, laew 1500 registertonni suur, nimi „Souvenir,“ Liverpoo—-
list pärit, 28 meest ja 2 naesterahwast (ladies), kapteni proua ja
tütar, laewas ja masinajaod ladungiks on. Ilma ristimise täheta
olewat 9 inimest laewas, 1 naesterähwas, kapteni tütar, ja 8 meest.

Seda pani Neptuni kirjatoimetaja koik kirja. Siis luges
Neptun mehed ära ja wottis ristimise ette.

Preili palus ennast suure ohwriga lahti osta tohtida, mis
Neptun ka, pääle selle, kui näkkidega nöuu oli pidänud, teha

übas.
Nüd pidiwad mehed üks teise järel spilli ) alt läbi ronima,

mis nad ka koik tegiwad, kus juures näkid neile ühe pütsi teise
järele wett kaela kaldasiwad. Spill on wäga kitsas, ja mehel, kes
paksem, oli häda küll säält lähi saada, ilma et teda kaela jooksja
wesi ära ei lämmatannd. Tühjad pütsid täideti kohe jälle uuesti,
kus juures John, Erik ja Paddy tööd tegiwad. Ma ei ole neid
ta kunagi nii ruttu ja säharduse rogunta wett ülesselööma (mere-
mehe sona ülestömbamise asemel) näinud, kui see kord.

Wiimane oli Peet, kes läbi ronima pidi, ta langes mereju-
mala ette polwili maha ning palus, et ta ennast lahtiosta tohiks.
Tal polla küll mitte midagi maksta, aga ta tahtwat kolm päewa
ilma söömata olla, kui sest hirmsast mässust eeniale minna tohiks.
— Sääl wihastas wana Neptun hirmsasti ja karjus mdirtamahäälega: „Kasi spilli alla, sa meremeeste seadüse rikkuja. 8 sa
merele kipud, kui sul siin palawas wöös, maapoolitaja all, koige
palawama ilmaga sooja merewee eest hirm on? Kasi spilli alla,
win naene, kes sa oma siinolekuga seda aunsat laewa ainult
teotad!“

Siis oli poiss ka ühe jutiga spilli all ja nii ruttu läbi, et
aga ehk 2 wdi 3 pange wett kaela sai. Nüüüd woisime koöik näha,
et poiss küll ka usin woöis olla, kui ta aga ise tahtis.

Nüüd pidiwad koöik grotmasti 2) ronima ja plagunööpi )
uusutama, mis ka koik tegiwad, muudkui Peet ronis kuni bram-
saalinguni, ) jäi sinna fuar ja ei tahtnud enam alla tulla, sest
et tal need asjad sugugi meelt mööda ei olnud. Nüüd pidi Schultz
temale järele ronima, kes teda ka onnelikult ülewalt alla poksis ja
teiste sekka seadis. — Selle järele pidiwad poisid mölematele ank—-
rutele suud andma, ja siis tuli habemeajamine.

61), 62), 68), 48) waata 111. jutu taga seletused!
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Suure toohbri pääle oli laud pandud. Sinna istus iga üks
pääãle, ja sai ta löug, kui ta tubli poiss oli, raswa ja seebiga ning
Rootsi törwaga sissemäãäritud ja pumoaga, noaküljega, kaabitud. Kui
see tehtud oli, tommati laud alt ära, niü et ta toobrisse wette kuk-
kus, ja siis kihutasiwad näkid jälle igale ühele tosina pütsisid wett
kaela. Kes halwem poiss oli, sel salwiti söe- ehk kiwitörwaga löug
sisse. Andreaseleja Aleksile määriti ka juba hästi seepi ja törwa
hammaste wahele ning ninasse, ja kaabiti neid saepoolega. Peedil
määriti sun Rootsi törwa täis ning salwiti loöug ja paled kiwitoör-
waga, et ta mitu nädalat weel nagu must inise sobia wälja nWett sai ta päha ja kaela koige wähemalt 20 pütsi. Nüüd pidi—-
wad poisid haikala ette kummardama, tema sabale suud andma ja
lubama, koik tublid ja waprad meremehed olla. Merejumal ise
pani koik neile ette, mis nad täitma pidiwad.

Siis astus kirjatoimetaja ette, kutsus mehed nime pidi ette,
luges igale ühele ristimise tähe ette ja andis kätte. Igal ühel
oli jouu järele ristimise eest summa raha maksta, mis mehed esi—-
meses sadamas, kui nad kapteni käest raha saiwad, ära pidiwad
maksma See raha sai koikide hääks ja sadamas joodi ta nahka.
Meestel oli igalühel kuus shillingit, poistel 3 shillingit, timmer-
mannil, kel suur palk, kümme shillingit maksta.

Uhe risti-tähe olen ma siia, näituseks, üles pannud:

Ristimise - kiri.

Selle läbi tunnistan Mina, Neptun, koöigi maakera pääl
olewate merede ning weede Jumal ja Kuningas, et selle risti—-
tähe ettenäitaja, Jim Robertson,, 8. augustil Inglise lipu
all söitja täislaewa „Souvenini“ pääl, mis Liverpoolist pärit,
kapten Bockholdt, Minu Koörge Senati koosistumise pääl
Minust Enesest, Minu Enese lelen mereseaduse järele maa-

poolitaja all ristitud on, pääle selle, kui ta törwa- ja seebi—-
söömise, spilli alt lähironimise, mastiotsade, ankrute ningminu tütre, haikala, saba musutamise proowide läbi näidanu
oli, et teda auusa meremehe töö juurde pruukida woöib. —

Meremehe wandega, mölemad käed püksi taskus, on ta luba—-
nud, täitsa meremees olla, nnetuses, kui koik nutawad, naerda,
siis lustilik ja röömus olla, kui koöht tühi, hää meelega ja
himuga ussitanud leiba ja mädanud liha süüa ning mädanud
wett juua, mis purjulaewas igal mehel ette juhtub, wiina
pääle maias olla ja tubakat hamba pääl hoida ning pöletada,
et teistel inimestel hirmus päält waadata on, igale tütarlap—-
sele, kes kolmesammu pääle lähedale tuleb, püüda musu anda,
kui tkaks särki on, ütks teisele anda, kes üsna ilma on, roö—
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muga töö juurde ja kurwa meelega magama minna, hädas
ja waper olla, kui naese wötab ja poegi saab, neist

wahwad meremehed teha, ja kui wiimane tund ja poöhjaminet
— tuleb, julge meelega seda teha, nagu see meremehele sünnib.

Et ta oma salwimata habeme tarwis Minu suurt kala—tiiki,
maailmamereks nimetatud, mitte peegliks ei pruugi, on tema

meremehe löug toörwa ja raswaga sissemääritnd ja ta habe
Minu Kuningliku Maja-habemeajajast, herra Merewähjast, pun
habemenoaga mahataabitud, ja on see Jim Robertson sel
wiisil meremeheks salwitud.

Sellepääãle, et see nii sündinud, on Minnu kirjatoimetaja,
herra Näkk, temale selle ristimise-kirja wälja andnud, mis alla
Mina Oma nime Oma käega kirjutanud ning Oma kolmesa-
kilise petsati wajutanud olen, ja mis kiri igas meres ja igal
ajal igast inimesest auus?peab peetama.

Kirja- ja ristimise raha, 3 shillingit, on minule digelt
maksetud.

Nönda sündinud wiiendama hommiku pikkuse all, maa-
tera poolitaja pääl Minu riigis, Atlandi maailmamerel, 8.

augustil 1890. aastal.

Nitüd tuli ka wiimane, Peet, ette. Kirjatoimetaja ütles, et
tal tema jaoks ristitähte pole. Wana Neptun astus ise ette ja
moirgas:

„Astu ette, Peet, sa taignast tehtud inimese kuju. Löö omad
törwased silmad omas torwases lambapääs üles, waata ülesse ja
alla, enese ette ja taha. Nii suur ja sügaw kui Minu riik, see si—-
nine maailma meri, nii korge ja lai kui minu wenna Jupiteri riik,
see sinine taewas, nii suur ja sügaw, nii koörge ja lai on sinu ru—-

malus, lontrus! Kes ja mis sind sundis, armast laewatekki oma

jalgadega tallama ja soökkuma, milledel dige koht oleks rätsepa laua
päãl olnud, sest sa ei jöna ju neudega mastigi ülesronida, sa tör—-

watud önnetuse hunik teiste digete meremeeste jalgade all! ʒKus

— — RNeptun, Merejumal.

— Petsati toht. Kätt, kirjatoimetaja.

3 — Merewäht, kuninglik habemeajaja.
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sinn uls on, jänes,kus on sinn süda, sarwita sikk? Kui ma sind
praegun lohki löön, sa sipelga sööja, siis saab näha olema, et sul
ka südame asemel soolikad on. Sa wana naiste närtsudest tehtud,
kel wanad pudrupoti tükid luie asemel kehas koölisewad, häbene, ra—-

puta kartus ja argtus enesest maha ja püüa mees olla, sa sawisööja.
Sinule ristimise kirja Ma anda ei woi, sest sa pole meremees.

Kui Ma sind weel kord maapoolitaja päãält leian, ja sa sharduseks
woörukaelaks oled jäänud, siis tahan ma sind karwupidi kaladele söö-
giks ette wisata. Kasi minema, sa törwatulp!“ —

Kui nüüd see ka tehtud oli, seadis rong ennast jälle ülesse, läts
lauluga ümber laewa, koöik ristitud poisid, nüüd täitsa meremehed,
ühes, ja siis seadsiwad ennast koöik ülesse, ning Schultz, kes oma

päewapildi-asjad juba walmis seadnud oli, wottis meid koiki ülesse.
Küll sest sai imelik pilt, sest merejumal ja koik näkid ning ristilap-
sed oliwad märjad nagu kaewust tömmatud kassid, wiimased weel
törwased ja raswased, Peet koige hullem, nagu pooled tondid ehk
rehepapid.

Nüüüd oli ristimine otsas, koik seati jälle koha pääle, hja siis
saatis kapten tagast wiina ette, nii et see ilus röömupäew oli ja
meile koöigile weel kauaks meelde jäi. —

Printer Arthur, kes millionäri poeg oli; maksis prütahtlikult
40 shillingit, s. o. 2 naela sterlingi oma ristimise tähe eest, ning
teine, Harry, ka rikaste inimeste laps, 20 shillingit, s. o 1 nael
sterlingi kohe wälja, mis raha bootsmanni tkätte hoida anti· —

Kell 12 ei olnud kusgil warju näha. Inimeste wari oli jal—-
gade all, laewa wari laewa all, wees Päike seisis just üle pää—-
lae taewas ning körwetas säält, et hirmus oli. Näkkide ja ristitud
meeste riided oliwad paari minuti sees kuiwad.

Meie reis oli koigest 36 päewa Londonist kuni maapvolitaja
alla olnud.

Wanal ajal on ristimise juures hullemaid tükka tehtud, laewa

pöhja alt nöör läbi tömmatud ja stis poisid ühest grotraanokist)
merde, laewapohja alt läbi ja teise grotraanokki ülesse tömmatud,
aga et sääl jumes kord poisi köht laewa poöhja all, lahti läinud
wask plaadi külles, löhti kistud, teinekord ühe poisi haikala ära
neelanud j. n. e. on sähardused surma ja eluga mängijad ettewot-

mised ärakeelatud.
Kui moöned asjad sääl ristimise juures ka lugejale natuke

toored ette tulewad, siis ütlen ma, et see asi sugugi nii hull pole,
tui juures oldakse. Meremees ei tohi ka mitte taignast tehtud olla;



106

ja on meie ees meremehed palju hullemaid asju wälja kannatanud:
Nii on Hansa) laewade pääl laewapoissa hirmsasti piinatud, nii
et seda otse jäle on lugeda·. — nn innn

Meie purjutasime ikka löuna-hommiku poole ja saime pääãle
selle, kui jälle ilma tuuleta olime olnud, hää tuulega wähe purju—-
tanud ja enamisti wastase tuulega ristlenud olime, kahe nädala pä-
rast St. Helena saart näha. Kapten sihtis laewa otse tema pääle;
ning olime meie nii kaua sääl, kui koik nöud wärske weega täidetud
saiwad, siis purjutasime jälle edasi.eSellest särest pole palju räälida. Ta on üsna üksik ja nagu
kadunud suures laias mailmameres. Ta on umbes 15 louna lai-
use- ja 12. hommiku pikkusekraadi all, ning Inglisemaa omandus.
Purjulaewad wötawad säält ikka wärsket wett, kui mööda purjuta-
wad; ta on umbes poole tee pääl, kui laew kap Verde'ist Hää-loo—-
tuse kapi poole purjutab.

St. Helena saar on aga sellepärast kuulus, et keiser Napoleon 1.,
sündinud 15. augustil 1769 aastal, sinna 1815. aastal Inglise
soöjalaewa „Bellerophonega“ ärasaadeti, kuhu ta siis 5. mail 1821.

aastal suri ja maeti. 1840. aastal toi prints Joinville Prantsuse
riigi käsu pääle tema luud säält ära Parisi linna, kus nad 15.

detsembril 1840. aastal ühes kirikus puhkuma pandi, mille nimi
„Dome des Invalides“ on. See kirik on ühes majas, ehk digemini
öeldud, ühe maja jagu, kuhu wanad soöjamehed, kes kaua aega tee--

ninud ehk raskesti haawatud, wastu woetakse ja sääl kuni surmani
ülewal peetakse, „Hötel des Invalides“ Keisri testamendis on

ka need soönad lugeda: „Mina soowin, et mu luund Seine joe
ääres, kesk Prantsuse rahwast, keda ma nii wäga armastanud olen,
puhkaks.“ „Je désire que mes cendres reposent sur les bords
de la Seine, au milieu de ce peuple francais que j'aĩ tant aimé).
Keisri maja ja haud, tema köige armsamad kohad j. n. e. saawad
saare pääl, kus ta 25 aastat, 6 elawalt ja 19 aastat surnult wii—-
bis, weel näidatnd.

Meie purjutasime St.Helenast edasi, kuni paari nädala pä-
rast Häälootuse kapi lähedale joöudsime. Sääl hakkasiwad hirmsad
tormid mässama, sest sääl oli weel talwe aeg (mis nad sääl tal—-
weks nimetawad) ja hästi tormine. Häälootuse kapp on ju kuulus
tormide poolest, ja walitsewad sääl enamasti rasked ohtutuuled.
Meil hakkas aga tuul raskesti hommikust puhuma. Nii kaua kui
meie Afrika maa taga warjul olime, läks weel asi, sest meil pol-
nud suurt merd, aga niipea kui maatagast wälja purjutasime, hakkas
India matilmameri koledate laentega laewa uputada püüdma.

65) Waata 111. jutu taga seletused.
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„Ulemised purjud, stagh ja klüwerid, oliwad kinni, ülemi
sed marspurjud reewitud,?) aan-puri ka reewitud, pesaanstag- puri

niug eesstengstagpuri oliwad ja ristlesime nönda mitu päãewa
sääl, ilma et tolligi edasi ole me saanud.

Taewas oli monikord kole must ja suured laened keesiwad ja
kahisesiwad wastu ja üle laewa, purustasiwad ja kiskusiwad lahti
ning wiisiwad ühes, mis aga jöudsiwad. Meie olime peaaegu koil
see aeg märjad. Tüüris oli alati kaks meest, kes siisgi tähele pa—-
nema pidiwad, et neid üle tüüri ei wisatud. Kole -tormihulumine
nöörides ja mastides, raade ragisemine, ilmatute laente tuhin oli—-
wad meil igapäewaseks muusikaks. 7

Kapteni prouat ja tütart polnud enam näha, nad oliwad ka—-
jutis ja woitlesiwad sääl raske merehaigusega.

Peet palus iga päew kakskümmend korda Jumalat, et ta

ometi kord weel kodu saaks ja sest porguelust, kus teda merejuma-
lad, nende kirjatoimetajad ja habemeajajad, näkid, merehaigus, lae—-
ned, tormid ja tuuled ning inimesed, kes temalt kunstironimist ja
rasket tööd nöudsiwad, piinawad, lahti pääseks. Ei osanud ta

waenekene ennast pidada, ei saanud ta ennast aidata. Niipea kui
ta tekki tuli, wötsiwad laened ja wiskasiwad teda nagu tubakakotti
ühest laewaotsast teise, kus juures teised tal mitu korda elu päästsi-
wad. Märg oli ta ööd kui päewa. Ses mässus oli ta oma lori—-
kiwigi ära kaotanud, mis talle suurt südamewalu tegi.

Laew wajus laenemäest orgu ja orust jälle mäeotsa. Laened

eetjrar teda monikord nii raskesti, et ta nagu piinatud elajas
wärises. at

Sääl jäi tuul ühel htul, korraga wähemaks, ja lapten ise
käskis purjusid juurde seada. Ulemistest marspurjudest wöeti ree-
wid wälja, besaanist ka üks rehw alumised stagpurjud, brampurjud
ja kliiwer pandi juurde. Esimene tüürimees rääkis kaptenile, et ees-

bramsteng mädanenud on ning kartma peab, et ta ehk maha mur—-

dub, kui tuul köwemaks läheb ja ees braampuri juures on. Kapten
aga, kes wihane oli, et kapist mööda ei pääsenud, ütles, küll steng
wäljapidawat. Laew oli muidu ju köwa ja oli juba teised asjad
lähiteinud ja wälja kannatanud. Purjud oliwad kord juures ja
jäiwadgi juurde, ka eesbrampuri. ;

Meie läksime Schultziga magama. Oöse kell üks oli suur
ragisemine ülewal ees-mastis, ja kui koöik wäljajooksime, saime aru,
et tuul jälle wäga koöwaks oli läinud ja ees-bramstengi, nagu herra

66) waata 111. jutu taga seletused!
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Windham kartis, maha oli murdnud. Säl rippus koil kytipimerdas ülewel, peksis ja ragises, et sirmne päält kunlata oli. Nüüd
pidi tähele panema, et ülesminemise juures kottpimedal öösel surnuks
ei saanud löödud.

Siis läksimie ka koik wanemad ja paremad mehed ülesse ning

ursennte hommikuni, kuni fkoik järje pääle, raad ja stengid tekki,
aime

Muidu läks koik hästi, muudkui John sai oma käele haiget,
Charley rinnad saiwad hirmsasti stengi ja wantide wahele pigista—-
tud, ning soöber Schultz säharduse paugu päha, et ta mastist telki
kulkunud oleks, kui ma teda kinnipidada ei oleks saanud.

Nüüd pidas kapten kursi Kaplinna pääle; meie joöudsime sinna,
wötsime lootsi ja jooksime sisse, et wiga ära parandada. Purjud
pandi kinni ja laew asendati koha pääle ankrusse. Meie wdöisime
julged olla, et paar nädalat nüüd sadamas olla saime.

Maapolitajast Kaplinna oli reis 32 päewa kestnud, mis Lon—-
donist arwatud, köigest 68 päewa wälja tegi.

Arwata Madeira saarest saadik oli meil passaat-tunl (pohja—-
hommikust, ehk küll saartewahel ja maa lähedal, wähe kuni maa—-

vboolitajani edasi aidanuid, nii et meie kaunis ruttu selle tee tegime.
Ka üle kalmide wöö (kalmide wöö on 7—s. kraadi lai wöö, poöhja
ja lönna pool maapoolitajat, kus enamasti ikka wagane on nagu
tdas; möonikord, ehk küll wäga harwa, woöiwad sääl hirmsad tormid
mässata) joudsime hästi, sest säl olime kolm späewa ilma tuuleta,
mis merejumal, kui lugeja mäletab, Peedile süüks andis. Maa—-

poolitajast löuna poole oli meil muidugi passaat-tuulega tegemist,
mis meile wastu oli. Sellepärast oli meie reis säält 32 päewa
Kaplinililii estii

uidas laew saalt jalle merde ja meie reis edasi laks, seda
jutustan järgmises kirjas.



Seletused.

1 Runner tähendab jooksja. Mees ühes ametis, kel ametiasjades
sinna ja tänna jooksta, on runner. Runner tähendah laewas ka üht nööri, mis
lähi bloktide eht üle rataste jookseb.

2) Boardingmaster on Inglisemaal, Amerikas j. n. e mees, kes teis-
tele, nimelt meremeestele, korterit, magamisekohta, annab.

3) Karawellideks (caravellos) kutsuti Hispanta laewn, mis Hispanta
ja Amerika maa wahel purjutasiwad ja kulla ning hoöbeda laadungid Ameri—-
kast kodumaale tdiwad. ;

9 Jlukwisitsion olt usu-kohus, kelle ametimehed koöige suuremate thu—-
liku piinamistega oma ohwritest tött, seda, mis nad aga ise tahtsiwad, wälja
saada püüdsiwad. Selle kohtu juures polnud tunnismehi tarwis. Pitnamtse
riistade abiga rääkis ohwer ju muidugi hirmsa elue seda, mis kohtu
wanemad noudsiwad. Koöige ropemad ja tooremad asjad tuliwad sääl ette,
kes Jesuiitide ordeni kätte oli langenud. Iguatius Loyola asutas selle ordent,
kui ta wäeteenistusest wälja astus. Ta on üks koöige uhkematest ja toreda—-

matest ohwitseridest olnud, kes küllalt naisi ja tütarlapsi kurja tee pääle weda—-
nud ja oma hinge pääle paljude inimeste önnetusi ja nende pisaratd ladunud oli.

Kui ta kurjuse karika juba wiimse tilgani tühjaks rüübanud oli, sai ta ithes
kaksikwoöitluses nii raskesti haawata, et ta wäeteenistusesse enam ei kolwanud.
Nüüüd tuli tal meelde, et ta püha mees on; ta hakkas siis ka püha elu pidama
ja asutas wiimati nimetatud ordeni, milen ta maailmale suure onnetuse,
pörgule aga koige suurema röömu tegi. Need Jesutiidid on siis ka maail-
male selgeks teinud, mis kawalus, mis wale, mis werehimu j. n. e. tähendab.
Nende ordeni meeste nimi, Jesuiit, on koige suurem soöimu nimi, mis auusale
mehele ütelda woöib, ja mdoirgawad röömuga wist köik pörgukoerad, kui see
nimi nende körwadesse tungib.

5) Bööd (squal-Böe) on wäga järsku tulewad köwad tuuled, tormid,
mis äkitselt laewa pääle kukuwad. Korraga tuleb must, moönikord nagu katki

peksetud pilw ruttu ja ruttu ülesse, raske torm puhub, enamasti wihma wöi
rahesaoga nagu kotist, wiskab laewad ümber woi purustab nende purjud ära,
tui neid ruttu kinni ei saa. Niipea kui see pilw üleläinud ovn, on ka torm
otsas ja jälle wana ilm. Biscaya lahes on ueid böösid palju aprilli kuus;
siis peab hästi tähelepanema, kui mitte purjusid, stengisid woi koöik laewa kao—-
tada ei taheta. ;

6) Stroppid on pikemad wdi lühem ad nööri silmused, mis ladungi töö
juures ja ka muijal pruugitakse.

7 Stauima on digel kombel ladungi woöi muid asju äraseadima, et
meres, kui laew mässab ja rullib, koik paiga päãle jäãäh. :

8) Liigid on need nöörid, mis purju ümber neleud on, mis purju
köwaks teewad ja temale ka dige moodu annawad. Ühel ag-purul KRaad on
suured rist-puud mastide küljes, kus purjud küljes on.) on 4 liiki: 1 raaltit,
2 seiswat liiki ja 1 alumineltik. Raaltik on ikka toige peenem. ;
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9 Spleissimine on köite ja nööride kokkujätkamine. See tehtakse nii
kunstlikult, et nöör sugugi paksemaks ei saa, mis ka olla ei tohi, kui ta näitu-
seks läbi blokkide jookseb. Kui hää spleiss tehtud on, siis ei wöi mees, kes
seda tööd ei tunne, seda kohta sugugi leida.

10) Shipping-office on riigiwalitsuse ülewaatamise all seisew kontor,

tu ntremener sdidu kontrahi ärateewad ja kust nad pääle söidu palga kätte
aawad.

11) Munsterdama on kontrahti tegema.
12) Loots on mees, kes sadama wett, tulesid, seaduseid ning märkisid

tunneb ja laewad merest sadamasse toob ning merde wiib.
13) Tokid (Docks) on sügawad, neljakandilistest raudkiwidest müüritud,

weena täidetud kaewandused, kus laewad sees on, prahti annawad ja woötawad.
Tokkidel on suured wärawad, kust läbi töusu ajal wesi ja laewad sisse ning
teised wälja lastakse. Need wärawad on nii tehtud, et nad wett läbi ei lase,
ja mödna ajal, kui meri madal on, ikka korge wesi tokkides seisab.

14) Shlepperid (dugboat-dogboot-Schlepper) on wäiksed aurulaewad
köwade masinatega, mis suuri laewi weawad.

15) Kurs (Cours) on siht, kuhu laewal tarwis purjutada on.

16) Kwatertekk on tägumine tekk, kus kapten ja ohwitserid elawad ja
tüür seisab. Uuematel, suurtel purjulaewadel on moönel ka küll tüür kesklaewas
nagu aurulaewadel, enamasti seisab ta purjulaewadel aga ikka taga. Kwater--3 on enamasti ikka wähe körgem, kui suur tekk.

17 Stentor oli üks greeklaste wnimee Trooja söjas, kel sähardune

towa hitl oli, et tema soõjakisa lahingus üle mitmesaja teiste wägimeeste kisa
uulda oli.

18) Alumine marspuri on teine raa-puri mastis, alt loetud.
19) Etteshootima tähendab, raa-purjushoodid maha kangeks toömbama,

nii et puri ennast lahti-laotab. Shoodid ou alumised purju-otsad. Ülemise

raapurju shoodid käiwad ikka alumise raa-nokkide (otsade) päãle wälja. Shoo—-
did toõmmatakse ikka tekist kangeks, kus nad ka kinni on.

20) Ulem marspuri on kolmas puri mastis, alt loetud. Tema shoodid
on alumise marsraa nokkide pääl ju kinni, sellepärast ei saa see puri ka mitte

tite Hrrin. waid et ta ennast lahti laotab, saab ülemine mars-raa üles-
eisitud

21) ülesheissimine on ülestmbamine.
22) Fokt on kdige suurem, alumine puri ees woi fokk-mastis.
28) Besaan-puri (Besahn) on suur, alumine puri koöige tagumises (bark-

laewas besaan-mastis, meil, täis-laewas ristmastis) mastis.

24 NKlüüwrid on kolmenurgalised purjud ees klüwerboomi pääl. Wii—-
mane on palk, (mast) mis laewa eesotsas üle laewäãäre kaugele walja ulatab.

26) Grot- woi suur-puri on kdige suurem, alumine puri grot- wdi

suures--, meil kestmises mastis.
26) Alumine brampuri on neljas raa-puri mastis, alt loetud.
27) Stagpurjud on kolmenurgelised purjud, mis stagide (paksud törwa—-

tud köted woi traat-nöörid, mis mastisid ja stengisid ette poole peawad) pääl
mastide wahel jooksewad.

28) Reilid (Royals) meie laewas kuues raapuri mastis, alt loetud, et

meil kaks brampurju, alumine ja ülemine, oliwad.
29) Gaffeltoppurjud tagumises,rist-mastis ülemised purjud, taga-pool

masti, mitte raapurjud, mis eespool masti seisawad.
30) Nonte gafel (ahwi-gaffel) ülemine, wäike gaffel rist-mastis.
31) Skypuri (skeipuri) meie laewas seitsmes raapuri mastis, alt loetud.
32) Fallid, need nöörid, milledega purjud heisitakse ehk ülestömmatakse.
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33) Brassid, nöörid, milledega raad brassitakse, s. o. sinna ehtk tänna
tömmatakse ja, kuidas tarwis, tuulte järele seatakse.

34) Blokid on wätksemad ja suuremad öönsad tammepuu-pakud, kus
sees üks kunni kolm ratast jooksewad. Nende rataste üle käib nöör. Blokid
teewad tömbamist kergeks.

35) Purjulöngaga ommeldakse purjusid.
;36) Tatellöng on paksem kui purjuloöng, saab litkimise juures pruugitud,

temaga mäsitakse ka nööride otsad kinni, et nad lahti ei lähe sa pandakse pãäle.
37) Shümannsgarn (Garn-loöng) on paksem, toörwatud, umbes pittsa-

nöri paksune löng, millega stagid j. n. e. ümbermässitud (kleeditud) saawad,
et netle wiga ei süunni.

38) Hüisingbendsel, peenem kui Schümannsgarn, sile ja köwa nöör,
sidumise tarwis. ;

39) Kaushid, laiad raud roöngad, mis nööri silmade sisse, et läbi ei

hööru woi purju liikidesse, kus tarwis, sissespleissitakse. : :
—

Prillid on prillide moodi käänatud raud, mis ka purju-shootidesse
pleissitakse.

41) Tali (Talje mitte Taille) on kahest blokist rataste üle lähipistetudköis. Zrn wöib suurt joöudu anda ja raskeid asju tergel wisil tosta.
412) Ruhw (Roof-katus) madruste elu hoone, enamastt ees laewas.
43) Bramsteng on üks masti-jagu. Al on mast, sitis tuleb selle üle

esimene jätk, marssteng, sits teine, bramsteng.
—

419 Eselshöft on umbes jalalatune raud röngas alama masti wot
stengi otsas, kust ülem steng läbi käib, umbes 8 jalga, monikord enam wöot
wähem saalingust, kus stengi alumtne ots sees ja ühe luku-puuga (Schlossholz)
kinni on, rorte45) Buttenklüwer on wäljaspool klüwerpuri.

46) Spiir, dige ja paks üümargune palk
47) Logiraamat (logbook-Journal) on ohwitseride käes seisew raamat,

kuhu koit ülestähendatakse, mis laewas sünnib. Igapäew kirjutatakse ülesse,
mis waht sel eht sel ajal tekis on olnud, mis kurss on, kus laew setsab, kui
palju ta jookseb j. n. e Seda raamatut peab ikka esimene titürimees.

418) Bramsaling on koht ülewal, kus bramstengi jalg sees seisab. ;
49) Wandid on need nööri- woöi traadi köted, mis mastisid ja stengisid

peawad, et nad mitte külje pääle kukkuda ei saa. Bramstengwandid peawad
bramstengi. Partuunid peawad stengisid, et nad mitte ette poole, staagid, et
nad taha poole kukkuda ei saa.

50) Ristlemine on tuule wastn purjutamine. Seda tehtakse nönda:
Kui laewal, ütleme pöhja, purjutada on, ja tuul ka pöhjast puhub, siis peab
ta, et ju tuule sisse üksgi purjutada et woi idasse ehk lääne poole pidama.
ülhe bark- wöi täislaewa-, s. o. ülepãã raghuriud wöttaiwad tuult umbes nelja
kompassstreepi päält tuulest ära. Stis peaks laew uneli streeki idasse kukkuma,
1 Norden bei Ost, 2) Nord Nord Ost, 3) Nord Ost bei Norden, H Nord Ost.
Seda wiimast ta woöih tüürida, sits on tal juba tuul purjudes ja ta ruttab
edasi Nord-Osti, aga mitte Nordi, kuhu tema päris kurs on ja kuhu ta purju—-
tama peaks. Nüüd on laewal tuul bakkbord- s. o. pahemast küljest. Kui laew

nit purjutanud on, ja kapten arwab, et küll saab, laseb ta laewa lähi tuule
käända (bout-ship teha, mis üks wäga ilus manööwer on, ja kus meremees
oma usinust peab näitama), nii et tuul stürbord- s. o. taremsst küljest tuleb.
Siis kutkub laew jälle tagasi 2) Nord Ost bei Norden, 2) Nord Nord Ost, 3)
Norden bei Ost, Norden, 5) Norden bei West, 6) Nord Nord West, 7) Nord—-

West bei Norden, 8) Nord West. Nüüd on jälle purjud täis ja läheb laew
Nord Westi. Kui nüüüd jälle küll purjutatud on, tehtakse jälle bout-ship Nord—
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Osti päãle j. ne. · Sel kombel lähendab laew ennast ikka oma sihile, pöhja
poole, sest see on just kesktpaigas Nord Ostist Nord Westi, et küll mitte otsekoöhe
järsku. Seda uimetatakse kreutsimiseks — ristlemisets.

51) Kui tuul ruumib, saab ta paremaks, ta lubab enam kursi poole
pidada.

52) e on ümmargune nööri kraamist punutud, tertuittirnetäidetud kott nööri otsas, mis laewade wahele lastud saab, et nad üksteise tül—-
gesid ei litsu ega purusta. ;

53) Päästmife xöngad on korgist tehtud, purjuriidega ületoömmatud,
walgeks wärwitud suured röngad, mis inimest wee pääl peawad ja mida pääst-
mise tarwis pruugitakse. — — 2 12

54 Bakk on ees-laewas lühikle, korge tekt, alt õnes. Tema alt jook-
sewad ankruketid läbt. ; ——

55) Signali plagud on koigis wärwides kolme- ja neljanurgelised lipud,
millede abiga üks laew teisega meres kaugelt räätida wdib.

56) „Ship ahoi!“ on kutse, kui keegi möne laewaga räätida tahab. See
ei tähenda Inglise keeli muud midagi, kui „laew ae!“ Köik maailmameremehed
on teda kutseks woötnud.

57) Munster- woi musterrull on laewa paber, kuhu meremeeste nimed
ülestähendatud on.

58) „All right!“ (01l reit) tähendab „koit on joones! häã küll!“, ja
tarwitakse seda söna e laewas.

59 Käespaagid ou suured, paksud puud, mis laewas kangideks j. n. e.

pruugitakse.
60) Delfin (Delphin) kaunis suur, ruttu ujuw kala. Ta sünnitab tka,

nagu wallaskala, elawaid poegi, ja on tal soe weri.
61) Spill on see masin ees-laewas, millega antrud ülestoõstetatkse (üles

hiiwitakse, nagu meremees räägib).
62) Grotmast on suur-mast, meie laewas keskmine.
63) Plagu nööp on koöige wiimane mastiots. Tal on see nimi, et

sinna plagud ülesse tömmatakse.
64 Grotraanokt on kestmises, suures mastis koöige alumise, suure raa ots.
65) Hansa oli kesk-ajal linnade ühendus. Ka meie Riia, Tallinna ja

Tartu linn oliwad ses ühenduses Hansalinnad. See ühendus algas Hamburist
ja oli tal yalju laewu, ning ka tublid soöjalaewad meres. Kdige enam oli neil
laewadel mäss inglastega, kes Hansa ühendatud linnade laewu püüdsiwad ära
wotta. Uks suur Hansa admiral oli Hamburi mees, kapten Kapfäunger, päris

mere· wigimeer66) Reewitud, tähendas puri wätksemaks tehtud, mittetinnipandud.
Reewimine on halwem ja raskem töö, kui kinnipanemine

67) Passaattuuled puhuwad maapoolitajast pöhja pool kuni 30. laius-
kraadini ja löuna pool nönda sama kunt 30. kraadini. Pohja poolne pas—-
saattuul puhub pöhja-hommikust (Nord Ost), löunapoolue yuhub louna-hommi-
tust (Süd Ost), nii et meil üks Nord Ost- ja üks Süd Ost-passaat tuul on.

Nende tuulte wahel on seitse kuni kaheksa kräadi lai kalmide wöo, kus enamasti
tuult sugugt pole, mönikord aga ka hirmsad tormid mässawad. Need tuuled
pyuhuwad alati ja tulewad sest, et poöhjast ja loöunast külm loöhk maapoolitaja
poole, sooja dhu asemele, woolab. Riüd peaks need tuuled üls pdhja sa teine
lduna tuul olema, aga et meie maakera ennast ümber ise enda dhtüst honmimiku
poole pöörah, on pdohjatuulest pöhja hommitn ja löuna tuulest löuna-hommiku
tunl saanud. Maal nad ei ole köwad, kaugel meres on nad stoige köwemad.



Kaplinnast Kalkuttasse.

9. septembrikun päewal 1890. aastal olime, et raske hom—-
miku torm meil ees-bramstengi raadega ja koöige takelungiga maha
murdis, Kaplinna alla joöudnud.

Meie olime reisi peal Londonist Kalkuttasse, Ida Indiamaal,
ja juba 68 päewa merel olnud.

Kaplinn on tasase mäe jala pääle trepimoodi ehitatud, ja
seisab ta Inglise Kapmaa asunduse parlamendi seaduse all. Linnal
on umbes 50,000 elanikku ja on ta Europa linnade moodi sisse
seatud ja ehitatud. Temas elawad inglased, hollandlased, saks-
lased, hispanlased, portugallased j. n. e.; mnidugi on sääl ka

juutisid. Mitmet sugu muste mehi, kafrid ja hottentottlasi, krik—-

wasid ja namaqualasi, on säl uulitsate pãäl näha; kes nende koikide
nimesid teada woib? Nägu on neil nagu teistelgi mustadel. Kui
kahega poolaastat on koos elatud, siis saab weel poistest aru.

Näd on linnas sulased j. n. e., ja ei ole neil oma suguwendadega
metsas mitte midagi tegemist.

Meie, meremehed, kes röömsad olime, et maale minna woisime,
tänasime Jumalat, et Tema tuul poole masti maha murdnud oli,
ilma et see juhtumine ühte meist ohwriks oleks noöudnud, ja et jälle
wähe maad tallata saime. Meie joime Kapweini, lasksime igaüks
kaubaajamist ja meresditu elada ning olime röomsad kui angerjad. —

Ködige ee Kaplinnas oli meie meelest säälne wein.—
aalt osteti mun wärske toidu ja materjali hulgas ka 2

süsimusta wäikest pörsast ja 6 lammast. Neile tegi puusepp eeslaewa

tallid. Kapteni nöun oli, neid signu joöulupühadeni nuumata ja siis
hääks praeks munta lasta.

Pikkade purjulaewa reiside pääl on pääasi, et mehed wärsket

liha süüa saawad. Muidu wdoib laewas palawas kui ka külmas

woöös storbuti haigus mässama hakata.
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Porsad oliwad wäga kenad, noored loomakesed. Nad peeti
puhtalt ja laewapoiss Peet, keda mun töö juurde pruukida ei woi-
nud ja ainult laewa- narriks peeti, eht lutjus ja poolemdistusega
inimeseloom, kes mere pääle niisama wähe kölbas, kui wasikas wii-
ulimängijaks, seati nende ülewaatajaks ja koolmeistriks. See oli
aga ka amet, mis Peedile wäga meelt mööda näis olewat. Sääl
juures ei pruukinud ta ronida ega oma eluga mängida, nagu ta
ise ütles. Ta armastas siis ka ostetud lambaid ja sigu nagü oma

päästjaid, nii et tihti ette tuli, et ta ühte wdi teist neist wastu rindu
pigistas ja neile südameliku musu otsa ette woi nina otsa wajutas.
Ta püdis ka terwe tööaeg nende elajatega mässata, puhastas ja
noomis neid, rääkis neile ennemuistseid juttusid, kiitis ühte ja laitis
teist, oli neile isaks, emaks, koolmeistriks, kohtuherraks ja sulaseks,
koik suure roöömuga. Tal polnud ju ka laewas ühtegi inimest, kes
tema poolt oleks olnud, sest et teda, nagu ju öeldud, laewatööde
juures tarwitada ei saadud ja ta teistele ainult ees oli. Sigadele ja
lammastele ta kaebas oma häda, kutsus neid wendadeks ja ddedekls,
keda kurb elu nagu tedagi porgulise mere pääle töuganud, ja önnis-
tas neid iga öhtu, enne kui magama läks.

Tüürimehed oliwad ka üsna rahul, et ometi töö leitud oli,
kus juures poissi pruukida wdis, käskisiwad aga hääd puhtust pidada,;
mis käsku poiss toesti ka täitis. Kui Peeti tarwis oli, süs toodi
ta alati sea-ehk lambalaudast wälja. Ta wiis neid elajaid hää
ilmaga ka tekki ja pesi neid rohelise seebiga.

Kapten röömustas wäga, kui nägi, et Peet elajaid armas—-
tas, ja andis oma walge puudli koera ka Peedi hoolde harida ja
pesta. Kapten oli mees, kel hää meel oli, kui ta inimese juurest
mone hää külje leidis. Palju kurja ja paha jättis ta laitmata,
kunagi aga ei jätnud ta hääd kiitmata. Ta ütles taga esimesele
tüürimehele: „Waadake, herra Windham, kes seda oleks uskuda
woinud, et meie Peedi rumala pää all sähardune süda täis armas—-
tust elajate wastu tuksub? Inimene, kes elajaid armastab, ei woi
halb olla; ma röömustan, et Peedil hää külg olemas on!“

Esimene tüürimees, wana merekaru, kes ainult seda inimeseks
pidas, kes tubli meremees oli, wastas, tema ei panewat seda sugugi
imeks, et Peet tubli seakarjus olla. Parem oleks olnud, kui ta
maale sigade juurde oleks jäänud, laewatuleku asemel, kus ta teda
ja teisa wihastada ja eksitada. Peet olewat teda oma rumalusega
nii wihastanud, et ta ennast kümme aastat haua lähemal tundwat.

Kapten naeris ja läks oma teed. ; 1—
Nii tuli meil esimene laupäewa öhtu Kaplinnas.
Minu sober ja ametiwend purjutegemise juures, Schultz, andis

nöuu, oöhtul maale minna. Tal oli hulk raha Londonisüle jäänud,
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ja ka minul oli weel paar shillingit. Mehed ees tahtsiwad ka
maale minna ja läksiwad kapteni juurde raha paluma, ka Charley.
Teised wotsiwad igaüks ühe naela. aga Charley tahtis 2 naela, ja
kui kapten küsis, mispärast ta niipalju tahtwat, rääkis ta, et tal
tarwis olla öliriideid osta.

Oliriideid oli mehel küll tarwis, seda teadsiwad koik; seni
ajani oli ta teiste ametiwendade doliriideid pruukinud. Kapten
andis siis ka mehele 2 naela pihku ja tahtis oma kassat pääle seda,
kui ta ka teistele raha oli andnud, juba lukku panna, kui ka rumal
Peet sisse tuli ja, mütsi käe ümber keerutades, lolli naeratamisega
wiis shillingit palus. Kapten küsis nalja pärast, mis ta enesele
selle wiie shillingi eest osta tahtwat, mis pääle poiss wastas, ene—-

sele polla tal küll mitte midagi tarwis, aga sigadele tahtwat ta saia
osta. Kapten, kes täies usus oli, et poisil pääajud mitte dieti joo—-
nes pole, tegi talle nüüd selgeks, et sigu toita mitte tema seadus
pole, waid see laewa kulu pääl sünnib. Tema töö olla ainult
neid sööta ja puhastada. Ta andis siisgi Peedile wiis shillingit
ning käskis enesele osta, mis tarwis, rahaga mdöistlikult ümber käia
ja, mis järele jääb, teiseks korraks hoida.

Muidugi oli see jälle meeste kelmistükk. Sigadele saia ost-
mine ei tulnud mitte Peedi pääst. Ta oli aga rumal küll, köik,
mis teised ütlesiwad, tegema, ilma et ta järele moötles, kas see teha
sündis wöi mitte. Ta oli nagu narriks laewas, ja oli meestel
hää naerda, kui ta jälle rumaluse tegi ja kaptenit ehk tüürimeest
wihastas. Kapten oli peenikeselt haritud mees ja ei puutunud teda
mitte kätega, kui ta teda wihastanud oli, aga tüürimehed wiskasi—-
wad teda mitu korda kajutist wälja ja kwaterteki päält maha, üks
koöik kas koöri woi karwupidi.

Peedile enesele näis see roöömu tegewat, kui ta aru sai, et

ülemaid, keda ta sallida ei wöinud, sest et nad temale tööd andsiwad,
wihastanud oli. Stis hirwitas ta röömu pärast, nagu oleks ta

ise selle rumala tüki wälja moöelnud, mida teised teda teha käskisiwad.
Teised mehed läksiwad nüüd maale, ja ka bootsmann, Schultz

ja mina walmistasime end jalutama minemiseks.
Kui ehk lugeja tükki „Paar päewa Londonis“ lugenud on,

siis teab ta wäga hästi, mis waimu laps soöber Schultz oli. Kui—-
das ta, muidu auumees, — kui laewal tööl ja pää kaine, tubli

meremees, hää ja sallitud töömees oli, aga kui maal pagana wiina—-
märjukest sai, segase meelega koöik hullumaja tembud ära tegi, nii et
ta igas linnas peaaegu rahuseaduse paragrahwidega sojas olles oma

telt E rahaga jälle digeks pidi tegema, mis koweraks
läinud oli.
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uks hää soöber Londonis, herra Latus (Letus), oli meile
(Schultzile, bootsmannile ja minule) ühe suure korwipudeli whiskyt
kauge ja pika tee pääle ligi andnud; see oli reisi pääl otsa löpnud,
ja a Schultzil wist suur wiina himu, sest et ta bootsmanni ja
ja mind ju päew otsa maale oli kutsunud. Schultzil enesel oli,
nagu ju öeldud, hää summa raha Londonist weel ligi, siisgi oli
ta ka kapteni käest weel ühe naela sterlingi wötnud, mis meid boots-

manniga kartma pani, et Schultz wiimatks oma karu- tüktka jälle
pääle hakkab. Kui ta kun woöi paar rahul oli olnud, siis oli
tal köige suurem aeg käes, jälle tükkit mängida, mille üle inimesed
imestama ja inglid tiiwadega silmad kinni katma pidiwad. Meie
saime aru,et ta säharduses hullumaja tnjus oli, ja wötsime köwasti
ette, teda hästi tähele panna ja mitte silmast lasta. Kirjad oliwad
meil kapteni läbi juba ära diendatud, ka herra Latusele, nagu lu—-
batud, meie päewapildid saadetud. Et meil muud talitust polnud,
läksime siis ka Schultzi tahtmise ja palumise pääle kohe ühesse jooma—-
majasse, kus meie sobra pääle nii suur waimustus ja lahkus lan—-

ges, et ta nägu taewalikus rahus ja röömus hiilgas. Ta käskis
kohe Stentori häälega suured karikad täita ja joi wiina, mokkadega
matsutades, nagu wasikas piima. Kui meie palusime, ettewaatlik
olla, et ta jälle äparduste sisse ei langeks, kiitis mees, et seda tema

juures sugugi ette ei tulewatgi. Ta tahtwat enesele aga wähe wai-
mustust juua, elu olewat nii ilus, homme pühapäew j. n. e. Meie
ei joonud enam whiskyt, waid Kapweini, ja oleks ehk asi üsna

hästi läinud, kui mitte puusepa- ja takelmeister, herra Bontekoe,
üks Hollandi mees, kes oma töömeestega meil laewas mahamurtud
stengi üles seadis, sinna ei oleks juhtunud. See tuli aga, niipea
kui ta meid nägi, meie lauda, noöudis juua, whiskyt ja weini, ölut
ning porterit, kühweldas raha nagu krahw wälja, oli wäga lahke
meie wastu, palus meid pühapäewaks oma juurde, lubas meile
Kaplinna näidata j. n. e. Ajas asjad noönda kaugele, et sobral
Schultzil pää peagi hästi soojaks sai.

Meie läksime nüüd koöndima: meister näitas meile ühe poe,
kust meie ankru Kapweini, paari pudelit whistyt ja konjaku ning
weel muid asju reisi pääle ostsime. Ankur ja pudelid lubas herra
Bontekoe esmaspäewa hommikul ühe oma töömehega laewa lasta
tuua ning meile salaja kätte anda, nii et üksgi seda ei ten. Siis,
kui köik diendatud oli, wiis meid meister, pats, lahke ja kena, ar-

wata 50 aastat wana mees, weel ühte suurde joomamajasse korge—-
mas linnas, kus ka mängiti ja lauldi. Ka kunstimehed, walged ja
mustad tulesööjad ja modganeelajad, näitasiwad ennast sääl.
Sinna jäime meie istuma. Schultz, kes tihti jookisid tellimas tãis,
jäi korra kauaks ära, ja kui meie teda otsima läksime, oli ta kadu—-
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nud. Meie kartsime, et talle ehk midagi paha sündinud on, ja läk—-
sime teda otsima. Ehtk küll koik joomamajad ümberringi läbi otsisime,
ei leidnud meie teda siisgi mitte. Nüüd andis meister nouu, sinna
tagasi minna, kus ta kaduma läks. Teada oli, et ta meist ära ei

pogene, sellepärast woöisime meie loota, et ta sinna ometi tagasi tuleb.
Kui sinna joudsime, öeldi meile, ta olewat sääl ju tagasi käinud,
ütks suur, pikk mees ligi. Tal olewa üks kitar (Guitarre) hölmas
olnud, ja olewat ta selle mehega jälle ära läinud, kui ta kuulnud,
et meid sääl enam ei ole. Nüüd oli meil kahju, et meie teda otsima
olime läinud. Kelneri (teenija poisi) seletusest olime aru saanud,
et see pikk mees, kes temaga ligi käinud, meie laewast madrus
Fokke oli; see meid waigistas wähe, teadsime meie ju, et Fokke üks

tublt inimene ja koöwa kui loöukoer oli, ja et tema seltsis Schultzil
midagi paha sündida ei wöinud.

Nüüüüd tuli ka salk Inglise soldatid oma punaste jakkidega,
mütsid ühe koörwa pääl, mütsi tuulerihm woölwitud Inglise ninade
all, kepid hölmas, sisse, laulsiwad oma soldati laulusid, tantsisiwad
ja kiitsiwad soönadega kui lauludega Inglise soöjakunsti ja Inglise
wahwust. Waterloo lahingust ja Sewastopoli ümberpiiramisest
lauldi, India mässus Nena Sahibi wastu tehtud wägimehe tükka
küdeti; tegusid, mis nad mustade ja teiste paganatega wöideldes tei-

nud, kiüdeti waimustusega. Poisid nägiwad toredad wälja, oskasi—-
wad ilusasti tantsida ja laulda, ka suuri whiskyklaasisid tühjendada,
aga siisgi ütles Laas Eesti keeles minule: „Kuule, kuule, neid pu—-
nasid jakkisid, nad teewad ju nii, nagu oleks nema üksi Waterloo
lahingu woitnud ehk Sewastopoli müürid maha löhkunud. Mis
nad sääl mustadest paganatest laulawad, see wöib ehk küll olla;
sääl on nad mehed, kus wibupüssidega, odadega, nuiadega ehk wana

kiwilukupüssidega ehitud paganad, kes praegusest Europa soöjakuns-
tist nii palju teadwa, kui lammas Lihawötte pühadest, nende wastu

soödiwad, ja neid nad oskawad oma nr. 1 Armstrong ruttulaadimise-
suurtetükkidega hunikusse lasta ja purustada.“ ;

Ma teadsin, et Laas Inglise soldatisid ei sallinud, ja naersin,
pidin talle aga muidugi diguse andma, sest seda teab igaüks, kes
ajalugu tunneb, et kui wana Blücher mitte Lord Wellingtonile,
Inglise wäeülemale, Waterloo lahingus appi poleks tulnud, prants-
lased nad wiimse meheni oleksiwad puruks lasknud. Ka Sewas—-
topoli müürid oleks seisma jäänud, kui Inglise mehed üksi wene—-

laste wastu oleksiwad södinud. Mitmele riigile aga, türklastele,
prantslastele, inglastele, ja Italia abiwäele wastupanna, on mui—-

dugi raskem, kui teistega koos ühe pääle kukluda. Siisgi näitasiwad
wenelased küll kokkulastud müüridest järelejäänud kiwihunikute
taga, mis wahwus tähendab. Tähelepanemata admiralidest, Nahi—-
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mowist ja Kornilowist, e nimed maailm aajaraamatusse kirjutatud
on, ja wahwadest meestest, ja nimelt Wene meeremeestest, kes nagu
mehed tegiwad, mis nende kohus isama awastu oli, oliwad lapsed seal
kantside peal suuretükkide kuulide rahe sees töös, nagu näituseks
Kosjma Gorbanjew (Kozrua lopoanrers), 14 aastat wana,
Maksim Rybaltshenko (Maxcnus Puaruenxo), kes mölemad wah—-
wuse eest midalid Georgi paela otsas saiwad, woi Nikolai Pishtshenko
Auxogaũ lamenxo), 10 aastat wana, kes enne isal abiksoli ja
pääle isa haawamist ja surma isa koha, kes suuretüki seadija ja
sihtija olnud, wöttis, ja nagu mees waenlasi maha paugutas. See
oli kümneaastane laps ta sai aga oma tegude eest ka Georgi-risti.

Kui Laas praegu weel elus on, siis ei woi Inglise wahwuse
tükid buride wastu teda ka mitte just paremqte silmadega punaste
jakkide pääle waatama waimustada.

Et see inglaste omakiitus hirmus oli pealt kuulda ja aeg
hiljemaks läks ja meister kojupoole minema hakkas, hakkasime
ka meie laewa poole minema, tahtsime weel sinna ja tänna sisse
waadata, kas ehk Schultzi ei leia, mis wiimane lootus meil nurja
läks, sest mees oli kadunud, nagu tina tuhka. Laewa lähedalt leid—-
sime teise tüürimehe, herra Krooni, kapteni poja Williamiga, joime
wiimase klaasi nendega kokku ja läksime laewa. Schultzi polnud
laewas ja nii läksime siis magama, selle lootusega, et ta öösi koju tuleb.

Hommiku kell 7 äratas mind bootsman kurwa näoga. Schultz
polnud weelgi tulnud. Kell 7 hommiku olewat madrus Charley
laewa tulnud, waene kui kirikurott, oliriided jälle ostmata. Kui
bootsmann temalt küsinud, kas ta ehk Schultzi näinud olewat, ta

rääkinud, ta näinud teda ja pika Fokket ööse parajalt, kui moölemad
kinni wiidud. Schultz püüdnud kitarri mängida, politsman kisku—-
nud tema käest kitari ära, Schultz pidanud kitarri kinni, wiimati
jäänud kitarri kael politsmani, kitar ise Schultzi kätte. Pikk Foktke
olnud hirmus purjus ja laulnud Hollandi keeles, mis nii jäledasti
kolanud, nagu löukoera möirgamine koörbes. Tema, Charley, taht-
nud meestele appi minna, aga siis mötelnud ta järele, et seda su—-
gugi tarwis pole, saab ju Fokke ise kahe politsmanniga walmis,
kui tarwis. Siisgi kuulnund nad politsmanni soöna ja tuigerdanud,
Schultz wandudes oma katkenud kitari üle ja Foktke lauldes, seaduse-
mehega ühes. See olnud umbes kell 2 hommikul.

Nüüd me teadsime, mis kellad löönud oliwad, söime ruttu

pruukosti, tömbasime riided selga, wötsime koik raha, mis meil oli,
ligi ja läksime takelmeistri, herra Bontekoe, juurde. Meie leidsime
tema kodust ja palusime nöun, mis teha. Tema naeris oma lahte,
laia Hollandi näoga, trööstis meid ja palus prunkostile. Kella
kümneni olewat meil aega, enne seda nad ei peasewat wälja, sest et
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pühapäewa hommik olla, ütles ta. Siis soime ka herra Bontekoe
lahke perekonnaga pruukosti, kus juures muidugi südamekarastus,
wana whisky ja Genever), nagu peaaegu igas Hollandi majas, ei
puudunud, ja siis läksime herra Bontekoe'ga ühes politsei pääle,
mis meistri majast mitte kaugel polnud. Sääl saime, et herra

Bontekve sealset olekut tundis ja ka oönnefs ühe tutwa politsmani
ees leidis, ruttu asjale. Kuulda saime, et Schultz ja Fokke hirmsa
kära ööse uulitsa pääl teinud ja wägisi ühte majasse sisse tungida
tahtnud. Politsman oli neid keelanud, nad aga mitte soöna kuul—-
nud, nii et sel muund pole üle jäänud, kui neid politsei pääle ma—-

gama wiia. Utks kitar oli ka politsei pääl näha, mis nende käes
olewat olnud, pöhi katki kael maha murtud. Kael rippus keelte ot—-

sas keha küljes, mis wäga kurb waadata oli.
Mehed toodi ette ja noomiti neid, kitar anti neile kätte ja

siis läksime minema. Meister wiis meid jälle oma juurde, sääl pesi—-
wad mehed eneste näod puhtaks ja harisiwad riiete pealt wangihoone
musta ja tolmu maha, nii et jälle inimese moodi wälja nägiwad.

Nüüd rääkis ka Schultz, pääle seda kui südant karastanud ja
ja koöhtu toitu saanud, oma 100 ära.

Ta oli sääl joomamajas, kus meie olime, ühe mängija käes
teises toas ühe ütlemata hää häälega kitari näinud ja, et ta ise ka

kitarimängija oli, seda mänguriista ära osta tahtnud. Mees ei
olewat seda kitarri aga müünud, waid öelnud, et tal kodus üks wa—-

nem, aga nöndasama hää häälega, kitar olla, seda wöiwat Schultz
saada, kui ligi tuleb, kodu olewad ainult paartuhat sammu eemal.

Schultz, kes mdelnud, et silmapilk tagasi wöib olla ja stis oma mängu
ja lauluga meile suurt röömu ja ajawiidet, mis pääle meie sugugi
motelnud pole, tegema saab, läinud ühes. Tee peal tulnud neile
suur Foklke wastu, kes nüüd muidugi käemeheks kauba juurde ühes
läinud. Siis waadanud nad kitari ära. Mänguriist olnud ka pä—-
ris hää ja wäga löbusa häälega, kaup läinud ühte, ja läinud nad

esimesesse körtsi raha maksma ja liikusid jooma. Sääl juures läi—-
nud enam aega, kui Schultz esiti arwanud. Kui ta Fokkega meie
juurde tahtnud tulla, ei ole ta meid leidnud ja möotelnud, et meie
laewa läinud oleme. Nüüd hakanud nad Fokkega ka laewa poole
minema, tee pääl igasse wiinamajasse sisse minnes. Sääl nad

proowinud seda mänguriista, kus juures suur Fokke tantsinud, nii
et poörandad paindunud. Nii nad elanud noönda kaua, kui pääd
nii täis olnud, et üks teist enam pole tundnud ja koöik wiinamajad
ju kinni pandud. Laewa poole minnes ja ronides olewat nad ära

eksinud, ja siis olewat Schultzil meelde tulnud, et öhtu konjak, wein

) Hollandi kadakamarjadest tehtud naps!
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ja whisky maksetud ja kaupmehe juurde jäetud. Ta arwanud nüüd
paraja aja olema, seda kaupa ära tuua, sääl juures oleks nad siis
ka weel wähe ritübata woöinud. Suur Fokle oleks siis ankrut ja
kitarri, tema pudelit kanda woöinud. Fokke olnud selle targa nöuuga
wäga rahul. Siis wiinud Schultz mehe esimese maja ukse ette, mis

aga uulitsa ääres seisnud ja mis sugugi see maja wdoi pood pole
olnud, kus meie wiin seisis. Sääl poörutanud nad wastu uksi ja
aknaid ja nöudnud oma ostetud ja maksetud kaupa. Selle pääle
teinud üks naesterahwas akna lahti ja seletanud neile, et sääl ma-

jas sähardust poodi pole, kus ostetud kaup mahajäetakse. Schultz
kutsunud siis pika Fokke oma juurde ja pidanud temale ühe suure
köne inimeste ja päälegi kaupmeeste kurjuse ja kawaluse üle, mis
kone Fokket wäga liigutanud. Siis öelnud Schultz: „Waata, soöber
Fokke, ma näen, et meie kurjaga siin läbi ei tule; nüüd ma tahan
sinule näidata, mis toonide wägi jälle korda teha wöib. Ma tahan
oma häält tösta ja kandle keeli lüüa, et meie konjak ja whisty,
meie wein ning koik teised taewalikud märjukesed nagu wihm meie
pääle sadama saawad. Tee, ma palun sind, omad körwad lahti, tee
lahti, o Fokke, ma ütlen sinule, oma suu ja silmad, et sul üksgi
kallis toon kaduma ei lähe! Sa saad nüüüd kuulma ja nägema,
tundma ja maitsma, mis sulle koöige kurwemates ja pimedamates
elutundides, teda meelde tuletades, uut troosti ja elujulgust andma
saab.“ Selle pääle pannud ta oma mänguriista siis digesse tooni,
löönud harjunud käega kuldseid keeli, töstnud oma hääle ja möirga—-
nud oma whisky-häälega nii südamesse tungiwalt, et koöik naabri
koerad ja kassid huluma ja teised koduelajad hirmuga ahelate otsas
kiskuma hakanud.

Korraga tehtud ülewal üks aken lahti, üks ümmargune, ala—-
basterwalge naesterahwa käsi sirutanud ennast ühe walge nöuuga,
mis wiimane muidu iga dige kodaniku woodi all seisab, aknast wäl-
ja, ja jooksnud pool pange poolsooja märga Fokkele, kes, sun
ammuli, toonide wäest liigutatud seisnud, nagu kuningas Herodes
Taweti ees, ja ka laulumehele, kel muidugi suu ka perani lahti oli,
suhu ja kaela ning kalli kandli keelte peale, nii et sel ilusal mängul
järsku ots tehtud. Siis olnud weel naesterahwa suust naeru, nii
hele kui hoöbe kellukese hääl, kuulda ja aken löödud kinni.

Oh, kuidas Schultz wihastanud, ta keerutanud oma kitarri
ümber pea, nagu üks Sioux-(Siu-) indianlane oma werist
sojakirwest, ja löönud wiimati kalli kitari pöhja oma otsa ees wihaga
puruks. Siis kutsunud ta Fokke, kes Hollandi keeles tuliseid wandeid
wälja kiristanud, oma juurde ja andnud temale köwa käsu, seda maja
maapinna päält ära häwitada, sinna koha pääle, kus ta müürid
seisnud oliwad, soola külwata, nii et see koht maa pääl igawese
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ajani polatuks jääb ja tulewad inimesesood weel näha woiwad, et
tema pääl üks raske wanne lasub. Enne seda aga, kui Fokke ära-
häwitamise tööd pääle saanud hakata, tulnud üks politsman, keda
see laul ja mäng, ülepää toonide wägi, ka sinna poole kutsunud oli,
ja wiinud moölemad mehed ühes pilliga kinni. Tee pääl tulnud
siis Schultz'i ja politsmani wahel, kes esimene proowida tahtnud,
kas pill weel koölbab, see kiskumine ette, kus juures sel mänguriistal,
mille eest Schultz wiisteistkümmend shillingit maksnud, kaelgi maha
murtud saanud, nagu Charley laewas bootsmanile rääkinud oli ja
kus juures ta tunnismees olnud.

Katkise pilli tahtis Schultz laewa ühes wötta fja laewapuu—-
sepal, kes üks köige peenem tiisler oli, ära parandada lasta, ning
mälestuseks pidada.

Nii oli lugu alati Schultziga. Oli seekord weel önn, et
tal trahwisid maksta polnud, ja et Fokke, üks ilmatu, kahekarujoöuuga

unene weel maja loöhkuda ei saanud. Muidu oleks asjad halwad
olnud.

Sel pühapäewal saime siis ka hästi Kaplinna näha. Herra
Bontekoe hulkus meiega ühes, seletas ja näitas meile koik mis

nägemisewäärt oli. Kui pääle loöunat hilja laewa tagasi läksime,
tänasime teda südamest abi ning lahke wastuwotmise eest.

Esmaspäewa hommikul oli meister töömeestelt ka meile oste-

tud asjad laewa saatnud. Meie seadsime nad paiga pääle ja and—-

sime ka suurele Fokkele, kes selle wiina pärast ju öö aega kinni
istunud oli, soöbraliku mooduga.

Ka laewa puusepp, kes meie seltsis oli, sest bootsman elas

temaga, mina Schultziga ühes kambris, wottis ostetud warast osa,
ja maksis neljanda jao meile käe pääle.

Nönda oli lugu Kaplinnas.
Wiimane on oma nime sest saanud, et ta Häälootuse kapi

juures on. Häälootuse kap on Afrika koöige hullemate tormide all
seisaw löuna poolne tipp. Weel hullemate tormide all seisaw maa—-

ots, kap Horn, mis aastas kümme korda enam mehi sööb, kui
ülewal nimetatud Afrika kap, ei ole juttude ja luuletuste läbi nönda
kuulsaks saanud, kui wiimane. See kap on tutwaks saannd Vasco

da Gama soitudest saadik. Ka enne teda oliwad meremehed tema
ümber purjutanud, nende poolt ei ole aga maailm tema üle diget
teatust saanud.

Ka Amerikas on enne Kristof Kolumbust Europa mehed
käinud ja nende istandused ja elukorterid hommiku- meie Europa
poole käänatud rannas, kui ka waremetes, leitud. Need on asutused
wanade Norra merekuningate ja kangelaste „Winkingerite“ poolt,
kes ilmaarwamata julgusega, teraw kangelase mook käes, iga minut
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oma eluga mängides, wäiksetes Winkingerilaewades oma sditusid
üle sel ajal tuttawate ja wodraste merede eiwa Ule Islandi
(wana Thule) saare on nad ka Amerikas käinud.

Ka hiinlaste laewad on lääne-Amerika randa jöudnud, mis
nimetatud rahwa, nüüd muidugi ju sadade aastate eest kokkukukkunud,
asutuste waremed meile näitawad.

Aga jätame kangelased! Neid tükka on wägimehed teinud sel
ajal, mille üle meil teatusi pole. Mis aga Häälootuse kapi üle

räägitud ja kirjutatud, on meil enam kui 400 aastat tuttaw, am—-

mu enne seda, kui Magelhaensi ja kapten Cooki (Mageljans ja Kuk)

suure maailmamere ja mber kap Hoorni purjutajate, wana-wana—-

isad sündinud oliwad. — Et sel wanal ajal muidugi palju usti ja
kirjutati, mida kuuldes meie praegusel ajal dlasid kehitame, on ju
arivata. Wanad Portugali kirjanikud rääkisiwad, näituseks, et Afrika
ohtu-rannas, arwata nüüdse Kongo joe ümber, ühesilmaga inimesed
ja loukoerad elada, kes wiimased nii tulise wihaga olewat, et nen—-

de luudest nagu tulekiwist tuld woöidawat lüüa.
Ka hirmsad tormid, mis Häälootuse kapi ümber mässawad,

tegiwad meremehed, kel sel korral wäga wäikesed ja noörgad laewad,
wöltsid merekaardid ja armetud teaduslikud riistad ja lel ka tunled

ja merejooksud tundmata oliwad, kartlikuks; ebaust mängis oma

koige suurema tüki juurde, nii on siis meie ajani see kap wäga
kardetud ja kuulsaks saanud.

Wana „lendaw hollandlane“ (Der fliegende Holländer) andis

ju oma hinge sääl wana kuradi kätte, ja pidada ta praeguni omas

waimudest jühitud laewas merel soitma ning igale laewale, mil-

lele ta aga wastu purjutama juhtub, pohjaminekut näitama ja
tähendama. :

Jätame ka ebausu- ja wanad jutud, räägime kahekümnendama
aastasajaga.

Häälootuse kapi juures on enamasti öhtutunled, mis igale
laewale, kes ohtusse, s. o. Europa maale purjutada tahab, wastased
on. Need tuuled woiwad kaua ja raskesti puhuda ja koledateks

tormideks töusta. Igal pool, muudkui pöhjas mitte, on lai lage
maailmameri, mis mässajatest tormidest üleskihutatud, oma mustad

mäekorged laened taewa alla töstab ja neid moirgades laewade pääle
kukkuda laseb, kus nad purustawad ning surma ja hukatust toowad.

Ka hommiku poolt ei ole hääd loota, kui maru-tormid puhuwad.

Eht küll selle kapi juures merejooksud laewa usinust wähendawad,
tui nad wastu on, sest Atlandi meres on löuna-ekwatori merejooks,
mille löuaapool jagu külma polaarjooksuga Afrika öhtu-ranna wastu

ja säält pöhja poole jookseb ja Europast Indiasse vurjutawatele
laewadele wastu on, nöndasama on India maailmameres Mozambi-
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qui kanaali-jooks, mis kapist hommiku poole jookseb (Agulhas woi
kap-jooks) Indiast Europasse purjutawatele laewadele wastu. Siisgi
ei oleks see sugugi nönda hull, kui mitte, nagu öeldud, hirmsad
tormid sääl ei mässaks. Iga maaots woi nurk, mis suurte maailma
merede wahel on, peah hirmsaid tormisid wälja kannatama, nii
Häälootuse kap kui ka temast umbes 6/ tuhat wersta kauge kap
Horn, wiimane weel koledamad ja ka wäga külmad tormid, sest et
ta umbes 23 kraadi löuna Jäämere poole seisab.

Maa töömeeste abiga seati uus steng ülesse, koöik wead paran—-
dati ära, nii et koik kahe nädala sees tehtud oli ja meie pühapäe-
wal, 23. septembril, ankru jälle üles hiiwida ja merde minna

wöoisime.
Tuul puhus koöwasti oöhtust, ja et meil esiteks hommiku poole

kurs oli, kuni pärast umbes Port Elisabeth'i koörgusel, pöhja hom—-
miku poole tüürima hakkasime, läks soit ruttu edasi. Wana „Sou—-
venier“ lendas nagu lind, rind walges wahus.

Meie teadsime, et see tuul kaua ei kestnud, sest aeg ei olnud
kaugel, kus pöhja-hommiku monsun puhuma hakkas.

Monsunid on tuuled, mis India maailmameres puhuwad ja
sest tulewad, et maa merd wastu ford enam, kord wähem, nagu
just aastaaeg, soendatud saab. üks pool aastat, maikuust kuni
septembrikuuni, puhub monsun louna-dhtust, teine pool aastat

poõhja-hommikust. Sellest on need tuuled ka oma nime saanud, sest
monsun tuleb Arabia soönast „mausim“, mis „aastaaeg“ tähendab.
Muidugi ei lähe see tuul mitte järsku pöhja-hommikust loöuna-öhtusse
üle, sääl on ikka wagad ajad wahel.

Poöhja India maailmameres on ka merejooks — kui pohja-
hommiku monsun puhub, pöhjahommikust, ja ümber käänatud, kui
loõuna-ohtu monsuni aeg on. ;

Noönda meie purjutasime siis edasi, jätsime Madagaskari, ühe
koige suurematest saartest maakera pääl (us-Guinea ja Borneo on

aga weel suuremad), La Reunioni (Prantsuse omandus, kuni 1848.
aastani Bourbon) ja Mauritius'e (1810 aastast saadik Inglise
omandus, ennemalt Isle de Françe, Prantsuse omandus) ja möned
teised saared koik baktbordkülge.

Meie pidasime nönda palju pöhja poole, kui aga woimalik,
et kui pohja-hommiku monsuni saame, meie enam hommiku poole ja
siis selle tuulega enam kurssi pidada woime. — Ilmad oliwad
wihmased.

Kesk oktobrikund hakkas siis ka loöuna-öhtu tunl wähemaks
jääma, moöni kord oli üsna ·waga. Siis hakkas poöhja-hommiku
monsun esiti tasasti, wiimaks köwasti puhuma. Nüüd hakkas rist-
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lemine pääle, pikkade hommiku poole löökidega, sai meil tuul ju
paremaks, mida enam meie laewaga hommiku poole jöudsime.

Nüüd olime suures meres ja lähenesime ristlemise abil ikka
enam ja enam wanale imemaale, Ida-Indiale.

Dah, imemaaks on Indiat ju ammugi kutsutud ja küllalt ime—-
likku temast räägitud ja kirjutatud.

India riikidel oli juba wanal, wanal ajal Egiptuse, Wönikia,
Persia ja Aleksander Sunrest saadik Helleni wdi Greeka riikidega
tegemist. India kaubad tuliwad Seleukidide ajast saadik ju tihti
Europasse. Keskajal oli aga kauplemine selle kulla- kalliskiwide-
ning würtside maaga wäga raske. Möned kaubad tullwad kara—-
wanidega läbi Asia sisemiste koörbete Kaspia ning Musta mere

ääres olewatesse maadesse, teised kaubad saiwad jälle arablaste

läbi, kes juba esimestes aastasadades pääle Muhamedi meresditusid
India maailmameres tegiwad ja ka India sadamates käisiwad,
Egiptuse maale ja saiwad säält Wenedigu, Genua ja Florenzi kaup-
meeste läbi Enropa turu pääle toodud.

Parem ja kergem tee oli aga woöimalik Indiasse, kui laewaga
ümber Afrika saadi.

Wanal ajal olewat küll Egiptuse kuninga, waarao Necho
käsu pääle (616 —6OO enne Kristuse sündimist) Egiptuse meremehed
Punasest merest wäljaminnes ja Herkulese tulpadest (Gibraltari
merekitsusest)läbi tagasitulles, ümber Afrika maa purjutannd, aga see,
kui ta töesti nönda olnud, oli kahe aastatuhande sees ammugi ju
unustatud· Ka kahe Genua mehe Vivaldi sdit, kes 1201 aastal
ümber Häälootuse kapi purjutanüd, oli unustuse rüppe langenud.

Wenedigu meeste Marco Polo (1256—1323) ja Nicolo di
Conti reisikirjad ja jutustamised, kes mehed Ida Jludias käinud
oliwad, tuletasiwad rahwastele jälle Indiamaad meelde; ja piinas
see möte wahwaid meremehi, ometi katsuda laewaga mereteel
sinna jöuda.

Nii läks ka Kristof Kolumbus wälja, üle Atlandi mere In—-
diat, mis üle ju Ptolemäus, ja Kathay't (Hiina) ning Zipangu't
(Japan), millede üle Marco Polo omas kirjades rääkinud oliwad,
otsima. Ta teadis ju, et maakera ümmargune on, ja et ta, kui
ikka oöhtu poole sdidab, India hommiku randa peab joudma. Et
Europa ja Asia wahel weel üüks suur maa, Amerika, mis oma

nime ühest reisijast nimega Vespuccio Amerigo, kes suured reisid
sääl uuesti leitud maal tegi, sai, olla wöis, ei teadnud ju Kolum—-
bus mitte, ja arwas ta, kui ta 1492. aastal Guanahani (San
Salvadori) saare pääl maale astus, et ta ühe India saare päãl
Gangese joöesun ees on. Kui ta 1493. aastal maikuul oma esi—-
mese soidu järele ka Lissabonis kuninga Johann 11 ette astus ja
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sellele ühestoodud punaseid inimesi näitas, ütles ta ka temale, nagu
Hispania kuninganna Isabellale, ta olewat neid Indiast ja Zipan—-
gust (Japanist) toonud. — Noönda on ka Kolumbus wist küll
surnud, ilma et ta teadis, et ta ühe uue maailma oli leidnud.
Sellepärast saiwad ka need saared, mis Kolumbus leidis, Lääne
Indiaks nimetatud. Kolumbuse nime järele on Löuna-Amerikas
üks maajagu Kolumbiaks nimetatud.

Ka Genua mees Cabot arwas, kui ta 24. juunil 1497. aastal
Labradori pöhjahommiku ranna Inglise kuningale Heinrich VN.
omaks wöttis, Kathay (Hiina) hommiku ranna (Suur -Haani maa)
üles leidnud olewat.

Esimeses XV. aastasaja pooles oliwad Heinrich „Meresoitja“
all alustatud meresoidud Afrika ohturanda tundma dpetanud.
Bartholomäus Dias joudis 1486. aastal oma sdidu pääl kuni
umbes 400 wersta teisele poole Häälootuse kappi, pidi aga tagasi
purjutama, sest et laewamehed kaugemale soidule wastu paniwad.
Torm oli teda ümber kapi ajanud ja merepurjutajad ise polnud
kappigi näinud. Tagasi purjutades nägi ta ainult weel Afrika loöuna—-
otsa koörge mäega. Ta nimetas selle kapi „tormikapiks, Cabo tormen-
toso.“ Nui ta aga päle tagasitulekut sest kuningale rääkis, hüüdis
see prohweti waimuga: „Ei, mitte tormikap, waid hää lootuse kap
olgu ta nimi, sest tema ümbert läheb tee Indiasse!“

Pääle Johann 11. surma astus Emmanuel Suur (1495—1521)
trooni pääle ja wöttis köwasti ette, uuesti laewu wälja saata
Indiasse teed otsima, et kaubad europlastest enestest Europasse
weetud saaksiwad ja mitte muhamedlaste läbi, kelle wöimus IX.

kuni XIV. aastasajani Indias ikka enam ja enam laiali oli lagu—-
nenud. Selle uue ettewötmise üle sai üks waper ja julge mere—-

wägimees, 1469. aastal Sinesses, Portugali maakonnas Alemtejos
sündinud Vasco da Gama seatud, kes juba omas noores pölwes
julgete meresditude lähi näidanud oli, et kartus ja argtus temal
tundmata ja sähardused sönad on, mis tema sonaraamatust sugugi
leida pole.

See mees läks siis Lissaboni sadamast wist küll 8. juulil
1497. aastal (Gaspar Corréa ütleb 25. märtsil) kolme laewaga,
mis 100—120 tonni suured, ja ühe prowiandiga, sojamaterjali ja
muu kaubaga täidetud neljandama laewaga wälja Indiasse teed
otsima. Koige suurema laewa „St. Gabriel“ kommando wöttis
Vasco de Gama oma kätte, tegi selle laewa admirallaewaks; teise
laewa „St. Rafaeli“ üle kommandas Vasco wend, Paul de Gama,
tolmandama laewa üle Nikolaus Coelho ja neljandama prahilaewa
üle Gonzalo Nunes. Tüürimeheks oma admirallaewa päle wottis
ta ühe meremehe, nimega Pero, Alanguerist, kes juba Diasega
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ümber kapi oli purjutanud. Madruseid oli köigest 148kuni 320
meest; dieti pole see mitte teada, kindel on aga, et koigest 55 meest
isamaale tagasi tuliwad.

Tormidega, halwa ilmaga ning munde äpardustega mässates,
joudsiwad koik neli laewa 7 nowembril Häälootuse kapi lähedal
olewasse St. Helena baisse, kus ankrud wälja wisati, maal pooli körgus
woeti ja wigane prowiandilaew tühjatks tehti ning ära poöletati.

20. nowembril purjutasiwad laewad ümber Häälootuse kapi,
ilma et mehed teda näha saiwad. Siis läks soit pohja poole.
Nüüd tuliwad jälle suured tormid, hirmsad mäekorgused laened kohise-
siwad üle laewade, wesi töusis korgemaks ja korgemaks laewaruumi-
des, ning mehed ei tahtnud enam edasi soita, waid tagasi purjutada.
Nad tahtsiwad Vasco de Gamale, kes edasi purjutama sundis, ja
kui ka poörgusuu ennast laewade ees lahti teeks, wastu panna ning
wägisi tagasi purjutada. See ettewoötmine tuli aga ühe laewapoisi
läbi wälja, päämehed wöoeti kinni ja pandi raudädesse siis wiskas
Vasco de Gama, ühesnduus oma kaptenite ja tüürimeestega, koik
mereteaduse raamatud merde ja ütles meestele: „So, katsuge nitüd
ilma tüürimeesteta ja raamatuteta teed tagasi leida!“

Nüüd ei jäänud muud üle, kui edast purjutada, tulgu, mis
tuleb. 21. detsembril astusiwad meresditjad ühes lahes maale,
mida nad, et jouluaeg oli, Kristuse sündimise järele Costa Natal
nimetasiwad. Nüüd purjutati jälle ikka pöhsja poole, kuni 28.

januaril laewad Sambesi pohjapoolse joesuuni joudsiwad. Sääl
sai Vasco de Gama juba segatud werega inimeste käest, kes whe
Arabia keelt oskasiwad, teada, et kaugemalt pöhjapodl suur mere-

soit on. Gama oli selle sonumi üle wäga rödmus, sest ta arwas
kohe, et see arablaste kaubasdit India ja Afrika maa wahel olema
saab, ja et ta dige tee pääl on, teed Indiasse leidma. Ta andis
jöele nime Rio dos bons sinaes (hããde tähenduste jogi), pidi aga
sääl terwe kuu aega ootama, sest üks selle ajani tundmata haigis
mässas meremeeste seas. Haigetel paistetafiwad käed, pösekondid
ja jalad, igemed töusiwad üle hammaste ja hakkasiwad ruttu mäda-
nema. See oli nüüdsel ajal meremeestel wäga tuttaw skorbut
(Scorbut, Scharbock), mis haigus ära kadus, ki rahwas wärsket
toitu maalt sai. Nüüüd saiwad mehed jälle uut elujulgust. Pohja
poole purjutades, leidis Gama Mauri linna Mozambique, sellesaia
nimega saare päẽãl, kus ju Indiast tulnud kaubad, nagu höbe, linane
riie, würtsinelgid, pipar, ingwer, pärlid ja kallid kiwid kulla wastu,
mis Sofalast toodi, ümber wahetati. Sabamas oliwad Mauri kauba--
laewad, aga sähardused armetud ja wäikesed, et Portugali mehed
imestasiwad, kuidas säharduste laewadega nii pikäd meresoidud tehti;
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muidugi saiwad nad pärast kuulda, et nende laewade juhtijatel kom—-
pass, kwadrant ja merekaardid tutwad ja pruukimisel oliwad.

Sääl, nagu ka pärast teistes Mauri ja India sadamates,
waletas Gama ette, ta olewat koige wägewamast ristiusu kuningast
wiiekümne laewaga Indiasse saadetud. Torm olewat teda teistest
laewadest lahutanud. Selle walega tahtis ta oma wäikese söjawäe
üle katte toömmata. Arablased, kes portugallaste kauplemise peale
kadedad oliwad, oliwad nöuuks wötnud, neid koöiki ära tappa. See
tuli aga wälja, ja nüüd läks Gama ruttu merele. 138. aprillil,
öhtu, tuliwad nad Melinde linna, mis 30 15 (3 kraadi 15 minutit)
löuna laiuse all seisab.

Säälne sheik oli ka küll üks Mauri mees, wöttis aga siisgi
woörad meresöitjad lahkesti wastu ja tegi Portugali kuningaga
söpruse ja kauplemise lepingun. Ta rääkis europlastele, et würtsi-
tauplusel Kalikut pääladumise koht olewat, ja andis neile nöuu,
sääl mitte wäga koörgeid hindasid pakkuda, muidu rikuwad nad
hinnad üsna ära. See sheik andis neile ka ühe India lootsi, kes
tompast ja korgusemootmist tundis ja portugallaste wana astrolabiade
ning wolts ja täis wigasid olewate merekaartide üle ölasid kehitades
naeris ja neid nähagi ei tahtnud. ;

Pääle lounadhtu-monsuni algamist ja säharduse juhiga laewas,
oli kerge asi Indiasse purjutada. 22 päewa pärast seda, kui nad
Melindest ära purjutanud, joöudsiwad nad siis ka 20. mail 1498
aastal Kalikutti, esimesed laewaga ümber Häälootuse kapi tulnud
europlased, — Indiasse. Sääl oli nüüd see imemaa waprate
meresditjate ees lahti.

Kalikutis, mis linn XIV. aastasajast saadik nagu würtsikaup—-
luse päälinn wäga rikkaks saanud oli, walitses keiser, „Samud—-
rin'iks“ (merewürstiks) nimetatud, mis sönast portugallased „Samo—-
rin“ tegiwad. Kauplemine käis sääl köwade seaduste järele ja sei—-
sis üksi mauride käes. Muidugi waatasiwad wiimased kurjade silmadega
portugallaste pääle, kes nende wöitu, kui woistlejad, wähendada woi-
siwad. Vasco da Gama sai aga kallikiwidega ehitud samorinist
lahtkesti wastu woetud ja luba, kaupa ajama hakata. Portugallased
saiwad sadamas kaubamajad ja wöoisiwad nüüd esimese kaubakoha
Indiamaal asutada. Selle asutuse üle seati Bartholomäus Dias.

Siisgi ajasiwad Mauri kaupmehed saladustega asja nönda

faugele, et hää läbisaamine samorini ja portugallaste wahel rikutud

sai. Gama tarkuse läbi ei saadud küll just weel mitte werd walada,
aga oodata oli ka seda. Gama nägi ära, et tema wäikene laewasaltk
wastu panna ei joua, ja andis sellepärast käsu, et kui ta ise wangi
langeb ehtk ära saab tapetud, pyrtugallased teda siis mitte wägisi
priiks teha woi tema surma tagasi maksta ei püüaks, waid sedamaid
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Portugaliasse tagasi purjutaksiwad ja kuningale teada annatsiwad,
et mere-kaubatee Indiasse leitud on, sest see teadus oleks kuningale
enam wäärt, kui tema, Vasco de Gama, elu.

Nüüd woöis Gama weel nönda palhju teha, et ta samorini
käest ühe kirja sai, mille läbi see Portugali kuningale teada andis,
et ta temaga kaubaajamist ja wahetust ette woötta tahab. Kui see
tehtud oli, püüdis Gama, nii ruttu kui woöimalik, Kalikutist purjude
alla minna, sest ta teadis, et sääl tema ja koikide elu sel ajal palju
wäärt polnud. Kananoris, mis ka samorini walitsuse all seisis,
täitis Gama omad laewad kalliste würtsidega ja tahtis Goa'st loöuna
pool seiswat Angedivide saarte pääl tagasisoidu juures tarwilitku
poöhjahommiku monsuni oodata. Kaks laewa oliwad wigased ja
toömmati randa. Seda silmapilku tahtis Goa walitseja pruukida
ja woödöraid ära häwitada. Portugallased oliwad aga ühe Hispania
juudi, kes ise wdöi kelle esiwanemad karawani teel sinna tulnud
oliwad, wangi wötnud, kes, kui teda hirmsate piinadega hirmutati,
Goa walitseja plaani üles tunnistas ja Gama't ühte merelahte wiis,
kus indlaste selletarwis sinna saadetud laewad seisiwad. Nüüd
kippusiwad portugallased indlaste kallale ja tuli suur werewalamine;
üks jagu neist wöeti wangi ja pidi laewapumpade juures tööd tegema.
Mees, kes Gamale plaani üles andnud, ei woinud ennast muidugi
Goas enam näidata. Ta läks Portugali maale ja laskis ennast
Lissabonis ristida, kus juures ta nime Gaspar Gama sai, ta oli

see mees, kes portugallastele selgeks tegi, mis suur tähendus Goal

i et see linn warsti pääle seda Portugalil Indias pääpunk—-
iks sai.

Monsuni algamise pääle hakkas Gama 10. detsembril 1498

koju poole purjutama. 2. januaril 1499. nägiwad nad jälle hom—-
miku Afrika randa, 8. januaril oliwad nad Melindes, kus nad jälle
lahkelt wastu wöeti. Ule Mozambique joöudsiwad nad onnelikult
Häälootuse kapi juurde, ja purjutasiwad 20. märtsil tema ümber.
Nüüd läks kurs otse pöhja-öhtusse (NN W). Ilmad oliwad pare—-
mad kui minnes, aga haigused hakkasiwad meeste keskel mässama,
kui laewad jälle ekwatori lähedale joöudsiwad. Niipalju mehi suri
ära, et ülejäänud aga häda waewalt koöige tarwilistemate töödega
walmis saiwad. Ka Vasco wend Paul de Gama sai Guinea ran—-

nal surmahaiguse. ;

Laewad oliwad nüüd juba nönda wigased, et neid Woride
saarte lähedal ainult weel hädawaewalt wee pääl sai pidada ja
Gama Terceira saare juures kinni pidi pidama. IJust sissejooksmise
junres tuli säält üks Portugali laew wälja. Möödasdites hüüti
sest laewast, nagu pruuk on: „Kust te tulete?“ — „Indiast!“ oli
tore wastus. Kapten, nimega Rodriguez, purjutas nüüd otse Lissa—-
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boni kuningale Emanuelile kuulutama, etVasco de Gama Indiast
tagasi ja meretee sinna leidnud on. 2

Nüüd saatis Gama kapteni Coelho oma laewaga Lissaboni
ette, kuhu see ka 10. juulil joöudis. Terceira saare pääl suri Paul
de Gama oma wenna hoölmas. Kurb lugu! Mees, kes koöik hädad
ja reisi äpardused ühes teinud ja wälja kannatanud, kui wenna abi
ja esimene nöuumees sajanded korrad Portugali hääks oma lumänginud, pidi nüüd, nii kodumaa lähedal, kus teda au ja rik-
kus ootasiwad, surema.

29. augustil purjutas Vasco de Gama ise Lissaboni sadamasse.
Ta oli 26 kuulisel reisil pikema soidu teinud kui poole maakera ümber.

Et suur rööm ja toredad pidud teda wastu wotsiwad, on isegi
arwata. Kuningas Emanuel nimetas ta India merede admiralits,
andis temale ja tema järeletulijatele auunime „Dom,“ pärast tegi
ta teda Vidigueira krahwiks. Köoik, kes temaga ühes oliwad olnud,
saiwad au ja rikkust.

Kui Vasco de Gama söoit ka just seda ei tähenda, mis suure
Genua mehe Kolumbuse ja portugallase Magelhan'i soöidud, kes
woöraste, tundmata, suurte maailma merede pääle ütlemata julgu—-
sega wälja läksiwad, ja Gama reis küll muud pole, kui suur ranna-

soit, on ta siisgi üks koige sunrematest tegudest, mis Europa rahwaste
politika elule uued teed näitas. Wanad kaubateed Indiasse jãi—-
wad käimata, ja Wenedigu linna, uhke Adriamere kuninganna, tore-
dus ja rikkus hakkas aastast aastani kahanema.

Gama reis tegi, et maailma kaubaajamise üks osa maalt mere

pääle langes. Wenedigu asemel oli nüüd Lissabon India pää kauba-
ladumise plats Europas, mis ka Saksamaa linnadele, Nürnbergile
ja Au bnn rasted hoobid löi.

i fa praegune Hispania ja Portugal ammugi enam seda ei
ole, mis nad oma suurel minewikul oliwad, jääb neile siisgi ilma
waidlemeta see au, et nad Europale uned maad ja mered on awa--

wanud ja uued teed näidanud.
1502. kuni 1503. aastani tegi Vasco de Gama teise sodidu

Indiasse, kus juures ta hommitu Afrika saared, Amirandid, leidis
ja samorini walitsusele Indias otsa tegi. Kolmas kord, juba wana

mehena, läks ta 1524. aastal jälle Indiasse, seda maad walitsema,
sest ta oli selle maa asekuningaks (wiitsekuningaks) nimetatud. Aga
juba 24. detsembril selsamal aastal suri ta Kotshinas, kust tema

luud 1558. aastal Portugaliasse toodi.
India on kahe poolsaare pääl, mille nimed Ees-India ja Taga—-

India on. Nende poolsaarte wahel on Bengali merelaht. Taga-
India on löuna Hiinamere ja Bengali merelahe wahel.
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Troopide palawus, mereniiskusega tidetud ohk ning suured joed,
mis Ees-Indias jooksewad, teewad, et see maa ilmotsata wiljakändja
on.lndus, Ganges (püha Ganga) ja Bramaputra on koöige suure-
mad neist jögedest: Hoolimata ilmatu suurtest farridest (Farren) ja
rohtudest, nagu nimelt pambus, kaswasiwad sääl, mitte üksi riis,
will, suhkru pillitoog/ enam kui 40 sugu palmisid, mönikord suurte
metsade kaupa, waid ka bananid (India wiigipuud, mis oma oklksa-
degamaa pääãle ulatawad ja sääl jälle juuri Alööwad), leiwapund,
koige kallimad würtsid, nagu pipar, ingwer, tsimt (Zimt), muskat-
pun, würtsi nelgid j. n. e.

Niisketes kohtades ja orgudes kaswab pambus nii paksult koos
(tshunglid), et sääl metselajatel päris paradiis elada on. Sähar—-
dustes tshunglites elawad siis ka elewandid, rinotserosed (ninasar-
wikud, tiügrid ja, kus maa hästi soone on, koöige kihwtisemad maod.

urc rohumaad on, elawad pühwlid; ka kamelisid on Indias
üllalt.

Rahwas Ees-Indias (umbes 250 miljoni; sest on hindud)
on Arieride soost, fes 2000— 1400 enne Kristuse sündimist Hindos-
tani ära woitsiwad. See rahwas on neljasse seisuseklassi (Kasten)
jaotatud. Esimeses, koige körgemas, seisuses on Bramanid wöi
preestrid, teises seisuses on Kshatrijad ehk söjamehed, kolmandas
Vaissjad ehk poöllutöömehed ja käsitöölised, ja neljandas on Sudrad
ehk sulased.

Nii oli see juba 3000 aasta eest, nii on ta praegu.
Seisustest wäljajäetud on Pariad, wanad Indiamaa elanikud,

kes, kui Arierid Indiamaa ära woitnud oliwad, mitte nendega kokku
ei sulanud, nagu see muidu teiste maade ärawditmiste juures möni-
kord on olnud, waid kes sest ajast saadik wiha ja pölgtuse all on.

Neid ei peeta puhtaks ja ei tee üksgi indialane nendega tegemist.
Kui üks Hindu mees üht pariat puutub, tema ihu wdoi riietega wä—-

hegi kokku juhtub puutuma, lükatakse ta seisusest wälja ja jääb
ise pariaks. Kui, näituseks, üks Braman könnib, ja üks paria temale
wastu tulema juhtub, peab paria tee pääle maha heitma, et
tema wari ehk mitte Bramani pääle ei langeks ja wiimase puhtust ei
rikuks. Pariasid on hää hulk ja elawad nemad, ehk digemini
suurem jagu neist, ütlemata suures waesuses, nad koöik on aga po—-
latud ja wihatud hindudest, enam kui jäledad maod ehtk stkorpionid.
Nende seas on noöndasama häid inimesi, kui teiste rahwaste hulgas,
ja nii monigi neist on südame poolest rohkem wäärt ja enam ini-
mene, kui kolm uhket Bramani. See on kole ja kahju küll, et üks ini-
mese sugu sellepärast ükst wihatud ja poölatud saab, et ta just see
sugu on, mis ta on;, ja mitte üks teine, ehk et inimest halwemaks
peetakse, et ka sest rahwast sündinud on, nagu wöiks inimese laps ene-
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sele ise wanemad wälja walida. — Ka teised rahwad ütlewad, kui ühest
inimesest teised ennast tagasi hoiawad ja temaga midagi tegemist teha

ei taha: teda wihatakse nagu pariat. — Ihu poolest pole hindude ja
pariate wahel suurt wahet, aga keeled on teised.

Ilma nende rahwasteta on Indias weel elamas muhamedlasi
ja ka ristiusu inimesi Europast.

Aria- indlaste wöi hindude usk on Brama usk, pime ja ilma

armuta ust. Nad auustawad omas usus üht loojat ja ka üht pu-
rustajat, rahwitajat Jumalat. Neil on ülepäãã palju jumalaid,
nagu Brama, Siwa, Wishnu, werine Bowani j. n. e., kelle kujud
tewplites kiwist wälja raiutud ja ka muust materjalist tehtud on. —

Benares'se linnas, Dshagarnathis ja Delhis on kuulsad templid.
Bombay linna lähedal on kuulsad, kaljude sisse raiutud templid.
Nimelt on Elloras nöndanimetatud „jumalate mägi“, 1 penikoo-
rem piktk, ülewalt kuni alla wälja raiutud, ni et ühed templid teiste

kohal seisawad. Sääl on 20 templit üksi jumala Siwa jaoks.
Templisid on Indias tuhandete kaupa, möned ju waremetes, möned

preestritest ikka weel wähe joones peetud ja pruugitud, eht küll ju pool-

waremetes, metsades ja kaljudes, maa all ja maa pããl. Nende püha
tiri on Sanskrit. Polgtuse ja raskete töbde lähi on alamgtes sei-

sustes olewatel inimestel raske elu, ka ei anna nende ust neilemitte
seda troosti, mis nãituseks Risti ehk ka Muhamedi usk oma lastele
annawad, nii et Bramani usulised pääle surma paremat olekut enes-

tele ette seada ei oska, kui igaweses rahus, igaweses „Eimidagis“ ise

„Eimidagi“ olla.
Suurte ja püühade templite juurde rändawad aastas tuhanded

ja tuhanded usurändajad koige kaugematest India maakondadest kokku.

Delhisse, kord „Maailma kadedus“ nimetatud, kus kord Suur -Mo—-
gul elas ja kus weel 1700. aastal 2,000,000 inimest olla elanud,

Benaressesse (kus Bramanide ülikool ja hulk templisid on), Dsha—-
gatnathisse Hindu usurändajate Metka) j. n. e. tulewad, kui suured
püühad on, kümned tuhanded usurändajad kokku. Nende kokkutulekute
säbi saab kaubaajamiue ja käsitöö suurt edu, aga ka kurjadele, tülge-

hakkawatele haigustele, katkule jakolerale, loodakse selle läãbi sündimise

tohad, kust nad üle terwe Indiamaa ja weel kaugemale selle suure
usurändajate hulga läbi laiali kantakse.

Brama usuliste seas on palju inimesi, kes nii täis usuhullus-
tust on, et nad enestele koige sunremad piinad, usu auuks ja oma

hinge hääks, pääle panewad. Kui Delhis suur, hirmus raske ju—-
mnalate wanker, mida elewandid weawad, pühade ajal ümber sdoitis,
lasksiwad endid tosinate kaupa usu-waimustusega täidetud hindusid
wankri rataste all puruks ja pudruks sdita, et — nad omas mee-

lest püha — surma sureksiwad. Tosinate kaupa on usuhullustusega
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täidetud hindusid püha Gangese joökke karanud, ennast krokodilidest
otse süüa lasknud, enestele önnist ja püha surma soowides.

Inglise mehed on küll tööd ja waewa näinud, sähardusi usu—-
pimeduses ettewöetud tegusid ja tooreid kombeid ära häwitades.
Awalikult ei tehta sähardusi tempusid ka mitte enam; et aga salaja
küllalt weel niisuguseid tükka ette tuleb, seda teawad ka Inglise mehed
wäga hästi.

Mis piinad usurändajad ja fakirid, India pühad mehed, enes—-
tele pääle panewad ja wälja kannatawad, on ime kuulda ja lugeda.
Niü on ette tulnud, et üks usurändaja, kes ühest kaugest maakonnast
püha Delhi linna rändas, oma pattude pärast enesele ette woötnud
oli, seda teekonda, umbes 2000 wersta, sel kombel ära käia, et ta ikka
köhuli maa pääle wiskas, üles töusis, jälle maha wiskas, jalad just
sinna, kus pää oli olnud j. n. e., nii et ta oma ihupikkusega selle
tee ära moöötis. Kui lugeja järele moötleb, et see mees, kui ta ka 7

jalga pikk oleks olnud, iga wersta pääl 500 korda ja 2000 wersta

pääl 1, 000,000 korda maha wiskama ja ülestöusma pidi, mitu aas-
tat ta sääl juures nii tööd tegi, siis peab lugeja küll arwama, et

see jumal, olgu ta Brama, Wishnu woi Siwa, kellele rändaja oma

nuenisege nalja arwas tegema, temale wist küll köik patud andeks
andis.

Nönda on, näituseks, ette tulnud, et üks usuhullusega täidetud
fakir kusgil puu alla ehk mujale möne koha pääle ennast ülesse seadab
ja nagu pun seisma jääb, käsi rusikaks tehtud ja püsti töstetud, ja seda
aastate kaupa Jumala auuks wälja kannatab, kuni tal juuksed üle
selja maha kaswanud, tema pää pääl juuksete sees linnud pesad tei—-
nud ja ta sorme küüned, et käsi rusikas, läbi käeselja wälja kaswa—-
nud on. Püdsti pun naal ta magab, ja saab ta toidetud möödamine-
jatest usulistest, kes sähardust usukannatajat koörges auus ja pooleks
jumalaks peawad.

See on ime ja kölab nagu lapselik wale, on aga töst. Kes

a usu, püüdku India Brama usu üle enesele kirjandust mu-

retseda.

Teised on jumala auuks ette wötnud suurte, raskete ja koörgete,
jalgade alla nööritud pottide pääl oma elnaeg käta, moöned lasewad
raud haagid läbi oma liha haakida ja ennast puuoksade külge üles

riputada j.n.e., j.ne., j.n.e.
Sest usust on ka mitmed koörwalised oksad wälja kaswanud,

nii näituseks ärahäwitamise jumalat auustajad, kes werist Juma—-
lat Bowani teeniwad ja tapmisega ning inimeste elu ärahäwitamisega
jumalale meelt mööda olewaid tegusid tegema asuwad. Neid mehi
nimetatakse „Thugideks,“ (kägistajateks), sest enamasti tapsiwad nad
omad ohwrid kagistamise wisil Mis wara ehtk rikkus ohwritel
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ligi oli, tuli tagistajatele muidugi kasuks, nii et see usk neile mees—-
tele hästi toitew oli. tksgi teekija ei olnud tee pãl nende eest
julge. Bowani sulaseid oli ju tuhandete ja tuhandete kaupa üle
terwe Indiamaa. Nad on aastasadade jooksul, wöib olla, miljonisid
ära tapnud. : ——

Benaresse linna lähedalt leiti üks mets, kuhu tnhanded ohw—-
rid. Jumal teab, mis ajast ju, maha maetud oliwad.

Inglise walitsus haklkas neid kägistajaid ära häwitama, iga-
üks neist, kes kätte saadi, tapeti ära. Nad köideti suurtükkide suude
ette ja lasti puruks, nii et soolikad dhus ümber lendasiwad.
Nende wastu pidi koige kurjemate nöuudega astuma, ja ei ole neist
praegusel ajal mitte enam palju kuulda. Arwata on, et nad ehk
sala weel kusgil India maanürgas, kuhu Inglise woöimukäsi hästi
ei ulata, oma tööd teewad. Kes seda woib teada? Ka see tegi
Inglise meestele palju tööd, naesterahwa poletamist ära häwitada,
oli see ju indlaste juures pruut, et, kui üks rikkam ja korgem ind-
lane suri, tema surnukehaga ka tema naene elawalt ära poletati.

Brama usu ja usuliste üle on palju raamatuid kirjutatud —

walitanr ja lloetagu!
aga-Indias on ka suured joed, mille weerikkus ja louna—-

öhtu monsuni wihmaaeg ka seda maad wäga wiljarikkaks teewad.
Ka sääl kaswab pipar ja puu-will nönda hästi kui Ees-Indias.
Jravadi jogi on häã weetee kuni ohtu-Hiina piiri lähedale.

Inimesed, Indo - hünlased, langewad kahte jakku. Ohtus
(Siam ja Barma) on enam India elu, hommikus (Annam) täitsa
Hiina elu ja Brama usust sündinud, enam puhastatud Buddha uft.

Ees-India on peagegu koik Inglise walitsuse all. Inglise
kuninganna Wiktoria nimetas ennast 1876. aastast saadik ka IJudia
keiserinnaks. Taga - Indias on Inglise meestel üks maakond,
British-Barma (pääkaubalinn Rangun, umbes 135,000 inimest,
kust palju riisi wälja weetakse) ja prantslastel Cochinchina (Kotshint-
shina). Annam, Siam, Barma on ise rügid ise walitsusega.

Jah, see on imemaa India, kus pilweta taewast päike pais-
tab ja öhk nii palaw on, et ta silmade ees wäriseb, kus ilmatud
elewandid peaaegu inimese moistusega inimestega ühes tööd teewad,
kus werehimulised Bengali kuningatügrid tshunglites ja thuugid
metsades ohwrite pääle luurawad, kus koöige kihwtisemad maod pöh—-
jatu ilusate lillede all oma kihwtiga surmata woiwad, see on India,
kust koöige kallimad kiwid, diamandid (Kohinoor, Prints Regent,
Suur Mogul) tuliwad ja oma iluga surelikkude inimeste silma—-
sid röömustasiwad, kus köige ilusamate wärwidega linnud metsades
oksade pääl ennast kiügutawad, kus lilled oma löhnaga palawat
öhku tädawad, et noörgad inimesed ära minestawad, kus lilled kas-
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wawad, millede püstiseiswate pääde pääl enam kui sada dit, iga dis
kuni 3 tolli lai, kus lilled on, millede die lähimodt üks küünar
ja rohkem, kus lilled on, mis omad ödied sis lahti teewad, kui päike
looja läinud, teised jälle keskööajal. See on India, kus metsades
ärapeidetud templites preestrid oma Brama saladusi warjawad, kus
koige ilusamad, puhtad ja korges auus peetud naesterahwad templites
tantsiwad (bajaderid), kus must kunst kodus on, kus fakürid praegu
rahwale tükkisid näitawad, et Europa toige targemad targad käed
üle pää kokku lööwad ja aru ei saa, seletada ei oska, kiidas see
woimalik on; kus kihwtid tutwad on, milledest Europa arstidel
weel midagi teada pole, kust rikkus Europamaale on tulnud, kust
praegu weel Inglise maale pöhjatu rikkus woolab.

Töö läks merel digel joonel edasi. Ilmad läksiwad korda.
Kui ka tuul mönikord raskemalt puhus ja meri wäga korge oli,
ei teinud see suuremat wiga. Meremehed ön juba sellega harsunud.
Koöwa tuul on ikka parem kui waga ilm, ja mässaw torm parem
kui udu. Laew oli tubli ja koöwa.

Rumalal Peedil oli oma sigade ja lammastega suur tegemine.
Lambaid oli weel neli tükki järel; 2 oliwad ju ära tapetud, sest
et meestele enam wärsket lihä tarwis oli. Kui üks lammas pidi
ära tapetama, stis oliwad Peedil silmad wett tãis, ja suur südame—-
walu piinas poissi. Ta onnistas waest surmaohwrit, litsus talle
rahumusu otsa ette, pigistas teda wastu oma rinda ja andis
teda siis koka klätte, kes tema meelest weel werisem kui metselajas
oli, weel werisem kui Bengali tiüger ehk India thuug (kägistaja).
Meie olime koik uudishimulised selle pääle, mis Peet siis päle
saaks hakkama, kui sigade kätte aeg tuleks, sealikust noorest, ilmsļta
elust lahkuda. Sigu ta armastas ju palju rohkem, kui lambaid.
Sead oli ta oma südamesse üles wötnüd, armastas neid koige
joöuuga, ning täitsiwad nemad tema südant ja elu täiesti. Ta
auustas neid nönda, et ta monikord müütsi maha wottis, kui ta
neist rääkis. Ta püüdis neile istumist ja käeandmist öpetada, mil-
lest muidugi midagi wälja ei tulnud. Süs trööstis ta ennast nende
noorusega ja lootis, et nad enam opetust wastu wotawad, kui wane—-
maks ja targemaks saawad. Iga pühapäewa hommikul tegi ta nende
kabjadgi Rootsi törwa ja raswwaga kokku, et poisid nagu wiksitud
saabastega tallis ja, kui häã ilm, ka eestekis jalutada wdisiwad.

Kuidas Peet sigu armastas, woisime ka ühel pühapäewa hom-
mikul näha. Mehed oliwad eestekis endid pesenud. Madrus Wal—-
ther oli oma seebitüki tekkli unustanud, ja üks Peedi sigadest, keda
ta just parajalt wärske öhu kätte wälja lastnud oli, et ta rikutud
talliöhus oma rindasid ära ei rikuks, nagu ta üütles, oli selle seebi-
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tüti leidnud ja teda söhma hakauud. Et see nüüüüd üks tükk Sun—-

ligt-suapi (sonleitsoop), üks wäga wahutaw ja hää Inglise seep, oli,
ja seal matsutamisega waht suust wälja kees, wottis Walther ühe
eesshoodi otsa ja loõi siga. Peet aga, kes motles, et tema tallil
loomal tatk, kolera woi, Jumal teab, mis haigussisikondades mäs-
sab, et ta nii wahtu wälja ajab, langes Waltheri ette pölwili maha
ja palus teda pelsta, aga mitte üht raskesti haiget, rammetut, ilm-
süüta looma, kes hirmsa surmaga woitleb. Kui siga siis elama

jäioli Peedi rööm nii suux, et tal pisarad üle palgete maha jook-
siwad. Ta andis seale· wahuse nina pääãle musu, nimetastedaoma

wennaks ja tahtis römuga koike oma seebiwara Walterile kinkida.
See aga ajas teda köige seebi ja seaga metsa ja wandus hirmsate
wannetega, et poiss hull olewat.

Kapten tüli ka tihti loomi waatama, kas nad puhtad on,

sest soojal maal peab wäga puhtuse pääle waatama ja on puhtus
haiguste wastu koige parem rohi. Ta xömustas iga kord, et ela-

jad puhtad oliwad, ja hakkas juba Peedist suurt lugu pidama, kuni

see ise oma pöhjatu rumaluse läbi kord koik ära rikkus.

Kapten oli ju paar päewa haige olnud ja ei tulnud tekki.

Just lounaajal, kui esimene tüürimees päewakörguse ära möotnud

oli ja oma kajutis rehkendas, teist tüürimeest ja bootsmanni ka mitte

taga kwaterteki pääl polnud, oliwad mehed Peedile öelnud, kap—-
ten tahtwat sigu waadata, kas nad ka hästi raswased on; ta ei wdi-

wat aga ise walja tulla, wiigu Peet esiti ühe sea kajutisse, härast
teise, nii et kapten neid elajaid näha saab. Poiss ka ruttu sealauta,
wiksinud sigade sääred mustaks, pühkinud oma ninarätikuga neil sil-
mad ja nina puhtaks, saanud ühe sülle ja länudgi taha. Uksgi
pole teda näinud, ja, kui teda ehk ka moni nägi, siis laskis ta teda

aga minna ja ootas, mis nali sest asjast wälja tuleb. Mees tüüü—-

ris waadanüd suurte silmadega, mis nüüd saab. Siga hakanud
kajuti trepi pãäl hirmsasti karjuma, ja enne weel kui tüüri-

meẽes poisi kinni saanud, olnud ta oma seaga ju kajutis, kus kapten
hirmsasti wihastanud ja „wälja, wälja!“ karjuma hakanud. Peet
ehmatanud ära, karjunud ikka — on raswane, ta on raswane!“

läsknud sea maha kukkuda, siga säanud haiget ja kisendanud nagu

hull, kapteni walge puudlikoer hakanud haukuma ja siga taga ajama,
kus juures siis läuad ja toolid, tsirklid, tindipotid ja merekaardid

niag muud riistad lennanud. Kapten ise karanud koisse ja wandu-
nud sealt punnis silmadega poisi ja sea pörgu pöhja. Siis tulnud

wiimati abi, tüürimehed ja bootsmann wiskasiwad poisi tekki, piüd—-

siwad ära hirmutatud sea kinni, waigistasiwad koera j· n. e.

Selle pääle ei tohtinud poiss ennast mitu päewa kaptenile ega

tüüürimeestele nãidata, kuni wiimati kapten, kes wihastamisest terwets
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oli saanud, proa palumise päãle jälle wähe lahkemalt poisi päãle
motlema hakkas. Sest ajast pidas ta teda aga üsna lolliks ja ei
woinud mitte aru saada, mispärast poiss sea kajutisse oli wiinud.
Poiss ise jäi elajate juurde, haris neid wanal wiisis ja ei suutnud
ka mitte aru saada, mis kapten sea üle ära ehmatas ja ennastwihas-
tas. Mehed seletasiwad talle aga ära, et ta wolts sea taha olewat
wiinud, ta oleks teise ennem pidanud wiima, sest teine olewat wanem.

Laewas oli koik joones, ei polnud meil suuremat haigust seni
ajani olnud, muud kui Peediga jahtis möni kord merehaigus. Sääl
jä meil korraga laewa puusepp haigeks. Ta tkaebas mitu päewa
rikutud koöhu ja paha seedimise üle. Kapten ise andis temale küll
tarwilikku rohtu, aga see ei toonud talle mitte midagi abi; ta heitis
wiimaks koisse. Kapten käis tema juures ja küsis, kas tal ehk
moni wiga töö juures pole sündinud ja tahtis teda läbi waadata.
Mees wastas, tal polla muud wiga, kui aga rikutud köht, küll see
jälle dige joone peale saada.

Bootsmann, kes temaga ühes tkambris elas, kaebas, et mees

ööse wäga hoigawat, ka Schultz ja mina, kes nende wastu elasime,
kuulsime wäga tihti mehe walu-ohkamisi. Uhel öösel läks see asi
liiaks. Schultz toöusis üles ja ütles, ta ei woöiwat seda asja enam

wälja kannatada, ta tahtwat kapteni üles äratada ja mehele abi
tuua. Meie läksime puusepa kambrisse, kus ka bootsman üles tou—-

sis, ja küsisime puusepalt, kas tal hirmus walu ja kas meie kapteni
kutsüuma peame. Mees palus aga wett, ütles peale seda, kui joonud
oli, nüüd olewat parem, kapteni polla tarwis kutsuda. Meie andsime
mehele weel rohtu ummuse wastu, stis pööras ta ennast teise külje
pääle, sun meie poolt ära, ja näis magama jääwat. Bootsmann
Laas tuli meie kambrisse, ja me pidasime nöuu, hommiku kapteni juurde
minna ja rääkida, et mehega paha lugu on, mis pääle meie jälle
magama läksime. Näha oli, et mees ennast läbi waadata lasta
ei tahtnud.

Teisel hommikul rääkis bootsmann, mees olewat rahulikult
maganud, ta magawat weel vyraegu, aga sellegipärast läks ta kapteni
juurde ja rääkis, et puusepal ööße hirmus walu olnud.

;

Kapten tuli siis ka kohe sinna, ja kui meest äratama hakka-
sime, saime aru, et timmermanni üksgi woimus maailmas enam üles
äratada ei saanud. Ta oli juha külm ja kange. Kapten litsus tal
silmad kinni ja käskis mehi tuua ja nende abiga puuseppa koist
wälja wötta ning tekki kanda.

Et nüüüd koi sisseronimise auk wäga kitsas, surnukeha kange
ja meie oma söbra keha mitte painutada ega murda ei tahtnud, mis
ju inimese tundmise wastu oli, ei saanud meie muidu kuidagi tom—-
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bel selle asjaga korda, ehk küll Laasi koist (Laas magas timmer—-
manni kohal) pohja lauad wälja wötsime ja surnu ülesse koisse
pool püsti toõstsime, kui alumisest koist 2 küljelauda wälja murda.
Siis sai mees tekki kantud, kus kapten teda riietest lahti laskis wötta.

Säl alles saime näha, mis mehel wiga oli olnud. Tal oliwad
soolikad kubemetesse länud. Mispärast ta seda kaptenile woi meile
mitte awaldanud polnud, jah, seda teab Jumal. Muidugi paiste-
tas temal murd üles, soolikad ei saanud tagasi minna, waid saiwad
kinni pigistatud, ja pidi mees ummuse kätte surema. Tema köht
oli paistetanud ja sinine nagu paja pohi. — Et ta argpüks oli ja
mitte wäga tark omas elus polnud, seda meie teadsime, aga noönda

rimalaks meie teda poleks mitte pidanud, et ta säharduse wea ära

salgas. — Ulepää on see inimene wäga rumal, kes oma wiga arstile

salata tahab; kuidas sähardust arstida saab, kui tema wiga mitte
teada pole? Sähardusi inimesi on aga ilmas küll, kel häbi on,

oma wiga awaldada, ja ikka loodawad nad, et üks ime sünnib ja
nad terweks saawad. Sellelähi wöiwad moönikord külgehakkawad
haigused teistele külge hakata, ja nad ise, nagu ka teised, surma leida.
Möönikord lähewad sähardused arsti juurde, kui haigus juba nönda

tfaugel on, et enam inimese kunst aidata ei wodi. Kui siis surm tu—-

leb, öeldakse tihti, arst olla rumal olnud, ei osanud aidata.

Selleyärast kehitas ka kapten dlasid ja ütles: „See
mees on ennast ise tapnud ja oma elu rumalusele ohwriks wiinud.

Rumaluse wastu wöitlewad jumaladgi asjata. Puhaku ta rahuga!
Ta on surnud, teda pole tarwis enam sugugi laita, sest de mortuis

nil nisi bene (s. o. surnutest ära räägi muud kui hääd)!“
Nüüd kanti surnu ette baki alla, kus küll ruumi oli, ja seati

sääl nönda ära, et ta mitte ümber ei hoöljunud, waid paigal seists.
Peet sai köwa käsu, oma sigu mitte wälja lasta. See on ju küll

ette tulnnd, et sead surnute juurde tungiwad ja nende keha sööma
hakkawad. Minul endal on see ühes Riia laewas ette tulnud, et

elajate laut ööse laenetest purustatud sai, elajad wälja pãäsesiwad
ja kahel surnul, kes baki all puhkasiwad, ühel jalawarbad ja teisel
näo ra rikkunud oliwad. Os oli kottpime, läened hirmus körged
pohja Atlandi meres, wäljaluusija (Ausguck) taga kwaterteki pãäl,
nii et üksgi ei teadnud, mis ees sündis.

Kui maal moni söber ehk tuttaw inimene sureb, on see igal
inimesel, kel wähe tundmist südames, üks kahju asi, ja tuletab see
temale meelde, et meie koik muud pole kui tolm. Meres aga, kus

monikord mitme tuhande wersta pääl ümberringi ühtgi inimese sü—-
dantei tuksu, üks wäike salk inimesi aga üks teise abi pääle loo—-
dab ja üks teisega nii lähedal koos elab, alatises söjas körgete murdjate
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maailma mere laenetega, mässawate tormidega, murdlaenete ja wee

pinna all olewate, nägemata kaljurüngastega, puutub söbra äraminek
enam südamesse, kui maal, kus koik kindel ja tuhanded inimesed
silmade all on. Sellepärast oliwad ka koiktosised, ning kapteni
proua ẽ tütar ei häbenenud mitte mehe surma pärast nutmast.

chultz, kes wäga hää südamega oli, heitis enesele ette, et ta
mitte ju ööse kaptenit ei olnud kutsunud. Ta lätks kambrisse ja
asus kohe konjaku pudeli kallale, kust ta ilmatu suutäie rüüpas.
Laas ja mina, kes me kartsime, et ta ehk südamewaluga enesele
konjakuga, ehk digemini öeldud, konjaku pudelile oma januga liiga
teeb, sest nüüd oli ju mehel jälle üks asi ja digus, juua, joöime ka

ja panime wiinawara luku taha. Sääl juures tuli meile meelde,
et ju ka kadunud söbral timmermannil oma neljas jagu sest weinist
ja konjakust oli, ja et meie nüüd seda temalt pärinud olime. Kes
seda wöis teada, kui ta oma jao Kaplinnas maksis, et ta seda
mitte ära juua ei saa.

Nüüd wöttis kapten timmermanni asjad üles ja laskis nad
bootsmannil luku taha panna, et neid kodu joudes puusepa omas—-
tele kätte saata. Kalkuttast andis ta muidugi kirjalikult tema kodu—-
rahwale teada, et mees merel surnud ja nagu ristiusu inimene
kunagi weehauda lastud.

Laewas oli nüüd elu wagasem kui muidu; ei olnud lustilikku
naermist, ei laulu kuulda; surm röhus igamehe südant! Möonel
mehel, kes muidu ühtegi teist meest ei kartnud, nähti wäljaluusimine
ööse baki pääl wastu meelt olema, aga koöwa seadus sundis iga
ühte oma koha pääle. Waimujuttusid hakati rääkima, waene Peet
ei tahtnud oöhtu hilja enam oma sigadegi juurde minna. Sääl
junres ütles ta siis korra meestele ruhwis, sead olewat köige tar—-

gemad ja wapramad loomad looduses, ei neil olla hirmu waimude
ega surnute eest.

Kolmandamal päewal pääle surma, pühapäewal 21. oktobril,
seati siis koik walmis, mis tarwis oli, et meest wette lasta. Talle
pandi ta köige paremad riided selga, siis köideti ta ühe laua pääle, ja
siis mblesime Schultz ja mina teda selle tarwis walmistatud purjuriide
sisse. 15 sülda wanu, laewa kinnipanemise tarwis pruugitawaid
ahelaid (Vertäu-Kette) olime ka ju ühe koti sisse ömmelnud, mis
surnu jalgade ja laua ümber koöwasti kinni köitsime. Siis toösteti
surnu niikauaks suure luugi pääle, kus tema üle Inglise lipp kaeti,
kuni paras aeg tuli. Tehti üks telling, üks ots reelingu, teine
kahe tühja weetünni pääl, ning selle pääle kaeti purjurite. Siis
tösteti surnu lipu all sinna pääle. Kell 10 enne loöunat koölas stis
käsk üle laewa: „Al hands to the funerals (01l händs tu de

fjunerals) — Köik mehed matusele!“ Siis lasti lipp poolde masti,
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mis tähendab, et laew leinah. Käsk tuli: „Brass hack!“ kus juures
suure ja ristmasti raad tagasi brassitakse, nit et neil tunl eest on,

eesmastipurjud aga tãis säwad. Selle manööwri läbi jääb laew

paiga pããle seisma, triiwib aga wähe leekülge. Siis tuliwad koil

tellingu ümber ja woötsiwad mütsid maha; kapten astus ette ning
pidas palwe ja matuse kone, mille tösidus igaühele sügawalt süda-
messe tungis. Wiimati ütles ta, et meie koik Jumala ees wennad

oleme, eht küll maa pääl ühte tema seisns koörgema järje pääle tost-
nud on tui teist. Ta palus meid ses tosises minutis, igaüks oma

seadust täita, olgu ta, mis järje pääl ta on, sest meie ei wdi mitte

teada, kuna meie wiimast korda reelingu ääres oleme, nagu praegu
meie sober, ja oma wiimast vreisi ette wötame, koigi maailma laewa—-
salkade suur-admirali ees wastutama, kuidas meie oma tööd teinud

oleme, kas meie seda oskasime woi mitte, ja tema käest oma teeni-

tud palka wastu woötma. — Selle pääle luges kapten Meie Isa
palwe, ja siis andis ta käsu, seespool seiswad tellinguotsad üles

toösta, nii et surnud wend tellingu päält Inglise lipu alt läbi, mis

neli meest nurkasid pidi üles tostsiwad, jalad ees, merde libises. —

Säl oli suur pahwatus kuulda, nagu ju raske, wettekukkuw asi seda
ikka teeb, ja kui meie üle reelingu waatasime, näitasiwad suured
wee mullid ja waht seda kohta meile, kus sober igawese ajani meie

silmade eest lahkunud oli. Nüüd rääkis kapten jälle: „Et meie oma

kadunud soöbrale mitte üht risti üles seada ei woöi, mis meile kord

silma paistaks ja meile meelde tuletaks, et tema keha siin puhkab,
siis kirjutame enestele see koht südamesse, — ta on kaardi pääl 9.

kraadi 54 minutit loöuna laiust ja 100 kraadi 6 minutit hommiku
pikkust Ferrost.“ —

Nüüd prassiti purjud käsu pääle täis, lipp lasti maha, telling
seati körwale ja pühapäewane rahu langes laewa pääle, mis

wiimane oma teed maailmameres edasi kündma hakkas ja kus iga—-
ütks oma motetega oma teed läks.

Loöunaks säatis kapten meestele weel paari pudelit wiina, kus

juures siis igaüks omal wisil enesele timmermanni meelde tuletas.
See oli esimene surnu laewas ja pidime 3 inimest weel edes-

pidi kaotama, enne kui Europasse tagasi saime! —

Nüüüd läks soit ikka edasi köwa ristlemisega wastu monsuni.
Tuul oli moönikord raske küll, suur meri wahutas ka wastu laewa

tublit rinda. Maakerapoolitajast sditsime jälle üle: muidugi ei tul—-

nud seekord merejumal laewa, oli ta ju reisi pääl Londonist Kap—-
linna meid waatämas käinud. Oktobri wiimastel päewadel olime
Sumatra saare korguse pääl, aga saarest hästi kaugel meres.

Sumatra on üks neljast suurtest Sunda saartest. Teda loikab

maapoolitaja peaaegu keskelt podleks. Päälinn on Palembang.
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Tema pohja-vtsas on Atshin'i riik (umbes /, miljoni inimest), mis
koõikidest Malai riikidest wiimane oli, ennast ise walitsema (kuni
1879 aastani). Sumatra saare pääl kaswab wäga palju hääd
pipart, ka on sääl koõige suuremad elajad leida, nagu elewant, nina-
sarwik, tapiir, orangutang, koige suurem, hirmsa joöuuga ahwisugu.
Kütid kardawad orangutangu enam kui löukoera ehk Bengali kuninga-
tiigert. Ta woiwat, kui küti püssi kätte saab, wihaga selle ümher
oma käaewrre nagu nööri mässida.

Nüüd oli meil woöimalik enam kursi poole pidada, nii et reis
rutemalt edasi hakkas minema. Ka oli maääre lähedal mere-

jooks wähem. — 05
Nikobari saared jäiwad tüürbordkülge, bakkbordküljes oli Cey-

loni saar, muidugi mitte näha, sest ta oli umbes 1000 wersta meist
kaugel. See kolab küll wäga palju, aga teekondade pääl, mis
laewad teewad, ei ole see mitte midagi. Ka raudtee sidu pääl
on see kena teekond ja tüdittab ta inimest ära, laewas aga, ehk
laew küll mitu korda noönda palju aega reisi tarwis pruugib, kui

raudtee, ei saa sest sugugi aru, on ju igaüks nagu kodus, oma

woodi ja tuba, koik ühes, igal ühel oma töö käes; nii kaowad
päewad ruttu.

Et jälle Ceylonist rääkida, on see saar nii ilus, et teda India-
maa pärliks nimetatakse. Portugallased tegiwad tema esiti omaks,
Hollandi mehed wöitsiwad ta nende kaest 1656. aastal, kes aga
saare jälle inglastele 1802 aastal pidiwad andma.

See saar on wäga wiljakandja. Sääl kaswawad päris ko—-
kos- ja teiste palmide, leiwapuude-, bananide, India wiigipuude
metsad; puuwilla pöoösastiku körwal kaswawad ka ilmatud puuwilla-
puund. Ka tsimtpuud (Zimtbaum) on säält leida ja kohwi ja theed
kaswatatakse sääl wäga palju. Köiksugu elajad ja linnud, maod

ja konnad on sääl leida. Jogedest ja jogede äärest leitakse kallid
kiwa (rubinisid ja safirisid) ning merest kallid pärlaustrid ja teisa
konnakarpisid. Colombo (100,000 elanikuga) on päälinn, koige
parem sadam aga Trinkomali.

Siis jäiwad tüürbordkülge weel Andamani saared ja purju—-
tasime ilma iga eksituseta Kalkutta poole edasi, kus meie 6. nowem-

bri hommikul lootsi saime ja kuhu me siis ka joudsime. Gangese
öhtujoesuus, Hugly nimetatud, kaugemal ülewal jöes, on Kalkutta
linn, 1717. aastal asutatud, asekuninga elukoht.

Mis sääl juhtus ja kuidas reis ümber maakera edasi läks,
sellest räägin järgmises kirjas. Nüüd olime juba 127 päewa Lon—-
donist ära reisi pääl olnud. —
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alkutta (Calcutta) on üks unematest linnadest; ta on 1717.
vastal asutatud ja India asekuninga elukoht. Eeslinna-

P dega (alewitega) kokku on Kalkuttas umbes 800,000 ela-
“on ta esimene indigo-turg maailmas. Mereäärne maa on

sääl wäga madal. Gangese jogi jookseb mitmes harus merde ja on

tema harude wahel palju saari, noöndanimetatud Sundarbandid ehtk
Sundarbanid, kus pääl ilmatud pambusetschunglid) metselajatele,
tiigritele, elewantidele, ninasarwikutele j. n. e, häid peidukohtasid
annawad. Suuremad laewad soöidawad aga ükstkoige öhtupoolsema
haru pääl, mida Hugliks (Hoogli) auttlo ja mille ääres ka Kal—-
kutta linn seisab. Teised joeharud on mudased, Gangese joögi weab
wäga palju muda merde. Seeläbi pole nende sügawus mitte küllalt
nii suur, et neid laewasoiduks tarwitada woöidaks. Muda hais ja
troopide (palawamaa) niiskus teewad siis ka, et sälne ohk terwise-
wastane on ja europlastele wäga kergesti haigusi ja surma wdib
tuna. Näituseks pole ka Kalkuttas nii terwet dhku, kui moönes
teises India linnas, näituseks Bombays.

Uulitsad ja majad on Kalkuttas nagu Europa linnades ehi—-
tatud, sääl woib Londoni ja teiste suurte linnade neljakordseid ma—-

jasid, Italia suwe- ja Saksa kodanikumajasid pikkades, ilusates rida—-
des näha. Majade ümber on, ühel enam, teisel wähem, werandad
(xoõdud) kergetest puuworedest tehtud, mispärast nad nagu loöunamaa
linnade majad wälja näewad. Uulitsate poole käänatud majakülgede
küljes käiwad sähardused palkonimoodi ehitused korrast korrani ja

—* Paksud, polised metsad.
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annawad majade laiad katused, mis kaugele üle majaseinade ulata—-
wad ja maha ripuwad, uulitsatele lobusat warju. Kaugemal eeslin—-
nades elawad hindud omal talmimlehtedega kaetud hurtsikutes,
mis wiimased möned wäga armetud on. — Hugli pääl seisawad
suured auru- ning purjulaewad India prowde (praude), canoede
(kännude) ja teiste üüripaatide wahel. — Sadamas on peaaegu
terwe Aasia kaubaajajaid rahwaid, koöigi Europa rahwaste kaup—-
mehi ja meremehi näha. Waade langeb toredate persialaste pääle,
kes walged, musta habemega herrad, pikas, kuni alla poölwedeni
kinni haagitud ehk nööbitud kuubedes, tagasiseiswate, läikiwate pää—-
katetegae. Nemad on öhtu-Aasia rahwaste kaubawürstid ja on

nende tundmine, et nad teistest rahwastest üle on, nende ilusatelt
ja uhketelt nägudelt lugeda. Ka wäga palju armenlasi on oma

tutwates riietes näha, toik kawalad is enamasti juudi nägudega.
Tösised arablased walgetes mantlites (Burnus), walged türbanid
(mütsid) pääs, sammuwad uhkelt läbi rahwa, polgtusega koikide
pääle waadates, kes nende usku pole. Oma uhkuse ja polgtuse
lähi säwad nad küllalt teiste usulistest rahwastest petetud. Nad
on enamasti laewaomanikud. Wirgad, usinad hiinlased sinistes rüe-
tes, mustade, walgetalladega kingadega, pikkade juuksepatsidega, neegrid
herrade-, meremeeste- ehk politsmani riietes, Inglise-- Hollandi—-,
Saksa-, Portugali kaupmehed ja laewamehed, köik need rahwad
teewad sadama pildi wäga kirjuks. Ilm-arwuta pambuspalankini-
sid, hindudest kantud, on uulitsate ja platside pääl näha. Igas
majas peetakse sähardused palankinid, ja woib neid paari ana eest
uulitsa pääl üürida, sest igaüks, kel aga wähe woimalik on, laseb
ennast Indias kanda, jala käia ei taha sääl üksgi. Uüriwankrite
koörwal on oöhtul uulitsate ja platside pääl toredad söiduwankrid
(arossid) näha, nende pääl walged, kollased ja pruunid naesterah-
wad, koöik rikastes, koige uuemates moodiriietes, puki pãl ja taga
teenrid uhkletes ülikondades, nagu Londonis Regent-streeti, New-Yor—-
kis Broadwah, Berlinis Unter den Linden ehk Peterburis Newstky
prospekti pääl. — Koige wähem torkab silmadesse India rahwas
ise, ehk ta küll just koöige enam tähelepanemise wäärt peaks olema.
Nendele inimestele ei ole luba antud, kodigi teiste koiksugu sihtide
poole tormawate kärategewate rahwastega ühel sammul edast sam—-
muda, nad ei tunne mingit suuremat tahtmist, mis teisa rahwaid
päewal ja öösel puhata ei lase, neil pole ühtegi ihnust ega ahnust,
aga ka mitte just sähardusit häid külgesid, milledest teised rahwad
eesmärki wöiksiwad wötta. Neil on koöige armsam kusgil nurgas
warjus kükitada, oma hobbel-bobbelit fuitsutada ehk bẽtel (betel-
pähklalehed lubjaga) hammaste wahel pidada. Nad on siis koige
paremas tujus, kui neil ühtegi tegemist pole ja nad üksi suurte hei-
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naritsikate (rohutirtsude) urisemist ja laulmist, mis elajaid nad wäi-
kestes pambuspuurides, nagu meie kanaria lindusid peame, hoiawad
ja söödawad, kuulata woöiwad. ;

„Parem on istuda kui seista, parem pikutada kui istuda, pa-
rem magada kui moteldes erk olla, aga surm ou koige parem,“ üt-
leb üks wana India kirjanik, ja pruugiwad hindud seda soöna weel
tänase päewani hääã meelega. See sona ja tema kallikspidamine teeb
meile selle rahwa kombed, motted ja tahtmised koige selgemaks. Me—-
hed on pikad ja peenikesed, ilusate päädega, aga kitsa rinna ja kit-

fasteoladega. — Möones India rügemendis (polgus) nägin ma sil-
madesse tungiwaid mehiseid kujusid, kes aga oma ilusate roheliste
mundrite ja läikiwate sojariistadega siisgi mitte tkui sojame—-
hed wälja ei näinud. Nende kurwad silmad näitasiwad, et nad
koige pehmema rahwa lapsed, koöige pehmemate erkudega Aasia ehk
la koige maailma inimesed on. »

Meie tulime Kalkutasse 6. nowembril 1890. aastal. Kui

paar päewa laewatöösid teinud ja koöik prahi wäljaandmise
tarwis walmis seadnud olime, tuliwad siis ka töömehed maalt ja
meie hakkasime prahti wälja andma. Rasked masinajaod, ja et meil
koigi uuemaid sisseseadmisi, nagu Londonis, polnud, tegiwad, et töö
aegamööda läks. Esimene tüürimees, herra Windham, ja teine, herra
Kroon, waatasiwad selle järele, et kallis praht wäljawoetud sai,
ilma et hirmus raskete tütkide läbi önnetust oleks sündinud. Sääl
Hugli joes nägiwad mehed, kui nad monikord laadungi töö wahel
wäljaspool laewa tellingu päãl tööd tegiwad, kaimanisid woi India
trokodilisid, kes oma roheliste silmadega meeste päãäle luurasiwad ja
murelikult eemale ujusiwad, sest et nad ilma inimeseliha- sakuskata
jäiwad, kui neid kiwisütega wisati. Nad limpsasiwad küll keelt, liputa-
siwad saba ja maigutasiwad mokke, aga see ei aidanud midagi. —

Kapten, kel nüüüd palju aega oli, käis oma proua ja tütrega
maal, ja täisiwad ka maalt herrad, tema söbrad ja tutwad ennema—-

test soitudest, laewas kapteni juures wööraks. Need herrad oliwad
suured tütid ja et ka kapten tubli püssimees ja kütt oli, haktkasi-
wad herrad meie laewapaadiga jahi pääl käima, kus juures meie
keskelt ikka paar meest purjutamise eht soöudmise tarwis ühes wdoeti.
Noönda olime ka Schultz ja mina paari korda ju ühes käinud ja her-
rade lastud metspartisid ja puutuisid (Holztaube) hulgawiisi koju
toonud. Kord purjutasime siis ühel hommikul nowembrikuu loöpul
paadiga Huglit mööda alla, sest herrad oliwad ettewotnud kaugemale
soita ja partide ning teiste lindude körwal ka suuremate elajate
pääle jahti pidada. Meid oli paadis koigest kaheksa inimest —

kaks herrad Kalkuttast, kapten, üks India teener ja paaditeenistuse
tarwis kapteni poeg William, madrus Fotte, Schultz ja mina. Tuul
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lubas purjutada, nii et meie ruttu edast joöudsime. Herrad oliwad
roõömsad ja hääl tujul, ja ka meile anti möni sigar ja moni tilk
kaasawoöetud pudelitest. Sel päewal polnud suuremat jahiönne.
Teisel hommikul läksiwad kütid jälle maale. Kallas oli madal ja
mudane, pambus kaswas koörgelt ja ka mango ning moöned teised
India puud kaswasiwad metsades, mis pambus-tshunglitest nagu
saared wälja paistsiwad. Kütid läksiwad maale, nendega ühes India
teener ja kapteni poeg;, kel wiimasel ka hää püss oli. Meie kolm
tegime päikese palawuse wastu telgi, istusime sääl all ja panime
hästi tibee et küttidele püssiga wastust anda wöiksime, kui nad

paadi seisukohta ei leia. Nii olime käsu saanud. Kapten ja üks herra
tuliwad loõunaajal paadi juurde tagasi, nad oliwad ilusa hulga lin—-

dusid lasknud, ka ühe wäga toreda isase wau. Nüüd ootasime teisa.
Kell sai kolm, ja kui neid ikka weel näha ega kuulda polnud, läksiwad
kapten ja woööras herra neid otsima, sest arwata oli, et neile moöni
önnetus juhtunud. Fokke wöeti ka ühes, sest ta oli ilmatusuur
kahekarujöuuga mees. Kell wiis tuliwad siis ka koöik suure röömuga
tagasi, herra ja William porised, werised ja mudased. Seitse India
kuli (kandjat, töömehed, alatu rahwas) ja teener kandsiwad suurt
metskulti. Kult pandi paati, kulid juhatasiwad meile körgema, kui—-
wema koha, ja meie söudsime sinna, umbes paar wersta kaugema
koha juurde, kus üheswöoetud telk üles löödi, tuli üles tehti ja oöhtu—-
söki walmistati. Kulidele oli palk wälja maksetud.

Paadis juba, iseäranis aga tule juures, saime siis ka meie
kuulda, kuidas küttidel käsi käinud, ning sai mulle selgeks, et sähar-
duse Ida- India metsseaga palju nalja pole, et ta, kui ka mitte
just sähardune wastaline kui tiiger, sellele mönikord mitte palju
järele ei anna. India metskuldil peab just nõndasama wisa elu olema,
kui tiigril.

Sel ajal, kui kapten oma söbraga lindusid küttinud, oli teine

herra kapteni poja ja oma teenriga üht suurt waud taga ajanud
ja oliwad nad ikka rohkem ja rohkem paksu hiide ja poosastikku juh—-
tunud. Herra saanud waud wiimaks haawata ja saatnud teenri tema

järele. See tulnud aga tagasi, ära hirmutatud, ja rääkinud wäri-
sedes, et ta üht ilmatu suurt metssiga näinud, kes parajasti las—-

tud waud sööma hakanud. Nüüd täitnud herra ja William ruttu
omad püssid kuulidega ning tunginud tasa ja waikselt edasi kuni
neile ka ilmatu metslooma röhkimine körwadesse koölanud. Herra
nagu ka Williami püssidel olnud üks raud haawlite ja teine kunli
tarwis. Siis tulnud kult nende poole ja jäänud paar sammu nen—-

dest eemal seisma. Metselajas röhkinud ja wahutanud, waadanud
küttidele werehimuliku waatega otsa, pööranud ennast aga stis üm—-
ber ja tahtnud ära kaduda. Herra ja William lastknud talle sel



145

silmapilgul, kui ta ovma külje nende poole pööranud, molemad
kunlid kehasse· Raskesti haawatud elajas kutkkunud maha, weri
woolanud tema kehast wälja. Nüüd jooksnud kütid tema juurde ja
pidanud ju igaütks oma pääajus nöuu, kuidas teda koige kergemalt
paadi juurde saats wiia, kui korraga surnuks peetud kult jalgade
pääãle karanud ja kui hull oma waenlaste pääle tormanud. Poge-
nemise pääle polla sääl enam mtelda olnud. William wotnud püssi-
rauast kinni, keerutanud püssi ümber pää ja kihutanud kuldile hirmsa
hoobi päha, nii et püss katki murdunud. Elajas kukkunud uimaselt
maha, William karanud temast üle ja jooksnud koigest jouust eemale.
Nüüd olnud herral ka püss laetud, ja lasknud ta jälle ühe kuuli
elaja pääle, see aga tormanud nüüüd unesti tema kallale. Herra wi-

sanud kuue, mille ta jookstes maha kiskunud, et aga paremasti ja
rutemasti hirmsast wahutawast waenlasest eemale saada maha. JFuba ol—-
nud wihane ktult küti lähedal, kel wiimasel enam jöudu polnud; sun
olnud kuiw, ni et keel suulae küljes kinni olnud, ja mödelnud ta, et
wiimane tund lähedal on. India truu teener oli ammugi ju patsu
mangopuu otsa roninud, kust ta maha waadanud ja oma jumalaid
palunud. Kult olnud herrast ainult weel paar sammu kaugel, kui
üts lähedal seisew noor mangopuu waesekesele uut lootust andnud.
Ta saanud ühe oksa kätte ja tahtnud selle najal juba ülesse ronida,
aga säl saanud kult tema pütsidest kinni. Onneks andnud riie jä-
rele, kütt saanud küll maha kistud, aga eksitanud kulti selle läbi, et
ta ümber puu karanud· Siis saanud ta ühel önnelikul minutil puu
otsa ronida. Nüüd aga hakanud kult oma suurte kihwadega puud
peksma ning murdma, ja et see wäga noor olnud, ja mees otsas
teda juba isigi hästi maha painutanud, kukkunud puu ka ümber ning
toige kütiga ühte tiiki, mille ääres ta seisnud. Kult saanud ka ühes
kisiud ja siis wäherdanud kütt ja elajas puuoksades tiigis. — Sel
ajal oli William herra ärawisatud püssi kätte saanud, aga mitte kohe
suure rutuga ja mässuga ärawisatud patronisid leidnud. Tema
enese patronid pole herra püssi mahtunud. Wiimati aga leidnud ta
ka patronitasku ja täitnud püssi. Siis jooksnud ta herrale appi,
India teenri nöuu, ka puu otsa ronida, et sest pörguloomast ometi
pääseks, tähelepanemata jättes. Ta saanud weel digel ajal koha
pääle ja lasknud kuldi önneliku pauguga surnuks. — Herra pruuti-
nud enam kui terwe tunni, kuni hirmsast jooksust, ronimisest ja wä—-

herdamisest toibunud ja jälle hingele saanud. Seni oli William ka
teenri puu otsast maha kutsunud, kes siis, niüpea kui näinud, et

kult surnud, enesele häbemata paksu pambusenuia löiganud ja surnud
metselajale pörguliku wihaga hirmus suure nahatäie selga ladunud,
kus juures ka kult weel koöige wägewamad soöimunimed saanud, mis

aga Indias pruugitakse. Nöndasama kui meil — hobusewaras,
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uulitsakoer, taewatörwaja, pilwelohkuja, tinasilm, wasknaba, pudeli—-
paikaja j.n.e. —ja mis fuldile wäga parajad olnud. Siis sele—-
tanud ta oma peremehele ja Williamile, ta olewat kohe moelnud,
et herrad selle kuldikesega walmis saawat, ja et herradele üksi kuldi
ärawoöitmise auu jääks, ei olewat ta ennast wahele seganud. Ta
otsinud enesele sellepärast köige koörgema puu wälja, et säält hästi
näha wöoiks, kuidas herrad metskuldi ära woidawad; säält tahtnud ta

s tarwis, nöun anda, kuidas herrad endid lahingis peaks
oidma.

Nüüd saadetud waper teener ühte lähedal seiswasseHindu külasse,
kust ta seitse kuli toonud, kes kuldi paadi juurde kanda aitasiwad.
Sel ajal, kui herra ja William kandjaid oodanud, oliwad kapten,
teine herra ja Fokke nad kätte leidnud.

Tule juures räägiti siis weel nii moõnedgi jutud Ida-India
jahtidest. Herrad oliwad, nagu öeldud, suured kütid ja ka kapten
oli, kui ta ennemalt reiside päl Kalkuttas olnud, nendega suurte
tiigrijahtide pääl käinud. Tiiger peab enne seda, kui ta inimese
liha söönud on, inimest kartma ja aga siis tema kallale kippuma,
kui teda hirmus nälg piinab ehk kui ta haawatud on. Kui ta kord
inimese maha murdnud ja ära söönud, siis saawat temast „manea—-
ter“ (männiter, inimesesööja). British ehk Inglise Indias sööwad
tiigrid iga aasta umbes 800 kuni 900 inimest ära, mis nende miljo—-
nitega worreldes, kes sääl elawad, küll wähe on, aga siisgi selle
mehe perekonnale, kellele ta juhtub, küllalt muret teeb. Ida-Indias
lastakse aastas umbes 1600 tiigrit maha. Nende jaht on mitme—-
sugune. Kui kütt teab, et tiigrid lähedal on, siis köidab ta ühe
wasika kusagile puu külge kinni, ronib ise teise puu otsa ja laseb,
kui tiiger wasikat sööma tuleb, tema maha. Puuotsa ei roni kütt
mitte ainult sellepärast, et ta tiigrit kardab, waid enamasti sellepä—-
rast, et ta säält körge koha päält elajat paremini näha saab, sest
pambus kaswab tshunglites wäga koörgeks, nii et selle sees üht ratsa-
meestgi näha ei saa. Sel wiisil on möned hääd kütid ju tosinate
kaupa tiigrisid maha lasknud. Teised, suured tiigrijahid, mida rik—-
kad India würstid, rajah'd (radshad), ja rikkad mehed, nabob'id,
ette wtawad, maksawad palju raha. Sääl on sadade ja tuhandete
kaupa ajajaid, ilma küttideta. Need jahid wöoetakse enamasti ikka
soojal ja kuiwal aastaajal ette, kui europlastel, kes selle maa ilmasid
wälja kannatama pole öppinud, sääl koöige raskem elu on. Kuiwal
ajal peetakse jahid sellepärast, et siis enam tiigrisid üheskoos on;
ühe woöi kahe elaja pärast ei maksa ju suurt jahti pidada. Palawal
ja kuiwal aastaajal on wäikesed joed ja tiigid ehk lombid, kus mets—-
loomad jooma käiwad, ära kuiwanud ja sellepärast on neid sääl
palju koos, kus weel wett leida on ja joed mitte weel ära kuiwa—-
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nud pole, nii et ühe wäikese maajao pääl neid hulgawiisi saah sisse
piirata. Ka aetakse tiigrisid koige palawamatel tundidel, kus nad
laisad on ja hästi tähele ei pane. Säharduste suurte jahtide pääl

istuwad kütid siis elewantide pääãl neljanurgalistes kastides, „hauda“
nimetatud. Elewantide pääl ratsutamine pole aga europlastele, kes
sellega harjunud pole; sugugi wäga meelt mööda, sest elewant seab
omad jalad sel kombel edasi, et ta ühekorraga ikka ainult ühe külje
molemad jalad edasi tostab, ja sel wiisil ratsutaja nagu tubakakott
ühe külje päält teise pääle wisatakse. Mida suurem elewant, seda
halwem on ratsutamine Kui nüüd suur jahirong sinna joöuab, kus
tiigrisid arwatakse vlewat, löödakse leer ülesse. Siis lähewad hindu—-
kütid, „shikarid“ nimetatud, ja köidawad ühe pühwli kusagile puu
külge. Kui siis tiigrid kokku kogunud ja ajajatest ümberpiiratud on,
tulewad kütid elewantidega, kes wiimased rohu maha soökuwad, puud
maha murrawad ja platsi lagedaks teewad, nii et, kui ajajad murdjad
elajad platsi pääãle wälja asawad, kütid neid elewantide seljast kohe
laskma hakkawad. Shikarid saawad ahwide ja wauude läbi kohe aru,
mil tiigrid lähedal on. Mönikord saawad tiigrid ka ühest woi paa-

rist kütist, kes elewandi seljas haudas on, tshunglites aetud. Wa—-
nad, juba paljude jahtide hääl pruugitud elewandid oskawad tiigriga
hästi nber käia. Tiigri nahk maksab Europas monikord kuni
600 rubla.

Hommiku wara hakkasime laewa poole sditma, kuhu meie tei—-
sel päewal hilja ilma äparduseta soöudmise ja purjutamise teel joöud—-
sime. Herra, üks rikas Inglise kaupmees (kontoriherra), kinkis oma

püssi, ühe wäga kalli jahirüsta, Williamile mälestuseks, sest et wii-
mane tema elu oli päästnud.

Meie olime küll ju maal käinud ja Kalkutta elu näinud, mis

tähelepanemise wäärt ja imelik on. Uhel laupäewal oli kell üks
päãle löunat, töö löpetatud ja esimene türimees meile luba andnud,
maale minna. Kapteni käest wotsime raha ja siis läksime, Schultz,
bootsmann ja mina, maale. Meie kolm pidasime ju ikka koktku.
Maal tuliwad ka suur Fokke, Walther ja Charley meie juurde, ja
stis köndisime edasi kuni alewitesse, kus enam hindude elu näha on.

Kui sääl ju küll jalutanud, seda ja teist söönud ja joonud olime,
juhtusimc ühe suutema platsi pääle, kus hulk rahwast koos seisis.
Me astusime lähemale ja nägime, et kesk rahwast kaks fakiiri seisi-
wad, kes rahwale oma imelikka kunstitükka tegiwad. Sääl wöisime
siis näha, mis need mehed teha oskawad; sääl wöoisime jälle aru

saada, et Indiamaa säharduste kunsttükkide ja mustakunsti kodumaa
on. Need mehed tegiwad suuremad ja imelikumad tükid ning
silmamoondused lageda turu pääl rahwa silmade ees, kui meie
suured mustakunsti professorid, kel auutähed rinna pääl, kes frakis
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jawalgetes kinnastes käiwad janäŸitelawa päãlt suure hulga teen-
rite ja masinate abil päältwaatajatele oma osawust ntad
Fatkiirid oliwad kest platsi pääl wana puuwillase riide maha laota-
nud, tuhu kaks korwi, mis ühe pajusarnase puu witsadest tehtud, oliwad
üles seatud. Wäiksemal korwil oli taas pääl, suurem agaoli
lahti. Wanade riidetükkide sisse oliwad mitmed asjad mässitud,
mis korwide koörwal seisiwad. Uks fakiiridest hakkas parajasti India
koige ·kihwtisemate ussidega oma kunsttükka tegema. Ta loöi korwi

loi ttcs mobo worts diua lala de obd rahel— wiiteewilespilli wälja ja haktas selle pääl köiksuguseid toonisid puhuma.
Toonid oliwad wäga käredad ja ei teinud päältkuulajate körwadele
just mitte suurt roöömu. Kui ta moöned toonid ju puhunud, ilmus
äkitselt kolmenurgaline pää roheliste silmadega ja kahearulise keelega
korwiweere pääle; kael painutas ennast üle korwiweere maha, ja
ilmatu suure prillimao keha libises üle korwiweere, korwi all seiswa
waiba pääle. Esimese järele tuliwad teised maod, koik wirgad nagu
elawhobe, koöigil terawad kihwtihambad suus, kahearuliste keeltega
mängides. Kui meie maal kunstnikud moönikord madusid näitawad,
siis on need koöik poolsurnud ja uimased, ei liiguta ennast sugugi.
Nendega woib mängida nagu nööritükkidega. Ka ei ole nad kihwti-
sed, woi kui nad kihwtised on, on neil kihwtihambad wälja murtud,
mis wäga kerge teha on, sest et kihwtihambad lahtiselt kihwti rahude
pääl seisawad, nii et madu neid tagasi lüüa ja püsti seada woib;
teised hambad on madudel aga löualuudega ühes, mitte, nagu teistel
elajatel, löualuu sees. Wiimaks oli madusid ju hää pesakond waiba
pääl. Sääl oli koöiksugu India kihwtianadusid näha, suuri prilli-
ja klaperdajaid madusid (Klapperschlangen) ning teisi wäiksemaid.
Nüüd kölasiwad korraga hästi käredad hääled wilespillist wälja, maod

ajasiwad enda püsti, seisiwad sabade pääl ja hakkasiwad oma ke-

hasid nagu edewad naesterahwad hoöljutuma ja kiigutama. Siis
tuliwad jälle tumedamad hääled ja maod hakkasiwad inimeste pole
roomama. Inimesed taganesiwad, kuni teised hääled maod jälle
peremeeste juurde tagasi kutsusiwad. Nüüd toömbas ka teine fakiir
wäikese pilli wöö wahelt, mölemad seisiwad üks teise koörwal ja
mängisiwad nii koörgeid ja heledaid hääli, et meil koörwad walutasi-
wad. Sääl tuliwad maod nende pääle, roomasiwad fakiiride jalgasid
mööda ülesse, ikka koörgemale ja koörgemale, mässisiwad ennast nende
kehade, käewarte ja kaelade ümber, nii et moönel maol sabapoolne
ots ühe mehe keha, pääpoolne ots teise mehe kaela ümber ja pää
mehe pää kohal öhus näha oli. Nii oliwad mehed nagu nööridega
üks teise külge köidetud. Meeste pruunide ihude päält paistsiwad
madude mitmetes wärwides hiilgawad ja kirjud kehad, mis kole, aga
ühtlasi ka ilus, näha oli. Ja kui ma selle pääle motlesin, et igaühe
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mao hammustamine pãälegi sharduses kohas, nagu kaela vãl woi

mujal korgel, kindlat surma tähendab; kui ma enesele ette seadsin,
mis imelik tundmine neil meestel woib olla, kui nad madude külme
kehasid oma sooja naha päãl ja nende litsumist tunnewad siis jookl-
sis külma wärin kehast lähi: Need mehed, kes rahwa ees madudega
oma kunsti näitawad, peawad ühe ainult neile tuttawa metsataime
lehtesid sööma, mis mao kihwti joöudn wähendab Ulepã ei pidaha
mäod neid sugugi hammustama, kes sähardusi lehtesid sööwad, ja
kui see korra ometi ette tulla siis ei teha sähardune haaw meestele

mitte sugugi enam waewa, kui ehk roti hammustamine· See haaw
pidada ka ruttu paranema, kui teda ülewal nimetatud taime
puruks pigistatud lehtedega höörutäwat. — Ikka ja ikka kölasiwad
heledad pilli hääled, kuni nad wiimaks tumedamaks muntusiwad ja
üssid tagasi roomama hakkasiwad. Siis wötsiwad fakiirid neid mitu
ja näitasiwad rahwale, et madudel kihwtihambad suus ja kihwt
kihwtirahudes. Pääle seda korjasiwad nad maod kokku ja pani—-
wäd nad jälle korwi; korwile pandi kaas pääle, pillid pisteti wöö
wahele, ja asi tehtud.

Nüüd wötsiwad fakiirid ühe suure moööga, mis korwide koörwal
seiswa riide sisse mässitud oli, teraw nagu habemenuga, ja näitasi-
wad seda köigele rahwale. Modk käis ka meie käes, ja oli ta üks
wana Arabia poolköwer modk, wäga terawa otsaga, Damascener—-
terasest sepitsetud. Ta seisis ühes koiksugu wärwi nahast pletitud
tupes, mis wiimane päris kunst-käetöö oli. Ka moödk wdis omal

ajal küllalt raha maksnud olla, sest ta oli üks koige parematest Da-
mascenermookadest, milledega raud-riided rüütlite seljas läbi raiuti,
ilma et sojariistas hammast näha oleks olnud, ja millede wastu ka
tänasel päewal Saksamaal wäga kiidetud Solingenis tehtud modgad
faduma minna woiwad; ta oli wäga wana ja oleks iga wanawarakor-

jaja teda römuga omaks nimetada tahtnud. Keskajal, kus raud—-
riletes soditi, 01l ju paremaid mooku tarwis kui nüüd, kus pää
töö lahingus suuredtükid teewad. Ka Toledost, Hispaniast, tuliwad

hääd modgad, aga siisgi jääwad Damascenermodgad(nöndã nimeta—-
iud, et nad Damaskuses, lkus see kunst mitu sada aastat ühe pere-
konna käes olnud, ja isa ikka poega öpetannd, kuidas see teras kokku

seada tuleb, tehti) koige paremateks, mis tänase päewani tehtud on.

Hoolimata sest koigest jãi fakiiride moök modgaks, ja nägime koöik, et

tema juures üühtegi salädust polnud. Nüüd kükitas üks fakiir maa

pääle maha, ja teine tostis tühja korwi ülesse, näitas seda koigele
rahwale ning pani nimetatud korwi teise sakiiri pääle· Siis litsus
ta niikaua korwi pääle, kui korw meest täielikult kattis ja weered

maa päãl oliwad. Nüüüd wottis ta terawa mödga ja pistis teda

koige wähem kümme korda suure rutuga, nagu hullus meeles ümber
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korwi käies, korwist läbi, nii sügawalt kui wöimalik, nii et moödga
ots ilta teiselt poolt wälja tuli. Fakiir, kes pool ihualasti korwi
all oli, farjus hirmsasti, kuni ta wiimati wait jäi ja suur were

lomp korwi alt wälja jooksis. Meie mdelsime koik, et nüüd mees
korwi all küll wist otsas on ja teine Inglise politsei kätte langeb.
Asi oli aga teisiti. Mees töstis korwi ülesse ja ·teine ronis alt
wälja, pühkis were oma ihu päält maha, salwis wiimast, ja siis oli
asi jällegi tehtud. Werine moöök pühiti puhtaks, mässiti riide sisse
ja pandi paiga pääle tagasi- Siis kogusiwad mehed raha kokku;
mida nad europlaste kes päält waadanud, hästi palju saiwad.
Kameie wiskasime igaüks ühe shillingi meestele wastktaldriku pääle.
Siis wötsiwad nad omad korwid ja kotid selga ja läksiwad oma

teed. Mis nad enne meie tulekut näidanud, ei tea ma; aga,
et nad silmamoonduse tükka teewad, et Euxopa koõige targemad tar-

gad weel kahekümnendamal aastasajal pääd raputawad, seda woime
lugeda. Ma olen ka enne seda ja pärast weel nendest meestest hul-
lud asjad näinud. Kui sähardune asi, nagu wiimane, ühe näitelawa
pääl tehtakse, noh, siis woöib seda aga ühelt poolt näha — eest,
tagast aga mitte. Näitelawa pörandas wdoib wäike luuk olla, kuhu
mees korwi alt sisse ronib, kunstimehel wdöib üks sala wiguriga
mook olla j. n. e. Need mehed oliwad aga lageda platst pääl, ja
wois igaüks pääle seda näha, et korw mitte augu pääl ei olnud
seisnud- See mees, kes korwi alla läks, oli peaaegu ihualasti, ei
woinud tal ka poie ühes olla, kus weri sees oli, päälegi weel niipalju
werd, kui korwi alt wälja jooksis. Teine mees oli noöndasama tihu—-
alasti, ei woinud ta, et rahwas lähedal ümberringi seisis, oma
modka ka mitte teise wastu wahetada, mis näitelawa pääl kerge
teha on, kus kunstimehe teenrid ja abid pööretawate seinte taga
seisawad.

Fakiirid wöiwad sähardusi tükkisid rahwale näidata, mida, nagu
öeldud, Europa teadusemehed seletada ei oska. Nii woöiwad möned
fakiirid ennast nagu surnuks teha ja kuude kaupa maha matta
lasta ning pärast, kui nad üles kaewatakse, jälle elusse tulla. —

Kord tulnud taks sähardust ühe India rajah (xadsha — würst)
juurde ja lubanud seda maksu eest teha. See rajah, suure haridu—-
sega mees, kes omas noores polwes ise Pariisi ülikooli lähi
teinud, pole neid uskunud, waid arwanud, et sääl juures mi—-
dagi pettust on. Fakiirid öelnud, et üks teise määratud ajaks sur—-
nuks teeb ja siis tema kolmeks kuuks maha matab, mis aja järele
ta teda jälle üles äratawat. Rajah tahtnud seda näha ja kutsunud
selleks päewaks mitmed tutwad koörgemad Inglise ohwitserid kokku;
nendega ühes tulnud ka moöned teadusemehed looduseuurijad ja
arstid, kes Indias teaduse hääks reisinud. Rajah, ohwitserid kui ka



151

teadusemehed woötnud kindlasti ette, fakiridelenäppude päle waadata,
et pettust ette ei tuleks. Siis kaewatud rajah elukorteri wdi palee
akende alla haud walmis, punsärk toodud sinna, ja kui koik walmis
seatud, hakanud üks fakiür teise abiga ennast surnuks tegema
(kunstlikusse magneedi-unesse seadma). Sääl juures peawad need,
kes ennast surnuks teewad, keele kurku tagasi imema ja, Jumal teab;
mis weel ette wötma. Kui siis mees nagu surnud maas puhanud;
pannud teine tema silmad, korwad, nina, suu ja koik augud wahaga
kinni, litsunud ta käed ihu külge ja woötnud temaga weel mund tege-
mised ette, mis ta tarwilikud arwanud olema. Siis mässinud
ta surnu lina sisse ja toöstnud ta puusärki. Puusärk löödud naeltega

ja kruwitud kruwidega kinni ja siis pitserinud rajah ta weel oma

liku pitsatiga, nii et teda lahti teha woimata oli, ilma et pitsatid
rikutud oleksiwad saanud· Surnu lastud hauda, haud wisatud mulda
täis, sokutud köwasti kinni, ja lasknud rajah sinna koha pääle ja
kaugele ümberringi üht rohtu külwata, mis soojalmaal kohe üles
tärkab, nii et silmapilk aru oleks woöinud saada, kui keegi surnn
juures oleks käinud. Tähelepanemata sest, seisiwad rajah soldatid
weel öösel kni päewal haua pääl walwamas. Sadanded inimesed
oliwad matuse juures olnud. — Kolme kun pärast tulnud siis ka
koik jälle kokku, ohwitserid ja teadusemehed ning rahwas. Rohi
oli ammugi suureks kaswanud, haud seisis puutumata ega polnud
teda mitte sekunditgi ilma wahita jäetud. Teadusemehed teadsiwad,
et mees surnud on. Kui siis koik koos oliwad, toodi fakiir, kes nii
kaua tema enese lubaga wahi all oli seisnud, ja kaewati haud lahti.
Puusärk wöeti wälja, koöik pitsatid oliwad puuntumata ja terwed.
Naelad kisti wälja, kruwid tehti lahti, kaas woeti päält ära. Surnu
puhkas kirstus, nagu ta sinna oli pandud, üle ja üle hallitanud ja
niiske. Nüüd hakkas fakiir oma soöbraga mässama, wöottis toik wa—-

hatropid körwadest, ninast ja suust wälja, kangutas ta suu lahti
ning kiskus soörmega surnu keele kurgust wälja, puhus temale hinge
suust ja ninast sisse, höörus tema ihu ja liikmeid, kaldas talle wäik—-

sest pudelist troppisid suhu j. n. e., ja waata, surnu hakkas elama,
tousis jalgade pääle, tuigerdas, köndis ja rääkis pärast nagu teinegi.
Sääl juures ei woöinud ühtegi pettust olla. Fakiirid saiwad ilmatu
summa raha ja läksiwad oma teed. See oli jälle üks fakiiride
tütkkidest. —

NKui nüüdne Inglise kuningas ja India keiser, seekordne Prince
of Wales (prinss of Ueeles), kord Indias käis, tohtis ka tema fa—-
küride tempusid näha. Kolm kuulsat fakiiri oliwad siis ka oma kunsti

näitama tulnud. Uhe suure kroonu kasarmu dues wöoeti asi ette.

Kolmes küljes seisiwad wäeülemad ja ohwitserid ning teised suured
mehed, kes sinna juurde kutsutud, prince of Wales ja India asekunin—-
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asauuplatside pääl ühe koörge, walge müüri wastu.
See

oli nii
seatud, et fakiiride tükid ja tegemine wastn müüri paremini

näha oliwad ja enam silmadesse paistsiwad. Kui need fatiirid siis
ju mönda näidanud ja mitu tundi tööd teinud oliwad, ka ühe
seemnetera maa sisse pistnud ja sest silmanähes wiigipuu oliwad kas-
wada lasknud, mille wilja ka prints'gi ja asekuningas maitsesiwad
ja wäga hääks kiitsilbad, tuli wiimane tükk. Uks neist fakiiridest
sai nüüd tkunstlikusse magneedi unesse pandud, et ta nagu surnu
maas puhkas. Siis kaewasiwad fakiirid kolm wäikest auku; üks teise
körwale maa sisse. Pääle seda wotsiwad nad kolm moöka, mole—-
malt poolt terawaks tehtud nagu habemenoad, otsad nii terawad
kui nöelad, näitasiwad neid mökasid korgetele päältwaatajatele ja
pistsiwad nad siis maa sisse, terawad otsad ülesse. Siis tostsiwad
molemad fakiirid kolmandama, kelle keha kange nagu aiateiwas oli;
nii möökade pääle, et ühe mööga ndelateraw ots temal kutla kohal,
teise ots puusade wahel all selja pääl ja kolmandama mööga ots

jalakandade kohal oli. Keha jäi mödökade pääle puhkama. Siis
käisiwad fakiirid ruttu ümber moökade otsas seiswa keha ja toömba—-
siwad wiimaks moödgad maast keha alt wälja, nii et wiimane öhus
paar jalga maast körgel magama jäi. Siis käisiwad fakiirid itka
ümber keha ja lähenesiwad sel wiisil koörgele kasarmu müürile, ikka
rutemini ja rutemini ümber keha käies. Wiimane heljus öhus ja
jäi ikla nende wahele ja liikus ühes. Kui nad siis miüüri lähedal
oliwad, jooksiwad nad nii ruttu ümber nimetatud keha, et nende
walged mantlid lendasiwad ja seda moönikord nähagi polnud. Kor-

raga jäiwad nad seisma, pühkisiwad higi otsa eest, ja kolmanda
fakiiri öhus magaw keha oli kadunud. Müür oli kolme inimese
koörgune, nii et üksgi üle ronida ei woöinud, pääle selle seisis koik
müür walge keskpäewa päikese paiste sees sadade haritud inimeste
silmade all. Walge müüri pääl polnud warjugi näha, ei olnud
ka müüris sääl kohal wärawat, ei ust, ei auku, kust ruttu oleks
wälja pugeda woinud. Siis tuliwad molemad fakirid; saiwad tubli
maksu ja läksiwad oma teed, — kolmandat polnud nende juures.
Kuhu see mees oli jäänud, kes enne seda teiste tükkide junres aitas,
neid ise ühes tegi ja mitu tundi sadade inimeste silmade all köndi—-
nud ja rääkinud oli, jah, seda teadsiwad tema söbrad, mölemad jä-
relejäänud fakiirid. —

Nende meeste üle on palju xaamatuid kirjutatud, aga nende
saladusi ei saa üksgi wälja uurida. Nad ise peawad sun, ja
woib ennemalt üht surnut rxääkima sundida, kui nende suud sala—-
duste awaldamisele meelitada. — —

Kalkuttas saime ühe uue mehe laewa. Surnud puusepa ase—-
mele munsterdati üks wana Portugali mees, kes Kalkutas hai-
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guse pärast ühest teisest Inglise purjulaewast maha oli jäänud:
See oli üks wana, kena mehikene, kellega kenasti ning sobralikult
woisime koos elada. Ta oli umbes wiiskümmendja möned aastad
wana ning oma eluaeg laei purjulaewa soitusid teinud. Wana
häã südamega merekaru läbi ja läbi, polnud tal mund tahtmist, kui
igaühega rahulikult koos elada, laewas oma tööd teha, ja maal
häämeelega tropp whiskyt juna ks suur wiga oli tal aga ometi;
ta oli ebausklik naguhiinlane; ebausku woiks temast möni meie
wana saunanaene eht rehepapp weel öppida· ja tema juures koolis
käia. Ta oskas wanast paganast, tontidest; waimudest/ ndidadest,
surnutest j· n. e. sähardusi juttusid rääkida, et teistel laewas (laewa-
mehed on ju muidugi ebausklikud) juuksed püsti, sund ammuli ning
silmad punnis pääs seisiwad. Lendawat hollandlast oli ta näinud

ja koiksuguste pörgn waimudega oli tal laewas ju tegemist olnud. Mitu
korda oli ta laewade kaitsewaimu (Schutzgeist) klabater- ehk klabau-
termanniga rääkinud. Kdige imelikum oli see, et ta ise uskus, mis
rääkis. Fakiiridest algas meil laewas koöne, ja see oli wesi tema
weske pääle. Neid mehi ta kartis, ja ta wandus selle pääle, et nad
koik, esimesest kuni wiimseni, oma hinged wanapoisile ära olewat

müünud: Nüüd hakkas ta edasi rääkima, ja mehed kogusiwad tema
ümber nagu kärbsed meepoti ümber kokku. Ta tegi ju Kalkuttas
mehed kartma; asi läks aga weel hullemaks, kui merele läksime.
Laewapoiss, rumal Peet, ei julenud enam oöhtu oma sigade juurde
minna. Sigade sulg seisis ju ees laewas, kus timmermann, kes
meil reisi pääl Kaplinnast Kalkuttasse ära surnud, paari ööd ja
päewa baki all oli puhanud. Peet kartis ju alati, et säält timmer—-

manni waim wälja ronida ja teda ehk tema elajaid hirmutada woiks.
Nüüd olime juba rohkem kui kuu Kalkuttas olnud, ja tuliwad

wäljamaa joöulupühad. Pühade laupäew, 24. detsember (meie
kalendri järele 12. detsember), langes 1890. aastal kolmapäewa pääle.
Fuba teisipäewa hommitul kuulutas kokk Peedile, et üks siga ära

tapetaktse. Idulu pühadets olewat praadi tarwis. Kui Peet seda
kuulis, oli ta rööm otsas. Ta nuttis ja istus seasulus, oma söpru
Jumalaga jättes, ei teadnud ta ju ise mitte, missugune nendest pidi
surema. Wiimaks wöottis ta suure julguse, läks koka juurde ning
küsis, missugusele seale ta otsa tahtwat teha. Kokk wastanud, et

see temal ükskoik olewat, sest et mölemad elajad ühe suuruse
ja rammuga olla. Kokk andis siis Peedile diguse, seda siga surma
mdista, mis ta ise tahab. Nirüd läks Peet tagasi ja pidas nounu
oma juures, missugust noa alla anda, missugust elusse jätta. Mole—-
mad oliwad talle armsad nagu silma-terad, mölemad teda kord ham—-
mustanud, mölemad monikord tema käskudele wastu pannud, üks
oli ilus nagu teine. Kaal wajus ühe ja teise poole· Ta oli süga—-
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wates möotetes ja tegi toõsise näo, käis kortsus otsaesisega ümber ning
sülitas nii suured lombid üle laewaparda, et ime näha oli. Kuita
kindlat nouu leida ei suntnud, pani ta oma südamemure loöunaajal
koigile meestele ette· Sääl saanud ta siis nöuu, seda siga ära tappa
lasta, kes wanem on, sest nooremal olla ju maailmas enam digus j
elad, kui wanemal. gJah, sellest sai poiss aru, aga kuidas seda
wälja saada, missugune siga wanem, missugune nooren. Ta
sai noõun, hammaste järele waadata, nagu hobuste wanadust
hammastest ära tuntakse. Kuidas wiimastest wanadust ära tuntakse,
seda ei teadnud mehed isegi, aga poisile anti nouu, sigade hambaid
tollipulgaga ära moõta. See siga, kel pikemad hambad, olla wanem

ja jäägu surmaohwriks. Nüüd läks poiss hambaid moöötma, kus
juures üks siga teda jälle oli hammustanud. See hammustaja sai
temast nüüd ilma armuta, oliwad tal pikemad wdi lühemad hambad,
surma mdoistetud. Siisgi oli poisil suur mure ja seisiwad ta silmad
wett täis, kui sea wiimne tund tuli ja ta siit hädaorust pidi lahkuma.

loulupühad peeti ilusasti. Laewameestele ?anti rohkesti
süüa ja juua, sest maalt oli ju koike woõimalik saada. Peedi kadu-
nud söbrast oli kokk hää prae teinud, ja ka Peet ise parkis ühe tüki
teise järele nahka. Kui teised küsisiwad, kas ta ka julgeb oma söbra
liha hammustada, wastas ta, suurt liha tükki suhu pistes, soöber ole-
wat teda ka hammustanud. — Nüüd klogus ta koik oma armas-
tuse järelejäänud sea ja lammaste pääle. — Nönda läksiwad joöulu
pühad mööda, töö seisis ja elu oli hää, aga seda tundmist, mis
meile need pühad kodus südamesse annawad, polnud ometi ühelgi.
Ei olnud meil lund, ei külma, ei kuuse-, ei wahalöhna, mis meile
ju lapsepölwest saadik ikka söna „joöuluga“ hinge ette tuleb.
Palaw ohk ja hirmus hele päewapaiste ja ka see moöte, et kodu-
rahwal weel jöulud pole, tegiwad, et meil, wenelastel, joöulupühad
poluud. — Ka wäljamaa uus aasta läks mööda. — Kalkutta praht,
masinajaod ja weel muun mitmesugune paket-kraam, oli ammugi
wäljas ja häã laadung riisi Australiasse sisse woetud. Mehed oliwad
Kalkuttas pühadeks palju raha wälja wötnud ja koöik, mis tarwis,
muretsenud. Ka bootsmann ja mina olime, et oma joulusidpühitseda
wöoiksime, maalt laewa muretsenud, mis tarwis oli. Schultz, kes
meiega ühel sammul edasi käis, oli, ehk küll sakslane ja tema pühad
juba mööda, siisgi ette woötnud, pühasid meiega koos weel kord pü-
hitseda. Ta oli meil sähardune truu soöber, minul oli ta seda juba
ammugi, bootsmanniga sditis ta aga esimesel reisil koos, et ta, kui
meie Muhamedi usku oleksime olnud ehk Beirami püha oleksime
pühitsenud, seda ka meiega ühes oleks pühitsenud. Päälegi oli pü-
hade pühitsemine, kui täis laud selle juures kohu ees seisis, Schultzil
koige armsam asi. — Laewa puusepp elas, nagu tema eeskäijagi,
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bootsmanni seltsis Schultzi jaminu wastu. Kui puusepp, wana
Jose, kuulis, et timmermann ses kois surnud, kus ta nüüüd pidi

magan polnud ta sellega sugugi rahul. Ta ütles, kui ta seda
oleks teadnud, siis poleks ta sugugi meie laewa munsterdanud· Ta
teadwat, mis ta teadwat, rääkis ta, ja siis tuli üks hirmus waimn
ja kodukäijate jutt, mis ta kahe-, kolmekümne aasta eest säãl ja säãl
laewas olla ära elanud. Kui agamidagi eiaidanud, ronis takoisse ja ma-

gas terwe öö rahulikult teise hommikuni, ilma et timmermanni waim
temal kaela oleks kahekorra käänanud Kuime teisel hommikul imeks
panime, et timmermannil weel pää otsas, rääkis ta, ta olewat koid
önnistanud; tal olewat sähardused soönad, milledega ta teha woib,
et waimud inimeste tallale ei saada. — Nüüd oli koik praht laewas
ja läksime meie päew enne meie pühade laupäewa, 23. detsembril
1890 (wäljamaa kalendri järele 4. januaril 1891), mis pühapäew
oli, hommikul wara purjude alla. Reis läks nüüd Melbourni —

Australiasse, kuhu meil weel suurem jagu masina-jagusid ja paket-
kraami Londonist, Kalkuttast aga pool laadungit riisi, oli. Kui me

wälja läksime, polnud wana portugallane sellega sugugi rahul, et
see pühapäewal sündis. Ta rääkis, et see mitte hääd ei tähendawat,
kui laew kallil päewal merele läheb: Weel hullem olewat, kui
reede merele mindawat. Ta olewat küll ju maailmas näinud ja
teadwat jälle, mis ta teadwat. Siis tulla alati pahad asjad ette,
oönnetused ja tormid. Meie mdöoelsime omas meeles: krooksu aga
pääle, wana kaaren; önnetuse wastu ei saa üksgi midagi parata.
Kui önnetus sünnib, siis oleks ta ka sündinud, kui meie laupäewal
merele oleksime läinud.

Kalkuttas olime 46 päewa paigal olnud, nii et meie Londonist
ju 173 päewa ära olime. — :

Kui me nüüd Bengali lahe pääle wälja joöudsime, oli meil

kurss esiti löuna-louna-hommikusse (S S O), parast löuna hommi—-
kusse (S O) ja pohja-hommiku monsun, meie koöige parem tuul —

esiti enam kui bakkstag, pärast bakkstag — nii et reis ruttu edasi
läks ja asjad joones oliwad. Wana „Souvenir“ lendas jüllemanlind üle mere; selja taha kadus imemaa India, ja läks meil

r

nüüd fkoige uuema (koöige wiimati üles leitud) maailmajao poole.
Wene joulud saatsime tasaselt ja ilusasti mööda, ehk me küll tööd
tegema pidime; esimene püha langes ju teisipäewa pääle. Meil ei
puudunud midagi. Kui meie pühade laupäewa oöhtu oma grog'i
(krokki) jöme, mötlesime kodus olewate omaste pääle, kes külmal
maal täistuisatud majades soojas toas hiilgawa kuuse ümber oma

püha pidasiwad ja wististi ka meie pääle motlesiwad. Et see mui—-
dugi just sel silmapilgul olla ei woinud, seda meie teadsime wäga
hästi, oli meie ja koduliste wahel ju ometi umbes 66 pikkuse kraadi,
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nii et, kui meil öhtu kell 7, kodulistel ta aga umbes //3 pããle
loõunat wois olla, kus muidugi weel küünlad kunse otsas ei pölenud.
Bootsmanni kambrisse, mis suurem oli kui meie kamber, olime laua
katnud; sääl seisis siis koik pääl, mis meil aga südame röömustuseks
oli. Schultz, kes hästi hääs tujus, kiitis, et tal meie pühad
weel enam meelt mööda olewat, kui Kalkuttas peetud joulud, ta

otsis oma kalli kitari wälja, mida kadunud tinmermann, kes, nagu
ju tarwilisel korral öeldud, köige peenem tiisler oli, enne oma surma
weel wäga ilusasti oli ra parandanud. Selle pääl mängis ta joulu-
laulusid ja meie laulsime neid noönda hästi kui aga oskasime tasase
häälega kaasa. Esimene tüürimees, herra Windham, kel tekis wahi-
kord oli, tuli ukse pääle laulu kunlama, ja kui ta nägi, et meie
sees nii toredasti elasime, küsis ta, mis püha meie pühitseme. Kui
talle seletanud olime, et meil uued joulud on ja kallist öhtut peame,
joi ta fka meilt klaasi grogi ja läks jälle wahi pääle tagast. Taga
oli ta kaptenile rääkinud, et meil joulud, ja tuli ka see proua, tütre
ja pojaga ukse pääle waatama. Meres teeb ju iga juhtumine, mis
igapäewasest olekust wähe teist moodu on, nalja. Kui kapten ära
oli läinud, saatis ta meile pojalt kaks pudelit konjaku, sest et ta

wäga hästi teadis, et meie piiri pidada oskasime, ja ka kasti sigarid
kingituseks. Poeg, kes madrus oli, jäi meie juurde terwetks öhtuks,
kuni ta kell 12 tekki wahi pääle läks. Bootsmann Laas, Schultz,
puusepp ja mina magasime ikka terwe öö, tegime aga hommiku kella

kunest kuni ohtu kella kuueni tööd, sellepärast wöisime meie ka nii
hilja ülewal olla, kui aga tahtsime. Jah, see oli meil küll hää
kapten, ja hää oli koöik tema perekond. Kahju, et meie teda pidime
taotama! — Kui küll lauldud oli jaaeg hiljemaks sai, hakkasime
muidu juttusid rääkima. Sellest ja teisest sai jutustatud ja wiimaks

ka sähardustest sündmustest maailmas, milledest mitte aru saada ei

woöi; tuidas nad sünniwad ja mis inimestele mdöistatuseks jääwad,
nagu nimelt möned fakiiride tembud. Uts rääkis, mis ta näinud,
kunlnud ehk lugenud, teine nöndasama. Meie jäime selle juurde,
et igal sähardusel imelikul sündmusel, kui aga hästi järele uuritakse,
loomulik seletus leida on. Wana Jose aga, kel teine arwamine
oli kui meil, wastas Inglise- ja maailma köige sunrema näitemängu
kirjutaja Shakespeare (Shekspiir'i) sönadega, et taewa ja maa wahel
palju sünnib, mis inimese lihtlabane möistus unesgi ei oska aimata.

Ta lubas üht imelikku juhtumist rääkida, mis New-Yorki sadamas
sündinud. Meie palusime teda seda teha. —

Wäljas oli nüüd kottpime, laew liikus igaweses kiikumises
edasi, sest et laened külje päält oliwad. Tekist polnud muud

kunlda, kui raade ragisemist ja möne suurema laene wastu laewa—-

külge pörutamist ja weekohinat, kui suur laene ennast murdis ja
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tagasi merde langes. Poolest tunnist poole tunnini,/ kui klaasisid
löödi, fölas eest baki päält wäljaluusija: «All iswell!-(Oll is
uell—koik on häã), millega ta taha ohwitserile teada annab, et

laewaküljetuled hästi ja seaduslikul wiisil pölewad, ning selle pääle
ohwitseri wastus: «AIl right (01l reit—häã tüll) üle laewa. —

; Jose pistis uue joulu-sigari suhu, wottis tubli lonksu
krokki ja algas: -

; „Umbes 25 aasta eest olin ma ühe Amsterdami linna bark-
laewaga New-Yorki sadamas. Meie praht oli wälja antud ja saime
nüüd terwe laadungi maisi (Türgi nisu) Inglisemaa jaoks laewa!
Kui juba arwata pool laadungit laewas oli, istusime ühel dohtul
hilja ees ruhwis; üks paikas oma tööriideid, teine luges, kolmas
tirjutas kodurahwale kirja, neljas rääkis wiiendamale oina reisidest,
möni magas j. n. e. Korraga oli laewaruumis sähardust kohinat
ja kahinat kuulda, nagu oleks laadung ühest küljest ennast teise
laewatülje pääle wisanud ja sinna koik wili kokku jooksnud.

Meie kargasime koöik üles, sest koöik oliwad seda kuulnud, ja
läksime tekki waatama, mis ruumis sündinud. Kapten, tüürimees,
bootsmann, timmermann, koöik tuliwad wälja, koöik oliwad seda
tkuulnud. Luugid tehti lahti ja mindi laternatega ruumi.

Laadung seisis nagu ta ohtul jäänud. Mitte kusgil polnud
näha, et midagi oleks sündinud. Rottide poolt, kes wiljalaadungiga
laewa tulewad, ei wöinud see kohin ja kahin, mis nii kölas, nagu
jootseks üks ilmatu hulk wilja ühte kohta kokku, tulla, seda teadsime
meie koik, ja ka kapten raputas pääd ja ütles, et rottidel sellega
mingit tegemist polla. Nagu öeldud, ei leidnud meie mitte midagi
ja läksime jälle ülesse, panime luugi kinni, astusime ruhwi, rääki—-

sime selle asja üle, murdsime pääd ja läksime wiimaks ma—-

gama. Teisel hommikul waatasime päewawalgusega weel kord köik
järele, midagi woltsi polnud leida. Nüüd küsisime maalt töö-

meestelt, kes alati maisi ja teiste wiljadega tööd teewad, kas see
woimalik wöib olla, et wili ehk kokku wajub ja selleläbi sähardust
kohinat teeb. Mehed öelsiwad (möned oliwad eluaja wiljaga tööd
teinud), et nad seda weel pole kuulnud, ja sähardune asi neil
woööras on. — Meie läksime töösse ja unustasime selle asja ära:

Ohtu rääkisime selle üle weel, kui jälle ruhwis koos istusime.
Korraga, nüüd kargasime nagu elektriwäega ülesse, seesama kohise-
mine, weel hullem kui minewal öösel. Meie koöik jooksime tekki,
tüürimees tuli ka jälle wälja, kapten polnud see ööse weel laewas,
koik tulega ruumi, koöik kohad ja nurgad otsisime läbi, koik oli nagu
öhtu jäetud, ei mitte midagi näha. Kohin oli just selsamal ajal
kui minewal ööl, kell 11. Nüüd hakkas üks ja teine rääkima,
kui ruhwis olime, et see asi mitte digel, loomulikul movodul ei
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sünni- ja et laewawaim ette küulutab,etmeres suur onnetus juhtub.
Möned naersiwad weel selle üle, teised aga mitte. Imelikoli ka
see, et just ühel ja selsamal minutil see kohin ruumis möolematel
öhtutel sündis. — — — 1 7

Sel ajal pidime meie, laewamehed, ise wahti käma. Meil polnud
sähardune sisseseadmine, nagu nüüd, et üks mees sadamas madruste
seast walitakse, kes ööse wahti peab ja päewal magab. Meie käi-—
stmekoöik wahti, üks puuris teist, kui aeg tuli. Kel sel öösel waht
oli ja ta ise ebaustlik, sel oli kole küll kottpimedal ööl üksi tetis
seista. Moöni ei läinudgi ruhwist wälja, waid ootas sääl magajate
keskel, kuni tema waht otsas, ja puuris siis teise, kes tema järele
tuli. Nii tuli hommik ja meie palusime tüürimeest, meile seletada.
mis see asi tähendab, sest meile hakkas hirm tulema, laewaga merele
minna. Jah, tüürimees tehitas olasid ja ütles, et see tema asi
polla. Tema asi olewat aga seda tähele panna, et meie tööd teeme

ja mitte waimude ja laewatontide üle oma pääd ei murra; siis sü—-
litas ta oma suntubaka leeme kaugele enesest maha ja ajas meid
wannetega tööle. Meie tegime siis ka tööd ja ootasime öhtut.
Meil oli ette wöetud, et kui see weel ükskord ette tuleb, ja kapten
ehk tüürimees meile mitte seletada ei oska, mis kohin see on, meie
selle laewaga mitte merele ei lähe. Palka polnud meil mitte just
wäga palju sees, ja parem tahtsime seda kaotada, kui laewaga
meres oma elu. — Ohtu tuli, nüüd olime koik riides ülewal, ja
niipea tui tell 11 oli, oli fka kohin jälle sääl, koöwem kui enne

seda. Jälle tehti luuk lahti, jälle oli koöik koöige paremas korras,
mitte tolmu poörmugi ruumis näha. Nüüd saime koik aru, et sel
asjal tähendust oli. Kuidas oleks muidu see kohin ikka ühel ja
selsamal ajal woöinud olla. Kapten oli nüüd laewas, ja tui ta

nägi, et meil wäga toösised näod oliwad, püüdis ta tüüri—-
mehega kokku meile ette rääkida, et rotid ruumis mässanud olewat:
Meil oli aga nöu peetud. Teisel hommikul astusime tema ette ja
kuulutasime, et meie lalwaga merele minna ei julge, sest see, mis

kolmel ööl nüüd järestiktu sündinud, ei lähe loomulikkude asjadega
ühte. Laewal saab merel önnetus — juhtuma. Kapten hatkkas
hirmsasti karjuma ja wanduma ning lubas meid raudadesse lüüa
lasta, kui meie sähardusi wananaeste ebaustklikka motteid pääs
peame ja äraminemisest räägime. Rotid olewat selle kohina teinud,
kui nad üle wilja jooksnud, muund midagi polla sääl juures, ja see
oli tema täielik seletus. Meil ei jäänud nüüd mund üle, kui
laewast ära pögeneda, mis meie ka tegime. Uksi kapten, tüürimees

ja kolm meest jäiwad tagasi. Kapten munsterdas uued mehed ja
lätks laewaga merele. — Umbes wiie päewa pärast toi üks auru-

laew neli meest sest laewast New-Yorki tagasi. Laew oli kolm
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päewareisi New-Yorkist ööse kell 11 ühes äkilises marutormis
kapseisinud (ümber wisatud, mastid alla, pohi ülesse) ja koöik teised
mehed ära uppunud. Need neli on ennast päästmise röngastes wee

pääl pidada saanud. Tormiböe oli laewa ühe külje pääle wisanud,

a enr oli wili hirmsa kohinaga ülejooksnud ja onnetus sün—-
inud.“ —

— —

; Wana Jose oli jutu löpetanud; ta wandus selle päle, et see
koikdige ja nönda sündinud olewat. Madrus Fokke, kel pri waht;
ja Charley, keda, ehk küll wahi pääl, aga et tüüürist ja wäljalunsi--
misest selles wahis prii, meie sisse kutsunud olime, istusiwad ka meie
juures. Charley oli meie poolt ebausu wastaline, Fokke aga, muidu
moistlik mees, nähti, ehk ta küll kolme meest ei kartnud ja surmale
julgesti silmadesse waatas, tontisid kartma ja täis ebausku olema.
Ka tema rääkis ühe jutu, mida, ehk ta küll mere pääl sündinud
pole, ma aga ometi, tui lugeja lubab, järele rääkida tahan. Fokke
kastis keelt ja algas:

„Ma olen Terneuzeni linnas nagu minu maamees „lendaw hol—-
landlane (mone järele Terneuzenis, wäike Hollandi linn Genti kaa—-
nali hakatuses Poöhjamere ääres, teiste järele Amsterdamis) sün—-
dinud, ja on see jutt, mida ma rääkida tahan, minu kodulinnas wä—-

ga tuttaw. Selzaet'i (Selsat'i) linnas (umbes poole tee pääl mere—-

äärest Genti, kaanali pahema külje pääl, Belgia linnake) elanud ütks
wana lestk, jumalakartlik naene. Tema mees oli ammugi maetud ja
ka lapsed, kaks oli neid koõigest olnud, üks kuue, teine kaheksa aas-

tane, puhkasiwad ammugi ju kiriku koörwal surnuaias. Wana naesu—-
kene elanud wagaselt omas majas ja palunud Jumalat, et ta teda
ka korra juba ära wotaks ning laste ja mehega kokku saadaks. Ta
käinud igapäew kirikus, pole kunagi warase Jumalateenistuse juures
hommiku kell kuus (Belgia rahwas on Katoliku usku) puudunud,
käinud alati kirikusse, suwel ja talwel, sooja ja külmaga, wihma ja
lumega. Kord, kesk talwe ajal, oli su naesukene öhtu wara magama
jäänud. Ta ärganud ülesse, wäljas olnud kottpime ja wagane. Tal
oli ette tulnud, et ta kaua, wäga kaua maganud ja et ju hommik
käes. Kui nüüd naesukene tule ülesse tömbas ja lambi poölema
pani, nägi ta, et kell seisis; ta oli poole kaheteistkümne pääle seisma
jäänud. Wanakene arwas, et ju hommik käes ja warane Jumala—-
teenistus juba päälehakanud on, seadis ennast ruttu riidesse ja läks

kiriku poole. Uulitsad oliwad koöik wagased; ta ei näinud mitte üht
inimese hinge käima. Kiriku lähedal polnud ka ühtgi näha. Kirik
ise oli walgustatud, tuled polesiwad sees, nagu suure Jumalateenis-
tuse juures, mis wiimane, nagu ta näha wois, juba ammugi pääle
hakanud oli. Surnuaia pääl kiriku ümber nägi ta küll moönda ini--
mese kuju kiriku poole köndiwat. Kui ta kirikuse astus, ei pannud



160

ta esiti mitte ·midagi woorast tähele.. Wiimaks aga, kui taoma
naabrid enam silmitsema hakkas, nägi ta, et tema ümber wooörad
näod oliwad ja ka riided sugugi seda moodi polnud, kui neid sel
ajal kanti. Köik riüded oliwad wana moodu, nagu ta neid wanade
piltide pääl näinud. Ka preestrid olithad talle woöörad, ja tuletas
ta meelde, et ta selle preestri pilti, kes parajasti Jumalateenistust pidas,
ühes wanas raamatus, kiriku seina pääãl woi kusgil mujal, näinud
oli See mees oli aga juba kaua, kaua aega surnud. Nüüüd, kui ta
enam ümber waatama haktkas, tundis ta ka moned kirikurahwast ära;
wanad inimesed, kes surnud oliwad, kuita ise alles laps olnud:
Enne seda weel, kui ta selle üle imestada wois, tundis ta, et keegi teda
riideid pidi tömbas. Kui ta ümber pööras, nägi ta oma ammugi
maetud lapsi; mölemad seisiwad tema selja taga. Tal tuli neid
nähes sähardune xööm südamesse; et ta koöik ära unustas ja ikka

aga oma armsate laste pääle waatas. Wiimaks pani tema wanem

poeg soörme oma suu pääle, sellega näidates, et ema wait peab
olema ja tömbas ta tkörwale. Sääl küsisiwad lapsed: Armas kallis
ema, mis pärast tulid sa sel ajal kirikusse? Mis sa siin meie keskelt
otsid? Siin pole elawatel inimestel tegemist. Mine ruttu koju, muidu
juhtub sulle suur önnetus. Kui sa aga surnuaia wärawa pääle jou—-
ad, siis wiska oma suur rätik tagasi surnuaeda ja mine sedamaid
koju. Püüa;, kallis emakene, ruttu siit ära kaduda, ära enam wiibi!
— Nüüd ehmatas naene ära ja hakkas usinasti kirikust wälja mi—-
nema. Tema pääle waatasiwad tüll tema ümber seiswad naabrid,
aga ülksgi ei puutunud teda. Kui ta surnuaia wärawa pääle jöudis,
wiskas ta oma rätiku tagasi aeda ja ruttas kodu poole. Kodu
lähedal Leidis ta ööwahi tellelt ta küsis, kui palju kell on. See
wastas, tell olewat ühe lähedal. Nüüd sai naene aru, et ta wölt-
sil ajal kirikus käinud ja tal ammugi surnud inimeste hingedega te-

gemine oli olnnd. Kodus seadis ta kella käma ja ootas kella kuu—-
eni; mil ta warasele Jumalateenistusele läks. Oma ärawisatud rätti
ei leidnud ta enam, küll aga nägi ta, et peaaegu iga haua pääl üts
wäikene räbal sest rätist ennast tuule käes liigutas. Sestajast jää—-
nud naesukene haigeks, pödenud ja surnud ka paar kuud pääle seda
ära. Et ta und näinud polnud, seda tunnistas ööwaht, kes tema—-

ga töesti uulitsa pääl ööse oli rääkinud.“ — Fokke oli jutu loöpeta—-
nud. Wana Jose, kes iga söna enese sisse imenud, pidas nitüd

Fottet targaks meheks, ta pani uue müraka suutubakat hamba pääle
ja algas:

„Utks suur purjulaew oli Löuna Amerikast Europasse teel. See
oli öösi, kell oli 12, kapteni waht tuli tekki, esimene tüürimehe waht
(bakkbordwaht) läks sisse. Kapteni kajut oli taga kwaterteki pääl
skylight (skeileit-päewawalguseks kutsutakse üks klaasidest kokkuseatud
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tast teki pääl, kust walgus kajutisse paistab. See aken on kuuest
aknaraamist kokku seatud, neli raami seisawad püsti — kaks külje-
ning kaks otsaraami — ülewel on kaks raami, mida nagu kasti
kaanesid lahti woib teha. Nende klaaside ees on wored, et nad
mitte jalgade ehk möne nööri otsaga ei saa katki löödud; nagu ena-
masti igas laewas, on skylighti all suur laud, kus kapteni paberid ja
merekaardid pääl seisawad. Kapten oli enne tekkitulemist laua ääres
kirjutanud, lamp rippus laua kohal ja pöles. Kui kapten tekki
tulnud, andis tüürimees wahi teise tüürimehe hoolde, rääkis, mis
tarwis oli, ja siis — haktas kapten esimese tüürimehega rääkima.
Kogemata waatas esimene tüürimees skylighti pääle ja nägi, et all
tajutis kapteni tooli pääl üks wodras herra, suure musta habemega,
kurwa ja lumiwalge näoga, istus. Sel herral olnud sulg käes ja
kirjutanud ta midagi ühe paberi pääle. Esimene tüürimees ehmata—-
nud ära, näidanud seda kohe kaptenile; kapten, teine tüürimees ja
ka mees tüüris näinud koöik, kuidas see wödras herra laua juures
kirjutanud. Nad ehmatanud ja pole teadnud, mis teha. Kust wdis
üks inimesehing merel laewa saada? Laew oli ammugi ju sadamast
ära, üksgi polnud woorast inimest laewas näinud.. Wööra wäljanä—-
gemine olnud ka sähardune murxelik, tema süsimust habe teinud näo
nii waimumoodu walgeks, et meestel tekis juuksed püsti seisnud.—
Korraga toöusnud see herra üles ja kadunud. Nüüd läinud tükt aja
pärast kapten ja esimene tüürimees kajutisse, otsinud all koik ruumid
läbi, mitte inimese hinge polnud leida. Kui nad nüüd järele waa—-

danud, mis see herra kirjutanud, leidnud nad ühe wäikese paberi
tüki pääl Inglise keeles need sönad: „Keep a half opoint more

to tho Eastern!“ Küp e haf e point moor tu do Istern.

— Pea pool streeki enam hommiku poole!) Kapten waatas tüüri-
mehe, tüürimees kapteni otsa. Wödras käekiri näitas neile, et nad dieti
oliwad näinud. Kiri oli sääl, eht küll kirjutaja pundus. Nüüd toodi weel
paar meest ja nende abiga otsitud weel kord kajut ja teised hooned all läbi,
igasse rotiauku waadatud tulega, aga mitte midagi polnud näha ega

kuulda. Siis pidanud kapten ja tüürimees noduu, mis teha, kas pool
streeki hommiku poole purjutada woi mitte. Wiimaks wotnud nad
ette, seda ometi tükk aeg teha. Maad polnud sääl mitte karta; kui nad

ta omast kursist poolstreeki körwale kaldusiwad, ei teinud see suuri
eksitusi rehnungi sisse. Mehele tüüri juures anti käst, pool streeki hom—-
miku poole pidada; wäljaluusijed saiwad köwa käsu, hästi silmad
lahti hoida. Siis läks esimene tüürimees magama, ja laew kündis
oma teed edasi. — Teisel päewal, löuna ajal, kui kapten juba seda
unt kurssi järele jätta tahtnud, näinud nad siis kaugel ees wähe
leeküljes üht laewa ilma mastita. Nüüd pidanud nad selle pääle.

1 : 11 ;
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Kui lähedale jöudnud, lastud paat ile parda, esimene tüürimeesja
kuus meest läinud e-t ja söudnud selle praki laewa poole. Kui
nad laewa juurde saanud, roninud titürimees paari mehga laewa
pääle. Laewas olnud kloitk w nagu surnnaia pääl. CDTelis
maas olnud siin ja sääl mehi näha, koik nagu surnud. Taga, ka-

juti pääl, päã käte wahel, puhanud see herra, keda tülürimees ööse
oma laewa kajutis näinud. Tüürimees läinud juurde ja raputanud
teda köwasti, sääl löönud ta silmad lahti ja ohanud: „Wett, wett,
andke Jumala pärast wett!“ Suure laene pärast oli tüiürimees

pästmise·paadiga tulnud, paadis oli ankru weega, selle lasknud ta

kohe tekli tuna ja andnud herrale, wödra laewa kaptenile, juna.
(Dgas diges laewas, kus täelikult seadust peetakse, seisab illa

leib, kompas, kirwes, doli, latern, aerud, mast purjuga, tormi
ankur j. n. e. pästmise paadis. Kui paati hädaajal rutuga tarwita—-
takse, pole enam aega, neid asju kokku otsida.) Ka moned mehed
äratatud selle kalli märjaga weel elusse, enamatele oli aga abi ju
hilja tulnud. Haige kapten ja mehed lastud paati ning wiidud lae—-
wa ja woetud woödrast laewast weel ühes, mis seda wäärt ning wöi—-
malik ühes wotta olnud, nagu paberid ja teaduslikud riistad: kompas—-
sid, sekstandid, kronometer, parometer j.n. e. ning ka mun wara,
purjud, riided ja teised asjad, nii et paat mitu korda laewade wa—-

het käinud. Siis, kui koöik elawad inimesed ja koöik, mis ärawiimise
wäärt, päästetud oliwad, purjutas laew edasi. Mehi rawise—-
tud herl kuni enam midagi karta polnud. HKui wodras klap—-
ten terweks saanud, küsinud temalt teine kapten, kes titüri mees—-

tega ja mehega, kes sel korral titüris seisnud, teda seks herrals
ära tundsiwad, kes ööse kajutis käinnud ja kirjutanud, kuidas ta tema

laewa oli woinud tulla, oliwad ju laewad ligi sada merepenikoor—-
mat ülsteisest kaugel. Wodras kapten wastas, et ta mitte midagi
ei teadwat, aga see kajut ja laud tulla tal tutwad ette, nii kui
oleks ta juba korra sääl käinud. Kui temale seda paberit näidatud,
kuhu pääle ta ööse kirjutanud, tundis ta oma kläekirja ära ja klüsis,
kust kapten selle paberi saanud. Ta kirjutas needsamad sonad ülesse,
ilma; et tal paber silmade ees oli kläeliri läks ühte. Kui ta nüüd
seda kuulis, et ta laewas käinud ja selle pääl kurs pool streeki
hommiku poole peetud oli (muidu poleks laew teist kunagi leidnud),
raputas ta pääd. Seda tegi ka teine kapten ja titirimehed; nad ei
saanud üksgi aru, kuidas sähardune tükk woöimalik wois olla. —

Wana dJose oli jutu löpetanud, sääl löödi parajalt puuri-
mise klaas, kell oli 125Meie joime omad klaasid tühjaks, ja
kui , tunni pärast kaheksa klaasi löödi, läksiwad Fokle ja William
tekkli wahi pääle, Charley ette oma koisse. Ja meie neljakesi läksime
magama, —joulu- laupäew oli peetud.
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Tunl oli hää, laew liikus öösel kui päewal oma teed edasi
Eln laewas oli ka endine. Juba hakkasime maapoolitaja läã--
hedale jöudma. Mehed, kel ikka hullud tükid pääs, oliwad Peedile
nöuu andnud, siga maapoolitaja all ristida, nagu ta ise Atlandi
merel maapoolitaja all oli ristitud saanud. Peet, kes seast suurt

pidas, arwas seda ka küll tarwis olema. Ta walmistas koik
selle tarwis. Ise tahtis ta merejumalat mängida. Talle tehti
wanast purjuriidest merejumalaülikond, wärgist suur habe, puust
ilmatu habemenuga ja suur pott salwi. Lert tahtis ühe korraga, meeste
noõun pääle, järele t lambad ja sea ette wötta. Viehe olivad
temale päris ristimise plaani ette teinud ja ootasiwad koik seda päewa,
mil meie üle poolitaja pidime purjutama. Tüürimeeste eest hoiti
Peedi plaan salajas, muidu oleks nali ära keelatud. 29. detsembril
1890 burnsine stis ka jälle üle ekwatori ja Peet wottis loduna-

ajal sea ja lammaste ristimise ette·. Pääle seda kui ta umbes kaks-
kümmend pütsi wett üles löönud oli, seadis ta ennast merejumala
mundrisse, kus juures teised teda awitasiwad, tal näo mustaks
tegiwad, sarwed päha paniwad, saba taha pistsiwad, suure habeme
ette sidusiwad ja päris poolekuradi sarnase untsantsaku wälja ehti-—
siwad, keda kalli raha eest laada pääl oleks näidata woinud. Da
oli pool mere-, pool pörgukuradit, eht imede ime. Ta laskis koik
elajad laudast wälja, kolm lammast ja ühe sea. Kui see tehtud,
pidas ta neile esiti ühe köne, mis umbes sedamoodu oli: „Astn
ette, sa noormees siga, astuge ette, tütarlapsed ja poisid lambad;
teie saate omas sealikus ja lambalikus elus nitüd nägema, mis te

näha ja kuulda woite. Teil saab täna pidu olema, mis teile teie

sea- ja lambalikus elus igaweseks mälestuseks jääbh. Tule siia,
noormees siga, saa aru, et sa merejumala Peedi ees seisad; ma

tahan sind ristida ja säharduseks meremeheks teha, et sa maapoo—-
litaja pält sugugi lahkuda ei taha. Ma tahan sinule mereseadusi
tkuulutada ja sinu habet ajada, sulle mere teadusi opetada, et teised
sead ninparttutt sinu ette kunnnardawad ja sind prohwetiks peawad:
Mina, Peet, tahan sulle näidata, mis see tähendab, siga olla ja
maapoolitaja päãl seista; ma tahan sulle näidata, mis see tähendab,
üht maapoolitaja pääl Atlandi maailmameres ristitud meremeest nagu
mind omaks sobraks kutsuda tohtida. Ma tahan sinn sealikka möt-
teid jiert et sa tätesti aru saama hakkad, et maailmas teisi sunu-
remaid tahtmsi on, kuti ütksi see, siga olla. Ma tahan sulle näidata,
mis tähendab, suuri reisistd maakera pääl teha, ilma et see sul
raha maksab, ilma et sa tööd prungid teha; mis tähendab, suurt
reisimeest mängida. Täna tahan ma ära unustada, et meie seni
ajani söbrad olimee ja sulle nuia jalgade wahele wisata. Sa oled
mind küll ju mönikord wihastanud, wöta, loöö jalaga wastu dina
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rindu ja motle järele, et sa siga oled. Siga oled sa oluud, siga
oled sä, aga mereseaks tahan ma sind teha. Mis sa siis dieti omas

meeles mötled, sa musta harjustega ehitud krokodil? Mis sa oskad,
mis oled sa öppinud? Purjusid sa ei oska kinni teha, kompast sa
ei tunne, tüüris sa pole weel käinud, nagu minagi mitte. Kui
mina seda ei oska, siis tuleb see sellest, et ma inimene olen ja ru—-

malus inimeste eesoigus on; mis digus aga sul on rumal olla?

ütle mulle, siga, mis wahe meie mölemate wahel dieti on? Kel

on parem elu, sinul woi minul? Sind peetakse, et sa kasu annad,
mind peetakse aga siin laewas, et mind ära ajada ehk maha
nottida ei tohitàÛ. Sina kolbad koigile, mina ei kolba ühelegi.
Sinul on teener, mina, kes sind harib ja toidab, mind ei hari üksgi,
ma pean weel teiste kui ka sinu sulane olema. Sinu lihast maksab
iga loot raha, minu liha ei kolba kuhugile. Sinu nahka woib pääle
sinu surma parkida ja temast köwad raamatuseljad teha, minu nahtk
saab siis pargitud kui ma elan; nahk mul seljas on, aga pääãle surma
ei pruugi teda üksgi enam. Sa ei pruugi pääraha ega muid mak-

susid maksta, ei hirmuta sind kurjad inimesed, kellele sa wolgn oled.
Sa wdoid omas sulus waikselt mägada, kui mure ja äpardused minu

silmasid kinni wajuda ei lase. Kui ma sind küll orjanud ja tee-

ninud olen ja sinu wiimne tunnikene lööb, siis tuleb surm sulle
teadmata ja ruttu; sa sured nagu söjamees sojaplatsi pääl,
kellele waenlane moööga südamesse pistab Mina, waenekene, kes

ma juba nüüd wärisen, kui surma pääle motlen, pean ehk kümme

aastat haigewoodi pãäl puhkama, kus kurjad arstid mind oma rohtu—-
dega plinäwad. Teie koik, lambad-poisid ja tütarlapsed, kes teie
kuulnud olete, mis ma siin rääkisin, wotke see südamesse ja olge
röömsad; päew on tulnud, kus ma teid meremeesteks salwin!“ —

Nüüd wöttis merejumal Peet oma suure salwipoti, kus törw

ja rasw sees seisiwad, ja salwis sea päãã sisse, et ta päewapaistel
läikis nagu törwatuustik. Nüüd wottis ta wett, ühe pütsi teise

järele, ja kihutas seda piksewoimuse ja rutuga ehmatatud elajatele
selga, et need hirmuga püsti kargasiwad ja koik, siga ees, plehku
paniwad. — Kestk laewas seisiwad wärwipotid ja dlikannud tekis,

sest meestel oli suur laewamaalimise töö ees. Siga kihutas sinna
wärwipottide wahele, wiskas walge, musta ja punase wärwipoti
ümber, et koiksugused wärwid laewatekis aga ujusiwad. Sääl, kus

nüüüd libe oli, kukkusiwad ja wäherdasiwad elajad paksus wärwis

tekis ja pistsiwad siis taha kwaterteki pääle, kus nad nagu hullud
ümber tallasiwad ja sokkusiwad, nii et kapten perekonnaga ja tüüri—-

mees wälja jooksiwad, imestust tãis, suud ammuli, seisma jäãiwad, ja
käed üle pää kokku löiwad. Teine tüürimees, kes tekis oli, tahtis
elajaid tagasi hoida ja oli nad sellelähi weel hullemaks teinud:
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Lambad loöiwad sähardust kepsu, et ime oli, et üksgi üle parda ei
hüpanud. Mees tüüris wingerdas naeruga, ei pannud tüürimist
tähele, nii et laew tuulde lüuwis ja peaaegu oleks läbi läinud.
Merejumal ise, Peet, nagu pörguwaimude päälik, püüdis siga kinni
saada, sest see oli esimene, kes ära pogenenud, ja andis ta temale
koige suurema süit Kapten ja tüürimehed ei tundnud Peeti esiti ära,
wiünaks aga, kui aru saiwad, et see Peet oma loomadega oli,
kutsuti mehed appi ja peksti merejumal koigi ristilastega kwaterteki

päält maha. Elajad pandi jälle kinni ja Peet kutsuti omas mundris
kapteni ette, kes temalt küsis, mis tondi püha tema pühitsewat.
Poiss wastas, laew olewat maapoolitaja all ja ta arwanud tarwi—-
likuks, elajaid meremeesteks ristida, nagu ta ise ka olla ristitud.

Porgu siga olewat aga sääl juures tema noomimisest hoolimata
ära pogenenud ja ka lambad ühes woötnud, nii et wärwipottidega suur
oönnetus sündinud. Kui aga kapten soowida, tahtwat ta siga sundida,
wiimse kui tilga wärwi tekist üles lakkuma, olgu hää ehk kurjaga.

Kapten raputas jälle pääd ja andis proua ning tütre palu—-
mise pääãle, kes ennast surnuks naerda tahtsiwad, tüürimeestele käsu,
poissi mitte trahwida, sest Peet olewat täitsa rumal. Kui ohwit-
seridel wiha üle läinud ja tekk ning kajutiseinad, ka kesklaew ja
reeling, kus siga ennast nühkinud, jälle puhtaks saiwad, naersiwad
nad isegi selle tembu üle.

Meie bakkbord küljes oli nüüd suur Ida-India archipel ehl
saarehunik, mille öhtujagu küll alguses Asiaga ja hommikujagu Au—-

straliaga koos on olnud. Ohtu ja hommikujao wahel on Macas-

sari merewäin, mis üle 100 sülla sügaw. Ohtupool sellest mere—-

wäinast on koik taimed ja elajad, isegi linnud, sähardused kui

Asias, hommiku pool nagu ustralias (kottelajad — Beutelthiere). See

sunt saarehunik käib üle 30 laiuse- ja pikkusekraadi. Ta on umbes

kuni 2 miljoni ruutwersta suur, 35 miljoni inimesega. Temasse
arwatakse fuured Sunda saared: Sumatra, Jaawa, Borneo ja Se-

lẽbes, wäikesed Sunda saared: Wolukkid woi Würtsi-saared ja Philip—-
pinid. Enamjagu saari on Hollandi ja Hispania käes. —

Eht küll igas paigas ühed ja needsamad ilmad on, palawa wöö il—-

mäd, mis meredhu ja monsunide lähi pehmemaks ja niiskemaks saawad,
nii et taimed ja elajad suuremalt ühed on, on ometi peaaegu igal
ühel neist saartest omad loodusewarandused. Sumätra pääl kaswab

palju pipart, ja on sääl hirmus suured elajad, nagu elewaat, nina—-
sarwik, tapiir, orangutang; Jaawa saarel kaswab indigo ja palju
soöömataimesid, nagu mitmed wiljad, leiwapun, kohwi, suhkur, riis,
thee; Borneo saarel on palju kulda, diamantisid ja teisi kallid mine—-

rälisid; Labuani pääl (wäike saar Borneo pohjaöhtu rannas) wäga
rikkad söelaagrid; Banka (Sumätrast hommiku pool) on koige rikkam
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tinamaa maailmas. Ka Molukki saartega on lugu nönda. Nii kas-
wab Banda pääl muskatpähkel; Amboina on würtsinelkide kodu,
Ceram'i (koige suurem Molukkidest) pääl kaswab sago j. n.e. Phi-
lippinide (Manila) pääl kaswab teiste taimede körwal koõige parem
inbakas. — Need wiimased saared on oma nime sest saanud, et His-
pania kuningas Philipp 11. 1570. aastal nad omaks tegi. Nad oli—-
wad ka Hispania jagu, kuni paari aasta eest Hispania ja Pohja—
Amerika söjas wiimane maa nad omale wöoitis.

Nönda purjutasime edasi ja olime 3. januarlil 1891 umbes
14. löuna-laiuse ja 116. hommiku pikkuse kraadi all. Ilm oli ter—-
we päew ilus olnud ja ka ohtu, kui päike looja läks, oli weel ilus.
Laew purjutas köigi purjude all.“ Royal'id oliwad junres, mund kui
ainult sky- (skei) purjud tkinni. Pohja-hommiku monsun puhus see
päew tasaselt. Ohtu olime weel möned jutud rääkinud, kell 10 läk—-
siwad bootsmann, timmermann ja Schultz magama, ma lugesin weel
oma kois, kuni mind wiimaks uni waewama hakkas. Ma kuulsin
weel kuus klaasi (kell 11) ja siis jäin ma magama. — Korraga
oli ragisemist ja kolinat kuulda, laew kukkus ühe külje pääle, et koöik
asjad, mis mitte kinni soritud polnud, nurkadesse lendasiwad. Nii jäi
laew tüliti seisma. Hirmus tormi hulumine ja mdirgamine ja purjude
peksmine kölasiwad läbi kottpimeda öö. Purjud läksiwad löhki, kus
juures nad nagu suuretüki paugud andsiwad. Ohwitseri kisa ja
käsud lendasiwad aga üks teise järele. „Kdöik her wälja!“ karjuti,
siis kuulsin madruste kisa purjude mahakiskumise juures. — Sääl
oli häda ja tarwis ruttu tekki minna. Enne seda, kui mees weel
sisse tuli, meid üles puurima, olin ma ju koist wäljas, ka Schultz
kargas ülesse, ja kui ma bootsmanni ukse pihta koputasin, sain
aru, et ka tema ja timmermann ju ülewal oliwad. Nüüd tor-

mas ka mees sisse, karjus: „wälja, ruttu, me oleme koigi purjudega
ühe tatfuni (keerdtormi) sisse purjutanud, ja ripub ülemine takelage
(takelash) koöigi purjudega ju maas.“ — Nüüd pistsime ka meie
poolihualasti tekki, kus juba kapten ja ka esimene tüüürimees platsis
oli. Me olime toõesti ühe taifuni sisse juhtunud, ja nüüd oli surm
sun ees; seda teadis igaüks. Sellepärast tegiwad ka koik, mis
woisiwad. Kdöige enne saiwad koöik purjud maha kistud, siis läksi—-
wad koik üles, neid kinni panema. Oö oli kottpime ja torm lit—-
sus meie kehad ülesmineku juures wastu wantisid. Hingata oli
tormi wastu woöimata. Uhtegi rääkimist polnud kuulda, iga soöna
oli suu eest just nagu noaga maha loigatud. Laew wärises jalgade
all nagu waene;, piinatud elajas. Kohisemine ja ragisemine pani
körwad lukku, loodus mässas, nagu oleks wiimne päew tulnud: —

See on wäga hää, et sähardusel ajal raske ja rutuline töö on.

Selle juures pole aega surma pääle mötelda. See oleks teisiti, kui
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inimene seisma ja päããlt waatama peaks, ilma et aidata woõiks.— Meie

teadsime, et mida enam me selle keerdtormi sisse juhtume, seda hul--
lemaks asi läheb ja jätsime juba südames mastid Fumalaga. Need

hirmsad keerdtormid, enamasti Hiinameres ja sügise ajal Jaapani
rannas, woiwad monikord üle sadade penikoormate käia. Tuul

käänab ennast ümberringi hirmsa wihaga, keskpaigas pole sugugituult, ja läheb see ilmatu tunletulp wöi -püks ikka weel ühele poole
edasi, koik, mis ees, maha murdes. Moönikord jätab ta aga ka ühe
kursi järele ja wotab omale teise tee. Kui laew tema ühest küljest
läbi keskele ön joudnud, siis on ta nagu toas, nii wagane on sããl,
muud kui hirmüs suur meri, ümberringi mässawast tuulest üleskihu—-
tatud, wiskab ja murrab laewa. — Ma olin korra Azoride saarte
lähedal aurulaewaga ühes cyelon'is (tsüklon — ka üks keerdtorm).

Kui me teskel olime;, oli laene ilma tuuleta nii suur, et laew moui--
kord püsti seisis, nii et, kui ta sähardusest suurest laenemäest püsti

orgu kukkus, külm wärin südamest lähi käis. — Kui siis laew

jälle tuulde, tuulepüksi teise külje sisse, jduab (see püks läheb ju
ikka edasi), peab hästi tähele panema, sest sääl on tuul teisest küljest,
kuna püks ikka ümberringi poöörab. — Need hirmus kardetud taifunid
häwitawad ära ja wiiwad palju laewn pöhja, teistel murrawad

nad mastid maha, nii et paljas laewakeha järele jääb; ka

laewakehadgi saawad kokkulitsutud ja purustatud. — Teise tüüri-

mehe (kapteni) wahi pääl oli meil see ette tulnud, taifuni sisse juh—-
tuda. Asi muutus aga hääks. Kapten laskis laewa kohe tüüürbord
taela pääãle tuule juurde seada, taifun läks meist enam löunahom-
miku poole mööda, nii et meie aga ühe tema äre sisse olime juh—-
tunud ja temast wälja purjutada aur Kümne minuti pärast olime

wäljas; kaotanud pölnud imeie ka mitte muud, kui kaks royalstengi
ja sty- (skei-) ning royalraad, aga ka ilmatu hulga purjusid. Raad

ja stagid rippusiwad aga, räbalaid täis, ja tuli Schultzile ja minule

pooleks aastaks uut köwa tööd juurde. See ei steinud midagi.
Jumal teab; mis siis sündinud oleks, kui meie taifuni sisse oleksime
purjutanud?! Nüüd sai terwe öö koöwasti tööd tehtud, ülewalt
raad ja mahamurtud stengid maha toodud, purjud ära woetud ja
jälle teised alla löödud j. ne. Kaks raad aga ning suure ja rist-
masti stengid oliwad katki. Cesmasti uus steng seisis, oli ju Kap—-
linnas bramstengiga ka uus royalsteng tehtud. Kdige suurem sün—-
dinud kahju oliwad purjud; need rippusiwad, nagu öeldud, rähba—-

lates. Kapten ja tüürimehed imestasiwad isegi, et meile nii wähe

tahju sündinud oli. See/ mis sündinud, polnud selle wastu, mis

sündida oleks woinud, sugugi rääkimise wäärt. Kapten pidas kursi
lähedal olewa Keeling'i (Kiling' saarte pääle, kus meie kahe
säre wahele ühes lahes ankru wiskasime ja wigu parandama hak-
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kasime. Schultz ja mina pidime kohe köwa purju tööd pääle hakkama,
ja ka bootsmaun ja madrus Fokke, kes wiimane ka purjutööd os-

kas, aitasiwad meid mönikord. ;

Peet oli selle taifuni mässu juures jälle köige targem olnud.
Niipea kui ta aru saanud, et asi enam dige pole, jooksnudta kohe
koist seasulgu, kus ta soöbra juures paremat aega oodanud. Teda
polnud ju ka mitte tarwis, sest ta oleks aga teistel jalgade ees

olnud, neid eksitanud ja wihastanud. Meie jäime sinna Keelingi
saarte pääle kuns päewa. Uued purjud oliwad alla löödud, ees-

royalsteng raadega maha woetud, ja siis purjutusime 10. januaril
säält wälja ilma royalpurjudeta; nüüd oliwad brampurjud köige
ülemad. Sinna Keelingu saarte juurde kogusiwad mitu laewa kokku,
milledel enam kahju sündinud oli kui meil. Meres oli tihti laewn
hädamastidega ja ilma mastiteta näha, moöned üsna kokkulitsutud;
neil oli halwem lugu olnud kui teistel. Kui palju neid pöhja läi—-
nud, seda ei tea.

Punsepal oli nüüd palju tööd nagu meilgi. Sönad, mis ta
Kalkuttast wäljatulles prohweti häälega ütles, et see hää pole, püha—-
päewal, kallil päewal, merele minna, oliwad toeks läinud. Mehed
pidasiwad teda nüüd pooleks proehwetiks ja uskusiwad, mis ta rääkis,
et nad selle pääle kas woi wandunud oleksiwäd: Wana hääsüda—-
mega, muidu tubli mehikene tegi siis ka tööd, nagu mees, ja rääkis
iga öhtu meestele juukseid püsti ajawaid waimujuttusid, nii et hir—-
mus oli päält kunlata. Nii rääkis ta ka, et ta wäga hästi tead-
nud olewat, et oönnetus juhtuwat. Talle olewat meie kadunud
timmermann ennast ööse unes ilmutannd ja käega taewa pääle pöhja
hommiku poole näidanud, kust taifun ju ka tuli. Kapteni rehken—-
duse järele oli sel keerdtormil kurs pöhjahommikust loöunaöhtu poole
olnud; ja et kapteni rehnung dige oli, wois sest näha, et ta temast
nii ruttu wälja purjutada oskas. — Möned mehed, kes punsepa
jutu digust katsuda tahtsiwad, küsisiwad temalt, kuidas siis meie
wana timmermann wälja näinud. Kui nüüd wana Jose kadunud
timmermanni wäljanägemist nii digelt seletas, kuidas ta just oli,
ehmatasiwad mehed hoopis ära, ja ka Schultz, bootsmaun ja mina
waatasime üksteisele otsa. Wiimaks tuli meile aga ometi meelde,
et ta ju mitu korda timmermanni pildi pääl näinud, mis Schultz
oma päewapildi aparadiga oli üles wotnud. Et Jose ei waletanud,
seda me teadsime ise, aga et ta ebaustlik oli ja tal aga surnud ja
waimud pääs seisiwad, oli ta töesti timmermanni unesnäinud?
Pildi järele teadis ta, kuidas mees wälja nägi, ja nii oskas ta
unes enesele ka kadunud puuseppa dieti ette seada. — Nüüd ilmus
ka kohe jutt, timmermann olewat ennast wanale Josele näidanud,
kadunud tööwenna waim käiwat kodu. Meie püüdsime küll sellele
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wastu rääkida ja seletada, kujd see ei aidanud midagi. Juba kluulis
üks ööse seda, teine teist Uks oli siin waimukuju näinud, teine

jälle sääl waimust ehmatatud. Waene Peet oli köige enam hädas.
Ta oleks häämeelega tahtnud, et teda magamise juures kaks meest
kinni hoiaksiwad. Köige hirmsam lugu oli Peedil, kui ta ette kabel—-
gati alla pidi minema, mis päewas palju ette tuli, ta oli ju poiss
ja pidi koik tarwilikud asjad, nagu strodid, plokid j. n. e. kabelga-
tist tooma. Kui ta siis sinna läks pani ta lambi ju ülewal tekis
polema ja läks wärisedes alla. —, Tüürbordküljes trepi koörwal
seisis all üks tünn Rootsi-törwa. Uks tünn seda toörwa oli meres
korra lahti pääsnud ja siia tänna wiskamisega jooksma hakanud, nii et

temast toörw ühe teise suure petroleumewaadi sisse kallati, mis nitüd
nagu öeldud, trepi körwal seisis. Ta oli pool täis, ülemine pohi
wälja woöetud, ja wdeti teda säält ühe plekinöuuga wälja, kui tarwis oli.

Peet pidi korra pääle löunat kabelgatti minema ja säält paari
häid kadeelstroppi üles tooma. Ohtu enne seda oli timmermann,
nagu peaaegu iga oöhtu, hirmsaid waimujuttusid rääkinud, ja seisis
see hirm weel poisi südames, nii et ta meestelt küsis, kas stis ilma
nende stroppideta mitte läbi ei saadawat ja kas neid just nii hädaliselt
tarwis olla. Muidugi kärkisiwad mehed temaga ja ajasiwad ta
minema. Ta läksgi stis alla. Laew holjus see päew häszti. Kui
poiss pölewa lambiga kabelgatti joudis, kunlis ta ees laewa ste-
wingu juures rasket ohkamist, nagu surmaga wdöitleja inimene
woi raskes poörgupiinas olew patune inimesehing seda ehk teeb.
Poisil tousiwad koik juuksed nagu harjused püsti, nii et müts pääst
ja lamp käest maha kukkusiwad ning wiimane ära kustus. Nüüd
nägi ta ka hirmuga pimedas kadunud timmermanni ees stewingi
juures ja tuli temale möte ära pogeneda ja ennast nii ruttu kui wöi—-
malik päästa. Sunre rutu ja hirmuga ei leidnud ta enam treppi,
ja kui nüüd ka suur kolin ees stewingi juures toöusis, kargas Peet
surma hirmuga törwatünni. Ta ei saanud sugugi aru, et ta tor—-
was istus, kükitas tünnis ja palus üht Meie — palwet teise jä—-
rele. Wiimaks sai ta küll aru, et ta rinnani märg oli, aga mis see
hirmu wastu tähendas? Ei tulnud tal toörwa meelde sugugi. Ta
pidas silmad kinni, soörmed koörwades, et seda hirmsat hoigamist ei
kuuleks, ja kükitas tünnis, palawaid palweid taewa poole saates.
Ehtk kadunud timmermann oma elus küll hää mees oli ja temale
ühtegi paha teinud wdi halba soöna öelnud polnud, ei uskunud ta
aga ometi mitte tema waimu. Sel wöoisiwad teised tükid sees olla,
kui mehel ise. Kes säharduse waimu tükfisid ja wigurisid wdih
teada? — Kui wiimaks mehed poissi tagasi oodata ei jöudnnd, läks
üks waatama, kuhn ta jäänud. Ta karjus koöwasti pimedasse
kabelgatti ja kutsus argpüksi nime pidi. Selle meelest oli inimese
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hääl nagu koöige ilusam muusik, ta hakkas nüüd koöigest jöuust appi
karjuma, nii et, kui sääl ka legion waimusid oleks olnud, need
koik selle kisa pääle pakku oleksiwad pannud. Nüüd läksiwad mehed
alla ja tömbasiwad poisi törwawaadist wälja. Küll ta nägi ilus
wälja, üks törwatuustik, mil elu sees oli ja mis ennast liigutas.
Paks törw jooksis temal jalgu mööda alla. Suure röömutkisa,
hoõiskamise ja hirwitamisega toodi ta tekki, kus ta nagu Loti soola-
tulbaks saanud naene ehk moöni törwatud ebajumal imestas, et

ta weel elus oli. Mölemad saapad oliwad törwatünni jäänud;
nägu polnud tal mitte näha, see oli üks törwahunnitk, kust nina

nagu törwapurikas ennast wälja sirutas. Ta oli ju törwaste kätega
külma hirmuhigi otsa eest pühkinud ja sel wiisil ka oma pää hästi
ära törwanud. Esimene tüürimees, kes wihaga tuld sülitas, et

poiss teki toörwaga määrinud, andis talle nöuu, üks sheekel, see
on 15 sülda, ankrukettisid enesele ümber kaela sheekeldada ja sääl
merde karata, kus see koige sügawam oleks. Kui poiss temale wai-
must kogeldas, loi ta käega, sülitas ja läks oma teed. Nüüd hak—-
kas Peet ennast petroleumi ja raswaga pesema, siis istus ta ihu—-
alasti poolpäewa ühes weetoobris ja oli tal häda küll, ennast puh—-
taks saada. Mis Peeti hirmutanud, oli selge. — Laew höljus
köwasti, laene käis ju külje päält, ja teewad mönikord asjad, mis
üksteise küljes hoööruwad, wöi ehk moöni kruidest wähe lahti läinud
asi, sähardust häält. Kolin tuli suurest katplokist, mis giinploki ehk
teiste suurte plokkide wastu peksis. Pääle seda, kui poiss ise puh—-
taks sai, pidi ta tekki shraapima, kus suured törwalomhbid pääl uju-
siwad, ja ka treppi ning kabelgatti puhastama. — See oli Peedi
kokkujuhtumine kadunud timmermanni waimuga.

Me purjutasime hää soöiduga edasi, ja oli meil juba Australia
maailmajagu bakkbord-küljes. 21 januaril olime kap Nuyts'i kor—-

guse pääl.
Australia seisab Suures ehk Waikses maailmameres ja on

koige wiimati ülesleitud maailmajagu (prantslastest wist küll juba
1515 aastal). Ehtk küll Australia maa suurnse järele koige wäik—-
sem maailmajagu on, käib ta sitsgi, sest et ta jaod nii wäga kaugel
üksteisest eemal on, üle 120 pikkuse ja 80 laiusekraadi. Sellepärast
wöoisiwad ka looduse ja hariduse anded ennast üksteise wastu wäga
wäikselt wahetada, nii et suured wahed elajate ja taimede ning ini-
meste sugude ja wiimaste hariduse wahel on ja pime ebajumalate—-
ust ning inimeseliha söömine sääl weel uuema ajani päewakorral
oliwad. Enne seda aga, kui maailmamerede aurulaewade soit suu-
reks läks ja tullalaagrid tuhandeid wäljarändajaid sinna toömbasi-
wad, on haridus sääl suurte sammudega edasi astunud ja aastaküm—-
netega seda teinud, mis teistes maailmajagudes suure waewaga
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aastasadade jooksul woimalik oli. Anstraliaks loetakse 1) Anust-
ralia maajagu ennast, wanal ajal Uueks Hollandiks nimetatud
saare Tasmania'ga, 2) sisemist ja 3) wälimist saarewööd.

Elanikud (1/2 miljoni) langewad kolme jakku. Nad wähene—-
wad wäga koöwasti. Esimene jagu, Polynesia rahwasugu (0,3 mil-
joni), pikkade willaste juuksetega ja helepruuni ihuwärwiga, elawad
koige suurema wälimise saarewoöö jao ja Uue-Meremaa (Neu-See-
land) pääl (kus neid Maorideks nimetatakse).. Polynesia rahwasugu
tundis ju enne seda, kui ta europlastega tutwaks sai, wähe haridust,
oliwad neil ju ometi majad ja külad, nad tundsiwad polluharimist
ja elasiwad riikides, mis ühe mehe (kuninga woi würsti) walituse
all seisiwad. Nad wöotsiwad europlaste haridust wastu ja sai rah—-
was, näituseks Sandwich (Senduitsh) ja Neu-Seelandi saarte pääl,
missionäride lähi lühikese aja jooksu ristiusku pööratud, ni et isegi
selle rahwa meestest öpetajad ja koolitajad on saanud. Tuleb aga
ka küll ette, et need, kes ristiusku astunud, jälle oma wana ebaju-
malate usku ja toorusteste tagasi langewad.

Teine jagu on Australia sugu, tumepruunid inimesed (umbes
50.000), kräsus, aga mitte willaste juuksetega: elawad Australia
kindlal- maal. Nad on köige madalama haridusejärje pääl, toidawad
ennast jahist ja kalapüügist ja on neile Europa haridus koige wähem
meeltmüöda olnud.

Kolmas jagu on Papua rahwasugu (1,1 miljoni), peaaegu
mustad, kel utse põõsastena pääs kaswawad. Nad elawad is
mise saarewöö pääl (aga mitte Neu-Seelandi pääl).

Need nimetatud rahwad on paganad, ja on nende usus sur—-
nud esiwanemate auustamine ja noidus pääasi. Igast kohast peaaegu
on „Tabu“ leida, s.o. usk, et see woöi teine preestritest nimetatud
asi woi inimene püha on, nii et selle asja woi inimese puutumist
surmaga trahwitakse.

„Sisserännanud europlasi (Inglise mehed ja saklased) on umbes
2/ miljoni, mille juurde weel 44, 000 hiinlast tulewad, kes wiimased
aga jälle oma kodu rändawad ja kelle asemele siis jälle teised tulewad.

Australia pole merest mitte nii kääruliseks tehtud, kui teised
maailmajaod. Pohjas on Carpentaria ja löunas suur Austral-
merelaht. Löunahommiku rannas (koöige enam Bass-merewäinas)
on wäikeses piiris koige suurem sadama rikkus ja sellepärast ka Ing-
lise hariduse ja kauba wäljaminemise punkt Australias. Australlahes
aga, öhtupoolse löunaranna küljes, pole sadamaid. Ka pöhjahom—-
miku rannas on palju lahesid paljude hääde sadamatega, aga 250

penikoormat pikk korallikaljurüngaste wöö (Australia Barriere Riff),
mis Anustraliat korallimerest lahutab, teeb laewade sissesoitmise
sadamasse raskeks ja kardetawaks.
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Ka jogede poolest on Australia wäga waene. Ided, mis säãl
on, kuiwawäd palawal aastaajal ära. Isegi koöige suurem joögi —

Murray — ütksik joögi, mis mitte ära ei kuiwa, on üks koöige arme—-

tumatest jogedest maailmas, sest et moöned tema hallikharudest, nagu

Darling ja teised, ära kuiwawad ja palawal aastaajal tema sisse ei
jookse. Alumises jooksus pole sellepärast Murray jögi muud midagi
kut somp, kust kitsas weesoon, mis ainult paatisid kannab, kuni
mereni käih. Mone joe ääres on hääd sadamalahed ja woib neis
ainult nii kaugele soita, kui mere weetöus nendes ulatab.

Pohjahommiku Australias on kaks taaent: pöhjahommiku
itonsuniga märg aastaaeg (nowembrist kuni webruarini) ja kuiw
aastaaeg louna-dhtu aen (märtsist kui oktobrini). Loöuna-hom—-
miku küljel on neli aastaaega, milledest suwe (detsembrist kuni märt-
sini) hirmsa palawuse läbi, talwe (junist kuni septembrini) hääde il—-
made pärast koige paremaks ja terwemaks peetakse. Sisemine Aust—-
ralia on wäga wihmawaene, sest et löuna-hommiku passaat-tuul,
mis oma niiskuse ju hommiku ranna mägedes ära on kaotanud,
sisemisele maale enam wihma ei wii. Ilmade järele on ka taimede
käswamine. Loöunahommiku küljes kaswawad suure mere öhu ja
niiskuse tottn troopika taimed, kaugele üle loduna pööriringi palmidgi,
kuni 35 kraadini löuna lainseni. Maal on aga taimed wäga ühe-
moodilised ja waesed. Ohtupoolses küljes on suured maatükid kas
läbi kalju, s. o. koörbe, ehk ärakoörwennd maa, okalise eucaliptuse ja
akatsia pöosastikuga, „setubh“ nimetatud, woi pistja okassaheinaga
(spinifex), mis karjadele toitu ei anna. Hommiku ja loöuna küljes
on aga palju rohümaad, kus koige suuremad karjad maailmas küllalt

toitu leiawad. Ime asjad on aga Australia taimed ja elajad, see on:

nad on nit wäga iseäralikud, et . Australia taimedest, näituseks,
mujalt kusgilt leida pole. sna teine asi on aga taimedega saarte
pääl; sääl on palju taimetonansd ja ka palju sähardusi, mida mu-

jalt maadest leitakse. Päris Australia taimi on wäga wähe, mis
inimesele toiduks kolbawad, koöik wiljapuude ja wilja sood on europ—-
laste lähi sinna wiidud. Ka on Australia metsad wäga lagedad ja
ilma warjuta; see tuleb sellest, et wanemate punde köwad, nahasar-
nased lehest püsti seisawad. Lehed ei kukku ka kunagi puude küljest
maha, kll wahetab ennast aga puude koor aastaaegadega. Uks

Australias koige enam ettetulewatest puudest on gummipuu (eukalip—-
tus), mis ajast ajani suur hulk koige puhtamat gummi wälja higis—-
tab ja 130 meetrit s. o. enam kui 120 jalga koörgeks ja 25 meetrit
s.o. 82 jalga paksuks (ringmoödt; enam kui 26 jalga läbhi modt)
fkaswada wöib.

Weel enam silmadesse torkaw on wahe, mis Australia elajate
ja teiste maailma jagude elajate wahel on. Säãl pole koduloomi,
ülepääã peaaegu ühtegi imetajat looma, leida. Suured Asia ja Af-
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rika elaja töuud puuduwad üsna, ja muudkui aga imetajate ela—-
jate teine alam sugu, mitu sugukängurusid ja dir Australia koer —

pool kodu, pool metselajas, saarma sarnane olkaline si-
pelga siil, emu, must luik, need on selle mätmncao en id. Nende
elajate wäikesed kehad kaowad hirmus suurte puude wahele üsna
ära. Mida enam aga polluharimine edeneb ja sisseweetud koduelajad
siginewad, seda enam kaowad ka Australia elajad ja taimed.
Australias toidab, näituseks New-South-Wales (Nju Saud Ueels),
oma hää ilmade ja selle läbi, et sääl murdjaid loomi pole, köoige
suuremad karjad maailmas, umbes 1 mljon oobasid, 7 miljoni
härgi ja lehmi ja 62 miljoni lambaid. — Wilja weetakse palju
wälja. — Siniste mägede ahelast ja Australiast on suured kullalaag—-
rid leitud. Victorias leiti kullatükid, mis 100 kuni 200 naela ras—-
ked oliwad. Ka waske leitakse, ja Newcastle (Njukästl) Kunteri joe
suus on suur kiwisüte sadam.

Australia on wiide jakku jagatud, mille nimed New South
Wales (Nju Saud Ueels — Uus Louna Ueels), Victoria, Queens-
land (Kwünsländ — Kuningannamaa), Ohtu-Australia ja Louna—
Australia on. Enne saiwad Australiasse ja Tasmania saare pãaãle,
nagu meil Siberisse, Inglise walitsuse poolt kurjategijad saadetud, nüüd
mitte enam; koöik on wabad inimesed. Australia maajaod seisawad nagu
Tasmania ja Neu Seeland Inglise walitsuse poolt seatud kuberneri
walitsuse all, kellel weel parlament (ülem ja alamkoda) körwal seisab.

Tasmania saar (tema esimese ülesleidja, Hollandi mehe Tas—-
mani järele nii nimetatud, ennem Vandiemenimaa, Vandiemensland,
ülesleidmise ajal Batavias walitseja Hollandi kuberneri järele kut—-
sutud) on löuna-ohtu Australia rannast Bass- wäina läbi lahutatud.
1803. aastal saadeti saare pääle ka kurjategijaid, pärast on see saar
aga noöndasama prii rahwast täis saanud, nagu Australia ise: Wal—-
laskala püüdjad (kes Löuna Jäämeres püawad) käiwad oma lae—-
wadega wäga palju sääl saare pääl. — Esimesed pruunid Tasmania
elanikud on ammugi maailmast kadunud. —

Nüüd purjutasime me ikka hommiku poole (Ost bei Süden),
bakkbord küljes oli meil suur Austral-laht. Meile ei juhtunud nüüd
ka suuremat midagi, mis tähelepanemise wäärt oleks olnud. 2. webru—-
aril 1891 pääle löunat iodudsime Melbourni ette, koige suurema
Australia, ja üleüldse ühe koöige suurema kaubalinna alla Suures
maailmameres. Meie saime kohe lootsi ja purjutasime sadama poole,;
kuhu meid shleper sisse wedas. Laew asendati koha pääle ja pandi
kinni; nüüd olime jälle maal, nimelt Australias.

Kaltkuttast saadik olime 42 päewa meres olnud, Londonist aga
ju 215 päewa ära.

Kuhu meie Melbournist pidime purjutama, polnud meil weel teada.

—— —



H ictorias, mis 1851 aastal New- South· Wales ist (Nju Soud
— Ueelsist) ennast lahutas, koöige wäiksemas ja kullaleidmisest
7 saadik koige ditswamas ning rahwarikkamas Australia maa—-

konnas, on Melbourni (Melbourne) linn Ta on Port Philipp-lahe
lähedal, koige suurem Australia, ja ülepää üts koige kuulsamatest kau-
balinnadest Suure maailmamere ääres. Melbournis elab rohkem
kui 500,000 elanikku, sel linnal nn üks iseärane hiinlaste linnajagu
ja ka ülikool. Wiieteistkünnne aasta eest elas Melbournis ainult
umbes 285,000 inimest, millest näha woib, et see linn wäga ruttu

on kaswanud. nin

Geelongi sadam ülewal nimetatud bai (lahe) ääres on suur
willaladumise plats, mida Melbournist wäga palju wälja weetakse.
Victoria maakonnast on /, köigest kullast tulnud, mis Australist lei—-
tud. Seda maad peetakse koige kullarikkamaks maailmas, ja on

sääl siis ka koige sunremad tullatükid, moöned 100 ja 200 naela

rasted, leitud:
Melbourni kaudu rändasiwad kullaotsijad kaugemale maale. Moni

tühja lurtben sisserändaja tuli Melbourui tagasi, taskud rikkust täis.
Möoni mees, kelle elukäik Guropas rikutud ja kes säl enam edasi ei
joöudnud, katsus Australias uut onne ja leidis sääl rohkem, kui ta

unes aimanud. Juba wäikese waewa järele tegi rikkuse rüpp ennast
temale lahti. Moni teine aga, kel wähem önne oli, waewas ennast,
et higilombid jalgade all oliwad, ilma et ta rohkem leidis, kut päewaseks
toiduks tarwis oli. Monel teisel jälle, kes rikkuse leidnud ja paar

XI.

Melbournist Iquiquesse.
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päewa selle üle röömustanud, wotsiwad, kui ta kullakaewajate laag—-
rist Melbourni wdoi mönesse teise linna tee pääl oli, teised kes tööd
teha ei armastanud, kaela maha ja waranduse ära. Sähardusi mehi;
kes puuri shillingi eest teisel kaela maha löikawad, on maailmas
küllalt. Ulepää asuwad kullakaewanduste ümber päris rööwlite ja
möortsukate seltskonnad. On ju laagris ise elu toores, puudub sl
iga armastus teise wastu, walitseb sääl rusika- ja köwaduse digus,
siisgi waatawad kullakaewajad selle pääle, et digus mitte wäga päã
pääle seatud ei saa. Ehk küll mehe elu sääl mitte wäga kalliks ei

peeta, trahwitakse awalikku surmatööd ometi surmaga, kus juures tei-
sed mehed kokku tulewad ja ilma suurema kohtupidamiseta mortsuka
woi surnukslööja esimese parema puuoksa külge riputawad. Sä—-
hardune kohtupidamine nimetatakse lynchimiseks (lintshimiseks). Kui

seda ka digeks kohtuks ei wdi lugeda, siisgi on ta sääl, kus tühja—-
des maades, kuhu haridusest kaugele uuned linnad asutatakse, kus
kohe öiget kohust pole ja seaduse teenrid puunduwad, küllalt hääd teinud.
Rahwas ise oli sunnitud, kurjategijaid lynchima, polnud ju, öel—-
dud, muud kohtumeest, ja igalühel oma elu ja warandus kallis.

Kullarikastes maades on linnad nagu seened maast üles tär-

ganud. Kui keegi moönes kohas suure kullarikkuse leidis ja esimene
oli, kes oma telgi sinna üles löi, siis tuli tihti ette, et sääl poole
aasta pärast woi weel warem juba paartuhat inimest elasiwad, köik—-
sugn hoonetes, plekist tehtud majades, telkides woi puust ülesehita—-
tud hurtsikutes. Sääl oliwad siis jooma- ja mängumajad j.n.e.
Kui siis kulla saamine wähemaks hakkas jääma, kadusiwad inimesed
ja majad. Linnast sai jälle küla, külast jäi paar hurtsikut järele, ja
ka need kadusiwad, ja elawad jälle dingo ja Australia koer sääl, kus
poole aasta eest tantsiti ja mängiti ja warastati, naerdi, ja
nuteti, kaubeldi ja higis rasket tööd tehti, kus inimeste ahnus ja ih-
nus mässas ning kulla wöimus köik inimeste kired käärima kihutas.

Kui kfullakaewaja sunrema waranduse leidis, pidas ta seda ik—-
fa salajas. See polnud häã, kui igamees teadis, et ühel suurem hult
kulda telgis oli. Kui laagrist ära mindi, siis katsusiwad kullaotsi-
jad ka ikka mitmekesi tee pääle minna. Siisgi on ette tulnud, et
ka mitmed hammasteni sojariistadega ehitud koos ära tapeti ja rii—-
suti. Kus wara leida on ja kohust ega seaduslikku korda pole,;
sinna koguwad kurjategijad häämeelega kokku. Oliwad kullakaewa—-
jatel söjariistad, ei pundunud nad ka rööwlitel.

2. webruaril 1891 joudsime Melbourni. Sääl oli peaaegu kest
suweaeg ja ilmad oliwad wäga palawad. Kui laew koha pääle oli
pandud, algas ladungi töö. Purjutegijad Schultz ja mina jäime
purjutöö juurde, moöned purjud saiwad ka weel maale purjutegija
juurde saadetud. Timmermannil oli nöndasama suur töö, maalt
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tuliwad ka weel teised puusepad ja takeldajad laewa ja hakkasiwad
meres sündinud wiga ja kahju parandama. — Ohtu käisime tihti
maal linna waatamas ja aega wiitmas.

Melbournil on Inglise linna wäljanägemine koöige paremate
ja uuemate sisseseadmistega. Me läksime igakord, kui maal käisime;
ühte wiinamajasse, mida üks wana sakslane pidas; kes noorel pol—-
wel ka moned aastad Wenemaal, Peterburis, oli elanud. Waua

Zose, kes ju paari korda Melbournis olnud ja sääl 1/ aastat maal
elanud, tundis seda meest wäga hästi. Ta tegi meid temaga
tutwaks. Sääl saime mönda kullakaewajate elust kuulda. Wana
sakslane, keda sääl Ralphiks nimetati, oli ju tka hakatuses Australias
kulda otsinud. Tal pole, nagu ta räätis, suuremat onne olnud, aga
ometi leidnud ta nii palju, et wiimats selle wiinamaja permeheks on woi-
nud hakata. Ta rääkis meile möned jutud oma elust, kui tal just
aega oli, mis küll wäga wähe ette tuli, sest tema juurde tuli palju
wööraid, ka moni nendest, kes ise kulda oli kaewanud. Ralph oskas

ka paar söna Wene keelt weel ja oli muidu läbi ja lähi tubli mees.

Sääl saime ühe sakslasega tutwaks, tellega me pärast igapäew kokku
juhtusime, sest kui meie tema juurde ei läinud, otsis ta meid laewas

ise ülesse. See tuli nii:

ühel öhtul istusime Laas, Schultz ja mina joogimajas ja rãä—-
kisime oma wahel Saksa keelt. Seda me tegime ikka, et mitte iga--
üks aru ei woinud saada, mis me räägime. — Olime me Laasiga
mölemad, rääkisime Eesti, oli Schultz ka ligi, siis Saksa keelt.
Laewas küll ei salli Inglise mehed, et muud keelt kui Inglise keelt

riiguatie: — Mitte kaugel meist istus ühe lauas ääre üks mees,
umbes 50 ja moned aastad wana, kes meie räãkimist tähele pani.
Me ei teinud sest midagi wälja, wois ju meie koönet seekord igaüks
kuulata, sest meil polnud ühtegi saladust ees. Korraga töusis see mees

üles, tuli meie juurde, palus andeks, tui ta meid ehk ekstiab, ja luba,
meie juurde istuda. Ta olla ka sakslane, aga kaua aega ju Austra—-
lias ja alati rmus, kui ühe omamaamehega koos istuda ja kauge,
kauge kodumaa üle rääkida woib. Me palusime teda, platsi wötta ja
ütlesime, et meie seas ainult üks sakslane on, nimelt Schultz; meie

molemad teised olla wenelased ja nimelt Balti kubermangust Liiwi-
maalt pärit. Mehe nimi oli Oskas Hüper, me nimetasime omad ni—-
med, ta wottis tooli ja laskis whiskyt ning ale (eel) tuna. Me
pidime Saksamaast rääkima. Ta nöudis ühe ja teise kuulsa mehe jä-
rele, millest me aru saada wöoisime, et ta ka uuemate sündmustega
oma isamaal tuttaw ja tal kaunis hää haridus oli. Muidugi oli

pikt aeg, mis ta kullakaewandustes (mines — meins) ja bushis (bush —

Australia mets) elanud, teda palju ära unustada lasknud, mis ta
öppinud oli. Ta oli wäga lahke ja naljaka jutuga mees ja
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wist küll ka palju waewa näinud, mida kiri, mis aastad tema
näo pääle raudkrihwliga kirjutanud, üles tunnistas.

Ta lubas ka pääle seda, kui me teda palunud olime, ühe jao

untt eluloost rääkida, mis ime küll oli. Tubli lonksu järele algas
a stis:

„Australia on imelik maa, hoopis teistmoodi kui köik tei—-
sed maad. Temal on hoopis teised elajad ja taimed kui teistel maa-

ilmajagudel, tal on koöik ümber pööratud. Ehk see maailmajagu
tüll toöige wäiksem on, oliwad tema sisemised jaod koöige uuema aja—-
ni ometi tundmatad. Uheksateistkümnenda aastasaja hakatusel pol—-
nud koöik rannadgi weel tuntud. 1802. aastal sai Flindersi (Flin-

d leidero läbhi wiimane tundmata tükk Speneerilahe juures
twaks. —

Kuni 1813. aastani oliwad Sinised mäed nagu Pöhja-Ame—-
rikas priiuse södadeni Alleghanie mäed, tuntud maa wiimane pir.
Mis nende taga ohtu pool, oli terra incognita, see on: tundmata maa.

Saksa reisija ja Australia uurija Ludwig Leichhardt katsus
esimesena 1848. aastal hommikust ohtu poole läbi Australia rännata.
Ta läts ja jäi. Mis temaga sündinud, ei tea üksgi. Mitmed on
teda otsinud, pole aga tema jälgegi leidnud.

1862. aastal rändas Inglise mees Stuart löunast pöhja poole
lähi selle maailmajao, ja siis saiwad pääle seda sisemised jaod enam

ja enam tutwaks kullaotsijate lähbi.

Siin on, mis teisel löunapool maapoolitajat olewatel maa—-

del nüüd ka küll on, siis talw, kui europlastel suwi on ja ümber
pöördult. Siin on nii suured puud, gummipuud (Eucalyptus), kui
ehk aga weel Kalifornias Mammuti puud (Sequoia gigantea) oma

koskede läbi kuulsas Yosemite orus (ka kuni 130 meetrit korged).
Teistes maades kaotawad puud omad lehed, siin jääwad lehed seisma,
koor wahetab ennast aga aastaaegadega. Ei ole siin diget jöge
soojal ajal, ja ainult wähe järwi, milledest möni weel soolane on.

Koduloomasid pole muid kui need, mis sisse weetud. Siinsed kott—-
elajad (Beutelthiere) sünnitawad poolwalmis poja, mis nad kotis
köhu all weel järele kaswada lasewad. Suurte puudega wöorreldes
on elajad wäikesed nagu rohutirtsud, ja kargawad ka moöned, nimelt
känguru, nagu nimetatud loomad edasi. Teistes maades on lui—-

ged walged, siin aga mustad. Siin puuduwad koöik wiljapuud ja
wiljataimed. Mis neist siin on, on sisseweetud taimedest kaswanud.
Murdjab elajad puuduwad, üksi inimene, köige murdjam loom, on

stin, inöni nii murdja ja werehimulik, et sähardusi mujalt wähe on

leida. See pole mitte ükst bushmanidest (Australia wösamehed) rää—-

gitud, waid ka meie walged ristiusu wennad on sinna juurde arwatud.
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Nii imelit kui see maa, on siin moõnel mehel ka lugu olnud.

Ka mina ise woöin sest pika laulu laulda. ;
——

—
— - —— A 2 12:

Ma olen Saksamaal Lübeckis sündinud ja rippus mul, kui

ma uoorolin, taewas täis torupillisid. Ma dolin tubli poiss ja
püdsin koolis laiselda, mis aga woisin. Koige suuremad waenla—-
sed oliwad mul toolmeistrid ja teadusemehed. Kui teised kooli läksi-
wad, stis püüdsin ma nii palju kui woimalik puududa. Muisa;

kes ju ammugi surnud, oli emale ühe kiwi- ja puusüte kaupluse
jarele jätnud. Ma kannatasin mönikord wiis kuni kuus tundi süte—-
kottide taga kohuli soöetolmu wälja, kui koolist salaja kodu olin jãẽã—-

nud. Mu ema parkis minu nahka küll rihmade, witsade, nuiade ja
wanade sütekottidega, et tolm aganaabrimaja katuste üle lendas

ja me molemad, eina ja mina, nii mustad olime, nagu oleks meie

häll Kongo jde ääres kiikunud, et ema mind ega mina teda enam

ära ei tundnud. Ma kannatasin walu wälja, nagu üks usukanna—-

taja ehk pünatulba külge köidetud indianlaste päälik, ja soin süsi
ja muitd poletusematerjali, kui mind näljapiina läbi parandada taheti.
Ma polnud sähardune, nagu moned teised noored lapsed, kes maiust

ja magusat arniastäwad. Mu koige kallim toit oli heering, sibul
ja kiüslauk. Ema, kes paraja järje pääãl elas, ei sallinud
oma laua pääl ühte ega teist nendest asjadest. Nende toitude hais
wois teda haigeks teha. Et ma oma koige paremat sööti ko—-
dus saada ei wöinud, ostsin ma heeringaid salaja ja sdin neid katuse

all, pööningu pääl eht keldris, sügawal maa all. Kord olin ma

ka koolitee päãäl enesele ühe suure, hästi soolase Rootsi heeringa
tarwiliste sibulatega ostnud ja hakkasin teda keeledpetuse tunnis, kus

mul alati aeg wäga igaw oli, sööma. Kalli heeringa loöhn oli aga

koolmeistri niuasse tunginud, kes korraga nagu tiiger üles kargas

ja löukoera häälega karjus: „Kellel teist on siin heering ja sibul
ligi ja söb teda, sest ma kuulsin suu matsutamist, ning tungib hee-

ringa loöhn nina juurde?!“ Ma püdsin rnttu alla neelata, mis mul

suus oli, ja wiskasin, ehk mul küll suur kahju temast oli, heeringa
kolme, nelja laua alt lähi eemale, kus ta suure pahwakuga poranda
päle kukkus. Kui nüd üksgi wastust ei andnud, otsis koolmeister

meid läbi— rtuinta ja sibulate löhn wedas teda ruttu minu juurde.
Heeringat polnud minu juurest leida, küll aga sibulad. Nendega
cüliwad ka teised minu koige armsamad asjad päewawalgusele:isast
järel jäänud pip, tubakakott, tuleraud ja kiwi, häã peotäis püssirohtu
(tulepurtskajaid mägesid ehitada), üks katapult (kahe aru otsas seis—-
wad gumminöörid), millega ma haawlid naabrite akante sisse wiru-

tasin, ema prillid, tükk sutubakat j. n. e· — Heering, millel ma

päã juba ära söönud olin, leiti ka kätte ja kooliteener ladus mulle
koolmeistri käsu pääle häbemata nahatäie selga.
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Nui ma wanemaks sain ja korgematesse klassidesse joudsin, jäi—-
wad sähardused tükid muidugi körwale, aga siisgi ei joöudnud ma

körgemale, kui gymnasiumi kolmandamasse klassi, (Tertia), ülewalt
alla loetud, kust mind laiskuse ja rumalate tükkide pärast ühel hääl
päewal wälja wisati.

Nui haawad paranenud oliwad sest nahatäiest, mis minu wöör—-
münder, ema wend, üks apteekri kaubaga kaupleja wanamees, mulle —

aga mitte just apteekri kaaluga — jãlle külgede pääle salwinud oli,
woöttis ta minu oma juurde öpipoisiks. Noh, sääl oli jälle kits
kärneriks tehtud! Mul polnud ju muund meeles, kui wapraks ja karde-
tud mererööwliks ehk moöneks Waiksemeresaare kuningaks wöi
suure maailmajao ehk kullamaa ülesleidjaks saada, kus ma siis
inimestele näidata lootsin, mis waimu laps ma olin. Nüüd pidin
ma aga rohtudega ja olidega, salwide ning koöiksugu pottides seis-
wate kihwtidega hommikust öhtuni mässama. Mina, kes ma suurte
tegude tarwis arwasin sündinud olewat, kel süda hüppas, kui ma

moönda wähe suuremat laewa Trave joe pääl näha sain, sähardune
tangelane, kes aga mere pääle koölbas, mina pidin nüüd salwisid
tegema! See ei länud. Ma öelsin ühel hommikul onule, et ma

tema juurest ära minna ja mererööwliks heita tahan; salwigu ta

oma haigeid edasi, mina tahtwat terawa moöögaga oma waenlasi
salwima hakata. Wana onu ei rääkinud soönagi, waid toi ühe
wembla, mis nii lai nagu mu selg ja nii pikk nagu ma ise oli ja
tutwustas mind sellega nii, et tal higi otsa ees oli, minul aga
suured higilombid silmadest wälja jooksiwad. See tegi minu nüüd
nii kurwaks, et ma enesele otsa teha tahtsin. Ma küsisin siis ka
onu koöige wanemalt abilt korra, mis koöige kangem kihwt meie poes
müüüa on. See kelm, kes mind tundis ja wist küll aru saanud oli,
mis mul ees oli, näitas mulle ühe suure pudeli, kus ralie rohi
sees oli, ja ütles, et kui üks inimene sest ühe ölleklaasi täie korraga
joob, temaga paha lugu on. Sel hirmsal kihwtil olewat küll halb
magu, aga kes soojade näppudega nina kinni peab, mitte sääl juures
hinge ei tömba ja ruttu joob, siis olewat koik hää ja mees ilma waluta

paremas elus, kus tarwis pole tööd teha ega ühtegi piina wälja
kannatada. Hää olewat weel ja wäga tarwilik, kui see, kes ennast
surmata tahab, enne kihwtimist hästi koöwasti sööb; mida enam,
seda parem. Ma panin hästi tähele, kus ilmatu suur pudel seisis.
Tähe pääl, mis pudeli küljes oli, seisis suurte tähtedega kirjutatud
„Oleum Ricini.“ Tööd edasi tehes waewasin ma ennast surmamdöte-
tega. Selle juures olin ma müüüümise juures jälle suured eksitused
teinud. Kord oli ju ette tulnud, et ma ühele köögitüdrukule rinna
sürupit pääoli asemel olin andnud. See oli ka siirupi enesele päha
märinud ja hirmsasti hädas olnud, sest kärbsed tahtnud ta pääd

; 12*
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paljaks süüa. Ta saanud aga asjast aru ja tuli poodi kaebama.
Ka rohelist seepi olin ma kord silmarohuks müünud, mis üht üheksa
kümneaastast wanakest nooreks oli teinud, nii et ta ilma karkudeta
meil poesse hüppas ja onule need soöimunimed wastu otsaesist wis—-

kas, mis ta teisel aastasajal oli oõppinud. — Kord aga olin ma

ühele wäga peenikesele preilile, bürgermeistri tütrele, sinist salwi
(mis pruugitakse, roppude inimeste juuksetes elawate putukate surma—-
miseks) mokkade ja hammaste määrimise tarwis müünud. See ar—-
mas tütarlaxs oli oma hambad ja roosimokad siis selle prgumäã—-
rega kokku määrinud ja aru saanud, et asi dige pole:. Oh Jumal,
nüüüd tuli kära! Mind taheti üles puna; onu wiskas mu poest wälja.
Nüüd arwasin ma aja tulnud olema, omale otsa teha. Klaasi täis
kihwti oli mul ammugi toas walwis, ka Jumalaga jätmise kirjad —

üks emale, teine onule. Ma läksin nüüd koöige enne ühte söömama—-
jasse ja parkisin sääl mitu portsjoni koöiksugu söökisid nahtka, et
mul kergem surra oleks. Mul oli tundmus nagu surma mdoistetul,
kes enne seda, kui ta timuka kätte ärahukkamise tarwis antakse, oma

köhtu wiimast korda täita tohib. Surmamötted oliwad mu köhu.
ka nii tühjaks teinud, et häbematad toiduhunikud tema sisse mah—-
tusiwad. Suur sööja olin ma ka ju terwe oma elu aeg olnud.
Kui ma aru sain, et koik koöhunurgad wägewat toitu ju täis oliwad,
ja kartma hakkasin, et kihwtil ehk enam köhus platsi ei oleks ja
mu ettewoötmiue rikki woöiks minna, jätsin ma järele, saatsin kirjad
minema ja läksin koju. Sääl mötlesin ma järele, kui ilus see oleks
olnud, kui ma mererööwel woi saarekuningas oleks olla woöinud,
siis wötsin ma klaasi ja join ilma armuta selle köwa kihwti ära.
Ma olin eluaeg oma kohtu küll ju heeringa, sibula ja küüslauguga
koöwaks teinud, aga siisgi tahtis kihwt jälle wälja tulla. Ma pida—-
sin hambad kinni, kihwt jäi koöhtu. Nüüd panin ma ukfkse seest lukku
ja wistasin wötme läbi akna wälja aeda. Mispärast ma seda tegin,
ei tea ma tänase päewani isegi. Siis heitsin ma woodisse ja oota-

sin surma. Korraga hakkas kihwt mul koöhus hirmsasti mässama;
kolin ja mürxin töusis sääl sees. Mul oli, nagu oleks nuiadega
seest poolt wastu tköhuseinasid wisatud. Siis sündis, enne seda
weel, kui ma woodist wälja joudsin, tükk, mida ma ei oleks oodanud. Nüüd
tahtsin ma wälja ja sinna koha pääle, mis kusgil majas puududa
ei tohi, aga uks oli kinni, woöti ära. Mis siis tuli, see jäägu rääti—-
mata. Ma sain aga täiesti aru, et surm weel kaugel ja see pagana
kelm, onu abi, mulle wingerpussi oli mänginud ja rohu juhatanud,
mida köhu ummistuse wastu pruugitakse. Küll ta pörgupill oli
seda ilusasti korraldada osanud ja sellepärast mind enne seda ka
hästi süüa käskinud, et asi hästi hulluks läheks. Et see Ricinuseöli
oli, seda ma lugesin ju ise pudeli päält, nii palju ja ka enam olin
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ma Ladina keelt ju öppinud; mille wastu teda aga pruugiti, seda
ma ei teadnud. Meil majas polnud haigust olnud, mul enesel oli
alati wäga hää koöht, ja nii oli see kallis rohi mulle üsna woödras.
Ma wandusin teda maa alla ja mässasin toas hullemini kui
kari harjusekandjaid elajaid. Mu tuba nägi hullem wälja, kui
wana kuninga Augiase härja- ja lehmalaut, mida Herkules korra
pidi puhastama. See oli ka hirmus, et ma emale ja onule juba
olin kirjutanud. Kui nad kirjad kätte saiwad, tuliwad nad ja leidsi-
wad mind mu hädas. Onule olin ma kirjutanud: „Armas onu!

„Sa oled minu selja pääl mitu kantsülda wemblaid puruks peks-
„nud, mis ma sulle sel tosisel silmapilgul, kus ma hirmsa teo

„ette wötan, andeks annan. Kui sa leiad, mis minu surelikust
„ihust sinu majas järele on jäänud, siis korista see ära ja kanna

„oma öonnetu depoeg dige koha pääle. Kui ema seda nähes nutab,
„siis tröösti teda ja ütle, et see weel midagi pole ja igale inime-
„sele wöib juhtuda. Et sa nüüd ometi näha saad, et mul mere—-

„rööwli süda sees oli, see mind röömustab sel raskel minutil. —

„Sinu truu depoeg Oskar.“

NKirja alla olin ma weel luuletanud:

Tont wöötku sinu salwipotid,
Neid söögu rebased ja xotid!
Ei saa ma oma tahtmist täita
Ja kuulsaks mererööwliks heita,
Siis tahan tüki mina teha,
Et meelde jääb sull' minu keha.

Teine kiri oli nii kirjutatud:
„Armas ema! Ara nuta, kui näed, mis ma olen teinud. Anna
„andeks, ma ei wöinud teisiti! Sisemine piin oli mul suur. Waa—-
„ta järele, et onu, sinu wend, dige koha pääle paneb, mis minu
„surelikust ihust maa pääle jäänud on, ja mdötle selle pääle, et mul

„nüüd parem elu on, kui enne seda, kus ma waewa nägin ja oma

„tahtmist täita ei saanud. Sa leiad mind onu majast ovmast toast.
„Sind teretab sinu trun poeg Oskar.“

Siis tuli luuletus:
Sa, emake, saad nägema
Ja kurwa näo tegema,

1
Mis sinu üksik laps on teinud,

3 Kes enam kannata ei wöinud.
Suur häda, walu piinas mind.
Kes, armas ema, trööstib sind?!

Kui wiimaks onu ja ema, kellele kirjad oliwad kätte joöudnud ja kes
mind poranda päält werelombist kartsiwad leidwat, ukse taga pd—-
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rutama hakkasiwad, juhatasin ma neile, kes woöti olt, ja siis, kui
nad sisse astusiwad, kargasin ma wälja, sest ma teadsin, kuhu mul
koige enne tarwis oli minna.

Selle ilusa tembu pääle wiskas onu minu ka omast majast
wälja.

Kui see asi wähe unustatud oli, seletasin ma kodus emale, et

ma merele minna tahan. Lübekisse ma ei woinud jääda, sest et ter-

we linn minust rääkis ja mind naeris. Emakene önnistas mind siis
ka, andis reisiraha ja ma soitsin Hamburgi, kus ma ka ruttu ühe
suure laewa leidsin, millega ma laewapoisina merele läksin.

Jah, nüüd olin ma mees dige koha pääl ja wötsin enesele kö—-
wasti ette, koik meresöitmise kunstid kätte öppida, et minust tubli
ja kuulus mererööwlite päälik woöiks saada. Köik oleksgi hästi läi—-

nud, kui selle ameti juures see pagana mastidesse ronimine ja üle—-
päã raske töö ei oleks olnud. Asi tuli nii wälja, et ka laewas wemblad
lendama hakkasiwad ja nende wiskajad ikka minu külgesid, turja wöi

selga sihiks woötsiwad. Ma hakkasin aru saama, et mererööwimise
kunst wäga raske kätte öppida on, kaotasin himu, mererööwliks ja
saarekuningaks saada, sest ma olin ju kuulnud, et ka Waiksemere
saarlastel suurte söja wemmalde ja tublide nuiade wirutamine wä—-
ga selge olema pidada. Nagu ma enesele ette kujutasin, pole see ju
ka naljaasi, kui säharduse poisi sojateiwas nagu sisse oölitatud wälk

ristiinimesele turja pääle lendab. Nüüd oliwad mul laewas hirm—-
sad päewad, ja mulle tuliwad, nagu wanal ajal Israeli rahwale
Egiptuse lihapotid, tihti onu salwipotid meelde. Ei saanud ma

laewas heeringat, ei sibulat, ei küüslauku, mönikord aga küll
sähardusi sakuskaid, mis weel hullema maoga oliwad kui Lübeki
preilile müüdud salw. Ma oleks mönigikord häämeleega parem
monda onu salwi söönud, kui seda raswa, mis laewakoka potis kees.
Ses laewas oli wäga halb söök, kokka kutsutu sääl Schmierlappeniks
(pühiseks), mis nimi tema kohta ka hästi koölbas. Ta riided oliwad
nii raswased, nagu oleks ta waarao Ramsese ajast saadik ühes peki
tünnis sisse soolatud olnud. Ma sain aru ja nägin, et rumala wa—-

hetuse olin teinud ja wötsin ette, niipea kui laew kodu jouab, temast
ja mereelust igawese ajani lahkuda.

Suure häda ja waewaga joöudsime siis, kui juba kaua merel
hulkunud olime ja minu selg igapidi köieotsadega ära moodetud oli,
Australiasse, Adelaide linna. Laew sai tühjaks ja peaaegu juba
jälle täis, mereleminek oli wäga lähedal, sääl kukkusin ma suureks
oönneks masti otsast Fokkraa päält tekki, mis nalja juures wälja tu—-

li, et minu pahem sääreluu mitte köwa küll polnud, seda pahwakut
wastu tekki wälja kannatama ja ta katki murdus. Nüüd pidin ma

haigemajasse minema, laew läks merele, ja kui ma terwe olin, mak—
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sis Saksa konsul mulle järele jäütnd palga wälja ning lubas mulle
teist laewa muretseda, mis eest ma tänasin, oma riha-a eneselẽ tar-

wilised asjad mnretsesin ja teistega koos kullakaewändustesse dnne

katsuma läksin. n:

Sel ajal hakati kulda leidma Flinders Range (FleidersRendsh—
ütks mäeahel) ja Torrens Lake (Torrens Leek — Torrensi järwe) wa-
hel, inbes 60 neea penikoormat (420 wersta)Adelaide linnast
pohja pool. — Sinna rändasiwad paljud kullaotsijad, ka mina

nendega ühes. Köiksugu e- mehed oliwad sinna poole tee päãl,
enamasti aga inglased, sakslased ja Jiri mehed· Igaüks oli ham-
masteni sojariistadega ehitud, rewolwrid ja suured tupenoad igal
mehel käepärast. Küllaotsijad hoidsiwad ikka paaris kokku, nagu ka

mina ühe sakslase ja ühe Iri mehe seltsis olin. Meil oli üks suur
kaherattaga wanker ostetud, selle pääl telk ja wankril kaks tublit
hobust ees. Ka tööriistad ja söögiwara, ülepää koöik, millest igaüks
kolmandiku kulust kandma pidi, oliwad ostetud. Joogiwest inimeste
ja elajate tarwis pidi meil ühes olema, sest meie teadsime wäga
hästi, et natuke maad Adelaide taga kaljune koörbe tuli.

Reis läks suures palawuses ja kuiwas hirmsa waewa ja jänu—-
kannatamise all edasi. Möonel suriwad tee pääl hobused ära, möni
oli ise suremas.

Siis tuliwad kohad, kus secrub (skrub — akaatsia ja euka-
liptuse poösastik) kaswas, mönes kohas jälle pistja okassiahein (spi—-
nisex), ja kui kaugemale jöudsime, oli siin ja sääl juba moni üksi-
kult seisew kaurimändgi näha. ;

Pärale joudes, otsis igaüks omale koha, mida ta koige pare-
maks arwas, ja tegi selle ümber fenz'i (fenz— aed)· Selle juures
tuli siis ka küll juba tüli ette, mille junres monikord rewolwer ja
nugagi kaasa aitasiwad.

Nüüd algas töö, köwa töö, et nahk käte päält ennast maha
kooris ja higijöed maha jooksiwad. Säãl hakkasin ma tööd öppima
ja aru saama, mis see söna tähendab „Oma pale higi sees pead sa
leiba sööma.“ Nädalad ja kuud läksiwad mööda. Iga oöhtu panime
päewase leiduse kokku. Meil polnud öune. Mis leidsime, tegi just
niipalju wälja, et hädawaewalt koöhu täis ja mund tarwitused ära dien-
dada saime. Küll oli kuulda, et siin ja sääl üks ehk teine suurema
rikkuse maa seest wälja töstnud oli, aga siisgi ei tulnud seda palju
ette. Ajajooksul oli juba paarsada diggeri (kullakaewajat) minidesse
(mines-meins-kaewandused) kokku tulnud, paarist hurtsikust ja telgist
oli ilus küla saanud, kus poed ja wiinamajad seisiwad, milledes

joodi ja mängiti, leitud toorest kulda kaaluti ja koiksuguste toitude

ja joöklide wastu ümber wahetati eht ka mängulaua pääl ära

mängiti. — Külale oli nimeks Oakhill (Ookhill·Tammeküngas)
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antud — mispärast, seda ei teadnud keegi. Tammepuid sääl ei
olnud, neid ei kaswa sääl üleüldse mitte; wäga wöimalik, et ehk

“lutse kullaleidja nimi nii oli. Külal oli kord nimi ja seda
arwitati.

Päew läks päewa järele mööda. Kui külas ju joogimajasid
oli, läksime ka meie moönel öhtul sinna, sest et aeg wäga igaw oli.
Me olime kolmekesi juba kuude kaupa koos olnud, mis üks ehk
teine teadis, oli ta ju ammugi jutustanud. Süda soowis teiste
inimestega kokku saada, teiste inimeste keelt ja juttu kuulda. Meie
olime nsuguse korra teinud, et ikka üks meist telki jäi, kui kaks
wälja läksiwad, sest wargus ja riisumine oli laagris juba pääle
hakanud. Mida enam inimesi kokku tuli, seda suuremaks läks kurjus
ja nurjatus.

Köige kuulsam ja suurem wiinamaja Oakhillis oli uhke nime
„Australian Bar“ (Bar on Inglise keeli puhwet ehk müümise laud—-

lett) all tuttaw. See maja oli lainemoodu käänatud plekist (Well—-
blech) üles seatud, halli wärwiga maalitud; Inglise lipud ripenda—-
siwad igal pool tema küljes ja ka posti otsas, wiinamaja ees, ri—-

pendas suur lipp. Esimeses, suures hoones, oli bar, mille taga
barkeeper (barkiiper — wiinamaja pidaja, üks punaste juukstega
Jiri mees (iirlaste seas on palju punaste juuksetega inimesi) seisis,
ja nagu kuningas walitses. Tema selja taga seisiwad joogid, paar
laetud püssi ja paar rewolwrit. Rewolwer oli tal wöö wahel ja
tupenuga ka, nagu igal teiselgi; see oli ju laagri ülikond ja
ka wäga tarwilik.— Minu silmis oleks see wäga rumal mees olnud, kes
pimedas ilma rewolwrita wälja oleks länud. Paremat kätt seisis
kulla kaal. Ehk küll rahawahetajad laagris oliwad, maksti köik

enamasti ometi toore kullaga. Kulla hind langes wäga; koik kraam
oli hirmus kallis; igal asjal, söögil ja joogil, oli nelja kuni kuue
kordne hind. Kes loodi puhta kulla eest kaksteistkümmend shillingit
sai, woöis röömus olla. Barkeeperi abiks oli kaks musta meest, neeg-
rit, kel niisamuti rewolwrid wöö wahel oliwad. Oli ju koörtsipidaja
ise tugew mees, suur ja paks nagu Wene ahi, siis oliwad ta abilised
weel tublimad. Neid abisid ja soöjariistu oli sääl tarwis, kus weel
seadust ega politseid polnud ja kus enamasti rusika ja rammu di—-
gus kohtumehed oliwad. Diggerite seas oli küllalt mehi, kes seadu—-
sega riius oliwad ja sääl elada ei tohtinud, kus seadus walitses.
Sääl oli nii monigi mees, kes ju kümned aastad ahelates oli istu—-
nud. Inglisemaa saatis oma koöige suuremad kurjategijad 1850.
kuni 1868. aastani Ohtu-Australia maakonda, kust nad ära pogene—-
siwad ja siis diggeriteks heitsiwad, enamasti aga oma rööwli- ja
mortsukatööd edasi tegiwad. Möni neist pages ka ära bushi (bush—
Auttralia mets), kus ta nii kaua elas, kuni ta kinni püüti, ise ära
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suri ehk hushmanide (metsinimeste) odade ehk bumerangide (üks
wiskamise riist rihma otsas, mida wiskaja jälle oma juurde tagasi
tömbab ja millega bushmanid hästi sihtida oskawad) all suri.

Suure bari ees, nagu ka koörwalistes wäiksemates hoonetes,
oliwad wäikesed lauad, kus ümber sähardused mehed istusiwad, nii
et mönel europlasel nende eest kananahk üle ihu oleks jooksnud.
Riided räbalates, habemed üle rinna, juuksed üle ölgade, laiaweertega,
raswased wiltkübarad ühe külje pääl pääs, kaks rewolwrit ja ilmatu
tupenuga, mönel ilma tupeta, wöö wahel, taskud täis patronisid,
püksitaskud täis nuggetisid (nugget — nögget — suuremas ehk
wäiksemas tükis leitud kuld) istusiwad laudade ümber ning joöiwad
whiskyt ja brandyt (brandyt — brändi), mängisiwad ja wandusiwad.
— Goddam, Verdammt, Sacrebleu, Carajo, Caramba, Sapristi,
Maledetto j. n. e. fõlas läbi toa, kus inglased, sakslased, prants—-
lased, Portugali, Hispania- ja Italia mehed istusiwad. Rusikad
kukkusiwad laua pääle, ja kui whisky pääd hästi soojaks oli teinud,
stis wälkusiwad ka noad öhus ehk kölas rewolwri pauk kusgilt
uurgast. Kes siis haawatud oli, wisati wälja. Hää, kui tal soöbrad
oliwad, kes tema eest muret kandsiwad ja teda koju tassisiwad, muidu
wois ta tee pääle surra ja mattis tema see mees maha, kellele tema

surnukeha köige enam ninasse löhnas. Kui tunnismehed juures
oliwad, et keegi ilmsüütalt tapetud, siis sai mörtsukas küll ka

mahalastud ehk — lynchitud, kui ta selle weretöö rööwimise pärast
teinud oli. Tüli pärast ei tulnud lynchimist ette. Kui hästi suur
riid ning werewalamine oli ja rewolwrid hästi paukusiwad, siis
kargas borkeeper wahele, kel kahju oli, et seinade sisse augud lasti,
ja tegi rahn.

Uhel öhtul istusink ma Australian Bar'is ja jöin oma klaasi
whiskyt. Minu koörwal istus üks neljakümne aastane mees, kes

mitte weel kaua aega laagris ei olnud. Ma olin wiskhyt saanud
ja barkeeperi mustale raha maksnud; ta pidi mulle tagasi andma,
sai aga teistest kutsutud ja unustas ära, mulle raha tagasi andmast.
Kui ma oma raha nöudsin, ütles must, ta olewat mulle ju raha
tagasi andnud. Nüüd tuli tüli; kära läks suureks, ja töesti oleks
werewalamine tulnud, kus juures mina oleksin kaotanud. Mul polnud
ühtegi soöpra sääl. Nugade ja rewolwrite külge pandi juba käed.

Sääl kargas see mees minu körwal hirmsa wihaga üles ja karjus
löukoera häälega: „Silmapilk jätke see mees rahule, mina ise nägin
oma silmadega, kui ta raha maksis, millest weel centigi pole tagasi
antud. Ja sina, mustanahaga koerapoeg (tema sönad: Lou blacks-

kinned son of a bitch — Ju blökskinned sön of e bitsh), annad
see raha kohe wälja, muidu ma lasen su maha nagu hullu koera!“
Nüüd astusiwad moöned mehed meie poole, koigil oliwad rewolwrid
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käes, peremees ise tuli juurde, ja pidi must mulle 19 shillingit naelast
sterlingist wälja andita, mis ta siis ka hambaid kiristades tegi:
Ma teadsin, et ta mul hää meele ja külmawerega köri oleks maha
ldiganud, kui see aga woimalik olnud oleks. Me joime selle mehega,
kes mind oli aidanud ja laagris Bob'iks nimetati, weel moöned
llaasid kokku ja läksime siis igaüks oma teltki, kus ma ette wotsin,
mitte enam nii tihti joomamajasse minna.

Nii läksiwad jälle nädalad ja kund mööda. Mitmed diggerid
oliwad juha kaugemale rännanud, sest et nad midagi ei leidnud ehk
aga wäga wähe leidsiwad, ja ka meil oli peaaegu ettewöetud, oma

miine (mein) ära müüa, ning edasi rännata ehk teise koha pääl ot-

sima hakata, kui me ühel pääleldunal sunrema hulga nuggetisid leid—-
sime. Kui me pääle seda ka weel ühe, ehk küll peenikese ja lühikese,
kullasoone pääle juhtusime, jäime jälle ja tegime tööd edasi, mida
nüüd juba teha maksis. Siisgi oli rööm lühike. Nuggetid kui ka
soon oliwad ruttu otsas.

;

ühel hommikul oli laagris suur kära. üks wana Jiri mees,
nimega O Neil, kes üksikult elas ja tööd tegi, oli ööse ära tapetud
ja puhtaks rööwitud. Naaber oli ta hommiku läbi loöigatud kaela—-

ga telgist leidnund. Uksgi ei teadnud, kes selle weretöö teinud.
Mees maeti maha ja asi ununes ruttu. Seda oli ju mitu korda
ette tulnud, ja polnud see suur asi.

Uhel öhtul oliwad minu söbrad ja tööwennad Erich ja O'Pat-
rick (Paddy'ks nimetatud) moölemad wälja läinud ja mina üksi ko—-
dus wahi pääl. Kell wöis üheksa olla, kui ma kaugemal laagris
hulga inimeste kära kuulsin, mis lähemale ja lähemale tuli. Enne
seda oli jnba ette tulnud, nagu oleks meie telgi taga ühe mehe sam—-
mud kuulda olnud. Ma wötsin rewolwri kätte, waatasin oma noa

järele ja sammusin wälja. Sääl küstsin ma koöwa häälega. „Kes
sääl on?“ Kas see mees mind nüüd häälest wdi pimedas minu ku—-

ju ära tundis, korraga seisis Bob, kes mind joomamajas kord aida—-
nud, minu ees. Tema nägu oli lumiwalge, ta palus mind, te—-
da kusagile ära peita, sest teised diggerid tahtwat teda lynchida, nad

olewat temal kandade pääl, ta ise olla aga ilma süüta. Seda us—-

kusin ma ka, ja et ta mind aidanud oli, toömbasin ma ta telki ja
peitsin ta oma woodiriiete alla ära, wiskasin weel moöned asjad te—-

ma pääle ja heitsin siis ka ise woodi pääle pikali. Suur kisa ja
kära tuli lähemale, ma teadsin, et nüüd meie mölmatega nalja ei
tehta, kui mees minu juurest leitakse, ja wötsin ette, hästi külma we—-

rega koigile, kes aga tulewad, silmadesse waadata. Korraga torma-

siwad ka Paddy ja Erich ning nendega kakskümmend teist meest telgi
ette ja küsisiwad, kas ma Bob'i pole näinud, ta olewat siia jooksnud
ja ei woöiwat kaugel olla. Bob olewat wana O'Neili mortsukas,
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must teener Australian Bar'is olewat tema käesO'Neili rahakoti ãra
tundnud, kui Bob maksnud, ja teda kinni wotta tahtnud. Wiimane
lasknud mustale rewolrikuuli läbi pääajude ja pögenenud ära. Mul
käis mote läbi päää/ et must kättemaksmise varahe Bob'ile selle tüki
mänginud oli, seisis ta ju musta wastu minu eest, ja ma wastasin,
et sinpool ühegi inimese hinge näha pole olnud. See oli ju ka tosi;
ma pole tänase päewani weel näinud, kuidas ühe inimese hing wäl—-

ja näeb· Mehed tormasiwad edasi, Paddy ja Erich, kes ka ju hästi
wiina oliwad woötnud, nendega ühes. Niipea kui nad koöik ära ka—-
dusiwad, kutsusin ma Bob'i wälja. See pigistas mu kätt ja kadus
nüũd üsna teise külge, nii et ma lootsin, et ta ennast päästa saab, ja
kui Paddy ja Erich tagasi tuliwad, rääkisiwad nad, et mees kadunud
olewat nagu tiua tuhka. Ma olin röömus, ei lausunud neile aga
soönagi. Kui pärast wälja tuli, et Bob'i telgist töesti wana O'Neili
asjad leiti, siis sain ma aru, et ma toesti mörtsukat olin aidanud. Mulle
polnud see sugugi meelt mööda, et ma teda trahwi eest olin kaits-
nud ja tema elu päästnud. Nüüd oli mul weel enam tarwis suud
pidada, mis ma siis ka tegin.

Umbes nädala pärast tuli Loöuna- Australia maakonna kuber—-

neri poolt saadetud salk ratsaküttisid meie laagrisse ja otsisiwad nad

koik telgid läbi. Nad rääkisiwad, Ohtu- Australia maakonnast ole—-
wat ju mone aja eest ühe kuulsa ja werehimmulise kurjategija, Bloo—-
dy Bobi (bludi Bob- werise Bobi ehk Roberti) seltsis suur hulk
wangisid ära pagenud, keda nad nüüd otsiwat. Jäljed tulnud siia
laagri poole. Kui nad Bob'i wäljanägemist seletasiwad, saime koik
aru, et ta meie seltsis oli elanud, ja mul polnud sugugi hää meel,
et ta minu läbi weel elus oli ja oma mortsukatööd ehk weel prae-
gu wöois edasi teha.

Mis weel rääkida! Ajaratas weeres edasi ja meie kaewandus
ei andnud enam kulda, me jagasime oma wahel koik digel wiisil, mis
woitnud olime, ja igaüks läks, kuhu tahtis. :

Ma olin mitu aastat siin ja sääl miinides; aga suuremat
önne mul polnud. Raske tööga sai hädawaewalt köht täis. Wiimaks
kaewasin ma New- South Walesis, Sinistes mägedes ja siin Wikto—-
rias, Austraal-- alpides. New- South- Walesis sain ma Bathurst'is
selle wiinamaja peremehega, wana Ralfiga, tutwaks. Me kaewasime
kana aega mölemad koos ja wdoitsime ülewal Sinistes mägedes nii-

palju, et meil küll oli eluajaks, kui parajal järjel elada tahtsime.
Suurt mässu me muidugi pääle hakata ei wöinud. Kui me laag-
rist wälja rändasime, olime röömsad ja soowisime ainult, etjuMel—-
bournis oleksime ja raske töö järele puhata saaksime. Me olime
hariduse piiridest ju küllalt kaua kaugel olnud ja tahtsime koigest
südamest jälle inimeste sekka minna. Tuleb ette, et diggerid moni—-
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kord, näituseks, aastate kaupa mitte üht naesterahwast näha ei saa,
ja olen ma seda ise näinud, et, kui üks naesterahwas kord oma me—-

hega laagrisse tuli, tema pääle nagu ime pääle waadati, möned ko—-
wad mehed hakkasiwad nutma, teised langesiwad tema ette maha ja
tahtsiwad ta riide palistusele sund anda.

Esimene aeg läks reisi pääl ilusasti. Meil oli kaks hääd ho—-
bust, ja kulla olime nende selga pooleks jaganud. Wankert ei wöi—-
nud me pruukida, sest meie tee wiis meid üle kaljuse maa. Sel
ajal polnud sääl pool küljes ka niipalju inimesi näha, kui nüüd.
Korraga jäi wana Ralfi hobune wist küll hirmsa palawuse pärast
kesk suwe ajal haigeks, kukkus maha ja hakkas surema. Me lühen—-
dasime tema waewa rewolwri paugu lähi. Nüüd panime koöik ühe
hobuse pääle ja reis läks jala edasi. Sääl jäi ka Ralf haigeks,
pää hakkas tal ümber käima; näha oli, et ta soojatöbe sai. Nüüd
oli lngu paha. Kuhu mees jätta? Me lootsime, et kusgilt tee ää—-

rest moöne hurtsiku leiame. Meil oli maha tehtud, et kui ma Ralfi
kusagile jätta wöin, ma ise kullaga edasi rändan ja esimesest inimeste
elukohast, kust abi saada, tema järele tulen. Haige juurde ei wöinud
ma kulda jätta; Jumal teab, kas ma siis meest weel elus oleksin
leidnud, kui tagasi tulin. Onneks leidsime ka ühe hurtsiku ja wöt-
tis mees, hurtsiku omanik, teda kalli kulla eest wastu ning lubas
tema eest muret kanda, kuni ma abiga tagasi tulen; siis pidi ta

teise poole maksu saama. Ehtk küll nüüd enam palju karta polnud,
ütlesin ma siisgi mehele, et ma tagasi tulles Ralfi näha tahan ja,
kui ta surnud on, tema keha wälja kaewan ja järele waatan. —

Ma rändasin üksi edasi ja eksisin paari väewa pärast ära. Hobusel
oli koorem raske, wett polnud kusgil leida. Ta ei joudnud ilma
weeta palawas oma kallist koormat, mis tal seljas oli, edasi kanda.
Ma teadsin, et kui hobune sureb, ma ise ka kadunud olen. Nüüd

otsisin ma koha, mis hästi silma puutus, kaewasin augu ja panin
kulla jälle sinna tagasi, kust ta wöetud oli: maa sisse. Siis tegin
ma oma taskuraamatusse kaardi ja märkisin koik ülesse, nii et ma

selle koha jälle kätte woöisin leida. Edasi ratsutades piinas mind hir-
mus jänu; sun oli mul kuiw, keel paistetanud, silmade ees mängi-
siwad punased kuulid. Päike pöletas mind nii, et ma nörgaks sain
ja minestust kartsin. Kusgil polnud warju. Wett oli minule ja
ka waesele bobusele tarwis. Ma oleks oma were wee eest ära and—-

nud. — Korraga hakkas hobune tuigerdama, kukkus maha ja wöitles
surmaga. Ka selle looma oli palawus maha rabanud. Rewolwri
kuul aitas ka teda waewast. Kui ta weri jooksis, tuli mulle meelde,
mis ma kord lugenud; et arablased, kui neil koörbes jänusurm ligidal
on, kameli ära tapawad ja tema werd joowad. Ma panin oma sun
haawa külge ja imesin werd, nii palju kui woimalik oli. Pärast
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loikasin ma hobuse kaelasoone katki ja join ka säält sooja werd. See
aitas wähe. Nüüüd läksin ma paar tundi edasi, kuni ka mina tuiger-
dama hakkasin ja wiimaks minestades maha kukkusin.

Kaua ma noönda maas olin, et tea ma. Kerrue lõi
mulle keegi jalaga wastu külge, siis kuulsin ma nagu lähbi une:

„Ta elab alles!“ Ma löin silmad lahti ja nägin oma ees kaks
meest. Kaugemal oli enam mehi, sääl löödi laager üles. Uks mees,

kes minu juures seisis, ütles teisele: „Wöta, Tomy, mis tal
on, ja lase tal kuul läbi pää; ta on ju surma woölglane!“ Teine
otsis mu taskud läbi, wottis koöik, mis oli, ka taskuraamatu, ja siis
toömbas ta rewolwri, et mulle wiimast hääd teha. Sääl töusin ma

istufile ja karjusin appi. Kes mind pidi aitama, ei teadnnd ma

isegi. „Ole wait,“ ütles mees, „warsti on köik mööda ja hää, üksgi
hammas ei saa sul enam walu tegema,“ selle juures tömbas ta re-

wolwri kuke üles. Ma kisendasin weel koöwemini. Korraga karjus
see mees, kes mind oli tappa käskinud: „Stop, goddam, see mees
on mulle tuttaw.“ Ta tuli lähemale, waatas mulle silmadesse ja
küsis: „Goddam, mees, räägi, kas oled sa kord Löuna-Australia
maakonnas kulda kaewanud?“ Ma tegin pääga „ja“ ja palusin
wett, Jumala pärast wett. „Tomi, mine too laagrist kohe wett,“
kästkis woööras mees. Teine läks, ja kui ma joonud olin, küsis
esimene edasi: „Kas oled sa korra Oakhillis digginud?“zæ Ma wasta—-

sin jälle„Ja!“ Nüüd ma tundsin küsija ka ära ja teadsin, et mort-

sukas ja rööwel, „Werine Bob,“ minu ees seisis. Ma ütlesin talle

ka, et ma teda tunnen. Nüüd rääkis ta edasi: „Kuule, mees, sa aitasid
mind seekord kimbatusest,kui nad mind puuotsa tahtsiwad riputada, god—-
dam, selle tüki eest tahan ma sind ka aidata. Niikaua kui sa minu juures
oled, ei tohi sind üksgi ilma trahwimata puutuda. Kui sa tead, kes ma

olen, on see hää, kui mitte, weel parem. Pea sa oma suu, silmad ja
koörwad kinni, üksköik, mis sa näed; ära midagi küsi, kes wöi mis ta on,
kust ta tuleb ehk kuhu ta läheb. Meie reis läheb Melbourni poole.
Me wöotame sinu kaasa; sa pead esiti wankri pääl puhkama. Pea
oma suu, siis on koöik hää, muidu ma ei wdöi sinu eest seista. Sa
oled minu elu päästnud ja, goddam, ma tahan sinu elu päästa, see
on koöik; siis oleme tasa. Tänada pole midagi. Wota omad asjad
tagasi ja tule laagrisse.“ Ta ise läks ära, Tomyh aitas mind tagast
järele. Wesi oli niipalju hääd teinud, et ma ennast jälle jalgade
pääl edasi wedada suutsin. — Laagris anti mulle ilma sönalausu—-
mata süüa, juua, kui palju ma tahtsin, ja teisel hommikul wara,
tell tatks, läks reis edasi. Köige palawamatel tundidel puhkasime
ja läksime enamasti ikka hommikupoolt ööd edasi.
Küll ma olin meeste sekka juhtunud, kellele köik maailma kur-

jus ja Kaini märgid sügawasti otsa ette oliwad kirjutatud. Ena—-
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matel meestel oli sähardune imelik käik, nagu ma seda ju miinides
mönede juures olin tähele panund. Nad wedasiwad jalgu mööda
maad järele, nagu oleks neil koorem jalgadega edasi wedada. Need
mehed oliwad aastakümnete kaupa jalgade küljes ahelaid kandnud ja
see käik ueile sellest jäänud. Bob oli nende päälik. Nad kuulasiwad
sona, nagu soldatid ülema käsku. Mehed auustasiwad teda wäga.

„Ka mina ei woi selle mehe pääle, ehk ma küll tean, et ta

suur mörtsukas oli, moelda, ilma et mul temast wäga kahju oleks.
Ma pole kunagi temast dieti aru saanud. Ta oli suurte teadmis-
tega mees, kes oma kombete poolest igas paremas majas nagu üks
gentlemanu (dshentlemän — peenikene herra — ka auumees) ennast
üles pidada oleks osanud. Tal oliwad wist küll enne seda, kui ta

tkurjuse tee pääle langes, suured tegemised, ja on ta töesti suur ja
auustatud mees olnud. Ta wdois monikord wäga hää ja pehme
südamega olla. Teine kord oli ta ilma armuta ja toores, nii et
see päris hirmus oli. Ta oli täis kirgesid. Kord oli ta täis
wiha ja kurjust, teine kord sügawasti kurb. Mis teda nii sügawale
kukutanud, seda teab üksit Jumal. Kes seda temalt eneselt toh-
tis küsida? Ma kahetsen tega koöigest südamest.

Et need mehed jälle moöne kurjateo oliwad teinud, seda mär—-
kasin ma kohe. Ikka ja ikka wahiti taha poole ja reis aeti suure
rutuga edasi. Kui me Melbourui lähedal olime, ütles Bob minule,
et ma teisel päewal sel ja sel kellaajal ühes joomamajas, mida ta
mulle lähemalt seletas, olema pidada, mis ma ka lubasin. Nüüd
pidin ma kahe mehega maha jääma, koöik teised läksiwad Bob'iga
linna. Jumal teab, kas tema mind ei uskunud, woi ei uskunud
mind teised. Mulle enesele oli see wäga meelt mööda, sest ma

ei oleks mitte häämeelega nende meestega ühes politsei kätte langeda
ja bushrangeriks (bushrendsheriks — metsarööwliks) peetud taht-
nud saada. Uksi Ralfi pärast polnud mulle see wiiwitus mitte meelt
mööda. Teisel päewal ratsutasiwad minu moölemad wahid linna,
mina poole tunni pärast tagast järele.

Oeldud ajal läksin ma wiinamajasse, kuhu Bob mind kutsunud.
Ta oli juba sääl ja kutsus minu koörwalisesse ruumi, kus ta mulle
suurema summa raha andis. Küll ta asi oli wist hästi länud. Ta
tänas mind weel abi eest, mis ma temale olin andnud, ja läks siis
oma teed. Ma ei tahtnud esiti raha wötta, aga et teda mitte wihas-
tada, wötsin ma selle summa ometi. Selle rahaga wöisin ma ennast
Ralfi päästmise tarwis paremini ette walmistada. Ma wotsin kaks

sakslast,kes Europast parajasti tulnud jakimbus oliwad, teenriteks, ostsin
tarwilised rohud, ja stis ajasime hobustega ja wankriga Ralsile järele.

Nüüd oli pääasi, kohta üles leida, kuhu ma kulla olin ära
peitnud. Säält mööda lätks ju tee Ralfi juurde. Kui ma sinna
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poole jöudsin, panin mahästi tähele ja leidsin koha töesti kätte:
Märgiksoli mul Bob'i laagriplats, kus lähedalttaminu oli leidnud
ja kus ta mind minu oönneks oli ära tundnud. Sääl ei seisnud
surm minust mitte enam kaugel. Teine märk oli minu waene surnud
hobune. Ka selle leidsin ma kergesti kätte; säält polnud kulla peidu—-
koht mitte kaugel. Ma ei rääkinud midagi, waid ütlesin meestele,
pangu nad seda kohta hästi tähele, et kui, tagasi tuleme, teda jälle
tkätte leiame. Nüüd leidsime ka Ralsi, kelle käsi ju paremasti käis
ja tkes ühes toodud rohtude läbi ruttu nii kaugele jöudis, et Mel—-
bourni poole minema hakkata wöisime. Kui kullakoha pääle jöudsi—-
me, kaewasime kulla wälja, ja siis läks reis otse Melbourni, kuhu
me seekord ilma äparduseta joudsime.

Sääl kuulsime suurt kära. Utks diggerite laager oli Melbourni
lähedal ööse jälle ärxa riisutud ja diggerid ära tapetud. Rööw—-
lid oliwad kätte saadud: Bloody Bob oma meestega. Nende jul—-
gus oli neid seekord seaduse kätte andnud. Nad poodi Melbour—-
nis üles, ja Ralf ja mina nägime ise oma silmaga, kui Bob sur—-
mati.. Ma olin muidugi Ralfile rääkinud, mis mul selle mehega
tegemist oli olnud.

Ralf hakkas siin seda wiinamaja pidama, mina aga asutasin
ühe rohukaupluse siia lähedale, ja wötsin ühe Europast siia tulnud
Saksa prowisori abiks, woi digemini öelda, öpetajaks. See mees
on praegu weel minu juure ametis ja minu käsi käib, nagu mu

soöbral Ralfilgi, wäga hästi. Kui teie, minn uned soöbrad, minn
kauplusest mööda lähete, siis palun sisse astuda; ma taha teile näi—-

data, et untsantsakas, nagu ma noorel pölwel olin, wäga hästi
öppinud on, üht diget apteekri napsu kokku seadma. See oli Bloody
Bobi ots, ja ka minu jutt on loöpetatud,“ ütles herra Hüper, joi
oma klaasi tühjaks, jättis meid Jumalaga ja läks koju—

Kui me kord wanalt Ralfilt küsisime, kas ta herra Hüperiga
faua miinides koos on olnnd, ütles ta: ligi wiis aastat. Ta rãã—-
------------tis oma soöbrast weel enam juttusid ja ei joöudnud teda küllalt
kiita, kuidas ta tema wastu truu olnud. Ta ütles, et nagu ta

wäga hästi teab, mis kullawöimus inimestest teeb, ta selle pääle
julge on, et tuhandest kullaotsijast üheksasada üheksakümmend üheksa
selle kullaga oleksiwad plehku pannud, mis Hüper maha mattis ja
nagun dige mees oma sobraga pärast jagas.

Nii saime herra Hüperiga tutwaks. Meie käisime tema juures
apteekri napsu joomas, ta käis meil laewas, mis talle wäga meelt
mööda nähti olewat, oli ta ju ise ka meremees olnud ja laewas
küllalt peksta saanud. Ka wana Ralfi juures istusime tihti koos

Sel wiisil olime juba ligi poolteist kuund Melbournis. Uhel
laupäewa ohtul olime jälle raha saanud, mis pääle meie maale
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läksime. Uhel puusepal, kes laewas tööd tegi, lasksime oma

suure korwipudeli, mis herra Latus meile Londonis kinkinud, maale
wiia ja wana Ralfi wiinamajasse ära anda, et teda sääl reisi pããle
täidetaks. Bootsmann Laas, Schultz ja mina olime nagu ikka koos
ja lätsime kohe Ralfi juurde. Sääl täidetigi pudel täts. Me taht-
sime teda ohtu laewa minnes ise kaasa wötta. Wana Hüperit
polnud me mitu päewa näinud. Ta tuli muidu ikka laewa, oli
aga nüüd ju hulk aega nägemata. Ralf ütles meile, Hüper olewat

palunud tema juurde tulla, kui meil aga aega on. Ta olla oma

jalale haiget saanud ja ei wöiwat ise wälja minna. Me jdime
tlaasi ölut ja läksime wanamehe juurde, kes meid röömuga wastu

wottis. Sääl ta rääkis oma önnetusest, et tal kümnenaelane kaalu—-
pomm jala pääle kukkunud, mispärast ta majast wälja ei saawat
minna. Wanamees ise istus tooli pääl ja seadis koöiksugustes
pudelites olewatest ekstraktidest jälle suure pudeli napsu kokku, siis
toodi öhtusöök, ja me elasime tema juures mönusal kombel paar
tundi; kui me wiimaks ära läksime, oli Schutzile apleekri naps
hästi päha läinud. Ta hakkas ju oma wana tempusid tegema, ei
tahtnud ühestgi joomamajast mööda minna, ostis ühe wana mehe

käest mitu tosinat saapapaelu, kinkis lastele ja hulgustele raha
j. n. e. Me nägime, et poiss parajas tujus oli. Igas poes oli tal
ostmist ja suur jutt müümalaua taga seiswate neidudega. Ta ostis
asju totkku, mida talle sugugi tarwis polnud. Ta kippus igasse
wiinamajasse. Ma andsin Laasile märki, hästi tähele panna, et ta
ära kaduda ei saaks, ja pidasin ka ise silmad lahti. Onnetuseks tuli
meile esimene tüürimees wastu; see hakkas Laasiga rääkima. Ta
jutustas, et tapten perekonnaga tantsupidul olla. Sel ajal, mil
tüürimees meiega räätkis, oligi Schultz ju ära kadunud. Küll me

otsisime teda, tuid asjata. Ta oli ära ja ära, nagu tina tuhka.
Me arwasime, et ta ehtk wana Ralsi juurde tagasi läinud ja
ruttasime sinna. Ralfil oli palju tegemist ja raske töö. Toad
oliwad rahwast täts. Ta sai meile aga lühikeselt wastata, et ta

Schultzi näinud pole, ja siis ruttasime jälle wälja. Mees oli ära.
Nüüd ostsime, mis tarwis, lasksime asja minna, kuidas ta läls,
ja siis lätsime hästi hilja weel kord Ralfi juurde suure pudeli järele.
Jah, sääl saime siis tuulda, Schultz olewat ühe noore poisiga sääl
käinud ja pudeli ju ammu ära wiinud. Me olime roöömsad, sest
see oli ju nüüd kindel, et ta ühe laewapoisi kätte saanud ja sellega
pudeli laewa oli wiinud. Ka me läksime laewa ja leidsime, et ei
Schultzi ega pudelit laewas polnud. Poiss Jim (Dshim) oli laewas,
rumal Peet oli maale läinud särki ostma. Peet kaine ja Schultz
purjus pääga oliwad hää paar. Me saime aru, et asjad jälle
wöltsid oliwad ja palju hääd loota polnud. Kus wdöis Schultz
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suure, raske pudeliga nii kana mujal olla, kui aga jälle politsei
küünte wahel. Me ootasime ja ootasime, kunt kell ju 1 sai, siis
lätsime magama. Umbes kell 1 äratas minu bootsmann üles —

üks inimene olewat laewa taga uppumas; tarwis olla abi wiia.

Wahimees olewat appipalumist kuulnud ja tema üles äratanud.
Ka timmermann tousis üles, siis ruttasime waatama, mis sääl oleks.
Taga kwaterteki pääl oli koik wagune. Kapten perekonnaga ja esi—-
mene tüürimees oliwad weel maal. Teine tüürimees, noor inimene,
magas nagu karu, kui ta kord magama jäi. Teda oli ka merel
raske üles puurida. Taga teki all kuulsime tumeda hääle paluwat
„Armsad wennad, aidake ometi Jumala pärast, muidu ma kaotan
ühe kalli asja. Aidake ruttu, muidu sünnib koige suurem önnetus;
ma ei jöua enam kinni pidada, mis mul südame külge kinni kaswa-
nud on!“ Me tundsime kohe Schultzi hääle ära. Ta öonnetuselaps
oli nüüd uppumas. Suure rutuga ei saanud me munud köit kui ühe
peenema bärliini (üheksast kadeelist käänatud köis laewakinnipanemise
tarwis), mis taga kwaterteki pääl puhkamise (Verholung) tarwis
ülesshiisitud oli. Pimedas me ei leidnud köie otsa, ja wiskasime
drossi (köie) buhi üle parda; siis liugeldasime buhi waesekese poole,
kes, niipalju woöisime näha, tüürist kinni pidas. Mees sai buhi
kätte, pistis jala läbi, me toömbasime pardid (Parten) kangeks, siis
kiskusime, igast pardist kaks meest, mehe ülesse. Küll ta oli raske!
Me ei wöinud sugugi aru saada, kuidas mees nii raske wdib olla.
Kui ta körgemale, teki alla, tuli, hakkas ta kamandama ja käskusid
andma: „Tasa, ruttu, tasa, fiiri (lase tagasi), toömba j. n. e. „muidu
lööte tema katki!“ Me ei saanud aru, mis see tähendas, meil pol-
nud ka aega selle üle järele mötelda. Kui aga mees ülewal oli,
meil koöigil silmad pääs kiskumisest punnis seisiwad ja me ootasime,
et ta nüüd tekki astub, karjus ta: „Wötke ta Jumala pärast
wastu, ehk ta ometi weel kukub,“ ja siis katsus ta meile suurt
whisky-korwipudelit üles ulatada. Sel pagana Schultzil oli ka toesti

korwipudel käes, mida ta oli kinni pidanud elades ja surres. Ta
polnud ise dieti tekisgi weel, sääl palus ta selle ehmatuse pääle ju
kohe ühe suutäie. Meie aga püüdsime pudeliga kwaterteki päält ära
kaduda, et wiimaks tüürimehed wdoi kapten meile kaela pääle ei tuleks.
Omas kambris andsime mehele siis lonksu, samuti wahimehele, stis
küsisime, kuidas wisi ta selle pudeliga wette kukkunnd. Mees tom—-
bas enesele kuiwad riided selga ja rääkis, ta polla tüürimehele, kui
me sellega rääkisime, näidata tahtnud, et ta purjus olnud, ja
länud sellepärast edasi. Ta tahtnud otse Ralfi juurde minna,
sest ta teadnud, et me järele tuleme. Ta pöörnud siis ühesse uulit-
sasse, mis wolts olnud, ja eksinud ära, leidnud säält aga Peedi, kes
ka kord maale oli läinud. Nüüd ostnud ta ühes wiinamajas Pee-
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dile wihskyt ja ölut ja istunud nad sääl tüki aega. Sinna tulnud
kitarimängijad, ta üürinud nende käest kalli raha eest kitari, mänginud
ja laulnud, ja siis läinud nad Ralfi juurde; säält woötnud suure
korwipudeli ja tahtnud Peediga teda laewa tuuna. Ta mdtelnud,
et me juba laewas oleme. Tee pääl aga tulnud neile Peediga
meelde, teatrisse minna, kust nad parajasti mööda läinud. Nad
muretsenud kaks tühja pudelit ja kallanud need korwipudelist täis,
et neid teatrisse ühes woötta. Siis rüübanud nad weel mone suu—-
täie suurest pudelist, ostnud sakuskaks juustu ja leiba, andnud korwi-
pudeli ühe teatriteenrile tutwa mehe kätte teatri ees hoida, kellele
Schultz üks shilling tunni eest hoidmise raha lubanud maksta,
ja siis läinud Peet ja tema sisse näitemängu waatama. Näitemäng
olnud juba üle poole. Nad istunud wiimase platsi pääle, kus koik
read thjad olnud, ühte hästi pimedasse nurka, et üksgi näha ei saaks,
kui nad joowad ja sööwad. Siis, kui mängu ajal teater pimedaks
tehtud, näitelawa aga üksi walgeks jäänud, joonud nad ikka pudeli-
test ja söönud sakuskat. Peet jäänud magama ja ka tema (Schultz)
maganud monikord, ärganud aga ikka ülesse, kui käsi plaksutatud.
Korraga kukkunud Peet kolinaga iste alla ja jäänud kui surnud
magama. Näitemängu päältwaatajad, kes kaugemal eemal istunud
(peaaegu kümme rida olnud taga tühjad), pööranud moöned küll
ümber, pole aga mitte aru saanud, mis sündinud, sest elektri lambid
olnud pimedad.

Pääle seda tulnud talle suur janu; ta läinud wälja puhwe—-
tisse ölut jooma; siis hakanud ta laewa minema. Ta olewat

pudelihoidjale, kes pääle hoidmist hirmus purjus olnud, kaks shil—-
lingit maksnud ja siis olewat see mees pudeli laewa lähedale kand—-
nud. Tee pääl olewat nad weel monikord rüübanud, sest kandjal
olnud kange köhuwalu, nagu ta öelnud, ja siis pole see mees enam

waluga pudelit kanda joöudnud, waid olewat koöige pudeliga maha
kukkunud. Nüüd tulnud ta ise selle pudeliga laewa poole ja kukku—-
nud laewa koörwale wette. Küll tahtnud pudel pöhja minna ja
toömmanud teda kars korda kaasa, ta pole aga lahti lasknud ja mäs-

sanud nii kaua, kui tüürist kinni saanud. Sääl pistuud ta käe
laewa tagumise stewingi ja tüüri wahele ja pidanud ennast tüüri
hingedest wöi fingerlingidest kinni. Siis kutsunud ta abi, sest tal
olnud suur hirm, et pudel ehk pöhja wajub. Ja see olewat köik.

Kui me küsime, kuhu Peet jäänud, jah, siis hakkas mees

järele moötlema ja arwas wiimaks, et kui Peeti laewas pole, siis
olewat ta teatrisse pingi alla magama jäänud. Bootsmann saatis
wahimehe ette järele waatama, kas Peet ruhwis on. Peeti polnud
sääl; see önnetuse laps oli wististi teatrisse· magama jäänud. —

Mis nüüd teha? — Et Schultzi jutt öige oli, seda me teadsime.
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Tema ei osanud waletada. Schultzil, kes wäga hää ujuja oli,
polnud ka suur asi pudelit wee pääl pidada. Pudelist oli ju paar
toopi ära joodud, nii et ta peaaegu pool tühi. Ka pidas kuiwadest
witsadest tehtud korw teda wähe wee pääl; päälegi on ju iga asi
wees kergem kui öhus, s. o. igal asjal on wees oma specifi ras-

kus (Specifiches Gewicht). Aga kui Peet teatrisse magama oli

jäänud, siis woöis sest küll nali wälja tulla. Kui ta üks täiearuga
inimene oleks olnud, siis oleks asi weel korda läinud. Sähardune
ootab, kui ööse üles ärkab ja aru saab, et ta luku taga on, hom—-
mikuni, ja siis, kui puhastajad tulewad, seletab ta asja ära. Mis
aga sähardune kui Peet pääle hakkas, seda ei woinud üksgi teada.
— Oössisel ajal polnud meil midagi woimalik teha. Kes ka ödieti

teadis, kas Peet teatris oli. Meie soimasime Schultzi naha täis

ja läksime siis magama. :

Teisel hommikul polnud Peeti weelgi laewas. Kell kümme
tuli üs policeman laewa ja palus kapteniga rääkida. Sellele sele—-
tas ta, et teatri waht ööse politseile teada andnud, koöige wähem
tosin kurjategijaid olla teatris, nad tegewat sääl sees tuld ja mörtsu—-
tööd- sest kole appikarjumine ja moöirgamine olewat uulitsa pääle
kuulda, nii et koöigil inimestel, kes aga mööda minna, juuksed
püsti seiswat. Sääl olewat hirmus asi sees. Nad mdöelnud, et ehk
wargad wöoi teatri pölemapanejad sees oma wahel tülisse on juhtu—-
nud, kutsunud teatri ülewaataja, kes siis teatri uksed lahti teinud.
Politsei tunginud sisse ja püdnud ühe nooremehe kinni, kes nagu
hull möirgades üle eutrn ja ära pageda tahtnud. Tal 01-
nud pool pääd paljaks polenud ja öelnud ta, et üks teine mees, keda
aga mitte leida pole olnud, appi olewat karjunud. Köik pingialused
otsitud lähi. Teine olewat laewa purjutegija, ta ise laewa sea—-
karjus, andnud see noormees üles. Nüüd tahtis policeman teada,
kas purjutegija laewas on olnud woi mitte, kas see noormees, ni-

mega Peet, toesti meie laewast on j. n. e. Selle nooremehe rääki—-
mine olewat üsna 1011, nii et üksgi aru ei saawat, mis temast ar-

wata tulla.

Kapten laskis minu taha tulla ja küsis, kas ma teatris olewat
olnub. Ma wastasin „ei“, ja siis ütles Schultz, kes minuga ühes
oli tulnud, et tema Peediga seltsis teatris olnud, Peet jäänud ma—-

gama, ta läinud oölut jooma, unustanud Peedi ära ja läinud laewa.
— Kapten andis policemanile naela sterlingi kulude rahaks ja palus
ülesanda, kui weel maksa tarwis on, ning Peeti kohe laewa saata.
Sa seiswat selle eest, et Peedil kurja nõuu polla olnud, Peet olla
ainult wäga rumal, ja see olewat koik. Siis sai policeman kapteni
käest hää sigari ja tubli whisty, mis pääle Inglise policemanid
wäga maiad on, ja kapten rääkis talle mitmed tükid Peedist, mis
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üle policeman wäga imestas ja siis ka dieti aru sai, mis waimu
laps see meie Peet oli. Kui ta ära läks, lubas ta politsei pääl
koik ära seletada ja muret kanda, et Peet lahti lastakse. Pääle
tema äraminekut tuli ka tunni pärast rumal Peet laewa, ära—-
poõlenud juuksetega, wana räbal mütsi asemel pääs. Mehed wötsi-
wad ta röömukisaga wastu.

Kapten kutsus ta nüüd taha, kus ta rääkima pidi, mis talle
sündinud oli. Sääl ta seisis siis ja rääkis: Ma ei tea muud
midagi, et ma, kui Schultziga teatris istusin, korraga kukkuma hak—-
kasin. Mul tuli ette, et ma masti otsast kukun; hirmus kaua aga
kukkusin ma, kui wiimati ilmatu pahwakas mind arusaada laskis,
et ma teki pääle olin joöudnud. Siis kuulsin ma läbi minestuse
laulmist, naermist ja suuri koönesid. Wiimaks oli koik waga ja kott-

pime. Kui ma üles ärkasin, moöelsin ma, et wiimne päew käes ja
ma surnud olen. Ma katsusin ja kobasin oma ihu mööda alla, kas
koöik luud ja liikmed weel terwed ja paiga pääl on. Jumalale
tänn, koöik oli joones, ei auku pääs, ei rinnus, ei köhus. Sääl
junres sain weel ka aru, et süda tuksus, ja nüüd ma teadsin, et mul
elu toõesti weel sees oli. Ma tousin ülesse, koöik oli kottpime, koik
kölas mu ümber, nagu oleksin ma tühjas kirikus olnud. Wiimaks
tuli mulle meelde, et me Schultziga teatris olime olnud, ja mnitüd
hakkasin ma Schultzi otsima ja hica Kui keegi wastust ei andnnd,
tuli mulle suur hirm südamesse, et waimud ehk teised pörgu aguri-
mehed wdi tondid mind kägistana hakkawad. Ma pidasin ndun, mis

teha, ja arwasin koöige parema olewat, i ari karjuma hakkan.
Seda tegin ma siis koigest südamest, ja sat mu hirm weel suuremaks,
kui mu hääl nii hirmsasti tühjas ruumis koölas. Mapalusin Juma-
lat, mind sest hirmsast hädast päästa. Kui ma küll ju karjunud
olin, tuli mulle meelde, et mul tikud taskus oliwad. Ma tömba-
sin ühe ülesse ja kobasin edasi, üle istete ronides ja sääl juures
ikka hirmsasti moirgades. Kord kukkusin, kord istusin, kord olin

ma külje pääl pinkide wahel. Köik tikuwabrikud wandustn ma

maa alla, et nad nii lühikesed tikud walmistawad. Ma sain pol-
wedele haiget, löin pea sisse augu. Kui koik ei aidanud, panin ma

mölemad käed suu külge ja hulusin ning möirgasin nii wägewasti.
et mu kaelasooned peaaegu nagu kangelasel Rolandil Roncesvalles
(Rongsswall) orus sarwepuhumise juures löhki läinud oleksiwad, ja
mis nii koledasti kölas, et ma isegi wäga ära ehmatasin. ;

Pimedus oli nii paks, et tiku tuli kuigi kaugele ei ulatanud.
Ma wötsin umbes kakskümmend tikkn pihku ja toömbasin nad üles,
sest tuld oli mulle mütsi otsimiseks tarwis, mis ära oli kadunud.
Kui ma nüüd selle tule körgel hoidsin, et paremasti näha wdöik—-
sin, hakkasiwad mu juuksed, mis küll hirmuga wist püsti seisiwad,
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korraga sunre tuhinaga ja pragisemisega põlema, nii et koõik teater

walge oli ja ma enesele arwates nagn keiser Nero torwaküünal wäl-
ja nägin. (Keiser Nero laskis ristinsu inimesi törwata, takkude ja
muu polewa materjali sisse mässida ja polema pista, ja tarwitas
ueid siis öösi oma aedades torwaküünlateks). Ma sain tule küll
kunega ära kustutada, mille ma ümber pää mässisin, aga stisgi on

mul pool pääd wist ära polenud, sest walu on praegu weel suur.
Tikkudega poletasin ma ka sormed ära, ja tänan Jumalat, et teater

polema ei hakanud ja ma ise sinna sisse ei jäänud. Wiimaks kuulsin
ma, kui lukk lahti käänati, ja siis tuliwad hääled lähemale ning po—-
litsei astus toesti meestega sisse. Polenud juuksete hais ja hunik
ära poletatud tikke paniwad neid mehi uskuma, et ma pöletaja olen.
Ma ise ka hakkasin kartma, et ehk fkimpu kukun, ja moelsin selle pää—-
le, kuidas ma koõige paremasti ära pageda saaksin. Et ma ka wäga
lowasti ja palju kisendanud olin, ja see teatris keelatud on, mis eest
ma trahwi kartsin, ja ma uskusin, et Schultz kusgil pingi all ma—-

gab, ütlesin ma politseile, kui mind turjapidi kinni peeti, ma polla
mitte karjunud, waid mu soöber, kes enda kuhugile pingi alla on

ära peitnüd. Ma ise polla muud kurja teinud, kui aga omad juuk—-
sed polema pistnud, et mul teist küünalt käe pärast polnud. — Ma
lootsin sel ajal ära pageda, kui nad Schultzi otsiwad. Asi läks aga

teisiti. Kaks policemani pidasiwad mind kinni, teised mehed otsisi-
wad koik pingialused läbhi. Ma tahtsin ennast korraga äkitselt lahti
rabelda, aga sedamaid oliwad policemanide wemblad mul kuklas,
mis enam walutas kui wihastas. Kui nad nüüd Schultzi ei leidnud,
wiidi mu kinni. Kaks policemani jäiwad teatri juurde wahiks, ka
koik teatri teenrid pidiwad wahti pidama, nagu ma ülewaataja käs—-
kudest aru sain, mis ta enne minu ärawiimist andis. Täna lasti
mn lahti, sest politsei sai aru, et ma tubli poiss olen. Kui ma

oleksin öelnud, et ma karjunud olen, oleksin ma weel praegu istu—-

nud; üksi minu tark rääkimine on minu seekord päästnud. Ma oleksin
ka kas wiimse päewani teatris istuda ja sääl hirmsat näljasurma
surra woinud, kui ma mitte tublisti appi ei oleks karjunud. — See
oli Peeti jutt.

Kapten ja tüürimehed ning koöik, kes päält kuulasiwad, waata—-

siwad üksteisele otsa, raputasiwad pääd, kehitasiwad olasid ja oliwad
täis imestust. Kapten ütles Peedile: „Mine aga ette ja maga en-

nast wälja, Peet, ma olen täna sinu eest terwe naela sterlingi maks-

uud, see ma kingin sulle. Rumaluse wastu södiwad jumaladgi as-

jata. Sa oled onnelikum kui möni teine, kel pääajud digel joonel
on“ Siis saatis kapten bootsmanniga weel salwi haawade pääle
panna, Charley loikas poisi juuksed maha, ta nägi ju nii wälja,
nagu oleks ta üks neist meestest olnud, kellest püha kirjas räägitakse
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et nad tulises ahjus olnud. Siis läks poiss, pääle seda kui ta oma

siga söötnud (lambad dwhtor ju tapetud), koisse selle möt-

tega, et ta ühe wäga kawala tembn teinud. Kois ta magas ühes
joones esmaspäewa hommikuni.

Sel pühapäewal saime ka Londonist herra Latuse käest kirja,
kes meile awaldas, et ta nönda edasi elawat, nagu meie teda sinna
jätnud. Tema pögenenud naene olewat tema juurde tagasi tulnud
ja palunud, teda tagasi woötta, ta ei tahtwat kunagi enam sähardust
tükki teha. Herra Latus wastanud temale aga, et see wöimalik pole,
sest mitte üksi, et tal selle pagemise läbi paarsada naela sterlingi kah—-
ju olewat sündinud, olewat naene temale suurt südame piina teinud,
tema amet olewat seisnud ja palju ostjaid kaduma läinud, mis ta

nüüd küll ajaga häätks teha saanud, aga koöige enam olewat tema
auu jalgade alla soökutud saanud, tema nimi mitme saja inimeste
sins olnud; sähardust lugu ei kannatada teist korda ei tema raha—-
kott, ei tema süda, ei amet, ei ostjad ega ka aun. Kui see ka enam
ette ei tuleks, siis ei woiwat ta ometi ühe naesega enam koos elada,
kes täe meelega tema auuga olla mänginud. Ta andnud stiis
naeselt kakskümmend naela sterlingi, öelnud, et see wiimane on, mis
ta tema käest saab, ja saatnud tema wanemate ja sugulaste juurde,
kes ka omalt poolt naist wasta polla wotnud. Naese isa olewat
naesele öelnud, ta kaotada parem ühe häbemata tütre, kui soöbra,
keda ta igapidi auumeheks pidada. Kus naene nüüd olla, ei tead-
wat ta mitte. Köige raskemad päewad olewat tal mööda, ehk küll
südamesse haaw järele jäänud olla. Ari minna hästi j. n.e.

Me kirjutasime talle wastu, kuidas meil käsi käinud, kuidas
soöber, surmaga wöideldes, tema kingitud pudelit wee pääl hoidnud,
ja muund weel. Meie ei teadnud weel, kuhu meie Australiast pidime
minema, ja ei wöinud me siis sobrale oma adressi saata, lubasime
seda aga teha, niipea kui wöimalik. —

— Päewad läksiwad töö juures ruttu edasti. Muud suuremat
meil laewas ei sündinud kui see, et kapteni proua pödema hakkas.
Mis haigus tal oli, seda ei tea ma dieti, aga küll wist möni naes—-

terahwa haigus. Ta käis Melbournis igapäew arstide juures, aga
see ei aidanud nähtawasti midagi. Proua käis tekis nagu alati,
oli ka ikka wäga lahke. Et ta haige oli, woöis ju kaugelt näha. Nii
olime juba ligi kaks kuud Melbournis olnud. Laew hakkas ju tüh—-
jaks saama, koik taifunist sündinud wead oliwad ammugi paranda—-
tud. Me arwasime köik, et willaprahi laewa saame, sääl saime
käsu, laewa ruttu tühjaks teha, ballast sisse wötta ja Newcastle'sse
(Njukästlisse), Australia hommiku randa, purjutada, sääl süsi sisse
wotta ja üle Suure maailmamere Iquique'sse, Peruasse, Amerika
öhturanda, purjutada. Nüüd me teadsime ka, et säält salpetriga
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ümber kap Horni reis Europasse läheb. Me kirjutasime kohe herra
Latusele oma adressi ja palusime, meile Iquiquesse jälle kirja saata.

Nüüd sai wiimne praht ruttu wälja woöetud. Royalstengid jäi—-
wad üles wotmata, et me mitte palju ballasti sisse wötta ei pruuki—-
nud. Kui ballast sees oli, läksime 15. aprilil hommiku kell kuus

merele. Melbournis oliwe meie 71 päewa paigal olnud ja Londo—-

donist olime meie juba 286 päewa ära.
Wana Ralfi ja Hüperi olime ilusasti Jumalaga jätnud, mole—-

mad oliwad meile, esimene paar hääd pudelit konjaku, teine— oma

apteekri napsu, ligi andnud. Wiimast joime ainult pühapäewadel
wana anunmehe mälestuseks ja terwiseks. Suur pudel oli ka jälle
täis, ja nii woisime rahulise südamega reist päãäle minna.

Melbournis oli meile kakskümmend lammast laewa toodud,
nii et rumalal Peedil nendega jälle küllalt tööd oli.

Wäljamineku junres oli meil tuul tagast maalt, nii et Gee-

long, Port Philipp ja Western Point ruttu meie taha jäiwad. Me
olime päãäãle lounat kell neli kap Wilsoni juures ja oli meil, kui me

ümber kapi käänasime, pöhjahommiku poole tüürida. Purjud seisi—-
wad meil hädawaewalt täs. Kapten laskis enam hommikw poole
trida, et täed purjud saaksime. 17. aprillil kell 12 löuna ajal
olime kap How'i koörguse pääl. Nüüd oli meil umbes pohja pöhja
hommikusse (NNE) tũüũrida ja pidime, et tuul wastu oli, ristlema
hakkama. Tunul oli esiti kowa küll, mida enam me aga pohja poole
joudsime, seda wagusamaks jäi ta. Nii ristlesime edasi ja olime

20. aprilli ööse Botany-Bay koörguse pääl; kell kaks hommiku 21. ap—-
rillil nägime Sydney tuld. Nüüd jäi ilm wagusamaks ja saime
lounahonmiku-passati, millega me, et ta tagast oli, 21. enne löunat

kell 11 Newcastle'sse sisse purjutasime, päale selle kui lootsi olime
laewa wötnud.

Enne mereleminekut olime koik rasked asjad, nagu warpankrud
jne., Melbournis ruumi ballasti pãäãle lasknud. Ballastiks oli meil liiw.

Esimene tüürimees, herra Windham, oli merel ennast jälle
korra Peedi üle wihastanud, sest see oli töö juurest ära pagenud ja

mängis ajawiiteks oma seale neid tükka ette, mis ta oma lollide silma—-

dega teatris oli näinud. Herra Windham oli seda mängu ju hää

aeg salaja päält waadanud, kui nüüd aga Peet sea ette polwili

langes, omad fäed wastu rindu litsus ja karjus: „Ma armastan,
ma armastan sind, sa maa päle ilmunud ingel, luba, et ma sinn

jalale sund annan; sinu jälgesid olen ma ju waimustusega musuta—-
nud! Ara pööra oma taewalikud silmad minust ära, minu südame
kuninganna, kingi minule üks ainus waade, sa mu onnistus, mu

püha mote!“ siis läks asi hulluks. Ta sai näitemängija turjapidi
kinni ja wiis ta kesklaewa, kus ta temale tööd otsis.— Sähardust
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tööd polnud laewas, mis Peedile oleks koölwannd. Laewa luugid
oliwad lahti, et wärske oöhk seest laewa kuiwataks. Tüürimehele
tuli möte, et Peet wäga hästi all ruumis warpankruid söetoörwaga
mustaks woiks maalida. Poisile anti suur törwapott kätte ja saa—-
deti ta ruumi, kuhu ta ka röömuga läks, sest sääl ei wöinud üksgi
temale käte pääle waadata, ta oli üksi; ka ei wöinud ta üle parda
kukkuda, mida ta alati kartis. See oli umbes kell kümme enne löunat.

Pääle loöunat, kui Peeti kusagil näha polnud, tuli tüürimehele
meelde, et ta poisi ruumi saatnud; ta kutsus poissi nimepidi, ja
see oli ka toesti weel ruumis ilma loöunata. Tüürimees küsis, kas
tal ankrud weel walmis pole, ueid oleks ju ühe tunni jooksul ker—-
gesti woidud ära toörwata. Poiss wastas, üks ankur hakkawat
tal peaaegu ju walmis saama. Tüürimees läks alla ja nägi sãäl
siis imet. Poiss oli niiwiisi tööd teinud, et ta esiti ühe ankrukülje
ärxa törwas, ankru liiwas ümber käänas ja siis teise külje toörwas.
Nüüüd oli aga liiw esimese külje pääl toörwa külge hakanud. Peet
wisannd ankru jälle ümber ja törwannd selle liiwase külje üle jne.
Nü oli ta poole waati toörwa selle ühe ankru pääle määrinud. Wii—-
mane oli neli korda nii paksuks saanud, kui ta päriselt oli, ise oli
töömees törwane nagu siis, kui ta timmermanni waimu näinud,
hambadgi suus oliwad tal törwased. See töö oli kuus tundi aega
wotnud, Peedil enesel pole aga nii palju aega olnud, et ta löunat süüa
oleks saanud. — Küll oli tüürimees nüüd wihane. Ta soöimas teda

k—oike moodi ja karjus wiimaks: „Kasi wälja, teatripöletaja! Ara sa
mulle enam silmade ette tule, lurjus ja törwasööja!“ Pois puges
wälja ja küsis meestelt tekis, kas ehk moöni neist tüürimeest wihas-
tanud, et wiimane nii kuri tema wastu olla—

Kui kapten seda kuulis, ütles ta tüürimehele, et see koige parem
olewat, kui Peedile sugugi tööd ei anta. Ta tegewat enam kahju
kui hääd, seda olewat ta ju ammugi aru saanud. Kandku ta aga
hästi loomade eest hoolt ja pidagu neid korras, siis olewat hää
küll. JFa nii jäigi asi.

Reis Melbournist Newcastli'sse oli kuus ja pool päewa tuu—-

rinud; moönikord oli meil wäga wähe tuult, ja mitte üht purjugi
polnud tee pääl kinni tehtud. Me läksime koha pääle ja hakkasime
ballasti wälja hiiwima.

Neweastle on Hunteri jöesuu ääres suur ja kuulus süte-plats.
Säält lähewad söed Waiksemere sadamatesse. Selle linna ümber
on suured kiwisöe laagrid, ja on ta koöige suurem sütesadam Waikses
meres. Muidu on ta Inglise linnade moodi ehitatud ja sisse sea—-
tud, ta elanikudgi on enamasti inglased.

Kui me ballasti olime wälja hiiwinud, pidime süsa ootama,
teised laewad oliwad ees. Siisgi polnud me Newecastlis kauemini,
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kui kuusteistkümmend päewa. Kuunendamal mail enne löunat olime
walmis ja siis läksime pääle löunat merele. See oli ühel esmaspäe-
wal. Reis läks, nagu eespool ju öeldud, Iquiquesse, üle Suure-

eht Waikse maailmamere, mida ka Löunamereks nimetatakse.
See on köige sunrem meri maailmas. Ta käib Amerika ohtu—-

rannast Asia ja Australia hommikurannani. Pohjast loöunasse on

ta niisama kui Atlandi maailmameri — 2000 geografia penikoormat
ehk 14.000 wersta pikk, sest molemad käiwad poöhja pooli-ringist löuna
pooli-ringini. Pohja poolt on ta kitsas. Beringi wäin, üks päewa
reis (95 kuni 96 wersta) lai, lahntab sääl Asia Amerikast. Ule

selle wäima on Siberist wangid Amerika paatide pääl ära karanud.

Sääl Beringi wäinas ristlewad Wene kroonulaewad, et wangid pögeneda
ei saaks ja salakaupa wedada ei saadaks. Mida enam löuna poole,
seda laiemaks muutub meri, nii et ta maapoolitaja pääl juba ;
maakera ringmooödust oma alla wötab (2250 geogr. penikoormat ehk
15.750 wersta). Waikne meri on umbes 3,190.000 ruutpenikoormat
suur, warjab enam kui /ʒ koöigest maapinnast oma alla ja on kaks
korda suurem kui Atlandi meri. Kdige sügawamad kohad temas on

Kurili saarte lähedal 8513 kuni 8960 meetrit ehk 27.933 tuni
29.400 jalga. Kui sääl 63 kuni 67 Riia linna Peetri kiriku torni,
mis 400 jalga körge on, üks teise pääle seataks, stis alles ulataks
weel päälmise torni kukk weest wälja.

Seda merd kutsutakse digusega Suureks maailmamereks. Waik—-
seks maailmamereks nimetas teda esimene mees, kes temast läbi pur—-
jutas, Ferdinand Magelhaens, mis nime ta temale oma soidu järele
läbi tormise Magellan-wäina andis. Et see nimi selle mere kohta
hästi kohane pole, nägi ju Cook (Kuk) oma maailma soitude pääl.
Just ses meres, Neuseelandi hommikurannas, sai ta sähardused tor—-

mid, et ta Waiksemere nimega sugugi rahul ei tahtnud olla.
Nagu öeldud, nimetatakse seda merd ka Loöunamereks. Selle

nime sai ta sellelt mehelt, kes ta üles leidis, Hispania mehelt
Balboa'lt. See tungis kesk- Amerika hommiku rannast Atlandimere
äärest loöuna poole maa sisse, Hispania kuningale moöga teraga
uusi maid woöitma. Tal oliwad suured lahingud indianlastega mä—-

gedes. Kesk-Amerika elanikkudelt, indianlastelt, sai ta ka kuulda, et

kaugemal louna pool suur soolane wesi olla. Balboa sai aru, et

see meri pidi olema ja sammus edasi, seda otsima. Ta nägi teda
1513. aastal esimest korda Panamast löuna pool ja nimetas teda

sellepärast Mardel Sur — Lounameri. Balboa läks, lipp käes,
oma sojameestega polwini wette ja wöttis teda Hispania omanduseks.
Inglased kutsusiwad seda merd „Pacific,“ s. o. Waikseks mereks.

Ka temas on, nagu Atlandi ja India maailmameres, jooksud.
Ekwatorial-jooks käib hommikust öhtu poole kuni suure Asia saare
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koguni, kus ta pöhjahommiku poole käänab ja Japani hominiku-
rannas Kuro Siwo'ks (s. o. mustaks jooksuks — oma tumesinise
wärwi pärast) nimetatakse. See jooks wiib seda moodi nagu At—-
landi meres Golfjooks pöhja laiustele sooja. Nagu Golfjooks
Inglisemaad, Norramaad ja Islandi saart soendab ja teeb, et
Norramaal Atlandi mere sadamad lahti on. kus nad muidu nendes
laiustes ilma temata ammugi kinni külmanud oleksiwad. Waiksemere
elwatorial-jooksu läbi saawad Aleuti saared ja Kamtshatka pehmed
ilmad. Ka selle jooksu sisse jookseb külm Polarjooks; sellepärast
on ka kalapüiük nii suur Japani udustel hommiku-randadel. Lou—-
nast jookseb Suurde maailmamerde ka külm jooks, nimega Humboldti
jooks, mööda Loöuna-Amerika oöhturanda pöhja poole.

Meil polnud selle reisi pääl mun jooksuga tegemist, kui ekwa—-
torial-jooksuga ülksi.

Tous Suures maailmameres, laias meres eneses, on 1 kuni
2meetrit ehk 3/, —6/ jalga. See on laias meres, lahedes tuleb
aga ette, et noore woi täiekun ajal wesi kuni 15 meetrini, s. o.

kuni 50 jala koörgusele töuseb. Koöige sunremad toöusud on Atlandi
mere mönes Poöhja-Amerika hommiku-ranna lahes, nimelt Fundy—
Bays. Sääl on kargajad toöusud (Springfluthen) monikord kuni
25 meetrini (82 jalani)) töusnud. Seda ei tule küll mitte ikka ette.
Waikses meres on koöige sunremad töusud Japani rannas ja Kuri—-
lide pääl.

Pööriringide wahel, see tähendab: palawas wöös, on Waikse
mere wees umbes 41% soola. Parajas wöös on wähem soola,
külmas wöös, Polarmeres, aga jälle enam. See tuleb sest, et

palawas wöös palju wett ära aurab, külmas wöös jäätks külmab
ja sellepärast wette enam soola järele jääb, sest aur ja jää pole
mitte soolased.

Me purjutasime hommiku kurssi loöuna-hommiku passattuulega
7 päewa, siis olime 180. pikkuse kraadi all. 13. mail purjutasime
temast üle ja pidime siis selle päewa kahekordselt arwama kui meie

ajaarw Eunropa ajaarwuga kokku pidi minema. 13. oli esmasväew.
Kui nüüd 14. teisipäew tuli, kirjutasime tema asemel weel kord
esmaspäew 13. mai. Meie olime ju Europast saadik ikka enam ja
enam hommiku poole purjutanud, päikesele wastu, ja pidime sel
kombel, kui Europasse tagasi tulime, ühe päewa wöitma, sest me

olime sel ajal päikesega seltsis kord ümber maakera käinud. Kui
me Australiast läbi Indiamere Europasse tagasi oleksime purjutanud,
poleks meil seda tarwis olnud, siis oleksime selle poole päewa, mis
woitnud olime, tagasisdidu pääl jälle kaotanud, me oleksime päikesele
järele purjutanud. Ma ütlen päikesele järele ja päikesele wastn,
ehk see küll woölts on. Päike seisab ju, aga meie maakera pöörah
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ennast ümber iseenese öhtnst hommiku poole, mille lähi öö ja päew
sünnib. Et aga silmad näewad, nagn käiks päike ümber maakera,
öeldakse seda nii. Esimesed ümber maatera purjutajad ei olnud
seda tähele pannud, ja kui üks laew kord pääle reisi ühte Hispania
sadamasse tagasi tuli, imestasiwad mehed wäga, et koöik inimesed
pühapäewariides oliwad ja kiriku läksiwad. Laewas oli ju päewa—-
raamatut oöieti peetud, ja neil oli alles laupäew. — Nad oliwad hom—-
mikust öhtu poole purjutanud. Meie maakera pöörab ennast kord
enese ümber 24. tunni jooksul, s. o. üks punkt maapoolitaja pääl
teeb 24 tunni sees 5400 geografia penikoormat ehk 37, 800 wersta

ehk 21,609 merepenikoormat wälja; ühes tunnis teeks see punkt
900 merepenikoormat ehk minutit. Kui laew nüüd 900 minuti
hommiku poole on joudnud, on ta ühe tunni wöitnud, see on, kui
ta just maapoolitaja pääl purjutab. Mida kaugemal ta maapooli—-
tajast loöuna ehk pöhja pool on, seda wähem on tal purjutada tarwis,
sest laiusekraadid saawad ju lühemaks ja lühemaks, mida lähemad
nad poolidele on. Laewa pääl seatakse siis kell ühe tunni ette. Kui
kell ikka nii jäätks, kuidas ta oli, kui laew sadamast wälja läks, siis
touseks päike wiimaks näituseks kell 3 pääle loöunat ja läheks kell 3

hommikul looja, aja jagamine laewas oleks hull. Igal löunaajal,
kui päikest näha on, woötawad kapten ja tüürimees päikese körguse
ühe teadusliku riistaga, mida Sextant (wanast Octant) nimetatakse.
Kui päike enam ei touse ja oma koige korgema punkti on leidnud,
siis on kell 12 ja loöuna sääl pikkusekraadi all, kus laew seisab.
Sis seatakse ka kella. See päikese koörguse moöötmine on wäga tar—-

wilik, et wälja rehkendada saadaks, kus kohal laew seisab. Kui laew
ümberkäänatult, öhtu poole purjutab, siis peab kell järele seatama.
On laew ümber terwe maakera purjutauud, on kell 24 tundi edasi
ehk tagasi seatud ja sel wiisil üks päew wdöidetud ehk kaotatud.

Edasi purjutades jöudsime jälle seitsme päewa pärast Neusee-
landi saare Pohja kapi (North Cape) koörguse pääle, see oli 19. mail,
pühapäewal. See on nüüd juba muudetud ajaarw, muidu oleks ta
20. mail olnud. Kursi wötsime säält otse Iquique pääle ja tüüri—-
sime hommikul 1/, streeki pöhja poole (EC) N /2 — East by North

half o'North — Jist bei Nord haf e Nord — nagu Inglise mees

ütleb). Sakslane nimetab selle kursi ONO!/,O (Ost Nord Ost halbOst).
Nüüüd oli meil 1/ streeki tuult purjudes, ja tegi laew parema soidn.
Ristleda polnud tarwis.

Meie bakkbord küljes oliwad Australia saared. Peaaegu koik
need saarehunikud on palawawöö piirides, sunremad ja enam jagu
aga Waiksemere öhtupoolses osas. Nende saarte pääl walitseb iga—-
wene suwi, mis mere ja passattuulte läbi ka mitte wäga palawaks
ei lähe. Köige külmemate ja soojemate kuude wahel on aga 2—3-
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sooja wahet. Sellepärast walitseb nende saarte pääl, kus wähegi
niiskust maa sees on, suur wiljapunde ja taimede rikkus, kuna selle
wastu Australias wiljakandjaid taimesid peaaegn sugugi ei ole.

Saared on moned wäga korgete, ärakustunud woi weel praegu
töös olewate tulepurtskawate mägedega, nagu Neu-Seeland, Sand—-
wich (Senduitsch), Seltsi (Societäts- Gesellschafts), Samoa ja
Fidshi saared ja ka Uuned Hebridid; moöned on madalad, korallide
ehitused, nagu Karolinid ja Madalad (Tuamotu) saared:

Europa meresditjatest rahwastest vn Inglise mehed Neu-See—-
landi, Fidshi saared ja hulk teisa, prantslased Uue Caledonia,
Tahiti ja Marquesase saared, Hollandi mehed ühe jao Uuest-Gui—-
neast, Hispania mehed Marianid ja Karolinid omatks teinud.

Sisemisteks saarteks — Melanesiaks — kutsutakse: 1) Neu-See—-
land (Uus Meremaa); neid on kaks saart; üks on teisest lahutatud
kitsa Cooki-wäina läbi. ht kutsutakse pöhja, teist löuna saareks.
Wäike Stewarti (Stjuart) saar arwatakse ka weel sinna juurde.
Selle saare pääl on palju kiwisütt ja kulda, pöhja saare pääl ka
palawaid hallikaid. Ilmad on hääd ja pehmed, europlastele wäga
terwed. Köik Europa kodutaimed woiwad sääl kaswada. Ka a
äralised linad kaswawad selle saare pääl, nönda nimetatud Neu—

Seelandi linad (Phormium tenax). 1840 aastal tegi Inglise walit—-
sus selle saare omaks, et ta oma seisukoha läbi koige suuremas meres

seisab ja Häälootuse kapi ja kap Horni wahel ning Loöuna-Amerika,
Australia ja India turgude lähedal maailma kaubaajamise keskpunk—-
tiks nagu loodud on. 1861 aastal leiti sunred kullawäljad loöuna—-

saare pääl. Linnasid on sääl kaks: Auckland (23,000 elanikuga)
ja Wellington. Neuseelandi pärisrahwas, maorid, wähenewad wäga
ruttu; neid on ainult ehk 40,000 hinge weel. Neuseelandil kokku

Chatami, Aucklandi, Kermagec, Campelli, Bounthy, Cooki ja Anti—-
podi ehk Wastujalgsete saartega on 75,000 elanikku. Wiimased
saared on umbes 49' 36 löuna laiuse ja 162 30 öhtu pikkuse all,
just Inglise kanali wastu, maakera teise poole pääl, nii et selle
saare rahwas nii käib, et tema jalatallad nende meeste tallade wastu
käänatud on, kes Inglise kanalis 49“ 36 pöhja laiuse ja 179 30

hommiku pikkuse pääl purjutawad.
2) Uus Guinea, koöige suurem saar maa pääl, on Australia

pohjarannast Torres'i wäina läbi lahutatud. See saar on alles

wähe tuntud. Elanikud on papuad; nende arwu— pole dieti teada,
aga neid arwatakse 500.000 hinge olewat. Hollandi meeste jagu
on peaaegu pool saart, ligi miljoni inimestega. Saklslastel on

sest saarest üks jagu (Kaiser Wilhelms-Land) 400.000 elanikuga.
Inglise jaol on 350.000 elanikku.

3) Uns Britannia ja Admiraliteedi saared.
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4 Salomoni-archipel ehk saarestik on koigist Waiksemere saar-
test koige wähem tuntud. 2

5) Uned Hebridid; nende pääl kaswab palju taimesid, neil
on ka wäga hääd sadamad, aga sääl elawad weel inimese liha sööjad.

6) Uus Caledonia ja Loyolty saared, 1853. aastal prants-
laste omanduseks saanud; sinna saadawad nad kurjategijaid.

7 Fidshi eht Viti saared; neid on 225 sunremat, mis koik
tulepurskajatest mägedest on loodud, ja palju wäikseid korallidest
tekkinud saaresid; ainult 80 saare pääl neist elawad inimesed. Wäga
hääd ja terwed ilmad, suur taimede ja wiljapuude rikkus (sagopal-
mid ja leiwapuun) tegiwad, et Pohja-Amerika mehed ja inglased
nende saarte randadele istandused asutasiwad. Punwill kaswab
sääl wäga hästi. Nende saared saiwad 1871. aastal kuningriigits,
wastutawa ministeriumi ja parlamendiga, 1874. aastal andis aga
nende kuningas pääwalitsuse Inglisemaa kätte: Päälinn Suva on

Lirer saare pääl. Fidshi saartel kokku Rotumah'ga on 120:000

elanikku. ;

Wälimine saarewöö — Polynesia.
Imelik on, kuidas nende saarte päält wiljataimi ja puid lei—-

takse, kuna neid kindla maa, Australia enese, päl pole. Madalate
koralli saarte päält leitakse kokospalmisid, nöndasama leiwapuud

atrcrus millest wiimsest Tahiti elanikud aastas üheksa kund
elawad.

1) Marianid (17), Magellanist, kes nad leidis, Ladronid
(wargasaared) nimetatud, on Hispania omandus. Nad on tulepurs-
kawatest mägedest loodud, ja ainult koige loöunapoolsenma pääl neist
elawad inimesed. Nagu Tasmania päl, on ka siin elanikud (päris
saarlased) europlastest ära häwitatud, nii et tänased elanikud pea-
aegu koik Hispania meeste järeletulijad ehk segatud werega inimesed on.

2) Karolinid ja Palaos saared; 400—500 laguni saart 48.

hunikus, Marianide ja Uue Guinea wahel, käiwad dhtust hommikn
poole üle 30 pitkkuse kraadi. Nende saarte päriselanikud on suur,
toõwa inimesesugu (28.000 elan.), kes mere päẽãl kodus on ja pea—-
aegu koik oma toidu merest leiawad. Saared on Hispania omad.

3) Marshalli (pöhja) ja Gilberti (Dshilbert, löuna) saarte
archipel, hommiku poole Karolinidest, madalad koralli ja lagunisaared.

4) Sopruse saared (32) ehk Tonga archipel, Fidshi saartest
löuna pool, kolmes hunnikus. Nende pääl elab wäga röömns, lusti

ja pidusid armastaw, aga hirmus laisk ja tööd kartja inimesesugu;
enamasti on nad ristiusku (protestandid) Need saared on kuninga
walitsuse all; 20.000 elanikuga. Päälinn on Nukualosa.

5) Samoa ehk Laewamehe (Schiffer) saared, Söpruse-saartest
pohja pool, enamasti tulepurskawate mägedega, aga wäga wiljarikkad.
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Nende elanikud, (37,000), enamasti protestandid, elawad madalate
rannäärte pääl. Pääplats on Apia Upolu saare pääl. Samoa
saared on kuninga walitsuse all, 36.000 elanikuga.

6) Hervey Cooki saared (7), nönda ülesleidja järele kutsutud
Mangaia-archipel, Söpruse saartest hommiku pool, wäga wiljarikas
saarehunik. Nende ümber käib üks koralliwöö, ja on nende elani—-
kud (7000) ka ristiusulised. Wallaskala püüdjad woötawad nende
saarte päält tihti toitu laewadesse.

7) Seltsi ehk Societäti saared (umbes 10). Cook nimetas
neid noönda Londoni teaduste societeedi auuks, kes teda 1769. aas—-
tal wälja saatnud oli, Venuse (öhtu- ja hommikutäht) läbiminekut
päikese ja maa wahelt tähele panema. Nad on poöhja hommiku pool
Cooki saartest ja Sandwich saarte järele koige koörgemad Polynesia
saared. Mägi Orohena — Tahiti saarel — on 2236 meetrit ehk
7337 jalga koörge. Need saared on ka wäga wiljarikkad. Nad on

loõuna peatuse platsid laewa sdidule Waikses meres, nagu Sandwichi
saared pöhja peatuse platsid on. Elanikud on ristiusuga ka Europa
hariduse wastu woötnud. Pääsaar Tahiti ehk Otaheiti on kolme
teise saarega 1880. aastast saadik Prantsuse oma.

8) Madalad Tuamota (Paumotu) saared, umbes 80 wäikest,
madalat saart, korallidest ümberpiiratud, koöige wiimane saarehunik
löunahonmiku pool Waikses meres, käiwad üle 10 pikkuse kraadi.
Nende pääl on hallikaid, sellepärast kaswab sääl wähe taimesid, ja
on nad ka elanikkude poolest wäga waesed. ;

9) Marquesasse ehk Mendana saared (11), pöõhja pool Mada—-
latest saartest, on tulepurtskawatest mägedest loodud. Köige suurema
saare nimi on Nukahiwa. Nad on prantslaste omad, kes sinna
oma kurjategijaid saadawad. Nende saarte elanikud, wäga ilus ja
suure ihujoöuuga rahwas (6000), pole oma tooreid kombeid (inimese
lihasöömist) mitte maha jätnud, ehk missionärid küll nendega waewa

on näinud. See rahwas on enam kui teised Polynesia rahwad
haridusele wastu pannud.

;

10) Sandwich (Senduitsh) saared, 4 suurt, 4 keskmist ja
4 wäikest, on Polynesia saartest koöige enam tähelepanemise wäärt.
Nad on poöhja pool maapoolitajat, wähjapööringi lähedal. Oma
ilmatu suurte tulepurtskajate mägedega, tühjade wirnawäljadega,
ätkiliste kaljumüüridega, ilusate orgudega ja palmimetsadega on nad

ühed koöige ilusamatest kohtadest maa pääl. Nende saarte elanikud
wötawad hää meele ja moöistusega Europa haridust wastu ja oska—-
wad ilusaid käetöösid tehana. Nad on köik protestandi usulised.

See archipeel on kokku Hawaii priiriigiks, mille president
Honolulus Oahu saare pääl walitseb. Ennemasti oli Hawaii kuning—-
riik. Honolulu linnas on 24.000 elanikku ja on ta koige suurem
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linn Waiksemere saarte pääl. Sel linnal on hää sadam, teised
sadamad nende saarte pääl ei kolba. Honolulu on kesk tee pääl
St. Franzisko ja Honkongi wahel, mispärast ka paljud laewad,
nimelt wallaskala püüdjad, sääl wärsket toitu pääle woötawad. Ta
on köige kuulsam kaubaplats Waiksemere saarte pääl. Koige loöuna—-
hommitkupoolsem saar, Hawaii Owahi, koöige suurem ja paremasti
tuntud, on seest wäga koörge, lausaldane maa, kus pääl paksud met—-

sad kaswawad. Tema pääl on Polynesia koige körgem mägi, Mauna
Kea, s. o. walge lumega kaetud mägi, mis kuni 4253 meetrit ehk
13955 jalga koörgeks töuseb, ja weel tule purskaw mägi Mauna
Loa, mis kuni 4194 meetrit ehk 13,761 jalga koörge on· Selle kalda
pääl on keewa wirnaga täidetud tuleaugu järw (Krater See) Kilanea,
mille ringmödöt 2 penikoormat suur on; see järw on 242 meetrit
ehk 794 jalga sügaw, koörge lausaldase maa sees, mis wiimane wir-

nast loodud on.

11) Ködige hommikupoolsem Australia saar, kus inimesed
pääl elawad, on wäike Lihawotte (Oster) saar, löunapool kiwisiku
pööriringist, kus pääl templite waremed suurte 6 meetrit (ligi 20 jalga)
koörgete kiwipiltidega ja puutahwlid hieroglyphidega (pildikiri) on lei—-

tud, asjad näitawad, et selle saare pääl wanal ajal haridust
on olnud.

Weel enam hommiku poole on tulepurtskawast mäest loodud
kaljune saar Sala y Gomez, nönda tema ülesleidja, ühe Hispania

uett iarele nimetatud. Selle saare pääl elawad ilma arwuta mere—-

innud.
Siin kohal tuleks weel öelda, et Australia kindlal maal Ing—-

lise, isewalitsusliste saarte pääl aga Amerika rahasid, kaalusid ja
moötusid pruugitakse. —

Meil oliwad nüüd fodige ilusamad ja paremad ilmad. Iga—-
wene päikesepaiste, sinine, lahke taewas ülewal, sinine kiikuw, hinge
tömbaw meri all. Tuul puhus kindlasti loöuna hommikust. Siinses
lahkes meres ujusiwad koöitsugu wärwidega kwallid (lima-elajad —

Quallen), ennast kökku toömmates ja jälle wälja sirutades ning sel
wüsil toitu woöttes ja wees edasi joöudes. Neid kwallisid on sähar-
dustes läikiwates wärwides näha, et neid toöesti koöige digusega
merelilledeks nimetatakse. Kui neid kinni püüütakse ja tekki töstetakse,
sulawad nad kokku nagu sült soojas, ja jääh nende ilusate wärwidega
ehitud keha asemese ainult wäike hunnik wedelat lima järele. Mod—-
ned näewad edasi ujudes nagu suured wärwirikkad liiliad wälja.
Mone lima teeb naha punaseks ja paneb walutama.

Lendawaid kalu oli tihti näha; nad kargasiwad döhku, kui neid
moni teine kala taga ajas ja hoidsiwad end oma tiiwadega (neil
on hästi pikad rinnaoimud ja on nende oimude wahel wäga peeni—-
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kene nahk; kui nad oma oimud wälja sirutawad ja laiaks teewad,
näewad nad wälja nagu tiiwad) tüki aega öhus, kuni nad jälle wette

kukkusiwad. Oöse kukub neid küllalt laewatekki. See tuleb sest, et
nad laewast ehmatatud oöhku kargawad ja leeküljest kus tuul alu—-
mistest purjudest keerutades wälja woolab, tekki wisatud saawad.
Nad on hästi paksu seljaga, ilusad kalad ja annawad tubli suutäie.
Kui nad kord tekis on, siis on nad kadnnud; nad ei saa ju mitte
lennata, ehk neid küll lendawateks kaladeks kutsutakse. Ainult
oimude waral woöiwad nad nad natukese aega ohus wiibida.

Delfini ja springeri kalad ajasiwad ütksteist taga ja mängisiwad
wees. Need loomad pole kalad, nad on imetajad elajad, eht neil
tüll kalakuju on. Kalad on ju külmawerega, kudust sündinud loo—-

mad, need aga on, nagu wallaskala, sooja werega elajad, kes elu-
said poegi sünnitawad ja neid nisade otsas piimaga toidawad. Kui
nad kinni püütud ja tapetud on, jookseb nende seest nagu tapetud
sea seest soe, punane weri wälja. Nende liha maitseb praetult hää
soostiga (Sauce), kus juures pipra ja sibulaga mitte wäga kitsi ei

tohi olla, maitseb nagu praetud maks. Neid pütakse järgmisel wiisil:
Enamasti tulewad nad karjakaupa, moönikord 10 ja weel enam

koos, ja armastawad walges laenes mängida, mis laewa rinna ees
on. Sellepärast ei tule nad ka mitte, kui laew wäga tasa soöidab.
Kui wiimane aga 7—s solme soidab, siis on nad ees — stewingu
juures, hüppawad weest wälja, pää ees jälle sisse, ujuwad laewaga
woidu kaugele ette, pöörawad ümber jälle laewa nina ette jne. Sest
kargamisest on nad ka nime saanud, sest Springer on Eesti keeli kar-

gaja. Oöse on nende mängu wäga kena waadata. Merewesi läigib
pimedas, päälegi ekwatori all palawas wöös, sest et wäikesed infu—-
sorielajad (Infusoriad), keda silmaga näha ei saa, wäikesed wähjad
ja kwallid temas elawad ja nagu woswor läigiwad. Kui nüüd
kalad wees ujuwad, on neil läikiw, tuline tee taga, nagu laewalgi
suur, lai, tuline tee taga särab. Kui nüüd springerid laewa ees

mängiwad, toodakse harpun wälja. See on 2—2/ jalga pikk
raud.· Uhest otsast on ta oöoöneks sepitsetud, et wart sisse seada saab,
nagu, näituseks, labidale. Teine ots on nagu kangrupool, mis läbi
kanga wisatakse — ots wäga teraw, siis läheb ta paksemaks, siis
jälle peenemaks. Selle otsa sees on noamoodi teras wedru pääl,
nii et ta, kui tarwis, risti lahti kargab. See terasenuga litsutakse
nagu taskunuga harpuni otsa sisse kinni ja tömmatakse raudne lai

röngas tema üle, et ta kinni seisab. Kui selle harpuni ots nüüd
liha sisse tungib, saab see röngas tagasi lükatud, terasenuga kargab
lahti ja on risti liha sees, nii et harpun wälja tulla ei saa. Et see
rist-teras kergesti lahti lööks, on tema üks pool, mis üles lööb,
ülewal, teine pool, mis alla lööb, all novamoodi terawaks tehtud,
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muidu ta ei loöikaks lihast lähi. Kui teras lahti on, näeb harpun
wälja nagu rist. Selle raud-harpuni küljes on stropp, ja ka har-
puni warre küljes sähardune. Warsonwiis ehk kuus jalga pikk.
Ta pistetakse harpuni sisse, nöör, weblindross, tömmatakse lähbi
warre stroppi — ja pandakse siis selle stropi külge kinni, mis har-
puni küljes on. Nüüd woötab mees, tes kala harpuneerida tahab,
harpuni ja seisab baki pääl, teine mees on drossile hääã buhi andnud,
et harpun hästi wette ulatab, ja ühe turni (törni) ümber spillipää
ehk kapstani (kepsten ehk gangspill) woötnud. Kui nüüd tala just
hästi käepärast on, wisatakse harpun tema pääle. Ta tungib, kui

hästi wisatud ja trehwatud, sügawasse selja sisse, röngas saab tagasi
lükatud, ristteras kargab lahti ja kala on kinni. Kui harpuniwars
harpunist wälja tuleb, ei tee see midagi wiga, ta jääb ju stropiga
nööri külge rippuma, nii et teda ikka kätte woöib saada. Nüüd ujub
kala esimese walu ja ehmatusega edasi, nööri antakse tasa järele, et
harpun koöige lihaga wälja ei tuleks, ja siis tömmatakse kala laewa
juurde, kus talle silmust saba ümber püütakse panna, kui ta sunr ja
raske on, muidu wöib teda ka, kui harpun hästi sügawal sees on

ja fala wäike, sellesamaga laewa tösta. Sääl tehtakse talle siis ots.
Suurem kala kukub mönikord äkitselt nööri sisse, sest et see ümber
spillipää jookseb, nii et tuli ja suits taga on.

Springeri otsaesine kukub järsku alla ja on ta suu, kus tal
suur rida terawaid hambaid sees, peenikene nagu nokk· Ta nahk
on selja päält mustjassinine, köhu alt waltjaskollane; sile ja, käega
katsudes, nagu gummi. Tema nahast oleme proowinud pütsirihma—-
sid teha, aga ei kolba ta selle tarwis, ehk ta köwa küll on. Hirmus
kalaraswa hais on tema juures, mida me ärxa häwitada ei osanud
ja mis ju kaugelt wallaskala püüüdjat ära tunda laseb. Naha all on

pekk tal soörme kuni kahe soörme paksune. Nahk löigatakse rihmadeks
ja tistakse koöige pekiga liha päält maha, loigatakse wäikesteks nelja-
nurgelisteks tükkideks ja sulatatakse potis ära. Temast saab hää
walge oli, millega raudseid riistu, wintshisid jne. woöib määrida.
Tal on aga üks wiga: haiseb raibe. Liha woöib, nagu ju eemal
öeldud, süüüa; tema wärw ou mustjaspunane. Kui siis meremehed
küll ju nagu lihunikud weres ja raswas on mässanud, wisatakse
sisikond ja muu ülejäänud kraam üle parda, mis tema wennad, teised

t ehk ka haikalad, kes säharduse tapmise juures olla armas—-

tawad, merelindudega jagawad. — Needsamad springerid on üli-
kärmad ujujad. Kui juhtub, et harpuniga tükt liha sähardusel sprin-
geril wälja kistakse ja ta lahti pääseb, siis on ta ka kadunud ja
ootab teda hirmus surm· Et ta sooja werega elajas on, jookseb
suurest haawast muibugi palju werd wälja, nii et aga weretee talle

taha jääb. Seda mööda ujuwad teised springerid talle järele ja
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sööwad ta elawalt ära, temal suuri lihatükkisid ihust wälja kiskudes.
Need elajad /armastawad ikka wastu tuult ujuda. Nende ujumise
järele tunnewad meremehed ära, missugune tuul ja ilm tulemas on.

Mönikord ujus meie laewa üümber ilmatu hulk wäikseid
krabbisid (Krabben). Me püüdsime neid, nad oliwad wett täis,
muud midagi, koöige wähemat ei woöinud me muust aru saada. Neid
oli moönikord nii palju laewa ümber, et koöik meri punane oli. Laewa
kass, kel tore nimi „Paapst“ oli, soi neid nagu pähkleid. Nad siple—-
siwad wees nagu suured lutikad.

Wiimastest elajatest, lutikatest, rääkides, oli meil selle reisi pääl
ka nendega suur tegemine. Asi oli järgmine:

Melbournis oliwad moned suuremad katkised purjud purjutegija
kätte maale parandada wdi uuesti teha antud, sest meie laewas
ei joöudnud nendega nii ruttu kui tarwis walmis saada, eht küll
hommikust öhtuni tööd tegime. Nende uute purjudega oli üks pesa-
kond punaseid India wereimejaid laewa tulnud, et hirmus selle
pääle oli mötelda. Kes nende arwu teadis? Sääl oli neid koledasti.
Jumal teab, mis mees see purjutegija oli ehk missuguse korteris ta
elas. Et lutikad tema korteris küll karjade kaupa ümber hulkusiwad
ja süüa otsisiwad, wöis sest näha, et ta, kui me temalt kord laewas
küsisime, mispärast ta neid pörguloomasid meile purjudega ühes
saatuud ja weel säharduses hirmus suures arwus, wastas, ta ei

saawat kodus sugugi aru, et neid wähemaks oleks jäännd. Siis
rääkis ta, tal olewat neid kodus enam kui tähta taewa küljes ja
liiwa mere ääres. Kui me küsisime, mispärast ta neid ära ei

awit- wastas ta, et tal ainult üks rohi olla neid ära häwitada,
ee olewat: maja polema pista. Seda ta ei tohtiwat teha, sest

maja ei olewat tema ovma. Päälegi ei tahtwat ta neid elajaid
sugugi ära surmata, sest nad tegewat temale ju stin maailmas hääd,
weel enam hääd lootwat ta nende läbi pääle surma teises maailmas
saada. Esiti olewat see maja, kus ta elawat, lutikate läbi kuulus
ja kardetud kaugel üle Australiamaa piiride, nii et selle maja pere—-
mees kunagi ühte teist üürilist sinna sisse ei saawat. Seda teadwat

ka peremees wäga hästi. Tema (purjutegija) wöiwat nüüd julgesti
ses majas elada, ilma et ta üüri maksab ehk teda wälja wisataks,
muidu jääks ju maja wiimse päewani tühjaks ja peremees ei saaks
midagi; tema käest saawat ta aga ometi paari kun ehk poole aasta

pärast ühe shillingi. — Teiseks ei julgewat need mehed, kelledele ta

wolgu olla, tema majasse tulla, waid kartwat, et lutikad neile kal—-
lale wöiwat kippuda ja nende seltsis ka nendega kaasa minna; sest et
nad nagu kurjad dogikoerad uksel walwawat. Ta wöiwat sellepärast
ilma hirmuta wolauskujate eest oma kodus istuda nagu Abraami
süles. Tema maja kohta olewat Inglise söna „My home is my
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castle“ (Meihoom ismei kästl — Minu kodu on minu kindlus)
päriselt tehtudgi. — Kolmandalt lootwat ta nende elajate läbi taewa

saawat, ehk tal küll suured patud turja pääl olewat, sest nende lähbi
olewat ta ju poörgupiina maa pääl lähi teinud. Kui ta aga siisgi
pörgu moistetud saawat, ei tegewat talle see suuremat tuska, sest et
ta koöige hullemate piinadega nende lindude läbi juba tuttaw olla.
Ta lootwat aga, et wanapagan teda oma juurde wastu wötma ei
saawat, kui ta oma taskud lutikatega täis täita. — Sääl juures
olewat aga üks halb asi, nimelt see, et ta nende elajate läbi naabri—-
majade rahwaga monikord tülis olewat, sest tema elajad käiwat üle
katuste ka naabrimajades ja murdwat sääl koduelajaid, kanarialin—-
dusid ja papagoisid maha.

Me möotlesime järele ja saime aru, et mehel päris digus oli.
Tema juurest toodud purjusid oli küll puhastatud, aga siis

hakkasiwad lutikad purjukois, mis kesklaewas meie katuse all oli,
siginema. Uhel öösel kuulsin ma läbi une imelikku tooni. See oli

nii, nagu oleks saetud, üle konterbasst selja kaabitud, mönikord ka
nagu terast wiilitud. Kord oli toon üsna hele, teine kord jälle
üsna tume. Selle wahel oli südame poöhjast wäljatungiwat ohkamist
kuulda, siis jälle, nagu wiskaks ja wingerdaks ennast üks keha
koleda waluga ühest kohast teise. Mulle tuliwad köik inkwisitsioni
pildid silmade ette. Nimetatud toonid tuliwad alt koist, kus Schultz
magas. Asi läks hullemaks ja hullemaks. Ma ärkasin wiimaks
üsna üles, tegin lambitule suureks ja küsisin Schultzi käest: „Ar—-
mas Jumal, ütle mulle ometi, mis sa sääl teed, Schultz?“

„Ma sügan ennast,“ oli murelik wastus.

„Mispärast sa ennast siis sügad?“
„Sellepärast, et mu nahk sügeleb!“ ;
„Mispärast sügeled sinu nahk?“
„Sellepärast, et mu ihu näritakse ja mu weri wiimseni tilgani

wälja imetakse?“
„Kes närib sinu ihu ja kes, Jumala pärast, imeb sinu werd,

armas söber?“
„Kes muud, kui selle kuradi Melbourni purjutegija punaseid

doggikoerad ja elajad, nagu ta neid nimetas, mis mööda Melbourni
katusid roniwad, naabri koeri, kanu, kukkesid, papagoisid, hobusid ja
tont teab, ka kukkesid maha murrawad,“ kiristas mees tulise wihaga.

„Seleta mulle weel, Schultz, kuidas sa sügamise juures heledaid
ja tumedaid toonisid oskad teha?“ küsisin ma.

„Kui ma pääd ja külgesid, jalasääri ja käewarsi sügan, on

toonid heledad, kui aga rida köhu klätte tuleb, mis doönes on, stis
on toon tume,“ wastas mees ja sügas edasi, et juuksed kambris
lendasiwad. Siis kargas ta aga korraga koist wälja ja ütles pool
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karjudes, et kui see asi homme teiseks ei saa, hüppab ta üle parda
merde ehk kihwtitab enda ära.— Ma targasin ka üles, ja kui tu-
lega järel waatasime, oli ta koi lutikaid mis kole täis ja tuli
ühest praost ikka weel salkade kaupa juurde. Ka minu koist leidsime
möned, need oliwad salakuulajad ja eelwägi; pääwägi oli alles
tulemata. ; ;

Meil ei jäänud nüüd muud üle, kui töötuppa magama minna,
kus me purjude pääl, mis töös oliwad, puhkasime. Teisel hommi—-
kul panime selle asja tüürimehele ette. See laskis kohe purjukoi
wälja kraamida, see ja meie kamber saiwad puhastatud, weewelda—-
tud ja maalitud, ka purjud otsiti köik läbi ning tehti puhtaks, siis
oli meil rahu ja unustasime need elajad ära.—— 7

Tihti nägime me wee pääl ka suuri kilpkonnasid, mis nagu
wäikesed saared waitkselt wee pääl ujusiwad—

Oöd oliwad pehmed ja täis tähesära. Loöuna—rist säras taewa

küljes igaweses ilus, wana Sirius läikis nagu wäike kuu. Kui
weel kuu paistis, siis oliwad ööd täis sähardust ilu, et monikord
raske ja kahju oli magama minna. Troopides, ehk palawas wöös,
läigiwad kun ja tähed üsna teisiti, kui meil siin pöhjas. Kuu paistis
siis laewa walgete puuwilla purjude pääle, et need wälja nägiwad,
nagu oleks üks ilmatu suur lind walgete wälja laotatud tiibadega
üle mere lennanud. Laewa warjus läitisiwad meres miljonid· infu-
soriad, wesi oli nagu sula-raud käis tulesädemeid ja walgustas all
laewa, et laewa keha üle weepinna üsna walge oli. Laewa taga
oli, kui kuuwalgust polnud, kaugele, kaugele suur lai tuletee näha.
Kui kuu paistis, oli laewast kuni kun alla jälle lai ja piktk hoöbetee.

Laew kiikus suure maailmamere laenete pääl toxedasti, tekk
oli klaar, kiwidega walgeks hoöörutud ja pestud, nagu koöige puhtam
söögilaud. Köik oli kuiw. Ruhwis oli wärskelt määritud dliriidest
wärnitsa ja Rootsi toörwa terwe löhn. Kui tekki weega uheti,
mis päewas mitn korda ette tuli, kaldasiwod mehed üksteisele wett
küll päha ning selga; nad polnud selle märjaga mitte kitsid.

Koik hingas rahus ja röömus, koöik oliwad oma ameti ja eluga
rahul, igaüks oli tore ja uhke, et ta meremees oli, mund tui Peet
ütksi wandus meremehe elu pörgu poöhja. Ta ütles: „Mis aitab
kuldne päike, mis kun, mis taewa tähed, mis aitab meri, millel
oksa pole, kui uppumine tuleb, mis aitawad mind sinine taewas ja
koöik infusoriad ning kilpkonnad, kui ma hommikust öhtuni tööd, ras-
ket tööd pean tegema?! Mis aitawad koörged mastid ja luige tii—-
bade sarnased walged purjud, kui ma neid wiimseid tormise ilmaga
kinni tegema pean ehk mastist tekki kukun, et tekis auk ja mul ene-

sel neid mitu pääluu sees on!“ —

-
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Meil oli wäga hää söök Selle juures oli kapten auumees.
Lambaid tapeti alätisa oli wärstet liha alati laewas, nii et weil,
Jumalale tänu;, skorbut (Scorbut — Scharbock) ja teised sähardused
haigused tundimnataks jäiwad: 3—

n

Et ka hää inimene elus tüllalt muret ja häda peab
wälja kannatama, seda nägime meiekaptenist· Tema proua jäi
päewast päewani haigemaks, nii et me kapteni nägu ainult weel

harwa roöönmsa nägime olewat: Proua tuli küll weel oöhtutiteki
pääle, aga wäga harwa; enamasti wiibis ta nüüd itka kajutis.
William rääkis, isa olewat tahtnud, et proua tütrega Melbourii
olels jäänud, sääl ennast arstidest oleks aidata- lasknud, ja siis
ühe passashiri aurulaewaga koju soitnud: Ema pole aga isast
maha jäänud, waid selle lootusega ühes tulnud, et paremaks saab:

Uhel ilusal öhtul istusiwad mehed suure luugi pääl koos, ka
meie läksime sinua. Wana timmermann räätis jälle waimudest,
ettetähendustest ja mundest imelikkudest juhtumistest Mehed kunla—-
siwad, piibud suus, Peet, sun ja ninasöörmed laiali; silmad punnis,
junksed püsti, hirmuhigi otsa ees. Puusepp algas parajasti unt juttu.

„Et monikord moöne koi pääl sähardune wanne on; et igaüks,
kes tema sees magab, ära sureb wot mone teise suure onnetuse ohw—-
riks saab, seda olen ma ju mitu korda näinnd,“ jutustas ta tosise
näoga. „Kordsditsin ma ühes Nova Scotch (Nova Scotia-Uus
Shotimaa, pöhja Amerika hommiku rannas, Inglise omandus. Lae—-
wad soöidawad Inglise lipu all) barklaewas· Pika reist pääl saime
aru, et laewas üks koi oli, mille igakordsele omanikule vnnetus juh—-
tus ehk surm tuli. Paar meest kes ses kois magasiwad, kadusiwad
meil ära. Uks suri palawa toöbe kätte, teise wottis üks suur laene
kaasa. Meie koöik hakkasime seda koid kartma. Reisi pääl Bombaysse
kadus wiimane, ja sai sääl üks uus mees munsterdatud. See,
wana mees, tuli laewa enne lounat, wiis onia asjad ruhwi, oli sääl
tüki aega ja tuli siis wälja tekki, näost lumiwalge, läks kapteni
juurde taha ja kuulutas sellele ta otsigu enesele teise madruse, tema
ei minna selle laewaga mitte merele. Siis seletas ta ka kaptenile,
mispärast mitte. Käeraha, mis mehel weel puuntumata oli, maksis
ta tagasi, Kui me temalt küsisime, mispärast ta laewaga ühes tulla
ei taha, ütles ta, ta olewat, kui koi juurde länud ja oma rii—-
deid sinna sisse tahtnud panna;, sääl ühe mehe sees näinud. Kui
ta lähemalt seda meest järele waadanud, näinud, et ta ise see mees
olnud ja tena pääst suurest august weri wälja jooksnud. Silma
waade olnud tal klaasine ja näinmid ta päris oma surnu nägu. Ta
ehmatanud ära, kui ta jälle sinna waadanud, olnud koi tühi. Ta
arwawat sellepärast, et see mitte hää pole, kui ta selle laewaga merele
läheb, talle saawat wististi önnetus juhtuma. Siis läks mees oma teed.
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Kapten sdimas ja wandus hirmsasti ja saatis mehele ühe
„wana naese“ teise järele tagast järele, siis läks ta maale ja muns-
terdas uue madruse. See läks sinna koisse magama ja ei näinud
midagi. Kui laew merel oli ja see uus mees, Andrew (Andrju)
nimega, kord mastis tööd tegi, kukkus ta grot- (ülemise mars-) raa

päält tekki, loi pää löhlki ja murdis weel muud liikmed. Ta oli
weel elus, kui me ta üles toöstsime ja koisse kandsime, kus ta aga
poole tunni pärast suri. Pääst jooksis tal suur werelomp wälja.
Me leidsime teda sääl klaasise waatega, just nagu see mees, kes
Bombays mitte laewa ei tahtnud jääda, oma pilti, mis ta näinud,
meile oli seletanud. Selle pääle ei tahtnud üksgi enam sinna koisse
magama minna; ta jäi meresaabaste ja muu kraami tarwis, ehk ta

küll köige parem koi ruhwis oli.“ — Puusepp oli löpetanud. —

Selle jutu juures on nüüd küll natuke tött, sest seda on enam
kui üks kord ette tulnud, et ühes ja sessamas kois mehed bieetjääwad ja surewad. See sünnib muidugi sest, et säharduses kois
üks mees llehattu haiguse kätte on surnud, see koi pääle seda
mitte öieti pole puhastatud, ja haigus koist teistele meestele külge oli
hakanud. Batsillused ja mikrobid oliwad meremeestele tundmata
loomad. Nende pääle ei motelnud mehed mitte! Wanal ajal ei
teatud ju ka batsillustest midagi. Kui sähardused koid hästi des-
inficiritud (nönda puhastatud, et koöik haiguse taimed ära häwi—-
tatud saawad) oleks saanud, siis poleks seda muidugi mitte juh—-
tunud. Mehed panewad tähele, et üks sähardune kuri laewas on,
ja siis mängib muidugi ebausk, wana meremeeste waewaja ja nen—-

dega ühes rändaja, kaasa, ja kois nähtakse köiksuguseid waimusid.
Bootsmann püüüdis seda sel moodul seletada, ei leidnud aga

muidugi uskumist. Ebausk on ju meremeestele nagu külge loodud.
Ka Peet tegi oma suu lahti, mis tal pääle jutu löpu kinni kukku—-
nud, ja ütles sügawa järelemötlemise järele need targad ja tähele—-
panemise wäärt sönad: „Ka mina arwan, möotlen ja jään selle
juurde, et see kuju, et see kuju, mida mees kois nägi, mitte üks
batsillus polnud, waid mehe hää waim, kes teda sel wiisil surmast
päästis!“ Ka mehed, kel moöned batsillused Bohemia maa talud
oliwad, jäiwad selle juurde ja andsiwad seekord Peedile diguse.

„See kuju sääl kois oli selle mehe kaksikkäija (Doppel-gänger)“,
ütles suur Fokke, kes, nagu ju ennem kord räägitud, wäga ebausklik
oli. „Seda on ju palju olnud ja ette tulnud, et ühel ja teisel ini—-

mesel sähardune käija on, kes teda monikord päästab, teine kord
aga jälle ära häwitab.“ (Lord Byron'il — Beiron'il —, kuulsal
Inglise luuletajal, olewat ka kaksikkäija olnud. Kui temale kord

öeldud, et tema kaksikkäijat Greekamaal olla nähtud, öelnud ta, ta
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olewat ju mitmelt poolt kuulnud, et tal kaksikkäija olewat. See ei

tegewat aga midagi, pääasi olla, kui see kaksikkäija auumees on ja
temale häbi ei tee). Fokke rääkis edasi: ;

„Kord sündis Amsterdamis järgmine lugu. üts meremees oli
pika reisi päält tulnud ja elas boardingmajas. See maja oli wäga
wana ehitus; päälegi see jagu, kus ta elas, oli wanade pimedate ja
koöwerate treppidega, suurte pööningute ja pikkade koridoridega. Te—-
ma magamise tuba oli wäike, kitsas ruum, ja seisis ta woodi ühes
nurgas, kus tuba pool madalam oli, kui muidu. Säält kohalt
käis fiwitrepp ülemise korra pääle, ja oli wanal ajal, kus koik ehi-
tused wäga kitsalt ehitati, see trepp nii alumise toa sisse ehitatud,
et sääl lagi madalamaks pidi tehtama. Selle madala koha päl
seisis mehe woodi. Ses majas elas ta ju paar nädalat, tal oli

uulitsa päält sisseminek ja ukse tarwis woti, nii et ta igal ajal min-
na ja tulla wois, ilma et ta oma naabrisid ehk üüriperemest eksitas.
ÜUhel päewal sai ta Naardeni linnast, kus ta sugulased elasiwad, kir—-
ja, et ta onu ametiasjades Amsterdami tulewat, kus ta teda taht-
wat kätte otsida. Onu, wana tubli Hollandi mees, tuli; nad
soiwad ja joiwad koos ja röömustasiwad elu üle. Ta läks oöhtu
hilja koju. Teisel hommikul tuli onu tema juurde. Ta magas
alles.. Onu ajas ta ülesse ja wottis ta woöörastemajasse, kus
ta elas, kaasa. Sääl sodiwad nad pruukosti ja siis käisiwad nad
Amsterdami waatamas, soiwad loöunat mölemad koos ning hulkusi—-
wad kuni öhtuni. Ohtusöögi soöiwad nad jälle onu woöörästemajas
ja istusiwad kroki juures kuni kella 12. öösel. Sääl tahtis mees

koju minna, onu aga ütles, jäägu ta tema juurde magama; kodu
olewat tal kaugel ja ta ise krokist ja suurest käimisest wäsinud. Ta
ei tahtnud onu juurde jääda, sest et ta teisel päewal ühe laewa pää—-
le munsterdada lootis ja kartis, et stis munsterdamise juurde hiljaks
jääb. Pool wägisi läks ta onu juurxest ära ja lubas pääle munster—-

damist teda jälle üles otstda. Onu ei pidanud teda ka enam ta—-

gasi. — Wäljas oli ilm udune, moöned laternad polesiwad weel;
nende tulede ümber oliwad uduröngad. Inimesi polnud enam nä—-
ha, öö oli märgkülm, ja igaüks oli katsunud koju rutata, sooja nel—-
ja seina wahele. Siin ja sääl oli weel möni üksik ööhulkuja näha,
aga ka need ruttasiwad kodu poole, nii usinasti kui wöimalik. Kor—-
raga nägi noor meremees läbi udu enese ees ühe meest sedasama
teed koöndiwat. Temal tuli wäga imelik ette, et see kuju tema ees
ikka just nende uulitsate sisse pööras, kust temal tarwis minna oli.
Pärast, kui tuul udu ühe uulitsa nurga pääl körwale puhus, sai ta

seda meest hästi silmata ja ehmatas wäga ärxa, sest see kuju oli ta

ise. Tema riided, tema suurus, tema nägu ja pääkate. Kui ta jä—-
rele mötlema hakkas, kust see tuleks, enesele ette seadis, et see ehk
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silmamoondus on, sai ta aru, et see olla ei woõi; kui ta silmad ka
eksisiwad, ei woinud tema körwad teda korraga ometi petta, kuulis
ta ju selgesti mehe sammusid, kes ikka tema ees marssis. Ta wöt-
tis niüd ette, seda kuju proowi pääle seada ja läks nimelt wolts
teed· Kujujäi seisma läks aga siis diget teed edasi. Nüüd oli
mees undishimuline näha, mis sest asjast wiimaks wälja tuleks. Ta
läks kujule järele kuni oma korteri juurde, sääl toömbas see kuju uk—-
se woötme taskust wälja, tegi tema ukse lahti ja astus sisse· Mees
katsus oma tasku ja leidis, et ta ukse wöti ära oli, mis tal koik

aeg, ka tee pääl weel,taskus oli olnud Nüüüd sai ta hirmu ja
läks onu juurde woödörastemajasse tagasi. Onu magas juba, ja oli
mehel häbi temale rääkida, mis ta näinud. Ta ütles aga, et
ta mitte sisse pole saanud, sest ta ovlewat wötme ära kaotanud. Niütüd
magas ta onu juures see öö ja ütles teisel hommikul temale, et tal
tarwis olla koju minna oma paberisid munsterdamise tarwis wötma.

Onuga mölemad sditsiwad nad koju jaleidsiwad ees-ukse lahti,
wöti seisis luku sees. Onu waatas talle otsa ja motles küll wist
oma juures, et poiss öhtu palju krokki saanud, wötme ukse luku
sisse pistnud ja siis teda taskust otsinud. Kui nad tuppa astusi-
wad, oli sääl kohal, kus woedi seisis, suur kiwihunnik, sest trepp,
mis selle koha üle käis, oli kokku kukkunud ja rasked kiwi astmed
toa lae sisse litsunud ja tena woodi pääle, mis puruks löödud,
kukkunüd. Kui ta see ööse woodis oleks magannd, siis poleks ta
enam elanud· Nüüd rääkis ta ka onule oma öösist asja, see tegi
tösise näo ja ütles: „Olgu see kuidas ta on, selge on aga, et sa
kodus magades oleksid surmalaps olnud“

Peet, kes selle pääle uhke oli, et ta meeste jutu wahele ka
soöna tohtis lausuda, küsis raske järelemotlemise järele; kus juures
tal silmad kinni ja otsaesine kortsus, nagu Libanoni mäeselg:
„Jaa, kuhu siis see batsillus jät?“ Mehed waatasiwad imestusega
tema otsa, Charley kargas püsti ja karjus: „Kui sa oma rohelist
nokka ei pea, löön ma sulle paar sähardust batsillust koörwa juurikute
taha, et sul ühtegi mikroskopi woi suurendamise klaasi tarwis pole,
neid üles otsida. Mis sa, rumalusega löödud tainapäãã, stis dieti ühe
batsilluse arwad olema? Räägi!“ Poiss kogeldas, ta saannd esiti
bootsmanni seletusest aru, et batsillus üks poolkuradit ehk kodukäija
on, kes koides ja mujal ennast inimestele näitab ja palju kurja teeb,
mis pärast ta desinficeritud woi ndiutud pidada saama, nii et ta
jälle ära kaob. Charley wastas: „Sa oled praegu targemini räã—-
kinud, kui sest asjast arn saanud. Batsillus pole mitte waim ega
kodukäija, nagu sina motled, ehk ta küll enam kurja teeb ja ju teinud
on, kui koik waimud ja kodukäijad kokku, mis ennast sinule ja sinu
sarnastele rumalatele inimestele nitawad, üks haigusekandja, üks taim,
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mis nagu igaüks taim, nii kaua tal diget poldn pole, surnud on, ja
siis kaswama hakkab, kui ta inimese ihu sisse on tunginud. Sis
toob ta inimesele selle haiguse, mis haiguse taim ta on. Batsillu-
sed· on nii wäiksed, et neid silmaga üksi näha ei saa. Seda pea
meeles, harjusesööja! Nüüd aga pea sun ja ära lori oma tontidest
enam: Sa ise oled koige rumalam tont, kedama elus olen leidnud.“
Peet ei tohtinud enam ühes rääkida, waid pidi sun pidama. —

Nüüd wottis bootsmann Laas soöna: „Ma tahan wanast ku—-

radist enesest ja meremeestest juttu jutustada, mis Riia linna lae-
wades räägitakse ja mis ma ühe wana halli Riia meremehe suust
olen kuulnud,“ ütles ta ja algas:

„Saksamaal, Danzig'i linnas, elas üks rikas kaupmees ja
laewaomanik, nimega L

.
kel ligi 100 tislaewa oli. Tema

laewadel oli see märk, et neil laewakere pääl ligi jalg lai shraabitud
wöö ümberringi käis, mis warnishtud (varnish — puuwaigust ja
muust materjalist kokkuseatud määre, mis nagu lakt hiilgab) oli
Kdik tema laewad oliwad, nagu deldud, täisläewad, sured ja wäik-
semad. Pärast hakati neid üksteise järele barklaewadeks ümber ta—-
keldama. Ennemasti pole ta laewadel seda wööd olnud· Laewad
saanud selle wöö järgmisel wiisil: ks neist laewadest ristles korra
Inglise kanalis. Tuul oli pöhja hommikust, laew oli kodureisi pãäl
ja ei saanud misgi moodul kanalist läbi. Tuul puhus wäga koöwasti;
laewal oliwad purjud kinni ja reewitud; ta triiwis enain ära, kui
ta ristlemise lähi woitis. Kapten oli hirmus kuri ja wandus taewa
ja maa kokku. Terwe reis Amerikast, ta tuli Philadelphiast petro—-
leumiga, oli tal ruttu länud, nüüd pidi ta stin kanalis ju nädalate
kaupa ümber hulkuma. Päälegi oli kapteni sündimisepäew lähedal,
mida ta oma perekonnaga koos kodus oli pühitseda lootnud. ühel
hommikul kell neli, kui nad parajasti jälle halsinud oliwad, (boutshüp
ei woinud nad teha, laew ei läinud wäikeste purjudega läbi tunle),
päew enne sündimisepäewa, istunud kapten oma kajutis ning wan—-
dunud ja soöimanund hirmsasti. Korraga koputatud ukse pihta ja
tema „astu sisse“ päle tulnud üks herra sisse, wanamoodu kapteni
riides, teretanud ja küsinud, kas lubatud on, kapteniga räãkida.
Laewas on ju kapten herra ja kuningas ja peawad koitk kuradid ja
hääd waimud tema soöna kuulma, muund kui Jumal ja surm ei prungi
seda mitte, need on üksi tema üle. Kapten lubanud rääkida, palunnd
istuda, ja siis hakanud see woöras herra pääle: „Ma olen wana—-

poiss ise, olen, kui ma ise weel noor olin ja porgu alles uus ning tühi oli,
ajawiiteks 250 aastat madruseks merel soitnud, oma tiürimehe ja
kapteni eksami Liverpooli ja Hamburgi meremeeste koolides (kuulsad
meremeeste koolid) teinud, Greenwichis (Griinuitsh'is) täheteadust
öppinud, oskan wiina juua nagu wett, tubakat hamba pääl pidada,
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wanduda, nugadega kakelda, steppi tantsida, harmonikat mängida ja
kirikut karta nagu köige parem ristiusu meremees. Purjude kinni—-
tegemine ja reewimine on mul nii tuttaw ja osaw, et ma iga ref--
solme juures 25 wannet wälja kiristan, nagu koige parem Jiri madrus.
Laewa ma oskan juhtida wastu ja päri tuult, mehi ma oskan pii—-
nata ja näljutada, neile trahwisid pääle panna ja nende pühapäewa
rikkuda, nagu köige parem kapten. Nüüd kuulen ma sinu suust iga--
päew, wana ametiwend, et sa häämeelega oma sündimise päewa,
mis homme on, kodus tahaksid pinitleda Mis sa mulle luhad,
kui ma su laewa homseks Danzigisse wiin, nii et sinu tahtmine
täide läheb?“ Kapten andis wanapoisile ühe sigari, mötles järele
ja ütles, kui ta selle tüki teha woib, annab ta temale naela hääd
Inglise tubakut — Pioneer brand (Peioniir bränd) — kast häid
Haiwanna sigarid, kuuns plaati suutubakat, pudel rummi, pudeli Gene—-
verit (Shenewerit), pudeli whiskyt. toobi Kopenhageni wiljawiina,
tosina lubjapiipustd, ühe willase Islandi troyeri (Islandi saare pääl
koetud kamsol), tosina Inglise matches (matshes — tikud) ja kaks
pütsi (pange) söetörwa. „Ei“, öelnud wanapoiss, suuri suitsupilwesid
sigarist enese ette popsides, „nii palju ma ei taha, need on koik kallid
meremehe asjad. Anna mulle see, mis sulle kodus köige enne wastu
tuleb, kui me Danzigis oleme.“ Kapten pannud ka tule oma lubja—-
piibu pääle, möelnud järele ja tuletanud meelde, et tal moönikord
küll poeg wastu jookseb, enamasti aga naene ehk koer. Sääl juures
oli üfsi poeg kaotada. Kui wanapoiss naese wottis, teadis ta, et

ta teda nii ruttu kui wöimalik tagasi pidi saatma, ehk ise pörgnst
wälja kolima, sest selle ingliga polnud palju nalja, tal kaswasiwad
karwad hammaste pääl. Koer oli truu elajas, kes kodu tundis,
see oleks teed ka tagasi leidnud, aga wäike poeg, isa ainus roöm ja
uhkus, kelle eest ta üksi elada tahtis, — kui see kaduma läks, siis
oli asi paha. Siisgi lootis ta nöuu leida ja ütles wanapoisile,
ta olewat selle kaubaga rahul. Kui laew homme hommiku kell kuus
Danzigis on, siis wotku ta kapteni perekonnast esimese, kes kaptenile,
kui ta laewast läheb, wastu tuleb. Nüüd laskis kapten ühe uue,
ilma törwamata suureluugi breseninngu kajutisse tuua, siis weel
waadi söetörwa ja suure törwapinsli. Selle esenninn pääle kir—-
jutas siis wanapoiss söe- ehk kiwitoörwaga kontrahi, mölemad, kapten
ja kurat, kirjutasiwad pinsliga nimed kontrahi alla, siis pandi kont—-
rahi leht kokku ja wanapoiss pani ta oma taskuraamatu wahele.
Nüüd joodi ka kaubaliigud — kolm pudelit Shoti whiskyt, kus
juures wanapoiss oma whisky sisse ikka weewlihaput ja klaasi tül—-
kisid pani, et naps tema kori hästi koödistaks. Ka kori sirutas ta

hästi pikaks, et see hästi aega wotaks, kui naps lähi jookseb, ja tal

sellelähi taewalik tundmine kauem kestaks. Siis ütles wanapoiss
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kaptenile, kuidas asi teha tuleks: „Täna öhtu saada just minuti pääl
kell kuns koik omad mehed ruhwi ja pane ruhwi uks lukku, et üksgi
wälja tulla ei saa. Tüürimees ja bootsmann saada nöndasama
sisse ja mine ka ise kajutisse, et üksgi inimesehing enam tekis pole.
Kui sa siis käskusid ja tööd tekis kuuled, ära sa wälja tule, muidu

sünnib önnetus. Mis sa kuuled ja näed, see pole sinu asi. Ma

tahan oma tüki läbi teha ja loodan, et sa oma sona pead, muidu
on asi halb.“ Siis andis ta kaptenile ktt ja läks ära. Nüüd oli
kapten röömus.

Kell kuus döhtu saatis ta mehed ruhwi, köwa käsuga, magama
minna ja ei mitte wälja tulla, sest wanapoiss saawat laewas mäs-
sama. Ise läks ta ka oma ohwitseridega kajutisse, tegi ukse kinni
ja ootas säãäãl, mis tuleks. Tüür jäi nüüd ilma meheta, aga sääl
juures polnud midagi karta, sest fokk ja alumised marspurjud oliwad
ka kinni, laew triiwis aga topp ja taakli ees; hirmus marutorm
müras ja mässas wäljas. Roor woi tüür oli kinni pendseldatud.
Kui alumised marspurjud kinni on, kukub laew, kui ta tuulde luu—-
wib, ise jälle tagasi. Siis pole tüüris suuremat tööd, kui teda aga
kinni pidada, et ta lööma ja peksma ei hakka, ja järele anda, kui
laew suure laene sisse peksab, et midagi tüüri juures katki ei murduks.

Korraga oli tekis suurt käimist kuulda, nagu oleks mitu sada
meest sääl ümber tallanud. Kapten waatas läbi skylighti (skeileiti)
ja nägi, kui wanapoiss ise kwaterteki pääle tuli, kaks suurt adjutanti,
tema ohwitserid, ligi. Siis kuulis ta, kui wanamees oma ohwitse-
ridele seletas: „Meil on siit, kui me otse üle Holsteini ja Mecklen-
burgi maa ajame, umbes 750 minutit ehk merepenikoormat purjutada.
12 tundi on meil aega, säält peame wärske toidu sissewötmise ja
muude asjade muretsemise tarwis kaks tundi maha arwama, ja siis
tuleb nii wälja, et me 75 soölme tunnis peame purjutama. Laske
nüüd koöige enne bakkbord ankur üle parda wisata ja wana Tomy
ruttu selle pääle maale soöita ning wäga lai wiietolline tammeplank
kuskilt warastada ja laewa tuuna. Sellest tehku timmermann logi-
laud. Logiliiniks wotke rull unt talreepdrossi ja seadke tal logiklaasi
järele soölmed digestisisse. Iga poole tunni järele laske logida. —“

Ankur lasti merde, wana Tomh kargas tema pääle, wöttis ühe paksu
pintsheri (raud kangi) aeru asemel kätte ja wrikkis (wrikkima on ühe
aeruga tagast laewapropelleri moodu paati edasi ajama) maale, nii
et tuli ja suits taga oli. Ta oli ka ruttu tagasi ühe paksu ja
laia tammepun uksega. Selle olewat ta Salvation Army (Sal—-
weeshen armi — öonnistuse soöjawäed) — kiriku eest ära warastanud,
ütles ta. Wanapois oli sellega wäga rahul ja ütles, et Salvation

armyl kirikut tarwis pole. Siis sai Tomy teist korda maale saa—-
detub, 1200 naela seatina loodi tarwis warastama. Seekord oli
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ta kauem ära: Kui ta wiimaks tagasi tuli, sunr tinapakk seljas,
rääkis ta, et et ta selle tina Türgi riigi haige mehe rahalöömise
kojast toonud; muud materjali pole sääl olnud. Wanapoiss oli ka

sellega rahul, ütles aga, tal poleks mitte tarwis olnud, nii kaugele
ärxa minna, ka lähemal, Hispania ja Portugali rahalöömiste kodades,
olewat tina enamn leida kui muud materjali, millest raha löödakse:

Teine tüürimees oli sel ajal paksu bärliini ära moõtnud, solmed
sisse pistnud ja suure loodi külge stropi spleisida lasknud. Loodi
alumise otsa sisse sai, nagu tarwilik, rasw pandud. Ka sügawuse
motmise riist oli walmis.

Wanapoiss tömbas pikawarrega lubjapiibu meresaapa säärest
wälja, täitis selle tubakuga, wiskas kuue seljast maha, pani piibu
polema, tegi rooripentsli lahti ja wöttis roori oma kätte. Nüüd
karjus wanapoiss, et skylighti aknad wärisesiwad: „All hands on

deck! (oõil mehed tekki)“ Siis kommandeeris ta: „Alumised mars-

purjud lahti; fokk lahti, reewid ülematest marspurjudest wälja, besaan
juurde, klüüwrid lahti, grotpuri juurde!“ Kui seda mitte nii ruttu

lahti ei tehtud, kui ta tahtis, wöttis ta tüüri pahemasse kätte, parema
käega tegi ta ise grootpurju tsisingid lahti, seadis purju kaela ja stis
shoodi juurde, kus juures ta ise päris Jankee (Jenki) laulu enesele
habeme sisse pomises. Hästi laulda ei woöinud ta, sest lubjapiip
seisis tal ikka hammaste wahel ja oleks muidu teki pääle katki kul—-
kunud; ka eksitas teda suur mürakas suutubakat, mis tal suus
oli. Nüüd tkarjus ta jälle: „Ulemised marspurjud juurde, alumised
stagpurjud lahti, brampurjud juurde, ülemised stagpurjud ja gaffel-
troppuri lahti ja juurde, royalid lahti, leepurjuspiirid wälja ja lee--

purjud juurde!“ Nüüd sai tekk klaaritud, raad neljakanti brassitud,
fallid ja brassid üles shiisitud, ja lendas laew mässawas maru—-

tormis koöigi purjudega nagu sisse ölitud wälk üle mere, et mastid

stengid. raad ja stagid aga kägisesiwad. Wanapoiss ise seisis tüüris,
pöletas piipu ja sülitas suutubakuleent üle parda.

Ees ruhwis kuulsiwad mehed ka seda hirmsat mässu, ja wöttis

timmermann, kes wäga uudishimuline oli, julguse, töstis stkylighti
raami ülesse ja pistis poole pääd wälja, et näha saaks, mis tekis
sünnib. Ah sa Jumal! Tuul sai tema juuksed kätte ja kiskus nad
pääst wälja, nii et ta päälagi paljas nagu hööweldatud oli; säharduse
rutuga lendas laew edasi. Mees sai oma pää ruttu tagasi tömmata,
muidu oleks see ka metsas olnud. Niipea kun pimedaks sai, kargas
wanapoiss kwaterteki päält, kus ta nüüd edasi ja tagasi köndis (tüü-
ris seisiwad nüüd 12 meest) maha ja karjus: „Kuus meest baki
pääle, kuus meest igasse masti wäljaluusimise pääle!“ stis jäi

ue wagaseks, muud kui tormi hulumist ja mastide ragisemist
oli kuulda.
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Nüüd karjus esimene tüürimees: „Logge!“ 120 madrust hüp—-
pasiwad taha, 20 meest pidasiwad rulli kinni, kust päält logliin maha
jooksis, et rull pölema hakkas ja teised mehed aga ühe pütsi wett

teise järele tema pääle kallasiwad. Kui klaasipidaja wiimati „stopp“
karjus, kargasiwad need sada meest liini külge kinni. Loggi näitas
60 solme. Wanapoiss hakkas wanduma ja karjuma, laskis sky-
(stkei-) purjud juurde panna ja koöige ülemiste raade pääle weel lee—-
purjud wälja seada. Ka klüwerboomi alla saiwad purjud löödud,
nagu see üsna wanal ajal pruuk oli. Mehed oliwad ühes töös.

Kui teine kord logiti, näitas nöör 78/, soölme. Wanapoiss kiitis
„all right“, ja siis tuli kohe „Besaan shoot“, s. o igamees sai
tubli napsu.

Korraga karjusiwad koöik 25 wäljaluusijat: „Punane tuli ees!“
Wanapoiss möirgas wastu „all right“ ja andis käsu roorimeestele,
ära kukkuda ja eest hoida. Siis karjuti jälle „roheline tuli ees;“
wanapoiss käskis aga kurssi pidada. Nüüd juhtus suur salk kala—-
mehi ees olema, mastide otsast ja baki päält karjuti „hulk walgeid
tulesid ees“, sääl kihutas wanapoiss laewa öhku ülesse ja ajas üle
talameeste pääde edasi.

Nüüd oli Pohjameri lähbi sdidetud. Wanapoiss kihutas otse
üle Holsteini maa, et rutemini Baltimerde joöuda. Tal polnud aega
Jütimaa, Skageni, Helsingöri ja Kopenhageni kaudu purjutada. Wälja—-
luurijad karjusiwad „punased tuled ees,“ wanapoiss wastas jälle
oma „all right“ ja ütles meestele tüüris: laske aga edasi kãia, need
tuled ei tee meile wiga, nad on röömumajade ja kortside tuled.
Laewatuled nad ei wöi olla, sest et me üle maa purjutame.

Nüüd oli laew ka Holsteinist läbi ja jöudis ühte maale, kus
ühe sarwilise rumaluse läbi kuulsa, aga muidu kasulise, elaja pääd
korgeks peetakse ja rahwaselawat, kellel paksud pääluund olla.

Mitu korda oli ju looditud. Teine tüürimees karjus jälle
tkord pasuna häälega: „Man do lün!“ Lootliin sai luvküljes wäljas
pool wantide ja pardunite ette wöetud, sääl eespool sokkwantide
loot otsa pistetud, ja kui siis tagast kwaterteki päält „neave!“ (wista!)
karjuti, üle parda wisatud, mis juures wiskaja „wöta taga wastu“
karjus. Seekord kukkus loot aga wölts koha pääle, s. o. ühe selle
maa mehele otse päha. See tundis imestusega seda mürakat ja üütles:
Hää, et see pagana tinapomm mulle mitte moöne kallima ja örnema

ihu jao pääle ei kukkunud!“ Pää oli mehel terweks jäänud, küll aga
loot koöweraks paindunud.

Korraga karjusiwad wäljaluusijad: „Must tuli ees!“ Wana—-
poiss kohkus ära ja karjus moirgades: „Kukku ära, kukku ära, see on

kirik, pea körwale!“ Mehed rooris paniwad tüüri hard over (nii
palju ühe külje pääle, kui tüür aga läheb), koöik oli aga hilja, laew
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tormas juba läbi kiriku tagumise ukse sisse, wanapoiss kargas ise
ruttu roori. Kirikus oli suur pimedus, roorimees ei leidnud esiti
teed. Ta ristles stnna ja tänna, wiimaks leidis ta wotmeaugu ja
ajas säält surmahirmuga neljakanti brassitud raadega läbi. Muud
paha ei sündinud sääl juures, kui aga see, et mölemate laewakülgede
pääl ülewal, eest kuni taha üks walge triip hoöerutud oli, sest wötme—-
auk oli ometi wähe kitsas olnud. Raad oliwad terweks jäänud, ehk
nad küll üle laewa wälja ulatasiwad, mis ime on ehk ometi mitte,
sest püha koha pääl on ju palju imet sündinud. Sdit läks edasi.
Uhe surnuaia körwal peeti kinni, ankur wisati sisse, ja tahtis wana—-

poiss sääl oma meestele unt toitu otsida. Tondid peawad ju surnu—-
pääde pääle wäga maiad olema; nimelt targemate inimeste pääluid
peawad nad häämeelega närima, et wiimastel pääle surma nagu ju
eluaeg mitte lugu hästi minna ei tohi. Selle surnuaia pääl oli ta

aga eksinud, sest ta ei leidnud mitte ühtegi pääd, mis tema sellidele
oleks kölwanud.

Nii purjutasiwad nad edasi, ja oli teisel hommitul, kui kapten
üles ärkas, laew Danzigi eessadamas — Neufahrwasseris, kus
petroleum wälja laetakse — kinni, purjud nöndasama, koöik asjad
ära seatud, tekk ülesklaaritud ja pestud. —

Köik öö läbi oli kapten selle hullu söidu pääl järele möelnud,
kuidas ta wanapoissi petta saaks. Wiimaks tuli talle hää mdöte.
Nii ta tegi ka. Ta ei läinud ise maale, waid saatis madrusega
kirja kodu ja palus naist, Jumala pärast mitte poega wäljasaata, ei

koera, ei kassi, ka ise kodu jääda, küll aga oma ema (naiseema)
tema juurde laewa saata. Tal olewat suur kihlwedu ees, ja kui
naene nii ei tee, nagu ta käseb, kaotab ta koik oma waranduse ja
koha, ning naene wöib edespidi santima minna. See möjus naesele.
Nagu kapten ette arwanud, sündis ka. Ta nägi kiikriga ju kaugeltan ema, kes kümme korda hullem weel kui naene oli ja kelle eest,
kui ta mai ööl luua seljas ratsutas, kurat ise kiunudes ennast ära—-

peitis, laewa poole tulewat. Ta hüppas talle wastu ja andis
wanamoorile see kord südamest musu. Sääl oli mdirgawat häält
kuulda, mis need soönad ütles: „See pea omale, seda ma ei taha.
Sa oled mind petnud, küll me üksteist weel näeme!“ Nüüd läts
kapten koju ja oli röömus ning lustilik, et ta wanaposisi petta oli
saanud. Laewaomanik nimetas teda oma koigeparemaks kapteniks
selle ruttulise reisi pärast, ja oli omanikule see triip laewa ümber
nii meelt mööda, et ta koöigile oma laewadele säharduse triibu sisse
shraapida laskis.

—

Laew sai tühjaks, jälle täis ja läks jälle merele. ks ööse
kell 12 tahtis kapten parajasti magama minna, kui korraga tema

soöber wanapoiss jälle kapteniriides tema ees seisis. Nüüd polnud
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enam lahket teretamist, waid wanapoiss ütles kurja häälega: „Kas
sa nii oma soöna pead, kelm? Ma siin laewas, kus sa peremees
oled, sulle ei tohi midagi teha, aga mdöotle selle pääle, et ma sulle
kord nuia jalgade wahele wiskan, et aru saad, keda sa oled pet—-
nud. Sinu pärast olen kirikus surmahirmu wälja kannatanud, olen
poörgust koöige paremad sinna möistetud meremehed sulle laewa toonud,
kus nad sul koöik öö purjusid seadisiwad ja tööd tegiwad nagu
Hiina kulid (töötegija rahwas, kandjad), sinu pärast oliwad mul mu

koige tugewamad tondid ja sellid ning koöige mehisemad abimehed
laewas abis, sest halbu tonta ei saa laewa teenistuse juures pruu—-
kida. Sel ajal on teised, porgu järele jäänud meremehed, kus mul
neid hirmus hulk on, minu wiinawaadi tühjaks joonud, harmoniku
löhki mänginud, mu wanamammat musutanud ja tantsima sundi—-
nud, suure riiu ja peksmise pääle hakanud ja minu kallid wiglad ja
hargid oma ning teiste hingede pääde wastu, kes mitte meremehed
pole ja keda nad maarottideks ning kartuneriteks nimetawad, puruks
peksnud, poörgu koörtsi ja tantsumaja aknad sisse löönud ja weel muud
suurt kurja teinud. Köik see on sellest sündinud, et mehised tondid,
kes üksi neid kinni pidada julgewad ja jöuawad, minuga ligi sinu
juures tööl oliwad ja et pörgu ilma peremeheta oli. Tänuks taht—-
sid sa mulle well ühe pöhjatu önnetuse kaelamäärida, et mul luud
ja liikmed wärisewad, kui ma aga selle pääle mötlen. Kdige äpar—-

dule eest ei ole ma mitte midagi woöitnud, küll aga suurt kahju saa-
nud.“

Kaptenil oli wanapoisi äpardusest üsna kahjü. Ta tegi jälle
pudeli lahti, palus istuda ja külma werega nöuu pidada, mis nüüd
teha tuleks, et ära leppida saaks. Wiimaks leppisiwad nad nii kau—-
gele, et kapten wanapoisile enese üle woöimuse annab maal ja me—-

rel, kui wanapoiss kolmest tööst, mis kapten temale ette annab, ühe
ära teha oskab. Ei saa ta neid töösid aga täita, siis on kapten
wditnud, ja peab wanapoiss teda igawese ajani rahule jätma. Wa—-
napoiss, kes ennast tubliks meremeheks pidas, oli sellega rahul.

Esimesel päewal andis kapten wanapoisile käsu, laewa üks waht
läbi, s. o. neli tundi, nii tüürida, et ta mitte üks kaheksandik stree-
kigi kursi päält ära ei lähe.

Wanapoiss läks roori ja tüüris kümme minutit, siis kukkus
laew pool streeki ära, ja see töö polnud tehtud.

Teisel päewal sai wanapoiss käsu esiti wana madrust Peetrit,
kes häbemata suur wanduja oli, nii kaugele wiia, et ta enam ei
wannu, ja teiseks wiina pudeliga ruhwi minna ja madruseid noomi—-
da, et nad enam wiina ei joo. Wanapoiss tömbas enesele munga—-
riided selga, läks ruhwi ja noomis wana Peetrit, kes parajasti jälle
wandus, mitte enam seda teha. Ta seadis mehele selle suure patu
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ette ja räätkis nii fkaua, et wanamehel pisarad silmas seisiwad ja
ta enam kunagi wanduda ei lubanud. Juba oli mitu tundi
mööda läinud, ilma et wana Peeter wandunud wdoi ülepää ühte so—-
na oleks rääkinud. Wanapoiss arwas juba, et ta wöitnud oli.
Korraga tegi Peeter esimest korda mitme tunni pärast oma suu lahti
ja ütles: „Tuline kurat, sest ajast saadik, kui ma wandumise järxele
jätsin, tunnen ma, et ma üsna teine inimene olen. Wiis sada tu—-

hat kuradit kiskugu öhus mind löhki, kui ma weel kord wannun;
eda ma enam ei taha teha, goddam!“ See asi oli tondil jälle ka-

otatud ja lootis ta nüüd wiinapudeliga ometi woitu saada. Ta
läts jälle mungariides, nagu rebane usurändaja riides, ruhwi, suur
literpudel wiina mungariide all ja noomis mehi, mitte wiina juua.
Mehed lubasiwad ka, et nad enam wiina jooma ei saa, ülepã pol-
lagi neil teda praegu. Nüüd pidas munk suure köne ja löpetas nen—-

de soönadega: „See on see kihwt, mis teie terwist rikub,“ sääl ju—-
res tömbas ta pudeli wälja ja näitas soörmega tema päããle, siis rãã-
--------kis ta edasi: „See on see kihwt, mis teie önne ja rahule haua kae—-
wab.“

. . ...Kaugemale ta ei saanud, juba oli tal pudel käest
kistud, ta nahk pargiti täis ja ise wisati wälja, aga pudel käis
suust suu juurde. Ka selle oli ta kaotanud.

Nüüd tuli kolmas ja wiimne töö. Kapten andis talle käsu,
ankru ankruköit- pidi (sel ajal polnud weel mitte ankrukettisid, ja
oliwad ankrud paksude kaablite ehk köite otsas) kinni stoppida, kui
tüürimees ankru kukkuda laseb. Kapten oli suurema ankruköie paksu
rohelise seebi ja raswaga kokku määrida ja ühe turni (törni) aga
spilli ümber wötta lasknud. Tüürimees seisis haamriga kraanpalgi
juures walmis, ankrut lahti lööma. Wanapoiss tuli, wöttis ankru-
käie otsast kinni, mässis tema kord weel ümber käewarre, toetas

pahema jala wastu spilli ja ütles „walmis!“ Nüüd karjus kapten:
„Let go the anchor (lego te änker),“ siis oli paar haamrilööki

kuulda, ankur kukkus ja jooksis köis ümber spilli, et seep kuni
bramsaalinguni ülesse lendas. Wanapoisil oliwad suu, silmad, nina
ja körwad seepi täis, ta pidas aga kinni, lendas kord ümber spilli
ja eest klüüsist wälja koöige kötega merde. Pärast oliwad klüüsi
weerte küljes tema juuksed ja nahatükid weel leida.

Ta ei näidanud ennast enam kaptenile, ja ei puutu ta sest
ajast saadik meremehi meres, muudkui maal kukkuwad nad weel tihti
tema tüünte wahele.“

Jutud oliwad räägitud ja meie läksime magama.
Me purjutasime ikka passat - tuulega ja olime juba Australia

saared koöik bakkbordküljes oma taha jätnud. Ka köige hommiku—-
poolsemad, Madalad ehk Tuamotu (Paumotu-) saared, Bass, Pitcdirn
ja Ducie oliwad meie taha jäänud. Sääl kuulutas meile William
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ühel hommikul kurwa, mureliku näoga, ema olewat ööse wäga haigeks
jäänud, asi olewat halb ja Jumal teadwat, mis sest wälja tulla,
sest isa olla wäga suures hirmus. Et asjad mitte joones polnud,
wois ka kapteni olekust näha. Ta käis kurwa, ahastawa näoga
ümber, ja oli meil koöigil, esimesest tüürimehest kuni laewapoisini,
kahju, et proua, kes meie koikide wastu hää ja lahke olnud ja Peedil
nii moönegi nahatäie tagasi hoidnud, hirmsas waewas walu pidi
tundma. Tütar istus alati ema juures, poeg tegi kurwa näoga
oma tööd. Uhel hommikul, kui meid üles puuriti, ütles mees, kes
meid puuris, proua olewat kell //5 hommikul ära surnud, — see
oli ühe tunni eest. Meil käis see nagu noapiste südamest läbi.
Juba jälle surnu laewas, koöige parem inimene, kes meil laewas oli.
Me hakkasime tööle, sääl tuli esimene tüürimees, kes ka ülewal,
ehk küll teise tüürimehe (kapteni) waht tekis oli, ja ütles, kapten olewat
proua tahtmise pääle, mida see enne surma awaldanud, käskinud,
et koik töö, mis mitte hädaline pole, nii kaua laewas seisab, kui
surnu paiga pääle, s. o. wette lastud, on. — Nii tegi see hää
inimene ka pääle surma meile weel hääd. Me wiskasime siis ka töö
koörwale. Kapteni ja tütart polnud näha, William tuli meie juurde,
kuhu ta tihti oma südant lahutamas käis, ja rääkis, emal polla
wiimasel tunnil suurt walu olnud, ta olewat suures noörkuses surnud.
Pruukostiks saadeti meestele ette ja ka meile pudel wiina. See
oli esmaspäewa hommikul 8. juulil. Pääle lounat kutsuti Schultz
taha kajutisse ja kapten palunud teda, kas ta tema surnud
naist oma päewapildiaparaadiga üles wötta ei tahta. Schultz was—-

tanud, et ta häämeelega teha tahta, walgus aga ei lubawat prouat
kajutis üles wötta. Ta palus kaptenit, oodata, kuni proua tekki
wiidakse. Nii jäigi see asi. Proua oli suures kajutis laudsil, küün-
lad pölesiwad tema ümber ööd kui päewa. Kapten wiibis kajutis
ja polnud teda tekis näha. Terwed ööd läbi istus ta oma truu

abikaasa koörwal ja pidas üksikult surnu-wahti. Nii tuli neljapäewa
hommik, 11. juuli, kätte. Timmermann oli puusärgi walmistanud,
surnu kanti tekki ja pandi puusärki. Tal oli must stidine pühapäewa-
kleit seljas. Nägu oli rahulik ja lumiwalge, ning oli see imelit,
et ta sugugi ei loöhnanud, ehk me tküll troopides wiibisime ja pala—-
wus suur oli. Tütar pistis emale neist potililledest, millede eest
ema nii wäga muret kandnud, äramurtud oksad pihku, puusärk kanti
tellingu pääle rist- ja grotmasti wahele, kus rist — kontrabrassid,
mis korgel käisiwad, puusärgi paremini üle parda lasta lubasiwad,
kui taga grotbrassid; siis, kui koik joones oli, wöttis Schultz, kes
nüüd juba tubli päewapildimeister oli, proua ülesse, nagu kapten
soowis. Kui see ka tehtud oli, pandi puusärgi jalgade pool otsa
sisse ahelad, puusärk kruuwiti ja naelutati kinni ja timmermann
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pigitas ta ära. Siis ömblesime bootsmann ja mina tema selle tarwis
walmistatud purjuriide sisse, lipp sai tema üle kaetud jakoik oli
nüiüd walmis. Ka purjuriide sisse oliwad weel Vertäuketid ömmeldud.

Kapten tuli wälja, esimese tüürimehe käes oli kommando, koöik
mehed tuliwad kokku, lipp oli ju poolde masti tömmatud, tüürimees
konimandeeris „brass back;“ suure ja ristmastiraad saiwad tagasi bras—-
situd. Kapten ei rääkinud sönagi, seisis aga kajuti najal ja waatas,
mis tehti. Nüüd pidas tüürimees köne. Ta polnud suur könemees,
ei pidanud seda ka raha eest, sellepärast loiwad tema sönad ka nagu
haamrilöögid igale ühele südame külge. Ta kiitis ja tänas prouat
iga hää eest, mis ta meile teinud. Ta oli küll selle eest muretsenud,
et meid tööga ei aetud ja me sadamas laupäew pääleloöunat monikord
priiks saime, merel muidugi ikka. Siis ütles ta kaptenile ja lastele
moned sonad, palus Meie Isa palwet ja siis tuliwad kapten ja
William, isa ja poeg, tostsiwad tellingu ja lasksiwad naese ja ema

tasakesti wette libiseda. Siis kuulutas tüürimees, et see 90. oöhtu
pikkuse kraadi ja just kiwisiku pööringi all on, kuhu proua sisse lasti.
Siis sai jälle täis brassitud, lipp mahatoodud ja telling ära woetud.
Igaüts läks oma teed. Peet nuttis nagu wäike laps. Ta teadis
wäga hästi, et tema koige parem adwokaat, kes ka tema eest alati seisis,
maa päält kadunud oli.

Kapten jäi sinna kohale, kust proua üle parda lastud, rinnuli
reelingi pääle ja oli sääl mitu tundi noönda, kuni wiimati tütar
tema kajutisse wiis.

See oli imelik asi, kuidas sähardune mehine mees, nagu meie
kapten, kes köige hullemale eyclonile ehk taifunile, kustuhat surma
tema silmade all oma wikatisid ihusiwad, julgesti ja ilma et

silmadega oleks pilgutanud, wastu waatas, ja nüüd see löök teda
nagu puud korraga maha löönud oli. Ta oli, kui surm ja häda
möllas, mees, kes oma eluga mängis, mehine läbi ja läbi, külma—-

werega meresditja, kes iga minut selle pääle walmis oli, et kui tema
kätte usutud laew pöhja läheb, tal muund teha pole ja tema auu muud
ei nöua, kui temaga ühes minna, ja kui ka koik ennast wöiksiwad
päästa. Selle löögi juures aga, mis ta nüüd saanud, polnud ta
mitte mees. — Kes säharduse asja juures ennast kohtumdöistjaks
tohib tösta? Kes teise inimese hingeelu sisse suudab tungida?
Kes see mees on, kes iseenesest öelda woib, et üksgi asi teda maha
lüüa ei jöna? Uhel on üks nöder külg, teisel teine. Uks on täieli—-
kum kui teine, aga pärxis täielik pole üksgi emast sündinud inimene
neist 1,531,756,000 inimestest, mis maakera pääl elawad.

Edasi purjutades tuli meil nüüd tüürbord küljes Lihawöotte
saar, muidugi ei saanud me teda näha, nagu teisagi Australia saaresid,
wälja arwatud Bass ja Piteairn saared—
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HNagu eespool öeldud, on ka Lihawotte saare päãl wana hariduse
waremed leitud, mis haridus küll wist Perust sinna on tulnud. Siis
tuli wiimane saar, Sala y Gomez, siis lage meri kuni Iquiqueni.
Löunasse, 300 mere penikoormat kaugele, jäiwad saared Felix ja Am—-
brose, weel ehk 420 mere penikoormat enam löunapoole Juan
Fernandez, kus Aleksander Selkirk, üks Shoti madrus, ligi wiis
aastat (1704—1709) ütsi elas. Tema elulugu oli põhjuseks jutus-
tusele „Robinson Crusoe.“

Waiknemeri on küll ju tuntud, aga siisgi ikka weel palju wöd-

ram, kui teised maailmamered, Jäämered muidugi wälja arwatud.
Altmere maawärisemiste lähi töstawad ennast moönikord saared
merepinna pääle, mis seisma jääwad, tihti aga ruttu jälle wee

alla ära kaowad. Sellepärast on ka saaresid leitud, kus sähardusi
kaartide pääle mitte üles märgitud polnud. Kui söoöjalaewad, kes
rahu ajal ka mere pinda ning sügawust j. n. e. geograsia ja muude
teaduste hääks uurima peawad, wälja purjutasiwad, neid saaresid
üles wötma, ei leidnud nad midagi. Altmere maawärisemine wöib
laewadele wäga suurt ja hirmsat oönnetust tuua, sest on ette

tulnud, et stis meri ennast nagu müür töstab ja laewa pääle langeb,
mis siis küll kadunud on, kui mitte ime ei sünni. Wiimaseid sün—-
nib aga XX. aastasajal wäga wähe, ja on sellepärast sähardunema mäss, nagu maawärisemine, wäga kardetaw.

Kui nüüd ka merepind hästi ju tuntud on, jääb siisgi meestele
küll weel uurida. Kes tunneb ja on köiki elajaid, loomi ja taime—-
sid näinud, mis selles sügawas wees woiwad elada?

Columbuse, Vasco de Gama ja Magelhaens'i ja XVIII. aasta-

saja loöpul nende koöige sunrema järeltulija James Cook'i järele on

kindlamate maade piirid ja maailmamerede saared küll kindlaks teh—-
tud ja tundma öpitud. Mehed nagu Parry, John ja James Ross,
Franklin, Kane, Mac Clintok ja teised on meile teadmist Jää—-
merede üle toonud. Pöhja-Jäämere teadmistega ühes otsisiwad
sel merel purjutajad ka pöhja-öhtu läbisoitu (nordwestliche Durch-
fahrt)h. 1853. aastal tundis Mac Clure ära, et pöhja-öhtu läbisdit
küll sääl on, aga igawese jää pärast seda pruukida ei saa. Lokwood
(Lokwuud) käis 1882. aastal kuni 830 24 pöhja laiuse all. Aust—-
ria meeste soidu pääl Payer ja Weyprechti all sai palju teadusi
selle mere üle kogutud. 1893. aastal läks Norra mees Fridtjof
Nansen oma laewa „Fram“ pääl Siberi saartest, mitte kaugel sest
kohast, kus 1879. aastal önnetu „Jeanette“ poöhjapooli reisi pääl
randa läks, kuni Teraw-mägestikuni. Ta käis 860 14 pöhja laiuse
all, kus enne seda üksgi inimese hing weel käinud polnud. Säält
oli poolini weel 395 wersta. Niipalju teadusematerjali on kogutud,
et peaaegu kindlasti teada on, et pohjas kindlat maad pole, küll
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aga jääga kaetud meri, kus pääl ehk möned saared wöiwad olla.
Teisiti on lugu löuna Jäämerega. XVII. aastasaja löpul söoitis
James Cook umbes 600 all löuna laiust ümber maakera. Ta sdi—-
tis palju otsitud „terra australis,“ millest sel ajal palju soniti,
otsima. — Tema sodidu läbi sai kindlaks, et sääl weewöö ümber
maa käib. Kui üks maa lounapooli all oli, siis pidi ta seespool
jääwööd olema. — James C. Ross leidis oma sdidu pääl 1840—
1843 Victoriamaa ja käis kuni 790 11 löuna laiuse all. Löuna

rourini all on mitmes kohas maad leitud. Möned ütlewad, et

ääl saared, teised, et kindel maa on. Olgu kuidas ta on,
kindel on, et sääl weel maad leida on. — Sakslased ja inglased
saadawad sinna omad laewad, mis üle sügisel 1899. aastal
Berlini maadeteaduse meeste (Geographen) kongressi pääl nöuu peeti.

Kui ka meie maakera koor juba hästi tuntud on, jääb stisgi
küll weel uurida üle, s. o. teaduslikult aru saada koöigest, mis maa—-
koore pääl tähele panna, mispärast ja millest iga asi sündinud
on. See on raskem kui maade ülesleidmine ja lähiuurimine. Meie
ei saa seda enam näha, see jääb tulewatele inimeste-poölwedele ja
sugudele.

6. augustil öhtu saime Loöuna-Amerika randa näha, teisel
hommikul wara olime Iquique ees, saime lootsi ja purjutasime 7.

augustil, mis üks kolmapäew oli, Iquique sadamasse, wiskasime
ankru wälja ja jäime koha pääle. —

Newcastlist Iquiquesse oli reis 92 päewa pikk olnud. Nüüd
olime Londonist ju 400 päewa ehk 1 aasta ja 35 päewa ära.



VII.

Iquiquest Hamburisse.

seda kui Balboa 1513. aastal esimest korda Waiksetmerd
sai, saiwad Hispania mehed teada, et all löunas Waikse—-

mere ääres, seekord Löunamereks nimetatud, maa olewat, kus
suur kullarikkus walitsewat. Sel rahwal olla sääl kullast sööginöuud
ja muud asjad.Zuch oli meeste erutamiseks küllalt; nad töttasiwad sinna
oönne otsima ja maad omale wöitma.

Franz Pizarro, mees, kel ükskoöik oli, mis ta tegi, kui aga
oma sihile sai; kes, kui tarwis, lähi mahatapetud rahwaste werejär-
wede ujus, kui tema siht teisel kaldal oli; mees, kelle ees teise mehe
digus midagi ei maksnud; kel nagu jesuiitidel abinduud pühad oli—-
wad, kui ta aga ettewdetud asja läbi wiia suutis; kelle südametoorus
mahalöödud waenlaste wastu selle aegsete wöitjate kurja meelt ning
halastuse puudust woöidetud rahwaste wastu ja ahnust nende wara

pääle meile hästi silmade ette kujutab, oli see, kes selle maa Peru
(loe Peruu) ära woitis. — Ta oli aga ka mees, kes midagi ei kart-
nud, kes, kui ta ettewotet lähi wiia is läbi kümne pörgu oleks
tunginud; kes oma eluga mängis ja lahingus alati sääl seisis, kus
surm koöige enam ja rohkem töötas. Kartus ja argtus oliwad te—-
male tundmata ja ettewoetud plaani kordasaatmine oli tema meelest
enam wäärt, kui sada oma ehk teiste elu.

Sel mehel oli palju wigasid, ja on ta hirmsad, werised jäljed
järele jätnud, aga me peame 9 juures tähele panema, et ta oma

aja laps oli, kus koik moogateraga ja werega kirjutati. Kes sel
ajal kaotas, see häwitati ära; kes woitis, oli mees. Sel ajal, ja
palju aega weel pääle sedagi, oliwad mönel pagana usu rahwal
paremad, inimlikumad tundmused, kui ristirahwal. Kui sel ajal
linn ära wöoideti, tapeti üühes sojamehega ka ta naene ja lapsed ja linn
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yisteti polema. Nüüdsel ajal ei tehta sellele, kel sojariistu käes ei
ole, midagi; siis oli asi teine. Et aga ka weel praegu haritudrahwaste
wahel soja ajal tooruseid ette tuleb ja rahwaste wahelise diguse (Völker-
recht) wastu eksitakse, seda woidi Transwaali sojas näha. Haritud
rahwas Inglise rahwas, näitab meile, et ta weel kahekümnendamalgi
aastasajal soja teel olles teise rahwa naistest ja lastest lugu ei pea.
Mis siis weel Pizarro ajast rääkida?! Weel kord: ta oli ilmarmuta
mees ja jättis jäljed järele; ta oli mees, kes oma soöna murdis, aga
siisgi julguse ja wapruse poolest üks köige suurematest omal ajal oli.
Hispania on tema läbi rikkust saanud ja on Pizarro aidanud oma

isamaad kuulsaks ja maailmariigiks teha. :

Pizarrol oliwad hirmsad tormid ja wastalised tuuled, mitme—-
sugused haigused ja hädad wälja kannatada, enne kui ta Perusse
joöudis. Tuhat teist oleks tema asemel tagasi tulnud, Franz Pizarro
mitte. Ta tungis edasi, kuni ta selle maa kätte leidis. —

Perus, inkade walitsuse all, oli haridus suur nagu Mefksiko's
(Mejico- Mechico, inglane ütleb Meksiko) aztekide agu all, kelle
Ferdinand Cortez, laewad oma taga ärapoletades, ct üksgi tema

meestest tagasimineku pääle ei möoötleks ja aru saama peab, et tal
soödida woöi surra on, ära wöitis. — Peru riik seisis kuninga all,
keda rahwas koöige ta suguga nagu jumalat anustas. Kuningas ja
tema sugu oliwad ka teisiti kaswatatud, kui rahwas ise. Selle ku—-
ninga sugu polnud mitte säält maalt pärit Wanal, wanal ajal oli
walge rahwas ühe laewaga sinna maale tulnud ja oma teaduste
kombete ja hariduse lähi selle rahwa ette otsa astunud. Kust see
rähwas tulnnd, Asiast wöi mujalt, mis rahwa mehed need inime-
sed oliwad — kes seda teab? Nimetatud rahwast sai nüüd kuninga
sugu. Ködik kuninga pojad, iseäranis aga troonipärija, kaswatati
koigi nendele tutwais teadustes jakunstides ning sojamängus üles.
Neid doöpetati rahwa wastu helded ja diguse auustajad olema. Nad
pidiwad enne trooni pääle astumist näitama, et nad soöjamängudes
ja waluwäljakannatamises mehed oliwad. Sellepärast oliwad ka
inka trooni pääl ikka täted mehed, kes haridust kosutasiwad ja oma

maa teiste ümberringi maade wastu wäga körge hariduse astme pääle
toöstsiwad. Rahwas ise polnud mitte suure evarouea waid oli
muidu töötegija, ja oli nende seas häid seppasid, nagu nendest järele—-
jäänud asjad näitawad. Cordilleride mägedest leiti palju kulda ja
temast tehti, sest et teda sääl nii palju oli ja tal sellepärast suurt
hinda polnud, koöiksugu söögi-ja jooginduusid.

Niisuguse leidis Franz Pizarro selle maa. Ta julges pihu—-
täie inimestega maale astuda ja wodral maal ühe sunre riigi wastu
sodima hakata. Ta wöitis selle maa ära kawaluse ja mödgatera
abil. Pizarrole oli see kasuks, et kuninglikust perekonnast üks haru
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ennast oli lahti löönnd, sest ka see walitseda tahtis. Pizarro
tappis ja laskis tappa, mis tal tee pããl ees oli, ja kuninga pani
ta wangi. Ta lubas oma sonaga s priiuse, kui ua oma

alamate lähi ühe hoone kindlaks tehtud koörguseni kulda täis kanda
laseks. Seda tehti ja kanti kuld weel körgema märgini, siisgi las-
kis igrro kuninga ära tappa, sel wiisil oma auu- ja rüütlisöna
murdes.

Nui Pizarro mötles, et kuningas, kui elama jääb, tema wastu

eht mässama hakkab, mis see rahuarmastaja würst kunagi poleks
teinud, ei oleks ta ometi mitte oma auu ja rüütlisöna anda ja
murda tohtinud. od

Selle kuninga, ühe noore ja hää mehe, walatud weri jääb
igaweseks häbimärgiks· Franz Pizarro nime pääle.

Nüüd oli Peru maa Hispania omandus; tema ärawöoitja
Pizarro sai Hispania kuninga poolt Peru ase- kuningaks kinnitatud.
Perust leiti nii palju kulda, et wiimase wäärtus langes. Kdöik
tarwituse asjad oliwad hirmus kallid ja saiwad suurte summadega
makstud; ntuseks maksis üks hobusesadul meie raha järele paar—-
tuhat rubla kulda. Säält weeti laewadega hirmus hulk kulda ja
höbedat Hispaniasse, — Hispania maailmawalitsus ja hääd,
riklad päewad algasiwad. Meksikost ja Perust jooksis kullajogi
Hispaniasse, Ida- Indiast Portugaliasse. Wenedig, Adria kunin—-

ganna, Saksa linnad Augsburg ja Nürnberg hakkasiwad oma

tähtsuses langema.
Franz Pizarro sai Perus wiimaks oma maa meestest, hispan—-

lastest, ära tapetud. Oma köwade käskude ja nende ilmaarmuta
täãidesaatmise, oma täitmata aunahnuse, ovma uhkuse, hirmu ja wal-
juse läbi oli ta enesele palju waenlast teinud. Ka kadedus tema

korge koha päãle aitas kaasa. Ta suri waenlaste modkade ja poue-
odade all, suri aga nagu mees, nagu raudse aja raudne laps. Utks

koige parematest mioögameestest omal ajal, andis ta oma waenlastele
tüllalt tööd, enne kui ta langes, ehk tal küll raudriideid seljas polnud.
Nad oliwad tema kallale rippunud, kui ta pärast loöunat magas.
Siisgi peksis Pizarro nagu surija löukoer möogaga enese ümber,
enne kui ta suri.

Kui Peru rahwas ja inkad nägiwad, et Hispania mehed wäga
ahned kulla pääle oliwad, peitsiwad nad küll wäga palju sest kallist
metallist ära. Pääle seda on möned peidukohad leitud, ja soniwad
möned weel tänase päewani inkade peidetud warast. See on muidugi
romanikirjanikkude pääajus warjul.

Eht nüüd tüll seda wara pole leitud, leitakse Perus palju
mumiasid, s. o. surnukehasid, mis tänase päewani wähem ehk enam

terweks on jäänud. Wanade egiptlaste mumiad on küll paremasti
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alles ja on ka muidugi wanemad kui perualaste surnud, oskasiwad
ju egiptlaste arstid wiimaseid paremasti sisse palsamerida, kui meie
praegused arstid. Enamatest perualaste mumiatest pole küll enam

üle, kui juuksed, lund ja möned sooned ning riideräbalad, aga siisgi,
ehk küll aeg neid enam hukanud ja tolmuks teinud on kui egiptlaste
sisse balsameritud surnusid, on neid ometi palju leida ja näha.

Hamburgis, Vorsetzenide pääl, on üks wiinamaja, „Schiffer-
halle“ nimetatud; see on üks ilus, wäga tähelepanemise wäärt ja
öpetlik museum. Sääl on metsaliste, koiksugu soöjariistade, koöiksugu
wööramaa kalade, usside, liblikate, krokodilide j. n. e. wahel ka kohe
pahemat kätt klaaskastis kaks Peru mumiat. Ma ei räägiks neist
mitte, sest ma olen paremaid Londonis näinud, aga et üks nendest
mumiatest selleläbi imelik on, et temal üks silm läigib, tuliwad nad

mulle meelde. Pääluu on wiimasel mumjial tumepruun, silmaaukude
sees nagu kokkukuiwanud soonehunikud. Uhe silma soonehunik läigib,
nagu oleks sääl moni kallis kiwi ehk woswor (fosfor) sees, mis
säharduse tundmise waatajale teeb, nagu waataks see mumia tema
pääle. Need mumiad, elajad ja söjariistad on sinna köik meremees-

test kokku weetud ja wiinamaja peremehest, kes üks säharduste asjade
armastaja, kogutud. ;

Wana Pe inkade usk oli päikese pühakspidamine (Sonnen-
kultus), ja oliwad neil päikese auuks suured templid ehitatud, mille—-
dest möne waremed praegu weel seisawad.

Peru käib palawas wöös läbi 18 laiusekraadi, Guahaquil
lahest Atacama koörbeni. Kitsa, palawa ning kuiwa rannääre ja
koörgete Andide mäeotsade (3800 meetrit ehk 12468 jalga üle mere—-

pinna) wahel on köiksugused ilmad, palawa wöö palawusest kuni
külmawöö külmani. Sellepärast on Perus ka koöigi wööde taimed
leida. Wäga wäike rahwaarw (pool indianlased) ei saa laiskuse
läbi suuremat kasu taimeriigist; maa päärikkus on ikka weel kallid
metallid, ehk küll maa priiksnimetamisest saadik höbekaewandustest
(nimelt Cerro de Pasco) sähardust kasu enam ei saada, kui enne—-

malt. Perus on ka palju tina, antimoni ja tsinki leida. Pääkaup,
mis wälja weetakse, on salpeter ja guano. Salpetrit saab kergesti.
Guanot, mida pöldude rammutamiseks pruugitakse, kaewawad Hiina
kuulid. Esiti hakkati teda Chincha saarte päält saama, need on

aga juba tühjad.
Callaost ja Iquiquest weetakse palju salpetrit wälja.
Wana inkade päälinn oli Cuzeo, ja on sääl ja ümberkaudu

weel palju waremeid leida (näituseks päikesetempli waremed).
Cuzeo ou koörgel mägedes 3470 meetrit ehk 11.386 jalga üle

merepinna. Hispania meestest ehitud uus päälinn Lima (104.000
elanikku, kellest 4 neegrid ja segatud werega rahwas) on ainult
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1/ penikoormat mere äärest tautel. See linn on üls koige kuul—-
samatest kaubalinnadest Löuna- Ainerikas; ta on wodraste, nimelt
Saksa, sisserändajate läbi koörgele töusnud, ja on temas Amerika
koige wanem ülikool. Transitkauplus maa sisse läheb Arequipa üle,
2300 m. ehk 7547 jalga üle merepinna, 6000 m. ehk 19.688 jalga
koörge tulepurskaja mäe Misti jala najal. Sel linnal on palju
maawärisemisi wälja kannatada; 1868. aastal sai ta selle läbi
peaaegu maapinna päält ära häwitatud.

Raudteed, mis Perus ehitatakse, on koige koörgemad maailmas,
käib ju raudtee Limast Oroyasse üle Andide mägede tunnelite ja
raudsildade kaudu, mis wiimased nii koörged on, et nad wälja näe—-
wad, nagu oleks nad ämbliku worgust ehitatud; 4769 m. ehk 15.648
jalga on nad üle merepinna.

Perus elab umbes 2.971.900 inimest. Wägi on rahu ajal
umbes 6300 meest, sojaajal aga 89.400 meest suur. Sel priiriigil
on 4 sojalaewa; aasta sissetulek arwatakse 21.950.000 rubla ja
wäljaminek 22.900.000 rubla pääle.

Iquique on wiksem linn; tema pääãtähendus on see, et ta
suur salpeetriwäljawedamise koht on. Ta on ka Hispania meestest
löunapoolsete linnade moodil ehitatud ja elab säãl hästi palju neegrid,
terwe Amerika öhturand neid täis on.

7. augustil 1891 wiskasime Iquiques ankru merde. Säãl
oli palju purjulaewu — kallid nelja- ja kolmemastilised raudsed
„läis“-barklaewad. Inglise, Prantsuse, Saksa j. n. e. laewad.
Möned wötsiwad salpetrit sisse, teised andsiwad weel ladungit wälja.
Iquiques oli pruuk, et kui üks laew täis sai, siis kolistas ta kella
ja mehed karjusiwad kolm korda „hip, hip, hip, hurra!“ Teised
laewad sadamas wastasiwad selle päle noöndasama ja tuliwad nende
mehed siis öhtu woödraks, kus koöigile wiina anti. Kui siis laew
wälja läks, tuliwad teistest laewadest mehed paatidega jälle laewa,
aitasiwad ankrud üles riiwida, purjusid heissida, neid jürde seadida
jen. e. ning saatsiwad laewa merele, kust nad oma paatide pããl
jälle tagasi soitsiwad. Et selle saatmise juures muidugi whiskypudel
ei puudunud, woib ju arwata. Nii aidati meid, nii aitasime meie
teisa. Sääl hoidsiwad koöik rahwad kokku, oli ju igaüks kaugel,
kaugel kodumaalt teisel pool maailmamerd.

Ohtutel käisime ka teistes laewades wodraks, nagu ka meile
woöörad tuliwad. Ka linnas käisime ja wiitsime aega.

Meie söed saiwad lihterite (wäikeste laewade) pääle, mis suure
laewa koörwale tuliwad, wälja antud (löshitud). Nii läks aeg töö
ja woööraks- ning maalkäimisega edasi.

Linna uulitsate pääl oli walgeid hispanlaste järeltulijaid ja
ka teiste rahwaste mehi näha, nende seas ka küllalt sakslasi, indi—-
anlasi, segatud werega inimesi ja neegrid.
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Wiimased, muidu töökas rahwas, armastawad ennast püha—-
päewal wäga ehtida. Kel wähegi wöimalik teeb ennast gentle—-
maniks (dshentlmäniks- herraks), mis, et neil meestel iseäraline ilu-
tundmine ja arusaamine on, moönikord wäga tähelepanemisewäärt
ja imelik wälja näeb. See on kena pilt, kui sähardune must kodu—-
käija ennast on ehtinund. Walge pesu läbi, mis nad waimustusega
kannawad, näewad need noored herrad mustemad wälja, kui nad on.

Särgikraed kannawad nad häämeelega säharduste terawate, tagasi—-
löödud ja faugel äraseiswate otsadega, et iga wastutulija ruttu

peab koörwale kargama, kui ta oma silmadest aga natuke lugu peab.
Köigis wärwides hilgaw shlips eht kaelarätik on nii ümber mehe
särgikrae köidetud, et tema otsad kandja taga nagu sojalaewa wimp—-
lid tuules mängiwad. Mehe keha katab enamasti hallist, suurte
rinitudega kaetud kangast tehtud saterkunb, mille otsad taga maani
maha ulatada püawad. Taha saterkuue pääle on kaks suurt nööpi
oömmeldud, mis, mida suuremad, seda ilusamaks peetakse. Kollane
west suurte nööpidega hiilgab päikese walguses ja katab mehe tuge—-
wat rinda. Westi taskust ripub paks unrikett wälja köigesuguste
särawate riistadega ehitud. Sest riidest, millest kuub tehtud, on ka

yitksid walmistatud. Peenikeste reite ümber ripendawad püksid nagu
kotid ja lehwiwad tuules sinna ja tänna nagu leinalipud. Kui aga
ka reied meestel peenikesed nagu wikatiwarred on loodus neile
sellepärast ometi jalad alla andnud, milledele sähardusi suuri saapaid
tarwis on, et neid suuruse poolest julgesti Kalewipoja pastalde korwale
woib seadida. Tubli, kui ka mitte just selle aastasaja moodi järele
wölwitud, tsilinder (torukübar) wiltu pää pääl, punane ninarätik,
mida ta küll mitte ei pruugita, sest et nad weel ikka sormi ja käeselgi
ninapuhastamiseks tarwitawad, pool taskust wälja tommatud, punased
kindad suurte leiwalabida taoliste rusikate otsas, suur punane wihma—-
wari hoölmas, paks sigar, mis iga sammu pääl ülesse ja alla kii—-
gub, paksude mokkade wahel, ja pühapäewa poiss ongi walmis.
Ka naesterahwad on enmnast pühapäewal ehtinud ja ilusaks teinud,
et hobused ja muulid unlitsa pääle seisma jääwad ja neile pääd
raputades tagast järele waatawad. Naesterahwaste pöetud lamba—-
pääde pääl hoöljuwad kübarad koöiksugu wärwiliste paeltega, köik
sngustelillede ja rohtudega ehitud. Wiimaseid on nii palju kübarate

otsa aetud, et waarao seitse lahjat lehma nendest küllalt oleks paksuks
saanud. Sinna kohta, kus selg otsa loöpeb, on ilmatu tuustik riiete

alla topitud, nii et selle sadula pääl terwel lapsekarjal küllalt
riumi oleks kewademängusid ette wötta. Köiksugu sedheledates wär—-
wides päewawarjud, kindad ja Kalewipoja pastald sarnased saapad
(suuruse poolest) on ka nende juurest leida.
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Nui sähardune armastaja-paar uulitsa pããl könnib ja üks teisele,
suurxed walged ehk enamasti kollased hambad risti paksude mokkade
taga, kollaste silmaterade sisse luurab, on see wäga imelik waadata.

Koige selle pääle waatamata on need mustad inimesed wäga
lahked, armastawad pidusid, tantsu ja muusikat, on alati röömsad
ja ka hää südamega.

Louna- Amerikas, kus walged hispanlaste järeltulijad ikka
weel aru ei saa, et ka see inimene, kel must nahk seljas, inimene

on, ei tee walged nendega suurt tegemist. Ja ka Pöhja-Amerikas
pole see suur küdunimi, kui ühe mehele „nigger“ wastu silmi wisa—-
takse, aga siisgi ei mötle Poöhja-Amerika mees selle juures mitte
midagi, waid ütleb selle soöna, ilma et ta temaga sähardust poölgtust
tähendada tahaks, kui Loöuna-Amerika rahwas.

Maal käisime ka Mr. Browni (Mister (herra) Brouni, mitte
Frisco woi St. Francisco Saly Browniga ära wahetada) juures,
kus rummi müüüdi ja kuhu ilusad mustad neiud kokku tuliwad tant-

sima ja mönikord päris neegripalli pidama. Ma olin ennemalt ju
kord Hamburgist Iquiques käinud ja tundsin seda wanameest wäga
hästi. Ta tundis minu weel ära, ajas omad punased mokad ühest
korwast teiseni lahti ja hirwitas, et aga hambad hiilgasiwad. Ka
bootsmann ja Schultz tundsiwad teda ja oliwad tema juures nagu
kodus. Ta andis omalt poolt meile esimesel õhtus ilma rahata
juna ja ka luba, ennast täis wötta nagu kaanid, kui meil aga himu
olla. Me joime ka küll, ja kui me maksta tahtsime, ei wotnud ta

raha wastu, ehk me talle seda küll päris wägisi pakkusime. — See
oli selle wana kelmi juures alati moodiks, ja woitis ta selleläbi
palju sopru. — Kui teine kord mehed aga hästi täis oliwad, siis
nülgis ta neid ja tegi tasa, mis ta enne wälja oli andnud· Selle
juures jäi ta ikka hääks meheks. Mehed teadsiwad küll, et ta kawal
kelm oli ja tema neegri päãäluus lambawilla all kelmitükid kaswa—-
siwad, aga et ta mees oli, kes wäga hullusti ei riisunud, teised
wiinamajapidajad nöndasama ehk weel enam riisumist ja petmist
armastasiwad, ta hästi ja häämeelega wolgu andis, koik täitis,
mis temale üles anti, kunagi rahwa pooli küll aga ikka meremeeste
pool seisis, pantisidẽwöttis, laewadesse esmaspäewal, kui meestel
suur pääwalu oli, salaja napsu wedada oskas, armastasiwad teda
koik. Kui meestel laupäewa öö ja pühapäew weel lühikesed oliwad
ja esmaspäewal juurde woeti, peitis ta neid ära ja arstis haigeid
rummiga. Ta wöttis koik maailma raha wastu ja andis meestele,
kui köik raha nahka oli joodud, hääst südamest ka weel pudeli rummi
merele kaasa, ja pääãasi, ta tegi noori mehi ka ilusate noorte neegri-
neidudega oma pallide pääl tutwaks.

;
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Nende hääde külgede pärast peeti wana musta Browni suures
auus. Ta oli omas ametis ka paras mees. Teda tundis iga kapten,
iga tüürimees, iga madrus. Ta tohtis igasse laewa tulla. Köik
kaptenid ja tüürimehed rääkisiwad temaga lahkesti; ta teenis igaühte,
polnud kunagi äraandja, waid tegi ikka kiriku keset küla. Tal oli
ka hää meelespidamine, et otse ime oli selle pääle mötelda. Ta
tundis mehed, keda ta kümne aasta eest näinud, kohe ära ja tuletas
nende nimed meelde.

Brownil oli runner (wälimiste asjade toimetaja, jooksja,
kuulaja, woööraste juurdewedaja), wana lonkaja Saksa madrus,
nimega Franz. See pidas ka tema wolaraamatuid ja oli wäga
tähelepanemise wäärt mees.

Tal oli suur ja lai pää olgade wahel. Päälegi oli see pää
paljas nagu prohwetil Elisal ja hiilgas päikese paistes, nii et koik
Iquique linn selle pääle wandus, wana Franz määriwat teda iga
hommiku kokusoliga. Päewawalgus muutus selle päälae pääl, nagu
koöige parema reflektori pääl. Ümber selle läikiwa päälae kaswas

lumiwalge juuksepärg. Iga juuksekarw oli aga nii paks ja harju--
semoodu köwa, nagu Australia okasseahein. Need harjused oliwad
talle nagu püsti päälun sisse liimitud. Nägu oli sel mehel nagu
tsirkliga löödud. Nina kohal oli ringi keskpunkt. Silmad ja nina-
söörmed oliwad ka ümmargused, nina ise nagu näo külge liimitud
kartohwel. — Wikerkaaril on ilusad wärwid, mis need aga köik
Franzi nina wastu tähendasiwad. Nina oli mustjassinine. Siis
tuliwad punased, rohelised ja sinised wärwid, nii et igaüks, kes
wana Franzi nägi, ütles, et ta sähardust wärwiilu ja wärwide
kokkuseadmist weel oma elus ei olla näinud. Loodus oli küll
wist selle nuuskimiseriista omale sihiks woötnud ja oma annetega
teda hästi ehtinud. Sääl kaswasiwad koöiksugused seened orgudes ja
küngaste pääl, ja hästi keskpaigas, just wölwi kohal, sirutasiwad
end kolm karwa, mis nagu üksikud palmipuud koörbes kiigutasiwad
ja igale inimesele ilmatahtmata usku, armastust ja lootust meelde
tuletasiwad. Ka ninasoöoörmetest pistsiwad walged harjused oma

pääd uudishimuliselt wälja. Franzi nina läikis nii, et kui ta

pimedas nurgas istus, nii wälja nägi, nagu oleks ta sigarit pole-
tanud. Mitu korda läksiwad mehed tema sigari küljes oma sigarit
pölema pistma, kuna ta aga sugugi ei suitsutanud. Kui aga päike-
sepaiste tema päãlae pääl mängis ja selleläbi ka ta nina hästi
walguse käes seisis, sis hiilgas wiimane wikerkaari wärwides, nii
et inimesed tema looduseilu waimustusega kiitma hakkasiwad. Franzi
nina nimetasiwad meremehed „Kohinooriks“ (Kohinuur — ludia
keeles „walguse mägi,“ üks koige suurematest kuulsatest Indias
leitud diamantidest) ja woib see kiwi küll ültlemata ilus olla, kui
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ta poolgi noõnda hiilgaw on kui Franzi nina. — Koörwad oliwad
mehel hästi suured ja nägiwad wälja, nagu kaks kadunud konna-
karpi. Hirmus laia sun ümbert oli Franz habeme maha ajanud, et
see teda joomise juures ei eksitaks. Selle habeme sisse olewat tal
wanal ajal moõned whisky ja rummi piisad jäänud ja talle selleläbi
suur kahju sündinud, sellepärast ajas ta nüüd oma habeme iga
hommiku suure osawusega maha. — Suu käis ühest koörwast teiseni
ja oli alati suutubakaga täidetud. Kael puudus fel mehel, sest koöht
algas tal kohe löua alt. Ise oli ta paks ja lahke, käis tasa,
rääkis tasa, moötles tasa, joi tasa, aga palju ja waimustusega.
Ta oli tubli mees, ehk küll Vrowni raamatupidaja.

Tema raamatupidamise üle woiks palju rääkida. See pol-
nud kahekordne ehk Italia- ei ka ühekordne, ei ka Amerika raama
tupidamine. Wana Brown ei osanud ise kirjutamise kunsti, luge—-
misega oli tal ka suur häda, numbrisid tundis ta wähe. Tema raa
matupidaja, kes tema silmis tarkade tark oli, oli enam kui poole
aastasaja eest poolteist aastat külakoolis kãinud, sãl wahe öpinud
ja pääle seda wäga palju unustanud. Raamatupidaja oli ka hom—-mikust hommikuni täis püha rummi, silmad oliwad wanad, käed wä—-
risesiwad ka, ja kui ta nituseks Browni käsu päãäle mehe wöla 3
rbl. 21 kop. pidi üles kirjutama, siis kirjutas ta 1 rbl. 23 kop.
ülesse. Kui siis Browni ja Franzi wahel waidlemine tuli, möle—-
mad suured ümmargused sarwe prillid ninale seadisiwad ja
raamatut uurisiwad, jäi enamasti Franzile digus, sest ta nitas numb—-
rite pääle ja ütles: „Ega kiri ei waleta!“ See oli hã, et Brow—-
nil hää meelespidamise anne oli, muidu oleks ta ju ammugi oma

poe kinni panema pidanud. ;
Mehed teadsiwad seda ja seadsiwad nii sisse et nende wolg,

mis raamatusse kirjutati, ikka nii oli, et rublad suuremad oliwad
kui kopiku ühed. Kui Franz siis ümberkäänatult kirjutas, polnud
neil suurt kahju ja waidlemist Browniga.

Brownil oli ka üks teenija tütruk, üks wana neegri mamma,
uhke nimega „Juno“, kes selle tarwis sääl nähti olema, et ta krot—

E ts. mis wana Brown pudelitesse täitis ja külmaks minna
askis.

Nüüd on inimeste kirjeldamisest küllalt, tarwis on ka Browni
wiinamaja kohta seletust teha.
3

Ta oli ühes uulitsas linna löpul, mitte kaugel sadamast.
Uhes walges laias majas, millel rohelised aknalungid, laks rohelise
ukse kaudu tee suurde hoonesse, kus mitmesugune kraam, sibulad ja
salat ning sooja wöö koiksuguste wiljapuude wili seinade sees ole—-
wate naelte otsas ja riiulite päãl seisis. Rummi ankur oli müügi-
laua taga, kohe haremat klätt uksest. Sest ankrust kaldas wana
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Brown meestele klaasidesse. Suures, paksude müüridega hoones oli
hästi külm oöhk, mis wäljas olewa palawuse wastu nagu paradiis
näis olewat. Selles suures toas seisiwad pingid ja launad. Ka ütks

wäiksem ja paremasti sisseseatud tuba oli weel Brownil wööraste
tarwis. Suurest toast läks uks suure hoowi pääle, kus sum,
kiwise pörandaga küün seisis, kus pallisid peeti. Sinna küüni

oli mängumeeste tarwis korgem koht ehitatud, kus nad palli ajal
mängisiwad: Hoowist läks weel üks uks keldrisse, maa alla, kus
Brobn oma rummi, muud joogid ja söögimaterjalid pidas ja kus
ma noores polwes kord teistega olin sees istunud ja joonud. See

keller oli kalju sisse raiutud, wäga suur ja oleks igale kloostri-
le auu teinud. Hoowi pääl kaswasiwad paar puud, mille ühe otsa
kord üks Saksa madrus, kes enesele delirium tremens“) joonud
oli, ennast üles olewat poonud. Sest ajast saadik ei andnud Brown
mitte enam igale mehele nii palju juna, kuļta tahtis; ta tundis
oma poissa.

Sellest woöib lugija näha, et Browni wiinamaja sugugi uhkesti
polnud sisseseatud, waid Brown aga teiste asjade körwal ka wiina
müüs. Siisgi oli see wiinamaja meremeste meele järele, sest säãäl
oli igaüks nagu oma kodus, igaüks woöis teha, mis ta aga

wähe tahtis. BVrownil oli see koöik üks, kas mehed laua pääl wdi
laua all joiwad, kas nad hoowis woi küünis, keldris wöi katusel oli-
wad. Tema juures walitses suur priius, ja see oli meestele, kes
Browni juures käisiwad, pääasi: Sääl sai siis ka mönikord mässa—-
tud, et ime waadata oli. Kui müürid nii paksud poleks olnud,
oleks tküll wist Browni maja ammugi maa päält ju kadunud olnud.

uhel reede öhtul tuli ühest Saksa neljamastilisest laewast, mis
meist mitte kaugel polnud, paat meie laewa. Paar meest, kellega
me Browni juures tutwaks olime saanud, tuliwad meile wodraks.
Nad rääkisiwad, et Browni juures pühapäewal pääle loöunat suur
pall olla. Wana Brown olewat meremeestele laewades teada and-
nud, et koöige ilusamad neiud maailmas sinna tulla.

See oli meile ka just meelt mööda. Me wöotsime ette, sinna
minna. Ka mehed ees ruhwis oliwad suure röömuga selle plaani
teinud. Laupäewal läksiwad siis ka koöik kapteni juurde raha järele.
Kui bhootsmann, Schultz ja mina wiimaks sisse astusime, saime ka

meie oma raha. Schultzile andis kapten omalt polt ühe naela ster-
lingi proua pildi eest, mis ta merel üles oli woötnud. Schultz ei
tahtnud seda raha esiti wastu wötta, see ei näidannd aga kaptenile
meelt mööda olema, selle pääle wöttis siis Schultz ka raha ikka wastu.

Laupäewa öohtu käisime maal ja läksime ka Browni juurde.
Wiimane lubas meile näidata, mis ta homme tegewat. Ta wandus

*) Joomise hullustus.
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selle pääle, et see pall maailmas koige uhkem saada olema ja koigi-
le, kes tema pääl tantsiwat, igawese ajani meelde jääwat.

g

Pühapäew joöudis kätte. Riided otsiti wälja, klopiti, puhas—-
tati, saapaid wiksiti, paberipesu woeti wälja, shlips pandi walinis.
Kell neli läksime maale. Meestel oliwad leepurjud (nönda mimeta—-
wad meremehed särgi kraesid, milledel tagasi löödud otsad on) ees,
saapad särasiwad neil jalas nagu söetörw. Igaülks mängis püksi
taskus olewate kullatükkidega. Möni oli ju kaks päewa hästi soo—-
last ja kuiwa toitu söönud, et palli pääl joogid hästi maitseks.
Nüüd mindi Browni juurde. ;

Maja ees seisis ju suur hunik rahwast. Wanad naesed ja
negripoisid, walged ja segatud werega tütarlapsed. Wana Brown
oli oma maja wanade lipu räbalatega ära ehtinud ja ka ise enesele
pühapäewa kuue selga toömmanud. Tema lai nägu hiilgas röömu
pärast, sest ta teadis, et ta täna oma lambaid hästi wöis pügada.
Ta andis meile koöigile suud ja ütles: „Astuge sisse, auustud her—-
rad, waprad meremehed, astuge sisse! Täna on taewas maa pääl.
Koöige paremad joogid maailmas ja koige paremad sakuskad ootawad
teid. Mis taewa all lendab, mis meres ujub, mis maa pääl käib
ja roomab, on praegu ju küpsetatud. Kdigest wiiest maailmajaost,
mis praeguse ajani tuntud, on koöige ilusamad ja toredamad neiud
teid römustama kutsutud, Pöhja- ja Louna-Amerika koige kuulsam
ja wägewam mängukoor, üle koöige maailma kuulsa kapellmeistri
Mr. Locki juhatamise all, saab teie körwu taewalikkude toonidega
kodistama ning terwe waimustuse mere meie koikide pääle wälja kal-
dama. Astuge sisse!“ Me astusime.

Sees oliwad ju pingid ja lauad, hoow ja toad täis sini—-
jakkisid. Rumm hakkas joemoodi jooksma. Siis tuliwad ka mängu—-
mehed, Browni neli musta mängumeest: Mr. Black (Mister—herra
Bläck) harmonikuga, sennor Santos (Sennor—herra) kitariga, sennor
Lerma wilespilliga ja päämees, Mr. Lock, kontrapassiga. Nendega
ühes tuli suur hunnik neiusid, ehitud nagu inglid, ehk küll seekord
mustad inglid. Mängumehed saiwad igaüks suuxe napsu ja läksi-
wad siis oma trooni pääle. Nad seadsiwad riistad hästi joonde,
ja kära algas. Harmoniku käredate häälte sekka piiksus wilespill,
nagu porsas, kelle sabaotsa näpistatakse. Kitar rögises wahele, aga
koöige wägewamad toonid tegi Mr. Lock oma kontrapassi päl.
Ta polnud weel wäsinud, oli täis joöudu ja poogna köwasti kolofoni-
umiga (Colophonium) sisse salwinud. Hirmsa jöuuga müristas ta

oma riista, nii et lubi seinade päält ja katuse päält kiwid maha
kukkusiwad.

Nooremad ja tantsuarmastajad tormasiwad nüüd koik küüni.
Ka meie joime klaasid tühjaks ja läksime sinna. Mängumehed oli—-
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wad raskes töös; nad kiskusiwad, et nende waesed riistad neil käes

aga kägisesiwad. Monikord polnud muund midagi kuulda, kui üksi

konterbassi müristamist. Mt. Lock oli hästi joone pääl. Mängi—-
jatel oli kontraht Browniga ära tehtud, et nad igakord, kui mängi—-
wad, rummis heawad ujuma. Sellepärast kallasiwad nad ka ühe
karika teise järele oma kaelarätikute taha ja tegiwad oma tööd siis

waimustusega edasi. Tants edenes. Meremehed peksiwad jalgasid
wastu maad, et kiwitükid pörandast wälja lendasiwad. Neiud hüp—-
pasiwad täis roömu, nagu oleks igaüks oma pulma pidanud. Kui

lantsu wahe oli, siis joödi ja naljatati. Mustad neiud naersiwad,
et su ühest koörwast teiseni wenis.

Kaa minule tuli hirmus julgus südamesse, teadsin ma ju, et

naene teisel pool maakera on. Ma istusin koige ilusama neiu korwale,
küsisin, mis ta südamekinnituseks soowib, wiisin ta, hästi örnalt käe

alt kinni wottes, puhweti juurde ja täitsin tema köhtu. Sääl juures
oli mul aega teda hästi uurida.

Jah, ta oli ütlemata ilus ja süsimust, nagu moni pigisiga.
Päälae pääl kaswasiwad tal lambawilla sarnased karwad poösaste
moodi. Wiimaste wahel oliwad laiad, nagu walge liiwaga kaetud,
jalutamise teed. Neiu päälagi nägi wälja nagu suur aiaplaan, mis
imelik waadata oli ja südant röömustas. Otsaesine oli sel lapsel
nii ilus kitsas, et nina juba säält wälja kaswas, kus juuksed otsa
loõppesiwad. Uudishimulikult sirutas see nina ennast püsti ja oli seda—-
moodu wolwitud, et läbi ninasoöörmete neiule otse südamepohja pääle
wois waadata. Iga pääkülje pääl oli neiul üks koörw, mis md—-

lemad nii rammusa maa pääl kaswasiwad, et nad suure, hästi lihase

seene suuruse ja kuju oliwad saanud. Nina lähedal seisis paremat
kätt üks, pahemat kätt teine silm. Silmaterad oliwad kullakarwa

kollased, mis nii peenikene wälja nägi, et see suurt wiga ei teinud,
et ripse- ja ripsmekarwad puudusiwäd. Ülepääã oli loodus sellele
tütarlapsele nii wähe kui woimalik karwu andnud. — Nüüd tuli

suukene mis pea poole ringmöötu oma alla wottis. Suus oli tal

just kolmkümmendkaks kollast hammast, püsti nagu werstatulbad,
mis ilma armuta nagu weskikiwid kallid sakuskaid jahwatasiwad.
Wana Brown ladus aga ette, ja mina waenekene ladusin aga raha
puhweti pääle. Kaks paksu mokka, nagu kaks praeworsti, palis-
lasiwad neiukese suud, kust ta mönikord keele wälja pistis ja sellega
kärbseid ära ajas, kes tema ninasoormetes edasi ja tagasi kondisiwad,

nagu Londoni rahwas Themse tunnelites. — Ilus neiu pãäkene

seisis peenikese luigekaela otsas. Keha oli tal wäga peenikene

ja oörn, misprast tä ka wanad räbalad enesele rinna ette särgi alla
oli toppinud, nii et wäljanãgi, nagu oleks tal hästi suured rinnad olnud.
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Sel ajal kandsiwad linna tarkteruwa taga, sääl, kus selg
otsa löpeb, riiete all sunri sadulaid, sest üks Parisi naesterahwa
riiete kunstnik oli aru saanud, et naesterahwastel sääl kohal wäga

wäikene woölw olla. Ta pitüdis seda wiga koiksuguste riiete
seatud sadulate läbi jälle hääks teha. Nii oli siis ka minu neiu,
sest et tal wist paremat sadulat käepärast polnud, sinna salpeetri-
ja guanokotid köitnud, mis tantsu juures hästi höljusiwad. — Käe—-
warred oliwad neiul hästi pikad nagu tindikalal; neid wois ta mitu
korda ümbed tantsija mässida. Käed oliwad tal suured nagu leiwa—-
labidad, soörmed nagu sirbid ja nende otsas küüned, mis alla poole
woölwitud oliwad, ni et neid sülitamisekaussideks oleks woinud pruu—-
kida. Pallikleit rippus tal eest kuni jalgade pääle, tagast oli ta aga
jalg lühem, nii et iga inimene tema sääremarjade üle wöis röömus—-
tada. Need oliwad oörnad nagu linalinnul. Jalad all aga oliwad
tugewad, neid ehtisiwad laiade talladega saapad. Sest neiust wöis

öelda, et ta wäga suure jala pääl elas. Hääl oli tütarlapsel mahe
ja pehme nagu lumelabidal ja riided koitksuguste paeladega ehitud.
Nimi oli tal „Dolores,“ mis Hispania keeles umbes „walurikas“
tähendab. Noh, mulle pole ta suurt walu teinud, küll aga minu
rahakotile. Suured hunikud magusaid asju ja köiksugu toitu kadu—-
siwad minu silmade eest, nagu oleks maa neid ära neelanud. Wiimaks,
kui ärahäwitamise waimustus kadunud, tuli hüppamise waimustus
tema pääle. Me läksime tantsuküüni. Sääl hüppas ta minu höl—-
mas, et saapakontsad wiltu läksiwad. Selle pagana tantsu juures
juhtusin ma önnetuseks talle ikka jalgade pääle astuma, oliwad
wiimased ju hirmus suured ja pikad. See ei teinud aga suuremat

wiga, iga pääleastumise pärast pidin ma temale walukannatamise eest
ja südamekarastuseks kallist wiina ja sakuskat ostma. Ma arwan,
et ta wist küll meelega omad jalad minu jalgade alla pistis. Nüüd

pidin ma ka oma ninarätiku neiule laenama, nina nuusata, mis ta

siis ka minn arwe pääle wäga tihti ja wägewal wiisil tegi. Kui
ta nne seda rätikut tagasi pakkus, olin ma nii uhke ja kinkisin ta

temale.
Aeg läks mööda, lambid polesiwad juba. Pilt tantsumajas

oli muutunud. Sennor Lerma, wilespillipuhuja, oli, sest et tal wäge-
wast puhumisest suu alati kuiw, nipalju krokiga oma mokkasid kastnud,
et ta takti ja nootide pääle enam waadata ei saanud. Paar takti

enne seda, kui teised pääle hakkasiwad, piiksus ta pill juba, mönikord

weel üsna teist tantsu kui teised pillid, Ka Mr. Lock jäi monikord
oma kontrapassiga suikuma. Siis läks tants ilma passita edasi.
Kui herra Lock siis korraga üles ärkas, toömbas ta ruttu ja ruttu

paari tosina sähardust wägewaid ja wolts toonisid passi pääl, et

koik ära ehmatasiwad, tants seisma jäi ja tantsijad täis hirmu
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mängijate pääle waatasiwad. Selle suure töö pääle jäi siis mees

jälle suikuma. Kui tütkk otsas oli, piiksus wilespill üksi edasi. Herra
Lerma, kes nägi, et herra Lockil magamine nii ilusasti läks, proo—-
wis seda ka omalt poolt. Sääl juures kuktkus tal aga pill suust
wälja porandale, kus ta tantsijate jalgade alla weeres ja puruks
astuti. Suure wihaga joi herra Lerma mängijatele antud rummi
üksi ära, korjas oma pillitükid kokku ja läks wana Browni juurde,
kelle käest ta pilli eest maksu noudis, sest tema palli pääl olewat ta

nii raskesti tööd pidanud tegema, et ta oma pilli löhki olla puhn-
nud, nagu ta ütles. Wana Brown, kes mehi hästi tundis, wis-
kas herra Lerma wälja, kes seda ka waikselt teha laskis, naabri
majasse läks, trepi laenas ja selle abil jälle üle müüri sisse ronis,
kus ta nüüd tantsijate sekka läks ja nii tegi, nagu oleks ta woöras
inimene ja praegu alles palli pääle tulnud.

Selle pääle kuulutas wana Brown oma mängumeestele, et ta

neile krokki enam ei anna, sest nad olewat teda ju enam joonud,
kui ristiusu pillimeestel seda tarwis olla. Selle kuulutuse pääle
ütles herra Santos oma teenistuse üles, wiskas kitari nurka ja hei-
tis ise mänguriista koörwale pöranda pääle, kus ta ka kohe sügawasse
unesse uinus. Nüüd mängisiwad harmonik ja kontrapass üksi, aga
nii, et, kui harmoniku mäng loöppis, kontrapass üksi koledat müra ja
kära edasi tegi. Sest polnud aga wiga. Kui muusika puudus, tegi—-
wad neiud munsikat, kätega tarwilist takti sinna juurde
plaksutades. Tantsida pidi aga saama!

Korraga kukkus herra Black tooli päält maha, seadis ruttu
oma lahtitömmatud harmonika pää alla padjaks ja puhtas.

Nüüd tuli wana Brown ja tegi meestega suure tüli. Ta
palus woörastelt andeks, et tal sähardused halwad mängumehed olla,
— see olewat aga koige parem ja uhkem koor Iquiques, ütles ta,
teistel kooridel ei olla mänguriistu.

Siis läks ta ja raputas herra Locki, kes toori eestseisja oli,
unest ülesse. See inötles, et uus tükk pääle hakanud oli, ja hatkas
ruttu ja ruttu oma passi nii wägewal wüisil müristama, et wana

Brown kolm sammu eemale kargas. Wanamees wöttis tal riista
tkäest ära, laskis herra Blacki ja Santose hoowi pääle kanda ja
muusik oligi otsas. Wana Brown kiristas wiha pärast hambaid.
Neiud hakkasiwad nüüd koju poole minema. Mänguga oli ka tantsu-—
lust kadunud.

Minu ingel oli ju ammugi kaduma läinud. Pääle seda, kui
ta mul nii palju raha oli maksnud, et ma sellega kaks nädalat
kuus last oleksin toita woöinud, ja ma rahakotti enam nii ruttu tas—-

kust wälja ei tömmanud, waatas ta minule paar korda koledal pil—-
gul otsa, milledes koige sügawam polgtus pöles, ja oligi paari
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minuti pärast ühe suure Hamburgi neljamastilise laewa bootsmanni
hölmas, keda ma tänase päewani selle hää eest, et ta mindsest lap—-
sest lahti saada aitas, südamest tänan.

Nendega ühes oliwad ka enamad meremehed ära kadunud.
Möned oliwad neiusid saatma, teised aga jälle uusi röömustusi
otsima läinud.

Wana Brown käis ümber ja nuttis. et pidu nii ruttu otsa
löpnud, mis juures üksi mängumehed süüdi oliwad. Herra Lerma
käis majas ümber nagu kodukäija ja otsis rummi ja krokki. Teised
mängumehed oliwad hoowi pääle kadunud, kus nad wististi kusgil
nurgas magasiwad.

Wiimaks tuli Schultzile hää motte. Ta ütles peremehele, et
me weel koju minna ei taha, käskis ühe suure ilmatu bowli (boli)
tkülma krokti tuna ja palus herra Santose kitarri — ta tahtwat ise
natuke mängida. See anti temale kohe kätte, ja kui mehe käte alt

wägewad toonid ja mehe sunst wägew laul wälja kölas, kogusiwad
ülejäänud mehed, koöigest umbes üks tosin, meie ümber, ja nüüd alles
muutus asi Browni juures ilusaks. Uksgi ei mötelnud enam laewa-
mineku pääle! Krokk toodi, sakuskat muretseti, piibud polesiwad ja
igaüks näitas, mis ta oppinud. Laulud ja steptantsud kolasi—-
wad ja käisiwad. Krotkt jooksis joögedes. Uus ja ilusam roööm
oli meeste pääle tulnud.

Koiki maailmarahwa laulusid lauldi: igal rahwal oli oma

mees, kes teda emakeeles kiitis. Wana Brown ja Franz istusiwad
meie keskel ja oliwad röömsad.

Laas oli herra Blacki harmonika wälja toonud ja prnukis teda

tasaste häältega laulusaatmise tarwis. See läks wäga ilusasti,
sest Schultz oli kunstimees kitari, Laas harmonika pääl:

Pääle seda, kui kooris Rule Britannia, Allons enfants de la

patrie, Es liegt eine Krone im grünen Rhein, O santa Lucia,
Partant pour la Syrie, Iwas in Trafalgars bay, Strömt herbei,
ihr Völkerschaaren, At night, when we are lhying down, ja köik—-
sugused muud laulud ju läbi wöoetud oliwad, ka suur Fokke
oma keeles O Wanderbeerenboom müristanud oli, töusis üks mees

üles, tes ühe laulu ühes woöoöras teeles laulis, mida aga mehed
Malay'i keeleks ära tundsiwad. See mees oli Hollandi soldat Hol-
landi saartel India archipelis olnud ja sääl selle laulu kätte öppinud.

Nüüd toöusis Laas üles ja lubas ühte laulu ühes keeles laulda,
mida üksgi ei tundwat. Ta andis Schultzile wiist üles, aitas ise
harmonikuga, imestusega kuulsin ma, kui mees, küll wist esimene ses
majas, Gesti keeles algas:
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„Kus Soome meri müristab
Ja peksab wastu kallast;
Kus kangelaste soöjahääl
Kord tungis walda wallast;
Kus soöjalipp kord lehwitas,
Mödök mehi sdi ja häwitas,
Surm waigistas suurt nälga;

Kus Taara troon sai löhutud
Ja köwem Jumal wdöitis;
Prii rahwas maha roöhutud,
Kui woöimus käed tal köitis;
Kus raudses riides rüütlil sääl
Kord pani wastu särgiwääl,
Kes sulane weel polnud:

Kus aastasajad rahwa waim
Sai ahelates peetud;
Kus see, kes wiimseid raputas,
Sai piinatulpa weetud;
Kus Wene keiser lahti löi

Need ahelad ja priiust toi! —

Tal tuhat tänu andkem!

Kus keisri haamrilöökidest
Mets, maa ja meri paukus,
Kus möni, ehk küll salaja,
Kui koer weel wastu haukus;
— Ei aidanud, need ahelad,
Nad kukkusid, ja ilusad
Said päewad edespidi;

Kus sügawates haudades,
Kus tangelased maetud,

Neist wägewatest löökidest
Said wiimsed üles aetud;
Nad kunlsid imestusega,
Mis sündinud ja roöömuga
Loöid moööka wastu kilpi;

Kus rahwas, üles äratud,
Kord jättis unewoodi
Ning aru sai, et teine aeg,
Et priius talle toodi;
Mees nurka rauad wirutas,
Waim oma tiibu sirutas
Ja taewa poole lendas;

Kus üle mäe, metsade
Hell sini-taewas särab,
Kus linnades ja külades
Weel röömus rahwas kärab;
Kus rikas pold, kus aas ja nurm

Ni lahkelt teretab; kus surm
— mu isamaal — on magus;

Kus puude warjus majake,
Mu kullakene elab:
Uts neiu, oörn kui öieke,
Kui linnul laul tal kölab; —

Kus rahwas elab auuga
Ja kuulutab ilmotsata,
Et isamaa tal armas;

Kus minul elas emake,
Kus minu isa maetud,
Kus kodu talli mullaga
Ta hand on kinni kaetud:

Sääl on mu kallis Eesti pind,
Mu süda sääl, siin tühi rind, —

Sääl on mu kallis kodu!“

Bootsmann Laas löpetas, ja toolilt üles kargasiwad kaks
meest, tuliwad meie juurde ja kuulutasiwad, et nemadgi eestlased olla.

e oliwad, aga ju kaua aega Inglise ja Amerika laewades
öitnud. —

Utks oli ligi kolmkümmend aastat ju kodumaalt ära, söitis ühe
suure Bostoni täislaewa pääl bootsmannina, teine, noorem, oli
enam kui kaheksateistkümmend aastat kodumaalt kaungel ja sditis
ühes Inglise neljamastilises täslaewas timmermannina. Nendega
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saime kohe söbraks, ja selle römu pääle joodi uus krokk ja paar
pudelit Kalifornia weini.

Selle aja sees oli herra Lerma ikka ümber käinud ja wiina
otsinud. Ta oli teda ka nii palju leidnud ja sisse wötnud, et ta
täiem kui esiti oli. Ta astus nüüd meie ette ja palus kogeldades,
nii kaua oodata, kuni herra Brown tema löhki puhutud pilli ära
maksab, siis tahtwat ta enesele uue wile osta ja köigile näidata, et
tka tema õppinud on oma isamaad kiitma.

Mr. Brown wöttis mehe nüüd turjapidi kinni ja wiis ta
kodutee pääle. Siis tuli ta tagasi ja tänas meie köigi kuuldes Ju—-
malat, et ta seekord neist meestest nii kergesti lahti pääsenud.
Meile ütles ta, et ta sunnitud olewat, neid mängida laskma, nad
olewat koige paremad mängumehed Iquiques. — Nad oliwad aga
minu arust küll ka koöige odawamad, mispärast nad Browni ja tema
pallide tarwis nagu loodud oliwad.

—

Nii läks jälle möni tund mööda. Uks Uhendatud riikide mees
oli ennast wanaks neegri naeseks teinud, ta astus ette ja tahtis
naljakaid laulusid laulda. Kdik oliwad wait, kui korraga nagu
maa alt lauluhääled kostsiwad. Hästi oli kunlda, kui klaasid kokku
löödi ja lauldi:

Las' wana Brown meid söimata
Ja palka maha tömmata.
Me täna tööd küll tegime,
Mis juures waewa nägime.
Nüüd sunnib jänu hästi jooma,
Küll homme saab ehk Brown meid pooma.

Selle laulu järele karjusiwad lauljad nagu kikkad, plaksutasi—-
wad käsa, nan need kodulinnud seda tiibadega teewad, ja siis kõ—-
las ikka kikeriki, kikeriki üle hoowi.

Wana Brown oli ju esimeste laulusönade juures üles kara—-
nud ja karjus: „Need on Black ja Santos, nad pole weel kodu
läinud, need on tarwis wälja wisata!“

Sääl koölas jälle maa alt:

„Siin keldris on tal palju wiina,
Ei ole siin meil jänu piina.
Mis ta on kokku korjanud
Ja meremeestelt orjanud, —

; Me tahame köik nahka juua,
Siis woib ta ise ennast puna —

Kikeriki, kikeriki, kikeriki!“

Nüüd sai Brown aru, et mehed keldris oliwad. Ta tormas
wälja, ja siis oliwad mehed ka paari sekundi jooksul uulitsal, kust
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nende kikeriki ikka weel kaugelt ja kaugemalt waiksel ööl meie koör-
wadesse koölas. 1:

Enam hommiku poole tuli weel salk mehi meie juurde, kes
neiusid kodu oliwad saatnud. Laulmine ja stepi tansimine oli köige
paremas joones. un

Kell neli hommiku oli hoowi pääl suurt hädakisa kuulda, nii
et meil koigil jnuksed püsti töusiwad ja süda seisma jäi. Me tor—-
masime wälja aitama. See kisa tuli ühest suurest tünnist, mis
hoowinurgas seisis. Kui me lähemale joöudsime, nägime, et Mr.
Lock, kontrapassimängija ja mängumeeste päälik, tünnis oli. Ta

oli oöhtu hullu pääga tünni pääle istuda tahtnud, tünn oli ülewalt
ilmia poöhjata, mees oli sisse kukkunud, kuhu ta, käed jalgade, pää
polwede juures, magama jäänud. Nüüd oli ta kange nagu pukk
ja karjus hirmsa häälega ja wägewate wannetega appi.

Pääle seda kui ta jälle koöndida wois, wiskas Brown ka selle
mehe wälja.

Wana Brown oli täis wiha, et ta mängumeestest Aahti ei
saanud. Ikka oli neid weel majas leida. Ta ütles, et ta sugugi
ei imestaks, kui moni weel kusgil nurgas karjuks. Wanamees lu—-
bas neid hästi ette woötta, kui nad raha ja mänguriistade järele
tulewad.

Nüüd oli aeg laewa minna, kui tööajaks sääl tahtsime olla.
Me läksime koöik ära; pall oli peetud. Kdige ilusamad neiud maa—-

ilmas oliwad meid roöömustanud, köige parem ja kuulsam mängu—-

re Felia: kui ka Loöuna-Amerikas meid oma mänguga taewa
toõstnud. —

See esmaspäew oli töö juures wäga raske ja pikk. Ohtu
tuli aga ometi, ja siis oliwad mehed wara juba koides. e

Meil oliwad söed nüüd wäljas. Laewa ruum pesti puhtaks
ja koik walmistati salpeetri sissewoötmise jaoks.

Kapten polnud meil laewas. Ta rändas Peru maal ühest
linnast teise. Kui tcda kord näha oli, siis oli ta ikka hästi palju
joonud. Ehk ta küll just mitte nii palju ei woötnud, et,ta inimeste
sekka ei oleks kölwanud, oli ta siisgi ikka hästi täs. Ule piiri ta
ei astunud, seda ei woi öelda, nii palju lugu pidas ta oma seisu—-
sest ikka. Kui aga öhtu tuli ja ta enne magama minemist weel
korra tekki tuli, siis nägi mees, kes wahti pidas, et kapten
küll enam joonud oli, kui kahele mehele tarwis oleks olnud. — üksi
rändas ta Perus ümber, ühest linnast teise, nagu ju öeldud. Ta
oli sest ajast saadik, kui me proua merde lasksime, ilma pääta ja
mdistuseta. Nägi nii wälja, et ta wiinaga üksi oma kurwastust
ja muret wähendada tahtis.
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Me wötsime jula salpeetrit sisse, kui kapten korra Limast üle
Cuzco, wana inkade päälinna, tagasi tuli. Ta oli raskesti haige
ja heitis koisse. Mis talriga oli, ei ten ma. Ta wätrises ja
jäi noörgaks. Söögi isu tal ei olnud, aga wiina pruukis ta iga
päew enam kui hää oli.

Esimene tüürimees oli nüüd laewas päämees; tema dladel
seisis koik. Me ei saanud enam ka nii palju raha, sest kapteni
lahkus oli kadunud. Tal oli ikka hirmus töstne, poyol wihane nägu
ja ei pannud ta laewa tööd ega töömehi tähele. Uksgi ei julenud
tema käest niipalju raha küsida kui ennemalt. Ka oli ta ikka oma
kois haige ja temaga raske kokku saada. Möistlikumatele meestele
oli see wäga meele järele, et nii kergesti raha saada polnud. Meil
läks ju reis Hamburgi, kus meid küll wist maha munstertati, ja
oli sääl raha enam tarwis kui Iquiques.

Nii istusime siis iga öhtu enamasti pääle töölöpu ikka laewas
koos. Sääl lauldi, mängiti ja aeti juttu, moönikord kuni keskööni.
Wana timmermann Jose oli sääl jälle digel kohal. Ta istus

luugi pääl, mehed ümberringi, ja siis saiwad waimud, tondid ja
kodukäijad kujutada. Mönikord käisime ka weel maal ja teistes
laewades.

Oktobrikun oli ju pääle hakanud, palju laewu oli kodutee
pääle wälja läinud, me olime ka mitmed wälja saatnud. Enam kui
poollaadungit salpeetrit oli meil ju sees. Uhel ilusal öhtul istusime
jälle koos tekis. Mitmete asjade üle rääkisime. Suurte tormide
üle kap Horni juures, hirmsa külma üle, mis sääl walitseb, ilm—-
arwuta ohwrite üle, mis see koht ju noöudnud on ja weel nöuab.
— Meil polnud seekord suurt hirmu kap Horni eest, sest kui me

sinna joöudsime, pidi ju suweaeg olema. — William rääkis, ta ole—-
wat kord lugenud, et üks laew sääl ühe teise laewa leidnud, mis
nii wälja näänud, nagu oleks ta juba Jumal teab kui kaua merel
purjutanud, ilma et ta sadamaid oleks näinud. Wäljast poolt
olnud ta nii laentest ära pestud, et törwast ja wärwwist ainult weel
wäga wähe näha olnud. Tüürimees käinud paari mehega tema

pääl, sääl olnud koöik wanad, enamasti halli habemetega mehed,
koigil kasukad seljas. Nad olnud wäga lahked tüürimehe wastu,
rääkinud aga keelt, mida keegi polla osanud. Ingliskeelt pole üksgi
neist rääkinud. Ka laewatekk ja alumised jooksjad nöörid (laufen—-
des Gut), wandid ja taalreepid olnud merelaentest ära pestud, wii—-

mased ilma toörwata. Mehed ja nende riided olnud nii imelikud ja
seda moodu tehtud, nagu neid tüürimees kunagi weel polnud näinud.
Mehed pidannd seda laewa „lendawa hollandlase“ laewaks, tcised
jälle üheks Wene wallaskalapüüdjaks, kes wäga kaua merel ümber
hulkunud.
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Wana Jose ütles, wäga woimalik olla, et see lendaw holland—-
lane oli, sest et see ju alati Häälootuse kapi ja kap Horni wahel
ristlewat. ; ;

Nüüd tuli jutt lendawast hollandlasest. Uksgi ei uskunud seda
wanal ajal nii usutud juttu enam, muud kui Jose ükst wandus
selle pääle, et ta teda näha olla saanud, wiimast kord Atlandi merel,
öö enne seda, kui ta laewa oli kaotanud. Siis rääkisiwad mehed
üks seda, teine teist, mis nad kuulnud.

Lendawa hollandlase üle on ju ka niipalju kirjutatud, temast
seda ja teist räägitud, et tema üle suur hunik kirjandust ilmas on.

Ühe järele olewat ta Terneuzeni mees, teise järele jälle Amsterdamist
pärit. Uks nimetab teda van der Straateniks, teine van der Veldeks,
kolmas ja neljaks annawad talle jälle teised nimed. Ta olewat
Indiast tulnud, Häälootuse kapi juures öhtutormid saanud, nii et
ta sääl ju mitu ja mitu nädalat ristlenud, ilma et ta kapist mööda
oleks saanud. Ta wandunud taewa ja maa kokku ja iseennast porgu
pohja. Korra wandunud ta jälle hirmsasti ja kiristanud, et ta, kui
ta ka wiimse päewani ristlema peaks, ometi mitte järele ei jätta,
ja kui ka kuradid ja Jumal ise talle wastu panewat. Sääl kola—-
nud hääl temale ja laewameestele koörwa: „Ristle siis ilma rahuta
kuni wiimseni päewani mere pääl. Rahu ei pea sul olema, ei pea
sa oma maad nägema, enne kui sinu üksik poeg sind üles otsib ja
sinule selle kalli reliikwia (Reliquie) Onnistegija haua päält, mis
sul kodus kapis seisab, laewa toob. Sa pead igaweseni ajani
merel hulkuma, surma järel igatsema ja koöigile laewadele, mis sinu
tee pääl on ja millele sa ennast näitad, pohjaminekut tähendama!“

Ühel oöhtul hilja ömmelnud tema naene kodus Terneuzenis ja
motelnud oma kadunud mehe pääle. Ta oli ju nii kaua ära, et
kindel oli, et ta merepöhjas puhkas. Wäljas hulunud köwa tuul
mere poolt ja raputanud akna luukisid. Wäike kaheaastane poeg
maganud woodis ju ammugi. Korraga kuulnud naene, et akna külge
koputatud. Luuk olnud lahti, ja näinud ta sinna waadates akna
taga walget nägu, just nagu tema mehe nägu ja kuju. Akna kisku—-
nud kange torm lahti ja lennanud üks paber tuppa, kuhu tema mehe
käekirjaga kirjutatud, et ta raske patu pärast mere pääl ristlema
pidada ja ainult poja läbi ülewal nimetatud moodul päästetud
saada woida.

Kui poeg siis suureks kaswanud, läinud ta isa otsima.
Uhe kirjaniku järele on ta isa leidnud ja päästnud, teise järele mitte.

Moöne kirjaniku järele olewat kapten poissmees olnud ja see
hääl talle kuulutanud, et ta iga seitsme aasta järele aga kord maale
minna tohib ja sellelähi päästetud saada woöib, kui üks ilmarikutud
noor ja Jumalat kartja, puhas tütarlaps, ehk ta küll teab, et kapten
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ära wannutud pool inimest, pool waimu on, teda priitahtlikult
meheks wötab ja temaga ühes laewa läheb.

Möne järele on lendaw hollandlane juba päästetud, monede
järele hulgub ta weel ümber.

Teiste järele peab ta nii fkaua ristlema, kui ta ihu mulda
puutuda saab, siis woida ta surra. Selle järele on Saksa kirjanik
W- Hauff ka küll wist oma ennemuistse jutu „Waimude laew“

kirjutanud. ;

Jutud lendawast hollandlasest on järgmisel wiisil tekkinud:
Pääle Amerika ülesleidmist 1492 aastal Christoph Columbuse

(Cristobal Colon) lähbi, kui ka Hollandi laewad sääl käima hakka—-
siwad, olnud Amsterdamis üks kapten, nimega Berent Foklke. See
olnud üks hirmsa julgusega, wiaa tark mees, aga toores, nagu
ütsgi fkapten sel ajal. Köik mehed, kes tema all söitnud, kutsunud
teda täieks kuradiks. Nad rääkinud kodus, kuidas ta merel hirm—-
sasti wandunud ja Jumalat teotanud, kuidas ta neid piinannd jne.
Sel ajal oliwad mered tundmatad, diget merekaarti polnud. Oöseks
tehti sellepärast suured purjud kinni, ainult wäiksed alumised jäid
üle, millede ees laew triiwis. Meremehed ei julenud pimedas suurt
soitu wodra wee pääl teha. Berent Fokke oli aga mees, kes ka
ööse purjud juures pidas ja edasi kihutas, nagu tänasel päewal,
kus mered tuntud on. Ta tundis passaattuulte abi laewasdidu juu—-
res ära, oli ka mees, kes tormisgi nii ruttu purjusid kinni teha ei
laskuud, waid pintshis, mis ta wöis. Kas mehed ka mönikord üle
parda lendasiwad ehk mitte, kas nad märjad ehk kuiwad oliwad,
sellest tema ei küsinud. Selle öösise purjutamise ja hirmsa pintshi-
mise töttu tegi Berent kaks korda rutemad söidud kui teised kaptenid
sel ajal. Tema laewaomanik woitis tema läbi pohjatu summad.
Teised kaptenid, kes aru saada ei suutnud, kuidas ta nii rutulised
reisid tegi, möotlesiwad moned tdesti, et ta kuradiga kontrahi
teinud. «

Me peame tähele panema, mil ajal see oli. Sel korral oli-
wad mehed, kes ülikoolid läbi teinud ja doctorigradusega säält wälja
tulnud oliwad, ebaustlikumadkui tänapäew wanad saunanaesed. Targe—-
mad kaptenid, kes nii wäga ebaustklikud polnud, kiitsiwad seda juttu
ka toeks. Nad ei woinud ju tema pikemaid reisisid muidu seletada.

Nii mötles koik Amsterdami linn, et Berent Fokke oma skuradile ära müünud olla. Mehed, kes tema laewas oliwad olnud,
tegiwad asja weel hullemaks, kui ta ju oli. Möned tahtsiwad
ennast sellega kiita, mis nad koik wälja kannatanud ja mis tublid
mehed nad oliwad; teised, keda küll piinatud, laimasiwad kapteni
wiha pärast. Siisgi leidis Berent ikka mehi, sest ta maksis enam

kui teised, oli tal ju suurem woli omaniku poolt kui teistel.
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NKord läks see tubli meremees siis ka hingede ja hiirtega, küll

wist oma julguse pärast; pöhja — kus kohal? seda ei tea üksgi.
Nüild räägiti muidugi, kurat olewat talle järele tulnud, kontrahi
ae olewat löpul olnud. Wiimaks oli üks teda siin, teine säãl
näinud. Suurte laentega, uduga jne. on ju paljn näha, mis sääl
pole, päälegi weel, kui, nagu mere pääl, monikord surm lähedal ja
igaüks kärsitu on. Ebausk aitas kaasa:

See sisu jöudis kirjanikkude kätte, igaüks luuletas omal wiisil
jüurde, mis ta oskas, nimed leiti ja anti ja „lendaw hollandlane“
oligi walmis — DTal olewat uduläew, udn käiwat laewa ümber,
ees klüwerbbomi all pölewat latern, nagu see wanal ajal, kus weel
rohelist ja punast küljetuld polnud, oli. Waimud roniwat tal mas-

tides, igaüks, kes seda laewa näha, kaotada oma laewa jne. Uduajal
on ka wast moönel udupilwel laewakuju olnud, on ju pilwedel taewa

almser kujud· Nii on need jutud „lendawast hollandlasest“
elklinud.

Nüüd ütles Schultz, ta tahtwat ühe jutu rääkida, mis ta ühest
Saksa ajakirjast lugenud ja mis, nii imelik kui ta on, toe pohjal seista.

See on nüüd kümme aastat tagasi, kui ma seda juttu Schultzi
suust kuulsin ja püüan ma teda nii hästi järele rääkida, kui ta mulle
meelde on jäänud· Nimed olen ma aga unustanud, ohwitseride
nimed üsna, laewa nimi oli küll wist „Niobe.“

Schultz algas:
„ühel ilnsal suwisel öhtul istusiwad ühe Saksa sojalaewa tekis,

mis Kieli linna ees ankrus seisis, selle laewa ohwitserid koos, maalt

woödraks tulnud herradega ja preilitega. Röömus jutt ja naermine
koölas üle teki. Paari päewa pärast pidi enne laewa mereleminemist
Kielis ohwitseride pall antama ja sellest sääl räägiti palju.

utks noor vohwitser, muidu koöige roöömsam ja lustilikum, oli
sel dhtul wagasem kui muidu Ta ei teadnud isegi, mis tal puudus.
Imelik kurb tundmine röhus tema südant. Ta tousis istmelt ülesse
jawaatas üle laewareelingu wette. Korraga kargas ta reelingu
äävrelt tagast, nägu lumiwalge. Teised, kes nägiwad, küsisiwad,
mis tal wiga, mis ta näinud, et ta nii ehmatanud wälja näha. Ta
eitahtnud esiti rääkida, wiimaks aga ütles ta, naeratada püüüdes,
ta olewat näinud/ et üks kuju wee seest üles toöusnud, tema poole
käed sirutanud ja teda nagu oma juurde tömmata tahtnud. Ohwit-
serid naersiwad, koik jooksiwad reelingu juurde, wees polnud midagi
näha. Nad pilkasiwad oma sopra noorte ja ilusate näkineiudega,
püüdsiwad weel naljakaid juttusid ajada ja pallist rääkida, aga kui—-
das juttu ka käänati, koik motlesiwad ometi selle imeliku kuju pääle,
mis noort, koigist armastatud ohwitseri oma poole oli tömmata

tahtnud, ja jutt weeres jälle selle pääle tagasi.
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Utks wanem laewa-ohwitser tegi wäga tosise näo ja ütles, et
igakord sähardusi ilmutusi tuulde lüũüaeitohita. Ta teadwat wga
hästi, et tema söber mitte ebausklik pole, taise vlewat ebausust ka
wäga kaugel, aga ta olewat ju näinud, sessamas laewasgi ninud,
et onnetused monikord ennast ette nitawat. Selleprat oleks ka
tema nou, et tema sober edespidi hästi ettewaatlik peaks olema.

Nüüd palusiwad koik teda, rääkida, mis ta ses laewas ära
elanud ja mis önnetus ennast ette nãidanud

Ta mdotles siis paar silmapilku järele ja algas:
18. aastal olime selle laewaga Ohtu-Indias ja ootasime

sääl käsku, kuhu purjutada.
See oli ühel ööl, wahid oliwad üles seatud, wahtipidaja ohwit-

ser kondis taga teki pääl. Korraga kolas eesmasti juurest sähar
dune pauk ja ragin, nagu oleks raske asi, nimelt üks raa wdi steng,
mastist tekki kukkunud. Wahid jooksiwad sinna kokku, sest mehed
oliwad koik seda kuulnud; laternad pandi pölema, — tekis polnud
midagi näha. Ka takelaash (Takelage) seisis ilmpuutumata ülewal.
Ohwitser otsis wahiga weel koik läbi, mitte midagi wiga polnud
sündinud. Hirmus pauk jäi seletamata.

Ihel teisel öösel kuulsiwad wahtipidaja ohwitser ja ka mehed,
kes teki all oliwad, nagu oleks ilmatu hulk wett kestklaewas tekki
kallatud. See oli sähardune wee kolin, nagu suur ilmatu laene seda
teeb, kui ta end laewa pãle wiskab. — Ohwitser wahiga waata-
siwad järele, koik oli kuiw, koik waikne, nagu sadamas ikka. Ka
see asi jãi seletamata. ;

Uhel päewal loõunaajal koöndisiwad ohwitserid taga kwaterteki
pääl päewapurju all ja ajasiwad juttu. Korraga kuulsiwad koöik, et
taga üle achterpeegli üks raske asi, nagu möne inimese keha, wette
kukkus. Sääl polnud üksgi seisnud, üksgi asi ei puudunud. Ka
sellele ei leitud seletust. —Nü jai koöik. —

Sel ajal oli Europas tahe wiigi wahel tüli töusnud, soda
oli oodata, ja laew sai kasu, silmapilk üle mere Europasse purjutada.

Merel, purjude all, oli ühel ·öösel eesmasti juures suur pauk
ja tolin Ees-bramraa oli tekli kulkunud, otsaga lãbi teki löönud,
kus juures üks mees, kes säl seisma juhtunud, surma leidis. See
pauk kolas just nönda nagu enne sabamas, ja tuli koigile juhtu—-
mine Ohtu-Indias meelde.

‘

Laew purjutas edast. Ilmad-oliwad hirmus tormised Ühel
öÿösel mässas hirmus marutorm. Meri tohises ja mdirgas imber—-
ringi, ta toõstis laened nagu ilmatud mäed taewa alla. Säãl sün—-
dis tüüri juures wiga. Enne kui·see hääks tehti, kuklkus laew nii
laenete sisse, et need teda matta tahtsiwad. Surm oli köigil suu
ees, laewiga silmapilt kapseisimas: Kui ta pärast jälle dige tee
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pääle seati, leiti, et laened neli meest üle parda oliwad wiinud.
Aitamine ei olnud mdoimalik, nad uppusiwad ära. — Jälle tuli
meestele meelde, missugust weekohisemist nad öösel Ohtu-India sada-
mas oliwad kuulnud. See koölas just nöndasama.

Ühel ilusal päewal woeti loöunaaeg päewakörgus. Esimene
nawigatstoni- (Navigations-) ohwitser istus kaksipidi taha teki pääle,
et ta laewa höljumist nii ei tunneks ja sekstanti (Sextant) kindla—-
masti hoida saaks. Säält kukkus ta korraga, enne weel kui keegi
talle appi minna sai, üle parda ja oli kadunud nagun tinatükk, mis
wette tkukkub. Päästmiseröngad wisati muidu üle parda, ta ei tul—-
nud sugugi enam wee pääle. Ka see juhtumine tuletas ohwitseri-
dele meele, et sadamas niisama üks raste asi tagast, nagu inimese
keha, üle parda kukkus.

Me tulime Enropasse; sojakära oli sel ajal üle läinud, igas
paigasrahu. no 2—

Seda, mis ma rääkisin olen ma ise siin laewas läbi teinud,
löpetas wana ohwitser oma jutu.

Köik selts oli nüüd tosiste mötetega. Seda ja teist räägiti
weel, siis läksiwad woöörad maale.

—

Paari päewa pärast oli maal suur pall. ks koõige lustiliku-

matest oli see noor ohwitseer, kes wees kuju oli näinud. Ta tantsis
wäga palju oma pruudiga, ühe rikka wäeülema tütrega, kes ka sel
öhtul, millest ülewal räägitud on, laewas woödratks oli olnud. Ohwit-
seer pidi aga sel öösel weel laewa minema, sest tal oli hommiku—-
waht pidada. Kui ta pruudi Jumalaga jättis, oli pruudil imelik
kurb ja raskesti südant röhuw tundmus, nagu näeks ta oma peig-
meest wiimast korda. Nad andsiwad üksteisele sund, ja ohwitser
sditis laewa. Ta oli täis römu ja lusti; tulewiku onn täitis tema

südant. — Ta sditis ära paadiga, ja ei saanud teda üksgi inimene
enam näha. Madrused, kes teda laewa juurde oliwad soudnud,
räätkisiwad ta olewat, kui laewætrepi pääãle astuda tahtnud, korwale
astunud, wette kukkunud ja nagu tina, nagu oleks teda keegi kiskunud,
pohja wajunud- Ta jäi kadunuks, ei olnud ta kehagi enam leida.“

;

Schultz loöpetas oma jutu. Me rääkisime weel palju selle üle.
uUks uskus, et niisugune ilmutus woöiwat dige olla, teine ütles ei.
Schultz, bootsmann, Charley ja mina mone teisega jäime selle juurde,
et mönikord sähardune asi kogemata kombel sündida woöib. Kui ta

siis kirjaniku kätte puutub, aitab see hästi juurde, on ju paber wäga
kannatlik ja ei karju kirjutamise junres wastu· Wiimaks läksime
magama.

Nii tegime ikka tööd; laew hakkas ju warsti täis saama.
Uhel öhtul olime just päewatöö loöpetanud. Me seisime weel pese—-
matalt suure luugi juures; kaks salpeetri lihterit oli laewa koörwal.
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Korraga tuli koöigil nii ette, nagu oleks grotmastist, ülewalt mars—-
raa päãlt suur must tükk kukkunnd. Weestoli suurt pahwakat kuulda.
Esimene tüürimees jooksis kwaterteki päält ette ja karjus: „Jim
(Dshim), kus on Fim? JFim kukkus üle parda!“

Jim, laewapoiss, Peedi ametiwend, tuli eest kesklaewa ja üt—-
les: „siin ma olen!“ Me jooksime sel ajal reelingu äärde ja waa—-

tasime wette. Wesi kohises weel, walged mullid tuliwad wee pääle,
aga näha polnud midagi. See teadmata asi oli ju laewa ja ühe
lihteri tagumise otsa wahel merde kukkunud. Ka Peru mehed lihte-
rites oliwad kuulnud, et üks suur asi üle parda kukkus. Nemad
waatasiwad ja otsisiwad bootshaagiga wees, ei leiduud aga midagi.

Esimene tüürimees oli enne seda laewapoisi Jim'i ülesse üht
purju tseisingut, mis wähe ripakile olnud, kinni tegema saatnud.
Seda oli Jim, wäga tubli ja weist köigist armastatud poiss, ka
teinud. Nüüd rääkis tüürimees, tema arwates olnud, nagu oleks
Jim ülewalt üle parda merde kukkunud. Tüürimees oli üsna kärsitn
ja ka meie koik olime ehmatanud, kui ta karjus, et Jim kukkus.
See kisa tungis meil lähi südame. Me täisime ülewal mastis ja
otsisime koik läbi, kas sääl ehk moni polt woi teine asi puuduks,
mis üle parda oleks woinud kukkuda. Takelaash oli terwe, iga asi
seisis omal kohal. Wiimaks läksime oma kambrisse ja joime selle
ehmatuse pääle sunre napsu.

Ma ei tea ka sugugi, mispärast me selle asja juures nii wäga
ehmatanud olime. See pole ju laemas suur asi, kui moni ast üle
parda kukub; seda tuleb tihti ette. Kui sadamas ka mees üle parda
kukub, pole see suur asi. Sellepärast ei ole suuremalt ehmatada tar—-
wis; mees tommatakse jälle laewa. Ma ise olen kord Ohtu-Afrikas
Forkados riveris (üüks Nigeri joe harudest) üle parda kukkunud, kus
laew suure rutuga edasi läks ja suur weejooks moööna ajal mind
nagu pudeli korki mere poole wiis, ilma et ma wäga ehmatanud
oleksin olnud, mulle tegi see päälewseda weel nalja, kni ma ju pro-
pellerist üles peksetud weest priiks olin saanud. Kui mul aga wii—-
maks meelde tuli, et ses joes ka sähardused soöbrad, nagu krokodilid
ja wee ussid (Wasserschlangen), elawad, stis muidugi löppes nali otsa
ja ma tänasin Jumalat, kui jälle paadis istusin. Ma polnud mund
sääl juures kaotanud, kui ühe puutkinga, mis häbematal wiisil minu
juurest ära pögenes ja mere poole ujus. Selle pääle trööstis mind
aga jälle suur naps, mis mulle türimees, kelle süü pärastmasisse
kukkusin, andis ja teine weel suurem, mis ma lewatohrrtrisplalesain. Ses önnistatud maanurgas ei tohi mehed märjaks saada,
muidu on külmatobi (Fieber) ja sellega tihti surm käes. Kui seda
aga ometi on juhtunud, stis on rumm wdi konjak (Cognac) koige
parem rohi.
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Siin Iquiques oli meil aga küll wist Schultzist räägitud jutt

wer mötetes, sellepärast langes see lugumeile nii raskesti südame
pääle. ;

Kapten oli ikka weel haige. Laew sai meil täis ja läksime
256. otktobril 1891, ühel reedel, merele. Meid aitasiwad teised wälja.
Rummi pudel käis tihti ringi ja kölas terwe sadam röömsatest laulu-
dest ankru hiiwimise ja purjude heissimise juures. Mönegi hää sobra
ja meie suguwennad jätsime sinna, mönele- tlesime jällenägemise
pääle Hamburis. Ka Brown ja wana Franz, ·Santos, Lerma,
Black ja Lock oliwad Jumalaga jäetud. Röömsad meremehe laulud
koõlasiwad, paadid · soudsiwad tagafi, —kes koige esiti sadamasse
joudis, sai Browni käest prii joogi. Me jäime üksi mere pääle,
kurss oli löuna poole, ja hakkas wana „Souvenir“ jälle merd kündma.
Köik oliwad röömsad, läks ju reis kodu poole — Europasse. —

Iquiques olime 79 päewa olnud, Londonist olime ju 480

päewa ära. ; ;
Wana timmermaun Jose kuulutas õhtul prohweti näoga, see

olla jälle halb ettetähendus, et me xeedel merele läinud olime. Ta
olewat ju näiuud, et siis, kui laewad reedel merele lähewad, palju
oönnetust juhtuda. Ta rääkis koöiksugu juttusid ja tegi möne mehe
päris kartma. ;

Loöuna poole purjutades wöoisime esiti passaattuult pruukida.
Saared Felix (Feliks) ja Ambrose ning pärast Juan Fernandez
jäiwad meil tüürbord küülge, ehk me neid küll näha ei saanud, sest
et nad kaugel, kaugel meres oliwad· Meil ei sündinud laewas ta
midagi, mis tähelepanemise wäärt oleks olnud. Tehti tööd, laewa
eluläks wagusal wiisil edasi. Kapten oli haige, teda polnud enam

näha. Tekis ta käis paari korda, kus ta pool tundi istus ja siis
jälle fajutisse kadus. ni ;

Kajuti poiss Bob rääkis; kapten olewat enamasti kois. Sääl
rääkiwat ta mönikord iseenesega ja joowat ikka wiina. Kui ta palju
wiina wotnud olewat, siis olla a küll, muidu olewat ta wäga
kuri. Ainus jutt tema ja tütre wahel olewat kadunud proua üle—
Siis olewat lapten wäga murelik, ja seiswat tal pisarad silmis.
Kui aga tütar ra minna, joowat kapten jälle palju wiina, ja siis
ei olewat ta enam nii murelik, Tal ei olewat mitte joudu enam,
ka ei tahtwat ta süüa. Herra Windhamija tütre palumise pääle
sööwat ta wahel, see ei jäääwat talle aga sisse, sest tema koöht olewat
üsna rifutud.

Tema, Bob, kuulnud kord, kui kapten ·herka Windhamile öel—-
nud: „Waadake hästi järele, herra Windham, et me laewa, ladungi
ja inimesed õigel wiisil kodu saame, minust Teil abi pole. Ma ta-
haks hää meelega, et me kodus oleksime, ja arwan, et see minn—-
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wiimane reis on. Hamburist soidan ma kodu ja tahan muretseda
selle eest, et Teie minu asemel seda laewa edasi juhite. Minu joud
on murtud.“ in

Herra Windham öelnud: „Te teate küll, herra, et ma Teile
ja teistele selle laewa omanikkudele truu teenerolen olnud. Selle-
pärast palun ma, mitte pahaks panna, kui ma ka see kord Teie hääts
ütlen, et kui Teie mitte ei söö ja nii palju wiina joote, Teie küll
wist mitte Hamburgi näha ei saa. Laewa teenistus saab igapidi
tähele pandud. Kui Teie surete, müüakse see laew ära, uuel omani-
kul on ise omad kaptenid, ja selle pärast arwan ka mina, et ma selles
laewas oma wiimase reisi teen.“

Selle pääle pole kapten midagi wastanud, waid joonud aga
pääle tüürimehe äraminekut jälle suure klaasi täie whistyt, ohanud
ja heitnud koisse. n

Sest oli aru saada, et asjad kurwad oliwad. Me ei teadnud
isegi, mis me kaptenist pidime mötlema. Et see mees säharduse tütki
teeb ja ennast nii unustab, see käis üle meie möistuse, ja poleks ·me
paari kuu est üksgi seda uskunud. Et naese surm teda niimaha
loi, on imelik. Surema peab ja igaüks, kes sündinud on. Et ühe
armsa inimese surm teisele muret teeb, on ju tösi ja inimlik, aga et
ütks inimene, päälegi mees, ennast sest kurwast juhtumisest nii
maha lüüa laseb, et ta koik ja iseeennast unustab, seda ei tohiks olla
Elawatel on suuxem digus, kui surnutel, ja oli kaptenil ju kats
last, ta oleks nende najal ennast ülewal hoida woinud:

Niüi purjutasime Chile (Tshiile) randa mööda ikka löuna poole,
kuni me 22. nowembril kap Horni koörguse pääl olime. Meil oli
ju mitu päewa hommiku tuul olnud, mis meile hää oli: nüüüd aga
Horni juures oli see meile nina pääle wastu. — See onime—-
lik asi, et sääl ikka üks woi teine mäss laewale juhtub- On tarwis
öhtu poole purjutada, siis on öhtu tuul pääl, ümberkäänatud jälle,
kui hommiku voole tarwis purjutada. — Nii hakkas siis ka meil,
eht tüll suwe aeg, (Jumal hoidku talwise aja eest, kus külm äxa
tappa tahab), tuul köwemasti ja köwemasti hommikust puhuma.
Me ristlesime wastu, pidasime purjusid juures, mis woimalik: ei ai—-
danud midagi. Brampurjud oliwad ammugi kinni, nüüd reewisime
ka ülemised marspurjud. — 3 u

Kap Horni linnud, köiksugused kajakad, suured merelinnud, nende
kuningad — walged albatrossid, öpetajad (Pastore) — mustad lin-

nud, mis nii tösiselt käwad tekis edasi sammuwad naau kixikherrad,
kellest nad ka oma nime meremeeste suust saanud, lendasiwad laewa
ümber ja tuliwad tekki. See wöib olla, et looduse uurijad wiima—-
sid lindusid teise nimega nimetawad, ma ei tea seda; meie mereme-

hed kutsume neid öpetajateks. Nemad ja albatrossid tulewad tihti
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laewatekki, nagu öeldud,ja meie Charleyoli julge albatrosside püüüdja.
Wiimased pole sugugi kartlikud, waid hakkawad mehele, kes neid
püüda tahab, wastu. Nad lööwad oma tiiwade ja nokaga sähardused
hoobid, et moöni mees selja pääle kukkub. Wanal ajal pidasiwad
meremehed albatrossisid pühaks, ja pidi sel mehel woi laewal, kes

sähardust ära hukkas ehk kus kohal ta hukati, suur önnetus juhtuma.
Nüüüdsel ajal lööwad mehed neid aga küllalt surnuks sulgede pärast.
Liha ei pruugita, on ju merelindude lihal hirmus halb raswamagun
juures. Need samad albatossid peawad ka sel waesel mehel, kes üle
parda ja weel wees ujub, päälae nokaga puruts lööma ja pääajud
wälja sööma. Seda ütlewad meremehed näinud olewat. See woib
ka ehk olla, mina pole seda mitte näinud, Charley lähenes neile
suurte lindudele seljatagast, tasa nagu indiaanlane. Siis sai ta

kohe linnu kaela kätte ja käänas selle ümber. Sääl juures oli kisa,
kära ja sulgede lendamine, nagu lumesadu; möoni kord oli mees ja
lind moölemad tekis maas, kuni wiimaks linnule ots sali. — Horni
junres nägime ka küll wallaskalasid, kes Loöuna- Jäämerest sinna
oliwad tulnud. Need oliwad pottkalad, paksude ninadega.

125. nowembril, ühel esmaspäewal, olime jälle terwe päew
suurte shlaagidega ristlenud. Oöse läks tuul weel waljumaks, me pi-
dime ülemised marspurjud kinni tegema. Tuul puhus wägewasti,
öö oli kottpime, meri jäle suur. Kui me grotmastist diense mars-

raa päält ju maha ulime, karjus esimene tüürimees tekist hirmsa
häälega: „Tulge ruttu maha, mees üle parda, üks mees kukkus üle
parda!“ Sããl juures wiskas ta pävstmise röngad üle parda ja bras—-
sid lahti; et me ruttu ümber brassida wdiksime. Me olime ka ruttu

teklis, brassisime ümber, kus juures laew hirmus suures laenes mäs—-
sas ja wett üle wöttis, et aga kohises. See oli tosine silmapilk.

air tegi fahe eest tööd, oli ju inimese elu kaalu pääl. Ei me

näinud, ei leidnud midagi.
Jim oli wiimseks ülesse grot ülemise marsraa pääle jäänud ja

säält leekülje päält merde kukkunud. Kui nüüd tüürimees küsis:
„Jim, kus on Jim? gJim kukkus üle parda!“ stis kolasiwad tema
sonad just uönda, ue Iquiques sel dhtul. Meil läts külm tund—-
mine läbi südame. See oli ometi hull ja ime, kuidas see nii sel-
lega kokku juhtus, ja just säält samast kohast oli ka Jim kukkunud,n me Iquiques selle musta tüki sisse kukkuma nägime. — Nüüd

sai otsitud ja kuulatud, kikritega ja pikasilmadega waadatud ja koik
tehtud mis woimalik, et poissi leida. Koöik oli ilma asjata. Kuni
hommikuni ristlesime selle koha pääl, ja kui stis walgega ka midagi
näha polnud, pidime jälle hommiku poole pidama ja edasi ristlema.
uks mees oli laewas wähem, üks ohwer merel kap Horni juures
enam. See tubli poiss, kellest tubli meremees oleks saanud,
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oli Fadunud, külma weehauda langenud: —Kapten ise tuli ööse
tekkli ja kamandas ning otsis suure pikasilmaga, nii haige kui ta oli.
— See sündis öösel 25/26 nowembril, esmaspäewal teisipäewa
wastu. Ao— ; — 1 1—

li

Kui Peet peidukoha pält üles otsiti ja seda kuulis, oli ta
wäga ehmatanud. Ta pidas Jimist suurt lugu, ja oli seda ikka
imestanud, et wiimane kdik tööd nagu mees kaasa tegi, julge ning
palju madruse töösid juba kätte öppinud oli ja oskas. Tema
Peet, ei osanud mitte midagi, oli rumalam kui laewa tulles. Kui
tormi ajal suur töö ehk manöwer oli, siis peitis ta ennast seasulgu
ära, pidas sea kaela ümbert kinni ja nuttis:

Nüüd öelnud ta madrusele Alex'ile: „Waadake, Alex, nüüd
woite ometi koik näha, et ma targem olin kui Jim. Kui Jim ka

mitte ülesse poleks länud, oleks ta praegu weel elanud. nagu
mina.“—

Peedile tuliwad nüüd ka teised päewad. gJim oli seni ajani
madruste järele känud ja laewapoisi tööd oma ölgade pääl kandnud.
Peedil oli aga sigade ja lammaste talitus ees. Proua pärast ei
lubanud tapten, et teda wägisi tööde juurde, mida ta teha ei jule—-
nud woi ei osanud, sunniti. Nüüd oli aga proua surnud, kapten
haige, herra Windhami käes pääwoli. See laskis siis ka sea ära

tappa, sulu ära puhastada ja sundis poissi laewa töö juurde. Ta
ütles poisile, et ta küll ju enam kui aasta herra-päiwi laewas ela—-
nud olewat, nüüd olla need otsas. Peedil polnud töö küll mitte
meele järele, aga ei aidanud midagi—

Herra Windhamil oli ka wäga digus. Jim oli Peedi eest
ju tüllalt karanud. Wiimane oli tubli noor poiss, ja et wiimaks
wanemad mehed tema eest jooksma ja kargama pidiwad, tema nagu
wana Israeli rahwa eeswanem woi patriarch karjust mängis, see
ei läinud muidugi korda. Poiss peksti lamba laudast wälja ja pidi
tööd tegema. Nüüd sai ta aru, mis kellad oliwad löönud. Ta kae—-
bas nuttes oma häda, et tema koige paremad söbrad laewas surnud,
haiged, ära uppunud ja tapetud olla.

Wiimaks saime kap Hornist mööda, torm ja meri jäiwad waik-
semats, nagu oleks nad ohwri läbi waigistatud. Meil sai kurss
pöhja-hommiku streek pöhja (NEbN) pääle seatud, ja purjutasime
nüüd mööda Loöuna-Amerika hommikuranda ülesse pöhja poole.
Mida enam pohja poole me jöusime, seda soojemaks saiwad ilmad.
Faltland saared jäiwad meil baktkbord külge; hommiku tuul, mis
itka weel puhus, aitas meid ilusasti edasi. Me saime jälle löuna-
hommiku passattuule, mis meid ruttu edasi puhus. Nüüd oliwad
ilmad palawad· Idulupühade ajal purjutasime Brasilia ranna äärt
mööda edasi. Pühad lätsiwadtasaselwiisil mööda. Kalkutas oli-
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wad Idulud ilusamad kui nüüd. Sääl elas weel proua, kapten
oli rõömus, ja tuli meileniĩ moönigi hää suutäis tagast..

131. detsembril 1891 olime kap San Roque (SanRottk) kor-
guse pääl. Kapten oli nüüd raskesti haige. Siit läks meil kurs
pöhja poole. 4 januaril 1892 purjutasime jälle üle maapoolitaja.

Laupäewal, 11 januaril pääle löunat, ju hästi öhtu poole,
tuli kajutipoiss Bob suure kisaga tekki·. Ta karjus, kapten olewat
surnud. Tüürimehed jooksiwad waatama, ja oligi diane Tütar
oli kajuti pöranda pääl, minestanud, pikali maas. William, kes
kois oli, kargas wälja, kaotas oma pää ja jooksis nagu poollolli
ümber. Mis esimene tüürimees, herra Windham kartnud, oli sündinud.

See oli önnetu reis. Muidu oli koik hästi länud, aga neli inimest
oli juha selle reist pääl oma elu kaotanud, eht küll üks oönnetuse lähi.

uksgi polnud näinud ega kuulnud, kui kapten suri, ka tütar
mitte, kes suures kajutis istunud ja naesterahwa käetööd teinud:
Neiul olnud wiimaks imelik, et isa juures koik nii wait ja wagane
olnud. Ta läinud waatama ja leidnud siis, et surm oma töö ju
ära teinud. — Ihu polnud weel külm, ja töstsime kohe surnu koist
wälja, et wiimaks, kui ihu kangeks jääb, ka sähardust piina pole
teda wälja saada, kui kadunud timmermanni kehaga Kalkutta reisi pääl.

Madrus Paddy (Jiri mees), üks wäga maias mees wiina pãäãle,
kes parajasti tüüris oli, pakkus ennast surnut pesema, ta tundwat
seda tööd hästi, sest ta olewat korra häda ajal ühes suures Lon—-
doni haigemajas surnute pesija olnud ja oskawat nendega paremasti
ümber käia, kui oma lastega. Pesemise tarwis olla tal piiritust waja,
ütles ta. Tüürimees, kes surnu esiti suurde kajutisse pöranda
pääle maha panna lasknud, oli sellega rahul ja ütles Williamile,
mehele wälja anda, mis sinna juurde tarwis.

Muidugi oli Paddy waletanud, et ka haigemajas teenistuses 01-
nud. Ta teadis surnutega nii hästi ümber käia, nagu me koöik. Tema
tahtis sel wiisil piiritust oma kätte saada.

Nüüd saiwad mehed köik tahakwarterteki pääle kokku kutsutud, kus

herra Windham köigile kuulutas, et kapten surnud ja tema (Wind—-
ham) kuni sadamasse kapteni aset tätwat ning tema käsud seaduse
järele, nagu kapteni käsud, täidetud peawad saama. — Teise tüüü-

mehe nimetas ta esimeseks tüürimehcks, ja pidi edespidi bootsmann
wahis ühes käima ja, kui tarwis, teise tüürimehe wahi wötma. —

Siis läksiwad köik jälle töö juurde.
William andis Jiri Paddyle piiritust wälja. Omas suures

mures polnud ta sest märki woötnud, et Paddy kaks liiterpudelit piiritust
ju ära wiinud. Ehtk William ei teadnud ka, kui palju selle töö juures
teda tarwis oli: Paddy wiinud ühe pudeli ette, peitnud selle ära,
poolest teisest pudelist teinud ta ka wiina enesele, wett juurde — kal—
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lates. Kui ta poole piiritust, pool wett kokku seadis, oli tal ju
tubli, umbes 45 kraadiline, naps. Kui palju ta surnu tarwis seda
wiljawäge pruukis, kes seda woib teada?

Nui ta pesemisega walmis oli, oli ta hästi täs. Herra Wind—-
ham küsis, mispärast ta ennast nii täs joonud. Paddy wastas,
säharduse töö juures olla tarwis juua, et surnu küljest haigus külge
ei hatkkawat. Koik mehed teha seda, see olla juba sähardune haige-
maja-seadus maailmas. Siis tuigerdas ta ette ruhwi.

Kapten seati nüüd riidesse ja pandi sääl kohal üles, kus
mone aga eest tema naenegi puhkas. Herra Windham andis mees-
tele ka napsi. Nii tuli siis öö. Preili oli nii palju ju nutnud, et
et tal enam wett silmis polnud. Tema ja William käisiwad edasi
ja tagasi, tekist kajutisse ja kajutist tekki, üks teist tröö”ätides. Nad
molemad oliwad selle reisi pääl küll palju kaotanud, koöige armsa—-
mad, mis neil oli; moölemad, ema kui isa, pidiwad merel surema.

Timmermannil oli suur digus. Ta tegi koigile selgeks, et
tal jälle digus olewat, ja et koit önnetus aga sest tulnud, et laew
reedel merele lätnud. — Säharduste kogemata juhtumiste läbi on

nii moönedgi ebaustlikuks saanud, kui sähardune öonnetuse-kaaren
laewas on, kes ette räägib, tähendab ja seletab.

Paddy oli ees ruhwis hulgast piiritusest hulga wiina teinud,
ja möned mehed sest ennast hästi täis joonud. Herra Windham
imestas wäga ja küsis Williamilt, kas ta meestele wiina andnud.
See ütles, et ta aga Paddyle kaks pudelit piiritust andnud. Nüüd
oli asi selge, ja tüürimees ei lubanud mehi töö juurde, et möni ehk
ülewalt maha ei kukuks ja weel enam önnetust laewas ei sünniks.
öse oli siis ta Paddy ise baki pãäle, (et tal wälja luusimise juures
aeg igaw ei oleks), wiinapudeli ühes wötnud ja sääl nii palju joonud,
et ta baki ja spilli wahele kukkunud ja oma nina puruks löönud.

Teisipäewal, 14. januaril, ei tohtinud me tööd teha. Käst oli, et
töik mehedpuhtais riietes olgu. Kell kümme hommiku kanti kapten wälja,
seati tellingu pääle, ja sääl ömblesime ta purjuriide sisse. Tütar ja
William oliwad teda ju wiimast korda Jumalaga jätnud. Kett sai ka
ta jalgade pool otsas kinni tehtud ja lipp üle surnu kaetud. Lipp oli
taga ju pooles mastis, siis andis tüürimees, herra Kroon, käsu: „brass
back!“ — raad saiwad tagasi brassitud, ja koik kogusiwad surnu üm—-
ber. Herra Windham pidas matuse köne, mis umbes seda moodi oli:

„Kurb töö kutsub meid siia kokku, mida me aga mitte tege-
mata jätta ei woi. See on selle uhke ja ilusa laewa pääoma—-
nitu ja juhtija, meie kadunud kapteni, järele -jäädust merele anda,
tus pääl ta meheks ja wanaks sai. Loodus nöuab tagasi, mis ta
kord tkinkis. — Seda pole kaua tagasi, kus see, kes praegu surnult,
tülmalt ja kangelt wiimast korda meie keskel puhkab, meile ka sä—-
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hardusel kurwal ja tosisel silmapilgul, tut prne südamepääle pani;
et igaüks oma seadust ja kohust tãidaks, et me, kui meil kord koõige laewa
salkade suuradmirali ees wastutamine tuleb, kas me oma töösid di—-
eti oskasime, kus meile siis iga ühele oma osawuse ja teenistuse jã—-
rele palk wälja maksetakse, ka seda hää südamega ja julgelt, nagu
tublid meremehed, teha wdime. Ta noomis meid, ikka walmis olla
wiimase suurxe reisi pääle sinna maale, kust üksgi enam tagasi ei tule.
Nüüd on ta, kes seekord, terwe ja täies mehejouns, seda meile ütles,
ise selle suure reisi pääle länud, pääle seda, kui ta oma truu abi—-
kaasa surma läbi haawa sai, mida ta parandada ei joudnud.

Ta on kuulsaks ja tubliks meremeheks saanud ja wdöib tema

ettewaatamine ja mehelit julgus, ja tema teadmine igaühele eesmärgiks
ollaà. Tema kirjalikud tööd Londoni geografia-seltsile räägiwad
temaeest ja näitawad, mis ta teadusest pidas. Ta on aidanud
mone asja päält, mis pimeduses oli, katet maha kiskuda, sest ta oli
oma suurte reiside pääl suur looduse tähelepanija. — Ma tean seda
koige paremasti, olen ma ju tema all aastad ja aastad tööd teinud:
Ma volen sellest mehest palju öppinud, mitte üksi teadmisi, waid ka
inimestewastu inimene olla. Ta polnud üksi meie herra, waid ka
soöber. Ikka püüdis ta igamehele koöige paremat teha. Ta oskas

enam kiita kui laita, ja kui ta seda, kus see wäga tarwis oli, kord
tegi, siis laitis ta, nagu isa oma last, armuga. Me oleme ta kao—-
tanud ja woime öelda, et me ühe hää herra kaotanud oleme. Temaga
üks hää inimene maailmast lahkunud. Unustagu teda, kes tahab,
minule saab ta ikka meelde jääma. Rahu olgu temaga!

Ma tahan köigest südamest katsuda, tema meeles, nagu tema
ise, teie wastu olla ja selle ilnsa laewa prahi ja inimestega sada—-
masse wiia. Andku Jumal, et meie kadunud herra wiimane on,
keda me reisi löpuni merele anname. Jumal aidaku tema lapsi ja
trööstigu neid, nad on palju kaotanud. Ema puhkab kauge Waikse-
mere pohjas, isa saab, kaugel truust abikaasast, sügawas Atlandi
mere pohjas puhkama. Lapsed ei saa oma wanemate haua pääle
rohelist oksakest istutada, jäägu neile südamesse üts koht priiks, kus
nad ühe samba oma wanemate mälestuseks ülesse seada woöiwad.

Selle pääle ei tohi me meremehed mitte waadata, et me kord
meres puhkame. Sel päewal, kui koik surnud üles kutsutakse, annab
meri, nöndasama kui maa, omad surnud wälja.“

Nüüd ütles herra Windham: „Wötame pääkatted maha,“ siis
palus ta „Meie Isa,“ palwet ja siis läks ta Williamiga, nad töost-
siwad tellingu ülesse, ja sisse libises see, kes koige suurem, wägewam
ja targem laewas olunud, laewa enese herra ja omanik.

Tütar nuttis kajuti ääres, William aga pigistas hambad
kokku ja kannatas nagu mees.
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„Seeon 149 54 põhja laiuse ja 15 30 öhtu pikkuse pããl, puhka
siinwagaselt!“ ütles herra Windham, siis kölasiwad käsud, täis brassida
ja lipp maha tuua. Telling woeti ära ja meie purjutasime edasi.

25. januaril saime Azori saari, mis Europa juurde loetakse,
näha ja olime, kui nad selja taha jäiwad, ümber maakera purjutanud.

3. webruaril olime kap Finisterra koörguse päãäl, 10, weebruaril
Landsendi juures· Tuul lubas purjutada, me jätsime vma taha
Lizzardi ja Startpointi. Sääl saime tuule wastu, pidime ristlema—
Nüüüd tuliwad aegapidi Portland, Wight (Ueit), Dungeness (Dönd—-
sheness)· Wiimaks olime 15. webruaril South-Forelandi juures ja
läbi Inglise kanali.

Säält purjutasime Pöhjamerde, kuni Tershelling tulelaewani,
kus me lootsi laewa wötsime Siis tuliwad Borkumi, Langeroogi
Spikeroogi, Wangeroogi tulelaewad, siis Neuwerk ja wiimaks Cux—-
haven, kust me shlepperi saime. ;

Cuxhavenis tuliwad meile wäikeste aurulaewade pääl kaup—-
meeste runnerid laewa. (Monel kaupmehel on selle tarwis ise oma

wäike aurulaew.) Igaüks püüdis oma ameti eest rääkida ja ostjaid
saada. Nad jagasiwad ametikaardid wälja, laenasiwad meestele
raha ja wiisiwad, kui me Hamburis olime, mehed maale.

Södol wiidakse siis mehed wiinamajasse, köetakse nende pääd
hästi soojaks, et nad helded on ja tirjude silmadega näha ei wdoi,
kui odawaid asju nad hirmus kalliste hindade eest ostawad. Mees
woib maale minna, kakenud nagu metsaline ehk mererööwel, tunni
pärast on tema juuksed ja habe loöigatud, pää soe, koöht täis wiina,
uus ülikond seljas, uued saapad ja sokid jalas, uus triigipesu sel—-
jas, shlips ees, uus kübas pääs, uur taskus, siidi ninarätit lehwib
taskust wälja, soörmus sörme pääl, uns wihmawari ehk kepp käes
ja kindad käte pääl. Siis ostab mees weel uue taskuraamatu ja
rahakoti, kus laenatud 50 marka sees kolisewad. Kdige wölasumma
pääle on ta wölakirja kirjutanud, kaupmehel on raha kindel ja sada
marka teenitud. Puhta raha eest ja kaine pääga oleks mees auu—-

sast poest paremad asjad poole hinna eest woinud osta. Kdik need
asjad tömmatakse mehele pool wägisi selga.

Nüüd tormab mees, kes enese meelest suur, rikas herra on,
teab ta ju, et tal hulk raha saada, et priid ja lustilikud päewad
tulewad, Sankt Pauli, kus Spielbudenplatz ja Langereihe täis

kontserdi- ja wiinamajasid on ning tantsumajades, nimelt Casinos,
langenud naesterahwad ümhber hulgunud. Sääl hakkah mees siis
mässama nagu noor löukoer ja ei saa monikord ennem kaineks, kui
koik raha otsas ja uur ja riided paari marga eest müüdud on.
Siis tuleb mehele meelde, et wäga raskesti teenitud raha wodoras-
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tele inimestele, ilma et ta selle eest tänugi oleks saanud, irapillamid
on, aga siis on kahetsemine muidugi hilja. —

21. webruaril olime Hamburis ja laew pandi kinn. —
Iquiquest olime 119 päewa merel olnud. Herra Windham

oli pidanud, mis ta lubas. Nöndasama kui kapteni all elu oli, oli
ta ka herra Windhami all olnud. — :

Londonist olime 598 päewa, s. o. üks aasta ja ligi kaheksa
kuud ära olnud. : a

Sel ajal olime umbes enam kui 35.000 minutit ehk merepeni-
koormat, s. o. umbes 8750 gevografia-penikoormat ehk 61.250 wersta
läbi purjutanud, ja et me 598 päewast 232 päewa sadamates olime,
milledest kuus päewa Keelingu saarte pääle tulewad arwata, olime
selle teekonna 366 päewaga ära teinud, nii et me tunnis enam kui
4 merepenikoormat segiläbi purjutänud olime. See näih wähe wälja,
aga, kui see rehnungi toömmatakse, et me, ikka hommiku poole pur-
jutades, passattuulte ees mitte just lentsida (üsna tagast tuule ees

ajada) ei woinud, ning moönikord reewitud purjude ees triiwima
pidime, on ta purjulaewale ometi küll, pääle seda weel, kui wiimane
pika reisi pääl rohuga ja pikkelajatega (loomad, mis laewa pohja
külge ennast kinni imewad) täis kaswanud on.

Mehed tormasiwad nüüd Hamburgis „ringi;“ Bootsman ja
mina käisime Schultzi juures, kus ma juba ennemast ajast tuttaw
olin. Ka bootsmann imestas, kui ta seda peenikest perekonda nägi,
selle üle, et meie soöber Schultz sähardune wörukael oli, mis ta ka
Schultzile kord naljakal wiisil sun sisse ütles.

24. webruaril 1892, mis üks esmapäew oli, maksti meil palk
St. Pauli meremeeste majas wälja. Laew jäi Hamburki, kus teda ära

taheti müüa. Ta langes pärast ühe Hamburi laewaomaniku kätte.
Herra Windham, kapteni tütar, William ja printerid söitsiwad

Inglisemaale, esimesed laewa ja päranduse asju diendama. Me jät-
sime nad Jumalaga, nad olwa hdääd inimesed. Ka Peet tahtis
kodu sdita, sest meremehe elust oli temale küll. Tema wöib önnest
rääkida, et ta oma esimese reisi hääde inimestega oli koos teinud:

Pääle rahasaamise tuli siis koigil meestel wiimane kyosoletk,
kus juures hästi joodi; siis läks igaüks oma teed — üks pöohja,
teine löuna, kolmas hommiku, neljas öhtu poole.

Ka Laas ja mina jätsime Schultzi ja tema perekonna Juma—-
laga ja sditsime Lübecki kaudu koju.

Nii lähewad hääd soöbrad koost, kes nii moönegi korra surmas ja
elus kokku pidanud ja kaua aega ühes wäikeses kambris koos elanud.
See on juba nii ja ei woi meremeestegi juures teisiti olla.

—



111111.

Danzigi meremeeste haigemajas.

1
A„arboli ja jodoformi löhn titis suuri walgeid, helerohelise

; wärwiga maalitud ruumisid. Pruuni wärwiga maalitud
põrandate pääl polnud tolmu pörmugi näha. Paraja sooja—-

kraadi pääl peetud öhk tegi elamise hoonetes wäga löbusaks, seda
enam, et sügisene torm wihma ja lund wastuaknaid peksis ja wal-
jas elamine ühelgi loomal meelt mööda olla ei woinud. Need, kes
siin wiihisiwad, polnud prütahtlikult siin. Mönel neist polnud ka
mitte woöimalik ehk himu, ilma üle järele motelda, kui suur walu
liükmetes mässas; oliwad ju ometi koik need raud woodite päãl
walgetes padjates puhkajad — haiged. See oli Danzigi mere—-
meeste kliiniku chirurgi jaoskond. Naesterahwad, kel ülema käewarre
pääl punane Genfi-rist hiilgas, feldsherid ja muud passijad käisiwad
tasa warwaste pääl — ning täitsiwad oimma pääãle wöetud tööd ja
kohust haigete wastu. Kdik oli wagune, muudkui siin ja säãl tousi-
wad wooditest üles öhkamised, kus rasked haiged ja haawatobes
(Wundfieber) mässajad mehed wälja kannatama pidiwad, mis elu
neile wälja kannatada oli andnud.

Ma olin merel oma parema käewarre katki murdnud· See oli
kolm päewareisi sadamast. Kolm päewa puhkasin ma kois, ilma et
diget abi oleksin saanud. Kapten oli küll katsunud käewarrt kokku
seada, aga wiimane oli kahest kohast katki murdunud ja üks luupil-
bas otsaga läbi liha wälja tunginud; see murd oli üleüldse nii raske,
et kapteni arstikunst ei aidanud.

Haigemajasse wiidud, oli arstidel küll tegemist, käewart, mis
wäga paistetanud ja sinine, digel wiisil kokku seada, ja mul sããl juu—-
res küllalt walu wälja kannatada. Kui ma pool päewa weel ilma
arsti abita oleksin jäänud, oleks külm poletik murdele juurde löönud
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ja mul käsi öla kohalt maha woöetud. Sedaütles mulle üks yunaste,
lühikeste juuksetega -arst, kes päämees sääl oli ja kedakoik wäga
tubliks häawaarstiks kütsiwad. Ma olin sissetoomise juures ras—-
kesti haige ja wist nii nork, et arstid mind luude kokkuseadmise
juures kloroformeerida ei julenud. Luud saiwad ilma selleta kokku
seatud, kus juures ma kohe ära minestasin.

Kui see koöik mööda oli ja ma möne päewa pärast juba natuke
ümber waadata wöisin, hakkasin ma haigemaja elust aru saama ja teisi
haigeid ning nende wigasid tähele panema.

Pahemat kätt minust puhkas üks mees, kes moölemad jalad
puruks oli murdnud. Temal oliwad luutükid wälja woetud ning
gummitorud (Canüle) läbi jalgade toömmatud, kust kaudu mäda wälja
jooksis. Tema jalad oliwad nagu ilma luudeta, nii et mul moni—-
kord ette tuli, nagu oleks nad hoöljunud Mees oli kaua aega surma
suus olnud, nüüd aga juba paranemas.

Mönikord pandi ühe ehk teise woodi ette roheline sirm. Kui
ma seda esimest korda nägin ja naabrilt küsisin, mispärast seda
tehtakse, rääkis ta, et need haiged, kelle juures see sünnib, surewad,
ja sirm sellepärast ette toömmatakse, et teised nende surmawdöitlemise
lähi hirmutatud ei saaks. — Nii see siis ka oli. Mösnikord ssiwad küll hirmsad toonid sirmi tagast wälja, ja siis, kui koik mööda,
saiwad surnud wälja kantud, woodid teised padjad ja uutele haige-
tele unesti walmistehtud. Kui surm lähenes, tuli arst, ja kui ta

nägi, et abi woimalik polnud, läks ta jälle ära. Surmaga seisis
ta tuttwa jala pääl, ta tundis teda ja oli sähardune sündmus tal
igapäewane asi. Mönikord oli aga ka mitu arsti juures, kui nad
möelsiwad, et weel aidata wöib. Sääl ma nägin mitmeid surema; ja
on mul ikka weel ühe mehe, nimega Ullrich, surm meeles. Ma pol-
nud enne seda üht inimest nii raskelt surema näinud, ei saa seda ka

küll wist nägema. Arstid ise kaotasiwad oma näo june ja rapu—-
tasiwad pääd.

Minu woodi koörwal oli uks, mis suure koridori päãäãle wälja
läks; säält mindi wannituppa ja weel mujale. Teisel pool ust, meie

toas, oli üks woodi, milles üks mustahabemega umbes 35—40 aas—-
tane mees puhkas. See oli oma pahema alumise käewarre murd—-
nud. Ta oli juba paranemisel, käis ümber, oli wäga lahte ja nal-
jakas mees. Ta käis ühe juurest teise juurde ja aitas raskemaid
haigeid. Iga mehe juures tegi ta oma nalja, nii et rasked haigedgi
mönikord naersiwad. Teda armastasiwad köik.

Sääl haigemajas oli pruuk, et terwemad teisi pidiwad aitama.
Nii daitas see naljamees ka mind, ja sain ma temaga ruttu hästi
tutwaks. Juttu ajades tuli wälja, et me ühe maa mehed, mölemad

eestlased, olime. Tema nimi oli Bergmann Ta oli wäljamaa
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laewades kaugel ja kaua sditnud; tundis koike maailma, vskas tkoik
murelikud ja roömsad juhtumised naljakal wiisil seletada, oli ülepää
suur jutu- ja naljamees: 1—

See oli minule wäga meelt mööda; tema naljad aitasiwad
mind mönikord walu ära unustada.

Päewad läksiwad mööda, minu käsi ei teinud mulle enam suu—-
remat walu, minu uus sober hakkas ju terweks saama: Warsti
pidi see aeg tulema,kusta wälja lasti. Selle pääle maei taht-
nud sugugi mötelda. Ehk see nüüd küll kuri minnst woli, et tema
äraminek mind kurwastas, ma pidin ju nagu ristiinimene roöömus
selle üle olema, et soöber terweks ja sest walumajast wälja sai, oli
see aga ometi nii. Nii me inimesed oleme; me soowime ikla seda,
mis meile kasu toob, ilma et me selle pääle motleksime, kas ehtk meie
kasu läbi teistele kahju ei sünni.

uhel öhtul istusime mölemad koos wannitoas. Wäljas mdöir—-
gas sügisene torm. Me tundsime ennast soojas, puhtas toas olewat
ja olime röömsad, et ju paranemas olime. Ma rääkisin sobrale
oma elulugu ja palusiu teda, ka minule rääkida, kuidas ta pääle
hakanud oli woöramaa laewades purjutama.

Ta möotles siis ka järele ja hakkas omal ualjakal moodul tsise
näoga pääle: 7

Umbes kahekümne ja mone aasta eest hakkasin ma X. linna
laewades merel soitma, pääle seda, kui ma kodus häädes koolides
olin känud. Et ma koige südame ja tahtmisega merel olin, polnud
mul ka sugugi raske, koige tarwilisemad laewatöösid, nagu purjude—-
kinnitegemine, tüürimine, shleissimine, kleedimine jne. ruttu kätte öppida—-
fus juures minul hääd opetajad, paar wana merekaru, kes oma elu;

aeg koöigi rahwa laewades ju purjutanud, olema juhtusiwad. Neil
meestel oliwad koik tööd, koöige kunstlikumad ja ilusamad, mis aga
koöige kallimates ja toredamates Keiserlikkudes sojalaewades tehtakse,
nii osawad ja tutwad, nagu kassil rotipüüdmine. Ma dppisin neilt
moned kunstitööd ja töösaladused, mis minule pärast kasulikud vli—-
wad ja mind ohwitseride silmis tostsiwad, ja olen ma neid mehi
monikord salaja südamest tänanud. Uks neist meestest oli wana

Hindrek Tamm Lemalast (Lemmalsnaes), teine seekordne tüürimees,
üks Norra mees, kes pääle seda ise kapten oli ja X linna laewa
N pääl koöigekaugemad söidud tegi. Neile mölematele tuhat
tänn selle eest, mis nad mulle öpetanud on!

X. linna laewades oliwad sel ajal enamasti ühe, oma keele—-
murde poolest kuulsa, Saksa linna mehed kapteniteks. Nad oska—-
siwad küll oma madruseid (eestlasi ja lätlasi) näljutada ja töödega
ilmotsata piinata, meid meremehi omas tuulsas keelemurdes pörgu
ja merepöhja wanduda ning waeste laewapvoiste selgasid koiksuguste
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nööriotsadega, mille paksus körwaliseks asjaks jãi, mödta. Kui önne-
tus juhtus, et köieots lühikene oli ja poisi seljakohani ei ulatanud,
ehk poisil lühikesed juuksed ehk körwad oliwad, nii et teda körwade
woi karwupidi naelapingi lähedale wedada ei saanud, siis wottis

herra kapten ka monikord ühe raudse koffeynaela ja sihtis sellega
poisi hammaste wahele. Oli kapten tarwilise töö teinud, siis läks
ta säharduse uhke ja toreda näoga oma kajutisse, nagu oleks ta ühe
lese naese üksiku poja surnuist üles äratanud, pidalihaiged terweks tei-
nud ehk, Jumal teab/ mis tuliseid süsa oma waenlase pää pääle
kogunud. Kajutis joi siis herra hää napsu oma raske töö ja diguse
kosutuse pääle, kus juures „kräät, kräät,“ mis Saksakeeles „Kröte“
ja Eestikeeles „kärnkonn“ tähendab, ikka weel kajutist tekki ja ohwri

rerse koölas, kes wiimane werejooksmist teiste abil waigistada
püüdis.

Sähardusel kaptenil oli ju ka wäga raske elu ja suur mure.

Inimesed tahtsiwad igapäew süüa ja weel mitu kordagi, ning sööt
maksis kallist, kallist raha. Ulepää ei suutnud moni neist herradest
sugugi aru saada, mispärast loodus seda nii rumalasti sisse seadnud,
et madrusedgi sööma peawad. Sähardune löbus töö oleks aga
üksi kaptenite tarwis olla woöinud. Need waesed tüürimehed ja
bootsmannid, kes stis säharduse laewakuningaga ühes lauas soiwad;
kus neil käte pääle ja suhu waadati, pidiwad nälgima, nagu Saksa
koolmeistrid ja luuletajad ja oli laewatekis tihti nende püksirihma—-
otsasid leida, mis nad maha oliwad loöiganud, sest et rihmad pikaks
jäiwad ja neid kolm, neli korda ümber köhu mässida aega polnud,
sest tööd oli enam kui tarwis, ja tegiwad ohwitserid eesotsas tööd,
higi otsa ees, nagu „Hiina kulid.“

Tuli nüüd waesel kaptenil weel ette, et möni madrus nii
toores ja häbemata oli, nagu meil üks mees, kes julges Idulu
esimesel pühal bootsmani käest leiba küsida ja sugugi sel kallil pü—-
hal paastuda ei tahtnud, siis ei ole muidugi ime, kui kapten teda

raudadesse loõi, besaanwantides kinni köitis ja lootliiniga poolsur-
nuks lüüa, pool ära puua tahtis. See oli X.. liana barklaewa
M.. pääl, ja söidab see hää kapten praegu ühe aurulaewa päl,
mis ka tihti Gesti sadamatesse käib. Meie läksime koöik mehele
appi, muidu oleks ta palju peksa saanud.

Meestel enestel oli säharduste asjade juures koige suurem
süü, ei tahtnud ju üksgi, kui laew kodumaale tagasi oli jöudnud,
kohtus fkapteni üle kaebtust toösta. Kui merel sähardune taewa poole
karjuw ülekohus meestele tehti, siis räägiti: „Nüüd kaebame, seda
ära me jätame, ja kui ka maal kohtutkäimisega nälga sureme!“ —

Laew joudis kodu, aasta ehk pool oli mööda linud, wiha unustatud,
koikröömsad, taskud raha täis, möni ruttas kodumaale ehk teise
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linna, teistel oli römupühade pühitsemine enam meele järele kui
kohtukäimine, ja jäi kaebtus tostmata. Seda teadsiwad kaptenid
wäga hästi ja tegiwad sellepärast,misnad tahtsiwad. Kui möni
waga aon n oleks saanud, seeoleks ühele ja teisele wähe mötelda
andnudjanende „sakste“ sormekisi lühemaks loiganud —

Laewad oliwad ka moned küll päris weepääle seatud soöelad.
Pumbaplaksumine kölas wahist wahini. Kui talwe ajal Poöhjameres
ehk Biskaya merelahes monikord wähe tormine ilmoli ja wett tekki

tüli- siis oli pumpamine ilmaotsata. Ma olen pärast mitu korda
kap Horni, Häälootuse kapi juures ja Pöhja Atlandi maailmameres
selle pääle möelnud, kui meil weemäed purustades laewa pääle lan-

gesiwad, mis sünniks, kui mul üks neist X. linna koljeritest
jalgade all oleks. — Moned oliwad ju, tähelepanemata sest, pare-
mad kui teised, aga seda ma pean toesti ütlema, et ma talweajal
koige paremaga neist, mis kahekümne aasta eest säãl soitsiwad/ ümber

kap Horni ei purjutaks, ilma testamenti tegemata ja wiimast korda

Jumala armu laual käimata. Muidugi ei teinud need laewadju
ka sähardusi reisisid (teekondasid) mitte; nende teed oliwad enamasti
Inglisemaale, Prantsusemaale, Portugaliasse, Hispaniasse, Italiasse
ja Afrika pohjaranda — Bonas se ehk Colos'se, kust nad korgipuuga
tagasi tuliwad. Paremad laewad purjutasiwad siis ka kord ohtu-
Indiasse, käisiwad Brasilias ja Rio de la Platas j. n e· Kdoige
paremad tegiwad ka weel kaugemad reisid, neid pidi aga tulega nii

otsima, nagu kadunud greeklane Diogenes laternaga keskpäewa ajal
Corinth'i turu pääl ühte diget inimest otsis.

Et nüüd X
.

linna laewasoöit ja elu nii mönus oli, oli—-
wad meremehed ka kaptenitele toredad auunimed ja laewa toidule

kunstinimed andnud, ning saiwad laewad ise wäga koörgeks töstetud

ja nendest tähelepanemine wäärt jutud räägitud. — Nii sai üks

kapten ernekuningaks, teine supisepaks, kolmas tsement-wennaks
(tsemendiks nimetati tanguputru, mis nii koöwa oli, et teda wanal

ajal, mererööwlite wastü södides, ka sunretütkide sisse kuulide ase—-
mel laetud olewat, kui tarwis oli, laewa külje sisse suuri aukusid
lasta ehk hirmsatwerewalamist waenlaste seas pääle hakata) j. me:

kutsutud; kes neid nimesid koiki tohib awaldada, kölawad ju möned
nönda inetult, et parem on, kui neid ei teata. — Söögid oliwad

nii hääd ja raswased, et mul praegu weel suur kellade kolin ja
paugutamine köhus hakkab, kui ma nende pääle mötlen. Erned, mis
päätoit oliwad, läksiwad mönes laewas weel korda, aga siis sai neid

sääl jälle nii palju, et juba ööse magamise juures hirmsad unenäod

ernekottidest ja ernepoldudest meremehi piinasiwad. Kord ujusime
suurtes ernesupi meredes, kord langesiwad ernemäed meile rindade
pääle, hinge kinni wajutades; kord püüüdsiwad pörguwaimud, tkel erned
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ninast, hammastewahelt ja korwadest wälja kaswasiwad, meile suurte
kappadega aurawat, porgutulede keedetud erneleent suhu kallata
ehk tuliseid erneid wastu silmi sülitada. Mönes laewas, kus wähem
erneid sai, oliwad selle eest supid nii paksud ja raswased, et wane—-

mad mehed löunaajal enestele köwemad prillid ninade pääle sead-
siwad, et aga üht kartulit, riisitera ehk raswasilma, kui ka mitte
süüa, siis ometi näha saada. — Ka wäga tore toit oli enamasti laupäe-
wal walmistatud ja antud puder, mida nagu eemal räägitud, tse--
mendiks nimetati· Ta oli nii paks ja koöwa ning litsus nii raskelt
koöhus, nagu tsemendist tehtud kiriku-trepiaste. Kui sel kallil päe—-
wal meeste kohud röömupühasid pühitsennd oliwad ja mehed ennast
enam painutada ei saanud, sest et tsement-astmed püsti köhus seisi-
wad;, karjus kapten meeste pääle: üks olewat ennast kangeks ja pool—-
rumalaks söönud, teine bootshaagi alla neelanud, kolmandal olewat
kalaluud ehk pudelitükid köhus jne. Kapten ise, kes seda toitu hulle-
masti kui dynamiiti kartis, ei wöinud sugugi aru saada, kuidas sähar-
dune tsement inimeste seedimist ära rikkuda ehk mehi kangeks teha
wois, oli ju kokk raswa sulatanud, mille abil see toit kurgust alla

libises ja tsemendi tulp ennast köhus nagu üks konnasisalik painuta-
ma, wingerdama jne. pidi. — Mehed oliwad laisad, muud midagi! —

See onnistatud toitew ja maitsew sularasw oli ka küll ilusa wär-
wiga: roheline nägi ta wälja, mis wärw ju lootust tähendab, ja
lootsid mehed ikka, et tema söömise järele weel terweks jääwad,
mis lootus neid monikord küll hirmsasti pettis. Tema magu oli

hapumoru, ja oli kokk teda laewas kokku otsinud, kus ta teda aga
leidis,mis sugugi nönda raske pole, kui ehk möni arwab, ripuwad
ju ees baki all raswakingad, kus rasw seisab, mida madrused köie—-

spleissimise ja stengide määrimise, käte- ning marlspikerite puhastamise
tarwis pruugiwad. Pääle söömist oli siis mönel mehel, kel just
mitte terasetorud soolikate asemel köhus polnud, sähardune kaljude
ja mägede kokkukukkumise kolin köhus, et köige julgemad ära kahwa—-
tasiwad. Sähardust looduse mässu on ainult need mehed kuulnud,
kes Pompeji, Herculanumi ja Stabiae ärahäwitamist, Lissaboni
maawärisemist ehk muid sähardusi hirmsaid önnetusi läbhi on teinud.

Liha ja pekk oliwad nende lühikeste reiside pääl ikka nönda, nagu
laewades, mis kuude kaupa kalmidewöös ilma tuuleta seisawad.
Peki wärw oli ilus isuandja kollane, liha roheline, ja olewat kord
ette tulnud, et meres haikalad plehku pannud, kui kokal tükk pekki
üle parda kukkunud. — Laewa leib, suhkar, oli ütlemata hää ja
wägew. Sinna juurde polnud woid tarwis; suured, walged punaste—-
päädega ussid oliwad leiwa oma mänguplatsiks ja elukorteriks wali-
nud, kus nad rahus elada ja sigineda woöisiwad. Kui ka päewal
moönel ehk tahtmist polnud, nende pörnikutega söbrustada, siis
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ootas ta, kuni õhtu tuli, kus pime oli. See oli see kallis aeg,kus
roöömuga leiba süüa wdois, sest silmad ei näinud, mis keel maitses.
Sai see laewaleib siis öõhtu thees pehmeks tehtud, ujus·rasw thee
päãl, mis hästi wägew oli. Kes nönda peenikene oli, et see leib

temale meelt mööda polnud, woöis ju wann köieotsasid, wärki, kiwi—-

süsa ehk muid asju tema asemel süüa. — Kohwi ja thee oli alati teise
maoga, kui puhas wesi, ehk neil küll enamasti segase wee wärw oli.

Kord oli meil thee süsimust kui kiwitoörw ja hää paks, magu oli ka

palju parem tui ialgi olnud. Selle üle olime wäga römsad ja
ja jöime ühe kummi teise järele nahka. Kui nüüd üks endale weel

kallata tahtis, ei tulnud suure theekannu torust mitte piiskagi enam

wälja. Mees waatas järele, mis wiga sääãl juuxes on, sest raskuse

järele pidi weel küll theed sees olema. Sääl leidsime siis ühe wil—-

lase soki seest. Kui nüüd tokale selgeks tegime, et inimeste ärakihw—-
timine keelatud on, olgu sel kihwtil ka parem magu, kui laewatoidul,
tuli wälja, et laewapoiss omad märjad sokid kambüsis raudpliidi
kohale üles riputanud ja säält üks neist laewahoöljumise läht

théepotti kukunud oli. Et nüüd poiss oma sokkisid paar nädalat ju
kandnud ja neid ilmpesemata, aga sellepärast, et tekis märjad jalad
saanud, kuiwatada tahtnud, polnud ju sugugi ime, et meie öhtuthee
nii kange oli.

;

Laewade üle räägiti kenad asjad. — Utks olnud nii tubli ja
kowa, et tal ühes Saksamaa sadamas ööse mast üle parda kukkunud.

Kui teisel hominikul sadamas aga üks suur öökull kinni püütud, ar-

wanud koit asjatundjad, et see elukas ööse masti ümber wisanud.
ütks laew olewat nönda palju wett teinud, et ka sadamas pumpa—-
pamine ööd ja päewad kestnud. Igawest pumbaplaksutamisest ole—-
wat teistel meremeestel, kes oma laewadega ka sadamas olnud
korwad kinni kuktunud, nii et nad enam käskusid pole kuulnud ja
korwaarstidel igas sadamas, kuhu laew aga tulnud, kuldne sissetu—-
lek olnud. Teised arstid olewat aga kadeduse pärast asja nii kau-

gele ajanud, et sadama politsei laewale igas sadamas iseäralise ko—-
ha andnud, kus mehed siis, teistest laewadest kaugel, osawusega oma

ÿumba tööd edasi teinud, nii et linnud dhust tetki kukkunud ja sur—-
nud kalad wee pääl ujunud. Et nüüd Saksa keeles pumpamine ka
laenamist tähendab, olewat selle laewa meestel pumpamisega ühes ka

laenamine nü selge olnud, et nad igas sadamas hirmsate summade
wiisil joogiwolgasid kortsidesse järele jätnud. — UÜhel teisel lae-
wal olnud jälle nii suured augud poöhjas, et kui ta kord Gangese
joe (Hugli) hääl Kalkutta linna ees tühjalt seisnud, ööse läbi pohja—-
aukude kaimanid (India krokodilid) tühja ruumi sisse roninud ja teisel
hommikul, kui mehed ruumi töösse länud, wiimaseid sööma haka—-
üud. Kui siis mehed neid käespaakidega ruumist wälja peksa pole



270

joudnnd, kapten ka luugi päält neid muidu raudkoffeynaelaga hwar--
danud ja„kräätideks“ tkutsunud, tulnud bootsmanile wiimaks häã
mote· Ta wötnud sellepäewase lounasöögi ja wisanud selle kroko—-
dilidele ette. Selle pääãle pannud targemad elajad, sööti nhes, ko—-
he plehtu, teised, rumalamad, aga, kes söönud, olewat moned kohe
surnud, teised jälle, keda hirmsad koöhukrambid woewanud, ruttu
ära ujuda saanud, — Ida -lndia krokodilidele hirmsa ja mãssaja
katku wiinud, mis tkätte tuhanded surnud, nii et sest ajast saadik
Indias palju wähem kaimanisid olewat. Selle tembu härast ole—-
wat pühadel hindudel Indias suur wiha linna wastu, on ju nen—-

de pühade elajate arw wähemats saanud, kelledest nad Brama auuks
ennast pühas Gangeses süüa lastsiwad. — Ühes laewas jälle piüüd—-
nud üts kapten teaduse hääks mehi näljutadä. Ta olewat wälja
uurida tahtnud, kui kaua inimesed raskele toöle ja näljale wastu pana
jöuawad! Küll saanud tüürimees, kes söbmatkraami üle seatud 01-
nud, köwa täsu, wäga wähe wälja kaaluda, ja kapten ise, kes pee—-
nemad asjad (tkonserwid, suhkru, jahu j.n. e.) kajutis pääpadja all

ja oma taskutes pidanud, pole neid sugugi wälja andnud, aga stis-
gi pole mehed surnud. Wiimastel oli oönn olnud, sest merelinnud,
tajakad/ oliwad ·päästmise paadi aukudesse ja pragudesse pesi teinud
ja sääl munenud; — nendest oliwad mehed siis elanud, nagu Shoti
madrus Aleksander Seltkirk wäikese saare Juan Fernandez'i pääl
(1704 —1709).

NKui meremehed monikord ka asja hullemaks teha armastawad
kui tarwis, ja üks wäga dige sona ütleb, et madrused kunagi
rahul pole ja ikka nurisewad, olgu neil ka köige parem elu, on see
dige küll. See jääb aga ka digeks, et laewas ikka mdistlikuid mehi
on,kes nurisejatele selgeks teewad, et neil digus pole, ja et hääd
kaptenid nöndasama kuulsad ja meremestest tuntud on, nagu inimes-
te piinajad:

Mereelu jääh teiseks, kui maaelu· Kui maal inimesele üleko—-
hust tehtakse, jookseb ta tkohe kohtusse. Seda meremees ei saa, ei

woi, sest kohus on monikord paartuhat wersta kaugel ja suur,
sügaw wesi kohtumaja ja kaebaja wahel. Kui kaebaja wļmäks sinna
jöuab, kus kohtumaja seisab ja kus ta digust saada woits, on haa—-
wad ammugi ju paranenud, enamasti wiha kadunud, ettetulnud asi
unustatud. Kui maal sulasel sant elu on, otsib ta omale teise pere-
mehe, tawöoib ikka abi saada, on ju seadus tema poolt; kui tal digus
on ja kohtumaja lähedal, tunnismehed käepärast; woib ta omas kee-
les kohtu ees räätida ja tkui seda mitte, sis ennast tölgu abil waban—-
dada. Merel ei saa ju laewast kusagile pääãseda, ei lase ka hãã—-
--------------meelega üksgi konsul woöralmaal meest, kui tal ka s on, lae-
wast ära, sest mis mees sääl pääle hattab, kus ta kombeid ega keelt
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ei osta, tnita warsti laewa ei leia? Kui mees sääl kimpu jäähb,
on ta konsuli kaela pääl; see peab tema eest muretsema ja, kui muud
midagi üleei jää, ta kodu saatma. Sellepärast waatab konsul
selle pääle, et mees ikka laewa jääks. — Nüüd on mees kapteni
wastu taebtust töstnud, kapten neelab esiti wiha olla, maksab aga
meres seda mehele protsentidega tagasi. — Kaptenil on teised digu-
sed laewamehe, kui peremehel ag üle, ja see peab ka nii olema.
Kui sulased peremehe käsku ei täida, siis püüab wiimane teisi sula—-
sid saada. Ta kaotab eht sääl juures, aga siisgi jääbh tema talu
seisma. Kui aga madrused kapteni käsku ei kuula, siis woöib laew
pöhja minna ja sellega, inimeste eludest ja lastest ning naistest,
kes maal nälga jääwad, tähelepanemata, paari minuti sees miljo-
nid rublad merepöhja wajuda; teisi mehi pole ju saada, moönikord
ei ole ka aegagi neid otsida, ja kui nad ka nagu kalad meres ümber
ujuks. Meremees ei tohi ühelegi laewatööle wastu panna, ja wöib
teda kapten ilmaasjata tööga (päälegi purjulaewas) poolsurnuks
piinata ja mehele tagasi maksta, kui ta aga ise tahab. Sellepärast ei
taha naljalt üksgi meremees wäljamaal kapteni pääle kaebtust tösta;
sest ta teab, et ta kergesti laewast lahti ei pääse ja et kapten selle
eest muretseb, et ta pärast merel juba ses elus poörgupiinast aru

saama hakkab. Kodus on kaebtusetöstmine moönikord ka raske. Kui
keegi kaebtust tösta tahats, stis on tunnismehed, nagu eemal ju rää-

gitud, Jumal teab, kus. Nii kaua, kui meestel raha on, pole neil
aega kohut käia, ja kui raha otsas, siis on weel wähem aega, igaüks
püüab nii ruttu tkui woöimalik jälle merele, uut raha teenima, minna.

Kohtuasjadest rääkides peab ju igaüks püüdma, oma asja ses
teeles seletada, mis tal koige selgem ja osawam on. Uts ainus
soönakene woltsi koha pääl woib ju kohtuotsust muuta.

Kuidas mees, kes, ütleme, üksi Eesti- ehk Lätikeelt räätkis, tah—-
tis näituseks ühes Brasilia sadamas konsuli juures ennast waban—-
dada. Kui konsul Portugalia ja ütleme ka Wenekeelt rääkis ja
mitte Saksakeelt ei osanud, wöis kapten, kel laewa raha käes, ikka
ühe Saksa toölgu leida, kes tema asja raha eest seletas. Kust mees

ihe Eesti tölgu leidis, päälegi kui mitte kopikat taskus polnud?
akslastel on suur ülemere kaubaajamine nüüdsel ajal, ja on neid

igas paigas leida. Kus eestlast woi lätlast wööralmaal, woödras

suures linnas, leida on? Neid on ju ka wodralmaal, aga wähe, sest
rahwad ise on wäiksed. Päälegi oli kaptenil aega digust ja tölku
otsida, mees pidi kella kuuest hommiku kuni kella kuueni ohtu lae—-
was tööd tegema. — Peremees maal teab, et ta mitte digust ei saa,
kui sulasel digus on, ta ei püüagi teda kiusata, ta häbeneb terwe

walla ja teiste peremeeste eest. Kapten teadis aga, et ta ikka
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diguse saab, ja et madrus tema wastu wäljamaal midagi ·teha ei
woi; sellepärast pidas ta ennast pooleks Jumalaks ja tegi, mis tahtis.

Kui möoistlik kapten oli, läks ju koitk ilusasti. Ta andis iga-
ühele seaduse järele, ehk kui palju ta wois, aga ka tema käed oliwad
mönikord köidetud. Kui, ütleme näituseks, ühel laewaomanikulkatks
kapteni oli, ja üks näljutamise kunsti läbi wäiksemad rehnungid
kodus ette anda wois, kui teine, siis öeldi hääle ja digele mehele,
et, kui ta kapteniks jääda tahab, tema rehnungid ka wäiksemad pea—-
wad olema. Nii püüdis üks kapten omaniku silmis parem olla ja
temale enam kasu tuua, kui teine, et ta enam kiidetud saaks ja leiwa—-
koht kindlam oli. Selle woitlemise pärast ja ka monikord selle pärast,
et kaptenid endale raha tasku pistsiwad, pidiwad siis töömehed, kes
terwe ja hää ja täieliku laewasöögi pääle munsterdanud, älgima
ja toitu sööma, et häbi ja hale selle pääle mötelda oli. Nonda sai

möni kapten oma laewaomaniku läbi sunnitud, halwem olla, kui ta
ise tahtis. — Ja weel enam, laewaomanikkude rahaahnuse läbi sün—-
nib seegi, et palju laewu pöhja wajub ja palju inimesi meres oma

elu kaotawad. Selle üle kirjutab kuulus merekirjanik, Satsa Kontre-
admiral R. Werner, kes küll asjatundja on, wäga selgesti. Nagu
ta räägib, sünnib koöige enam önnetust uuemal ajal, mil palju auru—-

laewu merel on, selleläbi, et nad kokku jooksewad ja siis üks wöi
teine neist pöhja wajub. Päälegi uduse ilmaga juhtub seda tihti,
kus laewatulesid näha pole. Seadus sunnih laewu uduse ilmaga
poole jöuuga soitma. Aga mis sce tähendab? Uks laew sdidab kümme
merepenikoormat tunnis, see oleks poolejönuga 5 penikoormat, teine,
kiirlaew, aga soidab kakskümmend kaks penikoormat, poolejöuuga
üksteistkümmend penikoormat, see on enam kui teine täie jouuga.
See seadus on sellepärast puudulik, ja peaks seadus koiki laewu
sundima, mitte poolejöuuga, waid neli kuni wiis penikoormat tunnis
soitma, nagu seda sojalaewad uduga teewad. Siis peatks laewa-
omanikka trahwitama, kui õnnetus juhtub, aga mitte kaptenisid nagu
nüild. Laewaomanikud peaks aga ka oma kaptenitele köwa käsu
andma, udus mitte enam kui segdus lubab soita Kui asi ni teh—-
tud on, ei saa ka üksgi kapten enam soitma kui lubatud, mängib
ta ju, kui seaduse wastu teeb, nii kui nii oma eluga. Kui seda
siisgi juhtub, et kapten keelu wastu teeb, siis on muidugi temal

süüd, ja kukub trahw tema pääle. — Praegu on aga asi teisiti. Kui
omanikul mitu laewa on, siis on ikka see kapten tema silmas köige
parem, kes köige rutemad soidud teeb ja selleläbi koöige enam tkasu
toob. Seda meest ta kiidab teiste wastu ja paneb teda ja tema

osawust () teistele ette. — See mees on selle pääle tore, ta ei
waata udu ega ühegi asja pääle, ta ajab laewaga edasi; mis temal
seadusega asja on? Kes näeb? Kes kaebab? — Teine mees,
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kes ehk nöndasama julge on, peab seadusest lugu ja sidab tasa, kus
tarwis, teeb pikemad sodidud, ei too niipalju kasu omanikule. W—-

mane peab teda argpüksiks ja wotab parema, mehisema kapteni. Selle-
läbi sunnib omanit kaptenisid seaduse wastu tegema. Kui onnetus
juhtub, ei ole ju omanikul kahju, laew ja praht on kinnitatud ja
saawad kinnituse seltsidest wälja makstud. Ise jääh omanik ka
elama: mis temale surnud ja nende perekonnad maal korda lähewad?!
Nönda kirjutab Werner, kes ses asjas küll asjatundja on.

Kui nüüd omanik ja kapten mölemad oma kasuks mehi nälju—-
tasiwad, siis pole ime, et riidusid ette tuli. Enamasti sündis
X linna laewades ikka tüli nälja hirmus halwa söögi pärast. Oli
merel siis kapteni ja möne mehe wahel riid ja asi pidi esimeses
sadamas konsuli ette tulema, siis läks lugu ikka enamasti järgmi-
selt: Oli· linn suur, kus üks kindralkonsulat oli, siis ei tulnud kap—-
tenilgi meelde, merel sündinud asja konsuli ette wiia, ülepää kui ta
axu sai, et ta digus just mitte silma ei paistnud. Wäiksetes linnades
aga, tus wiitse-konsulid wiksemad kaupmehed oliwad, monikord ehk
weel shiffshändler (laewakaupmees) ise wiitse-konsul oli, — kes kap—-
teniga, kui laew ju enam kordasid sääl sadamas käinud, südame
sober oli ja mölemad maal koos theatris ja üksteise juures wööraks
oliwad käinud, kelle käest kapten kauba ostis jne., sääl oli madru—-
sel raske tüll digust saada. Kapten oli ju esimene, kes maale läks;
sääl ta seletas omal wiisil ja oma hääts asja ära. Tuli nüüd
paari päewa pärast mees ette, kes ka weel muud keelt ei osanud,
kui ehk oma emateelt ja weel nii wähe Saksakeelt, et aga laewas
käskudest woöis aru saada, noh, siüs tehti temaga, mis herrad aga
tahtsiwad. — Ma ise olen näinud, kui üks koöigist meremeestest kolm—-
weerand hulluks peetud kapten, kes ühe kahemastilise shooneriga
Oporto ja X. linna wahet soitis, sinna piipsteebidega ja tagasi wei—-
niga, ja tes praegu tüürimees ühes laewas on, mis Peterburi ja
X.linna wahet soidab, üht poissi päris Jumala muidu päha ja
wastu silmi peksis, nii et weri pääst, ninast ja suust wälja
woolas. Siis laskis kapten poisi weel politseiga maale wiia ja
mitu päewa wangis pidada. Ta tahtis koöigile näidata, mis ta teha
wöis. Oportos oli ta nii tuntud, nagu üks säälsündinud linnalaps
ja shiffshändler Schneider sääl tema koöige suurem soöber ja nöuu—-
andja. Moni tapten mängis weel kenama tüki. Ta ei wiinudgi
meest konsuli ette, waid soöbra schiffshändleri juurde, kes siis konsu—-
lit mängis ja poissi hirmutas, nii et ta, kui rumal ja argpüks oli,
Jumal teab mis protokollide alla oma nime kirjutas. Nii sündis
sel mehel, kes loulu esimesel pühal süüa tahtis, millest ma eespool
ju räätisin. Pääle seda, tui meie peksule otsa olime teinud, jäeti
rauad mehe käte ümber. Kapten läks kajutisse ja tegi suure proto—-
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kolli, kuhn alla mees oma nime pidi kirjutama. Kui mees seda oleks
teinud, oleks teda nende süüde eest, mis protokollis üles tähendatud,
julgesti puta ehk koige wähem Siberisse woöidud saatä. Mees
oli aga tark küllalt, mitte teha. Siis jäi mees raudadesse
pühad läbi, kuni tööaeg jälle tuli, kus ta muidugi lahti tehli ja
tööle aeti- Kui meie nüüd Nocheforti linna Prantsusemaale joöud-
sime, sai meie soöber ühel kenal päewal tkäsu, ennast riidesse panna
ja kapteniga ühes maale konsuli juurde minna. ;

Meie koik andsime temale nouu, mitte protokolli alla nime
kirjutada, kui see just mitte nii üles woetud ei ole, kuidas asi sündis.
Kui ta säält tagasi tuli, rääkis ta imelikka asju. Kapten wiinud
ta shiffshändleri poe ette ja käskiuud uulitsa pääl vodata. Ise läi-
nud ta poodi. Siis tulnud ta weerand tunni pärast wälja ja öel—-
uud, konsul olewat kodus ning wiinud mehe sisse, aga teisest uksest
ühte tuppa, mis just poe körwal olnud. Sääl olewat walge linaga
kaetud laud olnud, kus pääl, tindipott, ja sulg ja laewas walmista-
tud protokoll seisnud. Uks herra, wist shiffshändler, istunud lauas,
kapten teise tooli pääl, ja siis kutsutud mees ette. Wodöras herra
rääkinud kurja näoga Saksa keeles: „Teie olete laewas kaptenile
wastu pannud ja teisa mehi tema wastu üles kihutanud, nü et kap—-
ten oleks woinud ära tapetud saada ja laew koöige ladungi ja ini-

mestega hukka oleks wöinud minna. Päälegi on kapten ennast selle
Teie tembu üle nii wihastanud, et ta tänase päewani haige on.

Kirjutage kohe oma nimi siia protokolli alla, sest see asi saab X. lin—-
nas kohtus ette tulema ja Teie koöwasti trahwitud. Protokolli pole
Teile tarwis ette lugeda, sest Teie teate ju wäga hästi, mis kurjad
teod Teie olete teinud.“ Mees wastanud, et ta konsuli juurde
minna ja sääl oma asja tunnismeeste abil seletada tahtwat:

Sääl karjunud see teine herra: „Mina olen konsul!“
Nüüd saanud mees aru, et teda narriks peetud. Et ta maja

küljes wäljas ühtegi märki polnud leidnud, et konsul sääl elab,
nöndasama ka toas kusgil seinapäãl keisri pilti ega muid asju ei
näinud, mis konsulatides alati leida on, saanud temale selgeks, et

asi dige pole! Ta polnud ka muidu mitte üks pää pääle kutkkunud
poiss ehk argpütks, ja wastanud siis: „Auustatud herra konsul, ma

palun andeks, et ma Teid shiffshändleriks pidasin ja tänase päewani
weel ei teadnud, et ühe shiffshändleri poe körwalisesse ruumi suure
ja vaurten riigi konsulat sisse on seatud. Seda protokolli ma olen
juba laewas näinud ja ei wdi temast aru saada, sest et ta Satksa-
keeles kirjutatud on. Niipalju ma saan aga ometi aru, et sääl kur-
jused ja süüd üles tähendatud on, milledest ma oma elus weel sugugi
kuulnud polnud, kuni kapten mind nendega tutwaks tegi ja nii hää
oli, neid tegusid minu kaela pääle töukama. Et ma nüüd, nagu
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öeldud, Saksa keelest mitte täiesti aru ei saa ja oma raskesti teeni-
tud raha ka mitte wette wisata ei taha, ei kirjuta ma oma nime selle
protokolli alla mitte, ja kui ka taewas ja mäa praegu kokku kukutks.
Kodus, kohtu ees, saan ma oma nime sada korda kirjutama, kui
seda nöutakse, siin mitte ialgi!“ Selle juurde jäänud ta siis ka,
eht teda tüll wangitorniga ja munde asjadega ähwardatud ja wii-
maks haagagi meelitada proowitud. Kui laew pürast kodu joudis;
ei rääkinud kapten sest asjast midagi, koik oli unustatud. Oleks
mees aga nime alla kirjutanud, oleks tal koige wähem teenitud palt

ele läinud. Mees, kellele see lugu sündis, oli saarlane — Torgu
poiss.

Ulepää oliwad kaptenid kodureisi pääl koige paremad mehed,
sest igal ühel neist oli enamasti üks woi teine tükk meestega ette
juhtunud, mis tal nüüd ehk südame pääl kipitas.

Tott rääkida, oli nüüd tüll kaptenite hulgas ka paremaid, möist-
likumaid mehi, aga wähe, wähe. uks öppis teise käest.— —

— Ma olin siis jälle kord ühe parga pääle munsterdanud,
kus üks X. linna kuulus ja kardetud meeste piinaja kapteniks oli.
Ta oli selle kuulsa keelemurdega Saksa linna koige tublim ja parem
poeg, ja kölas ütks „tkräät, kräät“ hommikust öhtuni meestele tekis
koörwadesse. Pool-kuradit, nr. 1 inimeste nülgija ja ilmaasjata töö-
dega waewaja, oskas ta riistadega, mis talle aga kätte juhtusiwad,
paremasti ja julgemasti poiste päde päãäle sihtida, kui Schweitsi
kütt Wilhelm Tell. Teiste kaptenite juures, kes ka küll enam Ida-
India dshunglitesse kui ristiinimeste keskele oleks kolwannd, oli
ometi ühel wdoi teisel möni hää külg, nii oli see mees, kes, nagu
eemal räägitud, Oportos oma tüktisid armastas mängida, tubli,
kiiduwäärt ja julge nr. 1 nawigator ja laewa juhtija, kes, mida ras-
kem torm ja meri, seda lustilikum oli-ja kartüst ei tundnud. Möni
teine oli jälle teistes asjades mees. See herra aga, kellest nüüd
räägin, see oli küll wist ühel minutil sündinud, mil kurjade waimude
kätte woli ja wöimus langenud. Kui ta magama läks, siis wan—-
dus ta une, kui üles tousis, raske elu ja töö üle. Kui löuna ajal
päitese ees pilwed oliwad, nii et päewakoörgust wötta ei saadud, wän-
dus ta päikese ja pilwed, ööse, kui noorekuu ajal pime oli, kuu
poörgu pöhja. Löunaaeg piinas ja nülgis ta kokka ja tööajal mehi.
Laewapoissa peksti, ja ka tüürimees naha täie, et raske lume—-
tormi ajal tuul udusarwe, mis ees baki pääãl staagide külge kinni
lashitud sai, lund täis oli puhunud ja sarw diget hääält ei ändnud.
See kapten oli inimene, kes teist ega iseennast ei uskunud, argpüks
meres ja sadamas, kel muud tahtmist polnud, kui oma töölistele
näidata, mis woimus tal nende üle oli ja nende joudu koige wii-
mase kraadini, higi ja weretilgani, wälja imeda.
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Kui ta teisa· nopremaid mehi ju küll piinannd oli, tuli ka rida
minu waesekese kätte. Meie·olime reisi päãäl X. linnast Cardiffi(Ing—-
lisemaal, Bristoli kanalis), Oma tempudega oli ta meid nooremaid
mehi ju ammugi nii kaugele wiinud, et meil köigil poolelt ettwöe—-
tud oli, sääl laewast ära pageda, et aga sest pörgust korra lahti ja
wälja pääseks. Wiimane tükk, mis ta minule mängis, oli Pohja—-
meres. Sääl sündis järgmine lugu: Ma pidin hirmsa külma ilmaga
ülewal besaangaffelinokki, mis walgeks maalitud on, soodaweega
pesema. Seda tööd ei lase üksgi möistlik kapten teha, kui ta lae—-

waga ühe söeplatsi pääle, nagu Cardiffi, läheb, kus koöik öhk söetolmu
täis on, kui söed, ikka üks raudteewagun korraga, söetippidest laewa
kallatakse ja igas paigas laewas sormepaksune tolm on. Päälegi
ei oleks kapten, kel wähegi inimesearmastust südames, säharduse külma
talwise ilmaga inimest külma weega ülesse kihutanud nokkisid pesema.
Ja ülepää ei lasegi möistlik kapten nokkisid pesta· Sest on küll,
kui nad enne maalimist purjuriideräbalaga ära pühitakse. Kui ma

tööga walmis ja parajalt kinnipentseldatud pütsi lahti teinud olin,
tuli siis ette, et tuul äkitselt köwemasti purjude sisse puhus ja üks

suurem laene laewa enam leekülje pääle wiskas, mis juures ma pea-
aegu, et ma ühe käega ju pütsi hoidsin, ülewalt maha oleksin kuk—-
kunud. Käed oliwad mul ka nii külmetanud, et mul nendes sugugi
tundmist polnud: Ma ise sain ennast küll kinni pidada, aga jääta-
nud pütsipentsel libises mul läbi käe ja püts weega kukkus tekki.
Kui mul käed nii külmetanud ja ilma tundmuseta poleks olnud, ei
oleks se toesti mitte sündinud. Oh Jumal, seda karjumist ja soima—-
mist! Kapten lubas mul palga maha tömmata, et ma digel wiisil
tööd ei oskawat teha, logiraamatusse (Journal wöi päewaraamat)
kirjutada, et ma mastist pütsiga tema pääle sihtinud ja teda surmata
olewat tahtnud jne., jne., jne.

Püts libises ilusasti odusat besaanpurju mööda alla (laew oli
ju wäga ühe külje pääl ja luvgaffelgäärt ka hästt ärafiiritud) ja
kukkus aga besaanboomi körguselt äkitselt tekki, kus juures üks wits
maha kargas, ta ise aga terweks jäi. Kui ma ise tekki sain, kar-
gas see herra mulle kallale, löi mul mütsi pääst maha ja purjukinda
plaadiga kaunis ilusa augu päha, nii et weri aga wälja woolas,
minule silmadesse jooksis ja mind paariks minutis pimedaks tegi.
Tal oli purjukinnas käe pääl, sest ta aitas bootsmanni, kes taga
kwaterteki pääl ka selle külma ilmaga purjusid pidi ömblema. Wana
meremehe eest oli kaptenil häbi, et ta teda selles külmas purjusid
ömblema sundis, sellepärast tegi ta weerand tundi tööd ühes, sellega
näidates, et tööd teha woöib ja ka tema, suur herra, külma ei karda.
Bootsmann pidi muidugi pool päewa tööd tegema, tema aga läks
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weerand tunni yärast ju kajutisse, joi sääl hirmsa wihaja äparduse
pääle tubli napsu ja oli tore, et oma wdimust oli näidanud. 1

t See wdih nüüd küll olla; et ta minule just mitte auku päha
lüüa ei tahtnud ja wiha ning äkilise meelega ära unustas, et tal

purjukinnas tãe päãle tommatud oli, sisgi oli mul auk päãs, ja auk

jääb auguks, olgu ta ätkilise meelega eht meelega löödud. See asi
sdi nitüd waadil pöhja wälja, ja wandusin ma koöige hirmsamate
meremeeste wannetega, Inglisemaal plehku panna. Oma kindlat
ettewoötmist awaldasin ma ainult kahele mehele· Need, wanemad mehed,
minu hääd soöbrad, andsiwad siis ka noöuu, kuidas seda teha, et

koik joonde läheks. Ma olin noor mees, oskasin tööd, ühegi eest
polnüd mul muretseda, wanemad oleks ehk weel kodustgi aidanud,
kui tarwis oleks olnud. Sedaei pruukinud ma aga mitte. Wäe-

teenistuseni oli weel paar aastat, ja tahtsin ma seda kroonuasja,
kui aeg, diendada. See sai ka digel ajal seaduslikul wiisil dienda—-

tud, nü et mul sest midagi paha pole sündinud. Mina ei ole mitte
esimene ega wiimane olnud kes X: linna laewadest ära pogenes.
Wiimased soönad ei pea ka mitte wabandust tähendama, waid

jääb see asi ikka seadusewastaliseks, aga need kuulsad X. linna kap—-
tenid on oma poiste ja meeste piinamisega ise neid ära pogenema
sundinud. ütksgi inimene ei taha ennast ju piinata lasta, ja pge-
neks lapsgi ema juurest ära, kui ema teda piinama hakkaks.

Kui meie siis Cardiffi lähedale joöudsime ja ühest suurest maa-

ilmatust Inglise neljamastilisest raudtaislaewast mööda purjutasime,
ütles mulle kapten wäga lahke näoga, kui ma parajalt tüüris seisin:
„Waata, Arthur, need laewad, nagu see sääl, näewad küll toredad ja
uhted wälja, aga nälg on nende päãl, mis hirmus, ja poiste weri jook-
seb igapäew tekis. ra sa rumal ole, säharduse pääle minema. Meie

xX. linna laewades on kuldne elu selle wastu, mis sääl walitseb.
Poisid on rumalad ja lasewad endid runneritest petta ja sharduste
laewade pääle ära inüüa. Kui siis enam tagasi ei saa, igatsewad
nad Egiptuse lihapottide järele, aga siis on hilja, kui neil Inglise
mehed ju käespaakidega sured augud päha on loöönud. Siis sdida-
wad need laewad ka palawas wöds, kus hirmsad haigused, malaria

ja kollane töbi (gelbes Fieber) mehi maha roöhuwad, käiwad kap
Horni ümber, küs rasked tormid ja suur meri ohwrisid nöuawad.

Mis meie laewadel wiga on? Meil pole mund karta, kui monikord

külma ilmaga nohu ehtk wähe köha.“
Ma mimdtelsin omas meeles: „Ja, jah, laula aga pääle, ma

tunnen sinu hääd innt ju wäga hästi ning tean, mis waimu laps
sa oled. See on mul ükskoik, kas Inglise mees mulle käespaagiga

augu päha lööb ehk sakslane purjutkindaga. Walu jääh waluks ja
auk augnks. Weri jookseb ühest august nagu teisest wälja. Egiptuse
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lihapottidest rääkides, ei woi ka Inglise meestel lahjem liha pottides
ja wäiksemad potid olla, kui meil. Ma ei ole ka mitte merel soit-
ma hakanud, et üksi Lääne, Poöhja ja Wahemerd, Inglise kanaali ja
Biskaya merelahte tundma oppida, waid ma tahtsin maailma näha
saada. Haigustest rääkides on minu elu sääl maal, kus ka koige
suuremad tatkud mässawad, ikka kindlam ja enam wäärt, kui sinu
ehk mone teise X. linna käru pääãl. Leiwateenimise pärast üksi pol-
nud mul tarwis merel soitma hakata, seda oleksin ma maal kerge-
masti ja paremasti teha woõinud.“ — Muidugi pidasin ma oma suu
ja öelsin aga: „ja, jah.“

Siisgi wiibi meie, „nooremate meeste“ merekastid riietega kap-
teni käsu pääle taha, kus tüürimees nad luku taha pani. Minul

oliwad seda juba meres wanemad sobrad ette öelnud, ja olin ma

selle pärast oma kastist paremad asjad salaja wälja wötnud ja sop—-
rade kätte andnud. Minu ettewoötmisest ei teadnud mun, kui kaks
wanemat meest ja mina, nagu ju öeldud. Ma toppisin siis oma

kasti ka wanade räbalatega täis ja jätsin Jumalaga, kui ta taha kanti.
Wanemate meeste kastisid muidugi ei puudutud. Nende wastn

oliwad kaptenid ju ikka paremad, neid nad ei julenud nii sdimata.
Töödega piinati neid nöndasama, nad pidiwad ka nöndasama näl-

gima. üleüldse seadsiwad kaptenid nii sisse, et kui nad mönda, kelle

pääãle neil iseäraline wiha oli, nülgima hakkasiwad, nad teiste wastu

jälle paremad oliwad, sest koöikidega ühekorraga päãle hakata, ei luba—-

nud nende tarkus. Nad ei pruukinud ta karta, et wanad ra jootse—-
wad, neil (wanadel) oliwad ju naesed kodus, kes meeste poolekuu
palga laewaomaniku kontorist saiwad jne. —

Siis joudsime Cardiffi, laew pandi paiga pääle ja tehti maal

kinni. Meil oli plankide ja splittyuude (Splittholz), mis wiimane
söekaewanduste tugedeks pruugitakse, praht sees ja hakkasime kohe
koöwasti selle juures töösse. Kapten, kes öösist ärapagemist kartis,
oli ööseks ühe politsmani (policeman) laewa körwale seadnud, kes

igaühte, kes pääle tella kümmet maale minna tahtis, turjapidi tema

jüurde kajutisse pidi wedama. Sääl juures sündis siis ka üks tükt,
mis mind, ehk ma küll mitte just kättemaksmist armastaja inimene

pole, ometi hästi römustas. Laewas oliwad koik lätlased, muud

kui laewa puusepp (timmermann) ja mina olime eestlased. Uks Läti

poiss, ka lihtmadrus nagu mina, esimene, keda kapten piinama hakas
ja terwe reis koige enam waewas, oli wäga tihti minuga tülis ja
riius. Ta oli julge suguwendade abi pääle, ja läks see hulk aega

noönda edasi, kuni ma wiimaks, tema suguwendadest, hoolimata, selle
asjale otsa tegin. Ei tulnud temale ka üksgi appi, ja siis sai meie

wähel rahu, meie andsime üksteisele kätt ja lubasime edespidi soöbrad
olla. Siisgi polnud poiss seda rahutegemise moodu mitte unustanud
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ja oli, kui kapten ka tema kasti taha wiia laskis, öelnud, ta ei taht-
wat mitte ära poögeneda, küll aga mina, lasku kapten mind hästi
tähele panna. Bootsmann, lätlane, oli seda kuulnud, ta tuli kohe
ette ja rääkis meestele, et poiss mind laimanud olla. Sellepããle
wötsiwad mehed, ehk küll tema suguwennad, tema just mitte wäga
peenikesel kombel, ette ja wiskasiwad ta ruhwist wälja. See asi
langes ·jälle unustuse hoölma;, kuni ta meile imelikul wiisil meelde
tuletati. Ma olin ühel öhtul maal käinud ja enesele ühe ri
kena wäikese niklist walmistatud tubakatoosi, mida ka paberosside
eht sigarettide tarwis pruukida wois, ostnud.

Kell oli kümme läbi, kui ma laewa tulin. Niipea kui poiss
selle ilusa tubakatoosi minu käes nägi, tahtis ta teda kohe minu
käest ära osta. Ta pakkus minule wägisi raha, ma ei müünnd aga
asja mitte, sest et ta mulle enesele wäga meelejärele oli· Wiimats
pidin poisile juhatama, kus müümise koht oli- Pood, kust ma toosi
ostsin, polnud ka mitte wäga kaugel laewast, Bute Dock unlitsas.
Nüüd ajas poiss kohe riided selga, unustas kapteni kowa käsu, päãäle
kella kümmet mitte laewast wälja minna, ja läks tubakutoosi ostma:

Politsman aga, kes nagu kütt rebase pääle, vlangihuniku taga
maal pagejaid luuris, sai poisi kinni ja wedas tema, nagu kästud,
turjapidi kapteni juurde. Wiimane, kes maal hästi whiskyt woötnud
ja nagu karu koopas kois norises, äratati üles ja pogeneja anti
tema kätte. Kapteu andnud seaduse mehele hää sigari, tubli napsu,
Jumal teab, mis weel, ja palunud, hästi silmad lahti hoida, sest
tal olewat weel sähardusi mehi laewas. Siis karanud kapten —

kui politsman maale jöudnud, nagu hüäãäne poist pääle ja tulnud
suur koörwalopsude wäljajagamine, Poiss jooksis kisaga tekki, kap-
ten tagast järele, kus ta siis meie koikide kuuldes moirgas: „Sa
poörgukoer räägid minule, ilma et ma sind küsinud oleksin, et teised
ära pageda tahtwat, nüüd oled ise esimene, sa kräät!“ Siis pandi
poiss taha kabelgatti selleks ööks luku taha. Köik mehed naersiwad,
ja ka minul oli wäga hää meel.

Nüüd tegin ma tublisti tööd, kuna laew tühjaks sai. Siis
läks laew teise koha vääle, kus ta walmis seisis, sedamaid, kui söed
tulewad, tipi alla minema. Ma tömbasin iga öhtu mitmed särgid selga,
mitmed püksid jalga ja wiisin selwiisil köik omad asjadrunneri kor-
terisse, kust ma ikka ühe särgi ja ühe ülikonnaga tagasi tulin. Nüüd
ei seisnud enam ka politsmangi laewa juures, sest kapten nähti möt-

lewat, et üksgi temast lahkuda ei taha, pidas ta iseennast ju koige
paremaks meheks sinise taewa all. — Nii tuli siis üks pime ö ja
saime meie arwata kell üks käsu, tipi alla minna, meie söed olewat
tulemas. Tipp oli hää tükk kaugemal, just doki otsas, ja sain ma

käsu maale minna ja drossisid ühe paali päält teise pääle wiia
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ning kinni teha. Et mul nüüd suurt himu polnud, enne äramine—-
kut ennast söetolmuga mustaks tieha, arwasin ma dige silmapilgu
tulnud olewat — ära kaduda. Ma olin sellega aga nii kaua wiiwi-
tanud, et mulle nöuu oli antud, niikaua kui woimalik, laewa jääda,
sest muidu oleks ma ennast nädalate kaupa ära peitma pidanud ja
kaptenil oleks palju aega olnud, mind otsida. Kui ma nüüd ka
weel maale minema pidin, oli just dige mees maale saadetnd, nagu
kits moönikord kärneriks tehtakse· Ma toppisin taskud tubakut täis
wotsin tikud ja piibu ühes, pigistasin kahel söbralweel kord kätt,
neid Jumalaga jättes, ja latsn maale. Ehk see nüüd küll mitte
ilus pole, ei woinud ma aga siisgi tegemata jätta, kapteni herrat
enne ärakadumist wähe wihastada. Ma wiisin esiti drossid ilusasti
ühe paali päält teise pääãle, siis, kui paraja aja arwasin olewat,
istusin ühe paali otsa ja hakkasin piipu pöletama. Kui nüüd kap—-
ten jälle karjus, et dross kaugema paali pääle tarwis on wiia, ei

andnud ma esiti wastust, kui siis kapten hirmsasti wanduma jakar-
juma hakkas, tömbasin ma ikka tikkusid ülesse ja panin tuld piibu
pääle, nii et ta nägema pidi, et ma istun ja piipu poletan· Kui ta

siis seda wiimaks nägi, lubas ta mind, kui ma laewa tulen, näl-

jutada, nagu usukannatajat. Mina aga wastasin ikka „ja, ja“ selle
pääle, mis teda weel enam wihastas. Siis palusin ma teda wäga
auupaklikult, niikaua oodata, kuni ma oma piibupoletamisega walmis
olen. Pääle seda tahtwat ma kohe tööle hakata; ma palusin teda,
nii fauaks ka oma piüpu poletada, siis polla tal aeg igaw. Kapten
tantsis nüüd tekis ja möirgas nagu löukoer. Maale ta ei saanud,
sest laew oli maalt ra, dross lahti wisatud ja paati ei olnud ka wees.

Kui stis aru sain, et asjale ots tuleb teha, jätsin kapteni herra
Jumalaga, pidasin ühe koöne, mille läbi ma temale selgeks tegin, et
mul tarwis olewat temast lahkuda. Kui ta arwata, et see rumal
tükt olewat, siis woida tal küll oöigus volla, aga sest ajast, kui ta

mulle augu päha löönud/ vlewat minun meel ni segane, et ma isegi
ei teadwat, mis ma mönikord ette wötan, ei sedagi, mis häã, mis halb
olla. Ma palusin teda ja ka teisi, kui kodu jönawad X. linna mere-

meeste wanemale seletada, et mind kapten poolrumalaks löönud ja
ma säharduses rumalas tujus selle hää laewa päält ära olen poge-
nenud ning oma onne teistes katsuda tahtwat. Siis kinkisin ma

kaptenile oma räbalad mälestuseks, andsin temale nöun, inimeseliha
sööjate juurde minna, kus tal suur lootus olewat, kuningaks saada,
sest inimese nülgija olewat ta ju nüüd jne. Selle pääle jätsin ma

weel teisi Jumalaga ja läksin sinna, kus tarwis.
Nüüüd ei näidanud ma ennast uulitsa pääl enne, kui laew

merde oli länud. Siis tulin ma wälja, sain wunneri abiga ühe
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suure Ingliseraud- barklaewajasoitsinselle pääl kaks aastat, mil
ma kodu läksin ja wäeteenistuse asjad ära diendasin. —

Pääle seda sditsin ma kuni tänase päewani ikka wäljamaa lae-
wades, wiimaks ühe Norraaurulaewapäãl, kus ma oma käewarre
katki murdsin,“ löpetas Bergmannvomaelulugu, ja siis läksime ma-

gama. —
— — — — — — den i os

n uls

— ühel enneldunal wiidi minu söber wälja ja woeti tema käe-
warre ümbert gipsi-side ära. Ma ootasin, et mees röömsalt tagasi
tuleb, aga see polnud nii. Luud polnud mitte digelt kokku seatud,
ja murdnud arstid, punanepäã eesotsas, mehel weel korra käewarre

ja seadnud ta siis uuesti kokku ning uue gipsi sideme sisse. Mehike
toodi tagasi, kus ta nii hirmsasti wandus kui Suur-Türk.

Nüd olin mina temale abiks, sest mind lubas haigus juba
ülewal käia. Ma olin nitüd terwise tee pääl, tema aga hästi haige.

Bergmann ütles ise, et tohtrit tema käe katki murdma pida—-
nud, sest käsi olnud tal hirmus paistetanud ja wöltsisti kokku seatud,
kui ta haigemajasse tulnud, et ta ka mitte kohe diget abi polnud
saanud. Kui arstid gipsi sideme maha wötnud ja järele waadanud,
rääkinud nad moned sönad Ladina keeles, siis käskinud päätohter käe
laua pääle panna. Ta teinud seda, siis löönud tohter käewarre
pääle, ja murdnud see katki, nii kergelt nagu pilliroo.

Söober oli küll, nagu öeldud, hästi haige, aga siisgi paranes
tema käsi ruttu, nii et me paari nädala pärast juba jälle mölemad
köndida wöisime.

Me kaisime koik haigemaja keelatud ja mittekeelatud ruumid

läbi, operatsionisaalis ja surnute lahtildikamise saalis. Surnute

juures, kes. karboliga märjaks tehtud linade all keldris laudade pãäãl
puhkasiwad, käisime ja wäatasime nii monigi kord, kui feldsher neid
kinni ömbles. Muibugi maksis see meil ikka wäikese jootraha, ilma

rahata ei saa ju siin maailmas kaugele. Sääl wdoisime jälle näha,
kui wäga puhtasti haigemajad nüüdsel ajal sisse on seatud, ja
mis hääd nad inimestele teewad. Kus üks waene inimene sähar-
dust puhtust ju rutulist abi kodus leida woöiks? Aga kes teda säl
nii wäga waewata suudab? Kust ta sääl sähardust rahu ju puhast
öhku leiab? Kuhu peaks inimene woööral maal jääma, kui sähar-
düsi asutusi ei oleks? Haigemajades on köik uuemal ajal leitud

ja wäljauuritud teaduslikud äbinöuud ja tohtrid ööd kui päewa käe—-

pärast, mis kodus ainult kalli raha eest saadakse. Wanal ajal hai-
gemajades kardetud haawapdoletikku, mis sääl tuhandeid tappis, pole
enam karta, seda oskawad arstid ära hoida. Haigemajad on wae—-

semale rahwale koige suuremaks oönnistuseks. Kes nende ja koolide
asutamise eest raha wälja annab, on inimesesoole ütlemata suurt
hääd teinud.
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1 Bergmann ja mina saime wiimaks ühel ajal terweks ja sdöit-
sime mölemad Hamburki, sest Danzigis polnud meil talwisel ajal
laewa saamiseks lootust.

Hamburis munsterdamise ühe Inglise aurulaewa päãäle, mil-
lega me Afrika öhturanna sadamates käisime.

Sellest aga teine kord. itt—



Täbeslepanemisels.
Auuliste lugejäte Kähelepakemist juhime auupaklikult meie kir—-

jastuses ilmuwa süure adressitähtraamatu pääle, mis iga
aasta rkorralikult ilmub ja oma tieliku, hästi wäljawalitid
poolest igale era- kui la ärximehele sündsaks ksiraamatuks on, kuna
la lisajao eest meie thtsamad kirjanikud hoolt kannawad. “Täht-
raamatu nimi on:

Isamaa Kalender
1903. aastaks.

„Isamaa Kalendri“ sisu on pääãle muu: Tãielik kalendarium. Märkide sele-
tamine. Aastaajad· Päikese ja tuu wariutamised. JZuutide pühad. Kellade

wahe suurus. Lükuwad pühad 1903—1928. Aja ja pühade arwomine. Kuupäe-
wade nitaja. Päikese jakuu töus ning loojaminek. Kiriku- ja kroonupühad.
Wene keiãri suguwoõsa. Laadad. Tempelpaberite hinnad. · Tempelmargid. Wöo-

raste maade rahad. Kursitabel. Intressi protsenditabel. Koolide ülemad. Liwi

ja Cesti tubermangu walitsused· Suuremad koolid Dartüs. Woorimeeste taks

Tartus, Tallinnas ja Narwas. Wene digeusu kirikud Liiwi— ja Cestimaal. Sei—-

suseliigid rügiteenistuses. Eesti ajalehed, raamatukauplused ja trükikojad. Eesti-

moaa riheltondade elanikkude arw. Eesti, Lüwi ja Kuuramaa linnade ja alewite

elaniklude suurus. Wenemaa tähtsamad linnad, kaubalinnad, kindlused ja ülitoo-

lid. Europa riikide suurus. Wasikate toitmise tabel. Koduloomade imetamise

aeg. Tohtrid, apteegid, hambaarstid. Loomade sugut. teatused. Möddud ja kaa-

lud. Postiseadused. Telegrahwi teatused. Raudteesoidud. Täielikud waldade ja
kihelkondade adressid ning kommissaride jaoskonnad. ülemad talurahwa kohtu-
nikud ja nende asupaigad Rahukohtud. Eesti kogudused wäljaspool kodumaad

Tariu linna tãnawate ja majaömanikkude nimed. Lisas on: Paljud jutud, laulud

ja teaduslikud tööd, algupäralised ja ümberpanekud, tãhtsamate kirjanikkude sulest.
Päãle muu wdime iseãranis nimetada ülinaljakat ja wäga huwitawat al-

gupäralist pilke-jutustust:

Esimene Eesti miljonãr,
mis wististi paljude poolt suurt huwitust saab leidma. Selles piitsutab kirjanik

„rahwakasu“ nime all aetawat „omakas u-- piüdmist.

„Isamaa Kalender“ maksab raamatukauplustest ostes ainult

35 top., mis hind ta suuruse kohta üliodaw on. Mua koigis Cesti

paremates raamatukauplustes. Suurel hulgal Tartus Schnaken—-

burgi juures: : nau



Teiseks uudileks woõime soomwitada:

TalurahwaKalender.
Suures kaustas, 80 lehekũülge paks, hind ainult 10 kop.

Selle kalendri, mis enne ainult4 lehekülge paks oli/ oleme 1903.

dasta saots 80 lehetilse etn ehind, nit ttta and sunruse ja sisu
mitmekesiduse poolest auusasti teiste poolt wäljaantnd tähträmatute
koörwale wöib astuda. Lisas on tal poönewad jutud ja huwita—-
wad teaduslikud Hoööd/ niiet lugeja nalja ja tött ühtlasi
omandab.

1 Praegu ilmus trüßist uus raamat:

Si

cE Sin etf.

N.W. Gogoli järele
; eestistanud —

N. LKeismann
;

32 lehekülge, hind 10 kop.

Huwitaw lugu küulsa Wene rirjaniku sulest· Tölge on küll natuke puudulik,

aga jutu sisu on sitsgi huwitaw. Ostetagu!

Koerakoonlbased-
—

dht

Peninuki rahwas
un

Kirjutanud Mag. Nooli Aletsander —

Hind 0 kop.
;

Huwitaw kogu Eesti muinasjutte M. J. Eiseni korjandusest.



Eesti koõige tähtsamate kirjameeste
——

2 777
Eesti ennemuistne jutt 20. laulus.

Neljas parandatud trükk.

a 4 Wäljaandnud

Dr. Ir. R. Kreutzwald.
Hind poogitult 1 rbl. 20 kop.

Ühegi eestlase raamaturiiulil ei tohiks see kaunis raamat puududa,
mis Eesti rahwa maailmas kuulsaks on teinud.

; ẽ 7

Kodutohter.
Opetus, kuidas haigetega peab umber kidama ja neile arstiabi

puudusel kergitust tehtama. :
Kirjutanud na

—

Teine trükk.

Hind poogitult 80 kop.

Peaks igas majas olema. Nimetab rohtu iga häda ja haiguse wastu.

2 0

Looduse nöund ja jönnd.
*

Kirjutanud

A. Grenzstein.
z.annetä 26kop.

Süügawad rahwalikud seletused loodusest, mis iga lugejat saawad
huwitama. Wähe on Eesti keeles selle sarnaseid raamatud olemas.
Ostetagu ja loetagu. e i
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Eesti keele healte öpetus.
22 111129
—7 Kirja pannud —

Dr. M. Weske.

Hind· 60 top.

Igale ühele, kes oma ema keele kohta rohkem seletust noõuab,
lugemise wtt. / 2 ;

u11—

uun mmun uin Mdon nii

Geometria öpetus.
7 25. Tult. ;

;

2. raamatut: I. 30 kop., 11. 50 top. idi

Möolemad geometr iaraamatud on osawasti walmstatud ja piltidega
kaunistatud. Wiimasel ajal ei olẽ.Gesli teeles enam midagi sarnast
ilmunud.

103 u 4 u

uennauid oi adid anmioneuoi i a

Kitjutamise opetus.
Laste öpetajatele ja pããstkirja öppijatele juhatuseks kirja pannud

:I. Kurritk. :

—

Hind 42 kop.

Kes dieti tahab oma motteid ũles kirjutada, peab seda raamatiit

lugema, mis selles tükis rohkesti kasulikku petust annab.



leüldine ajalugdleũldine ajalugu.
Koolidele ja igale teaduse noõudjale

Kirja pannud

I. Bergmann
Paistu öpetaja.

Kahes jaos. Hind ä 80 kop.

Huwitawal wiisil tutwustab tuntud ja lugupeetud kirjamees meid

neis raamatutes ajaloo·kãiguga. Keel. on üliilusja pildirikas, nagu J.
Bergmanni keel künagi. Cesti keeles on ajaloost alles dige wãhe rãã-

--gitud, seda enam osawotmist soowime nendele ajalooraamatutele. Wa—-

hest teeb Bergmanui herra siis woimalikuks ja annab kahele esimesele
andele weel kolmandama — uu emast ajast — lisaks. rgu jãetagu
häid asju tähelepanemata. :

Venemaa ajalugu.
Hind 15 kop.

Wenemaa tundmiseks on seda raamatut hädasti waja. Meie maa on

iseãranis tãielikult kirjeldatud. Tähtsamatel tordadel Wene keeli nimed

korwal. Kdigile soowitaw.
2

besti, limi jn Kunma jalii
lira Wrisen ajast lãhema minewikuni. Kdigile isamaa atmastajatele

M.I. Eisen

Hind 60 kop.
Kellegil isamaa armastajal ei tohiks see raamat lugemata olla.

Teeb silmaringi igal ũühel laiemaks. Huwitaw lugeda. T tähtsale
kirjamehele niisuguse toode eest. ;
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Magmüütmise juhatus

Jlgale Eesti pollumehele kirja pannud
7

woun w int—
Joonistuste japiltidega.

Hind 60 kop.
litarwilik! raamat ja igapidi soowitamise wãaãrt.

u —— 2 *

Wnisika öpetus.
Koolidele ja igale teaduse noõudjale

Kirja pannud

I. Tülk.

Hind Irubla.
;

„Wöoibauuga wdraFeeli hãde raamatute korwale· astuda Igaleteadusesaundalasalt soowida. ; ;;1 ;: : 111 2

Looduse petus.
Kirja pannud

V
vil cina add unde e iudunt unm

nn 1 Kolmes jaos, piltidega— 6

I. jagu (Elajate ri ik) 80 kop., I. jagu (Taimede riit) 60

kop., 111. jagu (Kiwi riik) 10 kop.
Annab sügawat öpetust loodusest jatema olust Kenad pildid sele-

tawad dpetust. 111— j

— 2 1— ;Kaltline köögi ja innsapidamile tnumut.
u dirjutanud da

. Liida Pantk.
44163 soõõgiwalmistuse dpetust. Hind poogitult 120 kop. ;

Soowitaw igale hääde toitude armastajale ja ärksamale perenagesele.
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