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I . Pulmad Ukupühal.

oe sume öö kattis metsa ja maad, orgu ja
mäge magusa öielöhnaga ja nöidliku ämaru-
sega. Selgest tumesinisest taewast sirafiwad
tuhanded kuldtähed ning sügamast weepeeglist

paistis teine taemas waatajale wastu. Kaugemal
põhja pool ilustas eha helk tacwa serwa ning oli oma
höbejooned kõrgele taewasina sisse üles ajanud, kus
nad udupehmelt wiimaks hoopis ära kadusiwad. Aeg
ajalt tumestas taewa paistust, aga ülendas ühtlasi
ka tähtede selgust, üks teine üles loitaw walgus õhtu
poolt. Tasane, jahe, lillelöhnaline tuuleõhk landis
sealt poolt rõõmsaid laulu hääli ja rahwa lõbusat
jututara laugele üle metsade ja mägede laiali. Terme
salk lillepärjadega ehitatud neidusid tuli nalja heites
ja kõige rõõmsamas tujus ülewelt mäest alla wärske
hallika juurde, mis fiin mäe kalju seest wälja nirises,
oma janu kustutama ja üleliigset soojust jahutama.
Tee pääl korjasiwad nad üksteise wöidu hnlgawaid
Jaani ussikesi ning pcmiwad neid oma pärgade sisse,
nii et nad eemalt kui muinasjutulikud onnemaa print-
sessid oma kallikiwidest särawate kroonidega ehawalgusel
otse unenäoliku kenadusega wälja nägiwad. Isegi



nende ainus nägija, üks mana mehike hallika lähedal
kiwi otsas, waatas üsna imekspanemisega selle näki-
neiu parme pääle. Ta oli ka praegu üsna weel kahewa-
hel, kas ta neid pöesaste wahel liikuwaid rõõmsaid
kujusid tõsiste inimeste ehk silma wiirastuste sekka pidi
arwama.

— Katsume, kes kõige enne hallika juurde saab,
ütles üks kölaw heal.

— Jah, katsume, hüüdsiwao mitmed teised sellega
ühes nöuus.

— Kes kõige enne saab, see saab lõige enne me-
hele, naeris jälle üks.

— See murrab wist küll kõige enne oma kaela,
manitses wcel üks hääl.

— Noh siis käel ehk mees! Käel ilma meheta ei
maksa ka palju. Üks, kaks, kolm!

Ja nagu lennates tormasiwad nad kõik mööda
järsku mäekülge üksteise õhinal alla. Noored puud
oliwad aga taga loogu jäänud. Enne kui istuja oma
kiwi otsast körwale sai kärata ja ennast ära peita,
oliwad nad juba all hallika juures.

— Mina olen kõige esimene, hüüdis see, kes toeste
kõige enne hallikale sai. Minu kaela luu on weel
terwe, ma saan enesele kena noore mehe, selle pääle
joon ma puhast hallika wett ja teie kõik saate sedasama
tegema.

— Pea, ära weel joo! keelas üks seltsilane.
Nüüd on süda öö käes ja niisugusel ajal näidatakse
t iht i siin hallika juures nägemist. Wacta enne hoo-
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lega hallik läbi kui jood, kas sa sääl mitte üht me-
hekuju ei silma — na oma tulemast teist poolt!

Selle pääle kostis wallatu naer hulga poolt. Siis
kõlas wali kilkamine õhtu ohu sisse, nii et see kalju
kumises ja metjad nutu korda wastu kajasiwad.

— Üks tont wöi inimene!
Neidude salk targas pool ehmatuse, pool naljapä-

rast tagasi. Hallitu kalju seina najal seisis wanake
liigutamata, kes juba enne siin oli ning mitte eest
ara ei saanud minna. Aga warsti pürasiwad jul-
gemaks läinud muruneiud ta oma ringi sisse.

— Kes siin on? küsisiwad mitmed korraga. Kui
sa inimene oled, siis räägi meiega, ehk oled sa tont
woi mõni silmamoonutus, siis kao ära, nii et natuke
sinist suitsu ja kolm tilka wett järele jääb, lisas üks
tüdruk meel juurde.

Mees näis tahe wahel olema, mis ta pidi tegema.
Kartis ta neidusid, kes temale mitte tõelikud inimeste
lapsed ci näitnud olema?

— Tont ega silmannirastus ei ole ta mitte, rää-
kis jälle üks julgem piiga, sest siis oleks ta ära pi-
danud kaduma. Ja seda üteldes astus ta paar sammu
lähemale, wöttis ta käest kinni ning tõmbas ta kalju
najalt eneste keskele, kl«Z ehawalgus wähe suurem oli.

Lai kübar sttgawaste üle silmade tõmmatud jäi ta
nüüd neiu karja kcskele seisma. Suur habe kattis
ta nägu millest ainust nina ja silmad wälja paistsi-
wad. Inimese nägu oli ta küll- kõige wähem.

— Tont! kuuldi neiukesi tasakeste üks teisele
korwa sisse sosistama.



Ta nägi ka töe poolest tondi moodi walja. In i -
mese tohta oli ta liig hirmus.

— Kes sa oled, räägi kord ometi!
— Kui teie ise inimeste lapsed olete, siis kuulge,

mis ma teile ütlen, rääkis ta käre hääl.
— Mina olen waene teekäija ja kõigile siin nur-

gas wöeras. Ma puhkasin jalgu ja tarastasin hallika
meega oma tuiwanud keelt. Mulle tungis ülewelt mäe
otsast suur tulekuma silmi ja roömus piduliste
lällutamine korwu, kas teie ei woi mulle ütelda, mis
see kõik tähendab?

— Hea külamees, kust maalt sa siis oled, et sul
meie maa tõmbed nii tundmata on? Kas täna ei peeta
terwel maal suurt Uku püha, millest noor ja wana
osa wotab? Ehk kellel siin ümberkaudu oleks teadmata,
et meil täna kahekordne pioupäew on?

— Mispärast kahekordne? küsis mees.
— Kaupo, meie noor wanem, peab täna oma

pulmasid.
— Kaupo? Kellega? Kes on ta mõrsja?
— Aatso tütar, ilus Leili. Kena paar — terwe

rahmas on röomus, noored ja wanad — höiskawad
onne pärast ja onnistawad mõlemaid mõdukannude
juures õitse tulede ümber.

Manamees tegi niisuguse näo, nagu ei puutuks see
temasse sugugi, aga selle juures tungisiwao talle ome-
tigi needmise sõnad teele peale.

— Pidupaik ei ole siit mitte kaugel, seletas rää-
kija neiu edasi. Wöta waewaks ja tule meiega ühes.



Ka wöcrad peawad meie rõõmust osa saama. See
on mana wiis.

— Jah, woeras, sa pead meiega ühes tulema,
kinnitas ka üks teine tütarlaps. Sääl woib su wä-
sind jalg paremine puhata ja sa woid rõõmsatega ühes
röömus olla. Tule, tule!

Juba hakkasiwad paar näkineidu tema kätest kinni,
et teda enestega ühes mäele wedada. Ta lükkas need
aga enesest eemale ja ütles oma käreda ja sügama
häälega.

— Mina olen woeras, ma ci kõlba teie seltsi —
jätke mind rahule. Ma ei taha teie piduröömu se-
gada. Minge jälle tagasi ja jätke mind üksi siia.
M u tee on rutuline, mul 'pole aega teel pidusid pi-
dama hakata!

See kõne segas neidude rõõmust meelt.
-~ Meie pidul on iga woeras armas külaline,

ta on ju röomu ja ilupidu kõigile, kus waenlasedgi
oma waenu unustawad ja teine teisele wmna kätt pa-
kuwad. Sinu eest tahaksime meie köit hoolt kända,
et sul midagi ei pea puuduma, mis su wäsind keha
kosutab ja kuiwa keelt tarastab. On aga su sam-
mud loetud ja wiibimine wöimata, siis ei taha meie
ka sind kinni pidada, ehk küll hea meelega näeksime,
et ka woeras meie rõõmust röomu tunneb.

Et ta sugugi järele ei annud, siis läksiwad neiud
kõik jälle mäge mööda üles pidule tagasi ja jätsiwad
wana mehe üksi alla hallika juurde. See waatas
kaua aega nendele järele, kuni nad rõõmsas tujus
nalja heites puude ja põõsaste wahele kõrgel mäe külje
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pääl tema silmist kadusiwad. Siis wahest läks ta
kokku pigistatud suu weel lahti ning hammaste taha
tagasi sunnitud fönad peastwad walla.

— Tondid wötku kõik need wallatumad tüdrukud
kõige pidulistega ja kõige päält weel Kaupo tema noore
mõrsjaga! pahandas ta rusikaid teineteise wastu peks-
tes. Kes ajas need hilbakad siia minu warjupaika!
Nad woiwad minust pidul palju lobiseda ning seega
mu kena nöuu nurja ajada. Ainus hea asi on weel
see, et keegi neist mind ei tunnud. Nad peawad mind
waeseks teekäijaks — wööraks, nagu ma neile luis-
kasin. Aga kahjuks woib nende siia tulek mulle siiski
olla. Kui nad minust juba rahwale on rääkinud,
siis woib iga üks, kes mind juhtub näha saama, sel-
lels teekäijaks pidada ning oma seltsi seda narripidu
pidama wiia, kus mind holpsaste mõni kollanokk ära
woib tunda. Siis oleks ma löegas. Ma ei wöi
ega tohi nende kätte langeda. Köige julgem oleks,
kui ma kõhe jalad alla wötaksin ning oma teed pühik-
sin, aga siis ei näeks ega kuuleks ma sellest mi-
dagi, mispärast ma õieti wälja olen tulnud. Ei, nii
ei tohi ma mitte teha. Ma pean kõik oma silmaga
nägema ja oma körwaga kuulma. Julgust, süda, sa
'pole niisuguse asja juures weel mürisenud, mis kar-
dad sa siis siin! Kellel saab ka ühe wöora tarwis
aega olema, selleks käib mõdu kann liig ruttu keeru
ja soojadel peadel on liig palju kõnet, liig wähe tar-
kust, hoolt ja muret mitte maikugi. Küllap mäel ka
puid ja põõsaid on, mis mind hästi warjawad ja
joobnud talupojad ei saa kordagi minu järel küsima,
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kui ma ka nende keskele astuksin ning ringi käiwa
kännu juures korda peaksin. Julge hakkamine on pool
wöitu, ütlewad mu kõrged sobrad ja neil on õigus.
Sellepärast julgeste pääle!

Ta ronis mööda mäe külge neidude teed üles,
ning peitis enese patsu põõsaste warju ara, kust ta
kõik ära nägi, mis sääl tehti. Mäe peal polesiwad
suured tuled, millede ümber wanemad inimesed mõdu-
kannud käes ringi iswsiwad ning walju häälega roo-
muft juttu ajasiwad, kuna nooremad wilehäälede jä-
rele tantsu lasksiwad ehk siin ja sääl ringmängus ehk
wastastiku lauldes oma hääle kowaduft ja i lu proo-
wisiwad. Ann ja rööm kõlas igaühe suust ja sä-
ras igaühe silmist.

Kõige kaunima köha pääl ehitasiwad rasked lille-
pärjad heleda tule ümber üht kõrgemat kohta kauni
warwi säraga. Sääl istus käimiste ehitatud mõrsja
ja tema korwal ta peigmees^noor Liimi wanem Kaupo
oma lähemate sõpradega. Onn hiilgas ka nende pal-
gedelt. Aeg ajalt käis kann nende wahel käest kätte
ja nii mitmele mööda minejale rahma seast nikutab
tema sõbralikult peaga termist, ehk ütles mõne naljaka
sõna, mille üle nii kaugel südamest naereti kui kau-
gele seda kuuldi.

— Lapsed, rääkis wana Aatso noorepaari wastu.
Waatke, toidu peig ja eha neid maitsewad oma noo-
repolwe armu segamata õnnes, nii et nende palgesärast öö
oma walgust saab ja tähedki hiilgust kaotawad. Olgu
see teile, mu lapsed, tähtsaks eeskujuks ja meelde tule-
tajaks, et nii kaua, kui teie armastus kestab, elu öö
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teid oma pimedusega ei jõua matta, maid et armas-
tuse walgus nagu õhtune eha ja hommikune köit teile
ka kõige tumedamal ajal ikka meel õiget teed näitab.
J a need õied teie ümber, nad närtsiwad pea ära nagu
kõik i lu , mis kewade metsa ja maale, niidule ja nur-
mele on külmanud, otsa saab. Tuletagu see teile
nooruse kiirt ladumist meelde, mida teegi kinni pi-
dada ei jõua. Igaweste nooreks jäämad üksi taewa-
lised ööwalgustajad ja päikse tungla hoidjad — Köit
ja Ämarik. Meie inimesed saame iga uue päewaga
wanemaks ning jõuame oma elutee otsa poole. Aga
meie eluteed peawad waprad teod ehitama, lastele ja
lastelastele õpetuseks ja aratuseks, nagu meie wane-
mad meie eel käinud, lelle kuulsust meie lauljad täna
suust suhu walju kiitufcga kuulutawad. Teie peate
selle eest hoolt kandma, et tulewad polwed teid suure
röomupidudel oma kiidulauludes ära ei uneta. Sina,
Kaupo, oled ennast siiamaale sõdades kui kangelane
üles näidanud, mille eest ma sind rahma ees südamest
tänan ja selles lootuses röomus olen, et su käewars kaua
weel oma nõrka rähmast wöiks kaitseda. Ajad on praegu
kirjumad kui ialgi enne, meie waenlased wägewad ja meie
rahmas weike ja nõrk. Kristlaste raud ja ristimest on n i i
mõnedki tugewad toed meilt riisunud, lahutuse waimu
meie sekka külmanud ning seega meie jumalatele, maale ja
rähmale hukatust lähedale toonud. Kui see ikka nönda
edasi läheks kuhu saaksime meie sell wiisil tõugatud?
Mina olen mana ja ei jalsa enam palju. Kaupo,
sina oled weel noor mees, sul on pea oige,köha pääl
— kanna hoolt selle eest, et meie rahmas ikka selleks



jääb, mis ta on. Meie lõunapoolsed naabrid tzolmi
ja Üksküla Liiwlased on risti-immeste juttu uskuma
hakanud, oma jumalad maha jätnud ja pühad hiied
ära häwitanud — mis on neist nüüd saanud — tudaS
käib nende käsi nüüd? Nad peawad wöeraste sõna
kuulma, peawad neile oma põllusaagist kõige parema
osa ära andma — nad on endid ristimise läbi su-
lasteks lasknud teha. Kõik kahetsewad oma ruma-
lust, aga mlüd on tahetsus liig hiljaks jäänud. Minu
endised sobrad I l o ja Wiitso, kes endid ristimeeste
ilusate sõnade läbi on eksitada lasknud, on mulle silmameega
tunnistanud, kui suures wiletfuses nad praegu cla-
wad. Meie waenlajed on kawalamad kui meie, nad
katsuwad meie nouupidamistest äraandjate läbi sõnu-
mid saada ning panemad oma wörgud igale poole
wälja, kuhu nõrgemad wennad sisse langemad. Ma olen
kuulnud, et üks endine külawanem Idumea maalt en-
nast waenlastele on ära müünud ning nüüd kui ära-
andja maal ümber hulgub ja igast asjast, mis ta siin
kuuleb ja näeb, rioti-meeste wanemale, keda nad piis-
kopiks ja oma isaks nimetumad, sõnumid wnb. Ma
manitsen sind ja kõiki rahwast walwsad olla. Tema
nimi on Anno. Ta kannab enamiste pikka halli kuube
ja laia kübarat, on wanaduse poolest üle kesk-ea.
Kõige paremini wöib teda ta pikast tömmukast habe-
mest ära tunda, kuhu wanadus rohkcste walgeid karwu
sisse poetanud, ning lüheldasest kaswust natuke küü-
raka seljaga. Seda meest kinni püüda ehk ära lao-
tada olgu igaühe püüdmine, kes oma isade jumalaid
kardawad ja wöeraste sulaseks ei taha heita. — Jää



lindlaks, Kaupo, mu poeg, oma rahwale, oma juma-
latele ja oma maa-kombetele, siis Snnistawad sind
minuga meel tuhanded teised. Mina olen wana ja
nõrk, ma panen oma ameti sinu kätte. Mina ei saa
kaua enam ilmas olema, sinu eluaeg on aga weel ees,
sa wöid palju teha. Tööta siin oma rahma kuuldes,
et sa temale ustawaks tahad jääda.

Wana Aatso kõne oli piduröömule nagu paisu
ette teinud. Kära, laul ja mäng oliwad waikinud.
Kõik kuulasiwad pühaliku waikimifega tema sõnu ning
ootasiwad noore wanema wastust.

— Ma töötan surmani ja wäsimata taga nõuda,
millest ma oma maale ja rahwale käsu tean tulema,
oliwad Kaupo sõnad.

Nagu wangistatud weewäli laiali woolab, kui pais
eest maha wajub, nii kajasiwad hõiskamised ja röömu-
hüüded selle waikuse järele kaugele metsadesse ja maa-
desse. Pidu oli pidulifem kui enne ja keegi jõudnud
ega tahtnudgi enam piduliste röömu waigistada. Tut-
tawad ja tundmatad tuliwad noore paari ette, ct neid
palest palesse näha ning laulu naistega ühes koos
nende liituseks ja auustuseks laasitava:

Noori wanem, wennakene.
Hoia m'e öde ilusti!
Tundsid wötta, tunne hoida.
Tunne targaste elada!

Kui tuled isale käima.
Kui tuled emale käima,
Weered käima wendadele.
Sõidad käima säosedele —
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Ema siis ütleb, isa kuuleb,
Ode siis ütleb, weli käfeb:
Laudast tapan laugu talle.
Murult tapan musta kuke,
Ma teen koogid kõrrelised,
Nisupätsid pätergused,
MSedan sulle mddu kännud.

Kui laul loppis, tuliwad neiud lillepärgadega ja
paniwad need mõrsjale sülle, pähe ja jalgade ette.
Kaupo waatas seda naeratades päält ning Leili tä-
nas oma mängusöpru magusate sõnadega.

Köit oli juba oige suureks läinud, ilm hakkas
walgels minema ning päike wois iga silmapilk oma
esimesed kiired ilma saata. Wanemad inimesed hak-
kasiwad koju poole sammuma, öitsetuled kustuma ning
kära ja laul wähemaks jääma. Kaupo tõusis üles ja
andis oma sõpradele kätt lahkumiseks. Ka tema tah-
tis koju minema hakata ning piduwäsimufest wälja
puhata. Enne aga kui ta oma köhalt liikus, lange-
siwad ta silmad ühe naisterahwa pääle, kes talle tut-
taw oli ning rahma wahelt enesele teed läbi katsus

teha.
— Tule lähemale, tark, hüüdis ta naisterahwa

poole. Sa tuled wcel wiimsel silmapilgul meile onne
kuulutama. Astu üles ja waata mu mõrsja käest,
mis temale tulew aeg toob.

Naisterahwas, keda Kaupo targaks nimetas, as-
tus lähemale ja andis ka omalt poolt hulga metsa-
lillesid mõrsja kätte, kes naeratades teda selle eest tänas.
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— Kas sina oledgi tark, kelle silm tulema aja
sisse ette näeb? küsis Leili.

— Selleks peab mind rahmas, oli wastus.

— Noh siis räägi, mis su tarkus minu eesfeis-
waist päewadest teab.

— Täna meel mitte, wastas tark oma selgete
silmadega noore mõrsja otsa waadates. Ma ei ole
tähtede tulekirja weel lugenud. — Kui lubad lahke
Leili, siis tulen ma edespidi kord sinu juurde ja tea-
tan, mis taewas sinu tulewiku tarwis oma kuldtähte-
desse üles märkinud.

I lma wastust ootamata astus ta nüüd mana
Aatfo juurde ja näitas sellele, et ta natuke körwale
tuleks. Siis sosistas ta temale midagi körwa sisse,
kus juures wanake ärritusega ja nagu kohkunult enese
ümber waatas. Weel kord pani tark oma suu ta
lörwa juurde ning kadus siis uudishimufelt waatawa
rahma hulka ära.

— Minu elu püütakse, ümises Aatso iseeneses usk-
maialt. See ei wöi õige olla. Maara on eksinud
— see ei ole wöimalik. Aga ma tahan siiski järele
uurida, kui palju siin tõtt on.

Natukese aja pärast läks ta oma tütre ja wäi-
mehe ning tema sõprade seltsis pidupaigast ära.
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2. Wöeras noormees.

l ajal, mil Aatso sõnad kõigi piduliste körwad
enese tarwis olid wöitnud ning terwele pidupai-

gale maitust töiwad, istus kõrgemal metsa serwas salk
Marlapsi kustuma õitse tule ümber. Nad raäkisiwad
ja naersiwad ise keskel elawalt, ega pannud ümber
walitsewat maitust tähelegi. Nende seas näis üks
olema, lelle tarwis kõik räägiti, mille üle südamest
woidi naerda. See üks neiu, kelle pärast köit kära
sündis, ei naernud ise mitte ühes. Kõik seltsiliste
naerma kihutused laksuvad temast nagu puutumata
mööda. Ta istus tule ääres ja wahtis üksisilmi
enese ette lökendawate tuletukkide peale. Tema ilus
lapselik nägu tunnistas felgeste, et tema aastate arm
weel waewalt esimeste kümneliste seas oli, kuna ri i-
ded ja muidu wäljanägemine kõrget seisust awaldasiwad.

— Aga mikspärast teie niipalju naerate, manit-
ses ta teisi tõsiselt. Kuulake, keegi teine piduline ei
tee praegu suud lahti.

Kõik istujad jäiwad häkiste kuulatama. Nende
ümber oli haua waikus. Köit kuulasiwad, mis Aatso
rääkis, ja ta sõnad kölasiwad kaugele üle rahwa hulga.
Pooltohkunud oliwad lustilised käratsejad ning ei jul-
genud nüüd enam õieti sosistadagi.

— Mis see tähendab, küsis üks hulgast, et pidu
häkiste nagu toonelaks on ümber muutnud? Mis siin on
sündinud?

— Kuulata ometi, wanem räägib rähmaga was-
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tas üks teine. Ma tahaksin hea meelega teada, mis
juttu ta ajab. Wait, st!

,,Köige paremine wöib teda ta pikast tömmukast
habemest ara tunda, kuhu wanadus rohkeste walgeid
karwu sisse külwanud, ning lüheldasest kaswust, natuke
küüraka seljaga."

Neid sõnu rääkis Aatso ning tütarlapsed kuulsi-
wad kõik selgeste.

— Linda, kuule, kas ta ei räägi sellest wöorast,
keda meie täna hallikal nägime? küsis üks elama loo-
muga tüdruk waikeselt istuja neiu käest. Sellel oli
just pikk tömmukas habe, lühike mees ja küürakas kah.
Mis sa arwad, Linda!

— Hoitku oige sind, Elma oma patramisega!
Paristab kui parin ja ei lase ühtegi sõna enam
kuulda, mis räägitakse, tõreles üks hulgast rääkijaga.

— Kas ta ei ütelnud, et seda meest peab igaüks
tatsuma kinni püüda, olgu elusalt ehk surnult? küsis
jälle üks neidudest.

— Kes niisugust hullu juttu ajab? wöttis elama
mereline Elma jälle sõna. Kuulata ikka enne järele,
kui suu lahti teed.

— Kas sina siis kedagi kuulatada lased — mil-
las su suu kinni seisab?

— Kes siit maalt ka kuulatama peaks hakkama?
Kas ligemal ruumi ei ole, kui mina sind siin kuulda
ei lase?

— Ah mis teie jändate siin — nüüd 'pole meie
keegi kedagi kuulnud, taples üks pool toe pool nalja
wahel. Ka mina kuulsin, et üht meest kinni tahe-



— 17 —

takse püüda. See oli toeste seesama, keda meie hal-
likal nägime. Ja meie ei teadnud teda sugu kartagi.

— Mulle tuleb praegu meel hirm pääle, kui selle
pääle mõtlen, rääkis Elma jälle ja tegi enesele nii-
suguse näo nagu oleks tal praegu nöuu tondi eest
jooksma panna. See oli toeste suurem kui önn, et
ta meil kõigil silmi selja taha ei pöörnud. Aga Linda
on ta küll ära teinud, rääkis ta seltsiliste poole ta-
sakesti ja näitas sääl juures tõsise tüdruku pääle, kes
iseeneses istus ja nende juttu ei näinud kuulmagi.
Sääl ta norutab — ära tehtud, ära tehtud!

Rääkija naeris heledastc ja ka teised ei jõudnud
tõsiseks jääda.

— Kuule, Linda, hüüdis ta nüüd noore tütar-
lapse poole. Ütle ometi, mis see mees sulle tegi?
Sa ei ole sugugi enam meie endine Linda.

Noor tütarlaps läks näost üleni punaseks ja löi
silmad maha.

— Mis t'as pidi mulle tegema? rääkis Linda
ja lükas ise orgiga tuletukka kokku. Teie jn ise kõik
sundisite, et ma temaga kõige enne pidin tantsima.

Hele naer kõlas nende sõnade pääle.
— Temal on üksi oma wööras tantsija meeles,

hõiskas Elma, käsi teine teise wastu pekstes. Ha, nüüd
tuleb meel wälja, mis meie Lindakesel wiga. Mitte
see manamees hallikal, waid noormees tantsu murul
on tema ära teinud. Ja mina olin nii loll, et selle
pääle ei mõistnud mõteldagi. Ütle weel, et Linda
laps on!

— Kas teie ei rääkinud ise sellest samast mehest?
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küsis Linda julgemalt. Mis selle juures siis nii ime-
lik on, kui mina ka temast kõnelesin? Ja laps ei ole
ma ka enam.

— Meie kõnelesime sellest manast mehest all
hallika juures, keda siin taga otsitakse, aga mitte
sinu noorest tantsijast. Kas meie ei peaks wanemale
sellest sõna wiima, mis hallikal nägime?

— Jah, seda peame küll tegema, wastas üks teine.
— Aga kes peab meist nüüd wanema juurde mi-

nema? küsis Elma.
— Lähme köit! wastati mitmelt poolt.
Otsus oli walmis ja ruttu tegiwad nad endid

teele. Linda ei läinud mitte nendega ühes. Ta jäi
ütsi maha ning oli röömus, et oma wallatuteft sõb-
rannadest lahti sai. Tal oli juba nende patramisest
ja pilkamistest himu täis, eht ta muidu ikka niisu-
gustes asjades esimene oli. Aga täna ei mõistnud
ta isegi ära seletada, miks röömus selts talle nii
wastu meelt oli läinud.

Kui teised ammu juba kaugel oliwad, tõusis ta
tule juurest üles, waatas enese ümber, nagu otsiksi-
wab ta silmad kedagi ning astus siis mängumurult ja
pidupaigalt noore metsa alla. Tal 'polnud seal mi-
dagi otsida, aga ta süda ajas teda piduliste röömu-
kära seast eemale, mis ta nüüd häkiste enam ära ei
jõudnud kannatada. Üksiolek oli talle ära ütlemata
armas, ükski wägi ei oleks teda enam piduliste sekka
jõudnud wiia. Ta teadis, et seda inimest mitte
enam piduliste seas ei olnud, keda tema oma salaja-
mas südame põhjas nii palawalt weel kord näha igatses.



— Tema läks ära — ta 'pole enam siin, ümises
ta iseeneses. Tema silmad on aga mulle kustumata
meelde jäänud, ja tema sooja käepigistust tunnen ma
praegu weel ning ta mahe, magus hääl kumiseb ikka
mu körwades. Kes wöis ta ometi olla ja miks pidi
ta nii ruttu siit ära minema?

Hommik oli käes. Linnud teretasiwad ärkawat
loodust tuhande wiisiliste lauludega ning kuulutasiwad
paikese ligidat tõusmist walju rõõmuga ette. Hom-
mikupoolne taewaserw hiilgas kulla karwalifclt, mille
seest paks pilwemägi mustjaslilla äärtega walja pais-
tis. Kõrgemal ujnsiwad õhukesed udupilwed ning fu-
latafiwad koidupaistufe kahwatu taewasinaga pea kö-
hal imcpehmelt ühte. Ainult mõni üksik täheke pais-
tis weel maha, kui tahaks nad ilma päewaks otsa ju-
malaga jätta.

Noor tütarlaps oli ühe suure puu juure pääle maha
istunud ning toetas ennast nüüd laisalt wana puu
najale. Ta silmad oliwad kinni wajunud, ta rind
liitus nagu magajal, aga ta ei wöinud mitte magada,
sest tema pöskeid mööda weeresiwad arwad pisarad
alla. Nad ei olnud mitte külmad kaste piisad, waid
palawad wcetilgad, mis mitte köwasti kokku wajuta-
tud silmalaugude wahelt kui hallikast walja imbusiwad,
Mikspärast tal pisarad woolasiwad, seda ei teadnud
ta isegi. Ta ei leidnud ühtegi põhjust, aga tagasi
hoida ei suutnud ta neid siiski mitte.

Tasane sahin tungis ta körwu. See oli wistift
tuule puhumine, mis puulehtedega, rohulatwadega ja
tema lahtiste juuksetega mängis. Jahe hommikune
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öhuwoole kosutas tema tuumamaid pöskeid ning ta
laskis seda wagusi olles oma näo pääle woolata.

Säälsamas metsa all köndis lastest märja rohu
pääl üks pikk sirge noormees. Tal näis rutt taga
olema. Aegajalt kuulama jäädes, tõttas ta pidupaiga
poole edasi.

— Ma ei wöi siit muidu lahkuda, kui ma teda
mitte weel kord näha ei saa, rääkis ta iseeneses.
Ma pean teda wcel kord nägema, ja kui see ka kau-
gelt olels. Sügawasfe, fügawasse oma südamesse ta-
han ma ta kuju majutada ning siis minna — kas
ma teda iialgi weel näen, seda teadwad üksi juma-
lad kaljuwallas.

Ta jäi häkiste lohkudes seisma. Tema ees wana
kase juure pääl istus üks naisterühmas seljakile tüwe
najale toetades ja nais magama. Koidupuna paistis
selgeste ta näo pääle, millega ta õrnu palgeid ära
wöis wahetada.

— See on tema ise, ümises noormees önnetujus.
Minu onn on hea, ma sain ta kergemalt kätte kui lootsin.

Tasa astus ta ligemale ning wahtis üksisilmi
koidukauni piiga otsa. Pidi ta teda äratama — wa-
hest nägi ta temast magusat und? Oh, ta oli ka sel
wiisil nõnda ilus, et ta teda ikka nõnda näha oleks
tahtnud

Wcel tolm sammu, siis oleks ta tema körwal ol-
nud ning teda hella suutelemisega uratanud, aga üks
iseäralik asi hirmutas ta tagasi. Rohi tema ja neiu
jalgade ees liikus ja sahises ja sisisewat häält oli kuulda.
Ta waatas terawamalt — üks suur madu wonkles



laisalt edasi, üks ja meel teine ja tolmas — heldus,
ja magaja neiu oli nende keskel!

Selsamal silmapilgul läksiwad ka tütarlapse sil-
mad lahti. Imestades waatas ta nooremehe otsa —
see oli seesama wööras, lellega ta pidul tantsinud ja
kes sääl juures ta kätt pigistanud. Aga miks nägi
ta nõnda kohkunud, nagu oleks ta praegu mõne ti-
geda metsalisega tokku puutunud. See pani neiu
kartma — ta tõusis üles!

— Jää paigale, mitte sammu edasi! hüüdis wöö-
ras noormees kõige suuremas ürituses.

Enne aga kui ta oma fdnad lõpetas, oli piiga
palja jalaga mao külma ja libeda selja pääle astunud.
Enne kui ta oma jalga tagasi sai tõmmata, oli see
juba teda hammustanud. Heleda kiljatusega kargas
ta nüüd edasi ning astus sääl juures teise eluka pääle,
kes teda niisama ka salwas. Ruttu kargas wööras
nüüd ligi ja tõmbas tütarlapse oma käte pääle
ning kandis ta hirmsa köha päält wälja lagedale, kus
enam midagit karta ei olnud.

— Kihwtised maod on mind nõelanud, rääkis noor
tütarlaps ehmatuse ja walu pärast mürisedes. Kaks
elukat on oma kihwti minu meresse walanud — ma
olen nende ohwer — mu noored päewad on loetud.

Selle juures wöttis ta nooremehe käe oma peosse
ja pigistas teda sojalt. See waatis õrnusega tema
otsa — ikka seesama sulataw waade, mis teda esimesest
nägemisest saadik nagu ära oli nõidunud ja mis tal
ikka meeles seisnud.

— Ära karda, lapsuke, ussihambad ei too weel



surma, trööstis ta neiukest ning naeratas sääl juu-
res iseäralikult.

Siis laskis ta ennast pölwili Linda ette, otsis ta
jala pääl merised haawad üles ning hakkas neid kihw-
tist puhtaks imema.

— Meeletu, mis sa teed, hüüdis tütarlaps kõh-
tudes ning tahtis oma jalga ta käest ära tõmmata.
Sa imed ju enesele surma sisse. Jäta järele, et sa
minu läbi Maana kätte langed, seda ei jõua ma oma
hinge pääle wötta.

— Kannatust weike murueide tütar, ajas wöeras
wastu. Meie tahame mõlemad elama jääda. Sel
wiisil olen ma juba mõndagi ussihaawa parandanud.

Linda laskis enesega sündida, mis arst heaks ar-
was. Kui haawad puhtaks oliwad imetud, nii et nad
üsna walgeks jäiwad, siis otsis wöcras rohtusid ning
tampis neist säälsamas pudrufarnafe salmi malmis ja
sidus haawade pääle. Naeratades waatas ta nüüd
haige tahmata nud näosse; kust mure ja kartus wälja
paistsiwad, aga ka weike lootuse koiduke kumama hakkas.

— Nüüd on kõik hea, rääkis rohitseja — hädaoht
on möödas ja terwis tagasi poörmas.

— Minu juures küll, aga kas sina ise ka ter-
weks jääd? küsis tüdruk tänulikult ja lartusega oma
heategija otsa waadates.

— Kas sa siis minu eest ka mures oled?
— Kui sa ise nüüd haigeks jääd, siis — siis —
Neiu kogcles ning jäi wait.
— Mis siis oleks? küsis wöeras mees.
— Siis peaksid sa põlastusega selle rumala tüdruku
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paale mõtlema, kes oma hooletuse pärast ussi käeft
nõelata sai ning sind kihwti enesele sisse laskis juua.

— Ara karda, weike, ma ei mõtle iialgi pahan-
dusega sinu pääle, ja kui ma ka sinu merest enesele
kihwti oleksin sisse joonud.

— Sa hea mees, kui sulle midagi paha ei sünni,
siis oleks kõik hea.

— Ole selle poolest mureta.
— Kubas annan ma oma tänu sulle selle eest?

Mu suu ei oska ühtegi ilusat sõna rääkida — ma ei
tea, mis see on — mul ei ole tänu tarwis sõnu.

— Luba mulle, et sa mõnikord ka minu pääle
mõtled, see on kõige parem tänu, mis maomaweikse
waewa eest palun.

— Ma ei uneta sind ilmasgi ära, sõnas neiu
tasakesti ja laskis oma ilusa pea nooremehe rinnale
wajuda. See tundis oma rinnus onne ja iseäralist
sooja ning leidis, et ta ilma niisuguse koormata õn-
nelik ei wöi olla. Ta waatas hellalt tema püäle,
silus ta höogawaid palgesid ja pigistas ta weilest
külma kätt.

-^ Aga kudas said sa siia? Sa olid piduliste hul-
gast kadunud — uuris Linda omas lapselikus olekus.

— Mu süda sundis mind siia tagasi, seletas wöe-
ras. Ma tahtsin sind meel kord näha ja siis minna.
Ma leidsin su siit puu tüwe najalt magamast, nägin
kihwtiseid madusid su ümber, aga enne kui ma appi
sain, olid sa üles ärganud ja astusid neile ilma õnne-
tust aimamata pääle.

-^ Jumalad kaitsesiwad mind ^ sinu läbi, sa oled
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armuliste jumalate saadik. Ma ei maganud mitte ^
ma mõtlesin sinu pääle — ja sa tulid ja peastsid mu
surmast. Kes sa oled ja mis on su nimi?

^ Ma olen wööras siin ja ilma nimeta — ära
küsi pikemalt mu järele. Jumalad kaitsku sind -^
ma pean minema ^ mu aeg on lühike. Ma tulen
jälle -^ sa koidukaunike!

Weel üks südamlik maade ja soe käe pigistamine,
ning siis lahkus ta nutjast neiust.

3. Oodetud sõnum.

ätt wanem Russin köndis oma toas rahutult edasi
tagasi ja wahtis tihti lahtisest uksest öuue, nagu

oleks tal tedagi oodata. Siis wiskas ta enese selili
sängi ning pomises sõnu habemesse, millest körwalises
toas talitaja teener aru ei saanud. Ta tundis oma
peremeest ja teadis, et see praegu niisuguses tujus
on, milles keegi teda ei julgenud tülitada. Wagusi
puges ta sellepärast uksest wälja oue ning jäi siin
üht wöörast inimest waatama, kes otse teel wanema
maja poole sammus.

— KaZ wanem Russin kõdus on? küsis ta woo-
ras keelcmurdes. Ka tema riided oliwad teist laadi,
kui wanewa teener neid omal pool näinud.

-^ Wanem on küll kõdus, aga temaga ei saa sa
praegu mitte kokku.
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— Miks mitte?
— Ta ei ole täna heas tujus.
Wöeras naeris.
— Wii mind kõhe tema juurde, käskis ta siis

nagu oleks ta siin peremees.
— Kui oma pead tahad minna, siis mine; mma

ei tule sind mitte wiima.
— Jänes! Kas ta toas on?
— Kus siis mujal! Toas jah!
Wööras astus sisje. Sängi M l lames tugen,

mehe teha nagu magaks t a ^ Sisseastuja kohüas.
Magaja ajas pea üles ja waatas enese ümber.

— Kes sa oled? küsis ta lühidelt.
— Mina olen see, keda sa ootasid.
— Ma ootasin oma sonunntku, aga sina oled

wöeras, ütles Russin.
— Sönumikku ootasid sa sõnumi pärast p seda

oodatud sõnumit toon ma sulle, Russin, rääkts habennk
wanadlane mees. .. ..

— Sina tead siis, kes see ilus noor pnga ott,
kes wiimasel Uku pidul Taara-aja mäel ühe Lnnn
poisikesega tantsis? küsis wanem elamusega.

— Ja pärast seda poisikest oma jala haawa ftest
ussikihwti wälja laskis imeda? lisas wanamees kawa-
lalt meel juurde.

— Sa tead siis weel rohkem temast <
— See tüdruk jooksis oma sugustega pergmehe

pääle wöitu ja wöitis. Ta uskus, et selles wmous
ta tulewiku kohta tõtt sees on, nägl selle paale uytwöerast hulgust, pidas teda oma wmtjaks loosns nmg
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hakkas teda armastama. Heaga ei lahku ta nüüd sel-
lest poisikesest enam, keda ta emsele jumalate poolt
arwab saadetud olema.

— Metskitsed ja pöorawafikad on koduloomaks teh'
tud, küllap inimesest ka jagu wöib saada, arutas Rus-
fin, üks täie kaswuga ja julge näoga noorepäraline
mees. Tema mehelik wäljanägemine sundis auukartu-
sele ning ta suur pöruw hääl ajas mõnelegi hirmu
pääle. See on kõik körwalme asi, rääkis ta edasi.
Pea asi on mulle, kes ta on ja kus ta elab?

— Tütarlaps näib wanemale meele järele olema,
uuris kawal wSeras.

— Kui sul mehe riideid seljas ega habet suu üm-
ber ei olets, siis peaksin ma sind su uudishimu pä-
rast naisels pidama, rääkis Russin pilkawalt. Kui
fa mulle sõnumid oled tooma tulnud, siis, ära hakka
muu asjaga aega wiitma.

— Auuwäärt wanem, minu wiis ei ole pimedast
peast asja wälja lobiseda, mis mullc enesele pärast
kahju woiwad tuua. Ma usun, et siin üks küsimine
teise wääriline on. Kas fa tahad seda tüdrukut enesele
naiseks wotta?

Wanem läks wihaseks. Kuidas julges üks woe-
ras inimene ennast niisuguste asjade sekka segada?

Mis see sinusse puutub? küsis ta järsku.
— Minusse puutub ta nii palju, et ma seda

pean teadma, enne kui oma suu wastuse andmiseks lahti
teen. Oota, Rnssin, ma seletan kõhe ära, mikspärast ma
nõnda kauplen. Ma otsisin ammugi inimest, kes mi-
nule appi tuleks, et ma oma waenlasele walu wöik-
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sm teha. Ja see inimene on see, kes selle neiu ära
warastab. Ma olen igas asjas sellele abiks, kes mu
nouu korda tahab saata. Ta on küll raske, aga minu
kawalus woidab ka kõige suuremad raskused. Rus-
sin, oled sina see mees, teda ma otsin, wöi pean ma
teiste juurde minema, wöin ma sulle wastuft anda?

Wanema wiha oli lahkunud. Ta watas lahkemalt
oma ees seisja wanamehe otsa See oli ju just mees,
teda ta enese plaanide jaoks wöis tarwitada.

— Räägi aga julgeste wälja, mis sa tead, ütles
ta. Ma ei ole mitte cnam selle ea sees, mill iga
mööda mineja tüdruku järele wahtima ja küsima jää-
dakse. Mul on perenaist majasse tarwis, sest et mu
abikaasa warakult ära on surnud. See tüdruk on
mu meele järele ja ma tahan tema ara wötta, kui ta
ta saunamehe tütar peaks olema.

Wöera silmad färasiwad.
— Kui selle juures aga ka möökasid tarwis peaks

minema, kas tahaksid ka siis weel oma nouu täide
saata?

— Russin, Lätlaste esimene wanem, ei jookse
ometi moöga kõlina eest ära, ehk mis sa siis minust
oige küll ka arwad?

Wöeras öerus oma käsa. Tema nouu näitas talle
tuline mõnus.

— See tüdruk elab Metsapoole wanema Imanta
juures — ta on Imanta naise Aita ja wanema Kaupo
lihane öde. Suurest soost ja sinu wääriline igapidi.

Russin oli selle sõnumiga wäga rahul.
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höbetükid oli sõnumi tooja palk, mida see tänades tasku
laskis libiseda, x

— Kui asi hästi on läinud, siis ei taha ma hõbe-
daga mitte ihnelt ümber käia, wanakc, kas mõistad!

— Jah, auus wanem Russin, ma tean, mis teha
on. Ja sinu eest teen ma kõik, mis sa nõuad. Kui
sul mind waja on, siis anna aga mulle teada.

— Kuidas on su nimi, ja kus oled sa leida?
— Sinu wana sulane, kelle juhatusel ma siia tu-

l in, teab, kust ma leida olen. Oma nime ei ütle ma
mitte.

— On mulle ka üks kõik, kas ma nime tean ehk
ei, kui ma liga sind kätte saan. Aga mispärast ka
wiiwitust! Meie wöime kõhe tatsuda ära teha, mis kord
ometigi tehtud peab saama. Nüüd on uus kuu ja kau-
nis pimedad ööd, kas meie ei wöiks kõhe teele minna?

— Mul ei ole selle wastu midagi.
— Tehtud — meie läheme weel täna ohtu teele!

Kui pikk tee on?
— Kui meie ühe öö ja kaks päewa hoolega käime,

siis oleme Metsapooles.
— Aga kuidas hakkame seda pääle?
— Jäta see minu mureks. Ma olen ikka nouu

leidnud, küll ma ka siin korda saan. Anna mulle aga
mõni julge sõjamees ühes, muud 'pole wajagi.

Kolmandama päewa õhtul seisaws salk wöeraid
sõjamehi Metsapoole linna lähedal metsas. Üks wana
lüheldane ja natuke küürakas habemik mehike jagas neile
siin käskusid wälja.



— Kaks meest teie seast peawad linna minema
ning linna öömajalisteks jääma. Kui kõik magawad
läheme meie kõik siit järele linna ette ning ootame
märki, mille pääle sisse tõttame ning Linda tema maga-
mise toast une päält ära toome. Lmna wärawal fe:-
sab öö otsa waht. Linna minejad peawad selle eest
muretsema, et ta magaks saab tehtud ning oma ktsaga
rähmast üles ei aja, mis kõik meie nöuu tühja works
ajada. N i i pea, kui see on sündinud, siis peab nmle
wilistamisega teada antama, et wärawad wahita on
ning sisse wöib astuda. Kes tahawad seda oma pääle
wotta? ^ ^ ..̂ .

Kaks tugewat meest astusiwad teiste seast walza.
Sõna lausumata kiskus juhataja ühe riide kimbu laht:
ning andis säält kaks L i iwi talumehe ülikonda nende
kätte, mis nad enestele selga tömbasiwad.

Kui juba pime käes oli, hakkasiwad nad ümber soo
nurga linna poole sammuma.

4. Unenägu.

e sume sügise ohtu oli käes. Päike ol:
läinud ja taewaft kattis peenike pöualme

wing nagu nõiduse waibaga. Loode pool eha fees
ujusiwad õrnad pilwed ning nende warjust toustwad
koidukullaliscd jooned kõrgesse sinikas rohelisesse taewa
ruumi üles ja kadusiwad pea köhal aega mooda jn-
mist. A l l soo pääl seifis walge udu nagu lõpmata
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meri ning Metsapoole linn paistis sellest nagu suur
hall mägi wälja. Kaugelt lõuna poolt ajasiwad pak-
sud pilwed üles ning kuiw wälk täitis terwet lõuna
ta emast laialise wälga leegiga.

Linna ligidal noores puiestikus istus suure ohwri
t iwi körwal üks walges riides naisterahwas juba
kaua aega ilma liigutamata. Päält näha magas ta,
aga ta silmad oliwad pilukile ning huuled liilusiwad
nagu palwel. Juba tükike aega seisis tema selja taga üks sale
naisterahwas ning waatas naeratades enese ees tuk-
kuja piiga pääle. Siis astus ta lähemale, pani oma
käe unistaja õlale ning raputas teda tasakeste. Nagu
ära kõhtudes waatas see üles.

— Linda, mu õeke, mis sa teed siin? küsis ta
osawotliku häälega. Siia kannawad wagad südamed
ohwrid, ja sina magad, selles pühas palme paigas.

— Aita, sina oled — ma ei maganud mitte, wastas
noor neiu, kes waewalt lapse wanadufest wälja oli
jõudnud. Ta oli natuke segane ning ei jõudnud seda
oma wanema öe eest mitte marjata.

— Öete, ma ootasin sind ammu juba koju, ja
et sa ikka weel Hi tulnud, siis pihin ma sind üles
otsima. Õhtu on waitne ja waga ning wälguleegid
kuulutawad tormist ööd ette. Sa tead, mu meest
ei ole lodus ja ma tunnen ilma sinuta põhjatumat
igawust. Läheme toju, mul on sinuga palju rääkida.

— Wälgud ei loida ülsi taewas ega torm mässa
üksi ilmas, rääkis Linda nagu ise enesele.

— Mis sa jampsid, niu wcike Lindake? päris ta
ode.
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— Ei midagi.
Pool murelikult waatas Aita oma öe otsa,

keda ta südamest armastas. Ta nägu oli höogaw,
silmad niisked ning waade häbelik. Ta oli weel nagu
laps.

— Aga lapsuke, mis sul wiga on? Sa ei ole
mitte hästi terme. Räägi ometi, mis su hinge rõhub?

— Ma olen terwe — mull'pole midagi wiga, was-
tas Linda, aga ta hääl wärises tasalesti.

— Sinul on toeste midagi wiga — sa ci ole
mitte enam mu endine lapsuke — ma olen juba moni-
aeg märganud, et sa oma endise lapseliku wallatuse
ja röömu oled laotanud. Sinu südames elab juba
möni aeg üks sala mure, mida sa mu eest ära tahad
peita. Minule woid ja oma südame päält kõik ära
ütelda — sa tead ju, et ma sind tui oma silmatera
armastan ning sinule midagi halba ei soowi.

— Aga sa pead mind ikka weel lapseks.
Aita naeris südamest.
— Kas see sind nii kurwastab?
— Sa naerad, kui ma sulle oma südame saladust

awaldan. Ma olen ju sinu silmis ikka wcel laps.
Selle juures tegi ta niisuguse halenaljaka näu, et

Aita jälle pidi naerma hakkama.
— Lindake, mis sa oma nooruse üle nõnda mu-

res oled! Sce wiga paraneb iga päewaga. Ma näen,
et sa ka sugugi enam nii wäga laps ei ole.

See andis Lindale julgust. Ta waatas oma öe
otsa, nagu tahaks ta wälja uurida, kas ta need fö-
nad ka südamest on rääkinud.



— 32 —

— Aga sa ei tohi mind mitte naerda, Aita, tin-
gis ta suure tõsidusega.

^ Aga sa ajad ju oma imeliku olekuga mind
wägise naerma. Ja kui sul midagi tõsist asja mulle
on rääkida, kuidas peaksin ma sind sellepärast siis
naerma.

Natuke aega waikis Linda. Ta otsis sõnu. Esi-
mest suurt saladust on neiul raske ära rääkida.

^ Olgu pääle, Aita, ma räägin sulle kõik oma
südame päält ära, ütles ta siis lindlasti. Kui sa
mind naerad, naera peale, mina tean, et sa ise kord
ka niisamasugune olid, kui sa oma Imantat tundma
said.

— Ha, nüüd ma märkan, mis sul on, hüüdis
Aita. Tüdruk sa oled mõnda kaunist noortmeest näi-
nud ning armastad teda!

— Ja kas see siis nüüd naeru wäärt lugu on!
sõnas Linda maha löödud silmadega ning ootas pök-
suwal südamel, mis ode sellepääle ütleb.

— Ei, õeke, selle üle ei naera ma mitte, aga
ma ei oleks ise ka sugugi selle pääle tulnud, sest ma pi-
dasin sind ikka oma weikseks õekeseks, kes selle tarwis
weel liiga lapsuke on. Räägi, räägi, kuidas see tuli
ja kes, kes on see mees, kelle pärast sina nii mu-
resse niajud?

Kui ma seda teaksin, siis ei oleks ma wahest mitte
nii mures.

^ Sina ei teagi ise, kes ta on! Kus nägid sa
teda ja kas tead ka, et tema sinu pääle mõtleb?
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— Kolm korda juba wahetas kuu ennast sellest
ajast saadik, mil ma wenna pulmas Taara-aia
mäel Uku püha ilul olin, rääkis Linda. Ma jooksin
oma seltsilastcga wöidu hallikale. Kes kõige enne sinna
saab, leiab köige enne peigmehe, tegime meie eneste
wahel maha. Ja mina woitsin. Kui meie hallikalt
tagasi tulime, nägin ma piduliste seas häkiste ühe
sirge noore mehe, kelle pääle mu silmad nagu kinni
nöiutatud Mwao. Sääl nägi ta mind ja ka tema ei
pöörnud oma silmi minust ära. Ma peitsin oma silmad
tema julge waate eest körwale, ma põgenesin piduliste
sekka, et ta mind enam ci peaks nägema, ega mina
teda. Ma tarisin oma seltsilaste naeru, kui nad seda
märkawad — aga ta otsis minu üles, kutsus mu tant-
sima ja mina läksin! Ta tantsis kaua minuga, ja ei
jäänud ka pärast tantsu minust maha. Ta rääkis mi-
nuga nii sojalt ja mahedalt, nagu weel ükski teine suu
ilma pääl minuga ei ole rääkinud. Siis ütles ta,
et ta ära pidada minema ning waatas kurwalt mu
silmadesse. Aga ta maade oli kui soe päikesepaiste,
mille kured iga hommiku meid uuesti röomustawad.
Seda oliwad aga mu seltsilased näinud, ja kui/ ta ära
läks, kogusiwad nad karjana mu ümber ning pilkasi-
wad mind armetult. Ma põgenesin nende lustilisest
hulgast, uitsin üksinda metsas, istusin ühe wana kase
juure pääle maha ning unistasin sääl temast, kelle
tuju mu meelest ei kustunud. Kui ma silmad lahti
löin, seisis ta mu ees ehmatanud näuga. Ma kar-
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gasin üles ja astusin kihwtiste madude pääl e, keda
oitseliste tuled oma warjupaigast wälja oliwad ' ehma-
tanud. Kaks walusat haawa sain ma oma palja ' jala
sisse. Ma kartsin surma, aga mu noormees uimes
kihwti haawadest, pani rohtu püäle ja ma olen te?rwe
ning elan tema läbi. Tema oli minu pärast tag. asi
tulnud. Wistift oliwad head jumalad teda muÜV?
peastjaks saatnud. Ta ci wötnud mu tänu wastu, '
ega Ntelnud oma nime ega elukohta. ,,Iumalad kaitsku
sind — ma pean minema — mu aeg on lühike —
ma tulen jälle ^ pea mind meeles, mu koidukaunike!"
need oliwab ta wiimsed sõnad. Siis läks ta ara ja
ka mina tulin warsti pääle selle sinu juurde tagasi
ning pole teda sellest saadik enam näinud. Nüüd sa
tead kõik.

— Ära sellepärast weel meelt ära heida, tröös-
tis wanem öde. Kui ta auus mees on, kes sõna peab,
siis tuleb ta tagasi nagu ta lubas, ja kui ta sõna
murrab, siis pole ta mitte ühe auusa neiu armastuse
määrt, ning niisugusega ei pea minu öde ennast iialgi
ta kokku andma.

^ Tema ei ole mitte pettis — ta ei tea nii-
samuti ka, tes mina olen ja kus ma elan.

— Siis on sul ju kurtmiseks weel wähem asja.
Niisama nagu sina teda ootad, niisama otsib ta waheft
smd. Wöi seda tahtlust oled sa kolm pikka tuud
juba oma südame pääl kännud ning minule sellest sõnagi
lausunud. Kas sa mind toeste nii halwats pida-
sid, et oma saladust mulle enne juba ei julgenud üsal-
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dada? Mina oleksin sulle ikka oma oeliku troosti
annud.

— Armas Aita, mulle ei olnud siiamaale sugugi
raske seda saladust ülsi oma teada pidada ja troosti
polnud mulle ka sugugi tarwitz, sest ma uskusin kind-
laste, et ta mind mitte ära ei uneta ega üles otsi-
mata ei jäta, kui ma ka teisel pool ilma otsas olek-
sin. Ja ootamiseks on mul ka aega küllalt.

— Linda, sa räägid ju targaste kui täis kaswa-
nud neiu, ja ma pean sind ka toe poolest niisuguseks
tunnistama, kes juba ise enese eest hoolt mõistab kända.
Ole jälle mu endine röömus õeke, sinu noormees tu-
leb toeste jälle tagasi ja ci jäta sind mitte maha.
Ma ei karda ka mitte, et mu weike Linda oma sü-
dame ühele Mwatule inimesele oleks kinkinud. Ära
muretse midagi!

— Aga mu süda on täna nii rahutu, et ma
mitte röömus ei wöi olla, rääkis Linda ennast oe na-
jale lastes, kui nad tuppa oliwad idudnud ning maha
istunud. Ma nägin öösi rasket und ja ma kardan,
^ ma oma armastatud nooremehega enam kotku ei
saa. Helded jumalad ise teaowad, mis lugu see on,
aga mu süda on täis surma-kartust.

—- Õeke, kes unenägusid tahab uskuda, see peab
päewas wähemalt kümme korda meelt ära heitma ja
kakskümmend korda röömu pärast lakke targama. Kui
meie öö otsa und näema, kes jõuab seda köit ära sele-
tada, mis need kirjud kujud tähendawad, mis öö meie
waimu ette nõidunud?

2*



^ Mna ei räägi mitte nüsugustest unenägudest̂
mis nagu segased silma wiirastuseo meie ees koigu-
wad ning ärkamisega meelest kustumad, waid ühest
ainust lühikesest ja selgest unenäust, mis mu wärise-
des üles hirnmtas ja mille pääle ma enam magama
ei saanud jääda. Kuulata esite ja Ale M , mis sa
sellest anvad?

Aita süütas raswatule põlema, mis oma wäri
sewa walgusega wcikest ruumigi üsna waewalt wal-
gustas ning jäi kuulatama.

^ Ma olin nagu oma endises kõdus mere ran-
nal. Tornis põles hele tuli ning ilm ümberringi
oli walge kui päewa ajal. Ma ootasin oma noort-
meest, sest ma teadsin et ta tuleb. Ma olin niisama
õnnetine nagu Uku pidul, kus ma teda esimest korda
nägin, tzäkiste lcnoasiwad kaks suurt kulli minu poole
ning jüiwad mu pea kohta piirama. Mulle tuli ise-
äralik hirm pääle ja ma waatasin ülesse. Sell sil-
mapilgul lasksiwad nad mõlemad minu pääle ning su-
rusiwad mu hirmsa jõuga maha. Ma tahtsin ennast
lahti raputada, aga mul ei olnud jõudu; ma taht-
sin karjuoa, aga mu hääl oli kinni. I l m mu ümbev
läks pimedaks, ma tundsin ennast nagu kähe tugema
metsalise wahel, kes mind enestega ühes kiskusiwad.
Kaugelt nägin ma seda, teda mu hing armastab, ma
hüüdsin teda enesele appi — aga torm pillas mu
hädakisa metsa laiali, ta ei kuuluudega näinud mind
ega tulnud mind peastma. Häkiste seisime meie ühe
kõleda ja pimeda maja eeS, kuhu mind sisse wisati.
Ma seisin uimaselt sääl ning lõin täis surma hirmu
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oma silmad lahti. Mu ümber liikusiwad nagu kihw-
Med maod, kes itta ligemale ja ligemale tuliwad ja
"Mld oma hirmsa ringi sisse piirasiwad. Öhk mu
?mbcr läkH lämtnatawaks ja kihwtiscks. Ma neelasin
lurma enese sisse enne kui sisisewad niuod oma kihwti
mu wercsf̂  saiwad lasta, wöisin ina juba surnud
olla. A^el üht inimese koau nägin ma ses pimedas
wumis. Ta nagu woisin nla pimedas meel näha.
^ee oli mu kudunud noormees, aga ta paled oliwad

.lahwat^nttd kui surnul. Enne kui ma teda appi
Muda sain, langes lagi sisse ja mattis mind kõigi
toledatc elukatega oma alla. Selle paale ärkasin ma
Üles. Mli keha wärises kaua aega ning sel ööl ei
laanud ma enam silma kinni. Ma kardan, et fee
nutte head ei tähenda, ja sellepärast on mu süda ra-

Waigista ennast, õekene. Meie laseme targa
ja küsime temalt, mis su unenägu tähendab.

^ ta sulle seda ära seletada, ja peaks ta toeste
õnnetust sinu kohta tähendama, siis on meil ju ka
wmmuft tema täideminemift keelata. Heida aga täna
ahuga magama — homme wara saadan ma oma

ra Maara järele, kes niisuguses asjas nöuu teab.
Aga kes kõlistab nii hilja weel meie ukse taga?
s ta siis taieste ja jäi kuulatama. Ega Imanta

kõdu ei ole?
Ta läks kiskus ukse lahti. Sääl seisis linna wä-

waht ning teatas, et kaks wooraft teekäijat lin-
öömaja paluda.

Teekäijatele on meie maja uksed alati walla,
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ütles Aita. Muretse neile lahke öömaja ja hea õh-
tusöök, seda on Imanta käskinud.

— Kõrge emand usaldab waga palju, ümises waht ,
ära minnes. Mina omalt poolt ei laseks niisuguseid !
hulguseid mitte ööseks linna. Ei näita mitte auusad
inimesed olema. Aga kes Imanta käsu wastu woib '
panna.

Linda heitis raske südamega woodisse. Kaua !
aega oli ta ilma uneta sängis ning mõtles ikka weel z
oma arusaamata unenäo pääle.

Ka Aita magas rahutumalt kui muidu. Ta o l i !
ddse nagu mürinat ja lämmatatud appi hüüdmist kuul- '
nud. Aga ta pidas seda Linda unenäost tulnud üri-
tuseks, mis ka tema unesse oli mõjunud.

Hommiku oli ta esimene asi Linda magamise
lambrisse minna. Aga see oli tühi. Ase oli
ara lohutud ja asjad ümber wisatud. Ta jooksis
wälja ja hüüdis Lindat. Wastuft ei kuskilt. Kaks
linna naist jookfiwad meelt ara heites tema ette ja
teine kisendas neist suure häälega.

— Körge emand, minu mees, kes öösi wärawat^
wahtis, on ära tapetud. Ta teha on külm ja lameb
praegu weel linna wärawal oma were sees.

Jäle mõrtsuka töö oli tehtud,Linda ladunud ja wöorad
ka. Meeleäraheitmises kisendas Aita hirmu ja walu pärast.

5. Munga ohwerdamine.

,.. mäel oli lõpmata rahwa hulk koos ja
ikka woolas weel inimesi juurde. Mitte üksi

soamchi ci nähtud siin, waid ka raukasidki, kes enam
söa-riistu ei kännud, ja ka naisterahwaio. See ei
olnud mitte pidupääw, mil tänulik rahmas oma põl-
lusaagi eest jumalatele tänlwhwrid tuli tooma. Ei,
seda wöis juba iga ühe näolt lugeda, kus mitte rööm,
waid kurbdus ja wiha asusiwad. Kellegil polnud oh-
writ tuua, sest liia wihma pärast oliwad köik põllud
Paljaks jäänud ning nälg kõige oma kibedufega seisis
silmade ees.

Korraga läksiwad inimeste näod rõõmsaks ja röö-
Muhüüd tungis suust suhu. Rahwa hulk lagunes ka-
heks salgaks ja tegi teed ühele noorele söamehele, kes
Nlöne wanema talupoja saatusel wanemate kogumise
paiga poole tõttas ning rahma lahket terwitust wastu
wöttis.

^ Wanem, Kaupo, jumalad terwitagu teda! hüü-
^ls rahmas waimustusega.

Kogumise paigal ootasiwad teda juba wanemad ja
lamad rahwa liikmed. Ta laskis oma silmad nende

- ümber käia ning küsis siis, kui ta otfitawat ei
leidnud.

~ KuS on risti-mees?

— Teda tuuakse praegu.

Nastaja tähendas käega rahwa hulaa vaole.
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Kaupo waatas ümber. Sääl jagas jälle rahwahulk
ennast kaheks ning miime Liiwlase wahel toodi risti-
usu preester Theodorich nouupidamise paiga poole.

Arglikult taganesiwad ühed temast eemale, kuna
teised ta miha pärast lõhki oletsiwad tiskunud. Rahma
seas oli tormiline liikumine. SöameeZtel, kes teda
töiwad oli tegimift, et wihast rahwast waigistada
ja teda preestrist eemale hoida.

— Ta on meie jumalad ara wihastanud, hüüd-
siwad ühed, tema pärast on taewas oma wihma jõed
lahti lasknud, tänitasiwad teised, ja — ohwerdagem
teda jumalatele lepituseks, kisendasiwad kolmandamad.

— Isa, anna neile andeks, sest nemad ei tea,
mis nad teemad, palus preester walju häälega.

Sell musil Mudis wang oma kõhtu mõistjate ette
ohwri paigale. Wanema näitamise pääle jäi rahwa-
hulk mait ja togus ennast waikselt patsus ringis
nSupidaja wanemate kogu ümber.

— Risti-mees, rahmas kaebab su pääle, et sa meî
jumalaid oled teotanud, rääkis Kaupo preestri poole
kes oma pika halli kuue sees, mida walge rist öla pää
ehitas, sirgelt ja kartmata rahwa kogu ja tema wa
nema ees seisis. Kas sa oled seda teinud? Su tön
olgu tõde.

— Suur pagana würst, rääkis preester tõsise!
ja tegi omale ristitähe otsa ette, ütle sina mulle, ku
das wöid sa metsa puid ehk seda külma ohwri ki«
enese ees teotada? Mis teeb teotus niisuguse asjaH
mil elu sees ei ole?

- Sinu sõnad, ristimees, ei ole selged, manil



ses Wanem. Mina räägin oma kõrgetest jumalatest,
kelle wägewad käed meid igal pool kaitsewad, meie
wilja wäljadele onnistust jagawad ja teotust nuhtle-
wad. M is puutuwad metsa puud ja eluta tiwio
nendesse, kelle loodud nad on ja milledes meie neid
auustamc, kes meie elu üle isandad on? J a neid oled
sa wihastanud, kaebab rahmas.

^ Ja kui ma neid oleksin wihastanud, miks kü-
sid sina, sa pagana würst, sellepärast minu käest otsust?

^ Waata enese ümber, risti-mees, rääkis wanem
käega rahwa wiljapöldude poole näidates. Lõikuse
aeg jönao inööda, kas sa oled üht ainust inimest sir-
biga wäljal näinud? Kas leiad sa terwelt Liiwimaalt
üht ainukest walminuo wiljapcad, paale sinu enese
põldude? Kõik seisab wee all, köit on kui ära kolle-
tanud rohi; päike on tui tacwast ära kadunuo ja
nnhma sajul ei ole enam wahet. Waata alla orgu,
kus on sääll oitfewad aasad jäänud, mille rammusa
seinaga rahwas oma loomad talwel söödab? Kõik on
sääl kui laenetaw meri! Jõgi on oma kallaste wahelt
nälja tulnud ja wee wood iisuwad kõik enestega ühes,
mis wecl manast järjest üle oli jäänud. Millega
peab meie rahwas elama ja kui laugele peab see hir-
mus lugu weel edasi minema.

Muut waatas alla orgu, mis sügamas ta jalge
ees ennast ka toe poolest hirmsaks wcc wäljaks oli
Muutnud ning wahutawa wihaga alla merc poole edasi
wuhifes. Ainult ilusad mctsasalgad teisel pool kal-
bas oliwad wee seest wäljas ning töusiwad weepinnast
lugemata astmetel kõrgusesse üles. Tore ja suure
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wiisiline oli see pilt, mis siin waataja silmade ees
seisis. Kange wee jooks ja tugew tuul woitlesiwad
siin teine teisega, kus muidu igawene rahu looduse
ilu keskel walitses. Aga see maade tegi preestrid
araks seesama mässamine mis all orus looduse
jõude wahel lahti oli peasenud, liikus niisama suguse
jõuga mäe otsas inimeste rindades ja ähwardas
ara häwitada, kes tema wiha alla sattus. Ta oli
Riiga oma kitsilust teatanud ja ootas abi.

— Würst, miks näitad sa minu paale, kui sa
oige Jumala nuhtlusest räägid? küsis munk.

— See on kõik sinu pärast tulnud. Sina oled meie
jumalaid teotanud ja nemad on oma wiha selle eest
meie maa ja rahma pääle wälja walanud. Rah-
mas seisab nüüd siin ja ootab sinult aruandmist,
mikspärast oled sa meile nii suurt õnnetust toonud!

— Kui mina teie jumalatele paha olen teinud,
miks nemad siis mind selle eest ei nuhtle? Miks peab',
teie kui oiged nuhtlust kannatama? Maata ise, würst
ja rahmas, minu waljadcl on wili hästi taswanud
ja malmis saanud, miks pärast teie jumalad siis mind
ilma ei jätnud ja teile kõik ei annud, mis põld kaw
nab, kui mina süüdlane oleksin? Ja kui ma süüdlane
oleksin, kas woite teie siis neid oma jumalateks pi-
dada, kcs õiget kurjategijat üles ei leia ning teda
nuhelda ei jõua! Mikspärast kannatate teie nende nuht-
lust ilma, et seda ara oleksite teeninud. Kuulge,
teie paganad, mis mina kui ainsa oige ja elawa Ju-
mala preester teile ütlen. Teie jumalatel ei ole jõudu
teid kaitseda ega mind nuhelda. Nemad on ilma
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eluta, niisama surnud kui kiwid, mille pääl teie neile
ohwerdate.^ Mitte nemad ei ole teie põllud ja heina-
maad wec^alla pannud, waid elaw ristiusu Jumal,
kes kõikide üle armus ja hirmus walitseb, on teid
kõiki selle eest nuhelnud, et teie Teda ci taha kum-
mardada ning Tema preestrid ei kuule. Tal on jõudu
küllalt, teid weel raskemalt nuhelda, kui teie oma
inetuma patu tee paalt aegsaste ümber ci pööra ning
Tema järel käijateks ei saa. Pöörge ümber, ja jätke
Maha oma wöimetumad jumalad, kes oma teotajat ei
jõua nuhelda, waid nuhtluse teie eneste kacla saadawad.

— Ristimees, sa räägid raskeid sönu meie pü-
hade ja wägewate kohta, kõneles Kaupo temale wahele.
Pea kinni, muidu wöib rahma wiha jöe wiisil üle
jooksma bakata ja sinu tükkideks teha.

— Mull on wägew kaitsja, ma loodan selle pääle,
ütles munk ja luges üht ladina k«li palwet ning
loi sääl juures enesele risti ette.

Kartlilult taganesiwad ligemal seiswad rahwa
seast mungast kaugemale.

^ Ta nn noid - - ta noiutab, käis suust suhu.
Risti-mees, sa oled meie loikide ees seda kin-

nitanud, mis su pääle on kaewatud, wöttis wanem
sõna. Sull ei olnud mingit wabandamist, — nüüd
oota, mis rahwa kogu sinu kohta arwab ja oigeks mõistab.

Kaupo läks nendega, kcs nöuukogust osa wötsiwad,
rahwast eemale ohwripaigale munga saatuse üle otsust
tegema. Hoidjad jäiwad wangi juurde, rahmas seisis
eemal ja ootas auukartliku ponewmega, mis wanema
suu nouukogu mõistust kuulutab.
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Kaua testis nouu pidamine, pikaks läks ootamise
aeg rahwalc, meel pikemaks ja hirmsamaks waesele
ristium kuulutajale. Ette walmistustest märkas ta
juba, mis paganad oma hullustuses tema wastu nöuuks
oliwad wötnud. Juba kanti puid kokku. Wirgad oli-
wad wihased paganad oma kättemaksmise janus puu-
riita kokku kandmas, mille paal ristiusu preestrit oma
jumalatele lepituseks ära tahtsiwad põletada. Munga
süda läks ikka aramaks, mida laugemale ette walmis-
tused jöudsiwad. Siiamaale oli ta südames kindel
lootus helkinud, et temale wcel õigeks ajaks Riiast
abi jõuab, aga nüüd ei seletanud ta silm, nii
laugele kui ta üle mässama jöe ulatas waatama, üh-
tegi inimest, kellest ta abi olcks wöinud loota. Ta
seisis üksi ja ilma abita kesk pimestatud rahwahulga
seas, kcs tema otsa ootis näha saada. Ei keegi muu,
kui Jumal taewas, kelle nime kuulutamiseks ta oma
waikse kloostri elu kardetawa missioni töö wastu nii
kergelt ära oli wahetanuo, woinud teda aidata. Tal
käisiwad tema omaksed/ ta sobrad, kõik ta terme õn-
nelik elu kodumaal silmade eest mööda, kui nii mõ-
nigi ilus ja armas pilt nagu lauge ohtu eha meel
meelitawalt talle wastu naeratas. Ja nüüd pidi see
kõik siin lopma, keset paganaid, ilma kaitsmata. Ta
tundis elawalt, kui nõder ta usk selle pääle oli, kelle
riigi wälja laotajaks ta siia tulnud. Kuis wöis ta siin
meel elu pääle loota, luis wois siin niisugune ime
sündida, mis teda peastis?

Rahma seas sündis häkiste rahutu liikumine. See eh-
matas ta tema mõtetest üles.



Nöuupidamine oli lõpnud. Mitte Kaupo, waid üks
Aiana mees, üks rauk lumiwalge habemega pika tepi
najale toetades tuli tema poole talle kõhtu otsust ku-
lutama. Kõik ümberringi jäi haua waikseks, et iga
sõna kuulda oleks, mis kohtunik kõneleb. Weel kord,
laskis wang oma silmad üle joe ja oru lennata, aga
ikka weel hingegi kuskil näha. Ta tundis, kuidas
tal jõud pölwift ara tahtis kaduda, tui wanakese
uuriwad, pöletawad silmad tema pääl wübisiwad ning
huuled endid kõnelemisele seadifiwad.

^ Risti-mees, rääkis ta pühalikult. Sina ei
tartnud meie jumalaid teotada, sa tegid seda ka kõige
rahma kuuldes. Sa naersid, et nad sinule kurja kätte
ei jõua maksa ning nõudsid, et kättemaksmine nende
hooleks jäetakse. Meie teeme seda. Jumalad ise
tehku selle üle otsust, kas nad sind enestele ohwriks
tahawad eht eiT^Selleks pead sa maa wana kombe
järele jumalatele pühitsetud hobuse selga astuma, kelle
tee üle oda wiib, mis mina oma käega maha tahan
panna. Kui hobune elujalaga enne üle oda astub,
siis ei taha meie jumalad sind enestele ohwriks ja sa
wöid elama jääda; aga tui surma jalg enne oda kö-
hal tõuseb, siis nöuawao nad sinu elu, ja meie oh-
werdame su nendele tehtud süüde lepituseks siinsamas
Paigas tuleriidal ära. —

Munk wankus jalgade pääl. Weel oli elu loo-
tust, aga kas wois toeste niisugune onn temaga olla, et ho-
bune elujalaga üle oda astus! Oh kui weike oli see lootus!

Rahmas kiitis seda mõistust walju röömu awal-
bufega heaks.



— Pimedaks tehtud paganad, hüüdis munk walju
häälega rahma röömu haälcde sekka, kudas woite teie
elawaid inimesi oma surnud jumalatele ohwriks wna;
Rumala hobuse jalg peab teie jumalate tahtmise kuu-
lutaja olema.

— Selle wastu ei ole midagi rääkimist, manit-
ses otsuse kuulutaja wanake. Rutta, ristimees, on
sul õigus, siis ei nõua jumalad su ohwerdamift mitte.
Mehed, pange ta hobuse selga.

Hobune toodi ette, munk tõsteti selga.
^- Ja kui ma peaksin surema, siis teadke, et meie

ristiusu Jumal weel elab, keUel wäye küllalt on, teile
niisugust hirmust kurja kolmandamast ja neljandamast
Mwest saadik käite maksa. Pea saamad mu abime-
hed Riiast siia jõudma ja minu elu teilt nõudma
— wärisege wiletsad nende ees. Teie saate kui orjad
nende ees roomama, kes teie oma rojased käed elama
Jumala riigi wälialaotajate külge julgete panna. P i -
dage seda meeles ja mõtelge selle pääle päewal ja öösel,
mis ma teile olen ütelnud. Kõigil asjadel on oma
ots, nii on ots ka teie pimeduse märatsemisel —

— Ja ots ka sinu loril, hüüdis wanake munga
kõne wahele. Edasi, ajage hobune minema!

Üks hoop, ja hobune mungaga läks ette maha
pandud oda lähemale. Rahmas ajas taelad pikaks,
et kõik näha saada, mis jumalate nöuu on. Meelt
ära heites palub munk mulju häälega hobuse seljast
Isameiet ja heidab enesele risti ette. Kui taewaime
teda ei päästa, siis muud peastjat ta enam ei tea.



Ta silmad langemad maha, weel mõni samm eemal
seisab oda, mis ta elu ja surma üle otsust teeb.
Paar lühikest silmapilku weel, siis on otsus käes.

,,Peasta meid ära kurjast, sest sinu päralt on
riik ja mägi ja auu igawrste, aamen!" palus ta
süda ja rääkisiwad huuled.

— Elu jalg, elu jalg! tohas tuhandest suust ta
törwu.

— AIoriH kit Domino, IaU8 super 2,8tr9, Deo
(Auu olgu Issandale ja kiitus üle tähte Jumalale),
hüüdis munk tänupalwes selle poole, kes teda surma
suust peastnud. Nõnda oli see karikas temast mööda
läinud, mis surmakihwti tema jaoks täis oliH Ta
oli peastetud, peastetud selle wäe läbi, kcda ta teenis.

Rahmas oli selle üle wäga rahutu ja pani imeks
wiks jumalad teda mitte omale ohwriks ei walinud.
Kas ta terme ei olnud? Rahutuse nurin kõmises läbi
rahma hulga. Nagu wöitja waatas munk enese üm-
ber ja hüüdis rõõmuga rahma hulga poole:

— Näete nüüd, teie surnud jumalate kummar-
dajad, miks ei jõua nemad mind nuhelda? Minu Ju-
mala käsi hoiab mind ja selle wastu ei suuda teie
kõik oma terwe jumalate tarjaga midagi teha.

— Tema Jumal istus temaga hobuse seljas ja
juhatas säält hobuse jalga, hüüdis häkiste manamees.
Pühkige looma selg puhtaks ja pange risti-mees uuesti
pääle. Ta peab uuesti üle oda minema!

— Ta peab uuesti üle oda minema, kordas rah-
wahulk rõõmuga, kes siiamaale nöuutult oli seisnud.
Rühkige maha risti-usu Jumal hobuse seljast!
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Munk kahwatas uuesti ära. Ta room oli wa-
rane olnud. Ta pidi seda elukardctawat teed weel
kord käima — ja kui nüüd hobune parema jalaga üle oda
astub, siis oli ta ometigi oma elu laotanud, mis praegu
weel kalu paal seisis.

— Meeletumad, miks ei usu teie nüüd ka enam
ise oma jumalaid, hüüdis ta rahwa poole. Teie olete
nende tahtmist teada tahtnud saada, nad on seda teile
awaldamid, mis teie weel igatsete! Usute, et nad teine
kord teist wüsi teemad?

— Seda saame kõhe näha, wastas wanake, kes
oma ameti poolest tark näis olema ja telle sõna tei-
sed sellepärast rõõmuga kuulsiwad.

Kõik wastaajamine oli siin asjata. Hobuse selg
pühiti hoolega puhtaks la munk tõsteti uuesti selga.

Teist korda pidi ta sedasama kardetawat teed mi-
nema.

Endine rahu ja hauawaikus ümberringi. Julgema
lootusega kui enne luges munk oma palweid ning siis
hobuse sammusid, kuni ta üle oda astus.

— Elujalg, jälle elujalgl kisendas rahmas kahju
wihaga, et jumalad teda mitte omale ohwriks ei
tahtnud.

— Meie jumalad ei taha risti-meest enestele
ohwriks, rääkis tark walju häälega rahwa poole. Loh-
kuge puuriit maha, wiige hobune ära ja laske wang
lahti. Meie peame jumalate tahtmist auustama.

Munk oli prii — ta oli peastetuo.
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6. Põgenenud ori.

.ungaga pea ühel ajal kadus ka üks wöoras
noormees rahma hulgast. Ta oli igal pool

ümber waadanud, aga keda ta otsis, ei leidnud ta mitte.

Natuke maad ohwripaigast eemal jäi ta ühe suure
wana kase all seisma ning tunnistas scda kohta terawalt.

-^ Si in kase tüwe najal istus ta sel hommikul,
millal ma teda esimest korda nägin, rääkis ta iseene-
ses. Siinsamas paigas ütles ta mulle: ,,Ma ei uneta
sind ilmasgi ara — ma mõtlesin praegu sinu paale."
Oh kui magusa nõidusega helisewad need mahedad sõ-
nad praegu weel mu törwades! Sa weike nmruneid
ei tea mitte, missuguse soojusega ma sind armastan!
Sinu nöidlik kuju on alati mu silmade ees seisnud.
Kui ma selgel ööl tähtede pääle waatan, siis näen
ma nendes su silmade sära ^ kui ma hommikust koidu
tulda näen, siis paistawad sellest su õrnad paled mulle
wastu ning loojamincw päike tuletab mulle su hööga-
waid huuli meelde — aga su häält ei jõua ükski kandli
helin ega linnulaul niisuguses kõlas järele teha, nagu
ta sinu pehmetelt huultelt heliseb. Oh missugune
lõpmata igatsus tõmbas mind siic, sest et ma sind siit
lootsin leida. Ma lubasin tagasi tulla — sina tõota-
sid mind oodata^kus oled sa siis nüüd? Kas sa
wahest ara unetasid, mis ma sulle ütlesin? Wöi pi-
dasid sa mu fonu tühjaks kajaks, mis metsa laiali lä-
heb ja ära kaob? Miks ei ole sa mitte täna siia tul-
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nud? Ma otsisin sind igal pool, aga ci leidnud kus-
kilt. Wöi ei tahtnud sa seda weremängi näha, mille
pärast rahmas kaugelt ja ligidalt kokku oli woolanud?
Kust wöin ma sind leida? Ma ei jõua kaue»n seda
koormat wälja kannatada, mis lahutus sinust mulle
paale paneb — ma pean su taewa siniste silmadesse
ja su koiduroosilisse näosse wöima näha ja weel seda
õnne tema täies suuruses tundma, mis mind kord nii
ärarääkimata olmeliseks tegi.

Ta istus sellesama kasc alla, kus kord tema ka
oli istunud. Ura kuiwanud rohu seest ta jalgade ees
paistsiwad pikad walged luud wälja ning tuletasiwad
talle meelde, mis siin sündinud. Ta elaw mälestus
wiis teda jälle selle aja sisse tagasi, mil ta oma
armsa neiu kardctawast surmast peastnud ning oma
kangelase töö eest kõige ilusamat tänu palka saanud.
See oli üks ainus waade, üksainus käepigistus ol-
nud, agn selle eest oleks ta ka terme maailma wa-
randused ära heitnud, tui neid talle oleks pakutud.

Üks sahin, nagu riiete kahisemine, tungis talle
körwu. Ta hingest käis ära seletamata magus ehma-
tus läbi. Tema tulebl mõtles ta, ning waatas
enese ümber.

Aga see oli munk, kes praegu ohwri paigalt tul-
les kõdu poole tõttas. Ta nägu tunnistas selgeste,
kui tänulik ta oma elu peastmisc eest selle wastu tah-
tis olla, kes nii imelisel wiisil ta surma suust
wälja kiskunud. Kui ülem wägi ise hobuse jalga ei
oleks juhatanud, siis oleks ta keha säälsamas põlenud,
kust nüüd tuul tühja ohwritule suitsu laiali puhus.



Ta mõtles selle pääle ja rõõmustas kui lapsuke -^
8oU veo Floria! (Jumalale üksi olgu auu) rääkisi-
wad ta huuled, tuna nutt ja naer wahetades ta näol
mängis. Pimestatud rahmas, kes teda omas wihas
ohwerdada tahtnud, oli talle nüüd auukartuses maad
annud ja teda rahuga oma teed lasknud minna. Tema
nöder usk, mis hädas kõikuma halanud, sai sellest uut
kinnitust.

Ta silmad langesiwad nooremehe pääle, kelle waade
uurides tema pääl wiibis. Sõnad huultelt ja naer
näolt ladus ning segaselt jäi ta seisma. Tema hall
lai munga mantel lotendas tuule käes, wöi wärisesi-
wad ta liikmed selle sees?

— Robin! hüüdis ta rõhutud häälega. Kas ma
õieti näen? Oled sina toeste siin, wöi on see su waim?

— Sul on tcrawad silmad, munk Theodorich,
ütles noormees rahulikult. Mind nimctasiwad risti-
inimesed Robimks.

— Püha Maarja, ja sa elad meel!
— Just nagu sinagi, Theodorich.
— Tule kuhi sinu tarwis oli juba walmio, rää-

kis munk.
— Ja sinu tarwis seisab ta praegugi weel!
— Mind pcastis mu wägew Jumal, tclle nime

auu ma paganatele kuulutan — sina olid aga
tema nime teotaja — ketser, kes püha seaduse järele
surma ära teenib. Kas oled sa nüüd oma kangekae-
lust jätnud, Robin?

— Ara nimeta seda nime, mis mulle mu teota-
wat minewilku meelde tuletab, rääkis noormees.
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Minu nimi on Dabrel, mida ma weel ema suuft mä-
letan. Selle armas tola wiib mind tagasi mulapse-
pölwe mälestuste sisse, mille nöidlikud tujud mind ka
nüüd weel õnnega täidawab.

^ Robin, sa räägid kui pagan ja ometi olen mina
oma käega ristimelt su pähä pannud ja sind õnnistanud.

— Sinu ristimee olen ma oma otsa eest ärapese-
nud ja su õnnistuse enesest ära heitnud. Ma olen
pagan nagu ennegi ja kummardan jälle oma isade ju-
malaid, keda ma lapsest saadik tunnen.

— Õnnetu pagan, sa kiitled, et elamast Jumalast
ära oled langenud. Kas sa ei tea, et sa sellega
Tema hirmust wiha ja igawest nuhtlust oma kaela
oled tõmmanud?

^ Jäta järele, munk, nüüd on mu tormad su
sõnadele kurdid. Sa tead tüll, kui palju mulle risti-
usu saladusi on seletatud. Ma tahtsin tundma õp-
pida, mis ma weel ei tunnud — mind ei peetud aga
koertegagi, kellede seaö ma elasin, ühe wääriliseks.
Sinu kastsid mind ristimeega ja andsid mulle Robini
nimeks. Nüüd olin ma risti-inimene ^ mis see tähen-
das, seda ei saanud ma ialgi teada ^ keegi ei hooli-
nud orjast, kellc seljas iga päew tepp tantsis. Sa
tead küll, mis ristiinimesed minuga tegiwad, kes oma
risti nimega hooplemadf sa tead ka, mil wiisil mu
ülekohtune peremees elas ^ ja sul ei olnud selle kohta
midagi ütelda. Woib olla, et teie usk ilus ja kaunis
on, seda ma ei tea, sest et teda keegi mulle ei ole
õpetanud, aga ma tean, et ristiinimeste seas seesama
werejänu elab, nagu sa seda praegu paganate teskel
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oled näinud. ̂  Kui ma enam oma rasket elu ara ei
jõudnud kannatada ning oma peremehele, keda teie
wennaks Wigbertiks httüdsite, wastu hakkasin ning
siis tema juurest ära jooksin, wötsite teie mu kinni ning
moistsite Jumala teotuse pärast tulesurma. Ma olin
küll 15 aastat juba teie seas elanud, aga maeitun-
nud ikka weel teie usku ega Jumalat — kuidas woi-
ün ma teda siis teadmisega teotada? Ma olin ikka
mõtelnud, et sina ja su ameti wennad, teised hallid
mungad minu eest seisate ning mind oma usu sala-
dustega tuttawaks teete. Aga sääl kadus kõik mu
usk korraga, kui sina mind rahulise südamega surma
teele saatsid. Sa lugesid oma palweid, millest ma
sõnagi aru ci saanud ning jätsid mind siis mu mangi
koopasse, nagu ei oleks ma inimene, kelle järele ka
üks süda leinab, kes talle üle köige armas on. Ja
omcti olid sa ise mind ristiinimeseks nimetanud, ning
armastusest rääkinud. Sa läksid ära ja arwasid,
nüüd on kõik möödas -^natukese aja pärast on see
ristiinimene tule riidal oma elu lõpetanud. Rohkem
sa ei mõtelnud. Sa nägid enese ees ühe kinni seo-
tud wangi, külma ja tuima, ning kui sa talle selja
olid pöörnud, oli ta ka su meelest kadunud. See
wang oli ainult päält näha tuim ja külm ning tuu-
lis oma surma otsust kiwise rahuga, aga ta südames
tormas midagi, mis piirisid ei tunnud. Tema sil-
made ette tõusis kaugelt lodumaa metsadest, mida ta
15 aastat enam ei olnud näinud, üks püha kuju, kes
õrna armastuse silmaga ta paale waatis ning tema
saatuse pärast nuttis. Sa ei pea mitte siin inimeste
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tigeduse ohwriks langema, rääkis hääl ta rinnust ning
ara rääkimata waimustuse jõud tuli ta pääle. Ta
mandus oma piinajaid, ta needis sind ja kõiki risti-
inimesi, kelle suu armastusest kõneleb, aga süda paganate
were järele januneb. Wiimse jõuga raputas ta ennast
^- ta paelad andsiwad järele ^ ta tõmbas wahi käest
moöga, ajas sclle tema kehasse ning — põgenes.
See waeuc wang peastis oma elu pimeda wiha ja
tigeduse wöimusest, ning seisab nüüd siin sinu ees.
Nüüd tead sa, mil wiisil ma siia olen saanud ja mis
ma siit otsin. Oma ema, kelle rinna juurest ma kui
weike poisike ära sain tistud, ei ole ma wecl mitte
leidnud, aga tema asemel olen ma siin ühe teise hinge
leidnud, kes mind selle paiga külge on nöiutanud.

Theodorich oli Dabreli jutustamise ajal mitu korda
omale risti ette heitnud ning tegi nüüd sedasama, kui
see oma kõne lõpetas.

^ Robin, Sina oled jälle paganaks heitnud, sa
oled kui toer, kes oma okse juurde ja küi pestud emis,
kes porilompi tagasi läheb. Raske on elawa Jumala
kätte langeda ja sina oled ennast tema wiha alla aunud.

— Ära nimeta mind enam Noomiks, ma ei ole
mitte ristiinimene. Ni i kaua kui ma ei ole näinud,
et risti-inimesed paremad on kui paganad, nii kaua
jään ma oma usule truuks.

^ Ja kui sa ka langenud oled, siiski ei anna ma sulle
teist nim^, rääkis preester. Kui sina risti-usu õpetustega
ja tema saladustega tuttawaks ei ole saanud, siis pole
see ristiusu süi, nagu ka risti-inimesed nutte kõik nii
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halwad ei ole, nagu sina neid M i d . Palju, palju
on nende seas haid inimesi.

^ Selle üle ei taha ma siin sinuga rääkima ha-
tata, ütles Dabrel. Ma olen rahul, mis mul käes
on. Siin oma kodumaal olen ma leidnud, mis mu
süda igatseb- selle külge koidawad mind kümned köied;
siit ci taha ma mitte lahkuda, enne kui Maana
käsi ise mu silmad kinni majutab. Ma olen sinu kii-
detud risti-maal ainult paha näinud ja ei igatse millegi
hinna eest enam sinna tagasi. Häid inimesi on ka paga-
nate seas, kcda sina oma risti-rahwaga südamest põlgad.

Robin, ma näen, sina oled meie noorele kogu-
dusclc siin maal kadunud. Mine siis edasi selle tee
pääl, mis sa oled alganud. Kilmta rahwast risti-usu
kuulutajate wastu wihale ,a lase neid ohwri-tulcrü-
oale wedada, nagu minuga sündis. Ma kuulutan sulle ette
Jumala hirnust kohut — hinge igaweste hukka minemist.
. - Theodorich, kui sa mind rahwa üleskihutajaks
sinu wastu pead, siis eksid sa. Mina ei ole meel
oma kättemaksmisega tulnud. Mis siin rahmas si-
nuga on teinud, sellest ei teadnud mina midagi. Ma
ei teadnud, et sina siin oled — ma kuulsin ühe munga
ohwerdamist ning tundsin sedasama jälestust, nagu sel
korral, kun sina mind tuleriidale käisid saatmas. Nahwas
on oma wihas hirmus niisama minu kui sinu kodumaal.

Mig teed sa siis nüüd oma rahwa seas? kü-
Ns preester.

Ma tahan teda teenida, nii palju kui j?ud t<m-
Nab. Alles kolm kuud olen ma siin ja ma olen
palju näinud, mis mind kohkuma paneb. Meie usu
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alused koigumad, üks tugew rahwa tugi teise järele
langeb waenlaste saagiks, kes oma wörku suure ka-
walusega ikka kindlamalt rahwa ümber kokku kifuwad,
kuni kõik wiimaks kinni on ning aegamööda orjuse
paeltesse langeb. See on teie nöuu. Aga mina ta-
han nii kaua kui mu silmad lahti seisawad, ka teiste
filmi lahti kiskuda, ning neile tulewat hädaohtu näidata.

— Siis oled sina mu awalik waenlane? rääkis
preester tumeda häälega.

— Nii kaua, kui sinu püüdmine rahwa wabaduse ja
maa riisumine on, olen ma sinu waenlane.

— Mina ei püia tema wabadust ega maad, waid
tahan üksi talle üht paremat, õigemat usku tuua.

— Kas teie tõik ühes wotate, ehk enne usu ja
siis weel wabaduse, ja maa, see on üls kõik. Enne
ei jää teie ometigi seisma, kui köik tehtud on. Seda
tean ma niisama hästi kui sina ja kõik su sobrad
Düna ka Idal. Ma olen nende nouupidamisi kuulnud
ning nende waestc lugu näitab sedasama, kes teie
töotusi uskusiwad.

— Ma panen needmist su pääle!
— Selle üle ma naeran. Mis on sinu need-

mine, munk?
— Waatamc järele!
Selle ähwardufcga läks munk oma teed.
Weel kord laskis tema sündinud asjad oma sil-

made eest mööda minna, millede seas ta neiu kuju
nagu hele päike walendas ning astus siis ka teele.

— Ma pean tema üles leidma, ja kui ta ka tei-
ses ilma otsas peats olema, rääkis ta iseeneses. Ja
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siis ei taha ma ka enne puhata, kui ma oma lapfe-
polwe kõdu ja oma kalli ema üles leian. Ma olin
weel liiga lapsuke, kui mind tema käte wahelt ara
kisti ning ei mäleta mitte, kus köhal see oli. Ainult
suur mets on mul weel meeles, mis selle kalli köha
nii rahulikult ja waikselt enese sisse piiras. Ma ei
tea mitte, kes seda weel wViks tunda, sest ühtegi küla
ega talu ei olnud sääl ligidal. Neid nagin ma esi-
mest korda, kui mind kaugele lodust ära wiidi. Wa-
hest on ta ka surnud ja siis on töck mu röömud ot-
sas. Aga mu süda loodab weel — ja lootus, kui
nöidlik magus sa oled!

Joel.

madalad pilwed, mis taewast tumeda tina
karwaliselt katsiwad, andsiwad palju wihma ning

kustutasiwad tule worsti ara, mis preestri ohwerdami-
seks puu kuhja külge põlema oli pandud. Näitas, nagu
tahaks taewas pühalt hiielt köiki neid jälgi puhtaks
pesta, mis risti-inimese werc janus sinna tehtud.
Inimesed pogenesiwad wihma eest koduste katuste alla
marjule ning mõne aja pärast ei olnud suitsema
wihma käes enam üht ainustki hinge liikumas. Ai-
nult mõni weike salgake ohwripidulisi nähti weel siin
ja sääl suure tamme ehk patsu kuuse warjus wihma
wähemaks jäämist ootama.

Üksi Kaupo köndis mööda jöe äart wihma käes ja



waataö wahutawatcsse Koiwa lainetesse mis wastu win-
guwat äuult mere poole woolasiwad. Ta mõtles ju-
malate otsuse pääle, miks need munka mitte enestele
ohwriks ci olnud nõudnud. Kas ei olnud fee neid
igal pool teotanud, nende hiied ara häwitanud, räh-
mast nendest ara pöörnud — miks ci nuhelnud wihas-
tatud jumalad teda nüüd mitte? ,,Teie jumalatel ei
ole jõudu teid kaitscda ega mind nuhelda!" kajasiwad
ristiusu preestri sõnad praegu weel ta korwus. Ja
kui see oigc oleks! X

Noor wanem tundis enese rinnus usu tahtlust.
Risti-usu preestril näis õigus olema. Ta oli meelt
ära heitmas. Mitte sellepärast, et preester elama
jäänud, maid selleparast, et jumalad rahma ja ta wöit-
lemiste wastu üsna külmaks näisiwad jäänud olema.
Ohwritest polnud puudu olnud; midagi põhjust ei leid-
nud Kaupo, millega nende wiha ära oleks woinud
teenida. Mikspäraft keelasiwad nad siis neile nüüd
oma abi?

Need ja sarnased mõtted täitsiwad noore wanema pea
sel wiisil, et ta enese ümber midagi ei kuulnud ega
näinud, ei kõhutanud teda halb ilm ega ajanud marju
otsima ränk wihma sadu.

Selsamal ajal kiskusiwad kolm hoost üht weikest
teed mööda rasket wankrit läbi sügama pori Koiwa
jöe poole. Wankris istufiwad kolm inimest, kaks taga
wantri otsas paksu riiete alla käetud, et nende läbi
külma wihma ära hoida ning üks piitsaga ees otsas
hobuseid ajades. Aeg ajalt lükkas teine taga wan-
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kris istuja läbi märjaks sadanud warju pea lohast kor-
wale ning waatas enese ümber.

— Ikka mets, wihm ja porine tee, rääkis pee-
nike naistcrahwa hääl. Millas jõuame küll kord
warju alla?

— Kui Toreidasse saame, würstinna, wastas
teine wihma warjus oleja mehe häälega.

— Kui kaugel on wecl Toreida?
^ Meie oleks juba ammu pidanud sääl olema, kui

hobused wähegi rutemalt läheksiwad. Goswin, maata
ometi, et meie wanker seisma ei jää!

See, keda Goswiniks nimetati, ei näinud kutsar olema,
ehk ta küll hobuse ajamise ameti enese pääle oli wötnud.

— Loomad on hirmsaste ära wäsinud ja teel nii
sügaw pori, et sõitmine wöimata on, oli temawastus.

Jälle põhises wanger rummuni sopa sees pikalt edasi;
wäsinud hobusid ei suutnud piitsa laksutamine ega ki-
bedad hoobidki sõitma pnnna.

Häkiste kõlas sõitjatele suur kära körwu. Nad
waatasiwad ümber ning nägiwad põõsaste warjuft
hulga paganaid hirmsa lisaga eneste poole tormama.

— Risti-inimesed ^ lööge nad maha ~~ wotame
kinni! karjuti läbi segamine ning jooksti nuiasid keeru-
tades reisijate poole.

— Paganad! hüüdis kutsar ning andis hobustele
kõigest jouust piitsa. Õnneks oliwad nad juba Koiwa
orule jõudnud ning kõrge mägi aitas omalt poolt, et
hobused söitma hakkasiwad, ning wankri ruttu läbi
pori alla poole tiskusiwad, et sopp üle pea käis. Hir-
mul hoidis naisterühmas oma körwal istumast mehest
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tinni, et ta wankrist wälja ei kukuks. Inimeste parm
jooksis järele. Ja mikspärast ajasiwad need inime-
sed neid taga?

^ Mis kära meie taga oli? küsis naisterahwav,
kui hobused all liiwa sees jälle tasemine täima jäiwad
ning inimeste hääled waikisiwad.

— Paganad kisenoasiwad meid nähes, waigistas
ta seltsiline, et naisterühmas mitte liiga kartma ei
hakkaks, kuna ta oma näolt hirm paistis.

Küsija lükkas omal teki paalt ära ja üks ilus
naisterühma nägu tuli nähtawale. Ta waatas selja
taha wihma sisse. Sääl liikusiwad mitmed kogud, kcs
ikka meel nende järele näifiwad ruttama.

— Meid aetakse taga, hüüdis ta hirmunud hää-
lega. Kas meid ära on tuntud? Mu isa ütlcs, et
siin tardetaw olla teed käia. Goswin, sõida nii ruttu
kui hobused wotawad. Püha ristike, mis tahawad
nad meist.

Mõlemad mehed waatasiwad tagasi ning kohkusi-
wad niisama ära.

— Jõgi! hüüdis hobuste ajaja. Mis nüüd teeme t
Meie ei pääse enam edasi.

Uue ehmatusega nägiwad põgenejad eneste ees
laia lainetama ja kangeste woolawa jöe. Edasi pea-
semise tee oli otsas.

— Püha ristike, meie oleme ladunud, hüübis
naisterahwas hirmu parast nutma hakates. Mis kurja
oleme meie neile teinud, et nad meid sel wiisil
taga ajawad! Pühad taewas, peastke meid!

Mehed seadsiwad endid wastu hakkamisele. Kergelt
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ei pidanud paganad neist wöitu saama, aga niöitu sai-
wad nad ometigi, sest nende hulk näis suur olema.

— Parw, parw! hüüdis Goswin röömu pärast.
Nuttu pääle ja minema — meie vcaseme weel nende
käeft.^ Üle jöe ei saa nad enam järele.

Õnneks oli ka tee lõpul üks jämedatest palkidest
kokku tehtud parw kaldas, tvist üle sõitmise tarwis.
I lma wantrilt maha tulemata kihutas kutsar hobused
pääle ning targas siis wankrist wälja, ja lükkas selle
tugewa jõuga kaldast eemale. Tagaajajad jäiwad
taldale maha, teekäijad oliwao peasenud. Aga siin
ähwardas neid uus hädaoht, mille pääle nad ei ol-
nud mõtelnudki. Nende sõiduriist oli koorma tarwis
l i ig weike ja päälegi oliwad lained kottu wäünatud
palgid üksteisest lahti loksutanud. Kaldast laugemale
saades tuliwad tugewamad lained ning löhkusiwad
waewalist sõiduriista weel rohkem. Juba haktasiwao
palgid üksikult lahti peafema ning wesi ikka sügawa-
walt ja sügawamalt pääle tulema.

— Meie wajume jöe põhja, hädaldas naisterahwas.
Nõutumalt seifiwad mõlemad mehed sääl ning waa-

tasiwad ehmatusega päält, kuidas lained ikka sügawa-
walt üle parme hatkasiwad käima ning pallisid kör-
wast lahti kiskuma. Wee woog oli neid tükk maad
alla poole wiinud, aga ialdast ei olnud nad weel
Mitte laugele saanud. Üle jõudmine sel wiisil ol i
wöimata. Lähemal kaldal käis paganate salk par-
wega ühes alla poole ning wali naer kostis reisijate
kö Nad oliwad meelt Üra heitmas.

Hobuseid ei saa meie enam peasta. Need
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peame jõkke ajama, siis on koorem kergem, rääkis Gos-
win. Muidu langeme kõik põhja.

— Lükkame wankri sisse, andis ta seltsimees nöuu.
Hobuseid on meil tarwis — ilma wankrita wöime
weel läbi saada, aga kuhu läheme ilma hobusteta!

Ruttu kiskusiwad nad hobused wankri eest lahti
ning töukasiwad wankri üle ääre sisse. Selle juures
wajus aga parme üks külg sügawaste wee sisse ning
kaalus teise külje nii kõrgele, et hobused kaalus seisu
taotasiwad ja teineteise järel parwe paalt sisse kukkusiwad.

Nüüd oli koorem kergem ning wajumist poleks
ka enam karta olnud, aga ühe kulle sisse wajumisega
oliwad lained weest wälja jäänud palgid lahti tistu-
nud ning terwe parw hakkas lagunema. Sõudmisest
polnud niisugusel korral enam juttugi ning wastu
puhuw tuul ajas teda aega mööda ikka kalda lähemale
waenlaste poole.

Ühelpool häwitaw weewoog, teisel pool waenla-
sed, nõnda feisiwad kolm põgenejat läbi märjad hirmu
ja külma pärast mürisedes oma saatust oodates. Juba
ulatasiwad waenlaste pikad konksudjad parwesse ning
kiskusiwad teda ikka lähemale kaldasse. Weel mõni
silmapilk ja nad oliwad paganate käes. Noor naiste-
terahwas hakkas hirmu pärast kisendama. Ta hoidis
kõige laugemale parwe otsa, aga sääl weeris lahtine
palt ta jalgade alt ära ning enne tui ta ennast hoida
sai, wötsiwad külmad lained teda wastu. Mehed
woitlesiwad kaldal olewate waenlastega ning ei näi-
nudki, mis tütarlapsega sündinud.

Häkiste lõpetas üks waljuste kolaw mehe hääl tal-
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dal woitlemife. Paganad waatasiwad eneste ümber
ning andsiwad oma wanemale maad, kes jõkke targas
ning selle köha poole ojus, kuhu naisterühmas parwelt
sisse kukkunud.

Nüüd saiwad reisijad mahti ümber waadata ning
lcidsiwad ehmatusega, et nende tolmas seltsilane —
naisterühmas — kadunud oli. Kõik wahtisiwad pö-
newa waikufega ojuja nooremehe poole. Sääl tõstis
see naisterahwa meest wälja parwe pääle ning upitas
ka ise enese üles. See näitas aga üsna nagu ilma
eluta olema. Nii ruttu ei woinud ta meel uppunud
olla, wist oli fee ehmatuse minestus. Siis wottis
ta naisterühma sülle ning astus temaga wecft läbi
kaldasse ja näitas, et ka teised teekäijad tema järele
tuleksiwad.

Inimeste imestawatel nägudel oli nurinat näha.
Nad ei saanud aru, miks wanem ristiinimesi, kes nende
waenlased oliwad, hoidis.

— Inimesed, mis teile need õnnetumad tegiwad,
et teie neid sel musil taga ajasite? küsis ta kaldal
feiswatelt.

— Nemad on ristiinimesed, wastas kõige julgem
teiste seast.

— Ja kurja pole nad midagi teinud?
— Nad tuliwad mööda teed jöe poole ja meie

tulime neile järele — kogeldas mees.
— Sobrad, mitte nõnda, manitses Kaupo. Kui

uad ka meie waenlased on, aga nii kaua kui nad
Meile midagi turja pole teinud, ei pea keegi meift
Nendesse puutuma. Meie tahame õiglased ja auufad
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nende wastu olla, kellest meie kurja ei tea. Laske
nad rahus oma teed minna.

Siis pööris ta ennast meeste poole ja ütles neile
rahulise häälega:

— Teie olete priid ja wöite tarimata oma teed
käia. Mis teie jões laotasite, seda annan mina teile
tagasi. Aga hoidke endid meie rähmale kurja tege-
mast, siis ei pease teie inimeste wiha eest. Tulge
ühes, siin ligidal majas wöite teie endid sojendada ja
tuiwatada,wihma warju saada ning siis oma teed minna.

Ja ilma wastust ootamata läks ta naisterahwaga
eel, kes jälle meele mõistusele tagasi oli tulnud ning
mürisedes tema najal edasi läks. Kõige lähemal kal-
dal seiswasse majasse wiis ta wöörad sisse, kus neile
lahkelt aset walmistati.

Tagaajajad seisiwad kaua kaldal wihma käes ning
wiisiwad wiimaks ka hobused, kes lähemasse taldasse
tagasi oliwad ojunud neile järele. Siis läksiwad nad
igaüks oma teed.

I lma tänu ootamata läks ka Kaupo ära ja jät-
tis woörad üksi. Noor ristiusu naisterahwas oli lah-
kumise juures soojalt ta tatt pigistanud ja talle tänu-
sõnu ütelnud. Ka tema setsiliste südames oli Kaupo
oma terme oleku ja meheliku wäljanägemisega auu-
kartust enese wastu äratanud.

— Ülikaunis mees! rääkis noor ristiusu neiu,
kui Kaupo juba ära oli läinud.

Noomides waatasiwad tema seltsimehed ta pääle>
Nende peastja oli ju pagan.
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— WürZtinna Barbara, ütles wanem mees, mõtle
ka selle peale, et see pagan oli, kellest sa räägid.

— Seda rohkem wcel peame imekspanema, et ta
Nsid peaviis, wastas noor neiu, keda ta kaasreisija
würstinnaks nimetas, ning jäi siis mait.

Tütarlaps oli wägewa Pihkwa würsti Wladimiri
tütar Barbara, keda ta isa Liiwi piislopi juurde saa-
tis. Piiskop Meinhard, üks mana ja. auuwäärt mees,
oli Wladnnin hea sõber ning sellepärast palus ta teda
oma tütrele risti-usus õpetust anda. Kui piiskopi saa-
dik Ungern Pihkwast Ükskülasse tagasi tuli, siis an-
dis Wladimir oma tütre temaga ühes. See teekäik
pidi nii lihtlabasel ja waiksel wiisil sündima kui
woimalik, et rahmas mitte teda taga kiusama ei hak-
kaks. Kecgi ei tohtinud sellest midagi teada, et würft
Piiskopiga sel wiisil sõbrust pidas.

Kui reisijad endid juba küllalt oliwad fojendanud ning
reisist wälja puhanud, siis hakkasiwad nad jälle mi-
nema. Wahc ajal oli ka neile uus wanker toodud
ning nüüd wöisiwad nad kartmata oma tced käia.
"oor mürsti tütar oli aga ühekorraga nagu ümber
"'uudttud. Ta ei olnud mitte enam endine lõbus ja
naljaks seltsiline, waid tõsine ja jügawaste järel
"wtlew neiu, keS oma südames esimest lorda üht
ha tundis, mis talle ära ütlemata walu tegi.



8. Linda ja Russtn.

oli uimaselt Metsapoole linnast äratoodud ning.
läbi metsapimedufe ja öö sealt laugele ara wii-

dud. Ka päewal ei woinud ta näha, kuhu poole teda
weeti, sest ta silmad oliwad kinni seotud. Alles teisel
ööl wastu hommikut loppis teekond otsa ning noor
tütarlaps leidis enese ühest wöerast toast üsna üksi.
Tuba oli elamiseks ilusaste sisse seatud ning näitas,
et siin jõukas ja suurtsugu peremees walitses — mis-
tiste üks wanein.

— Kus ma olen, ja mispärast on mind siia toodud,
küsis ta iseeneselt, sest ühtegi inimese hinge ei olnud
kuskil näha. Ta tatsus ust, mis toast wälja wiiss
lahti teha, aga see oli kinni.

— Ma olen mängis, hüüdis Linda ja hakkas nut-
ma kui lapsuke. Helded jumalad, mu hirmus unenägu
läheb täide. Aidake teiegi mind, ma kardan, et ma
halwa inimeste kätte olen juhtunud. —

Uks läks lahti ja üks tüdruk toi talle õhtusööki.
Nudishimuliselt waatas see Linda otsa. Ta palest pais-
tis auukartus segatud kaastundmusega. Linda ei saa-
nud ainsastki sõnast aru, mis tüdruk rääkis. Ainult
nii palju mõistis ta, et söök tema jaoks oli ning et
ta siia tuppa magama pidi heitma. Seda sai ta tüdruku
käenäitamisest aru, mitte ta sõnadest.

Waesel wäsinud piigal ei jäänud midagi muud üle,
kui oma saatuse käe alla heita. Kartus ja waewaline
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teekond oliwad ta nn ära wäsitanud, et ta pärast keha-
tinnituft warsti raskcste magama jäi.

Mttu päewa oliwad juba mööda läinud, ilma ct
Linda teisi inimesi oma ümber oleks näinud, kui seda
tüdrukut, kellega ta sõnagi kõneleda ei saanud. Ehk
ta eest küll kõige paremine hoolt kanti, siiski tundis
ta ennast kui wang wäga õnnetu. Mis see kõik pidi
tähendama ja kus ta oli, seda ei niöinud ta kellegi
käest teada saada.

Ühel päewal kuulis ta wäljas hõiskamist ja elawat
läbi segamine rääkimist. Ta tahtis ust lahti teha ning
öuue waadata, mis kära seal on, kui häkiste üks suure
taswuga uhkes riides mees talle wastu astus. Tema
pruunikat nägu kattis paks habe ning ta silmad
waatasiwad naeratades Linda otsa, tes ehmatades ja
arglikult tagasi astus.

— Lindake, kudas su käsi uues lodus nüüd ta
täib? küsis ta puudulises Liiiwi keeles ning tegi selle
juures lahke näo.

— Minu uues kõdus? mis see tahendab! küsis
Linda aralt.

— Ma näen, lapsuke, sa oled weel liiga noor
arusaamiseks. Ütle, kuidas sa selle eluga siin rahul
oled.

— Pane lind puuri, kes metsades wabalt üles
kaswanud, ja küsi siis ta käcst kuidas ta oma puu-
Uga rahul on, wastas Linda.

— Lindake, sina ei ole siin puurilind, waid
smuft peab walitseja saama, kes oma majas on.

— Su sõnad on tumedad, wöcras.
3*
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— Need lähemad sulle warsti selgeks. Sa rää-
kisid puurilinnust, aga mis ütled sa selle kohta, kui
ma küsin, kuidas lind oma pesaga rahul on.

— Lind on ainult selle pesaga rahul, mis ta ise
omale ehitanud. Wöerasse pesasse ei ole weel ükski
lind läinud, ja kui teda sinna seotakse, siis on ta ka
seal wang.

Mees jäi mõttesse. Ta nägi, et piiga mitte nn
lapsuke ei olnud, kui ta arwas.

— Ütle mulle, wöeras mees, palus Linda oma
nöiolik-mccheda häälega, kus ma praegu olen ja miks
pärast mmd siin wangis peetakse?

— Sina oled Läti wanema Russini majas ja
pead tema abikaasaks — wanema emandaks saama.

Need sõnad möjusiwad kui müristamine selgel päe-
wal. ^inda läks näost walgeks ning sõnad jäiwad
keele peale kinni.

— Lindake, ära ehmata ühtigi. See on lindel,
siin pole midagi enam muuta.

— Wo imata, woimata, hüüdis tütarlaps ägedalt
ning pisarad tuliwad talle silmi. Kus on see mees,
kes mind enese külge siduda tahab?

— Si in !
Mees näitas ise enese peale.
— Sina? Sina ise oled wanem Russin?
— Jah, ja sinu tulewane abikaas.
— Russin, hüüdis Linda ennast sirgeks ajades,

fee ei wöi mitte su töde olla, mis sa mulle ette rää-
kisid. Ei, sa tahtsid mind paljalt hirmutada — sa
pead mind lapseks — sulle teeb ühe lohkunud tüdruku



nägu nalja, ja fee on kõik! Ütle, hea Rusfin, et
see nõnda on ja lase mind oma majast ära minna,
siis tahan ma su wastu eluaeg tänulik olla.

— Ei, Lindale, sa pead siia jääma — siin on su
kõdu. See on mu tõsine tahtmine ja ma jään selle
juurde lindlaks.

Rääkija nägu oli tõsiseks läinud. Ta ei teinud
mitte nalja.

— Nussin, ma olen sinust ainult head kuulnud,
ära tee mitte, et ma teisi mõtteid pean saama. Ma
pidasin sind Läti rahma kangelaseks, kellel kõrgemad
püüded on kui naisewargused. Mina pole ka mitte
ühe kõrge wanema kohane ega ihalda ka emanda auu
.järele. Ma ei wöi ialgi sinu armastust ära teenida,
5ä'ta maha see mõte, kõrge wanem, ja lase mind oma
êed minna. Ole armuline ja hea.

— Ei, Lindake, mina ei nõua sinult midagi muud,
kui seda, et sa siia jääd. Sa oled wecl noor ja ru-
wal, sa teed nüüd, niida sa pärast kahetseksid. Kui
sa mulle mitte meele järele ei oleks olnud, siis poleks
^ sind ülesotsinud, ega ära warastada lasknud. Sa

, et kõik tösi on, mis minu suust kuulsid.
^ Ja minu wägiwaldne siia toomine sündis sinu

tüsu peale, Russin?
— Jah, mu Lindake.
— Siis ei ole mul mitte kangelane ees, waid

tüdruku waras, ütles Linda põlglikult.
Naise wargus on meie isade wiis, see ei teota

meest, oli Ruösini wastus.
^ Aga sinu tegu rojastawad werc jäljed.
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— Mis need sõnad tähendawad?
— Sa lasksid werd walada, et märgust paremine

korda saata.
— Seda ei wöi keegi minust ütelda, ei ka mitte

Linda sina.
— Ma nägin oma silmaga Metsapoole linnast

wülja tulles wärawa wahi puruks löödud peaga ta
mere sees.

— Mis mu sulased teinud, selle eest ei wasta
mina. Ma olen neile käsu annud, sind ära tuua.
Kuidas nad seda tegiwad, see on nende asi. Aga
nüüd jätame kõik muud kSrwale, mis asjasse ei puutu
ja räägime, millal meie pulmi peame.

— Pulma pidamisest ei tule midagi, rääkis Linda
oma lapseliku uhkusega.

Russin naeris.
— Kas sa sundimist ootad, rumal laps?
— Ma ootan, et sa mind priiks lased. Ma ei

möi ialgi su abikaasa olla, nagu ühel kõrgel rahma
wanemal peab olema.

— Mina ei nõuagi ka mitte, et sa teist suguseks
saaksid kui sa oled. Just nõnda oled sa mulle kõige
rohkem meele järele.

— Aga kuule ometigi mind, Russin, mul ei ole
sinu tarwis mitte armastust.

— See naiste asi tuleb ka pärast iseenesestki.
— Ta ei tule ialgi, ei woigi tulla.
— Kust sa seda tead.
— Mu süda ei ole enam minu oma - ma armas-

tan ühte teist ja selle oma olen ma surmani.



on see mees?
Ma ei tea mitte. Ma olen teda üks ainus

kord näinud, aga ma armastan teda kõige oma eluga.
Ah seda poisikest, kes sinuga Uku pühal Kaupo

pulmas tantsis?
— M a tantsisin Uku pühal mitmega ja ka temaga.

M a mõtlen selle peale, kes sul ussikihwti jala
seest wälja imes. Ons see?

— Jah!
Russin naeris südamest.
— See on üks hulgus, kellel kohta ega aset kus-

kil ei ole. Kuhu paneb ta naise? Mis tahad sa ni i -
sugusega peale hakaia, kes isegi ei tea, kuidas päewa-
list leiba saada? O i , ^inda, kui rumal lapsuke sa weel
oled. Täna onne, et sa niisugusest lahti saad. M inu
juures on sul mureta elu> midagi ei pea siin puu-
duma, mis ühe noore elurõõmsa naise elu lõbusaks
teeb. S a oled minu korwal walitscja ja käsuandja
terwe rahwa üle, kes sind kui oma emandad auustab
ja käte peal kannab. Wöid sa seda ära wahetaoa
ühe saunanaise eluga, kellel mitte wähem ei puudu,
kui kõik?

Armastus on ülem kui kõik wara ja auu hii l-
3UZ, ja selle eest wahetan ma iga kord wanema linna
saunanaise hurtsikuga. Russin, ära waewa mind
kauem, nia ei wöi su pakkunust wasta wotta - wota
enesele naene, kes kõigest sellest, mis sa temale wöid
pakkuda, lugu mõistab pidada mina lükkan seda
jonniga enesest tagasi, kui sa mind aga siit wangift
" h t i peastad.
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Russini nägu läks tõsiseks. Ta hea tuju ladus.
Igaüks ta teendritest oleks teda niisuguses olekus nä-
hes põgenenud, sest nad tundsiwad teda. Aga Linda
ei mõistnud teda mitte karta.

— Mina ei ole harjunud naiste tujude järele
tantsima, rääkis ta ärritatult. Kes head ei kuule,
näeb paha. Mul on wöimust, ma woin sundida, ara
unusta seda ära!

Need sõnad kölasiwad kui raske ähwardus.
— Ja sina ära uneta ka mitte ara, ct ma mitte

ilma kaitsjateta ei ole, niastas Linda niisama ärritatult.
— Hah, naeratas Russin lühidelt, sa loodad oma

hulguse peale.j Kui see poisike ennast peaks julgema
näidata, siis ei seisa ta pea mitte enamaladel. Selle
peale wöid sa julge olla.

— Minu õemees Imanta on niisama wanem kui
sina, ta ei jäta mind mitte wöera wäewalla kätte,
tui ta kuulda saab, kus ma olen. Igatsed sa tema
kättemaksmist?

— Imanta saab ainult rõõmustama, kui ta kuu-
leb, et sa minu abikaasaks oled saanud. Arwad sa,
et ta sulle luba annaks ühe hulgusega abielusse heita,
teda keegi ei tunne, mitte sina isegi? Ja kui ta ka
sind peaks tagasi nõudma — tulgu aga, ta
leiab Russini eest, keda weel keegi siiamaale ära ei
ole wöitnud. Ta saab oma nahka hoidma ja mind
ilusaste rahule jätma.

— Ka minu wend Kaupo on wanem, waioles
Linda edasi. Ma ei ole mitte maha jäetud abita
tütarlaps, kelle järele teegi ei küsi. Kas sa näed, et
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sa wägiwallaga midagi ara ei jõua teha. Wali nüüd,
kas sa mu lahti lased ja minu tänuliku südame ene-
sele wöidad, ehk pead sa minu siin kinni ja wotad
wastu, mis sellega ära teenid?

— Mina tahan su kättemaksmist näha ja jätan
su siia, ütles Russin pilkawalt naerdes. Näira siis,
mis sa nüüd teha wöid, sa uhke suurustaja. Kui su
elu nüüd mitte küllalt lõbus ei ole, siis ära kaeba
teiste peale. Sa oled ise seda nõnda tahtnud. Jää
terweks, mu kange kättemaksja!

Russin astus toast wälja ja jättis Linda üksi.
Oma ümmardajatele andis ta kange käsu Linda järele
walwata, et ta nutte ara ei peaseks.

Waene tütarlaps langes nõrgalt asemele ja nuttis
walusaid pisaraid. Ta tundis küll, et Russinil tema
üle woli oli. Kui Imanta ehk Kaupo seda teada
oleksiwad saanud, et tema siin wangis on, siis olek-
siwad need talle wististe appi tulnud — aga kes
wiis neile sellest sõnumid? Ja kus oli tema armas-
tatud noormees? Russin oli teda ähwardanud surmata,
kui ta temale silma puutub. Seda teeks ta wististe
ja siis oleks köik ta lootus otsas.

— See on mu unenäo hirmus, kõle maja, nuut-
sus ta üksi olles. Mu armuke ei ole minust mitte
kaugel, seda ütles mulle unenägu ja sedasama ütleb
Mulle ka mu süda — aga kas tema seda teab, kus
ma tema pärast nutan!

Russin rääkis wäljas kaua aega oma sulastega,
ning läks siis oma teed.
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— Hea hind, rääkifiwad need oma keskel, kui wa-
nem ara oli läinud. Selle eest wöib juba ühe hul-
guse pead talle kätte tuua. Meile pole ta küll mi-
dagi kurja teinud — aga mis sellest? Ega wanem
ta elu asjata ei taha, küllap ta siis ikka ta seda ära
on teeninud. Wahest puutub see kollanok ka meie
noore emandasse!

9. Wöera sõnum.

m oli pime ja wihma padises wahet pidamata.
Põldudelt oliwad töölised künni loomadega am-

mugi kõdu läinud ning keegi hingeline ei liikunud
enam wäljas, kellel woimalik oli külma wihma ja
wilu tuule eest katufe all marju leida. Isegi Liiw-
laste wanem Kaupo, kellele waenulised ajad palju tööd
ja uut muret oliwad ühes toonud, istus kõdus kolde
tulesoojufel oma noore naisukese körwal, kes pehme
käega kõik murekortsud mehe näolt ära oskas pühkida
ja teda trööstida.

Wäljas ukse taga oli koputamist kuulda.
— Kes seal nii hilja weel sisse saamist otsib?

küsis Leile oma mehe otsa maadates.
— Waatame kõhe järele. Tee uks lahti ja lase

ta sisse astuda.
Ukse taga seisis üks noore päralme, sirge ja nä-

gus mees, terwitas noort wanema abikaasat auupak-
likult ning küsis temalt hoopis wöeras murdes.
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^ Kas siin on Wanema Kaupo elumaja?
— Jah, sa oled Kaupo maja läwel.
— Kas wanem ise kõdus on?
— Kõdus.
— Siis anna mulle luba sisse astuda ja temaga

rääkida, ütles woeras, ilma et ta luba ara oleks
hakanud ootama, astus ta juba üle läwe uksest sisse.

Kaupo waatas tuleja otsa. Imestlemine ta näol
tunnistas, et ta külalist mitte ei tunnud.

— Kas ma Kaupo ees seisan? küsis woeras.
— Sull on õigus, mind kutsutakse Kaupoks.
— Liiwlaste wanem?
— Ka see on oige. Mis soow on sull, woeras?

Oled sa teekäija ja ajas halw ilm warju otsima, siis
wöid julgusega mu katufe all elada, kuni ilm pare-
maks läheb, ehk on sull minule midagi teada anda,
siis olen ma sind walmis kuulma. Aga enne wöta
märjad riided seljast ja paista tule juures liikmed
soojaks, sest öö on warsti käes ja päewane teekäik
seega lõpetatud.

— Mis rahmas su lahkusest kõneleb, seda näen
ma nüüd oma silmaga, rääkis woeras. Su pakku-
mine teeb mulle röömu, aga ma ei tarwita seda
täna mitte. Mitte halw ilm ei aja mind sinu ka-
tust enesele warjuts otsima, waid üks palju halwem
asi, kui halwad ilmad ühte kokku ajab mind sinu juurde.
Kas meie wöime üksi olla?

— Tule mu järele, ütles Kaupo üles tõustes
ning teise tuppa minnes. Seal jäi ta seisma, lük-
kas wöera jaoks ühe puust istme laua juurde, mis
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keset tuba seisis, näitas käega seal istet wötta ning
istus ise teisele poole lauda tema wastu.

— Kas sul rutuline asi on? küsis ta.
— Rutuline, wäga rutuline.
— Oota weel üks silmapilk, ütles Kaupo ja as-

tus mõne sammuga üle toa sellesama ukse juurde,
mille läbi nad sisje oliwad tulnud.

— Sooja mõdu, Leili, hüüdis ta üle ukse.
Kõhe kanti suur lai mõdu kann lauale, kus ta

weel kaua aega auras.
Sojuta oma külmanud keelt ja kohmetanud liik-

med sooja joogiga ja kõnele, mis sul südame peal on.
— Kaupo, kas sa oma waenlast tunned? küsis

wöeras tasase häälega ja laskis enese sealjuures rin-
nukile laua peale, et waljuste ei oleks waja rääkida.

— Piiskoppi? sõnas Kaupo wastu küsides.
Jah, jah! Teie olete ikka waenlased, wöi elate

nüüd ühes meeles?
— Pane tuleleegid ja wee wood ühes jooksma,

lase päike öösel paista ja tähed päewal särada ja siis
tule weel küsima, kas piiskop ja Kaupo ühes meeles
elawad! Enne wöiwad hunt ja lammas rahulikult
ühes karjas käija ehk kuu ja päike seltsis oma teed
käija, enne kui mina piiskopiga. Tema on siia tul-
nud meie jumalaid rahma ees teotada, meie usu pü-
haid lombeid jalge alla heitma ja meid enesele or-
jadeks tegema. Ja meie peame wagusi ära ootama,
ja enestega sündida laskma, mis ta oma hullustuses
heaks armub! Mitte ialgi! Meie oleme waenlased ja
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jääme selleks nii kana kui mcie püüdmised weel nagu
tuli ja wesi teineteise wastu käimad.

— Siis woid sa mu sõnumit, mis pärast ma
siia olen tulnud, rõõmuga teretada, rääkis wöeras ela-
musega. Waata, Kaupo, sinu weriwacnlane piiskop
tahab weel neil päiwil mööda mere randa Eesti-maale
reisida. Kas ei oleks sul nüüd paras aeg teda seal
kinni püüda ning ta elu küünlat kustutada ehk teda
wangis hoida, künni tuul teisele poole on pöörnud?

— Kas ta reisimise nouu on kindel?
See on kindel.
On see teiste jutt, woi sinu enese kindel teadmine?
— Minu enese kindel teadmine.
— Kuida wiisi oled sa seda teada saanud?
— See olgu üksi minu teada — ma ütlen kõigi

jumalate nuhtluse juures, et see oige on, mis ma
räägin. Kui sa oma rähmast, oma maad ja juma-
laid armastad, siis tee mis sinu kui wanema kõhus on.

— Sinu teatus rõõmustab mind ja ma ei taha
ialgi ära unustada, mis rahmas minult kui oma
wanemast ootab, rääkis Kaupo. Aga ütle mulle nüüd
siis, kes sa oled, et ma teaksin, kellele mul tänu
wölgu on.

— Nimi ei puutu ka siia — kui meie weel elus
tokku juhtume, külap siis ka seda teada saad. Nüüd
Ale ainult, kas sa piiskopi kinni wötmise ehk ta sur-
mamise enese kätte tahad wötta ehk pean ma selleks
mõne teise wanema otsima. Ma usun, seda teeb wis-
tist igaüks hea meelega oma rahwa pärast ja mul ei
ole sellega mitte suurt waewa.



— Sina küsid weel ^ see wöiks mind haawaata^
kui seda tuttaw oleks teinud, aga sa oled wöeras, sa
ei tunne mind — sinule ei pane ma seda pahaks.
Ma pean oma auuks, kui ma midagi korda woin saata,
mille läbi meie rahma kaanidest M e üks otsa on saa-
nud ja enam kahju ei wöi teha. ^ Miksoärast on
piiskop aga niisugust teekonda ette wötnud?

^- Piiskop on ära näinud, et ta praegusel wiisil
oma tahtmist täide ei wöi saata. Ta on Saksamaalt
abi palunud, ja sealt on talle ka raud riietega sõja-
mehi saadetud, aga neid on weel siit maa rahwaste
ärawoitmiseks wäga wähe. Palmeo, mis ta teiste
läti saatnud, möjusiwad mähe. Sellepärast tuli talle
mõte, ise minna ning kõik oma ustawad sulased ühes
wötta, et ka need omalt poolt aitaksiwad ta suurt ette
wotet korda saata. Siis oleks ta suure malewaga
kui raud ^ müüriga tagasi tulla ning kõik meie maa
näljaste huntidega täita.

— Kas on see nouu tal korda läinud?

^ See nouu ei läinud tal mitte korda, Holmi ja
Üksküla Liiwlafed teadsiwad, mis nouu piiskoppi üle
mere meelitas ja mis pärast ta oma tee käiki neile
teada ei annud. Lühike aeg enne ärareisimist alles
laskis ta seda neile ütelda, et ta oma meestega, kes
maad mööda ümber käiwad, meie jumalaid teotamas
ja inimesi weega kastmas ning suitsetamas, ja keda
tema wendadeks ja waimulikkudeks isadeks kutsub,
taga merd tahab soita. See oli meile kõigile karde-
taw teekond.
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— Mis tegiwad wennad Düüna taldal? küsis
Kaupo elamusega.

— Nemad saatsiwad jalamaid saadikud piiskopi
juurde, teda tagasi paluma. Wägiwallaga sundimine
polnud woimalik. Pealt näha wäga kurb, ütles piid-
kop neile ristis kätega: ,,Teie tuimad inimesed olete
mulle palju südame walu teinud. Ma olen mitmeid
teie seast risti weega kastnud ja õnnistanud igawese
önsuse osasaamisele, aga teie olete oma pagana usu
poole tagasi pöörnud tui koer oma okse tallale ja kui
pestud emis pori lompi. Aga kes teie weel minu
õpetusele truuks olete jäänud, ärge langege mitte enam
oma hirmsa pagana usu sisse tagasi. Ma lähen nüüd
omastega ära ja jätan teid üksi. Wistist ei pööra
ma mitte enam tagasi." ^ Liimi saadikud astusiwad
seal tema ette ning ütlesiwadü ,,Suur ristimees, sa
nimetad ise ennast meie isaks. Miks jätad sa siis meid
üksi ja lähed meie juurest ära? Sa nimetad ennast
karjaseks ja meid karja lammasteks, keda sa kokku kor-
jad ja hoiad kui karjane. Kas läheb oige karjane
oma teed ja kas ta jätab lambad huntide ja teiste
tiskjate mets loomade kätte? ^ Piiskop nägi hale-
daid nägusid, silma wett, mis selle juures woo-
las ja ta laskis tundmused woitu saada. —
,,Kas teie tahate siis mu head karjalambad olla?"
küsis meie waga waenlane. ^ Meie tahame
tõik nõnda olla, kuidas sina soowid, kui sa aga meie
röomuks ja troostiks siia jääd ja meid mitte maha ei
jäta. Lähed sa aga ära, siis langeme meiegi, tes
meie weel su tarjast üle oleme jäänud, huntide osaks.
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Isa, jäe meie juurde." ^ Piiskop oli liigutatud-
Ta küsis kaupmeeste käest nöuu, mis ta piduda te-
gema. Need käskisiwad teda siia jääda ning lubasi-
wad talle köwa töötusega tagasi tulles lodumaalt sö-
jamage ühes tuua. Selle peale õnnistas halli peaga
piiskop oma Jumala nimel laewamehi ja laewu. Nöö-
rid kisti kaldalt lahti, kaupmched läksiwad laewade
peal minema ^ piiskop jäi siia!

^ Mikspärast tahab ta nüüd Eestimaale minna?
— Mõned Liiwlafed ei jõudnud oma röömu selle

üle enam tagasi hoida, et piiskop ennast tagasi jäämisele
lasknud meelitada. Kui laewad silmist kadunud ning piis-
kop oma linna tagasi jõudis, tuliwad Holmi mehed talle
wastu ja küsisiwad temalt pilgates: ,,Tere rabi, sa
tuled Gootlandi turult. Mis maksab seal nüüd sool
ja kuue riie?" ^- Wanake ehmatas selle üle wäga
ära. Ta nägi, et teda oli petetud ning nuttis selle
kahiu pärast palju silmawett, et ta mitte ei olnud
ühes saanud minna. Nüüd oli hilja. Düüna jõelt
enam laewa ei läinud. Aga Eestimaal Rotalia ran-
nas olla praegu meel mõned Saksa kaubalaewao seis-
mas. Nende juurde tahab ta nüüd mööda maad
minna, et sealt üle mere peaseda ja suurt söjawäge
meie maale tuua, kes meie jumalaid ja hiiesid häwi-
tada ja meid endid orjals teha peab aitama. Tema
selts pole mitte suur ega ärawöitmine raske. Künl-
mekond julgeid mehi, ja asi on joones. Kaupo, anna
selle peale oma käsi, et sa seda teed, mis siin isamaa
ja rahnus sult kui oma wanemalt õigusega nõuab.

— Rõõmuga! Si in ta on!
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— So, nüüd olen ma selle peale julge, et kõik
nõnda lähcb, nagu ma foowin. On peamees kord
käes, noh, siis oleme meie juba hea sammu oma as-
jus edasi saanud.

^ Mi l la l hakkab piiskop minema?
^ Ülehomme. Päewal ta muidugi ei julge oma

pesast nälja minna. Ta saab wistist ohtu pimedas
oma tecd ette wötma, et teise päewa hommikul juba
nii laugel olla, kus teda cnam ara ei tunta. Wastu
hommist ööd on ta wistist Koiwa jõel.

-- Kust wdiks ta üle minna?
— See on mulle wcel teadmata, aga ma usun,

et ta üsna mere lähedalt üle läheb. Ettewalmistust
on igal pool maja.

— Selle eest ma muretsen, ütles Kaupo. M a
tahan tõik lootsiku mehed igal ülekäimise köhal
üles otsida ning nendega rääkida. Kes kahtlane näi-
tab oma ülesande täitmiseks ehk muidu kölwatu, selle
asemele saadan ma omalt poolt mehe.

Tugew käe raputus. — Woeras Iäks.><

10. Üle jöe sõitja.
g tondi lugu see täna on, et mitte kuskilt
lootsikut üle joe sõudmiseks ei leia, pahandas

üks wanadlane mees mööda paremat Koiwa jöe tal-
last üles poole sammudes. Just kui ara tehtud.
I g a l lootsikul mis merest saadik kuni siiamaani näha
on olnud, on ikka oma mees kui maht juures. Muidu
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Wedelesiwad neid igal pool, mine üle kust tahad.
Ma ei tahaks aga siin kellegiga kokku saada, sest ma
ei tea mitte, kas wahest see just, kelle jnurde ma lä-
hen ehk keda ma ennast üle wiia lasen, mind mitte
ära ei tunne. See oleks minule wäga paha. Aga
üle pean ma ometigi saama ja kaugemale üles poole
ei tohi ma enam minna, seal tuntakse mind toeste
ära. Olgu mis on, ma tatsun siinsamas oma onne.
Ja kui kala õngitseja minu ka ära peaks tnudma,
siis oleme meie ikka weel mees mehe wastu ja kahe-
wöitlufes ei ole ma siiamaale weel ilmaski laota-
nud, wistift küll ka sellepärast, et mul seda ees ei
ole olnudki. Aga wahest ei saa seda ka nüüd tar-
wis olema.

— Hei, kalamees! hüüdis ta kaldale seisma jää-
des ja näitab lootsikus istuma mehe poole, et ta lä-
hemale tuleks.

Mees tõstis pea üles ja waatas hüüdja poole
kaldale.

— Söua aarde ja wii mind teise kaldasse, ma
tahan üle joe saada. Ole hea mees l

Lootsikus istuja oli üks wana mehike, kes kala-
wörguga ametis oli ning oma talapüidmise riistad
kokku koristas, enne kui hüüdmise peale kaldale hak-
kas sõudma.

Üle jöe tahtja oli kõige aja lootsiku meest teraselt
tähele pannud. Selle pikaline loomus ja kaunis tönts
wäljcmägemine oli talle wäga meele järele. See ei
wöinud talle midagi kahju teha, waid ennem töötas
ta head. Pealegi näitas ta hea südamega mehike olema.



— 83 —

^ Kui kaugele külamees siis tahab minna? küsiK
wanadlanc lootsiku mees.

^ Kaugele just mitte — aga siiski saab sööma-
wahe tee itta ära.

— Oo, nii kaugelt tunnen ma kõik talud ringi
ära. Kuhu siis oige su tee läheb?

Üle jöe tahtja oli nähtawalt kimbatufes. Ta ei.
tunnud nimetpidi selle maa peal üht ainustki kohta.
Mis pidi ta nüüd ütlema? Ja wastuse wölgu jät-
mine oleks lahtlane olnud.

^ Kas sa ammust saadik seda kohta siin tunned? küsis
wöeras kawalalt.

— See on ju mu kodupaik, wastas mees, ma olen
Metsla külast pärit, see on siit poole söömawahe teed.
Kaugemal seisab Laugu küla — wahcst wiib su tee sinna?

Wöerale ei jäänud muud midagi üle, kui selle
peale oma jah ütelda.

— Kelle juurde? oli uus küsimus, nagu wöeras
ta juba ette kartis. Ta oli uues kimbatuses. Hea
südamega lootsiku mees ei märgannd sellest midagi,
waid ta seadis oma lootsiku joonde ja hakkas sõudma.

-— Külawanema juurde, wastas ta hea onne peale
ning waatas seal juures luurates oma küütija otsa.

See naeris.
— Laugu külal ei olegi praegu wanemat, ütles

ta. Siis ei ole sa taua acga enam siin nurgas ol-
nud, kui sa seda ei tea, et Laugu küla wanem ris-
tiusku on heitnud ning küla rahmas ta minema saat-
nud. Kus ta praegu elutseb, seda ei toa keegi. Mö-
ned arwawad, et ta risti meeste teenistuses olla.



Woeras tegi wäga kohmetanud näo.
^- Ja jah, rääkis sõudja lahkelt edasi. Niisuguse

näo teeb iga oige Liiwi mees selle juures, kes seda
hullu lugu esimest korda kuuleb. Keegi ei taha uskuda.

^ Seda ei woi ka uskuda, rääkis wöeras, kui
nägi, et asi tema kohta paremaks läks kui ta oli jul-
genud arwata. Kuidas woib üks täie mõistusega ini-
mene nii teotama! wiisil oma usule selga pöörda!

-^ Oma usule ja rähmale, lisas sõudja omalt
poolt weel juurde. Aga selle eest hulgub ta nüüd ka
mööda ilma ümber. Kuskil ei julge ta ennast enam
näidata. Iga üks laps, kes teda näeb, näitab nä-
puga ta peale ning kõik inimesed pölgawad teda, ja
seda on ta ära teeninud. Sõber, sinu teekäik on siis ka
asjata, kui sa temaga kokku tahad saada. Kas ma
ei pea ümber pöörma?

-^ Ah, sellest pole wiga, ma tahan siiski sinna
minna ja asja lähemalt järele kuulata. See on
wäga imelik kuulda.

— Noh, tudas soowid, mull on ükskõik, ütles
lootsikumees ja sõudis edasi.

^ Mis nüüd muidu ka kuulda on? küsis woe-
ras, röomus selle üle, et tema teekäigu üle enam
nõudmist ei olnud.

Sõudja waatas oma teekäija otsa, nagu tahaks ta
esite ära näha kas ta küsijat ka usaldada woiks. See
aga märkas kõhe, mis niisugune waade tähendas
ning ütles lahke näoga:

— Sõber, sa ei näi mind hästi usaldama. On
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sulle midagi ära keelatud ehk on teegi su usaldust
kurjuste tarwitanud?

— Wiimaft pole küll weel olnud, aga ^
— Aga esimest küll?
— Awalikult ütelda, on mulle rääkimine ses as-

jas küll ära keelatud.
^ Mis asjas? päris woeras.
Mees oli kahewahel, mis teha.
— Ega sul ometi waenlastega midagi tegemist ei

ole? küsis kawal woeras.
— Jumalad nuhelgu mind selle eest köige kõige suu-

rema nuhtlusega, kui see nõnda oleks, rääkis wanake
põlastusega. Ega sa ometi seda minust ei wöi mõtelda.

^ Sa teed ju nii saladuse karwa näo, et ma
wägise halwa mõtte peale pean tulema, kostis wöe-
ras, kes märkas, et tema nüüd enam sõudja, waid
see tema käes oli.

— Mina olen Kaupo käsu peal wäljas, õiendas
sõudja.

— Kaupo käsul — ja seda kardad sa ütelda? See
on mulle aru saamata. Kaupo on ju ometi Liiwi
rahma wanem ja teeb ainult, mis rähmale käsuks on.

— See on oige, armas külamees, Kaupo on mees,
tes igal ajal rahma eest kas woi tulest ja weest läbi
läheb, ning rahmas teeb seda ka tema eest. Meie
kõik täidame ta käskusid föna lausumata ning ei
küsigi, miks üks asi nii ehk nii on, kui meie ka sellest
aru ei saa. Tema teab seda parennne, mis hea ja
tarwis on, ning meie kuuleme sõna.

— Kas Kaupo on sulle midagi ära keelanud?
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— Tema jah.
— Kas Kaupo seda sulle ise suu sisse ütles!
— Nõnda küll.
— Sa teed mind uudis himuliseks. M is asja

keelas ta sulle ara? see on mulle arusaamata. . . .
— Rahwa käes läheb jutt ruttu laiali ja wölb

sel teel ka waenlaste kätte jõuda, ja kui need meie
nöuu kuulda saowad, siis on kõik kui wette sadanud,
seletas sõudja, kes wahe ajal lootsikuga juba teise kal-
dasse oli saanud, ning lastis oma sõiduriista mööda
kalda äärt weewoolest alla poole ajada. Kas sinna
ei ole weel äraandja Anno nimi ulatanud?

Woeras solistas käega üle lootsiku äärewettmng wah-
tis enese ette maha.

— Mis räägitakse temast? küsis ta.
Tema hulgub rahwa seas ümber, kuulatab kõik

mis räägitakse, waatab kõik, mis tehakse ning wiib sel-
lest siis meie waenlastele teadust. Tema eest ei mõista
keegi julge olla, kes teda ei tunne. Nüüd on
wanema poolt käsk wälja antud, et iga mees, kes teda
näeb ümber hulkuma, maha lööks ehk elawalt wanema
kätte wiiks, mille eest ta suurt maksu on lubanud.

Wöeras läks seda kuuldes wäga kärsituks. Ta
silmist wälkus midagi, mis tasase ja waikse wanakese
kohtuma pani. Waewalt jõudis ta ennast weel wai-
gistada. Sõudjale näitas nagu seisaks wihane taru
tema ees, kes ennast saagi peale kargamiseks malmis
seab. Seda märkas wistift ka woeras, ja silmapilk
muutis ta oma olekut sel wiisil, nagu oleks wanakene
just teda äraandja Anno üle wihaseks teinud.
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— See on hirmus kuulda, mis üks nurjatu ilw
mene ära teeb, ütles ta oma wihale sõnu andes. Km
see tõsi on, siis tahaksin mina esimene olla, kes luba-
tud auupalga ära teenib. Kas sa wahest ka Anno
püüdmise pärast wäljas ei ole?

— Ei Anno pärast praegu küll mitte.
— Ja sa kardad muye ikka üteldes, mispärast?
— Sõber, sind ei karda ma mitte enam, sest ma

olen näinud kui nnhaseks wilets äraandja su tegi. Sa
oled oige Liiwlane. Kui see mulle ka keelatud on,
sinule wöin ma wistist julgeste ütelda, mis pärast
mina ja mitmed teised täna wäljas on.

— Jah, muidugi — sinu saladused on minu käes
kõige paremal paigal, meelitas wöeras. Kahetsema
ei pea sa seda mitte.

— Täna on iga lootsiku tarwis waht, nii et keegi
hing ilma teadmata üle jöe ei pease, algas m e e s . ^

Soo! ütles wöeras pealt näha üsna tuimalt.
M s tarwis? .̂ ^ _,

— Täna öösi, homme ehk homme ööst oodetakse
piiskoppi tema meestega siia, tes Metsapoole, Soow
tagana ehk Harjumaale tahab põgeneda, et sealt Saksa-
maale meie wastu abiotsima minna. Kui see rels
talle korda läheks, siis wöiks meie käsi wäga halwaste
käia. Sellepärast oleme meie kui wahid jöe peale
saadetud, kes kõhe mürki annawad, nii pea kui teda
ehk ta mehi näha on. Tema ei aima ise mmdugl
midagi paha ning seda wiisi woib ta kergel wuftl
meie kätte langeda. Kalda peal on wahtd walnus,
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^kes iga märgu andmise peale kokku tulewad ning piis-
kopi kaldale jõudes wastu wotawad.

— Mis tahetakse temaga tccha?
— Wistist on tema elu kardetaw ja sellepärast

on ta surm kõige julgem abinöuu — ehk ka eluaegne
mängis hoidmine.

— Ja wahtisid on köit jõgi täis, ütlesid sa? kü-
sis woeras.

— Merest künni Toreidani. Nägemata ei pääse?
ta mitte üle jöe.

— Tänu sulle, tubli mees, üle toomise ja uudise
eest, ütles woeras lootsikust wälja karates, kui see kal-
dasse kinni oli jäänud. Ma ei taha sind mitte
teda. Loodan sinuga pea jälle kokku saada.

Ruttu kadus ta kaldal metsa sisse ära.

1 1 . See oli Anno.

.ahutult käis Kaupo paksu kuuse metsa all Koiwa
jöe kaldal edasi tagasi. Külma wihma sadas

wahetpidamata ning ka puude pealt tilkus juba läbi,
nii et wanem taelani märg oli. Mitte külm wihm
ega paha ilm ei olnud need, mille üle ta pahandas ^
ta käis ju wihmast hoolimata ka lagedate kohtaoe peal
ja waatis iga natukese aja järele alla joe poole ja
Üle lajalife oru, nii laugele kui silm ulatas — ei,
a pahandas selle wöera nooremehe peale, kes talle
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püewa eest piiskopi teekonnast Rotaliasse sõnu-
mid oli toonud.

— Tema on mind petnud, ta on mind narriks
teinud, rääkis ta ise eneses suure pahandusega. Juba
tolmat päewa külmetan mina oma meestega wahi peal
olles ning piiskoppi pole keegi meel silmaga näinud.
Nisust ei ole ta selle peale mõtelnudki — ja mina
olin nii rumal, et selle woera mehe juttu uskusin.
Kui ma temaga weel kord kottu peaksin puutuma,
siis tahaksin näidata, mis sähärdune nali maksma tu-
leb. Aga ta saab ennast wistist hoidma, minuga
tokku puutumast.

— Sellega eksid sa wäga, Kaupo, kuulis ta tutta-
wat häält enese ligidal.

Kaupo pööris ümber. Tema ees seisis seesama noor-
mees, kellest ta praegu rääkis.

— Petis! hüüdis Kaupo talle wasw.
— Sa oled äge, Kaupo, see ei ole mitte wane-

male liituseks, wastas woeras rahuga.
— Mis tõotasid sa mulle jumalate nuhtluse juu-

res ja mis on sellest nüüd walja tulnud? Kus on
Piiskop, kes sinu kuulutuse järele siit üle pidi minema?

— Piiskop on praegu weel Ükskülas ja jääb esi-
otsa ka sinna.

— Soo, ja sina tulid ja teatasid mulle, et ta
Hõige hiljemalt eile siin pidi olema! Mis tarwis?

— Mina täitsin seega oma kohut kui mees, lellel
oma usk ja rahwa wabadus armas on, oli mehe rahu-
lik wasws.

— Ma ei mõista su sõnu, wastas Kaupo.



— Wanem, kannata wähe, warsti on sulle kõik
selge ja su paha meel minu üle kaob kui kaste päikese
paistel.

— Ma ootan seletust.
— Minu si)num, mis ma sulle tõin, oli oige.

Piiskopil oli tõsine nouu Nataliasse ehk ka Harju-
maale põgeneda, et sealt Saksa laewadega oma kõdu
saada. Aga ta on teada saanud, mis nöuu tema üle
on peetud. Ja kas pidi ta siis meel pead tulle pistma?

- Tema on meie nouu kuulda saanud? ütlesid
sa? küsis wanem wäga ärritatult.

— Jah, see on nii.
— Kcs on talle seda teada annud?
— Se on ka minule teadmata.
— Kas see su teadmine wöi paljas arwamine

on, et piiskop seda teada saanud?
Ma ei räägi mitte paljaid arwamisi. Mis ma sulle

teatan, wanem, seda olen ma oma lörwaga kuulnud.
See nöuu on taieste tühja läinud ja mul on sellest
maga kahju. Kas sinu oma mehed wahest sellest ette-
wottest enneaegu midagi ei ole kõnelenud?

— Ma olen kõigile köwa käsu annud, et nad
kellegile hingele sellest midagi ei kõnele, mitte poolt
sõnagi.

— On nad ustawad?
— Ma usun neid.
— Siis on mulle arusaamata, kudas waenlased seda

teada on wöinud saada. Ehk see küll asja enam ei pa-
randa, kui meie ka teada saame, kelle läbi asi wälja läks,
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siiski oleks tulemaste õnnetuste eest hoidmiseks maga tu-
lus, kui sa kõhe järele uurimise ette mölaksid.

— Kuidas tuleks seda teha?
— Kõige pealt kuula oma lootsikute hoidjad ja

jöewahid üle.
— Wähe lootust on mul selleks küllalt, aga snskl

pean ma seda katset tegema. Kas sa ei taha ka juures olla?
— Mind kutsuwad mu kohuscd ara. Selle juures

ei woi ma mingit käsu saata — waheft on mind mujal
rohkem tarwis.
siis näed sa mind jälle. Nii kaua soowm ma sulle su
suures ametis onne ja edu. Jumalad kattsegu smd
ja su rähmast!

Kaupo tahtis teda tagasi hoida, aga wöeras mees
ladus warsti paksu metsa wahel ta sünust.

— Imelik mees, kes peaks ta olema?
Kauem ei mõtelnud ta Kaupo selle üle enam jä-

rele, waid astus metsa alt wälja lagedale tmgule,
wottis oma sarme ning laskis seda waljult ;a taua
ülesse ja alla poole weejoolsu kõlada. Warstt kos-
tis talle alt orust mõlemalt poolt tume sarme helm
wastu. ^ „ ...^

Aega mööda tuliwad üksikud joewahld all nahta-
wale, togusiwad endid salkadesse ning haktaftwad
wanema sarme hääle poole edasi ruttama.

Natukese aja pärast oli terme salk sõjamehi nmg
lootsiku hoidjaid tema ümber koos. Köit waatasiwad
tüsiwalt wanema otia. Tema nägu oli maga tosme.
Ta tundis, et ta hääl wärisema hakkals, km ta roa-



giks. Sellepärast jäi ta meel tükiks ajaks wait. N i i -
kaua kogus weel mehi mõlemalt poolt jöe äärest kokku.

— Mis käsu andsin ma teile, sobrad? küsis ta
wiimaks kokku tulnud sõjameeste ja joewahtide hulgas
ümber waadates.

— Et igamees oma kõhust täidaks, oli wastus
mitmest suust.

— J a mis oli siis teie kõhus?
— Sinu käsutäitmine, kõrge ülem, ja seda oleme

meie truuiste täitnud.
— Ma käskisin iga meest enese teada hoida, mis-

pärast ta wäljas on, rääkis Kaupo noomides. Keegi
hing ei tohtinud sellest midagi teada, lellesse see ei
puutunud, et meie nouu mitte enne aegu wälja ei
tule. Nüüd on aga waenlanc seda ikka teada saa-
nud ning sellepärast piiskop tulemata jäänud. Meie
töö ja waew oli asjata. Kes teie seast on ärc andja
olnud?

— Meie seast Äraandja? kuuldi hulgast lohkudes
hüüdwat ning üks waatas teise otsa, nagu otsitaks
süüdlast taga.

— Jah, teie seast peab see paraku wälja olema
läinud — keegi teine ei ole minu teades sellest mi-
dagi teadnud. Ma usaldasin teid ja awaldasin oma
plaani kui niisugustele, kes isamaa ja usu eest igal
ajal eluga wälja astuwad. Aga ma olen selles arwa-
mises eksinud ja see teeb mulle rohkem walu kui see,
et p iskop sel wiisil meie käest peasnud on.

— Wanem Kaupo, see on meile kõigile raskeks
teotuseks, rääkis üks wanematest soja meestest ette as?
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tudes. Kui seda meie seast kcegi peaks teinud olema,
seda meest tahame meie kätte saada ja ta tükkideks
kitzkuda. Lase meid liisku heita ehk anna meid teisel
wiisil jumalate otsuse alla, et kurjategija üles saaks
leitud ning niisugune teotus ja häbi mitte õigete peale
ei langeks. Wahest tunnistab see kes sinu käsu wastu
eksinud, oma eksitust niisamagi üles.

— Ma küsin teilt, mehed, wottis Kaupo nüüd
sõna. Kes teie seast unustas, mis ta pidi tegema?
Kes rääkis seda wälja, mis ma saladuseks käskisin pi-
dada?

Selle peale jäi kõik waikseks kui hauas. Kcegi
ei wastanud.

— Mikspärast waikite mehed? rääkis Kaupo edasi.
Kas ma pean arwama, et tegija oma süüdi salata
tahab, wi)i ehk teda siin ei ole? Kes on teie seast
oige ehk kes süüdlane.

— Kõrge wanem, mina olen süüdlane, hüüdis
üks wäriscw hääl teiste hulgast.

Kõik waatasiwad sinna poole, kust hääl tu l i . Üks
wana mehike, kelle pead juba wanaduse lumi kattis,
katsus enesele wanema ette teed teha. Kdik astusiwad
tagasi ja andsiwad talle ruumi.

Wanema ette jõudes langes ta oma pölwede peale,
— Anna armu, kõrge wanem, mina olen su wal-

iust käsust üle astunud. Mina olen üksi süüdlane.
6ra wala oma öiget wiha teiste peale wälja — nad
on oiged.

— Räägi, wanake, kes sa oled ja miks sa seda
süüdi tegid! käskis Kaupo.
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— Ma olen lootsiku mecs jajöewalwaja Metsla
manamees. Üks wöeras mees, kes Langu külasse tah-
tis nmma, hüüdis mind jöelt kaldasse ja käskis en-
nast üle jde wiia. Mina täitsin ta soowi.

Tema nõudis minu käest köigi asjade üle teadust,
mis nüüd sündinud. Tema mõistis mind nõnda oma
worku meelitada, et ma teda taieste usaldama
hakkasin ja ka seda ära ütlesin, mispärast mina ja
loik tened loel on. Siis läks ta ära ja ma jäin
üsna rahule, sest ma uskusin, et ta mu awaldust kur-
jaste ei tarwita. Teisel päewal aga, kui ma oma
lootsikut hakkasin puhastama, leidsin ma sealt seest
selle risti.

Ta andis hiilgama ristikese Kaupo kätte, kes teda
terawalt silmitses.

— See rist põles kui tuline süsi mu käte wahel,
rääkis manate edasi. Ma wiskasin ta enesest, aga
siis otsisin ma ta jälle üles ning hoidsin enesel kalit-
sas. Ta ei wöinud kuskilt mudalt sinna saada kui
woera mehe käest. Mind hakkas nüüd mu süda hirm-
saste waewama. Miks kandis see mecs risti ja miks
pidin ma temale sellest raalima, mis mulle ära tee-
latud oli! Öösi ei saanud ma und silma — ikka oli
mul se mecs >a tema hirmus rlst silmade ees ja ma
nägin ta naeratawad nägu, millega ta minult lahkus.
Ma ei ole enam tahe wabel, et tema imie waenlane
oli ning minu läbi teada sai, mis ta nii maga teada
igatses. Ma nägin ta wihasnd silmi — sealt wäl<
tus tuli, kui ma Annost rääkmn, keda sa torge wa-
nem, eluga eht elutalt püiao. Aga see just eksitas
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mind mu wanaduse nooruses — ma pidasin seda oi-
geks polgtuse wihaks Anno nurjatuse üle, ning mu
usaldus ta wastu kaswis selle läbi weel suuremaks.
Ma pakkusin ennast su teenistusesse, kõrge wanem,
sa ei tahtnud mind mu wanaduse pärast wastu wotta
~̂  ma töötasin su käsku täita nüüd kaeban
ma iseenese peale — ma ei ole sõna pidanud. Need
armsad lootused, mis mind hea asja eest teenima suw
disiwad, on nüüd minu läbi rikutud — ma olen wi-
lets mana inimene — mu lapsed saamad mind enes-
test ara tõukama — ma nään nende nägusid enese
ümber täis polgdust ja wiha — ma olen seda ara
teeninud, ja ometigi armastan ma neid südamest nagu
sindgi, oh wanem, ja teid, mu wihastatud isade ju-
malad. Nüüd pole mul enam midagi ütelda, ma
olen kolwatu sulane olnud — ma ootan oma
nuhtlust, mis ma ära olen teeninud.

Wanake waikis. Ta jõud oli lõpnud. Kuuljad
oliwad sügawalt liigutatud. Ka Kaupo palgilt oli.
taastundmuft mana inimese wastu lugeda.

— Mis nagu oli see mees, kcda sa üle jöe wiisid
ja kelle omaks sa seda risti pead? küsis ta wanakeselt.

— Tema kandis pikka musta kuube ja sügawaste
Ae silmade majutatud kübarat, ta silma nägu kattis
suur punane habe, kus juba mõned hallid kärmad sees
oliwad. Pealt näha wöis ta suwet 45—50 turjal
kända.

— See oli Anno! hüüdis Kaupo. Tema on
meie waenlastele sõna wiinud! Anno, Anno!
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Theodorich Rooma teel.

mõttes istus preester Theodorich oma
weikses toas laua ääres. Ta waatas üksi

filmi läbi akna wälja. Madalad udupilwed jookfiwad
wiledaste ta silmade eest mööda ning ta wahtis nende
käiku nii kaugele järele, kl«i weike aken seda lubas.

— Jah, oleksid mul tuule tiiwuo, siis olels mul
kerge piiskopi käsku täita, rääkis ta ise eneses. Nüüd
aga saab se wäga raske olema. Nii pea kui mu nöuu
märgatakse, olen ma rahwa wiha ohwer. Sina aga,
sa helde taewane isa, lase oma pühad mu kaüsjad olla.
Sa oled mind imelikul wiisil paganate wiha käest juba
kord peastnud, lase seda ka edaspidi sündida. Sinu
nime ja auu kuulutamiseks olen ma siia tulnud, selle
pärast lähen ma nüüd jälle teele. Püüa Maarja,
palu ka sina oma truu Issanda sulase eest ja aita,
et paganad siin maal ara wöldetud saamad ning risti
kogudus laswab Aamen!

Pikkamisi tõusis ta üles ja löi oma hiilgawad
ametiriided pörmandu tolmust puhtaks. Siis käis
4a edasi tagasi ning läks jälle oma lauakese juurde,
tus peal piiskopi petsati ja allkirjaga kiri seisis. Weel
kord istus ta köwa puu rstme peale ning weel kord
luges ta seda kirja, mida w muidugi juba peast mõis-
tis. Piiskop oli talle kirjutanud:

Armas wend Theodorich!
Oma truu sulase Anno läbi saadan ma sulle selle

kirja ja püha Maarja onnistust ning käitlemist. Sa



tead, wend Isiandas, kui raske aeg meie noorel kiri-
kul siin hirmsa pagana rahwaste keskel on. Ma taht-
sin Saksamaalt, oma ema tiritult abi paluma minna,
aga selle plaani on waltsid ja petised Liiwlased kawa-
laste nurja ajanud — siis tahtsin ma wendade juurde
Rotaliasse minna ja sealt kaupmeestega üle mere soita,
aga ka seda Man i oliwad tigedad Liiwlased teada
saanud, ning oma sõjamehed mind walwama saatnud,
et mil elu wotta. Kuidas fee neile teada on saanud,
sellest ei wöi ma aru saada. Ma ei ole sellest ühe
ainsale Lüwlaselegi sõnagi rääkinud, maid ainuüksi
oma truudele Kristlastele teatanud. Liiwlaste kawa-
luse ja tigeduse eest ei jõua ma ennast enam kaitseda.
Ma olcn wang Issanda wiina mäel ja ei saa enam
oma lootsist wälp. Aga abi on meile hädapärast tar-
wis, 5m meie tööd poolele ci taha jätta, mille peale
mcie n tohi mõteldagi. Meie peame abi saama ja
woidule jõudma. Kuule, wend Issandas, mis minu
nöuu on. Meie peame püha isa troonile oma häda
kandma ja tema jalgade ette oma palwe alanduses
maha panema, et püha isa ise meile appi tuleks. Kui
meie palmeo tema südant jöuawad liigutada, siis wöime
julged olla, et meie oma waewa eest mitte ütsi taewa-
list, waid ka maapealist tasumist saame. Meie peame
aga oma asja öieti ette kandma. Sellele moheks, tcs
seda peab tegema, olen ma Sind walinud. Sina pead
see mees olema, kes minu nimel Rooma paawsti
juurde läheb. Pane ennast sclle reisi jaoks walmis
ja niine worsti teele. Rcisi raha ja mu kiri püha
isale on kirjaga ühes. Ma oleksin sinuga suu sõnal
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rääkinud, aga minu juurest ei pease sa nii holpsaste
enam minema. Wali omale törwalised teed, ja tee
ennast magaks ristiusu kuulutajaks, kus sa paganatega
kokku puutud, siis saab köit korba minema. Minu
piiskoplik onnistus ja püha Maarja kaitsmine olgu
sinuga. Antud Ükskülas, 1101. Maarja aastal. "

Meinhard,

Liiwlaste piiskop.

Siis wottis ta ühe suure paberi wälja, kuhu t i r i
pühale Isale Roomas hoolega sisse oli mässitud ning
pakkis selle jälle niisama suure hoolega tagasi. Ka oma
raha waranduse waatas ta üle, mida piiskop talle teekuluks
saatnud, ning mis ta omamarandusest koktukorjanud. Kõik
pani ta hoolega taskusse ning läks siis oma toa ukse juurde.

— Heinrich! hüüdis ta.
Üks noor munk tuli nähtawale ja seifis auupak-

likult oma wanema ja ülema ameti wenna ees.
— Heinrich, kas mu ratsa hobune walmis on?

küsis Theodorich tõsiselt.
— Auus isa, hobune ootab ukse ces, oli noore

munga alandlik wastus.
— Mina jätan su, noor wend, tükiks ajaks üksi,

rääkis preester pühalikult. Minu tee wiib mind laugele,
ja mu teekond saab raske ja maewalinc olema, aga
ma loodan püha Maarja eest palwete peale ja täidan
oma körge ülema, meie armulise piiskopi kästu. Sind
on ta mu asemele saatnud. Ka inina annan Sulle
oma onnistust ja loodan, et su pühad ka sind kait-

Ma jätan sind nende hooleks.
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Õnnistades tõstis preester oma käed noore mehe
peale, kes polwili tema ette tolmu sisse langes ning
ristis kätega õnnistust wastu wöttis.

Selle peale wöttis preester raamatu ja wee nouu,
mis cnnc juba ara oli pühitsetud ning astus täies
ometi chtcs hobuse selga.

Natukese aja pärast kadus ta kaua järele wahtiwa
munga silmist metsa puude wahele ära. Kui ta enam
midagi ci näinud, pööris ta tuppa tagasi, wöttis oma
«roosikrantsi", laskis püha Maarja kuju ette pölwili ja
palwetas kaua — kaua.

Selsamal ajal kui preester Theodorich iseenesega
woideldes selle lindla otsuse juurde tuli, et ta piis-
kopi käsu peale Rooma püha isa trooni ette läheb
ning ennast reisi tarwis ette walmistama halkas, is-
tus Kaupo jälle oma nõupidamise toas soja mõdu
kännu juured laua taga. Tema wastu teisel pool
lauda istus jälle se woeras noormees, tes talle piis-
kopi Eestimaale reisimisest soninuid oli toonud ning
pärast selle nöuu tühja minemist teatanud. Kuida
wiisi tema seda kõik teada oli saanud, sellest ei saanud
Kaupo mitte aru, aga see oli ju törwaline asi. Pea-
asi oli ikka see, et ta tähtsaid ja oigeid sõnumid oli
toonud. See tõstis ta lugupidamist wanema silmis.

— Mis kuulutad sa mulle täna? küsis ta wöeralt,
kui see tema waetu istet ou wötnuo.

— Kaupo, kas sa usud, et waenlased nüüd magama
on jäänud? kostis wöeras küsimisega, nüüd mil piis-
kopi põgenemine tühja läks?

— Seda ma usun küll, et nad jälle mõne uue
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kamaluse mälja on mõtelnud, aga mis moodi ja laadi
fee on, seda ci wöi ma mitte teada. Kui see sulle
tuttaw on, siis kõnele. Kas piiskopil weel mõte veas
on abi otsima minna ja mi l musil ta seda korda
tahab saata?

— Piiskop on selle mõtte maha jätnud, et ise
weel pikale teekonnale minna, selleks on ta ka l i ig
wana. Aga ilma abita ei tohi ega taha ta jääda.
Tema saadab enese asemel ühe teise ristimche, kes
kaugel Rooma peab minema, kus nende ülem elab,
keda nad eneste püha isaks nimetawad ning wägewam
olla, kui wana aegne Kriime Romores. See mees on
wäga wägew, tema sõna kuuleb terme i lm ja ta käs-
kusid täivamad kõik ristiinimesed pimedast peast. Kui
sa, kõrge wanem, oma aun ja rahwa wabadust kõrgeks
pead, siis ci tohi sa mitte piiskopi saadikut Rooma
lasta minna. Kui see ta l korda läheb, siis oleme
julgeste ise oma haua juurde jõudnud.

— Ma usun, wöeras, et sa selle juures kahc
wahel ei ole, mis ma ise enese ja oma rahwa eest
teen. Kõik, mis minu woimuses, teen ma, et seda
tardetawat nöuu tühja ajada. M i l l a l tahab piiskop
oma saadiku teele saata?

— Ma usun, et saadikul juba piiskopi käsk käes
on ning et ta wahest weel praegusel silmapilgul teele
walmistab. Aeg on wäga lühike, sellepärast rut ta!

— Kas siis ei ole wahest kõik hiljaks jäänud?
— Praegu weel mitte, aga iga wiidetud silma-

pilk on üks uus samm hiljaks jäämiseks.
— Kes on fee saadik?
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— Tara-aia ristimees, Theodorich, oli wöera was-
wtz. Tema tee wiid toda wistist sinu linna lähedalt
läbi. Pärast voolt päuwa wöib ta juba sinu maa
peal olw. Sellc parast tce rutw, mis ja teha wöid.
Aga wöta omale ustawamao abimehed kui minewal
korral, et need su nöuu tühja ei ajaks. Nüüd sa
tcad kmk, mis tarmih on. Täida oma kõhust, sa
tead, mis nihwas su käest nöuab, rahmas ja jumalad.
Hea olgu su elu ja kaumstc käigu su käsi!

Wöerao läks ära. -
Päraft lõunat köndis Kaupo üht weikest teed mööda,

mis Taara-aiast toma linna wüs, ning tõstis oma
silmad aeg ajalt uurides üles. Ta näis ise enesega
rahul olema, sest see kord oliwad ustawad wahid iga
teerajaks peale wälja seatud, mis Taara-aiaft
Düna poolc wiis. Ühe neist teedest pidi ristiusu saa-
dik enesele walima. Iseeneses soowis ta. et tema
nntte ise Theodorichiga kokku ei puutuks. Selle parast
oli ta ka kõige weiksema tee oma tarwis walinud, ses
lootuses, et preester wistist nii körwalist teed oma
reisi iarwis wälja ci wali, waid selleks ikka üht suu-
remat ja paremat tarwitab.

Häkitselt äratas hobuse kabja müdin ta neist mõte-
test üles. Pool kõhtudes waatas ta sinna poole, kust
müdin tuli. Ta tundis tuleja esimese silmapilguga
ära. See oli Taara-aia preester Theodorich wdi
Dietriech, kes piiskopi käsul praegu Rooma hakkas
minema. Kui ta Kaupot taies söjamundris enese ette
nägi astuma, ei suutnud ka tema tasast warisemist
tagasi hoida. Waewalt läks tal korda oma lõhkumist
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marjata. Ta wöttis paksu raamatu ühte ja pühitsetud
mee nöu teise kätte ning ajas hobust, kes ininleft nähes
täima oli jäänud, uuesti tönkima.

— Pea kinni, risti inimene, kuhu sa tõttad? küsis
Liimi wanem möoka ees hoides.

Ratsanik jäi seisma ning waatas tõsiselt wancma

^ ^ I kas sa minu nime ära oled unetanud?
ma olen kõigi waeste, haigete ja abitarwitajate isa

Theodorich, ja käin oma teed Issanda nimel. Ma ar-
wan, ka sina olid kord haiges ^

— Ja sina tegid mu oma rohtude ja palwetega
tcrweks, rääkis Kaupo wahele. Ma tunnen sind ja
olen oma elu eest su wastu tänulik, aga ma pean
ka kui rahma wanem oma rahma nimel ja tema eest
mälja astuma.

— Pimestatud paganate würst, hüüdis preester.
Sina orjad rahwast, kes paganad on ja ise midagi
et tea elamast jumalast ja igawesest elust. Sa kardad
ristiusu orjust, aga oma pagana usu ja paganate or-
just ci karda sa mitte. Würst ei tohi rahwast orjata,
maid peab ise ennast orjata laskma. Mis teab rumal
rahwa hulk, mis temale heaks ehk halwals tuleb?
Seda pead sina kui nende würst ja kuningas teadma.
Miks pärast takistad sa minu teekäiku?

^ Elama Jumala sulane, ma ei keela sind mitte
oma rahwa seas tööd tegemast, seda olen ma sulle
tõotanud, kui sa minu terwcks tegid, ja seda töötust
ma ka pean. Aga ära mine mitte meie juurest ära.
Mis ajab sind siit ära minema?
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Ma ci lähe sinu rahma seast ja mitte ära.
On sulle seda ehk keegi ütelnud?

— Jah, seda on mulle üteldud.
Kes on seda malet rääkinud?

— Ära nimeta maleks, mis tõsi on, noomis Kaupo.
Kes seda on rääkinud, see on sulle üks kõik. Ole
awalik ja ütle, kas sa ci lähe mitte piiskopi käsul
Rooma?

Preester kohmctas nähtawalt ära. Ta nägi mis
siis sünnib, kui ta seda ära ei jõua salata, mis tõsi
oli.

-^ Kaupo, üttes ta rahuliku häälega, sa räägid
sõnu, millest ma aru ei saa. Waata siia, ma usun,
et sa neid asju tunned.

Ta sirutas oma mõlemad käed ivälja. Ühes oli
palweraamat ja teises pühitsetud wee nouu, ning seljas
walkjas lollakad ning kullast siiramad ameti riided.

^ Seda wiisi nägin ma sind, kui ma surmawoodil
haige olin, enese ette astuma.

-^ Nõnda wiifi astun ma iga haigem oodi ette ja
nönda wiisi parandan ma ka teisi haigeid, nagu sindki.
Ainult haigete juurde wiib mind mu tee ^ ma ei
tea ühestki teisest teekonnast. Haiged, lellede juurde
ma lähen, on sinu rahma seast, sinu wennad. Pead
sa mind kauem kinni ja jõuan ma hilja sinna, kellc
hinge peale langeb siis surma süü? Nõuad sa aga
järele andmata, et ma tagasi pean pöörma, siis teen
ma ka seda — aga siis peab ka su rahmas minu
suu läbi teada saama, mis tema würst ja walitseja
on teinud. Nõuab sa seda minult?
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^ Kui ma su föna wöiksin uskuda, siis laseksin
ma sind rahus minna, aga kes seisab selle eest, et see
tõsi on?

— Kaupo, mu poeg, sa ei tea, kui sügawaste
sinu umbusaldus mind kurwastab. Sa töötasid mu
wastu tänulik olla, kui minu rohud ja palwed su
terweks teemad. Nüüd olcd sa terme, aga kus on su
tänulik nieel? On see mehe sõna, mida sa oma ma-
nema auu juures mulle oled annud ja töötanud?

— Ma tean, niis ma sulle wolgu olen, aga ma
nõuan õigust, sa kas see minu tänulise meele wastu
käib? Anna mulle see kindel teadmine, et sa laugelt
oma usu maadelt meile mitte uusi isandaid ei lähe
tooma — siis lasen ma sind takistuseta minna.

— Ma olen selleks oma sõna sulle pakunud. Kas
see meel ei mõju!

— Sel wiisil mitte. Anna mulle niisugune töötus,
mida teie risti inimesed wandeks nimetate, siis jään
ma rahule.

Preester wöitles iseenesega. See kestis aga ain-
salt silmapilgu. Minu teekäigu kulles ripub köik meie
suure ettewöttc onn ehk õnnetus, mõtles ta iseeneses,
mis patt wöib see olla, kui ma paganale maletan!
Häda-wale on ju lubatud ja otstarbe pühendab abi-
nouusid.

^ Ma wannun sulle, pagana würst, rääkis ta
pikalt ja pühalikult, et ma üksi haigeid waatama lähen
ning siis jälle tagasi tulen. Teie jumalad nuhelgu
mind, kui ma maletan.
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Kaupo atztus teelt eest ära ja laskis ratsanikku
Minna. Ta oli õnnega peasenud.

Wecl kord pidas teda üks inimene teel kinni, aga
see oli mees, tollest tal midagi paha karta ei olnud.

— Anno mis sinul tarwis on? küsis preester
teele ette astuja tuttawa käest.

— Ära pahanda, ristiusu kuulutaja, mul oli
sinult midagi enne ära reisimist küsida, rääkis Anno
lõõtsutades, millest näha oli, et ta ruttu käinud.

— Ara räägi minu äraminemiseft, keelas prees-
ter ja waatas enese ümber, nagu kardaks ta kuulajaid.

— Pole wiga, ma tean, et su teekonnast paga-
nad midagi ei tohi kuulda. Aga see oli na meie
eneste wahel.

— Kui sul asja on, siis räägi ruttu, ütles prees-
ter kärsitult ja niisuguse näoga, nagu ei tahaks ta
Annoga tegemist olla.

— Usu kuulutaja, sa rääkisid sel päewal,
mil paganad sind ära tahtsiwad ohwerdada, ühe noore-
mehega. Mäletad wee! metsa all, ohwri paigast
mitte laugel?

^ Mis siis?
— Kcs oli see noormees?
Preester tegi kannawmata näo.
— Sinule on see ju üks kõik, kes ta oli. Ära

pea mind kauem kinni — ma pean ruttama. Jäta
niisugune uudishimu!

— Ei, mulle pole, see mitte üks kõik, ma tahan
teada, kcs ta oli. See on minule wäga tähtjas.



Tee mulle seda head ja ütle, kas ta meie mees ehk
meie wastane on?

— Tema on meie kõige kurjem waenlane. Ta
teeks meile palju kurja, aga tal pole mingit wöimu
^ on üks üsna kahjuta ümber hulkuja.

— Seda tead sa toeste.
— Muidugi toeste!
— Oh siis on tema see kurjategija, kes köit piis-

kopi plaanid Kaupole teada wiib, rääkis Anno käfi
öerudcs. Ta on meid kõiki petnud. Aga nüüd on
löög täis. Kas seda ka tead, mis ta nimi on ja
kus ta elab?

— Tema nimi on Robin — ta on üks siit maa
pagan, kes lapsest peast Saksamaale wiidud, kust ta
nüüd ara põgenenud. Tcma pagana nimi on Dabrel,
kui ma õieti mäletan. Kus ta siin elab, seda ma ei
tea — ^

Inimesi tuli teed mööda nähtawale. Ehk prees-
ter küll hea meelega oma uudishimu taltsutamiseta
rohkem Anno käest selle mehe üle teateid oleks nõud-
nud, aga ta teadis ka, tui kardetaw siin kõnelemine
oli. Ruttu tõmbas ta waruksitest ja ajas hobuse mi-
nema, enne kui ta seismist tähele pandi.

Dabrcl, ümises Anno metsa pugedes iseenesele ha-
bemesse. Siis ma tean, kes ta on. Hm — ka see
mees on jälle mu käes. Mul on pagana hea onn
ka ikka. Küllap ma ta nüüd kätte saan. Nüüd on
weel küsida, kumb ta pea eest rohkem maksab, kas
Russin woi Piiskop? Teenistus on hea.



— 107 —

13. Leitud lodus.

htune paike paistis kahwatanud taewaft sügise
ehtes puhkama lehtpuu metsa peale. Kased ja

wahtrad oliwad kulla karwa tollased ning kõrgel mäe
otsas kaswawate haljaste pärnade wahelt paistsiwad
üksikud punaste krooniga jalakad walja. Kõrgel taewa
all seisiwad piimawrwa pilwe jooned nagu kinninae-
lawd paigal. Al l metsa wahel wulifes kõrge küllas-
tega ojake ning saatis jahedat niiskust üles poole.
Muidu oli kõik otse kui surnud, ainult üks elaw hing
liikus siin kaunis köhas.

See oli Dabrel.
Aga ka temast näis elu kadunud olema. Ta as-

tus küll tasakeste edasi, aga ta oli nii sügawasse mo-
tesse wajunud, et ta enese ümber midagi ei kuulnud
ega näinud. Sadanded kirjud kujud käisiwad ta sil-
made eest mööda — tema röomus lapsepõli, ta tallis
kõdu, orjus wdera! maal, põgenemine lodumaale, ilus
tütarlaps Uku pidul — kõik need oma üksikute lugu-
dega kirjult läbisegamine.

Nagi: unes waatas ta enese ette ühe suure tamme
peale, siin just nagu tema unistustesgi. Kui kaw
nistc sündis selle jäme tüwc oma laia oksadega sellega
ühte, mis mälestused manast ajast, õnnelikust lapfe-
pblweft ta ette töimad!

Ta jäi seisma. Tal oli nagu seisaks ta ühe
ennemuistse pühaduse ees, mis enese külge kisub ja loi-
dab. Mis mälestusest kustunud, leidis ta siit weel
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juurde. Seal seisis sügamas koore sees seesama märk,
mida ta lapsepolweg sinna sisse lõiganud. Talle tuli
nüüd fee selgestc meelde.

Nagu sügamast unest ärkades, waatas ta enese üm-
ber. Kõik mis ta nägi, oli tuttaw: Ojawulin, mäe
kink oma puudega, päikese kuldgi oli seesama!

Waataja silmis säras midagi iseäraliselt, ta nägu
oli nagu ara seletatud, ta rinnus liikus soojalt üks
tundmus, millele ta nime ei leidnud ja mis ta hinge
ühe kõrgema pühaduse sisse tõstis.

— Minu kõdu, mu lapsepölwe kallis, püha paikl
hüüdis ta waimustusega. Seesama tamm, seesama
muru, seesama wulew oja oma haljendama oruga ja
needsamad metsad oma kuldpuudega — ma olen kõdu.
Mis ma kaua otsisin, olen ma nüüd leidnud. Ole
südamest terwitatud, sa taunis lapsehca hiis, wotke
wastu mu sooja tänu, teie head jumalad, kes teie mu
jalgu siia juhatasite! Ja sealt pärnade warjust pais-
tab ka niu cma hurtsik, mu kõdu! Si i t lahkusin ma
kui laps, ja nüüd tulen ma kui mees tagasi. Pikad
aastad lahutasiwad mind sinust, ainult unenägudes
wöisin ma siin wiibioa ja mõtetes sinu juurde len-
nata, mu kuldne kõdu. ^Pöksuw süda, kannata meel
weidi, siis oled sa oma armsa ema käte wahel, tema
silma all. Seal on ta maja — seal liigutas ta sind
armu kätel, seal nutis ta sinu pärast, kui tigedad
inimesed su tema rinna juurest ära kiskusiwad. Oh,
ta ei tea, kui ligidal ta ladunud laps on. Waröti,
warsti olen ma seal!

Waljult põksus ta süda, tindluscta käis jalg —
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ta oli oma kõdu läwell Kõik oli ümber ringi wait
kui hauas — ja haud nais ka ta kõdune hurtsik olema.
Ta wüwitas wähe, nagu loguks ta julgust sisse as-
tuda. Si is lükkas ta ukse korwale, ning astus küü-
rutades üle läwc. Külm haua ohk käis talle sealt
wastu ning pani teda wärisema. Ta waatas enese
ümbcr. Kohütaw tühjus ta ümber. Ahi nurgas ära
lagunenud, majariistad ära kõdunenud, sängis polnud
teegi enam maganud — kõik tühi ja kolc! Kohkudetz
kiskus ta ka selle ukse lahti, mis teise tuppa wiis.
See langes hingede pealt maha ning jäi kui risu
hunnik pörmandule. Ka see ruum oli tühi ja nii-
sama kõle, kui eestuba. Elujälgi ei leidnud ta enam
kuskilt. Ühes nurgas leidis ta aseme, tekk peal, nagu
magaks seal teegi. Ta tundis weel praegu, et selle-
sama teki all ka tcma maganud. Krampliku kiiru-
sega aötus ta ligi ning tahtis riide üles tõmmata.
See oli aga nii ära mädanenud, et talle natuke rä-
balaid peosse jäi. Ta wöttis uuesti tahe käega sel-
lest tinni ja tõmbas jälle. Nüüd andis see järele
ning tuli ära.

Kohkudes targas ta tagasi. Teki alt tuliwad sur-
nuluud nähtawale.

— Pühad jumalad?, hüüdis Wälku peaaegu kar-
judes. Kus see on mu ema! Pidin mata luud eest
lcidma? Parem oleks ma ial seda kohta üles leidnud?
Üksi, wiletsalt ja kõigist maha jäetud pidi see süda oma
liikumise lõpetama, "lelle sarnast mulle ilmas teist
enam ei tuksu. Si in kodunewad nüüd su kallid luud
mu ainus armastaja hing ilma peal?
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Ta süda kecs mälust ^ ei olnud seda troosti sõ-
nad ega pisarade jõed waigistamas. Kuiwa silma-
dega ja kangelt waatas ta enese ette luude peale,
käed jõuetult teine teisel pool korwas ning pea ölade
wahele wajunud.

Päike oli ammugi alla wajunud ning tähed sira-
siwad juba kaua aega taewa telgil — Wälku seisss
ikka weel liikumata oma köha peal. Hinge mälu oli
ta nagu kangeks teinud, et ta paigast ära ei saanud.
Ta oli taieste tarretanud olekus ning ei märganud
ajalendu ega tunnud wäsimust. Kui palju öösid ei
olnud see, kelle luude juures ta nüüd seisis, tema
pärast ilma uueta walwanud — mis oli see natuke
selle wastu!

Inimeste hääled tungisiwad ta körwu. Ta jäi
kuulatama. Teine neist oli talle tutww. Nad tu-
liwad lähemale, toa läwele, tuppa.

Kes woisiwad nad olla, ja mis otsisiwad nad siia,
kus kellegi jalg tema ema surmast saadik enam ei
olnud käinud?

— Mis hogerik see siin on? küsis üks.
See on üks wanaaegne elu maja, wastas teine,

kclle hääl Wälkulc tuttaw oli.
^- Ja nüüd ei ela keegi siin enam?
— Inimesi küll mitte — wöib olla, et tondid siin

öömaja peawad.
Wälku ei hakanud selle üle pead waewamagi, kes

see tuttawa häälega mees wöis olla. Mis puutus
wöeras inimene temasse, tal oli iseenesega tegemist
küllalt!



^ Ära tee mulle hirinu, rääkis woera häälega
mees. I l m on wiüjas külm, et hambad suus lõdise-
wad ja elumajasid pole siin paksu metsa sees kuskil
lähedal, kuhu peame siis hingega minema. Woime
tänulikud olla, et niisuguse korkagi leidsime.

- Mina tundsin seda korgast ammust saadik juba,
seletas tuttaw hääl.

— Sa tunned küll kõik torkad ja köhad, aga kust
meie oma linnu kätte saame, tellc pea meile
midagi sisse toob, seda ei tea sa ühti. Mis aitab su
suur tarkus'.

— Imelik küll, et teda kuskilt leida ci ole. Wöi
on ta wahest haisu ninasse saanud, et tema pead otsi-
takse? See oleks wäga paha lugu, siis ei teeniks
meie enam midagi ning saaks oma peremeeste käest
wcel sõimata pealegi. Aga tust ta siis seda ometigi
kuulda on saanud! Wöi oled sina seda wälja lobise-
nud?

Mine ikka, Anno, kuidas sa nönda kena wöid
olla — siis mina pidin seda wälja lobisema!

— Aa, see tuttaw hääl on Anno oma, mötlcL
Wälku. Nüüd ma tunnen ta häälest ära. Aga keda
nad siis Qtsiwad — mis peast nad räägiwad?

Ta jäi terasemalt kuulatama.
— Waata sõber, rääkis Anno, kui sa hea mees

oled, siis tahan ma sulle weel rääkida, missa eitea.
Kas tahad?

— Miks ma siis ci taha! Räägi aga — ma kuu-
latan hcmr.celcga.
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— Ia-ah, aga mis sa mulle selle eest maksad?
— Ah maksu ka tahad siis?
— Muidugi, see on kena lugu.
— No mis sa siis oige tahud?
— Luba oma palgast muist selle eest mulle.
— Aga meie müüme nahka ja käru ennast pole

meel kumbgi näinud.
— Küll käru tuleb ise kah ikka.
— Ja kui ta tuleb — kui palju siis mulle ene-

sele sellest hinnast jääb? Sina oled rikkam mees, sa
wöid niisama sobra mehe poolestki raakida, mis sa
tead. Eks siis mina räägi kah jälle sulle, kui mul mi-
dagi juhtub teada olema.

— Mis sinul ka teada on! naeris Anno. Olgu
peale, ma räägin sulle weerand hinna eest. Kas tahad?

— Üks ta puhas, räägi, seda wom sulle ka anda.
— Tehtud, anna käsi, wa jöber.
Wali laksatus tunnistas, et kääd kottu löödi. Si is

tehti tuld ja korjati wäljast puid peale ning wöeti
kõdunenud pinkide peal istet.

— Kas siin meel teisi tubasid on? küsis wöeras
mees Annolt ning näitas seal juures lahtise ukseaugu
peale, mis tule walgel sclgcste näha oli.

— Seal on weel üks teine weike urgas, seletas
Anno, kes urtsikuga tuttaw näis olema.

— Kas seal ei ole wahest parem öökorteri pidada?
— Küsija oli üles tõusnud ning tahtis sisse astuda.
— Ära mine sinna, kcclas Anno, see toake on

tontide ja kaelamurdjate eluase, Is tu maha ja kuulata,
mis ma sulle räägin.



Mehike istus ja hakkas kuulama.
— Waata, sobrake, siin majas on see mees, keda

meie nüüd otsime, lapsepolwes elanud, kõneles Anno.
Wälku kuulatas terawamalt. See asi näis temasse

puutuma.
— Siin hurtsikus? küsis woeras.
— Siin jah. Siin elas ju ta ema, see wana tark^

keda igal pool tunti.
— Ja kus on nad nüüd?
— Oota ikka, lass ma räägin. Tema poeg, selle

nimi oli Wälku, wiidi hulga teiste noorte inimestega
woerale maale, sinna, kust nüüd raudmehed ja risti-
inimesed tulcwad; mis nendega seal tehti, seda ei tea
meie kecgi, Dabrcl põgenes sealt mõne aja eest ära
ning hulgub nüüd meie maal ümber. Si in sai ta ka
Lindaga tuttawaks, keda sinu peremees naiseks tahab
wötta. Et tüdrukul aga see poisike peast ära ei lähe,
siis tahab tema Wälku pead saada, et see rmnmalale
tüdrukule teised mõtted pähe ajaks. Seda wiisi on asjad l

— Wöi nii moodi nad ongi, imetles woeras, kes
üks Russini sulane oli. Ja minule ütles ta, et see
poisike nii palju kurja on teinud, et ta selle eest peab
surema. Mine wota ta kinni — suurte meeste asi -
mis meiesugune sellest teab! Aga kus on see Wi lw
woi Wälku siis nüüd? Kust wötame ta pea kinni?

— Siin on see Wälku, keda teie otsite, ja siin
on ka mu pea, mille eest teie raha jagate, hüüdis
noormees tagast toast palja mõõgaga wälja astudes. —

Kohkudes kargasiwad mõlemad mehed tule äürest
üles. Nagu hauast üles tõusnud kättcmaksja seisis ta
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kurja tegijate ees, kes ehmatuse pärast sõnagi suust ei
saanud, waid ainult kui haawalehed wärisesiwad.
Teine teise selja taha taganedes püüdsiwad mõrtsukad
toast wälja saada. Aga Wälku astus neile tee peale ette.

— Mitte sammu paigast, ehk muidu lõhub mu
möok selle pealuu, kes weel ennast peaks liigutama.
Ütelge mulle, kes on teid minu pead otsima saatnud
ja kes on see Linda, kellcst teie rääkisite?

Wäriscdes hukkas Russini sulane rääkima, ,ja ta
oleks wististc M t kõnelenud kuiAnno, kes seda mär-
kas, kawalalt wahcle ei oleks tulnud.

— Kulla külamees, mis teeb sind meie wastu
mihaseks! kõneles Anno ivaga näoga. Minu suu rää-
gib alati, sest inimesed tahawad ikka imelisi asju
kuulda. Mis ma praegu jutustasin, ei usu ma isegi.
Ma kuulsin preester Theodorichi käest Wälku nime ja
rääkisin temast nagil tunneksin ma teda ise. Meid
on üht inimesetapjad otsima saadetud ja meil pole
kellegi teisega tegemist. Siud olen ma risti-inimeste
teenistuses näinud ja ma ei ufu mitte, et su mkoka
inimeste weri on wärwinud.

— Aga nüüd peab teda ühe maletaja ja nurjatu
petja weri wärwima, hüüdis Wälku, kui sa mitte mu
küsimiste peale õiget wastuft ei anna. Ära tee ennast
rumalaks lobisejaks — ma tean, mis sa rääkisid, on
oige. Minu pead peate lveel oma peaga ostma-~ sellest
ma ei räägigi — aga seda peate mulle siinsamas tun-
nistama, kus on see Linda, kellest siin kõnelesite ja
tes on tema wangis hoidja?)^

Mehed nägiwad, et Wälw käest peasmnnc nii
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kerge ei olnud nagu Anno lootis. Mis oli siin teha?
Awalik ivoitlemine polnud nende asi; nad nägiwad,
et nooremehe tugew käsi nendest üle oli, mis pidiwad
nad asjata tatsuma? See oleks neil mölemil elu maks-
nud, ja elu hoidsiwad nad mõlemad iurma hirmuga.
Ruttu mõtles Anno järele, mis sellest tuleks kui ta
ära ütleks, mis Dabrel teada nõudis. Siis oleks
kõik ta plaan wette tukkunud, otsustas ta ning ta ei
julgeks ennast enam ncnde silmis näidata, kellele
^a sõna annud, et ta ncnde nõudmist täidab.

^ Teie tahate pikka mõtlemise aega, hüüdis Da-
brel. Ma nõuan ruttu otsust. Üks — kaks -^

Dabreli käsi tõusis mdögaga kõrgele.
— Olgu siis, hüüdis Anno, ma tahan sulle

ütelda, kust see tüdruk, lellest ma oma seltsimehele
rääkisin, leida on. Üks noor preester, teda Hein-
richiks hüütakse, peab teda ühes üksikus metsa hurtsi-
kus wangis. See on siit tahe päewa tee päewa loode
poole. Kõht on kerge leida. Si i t oja mööda poole
päewa tecd alla poole wiib, weike jalgtee rada oigele
köhale.

^ Ma tahan, et teie mu ise sinna wiite, ja
teie pead waStawad selle eest, kui see wale on. Nüüd
antke oma sõjariistad siia!

See nõudmine ehmatas uuesti mehed ära. Mö-
lemad tcadsiwad ju, ct see wale oli, mis Anno praegu
ette luisanud, et lahti peafeda ning nöörimeest wälja
petta, kus temast kerge woitu saada.

Ka Dabrel nägi nende kimbatust ning tundis, et
Anno teda pettis.
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Tänage onne, teie nurjatud petjad, ütles ta äh-
ivardawa häälega, et teie siin minuga kokku olete saa-
nud, mis ma pühaks pean ja mitte merega rojastada
ei taha. Si in puhkab mu külli ema põrm, siin ela-
wao mu lapsepölwe mälestused, siin ei tohi rojane
werr maad wärwida. Minge, ma tingin teile teie
elu. Aga meie puutume meel kokku, ja siis peate
mulle aru andma, kui wale ja pettus teie keelt
juhtis. Ma täidan lapse kõhust ja jään oma ema
kõdunenud kontide juurde.

Mehed kadusiwad ruttu hurtsikust. Nad oliwad
peasenud — mis nüüd enam wiga!

- - Kui ta nüüd näeb, et sa maletasid, Anno, mis
saab siis meist? küsis kartlik Russini sulane teel, kui
nad juba hurtsikust laugel oliwad.

Anno naeris.
— Rumal lambapea, nüüd on poiss ju meie käes.

Tuleb ta sinna, kuhu ma teda juhawsin, siis on ta
kadunud. Kawalus on ilmas peremees. Lass ta
nüüd nutta nende kontide juures — ta peab neid oma
ema luudeks ^ rumal poisike!

Anno naeris jälle, et mets wastu köhas.

14. Piiskopi muu.

I l lnskopi juures Ükskülas oliwad tema truuimad
sobrad ja preester Theodorich, tes praegu Roo-

mast tagasi jõudnud.



~ M s sõnumid tood sa, wend Teodorich, meile
Roomast meie püha isa käest? küsis piiskop ennast
preestri poole pöördes ning teda oma õnnistu-
sega teretades!

— Apostliku õnnistusega teretab püha isa oma
walgustatud troonilt sind, Liiwimaa piiskop ja sinu
abimehi ning kõiki risti-inimesi, kes sinuga ühes Ju-
mala riigi laiali laotamiseks tööd teemad, rääkis saa-
dik pühaliku häälega. Tema on su palwet armuli-
kult kuulnud ning wötab meid töiki ja terwc Liiwi-
mau püha Peetruse ning enese hoole olla. Minu suu
läbi laskis ta enesele kõik ära rääkida, mis meie pa-
ganate keskel teeme ja kuidas meie siin elame. Ta
kiitis wäga seda tööd ning manitses meid siis ikka
lindlaks Mda ning paganate tagakiusamisest hooli-
mata nende seas missioni tööd edasi teha. Sinule
aga, isa, andiö ta õigust, oma usutöö juurde nii palju
abilisi wotta kui wrwis leiad olema. Si in on tema
Iir i , unda ta minuga saatis ja sulle ära käskis anda.

Nende sõnadega andis ta suure pergamcndi rulli
paawsti pitsatiga piiskopi kätte, kes selle wärisewate
kätega wastu niottiü. ̂ -Sec oli esimene kiri, nnS ta
püha isa käest Roomast sai, ning sellepärast liigutas
teda room ta nii wägewaste. Nagu püha asja pani
ta pärgamendi lehe oma suu juurde ja luges siis seda
selge tähtedega kirjutatud kirja.

(Paawst Kö-
in, Jumala sulaste sulane, saadab auuwäärt ame-
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tiwennale Meinhardile, Liiwi rahwa piiskopile termi-
tust ja apostli onnistust), luges piiskop kirjaft.

Ümber seisjad loiwad risti ette.
— Kui alandlikult ja ilusaste kirjutab meie püha

isa Roomast! hüüdis piiskop rõõmsalt. Siis luges ta
edasi:

,,Ma olen suurt kütust sinu tegude ja su abi-
meeste töö wilja üle kuulnud, mille eest meie oma
Loojale suurt tänu ohwrit peame tooma ja tootusi te-
gema, selle eest, et ta niäärt armas, siinile nii kiud-
lat meelt anda ning oma lõpmata halastusest kaunist
wilja linkida. Tema ise ütleb: I lma minuta ei woi
teie midagi teh^. Ja kui inimesed midagi hcad on
teinud, siis on see ikka tema töö." Ma tahan Saksa-
maala saata manitsust, et köik Kristlased, kes oma
pattusid andeks igatsewad saada, ^iiwimaa paganate
wastu püha sõtta läheksimad. Aga niikaua kui nende
abi weel sinna ei o!e jõudnud, katsu sa heaga läbi
ajada. Meelita rahwa wanemaid kõige pealt risti-
usku wastu wötma, et need siis rähmast sinu töö
wastu üles ei kihuta, waid sulle weel abis wöitsiwao
olla."

Piiskop jättis lugemise seisma.
— Püha isa nöuu on hea, rääkis ta, ja tema

tahtmine olgu meile käsuks. Mis teie arwate, wcn-
nad, kas see meil korda läheb, kui meie rahwa würs-
tid söbruses ümber pöörda katsumc? Meil on praegu
wecl sundimiseks liig wähe jõudu ning nüüd läheb
ristimise töö palju wisamalt edasi tui hakatuses.
Palju taganewad juba ara ning wastapanemine lä-



heb langemaks. Sel musil woib meie töö seisma
jääda ning kui abi tuleb, nähakse, et meie meel mi-
dagi pole teinud. M s piame siin tegema?

— Kõige rohkem on meil üht noort pagana würsti
karta, kclle nimi Kaupo on, rääkis preester Theodorich.
Ma olen rahma seas elanud ja tean, kui suure truu-
dusega rahmas tema poole hoiab ning iga ta sõna
pimedast peast täidab. Kui teda ei oleks, siis poleks
meil mitte palju karta.

^ Mis peamc temaga siis tegema? Kas ta ei
laseks ennast ristida?

— Ta on köigc kangckaelfcm pagan ja ei saa
ialgi ennast risti-usu ikke alla alandama, wastas Theo-
dorich. Minu nouu oleks sellepärast, et meie ta elu
wotalsilNe.

— Aga see ci ole mcic püha isa tahtmine, et wero
walame, rääkis piiskop. Tema käsrb sobruse läbi
risti usule meelitada. Kui meie ta ilmast ara kaduda
laseme, siis saab ta rahwas wististe weel langemalt
meie wastu üles astuma, ja neil on siis ka õigust,
risti-usulisi Mata.

^ I i a , mitte nõnda ei pea see sündima, seletas
Theodonch, et süüd risti usu peale langeb. Meie
woime seda nõnda tcha, ct keegi weretööd meie peale
ei wöi arwata. Ma usun, meie truu Anno oleks siin
paras toimetaja. Selle mehc meeli kõdistab hiilgaw
metall ^ ja asi on korras.

— See on mcie usu saaduse wastu, rääkis piis-
kop põlastusega. Wcnd Thcodorich, kas sa paremat,
kristlikumat katset temast w5itu saada, ei leia?
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— Minul ei oleks selle wasw midagi, oga ma
usun, et tõlk asjata saab olema.

^ Ja mina usun küll, et Kaupo ennast ümber
pöörda laseb, rääkis üks rüütel, sest mina olen temast
ootamata head näinud. Ma langesin Pihkwast tulles
paganate kätte, need ajasiwad meid taga, meie olime
jões ja uvpumise surm seisis mcil silma ees. Seal
tuli õnneks Kaupo ja peastis meid ara. Wladimiri-
tütre, kes jõkke oli kukkunud toi ta ise jõest niälja,
»ing sai ka nõnda wiisi tema pcastjaks. Ta ei nõudnud
meilt sellest midagi, ka mitte tänugi. Mina ci ole
mitte selle poolt, et tema elu püüdma hakkame, ivui
ta ristiinimeseks saaks, siis olcks meil temast wäga
palju abi. Ta on auusa südamega pagan.

— Rüütel Ungernil on hea nöuu, tutis piiskop.
Aga kuidas hakkame tema ümberpöörmist peale?

Üks noor rüütel astus sisse ja palus temalt üht
kaebdust kuulda wötta.

^ Niisugustest asjadest räägime pärast, wastas
piiskop, nüüd on meil siin ühe pagana würsti ümber
Pöörmife üle nöuu pidada.

— Minu kaebdus puudub ka just sellesamasse paga-
nasse, tähendas noormees.

^ Noh, siis räägi!
— Kaupo, Koiwa paganate wanem, on Pihkwa

Vürsti Wladnmri tütre oma nõia kunstiga ära tei-
»ud, rääkis kaebaja. Mina nõuan, et tema peale nõia
tohut saaks mõistetud.

— Kuoas see lugu on?
^ Kaupo aitas minewal sügisel Wladimiri tütre
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Barbara weest wälja, kuhu paganad ta oliwad ajanud,
ning sellest saadik on tüdruk nagu peast nõrgaks jää-
nud ^- ta armastab seda paganat! Jäise on ta ometi
ristiusu würmi tütar.

Põlastusega kehitasiwad mitmed koosolejad ola nukke.
^ Kust sa seda tead, noor wend?
^ Barbara oli minu mõrsja, nüüd ei tee ta muud

kui nutab oma Kaupo järele, minust ei taha ta midagi
enam teada. Ma palun tema üle kohut mõista ja
tüdrutu seest hullustust wälja ajada.

Piiskop näitas kaebajale, et ta wälja läheks. Siis
pööris ta tõsise näoga koosolejate paole.

— Rüütel Nngern kas see oige on, mis noor
mees meile teatas? küsis piiskop.

— Wöib olla, wastas rüütel, ka mina olen lapse
juures iseäralist muutmist näinud. Ta ei ole mitte
«nam see röömus ja lustilik tüdruk, mis ta enne oli.
Wöib olla, et Kaupo nõia kunsti tunneb ^ paganad
on selles asjas tõik tugewad.

— Armas noormees, mis nõidusesse puutub, see
on kõik tühi. Meil kui risti-inimestel ei kõlba nii-
suguste wöimata asjade sisse uskuda. Sellest ei makse
siin ka rääkida, aga üht teist asja pean ma siin küll
nimetama, mis käsu meie sellest Jumala riigt wälja-
laotamisele woime saada, et Barbara pagana würsti
armastab.

Imestades waatasiwad ümber seisjad piiskopi
peale, mis ta rääkis, oli neile arusaamata.

— Kuidas wöib patust onnistust tulla? ümiseti
kuulajate seast.



— 122 —

— Wennad, rääkis piiskop, ma näen siin Jumala
sõrme, kes rist iusu naisterahwa südame ühe kardetawa
pagana poole on ki^kunud. Jumala teed on imelikud.
Teie arwate wöimatuks, ct Kaupo ennast ümber M r d a
laseb - tatsume seda naise läbi. Millega mehed cnam
korda ei saa, seda wöiivad tihti naised hõlpsasti ära
teha. laseme seda naist temaga katset teha — tcda
ümber poörda ^ laulatainc ta temaga ara — ja ma
usun, siis on Kaupo meile woidctud. See oleks meie
usutöölc suureks abiks ja toeks kui üks kindcl würst
rahma seast ise ristiusu eest woitlema hakkaks. Hht-
lasi oleks ka wägew Pihkwa wttrst Wladimir selle
ühenduse läbi meie sobraks wöidetud.

See nöuu äratas küll suurt imekc» panennst, aga
siiski paistis ta tulu ni i selgeste silma, et kccgi selle
wastu ci julgenud rääkima hakata. Ninult rüütel
Ungern jönas weel:

^ Ma usun aga lindlaste, et Kaupo ka ilma selle
kutseta ristida laseb.

See oleks ivaga hea, ma tahan ise teda r ist i-
usule poörda, seletas piiskop, aga meie peame la jul-
ged olema, et ta meile truuks jääb. Ja abielu seob
teda wistiöte kindlamalt meie seltskonda, kui usu
side, millest pagan ialgi ni i ruttu sell wiisil aru ei
woi saada, et see tema lindlaks teadmiseks ja tema
tegude juhtijaks saab. Kas tema weel waba elus elab
ehk on ta naise mees?

^ Ta on noore, ilusa naise meetz wastas Theo-
dorich

— Si is on paha lugu, kui ta oma naisest lah-
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!uda ci taha. Aga kõige pealt on ikka tarwis tema
enesega katset teha ja seda meel nii pea kui woimalik.
Kas ta peaks Ükskülasse minu juurde tulema?

— Waga isa, anna see minu hooleks, rääkis prees-
ter Theodorich. Mina tahan selle eest hoolt kända,
et sa temaga kottu woid saada. Mis ajaks pean ma
ta siia tooma?

^ Mida warem seda parem, oli piiskopi wastus.
Kas sa usud toeste, et ta tuleb?

^ See olgu minu mure. ^
^ Kas ühe nädala jooksul woid sellega malmis

saada?
^ Ma loodan.
Sellega loppis koosoleku tähtsam jagu ning preester

Theodorich lahkus sealt, et oma lubamise täitmist wiibi-
mata ette wötta. Rüütel Ungern pidi temale oma
abi lubama. Ta pidi enese juures pidu pidama ning
Kaupo selle tänuks, et ta teda kord hädast peaftnud
oma juurde pidu woeraks laskma kutsuda. Niisuguse
kutse juures ei woinud Kaupo kähe wahel olla ehk paha
mõtelda.

Targa ettekuulutus.

hkem kui aasta oli sellest ajast saadik mööda läi-
nud, kui abielu side Leilit Kaupoga ühendas.

Kõik see aeg oli nagu lõpmata pidu täis röömu ja
Snne ruttu mööda lennanud. Teist korda selle aja



sees nägi ta juba walmiwaid wilja-wäljasid, tcist korda
wälkusiwad sirbid ehitatud tütarlaste käes küla nur-
medcl. Mida suurem mure minewal kehwal suwel
lõikajaid rohus^ seda suurem luft ja rööm hiilgas nende
nägudel nüüd, sest wäljasio kattis lopsakalt kaswanud
wili ning päid kaalus raske tera olla poole. Noored
ja wanad walmistafiwad endid föjajumala Turrife
pühale ette, mis tulewal ööl ära peetud pidi saanm.
Kõige parem oinas terwest külast oli ohwri-loomake
wälja otsitud ning lillepärgadega ära ehitatud.

Röömsas tujus tais Leili wiljalöitajate seas, kes
talle südamest seda onne soowisiwad, mis tal käes oli.
Päike hakkas ohtu poole weerema, kui ta üht naiste-
rahwast ruttu enese poole nägi ruttama. See oli
temale tuttaw tark, kellelt ta oma pulma-päewal onne
tuulutust nõudnud, aga siis weel mitte saanud.

^ Ma olen wäga roomus, et sind nii pika aja
järele jälle kord näha saan, ütles ta naisele kätt pak-
kudes. Sa oled ruttu käinud ja palaw ilm on su
ära wäsitanud. Tule minuga koju - mödu kännu
juures wöid sa oina palamust jahutada ja kuiwanud
teelt tarastada.

Tark pühkis walge põlle nurgaga higi oma otsa
eest ning lõõtsutas sügawaste hinge tõmmates.

^ Sul oli wistist suur rutt? küsis Leili.
~ Ma ruttan ikka, kui mul sõnumid wiia on,

oli targa wastus.
— Siis tood sa mulle sõnumid?
Tark nikutas peaga, ilma et ta midagi oleks

«astanud.
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- Kui sa haid sõnumeid tood, siis ole südamest
terwe tulemast. Aga lähme enne linna. Jahedas
toas wöid sa mulle oma teekäigu põhja teatada.

^ Seda ei ole tarwis — kui sa mind kuulda
tahad, istume siia samasse pärna wilusse. Päike
jõuab madalale ja ei põleta enam. M u , jutt ei ole
pikk — ma saan warsti ma lm i s t ^ " ' ^ 5 6 "

— Kui sulle meele järele on, wäljas pärna wilus
oma wäsinud jalgu puhata ja minule head kuulutada,
siis olgu nii kuidas sa soowid.

Targa suu ümber wärises nagu walus joon. Leili
ei pannud seda oma rõõmsas tujus tähele, waid istus
sammeldanud tiwi otsa pärna wilusse ning näitas
targale oma körwal pehme rohu peale istet.

— Soo, nüüd oleme üksi, kus sa kartmata köit
oma südame pealt mulle ara woid ütelda. Ma ootan
sinu käest röomustawaid sõnu.

Tark wiiwitas, nagu ci teaks ta, kuidas peale hakaw.
Ta nagu punetas Palamusest ja oli wäga tõsine.

-^ Leili, algas ta wiimats jutilt. Sa tahtsid
pulma päewal cnese tulewikkü teada saada? —

— Ja sina lubasid enne minu tulewaid päiwi
tähtedest järele uurida ning siis kuulutada, rääkis Leili
rõõmsalt wahcle. Kas sa seda tegid?

— Ma täitsin oma lubamist — mitte tähtedest ei
leidnud ma, mis sinusse pnutub, waid maa pealt.
Nüüd tulin ma seda sulle teatama, nagu su pulma
päewal lubasin.

-^ Hea, armas tark ^ su söna pidamine teeb minu
rõõmsaks. .
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— Ma kardan, et see, mis mul sulle ütelda, on,
mitte su röomu ci ülenda. *

— Kas sa mulle siis nutte head ci taha kuulu-
tada? lüsis Leili rahutumaks minnes.

— Ma woin ainult tõtt rääkida. Roömu ei tee
see sulle mitte. Tahad sa kuulda?

Wanema abikaasa waatas targa otsa. Selle tõ-
sine nägu pani teda lohkuma, sest ta kuulutas juba
ette, et tema kinnistc huulte taga nutte head sõnumid
marjul ei seisnud.

^ Ma olen ainult onne päiwi näinud — mu elu
oli nagu suur roömu püha, mil üksi höisati ja lusti
peeti — sina oled esimene, kes mind mu olmelisest une-
näost üles ähwardab äratada — su tõsine nägu ei kuu-
luta head ja su huulte taga on wististe haawawad
nooled marjul. Lase wälja need nooled, ma tahan
neid rahulikult oma rinnaga wastu wötta. Aga su
sõnad olgu tõsised. Ära ütle midagi, mis oige ei
ole ega ära jäta oma teada, mis tõsi on. Räägi,
tark, ma ootan!

— Kus on su mees Kaupo praegu?
Leili ehmatas ära.
Kas temale õnnetust on sündinud?
-^ Ei mitte ^ ma tahtsin seda ainult niisama

teada.
— Tema pole praegu mitte kõdus. Ta läks

juba mõne päewa eest wälja. Täna õhtuks ootan
ma teda tagasi, ja ka rahmas ootab teda Turnsfe
pühale.

— Kus ta praegu wiibib, seda sa ei tea?
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— See polc ialgi minu wiis olnud järele küsida,
luhu ta läheb. Ma tean ainult seda, et ta rahma
heaks oma sammud teeb ja sellest on mulle küllalt.
Meie naised walitsemc oma kollct ja koda —mehed
otsiwad oma auu matjast poolt koduraoa — nende töö
on wöitlemine ja meie kaitseminc.

— Kaupo peastis kord ühe risti-usu naise jöeft,
tui fee seal laenetcga elu ja surma peale wöitles?

^ Seda ta tegi ja selle eest on ta ka risti ini-
mcste tänu täheks oma pidule kutsutud.

^ Leili, kardetaw on nende tänu, mid nad meie
wanemale andsiwad. See teeb pimedaks ja pime sõ-
jamees ei ole nutte enam tangelane. Tema minek
risti-inimcstele on hädaohtlik, ära lase seda mitte
sündida.

Mis fonad need on, tark? tusis Leili üles
tõustes ärritatud häälega. Sa wistad warju Kaupo
peale, mis su tahtmine ei wöi olla. Kaalu paremine,
mis su suil räägib. Targalt ootan ma tarku kõnet,
mitte segasid sõnu.

— Kaupo oli meie rahma kangelane, rääkis tark
edasi, ilma et ta ennast eksitada oleks lasknud. Tema
oli oma rahwa oige pea ja rahmas auustas teda selle
eest kui kangelast. Ka waenlased tundsiwad seda ära
ning haktasiwad suure kawalusega teda oma wörku
püüdma. Kaupo on meel noormees, kes ennast kinni
püüda laseb. Vaenlaste kawalus on suur.

— Ah waenlased waritsewad mu mehe elu järele!
hüüdis Leili lohkunud häälel.
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— Tema elu on neile liig wähe ^ nad tahawad
teda ennast—mitte surnult, waid elusalt — mitte
kui mangi, waid kui waba meest, kes nende tööriist
on ning oma terme rahma nende kätte toob. See on
nende kawal uouu ja seda saadawad nad ka korda.

— Siin eksid sa, kulla tark, rüngaste, kui Kaupot
ole kõrreks pead, millega kassi poeg mängida wöib. Ta
on töutanud oma rähmale ustawaks jääda, sealt ei
wöördu ta mitte tagasi. Mis ühe naise pea wälja
^arwab, selle üle naerab mees, ja Kaupo teeb sedasama.

— Wana Maara ei tee mitte oma suud lahti, kui
ta tahe wahel on, et ta sõnad toeks ei lähe. Kui see
mulle ka walu teeb, ma pean seda ometigi ütlema,
mis tulemas on. Keegi ei oleks rõõmsam kui mina,
kui mu sõnad maleks läheksiwad. Aga ma kardan,
et ma hilja tulen ja et nüüd enam midagi parata ei
wöi. Aga ma pidin sinu wastu, wanema emand,
oma töötust täitma. Ma ei woinud sel korral mitte
arwata, et ma omale kergelt räägitud sõnadega nii
raske kohuse peale mätsin.

-^ On sul nüüd kõik üteldud, mis südame peal
^li? küsis Leili pilkawalt.

— Mitte meel köit!
^ Mis jäi siis ütlemata?
-— Mis sinusse puutub, Leili, seda ei ole ma

n»eel ütelnud.
— Ma tahan ka seda kuulda.
— Kas sa ise midagi ei arwa?
— Miks ma ise pean arwama, kui see sinul teada
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Ma wöin wahest liig pahaste arwata ja enesele
seega asjata muret walmistada.

^ Sa ei wöi midagi liig pahaste arwata. Mis
tulemas, on ikka wcel pahem.

— Maara, jäta järele, hüüdis Leili pahaselt. Sa
petad ennast, kui sa minu juurde selle mõttega oled
tulnud, et mind hirmutada. Piinata woid sa mind
oma hirmsate sõnadega küll, aga kartma ei hakka ma mitte.

-^ Sinu piinamine ei tee mulle röömu, Leili, ega
su kartus käota mu muret, mis südamele rahu ei
anna. Ole julge ja lartmata, waene Leili, siis jõuad
sa oma õnnetust kõige paremine ära kända. Mis mina
wöin, teen ma sinu waewa pehmenduseks hea meelega.
Sa oled weel lapsuke -^ sa ei mõista ara kaaluda, mis
oige ehk wale on. Sinu asemele astub kord see risti-
usu naine, keda su mees surmast peastis, ning sina
saad ära tõugatud. Nüüd olen ma kõik ütelnud, mis
mul ütelda oli — ma täitsin oma töötuse — nüüd wöin
ma minna.

Ta tõusis üles ja läks.
Leili oli esiotsa üsna uimane. Targa fönad oli-

wad temasse kui pikse nooliga löönud ning ta mi)tted
laotanud. Tükike aega läks mööda enne tui ta ennast
togus. Nii kaua oli tark aga teniast juba kaugele jõudnud.

^ Madu, hüüdis ta nunnaks, kui teel jälle lahti
peasis. Sa walasid oma iihwti mu südamesse — sa
oskasid hästi sisse lasta ja lootsid mind surmata, aga
fee tihwt teeb mind ainult langemaks. Sa tulid mu
juurde sobra näol ^ mina lasksin ennast petta ^ ma
pistsin su omale pSue ja sa tallasid oma kihwti hamba

5



nm südame sisse tühjaks. Wacnc, wilcts naine ^ sa
arwasid, et sul lapsuke ees on, kellcga mängida wöid.
Sa tahtsid mulle meele ara heitmist, hingesse heita,
et siis ennast selle üle rõõmustada, aga sa ei teadnud
mitte, et ma su kihwti ci karda. Ma tunnen oma
Kaupot. Tema ei jäta ialgi mind maha ega lahku
oma rahwast, kes tema eest tulest ja wcest läbi käib.
Ei, ei, seda ei tee Kaupo mitte.

Ometigi oli see tahtluse lihwt mõjunud, mis tark
ta südamesse walanud. Kuidas ka Leili ennast neist
mõtetest lahti katsus kiskuda ja endist rõõmust olekut tagasi
saada, aga fee ei läinud tal nutte enam korda.

1«. Töötused.

kallike, ära mine mitte täna kõdust üra.
Minu süda on hirmun raske, ma tardan õnne-

tust. Öö otsa waewasnvad mind kohutawad unenäod,
rametult tõusin ma üles ning ruttasin wälja oma tuu-
mawat pead jahutama. Aga hommikune köit ja esi-
mesed päikese kiired ehmatasiwad mind wccl rohkem.
Paksud pilwerongad taewa kulles liikusiwad kui mää-
ratumad tarretanud werclombid mu silmade ees ja
täitsiwad mind surma hirmuga. Üks hääl mu rinnus
ütles, et see õnnetust ^ hirmust õnnetust tähendab.
Iäe toju, Kaupo, ära mine mitte ristiinimeste pi-
dule - neil ei ole sinuga mitte häid mõtteid — ma kar-
dan, et ma sind mitte enam näha ei saa. Iäc koju!

Nõnda palus Leile oma käsi Kaupo õlale pannes.
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Noor wanem, kes enesele praegu söjakirwest wööle
sidus, waatas tcrgclt naeratades naise otsa. Ta sil-
mad libifesiwad läbi lahtise ukse wälja, punetama
taewa pilwede peale, mis ta naise südame nii suure
kartuscga täitnud. Siis rääkis ta pehme häälega!

— Aga Leili, mu tallis kaasatc, sina lähed mulle
torraga mõistatuseks. Sa ei ole meel ilmaski selle
aja sees, mil meie koos elades elu täielist onne mait-
seme, nii kartlik olnud kui täna. Kuidas woid sa kullü-
kumalises hommiku toidus, mis nii su öitsewate pal-
gete puna sarnane on, jäledaid werclompisid näha.
Ole rahul, lapsuke, ma täidan ka fee kord oina waenlaste
soowi. Minu tohus on nende olemist lähemalt tundma
õppida, et siis mözuwamalt nende wastu wöiksin seista.
Ma olen ammugi juba parast aega ootnud, et nende
nöuu teada saada. See kord tuli see üsna ootamata.
Nende seas on ka tänulift meelt leida. Ma hoidsin
tord tolme risti-inimese elu, kelle peale meie mehed
jahti pidasiwad, nüüd on üks nendest mind enese juurde
lasknud kutsuda, et minu wastu enese tänu üles näi-
data. Mitte tema tänu ei meelita mind sinna, waid
see tohus, mis kõrged jumalad ja rahwas mulle wa-
nema auuga peale on pannud, ajab mind kutsumist
kuulda wotma. Waenlascd on pantisid kutsega kaasa
saatnud, need jäämad nii kaua siia, kuni ma tagasi
tulen. Sa näed naisuke, et mul midagi karta ei ole.
Olen ma tord tagasi, siis woin ma oma rähmale head
nöuu anda ja sa tead, et ta minu nouu järele teeb.

— Rahmas kuuleb, mis sa talle ütled. Ta kan-
nab sind käte peal, armastab sind oma eluga. Kui
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sa tema keskcl wiibid, siis ott ta õnnelik. Kui sina
teda taplusele wüd, sus wöidab ta, ja kui macnlastel
ta raud müürid ees olcksiwad.

^ Naisuke, sa meelitad mind täna üle liigse kii-
tusega, naerid Kaupo. Oma rahma peale olen ma
julge ja tema armastus minu waZtu on suurem, kui
ma seda wäart olen.

— Rahmad ci armasta ühtegi, ke5 ta tema ar-
mastuse wäärt ci olc, ütlco noor naine niisuguse pilguga
oma mehe otsa waadates, ntillest mure ja tartus wälja
paistis. Miks räägid sa nönda?

^ Soowid sa siis oma mehest, et ta ennast peaks
kütma? Ma olen rahul, kui ma ainult ühe iuimcse
armastust täiel mocdul ära teenin.

^ Kiitlcminc pole mehe asi, aga seda palka, niis
rahmas talle tänuliscst südamest ta wapruse eest annab,
ci pea mees ta mitte ära põlgama. Ma ci kecla sind
ka kauem su kindlaft ette wötnnscst, aga enne pean
ma sulle midagi ütlema, mis mina laucm enese teada
ei suuda pidada. Wöib olla, et see naise noorus on
ja sa seda imeks paned, aga mn süda sunnib mind
nönda tegema. Ma ei leia mitte enne rahu, kuni ma
sinu suust wastust ei ole kuulnud. Ära pahanda,
kallis Kaupo, wasta mulle kähe küsimese peale.

— M is on sul siis minult küsida?
^ Aga enne wcel üks tingimine: Sa pead mu

wastu õiglane ja awalik olema.
— Leili, ja niisuguseid tingimisi woid sa minult nõuda!

Kas sa oma Kaupot enam ei tunne, wöi ei ole sina
enam mu endine Leil i!



Leili loi oma silmad maha. Ta nägu höögas,
tal näisiwad sõnad puuduma.

— Sul on õigus, Kaupo, wasras ta wiimaks pool
hääletult. Ära pahanda oma nõdra naise üle. Sa
ei tea, missugune tahtlus tihti nörga naise südanies
aset wöib wötta, kes põletama palawujega o'na uiccft
armastab. Ja selles on targa kuulutused ja mu
oma kohutawad unenäod süüdlased.

^ Targad on ta ekslikud inimesed ja unenäod ei
lähe tõik täide, trööstib Kaupo. Asta ütle siis, mis
kohta on sulle targad ja unenäod halba ette kuulutanud?
ja mis jaob> oli sul nende kuulutust maja?

— Waja ei leidnud ma enesel tema tuulutust olema,
see tuli köit ilma mu enese soowita. Ma oleksin õnne-
lik, kui ma tema kuulutusi ialgi ei oleks kuulnud. Palu-
mata kuulutav mulle tark halba ja tahtmata töiwao
mulle unenäod hirmutust^- Ära wibasta mu nooruse
üle ^ ma ei woi teifeti ma pean tartma. Üksi sina
woid seda kartust kaotada, ja selle pärast tahtsin ma
sinult õiget wastust oina küsimise peale.

Ja mis küsimus sul siis südame peal on?
Noor naine otsis sõnu. Asi, mis ta ette tahtis

panna, näis wäga tõsine olema.
— Kaupo, tas sa ei olc ennast mitte muutnud?

räakisiwad naise huuled tasakeste ja kartlikult, nagu
tcaks ta ette juba, et jelle peale midagi ivastatakse,
mis talle walu wöib teha.

Kaupo naeratas.
— Jah, mu Leili, mu muutmine on see, et ma

igapäewaga wanemats lähen, ütles ta siis. Ja need



kriipsud, mis aastad mu näo peale wajutawad, teemad
sulle nii suurt muret?

-^ Kaupo, fa naljatad minuga kui lapsega. Meie
kõik läheme munemaks ja aastate kortsud ci tee ühegi
mehe nägu näotumaks, waid tostawao temast lugu-
pidamist. Ma mõtlen südame peale, kui ma muutmisest
räägin. Ma ci ole ial weel sinu käest küsinud, kas
sa mind ta armastad, ma lugesin seda su silmist ja
olin õnnelik selles teadmises, et sa mind ikka kui oma
südame sopra sallisid. Seda onnelift unenägu on minult
nüüd targa tuulutus riisunud. Sa pead mulle teda
jälle tagasi andma, muidu ei leia ma enam rahu, ehk
kisu tõsiduse käte mu silmade eest ara ja näita mulle
tõtt, olgu see siis ka nii hirmus kui ta on. Ara lase
mind kauem kähe wahel olla. Ütle, kas sa armastad
mind kui oma ainust abikaasat ehk on mind mu
pimestatud silmad petnud?

Imestades waatas wanem oma naise otsa, kelle
luured niisked silmad nagu palwetades tema peal
wiibisiwad, nii lapselikult, nii usaldades.

-— Mis muudatust oled sa minust siis juba leidnud?
tusis Kaupo ette heitma häälega, sa oled niisama sugune
naine kui kõik teisedki. Ma pidasin sind siiamaani
kõigist teistest sellepoolest kõrgemaks, et sa ialgi mu
armastuse järele ei ole küsinud, waid mind ilma sõna
töötuseta usaldasid. Aga kui igapäewasel inimesel on
sul ka õigus minult seda nõuda. Olgu siid, ma kus-
tutan sellega oma wölakohuse ja räägin siin need fönad
ivälja, mis mu süda mind rääkima ajab. Leili, sina



oled mu ainus armastuo, ja seda armastust tahan
ma sinu jaoks hoida, kuni mu süda wecl tuksub.

— Kaupo, Kaupo, sa oled hea, rääkis Leili sü-
gawa liigutusega. Ma teadsin seda, aga ma ei wöi-
nud teisctl, kui pidin neid sönu kord sinu suust kuulma.
Nüüd on loik tahtlus minust ladunud, ma olen jälle
röömus ja ei karda kdige pahemat targa kuulutust ega
toige inetnmat unenägu. Nccd on kõik tühi tolm, ma
tean et sa mind armastad ja mind ialgi maha ei jäta.

— Leili, kas sa seda ialgi wöisid karta?
Ma olin nii nõder, nüüd aga ei karda ma

seda enam. Ma tean, sa oled seda oma suuga ütelnud,
ja sinu suu ei waleta oma Leilile midagi.

Kaupo tõmbas abikaasa oma rinnale ja majutas
ta huultele pika, palama musu., Läbi onne pisarate
waatas ^cili oma mehe otsa.

Ja oma rahwale tahad sa ka ikka truiks jääda?
päris ta nüüd edasi.

.Has ka seda on sinu halwad ette kuulatajad
ütelnud, et mina oma rahma wasta truudust peaks
murdma? küsis Kaupo wastusc asemel.

Leili nikutas peaga.
Ja sina uskusid seda?
Ma ci tahtnud mitte uskuda, aga ometi, et

need hirmsad ette tuulutuse tondid mind sugugi cnam
rahule ei jätnud, hakkasin ma juba kahklema.

Siis on mu tohus ka siia selgust saata, rääkis
Kaupo pühalikult. Kuule, Leili, mis ma sulle töötan:
Niikaua kui meie jumalad wecl elawad ja meie nendelt
abi ja onnistust saame, nii kaua kui meie rahmas weel
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pead püsti tannab ja minu kutsumist kuuleb, nii kaua
tahan ma sinule oma armastust ja temale onia elu
ohwerdada. See on mu tõotus, ja kui ma seda peak-
sin murdma, siis langegu kõikide jumalate heldus
minust igawcstc ära ja nende wiha ja kättemaksmine
tulgu mu peale. Kõige oma kõledusega.

^ Miks teed sa mi rasket töötust; ma usun ju
sinu sõnu ilma töötuseta, manitses Leili.

— Seda töötust olen ma ju ammugi juba teinud,
mille juures üksi tähtis taewas ja waikne öö öhk pü-
hal ohwrimael tunnistajad on olnud. Nüüd on ka sinu
körwad seda kuulnud, ja sina oled esimene, tes seda
teab, mis mu südames liigub.

^ Head jumalad õnnistagu sind selle eest, rääkis
Leili liigutusega. Nüüd wöin ma sind rõõmuga minna
lasta, kuhu isamaa ja rahmas ja sinu wanema tohus
sind iganes kutsub. Oma rähmale ja jumalatele mng
minule ei kao sa kuskilt.

-^ Ja ara kao sina ka minule, Leili!
^ Ühe niisuguse mehe päralt olla, nagu sina mu

Kaupo oled, on naesele köige suuremaks uhkuseks, wastas
Leili soojusega. Sina oled mulle raske töötusega truuks
lubanud jääda, oota, ka mina tahan ühe weikse töötuse
teha. Wöta see weike taelaraha, mis ma oma kadunud
ema käest olen pärandanud ja pühaks mälestuseks ikka
oma taelas kännud, enesele märgiks, et sinu Leili nii
koua sinu peale mõtleb, kui ta süda weel wiimast korda
tuksub. Ma ei igatse ialgi muud, tui sind, mu Kaupo,
ja kui sind ta Maana käsi oma rahma seast ja minu
käte wahelt enne peaks tiskuma kui mind, mille eest



helded jumalad sind ise oma armuga hoitku, siis töö-
tan ma sulle siin pühalikult surinani truudust. Ni i
laua, kui eha öhtut ilustab ja köit hommikut teretab,
peab maailm Leilile seda auu andma, et ta oma abi-
kaasale, oma ainsale armastatud mehele wiimse hinge
tõmbamiseni truuks on jäänud, kui ka kõik ilma wäed
selle wastu pcaksiwad mässama. Hoia see höbc tükk
enese kaelas, ta on su naise mälestus. Tema tuletogu sulle
meele, mis meie siin mnc teisele oleme töötanud.

Kaupo maatas seda iseäralist taela ehet, nagu wa-
naste sõjamehed teda kandsiwad. Ta oli jnbakaunis
ara kulunud, aga siiski paistis tema pealt kuldikuju, wa-
nade Estlaste sõjamehe tugewusc mõttetult, selgeste silma.

Olgu see meie murdmata lepingu elaw meelde tule-
tus, ütles ta siis, surus Leili weel kord oma rinna
najale ja läks. — Nelja päewa pärast olen ma jälle tagasi.

Õnnelik kui lapsuke heitis Leili õhtul magama.
Targa kuulutusse! ĝa unenäo hirmutustcl ei olnud
tema kohta enam mingit mõju. Kõik oli tühi ja ilma
tähenduseta lohutaja.

Kaupot wöeti Ükskülas töige suurema lahkusega
wastu. Söögid ja joogid ning ehteasjad, mis ta ialgi
enne meel polnud näinud tatsiwao lauda. Tihedamalt
kui teiste eest lasti Kaupo eest joodama wtina karikas
mööda käia, mille hiilgaw sisu noore pagana würsti
töigc rõõmsamasse tujusse wiis.

Sellessamas tujus wiidi paganate wancm piwkopi
juurde, kes Theodorichi tema sõna täitmise pärast kütis
ning siis tema minna laskis.



17. Kaupo ja ristiuft.

.aupo oli piiskopiga üksi. Wähcm kui need kaks
meest ei wöinud küll kcegi ilmas enam kokku sün-

dida. M s oli weel noor mees, telle ilusast näost jul-
gus, trotslik meel ^ kartmata sodija wälja paistis,
kuna teise pead höbewalgcd juuksed katsiwad ning ta
palet lahked, isalikud silmad ehitasiwad. Noormees pani
seda maga imeks, sest kuskilt ei paistnud tigedus egä
werejänu wälja, nagu tema seda enesele ikka oli ette-
seadnild. Kuis wöis ta koigc suurem waenlanc onli-
t igi nii lahke ja isalik, nii tasane ja alandlik olla?

—̂ Kaupo, tuidas on sulle siin olek meele järele?
küsis ta pehmel leentoolil istet wöttes ning vagana würs-
tile teist niisama sugust tooli pakkudes.

— Ma leian nii wunist sõbrust siin, ,ust nagu ei
oleks ma wgugi risti-inimeste seas, wastas Kaupo.

" S u l on risti-inilnestcft halwad mõtted, mu
poeg, rääkis piiskop naeratades. Meie usk õpetab meile,
et meie iga inimest niisama peame armastama, nagu
ise ennast. Meie oleme loik wennad, kcs mcie üht Ju-
malat auustame, ja Tema on meie kõikide armuline
isa. Tema annab meile tõik, mis meie surelik ihu ehk
suremata hing tarwitab. Kcs Tema warju all elab,
see on ta julge test wacnlastc seas. T a on oma sula-
seid murdjate löukoerte keskelt ja lillisest ahjust peast-
nud, kust ühegi sureliku inimese nörk käsi enam peasta
ei jõudnud. Köit, mis maa peal elub ja liigub ja mis
meie kõrge taewa kulles näeme ja teame, on Tema loo-
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dud ja seisab ta walitsusc all. Tema on meile kõigile
elu annud, Ta käes seisob sellepärast ka meie elu ja
surm. Ta armastab inimesi kui oma lapsi ning tahab
neile, kes Tema lõpmata armastust ära tuimemad, kord
enese taewas igawest rõõmust elu anda. Kaupo, tas
sinu süda ei igatse ka selle elu järele, mis taewa õnnes
igaweste kcstab?

Ri^ti-mces, sa räägid armastusest su usk käsib
sind köiti inimesi nõnda sama armastada kui iseennast,
aga miks sinu mehed, kes endid ristiinimesteks nime
tawad ning sinu uiu õpetust pcaksiwad teadma, kui
wercjänuliscd kiskjad meie peale tulcwad? Miks ci pea
nad, mis su ust nõuab, wöi ci tea nad seda? Kus
on siin wcnna armastus, kui teie ühe süüta rahma peale
tulete ning nende niidud ja nurmed ning nende õued
ja ulsc läwcd nende oma wcrcga ära wärwite? On
see armastuse töö, kui teie wiletsuft ja ahastust luge-
mata perekondadele kacla saadate? Teie tulite kui woe-
rad siia, im'ic nchlvas wottis teid kui külalisi, kui oma
laugelt kõdu tulnud wendi wa5tu ja nüüd kajab igast
majast ja rajast ainult hädakisa meile tornm. Teie
ilusad sõnad pole muud kui pettus ja teie rinnas elab
walskus ja tige kawalus.

Pimestatud pagana würst, rääkis piiskop kur-
nalt nooremehe otsa waadates. Su silmad ei näe mitte
õieti. Kas wcrewalamised sünoisiwad üksi meie risti-
inimeste läbi? Kas teie ci üritanud neid nuhaie oma
sönamnrdmise läbi? Kes oliwad need, kcs riswusku
wastu lubasiwad wötta ja Tema seadusi pidada ning
enestele ristiwett pähe lasksiwad paima, aga siis ometi
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ikka jälle kõik ara hcitsiwad ning oma pagana usu juurde
tagasi pöörsiwad? Kas wois meie elaw Jumal enele
teotust neile kätte maksmata jätta, kes kõiki patusid
tolma ndama ja ueljandama polweni nuhtleb? Mis nendele
osaks sai, oli Jumala karistus nende oma süi pärast.

Piiskop, sina teadsid seda juba, miks lasksid
sa siis paganaid ni i kaugele wiia, ct nad sinu Jumala
wiha ära teenisiwad? Meil on ise oma jumalad —
lase meid rahulikult neid auustava. Meie oleme nendega
rahul, ei taha teie käest midagi — ärge nõudke teie
ka meilt midagi — siis on Mk tülid lõpnud ja ahas-
tused otsas. Nüüd saawad need waescd, lcs sinu i lu-
said sönu uskusiwad, kahclt poolt koristada: Meie
oma jumalad nuhtlcwad neid sellepärast, et nad neile
selga pöörsiwad, sinu I nma l selle eest, et nad temale
truuks ei jäänud. Mit t ' tõukad sa meie r.hwaft ni i-
suguse õnnetuse sisse?

^ S inu jumalad ci jöua kellegile ei hcad teha
ega kurja kätte maksa, kõneles piiskop sügawa tõsidusega.
Nad on surnud, eluta olemused, kelledel mingn wöinmst
ei ole. Jäta maha nende aunstamine, saa risti-inimeseks
— meie kõik wötamc sind tui oma wenda meste sekka,
aitame sind igas litfikuses ja jagame sinuga köit head,
mis ristiusk annab. Ja toigc maa pealiste kasude
järele saad ia selles usus meel igawest elu, mille röomu
ja i lu ülski keel üles ei oska rääkida. Meid ci ole
mitte jänll paganate were järele siia ajanud, waid
armastus nende wastu. Kõige kõrgema oma käsk on
see. mis meid siia ajas, teile oma usu igawest walgust
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näitama ning teie hingesid tulemast hukatusest peast ma.
Kaupo, mis hoiab sind m usus tinni?

Kuidas pean ma neist jumalatest ja neist pü-
haist huedcst lahkuma, keda mu isad on kõrgeks pidanud
ja ncitt önnc ja onnistust saanud?

Km su wanemad eksisiwad, tas pcad sa sii^
nende eksitust järele tegema?

— Nõndasama woin ma ka sinult küsida, wastas
Kaupo. Nõndasama hästi wöid la sina oma usuga
eksituses olla, nagu sa minu usust arwad.

^ Ei, pagana würst, meie usus tunneb iga üks
ise seda ära, mis ta usub ja kui sina tema sala anded
tätte oled saanud, siis ei niöi sa kõige selle juures
enam silmapilku tahe wahel olla, mis ma sulle nüüd
räägin. Aga niis annawad sulle surnud jumalad, kcda
teie ise olete teinud? Kui neil wüimust on, miks lask-
siwad nad siis risti-uslu nii kaugele uünna — miks ei
ajanud nad meie tööd köik nurja jn mits ei nuhelnud
nad meie uw-kuulutajaid, kes teie Pühad Hiied ära
häwitasiwad? Kosta mulle, Kaupo! V

^ Ka minule on nende heldusXteie wastu aru-
saamata, wastas Kaupo silmi maha luues.

Piiskop naeris.
^ Nende heldus on nende woimctus. Teie olete

mitu lahingut ristirahwa maotu pidanud — teid oli
mitu korda rohkeni—tui tcic asi oige oli ja teie siiski
woitu ei saanud — mis jumalad necd siis on, kes nii
halwaste oma auustajatcga ümber käiwod? Kaupo, jäta
see rumal usk maha, et nemad teid ialgi aitawad. Teie
sodite üksi, teie junwlad on surnud, wönnetumad asjad,



142

teie palwed ja ohwrid on asjata. Kahkled sa weel
selle üle?

— Ja kui ma selle üle ka enam ei kahkleks, rääkis
Kaupo segaselt ja nagu häbenedes, teie usku ei wdi
ma siiski wastu wötta.

Piiskopi auufal näol läikis röön». Tema waötanc
oli wöidetud. Ta nägi ära, et ta jumalad tühised,
wöimetumad asjad on, lelledelt kccgi abi ci saanud.
Kui ta ka usu wasta matmises wcel tõrkus, pool wöitu
oli risti-usu ülemal ometi käes.

Mõtle meie usu ära rääkimata kõrgete ja kallidc
andede peale, kõneles piiskop lahke ja waiksc häälega.
Sa tead, poeg, juba omast usust, et inimese hing ialgi
ära ei sure. See on oige. Teie uw järele läheb ta
maanalasfe, kus mingit roömu ega ilu ci ole — aga
meie usu järele tõuseb pärast surma iga hea ja waga
risti-inimese hing taewasse, kus ta lõpmata onfuses
igaweste pühade seltsis elab. Seda önsust w?ib ainult
see kätte saada, kes meie usku on. Miks ei taha sa
taewa onnistust ja paradisi igaweft onsust wastu mötta?
Mulle teeks see lõpmata walu, kui sa peale surma
pöörmata meelega põrgu lõpmata piina sisse pead minema.

Waga halli peaga wanakese kurb, osawotlik hääl
äratas usaldust nooremehe südames ja mõjus rohkem
kui kõik ta seletus.

-^ Ma hakkan sinu lönu uskuma, auus hall pea,
rääkis Kaupo, aga siiski ci wöi ma ristiusku heita —
ma ei tohi

— Miks mitte? Kcs peab sind meel su pagana
usu kulles kinni, kui tema tühjust ära oled tunnud?.
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Minu rahwas. Ma töötasin tema eest surmani
wöidelda, tema onne ja head taga nõuda, oma isadc
jumalate ja nonde pühade hiicde eest köigi wastu wälja
astuda, kcs nendesse pcats puutuma. Ma teenin oma
rähmast — ma pean tema pärast oma uiule truuks
jääma — ja oma sõna ma ei murra.

Sinu söna pidanust ma kiidan, aga lui töötus
mitte oigel paigal ei ole, siis ole sellest taganemine
söna murdmine, waid ühe mõtlemata sammu paranda-
mine. Inimene eksib nii kaua tui ta elab, ja ümber-
pöörmine eksiteelt ning wigade parandamine ei ole kel-
Icgile häbiasjaks.

Oma rahwa eest seismine ei ole ialgi eksitus
ning sellest töötusest taganemine on põlastuse waärt
^a teotaw ara andja töö. Niisuguse nimega ei pea
mind ial leegi hüüdma.

Aga Kaupo, sa mõistad mind woerctt. Sa oled
oma rahwa wanem — nende hea lüekäigu eest muretse-
mine on sinu asi. Just seda pead sa ta tegema. Risti
usk ei kisu sind rahma kestelt ara, waid paneb sind
just weel tema sekka tööle. Ka terwe su rahmas peab
kord ennast rihtida laskma ning sinna maale miinune
saab sinu tööks. Sel wiisil woid oma rähmale kõige
rohkem käsu saata.

— Minu rahmas nõuab minult hoopis teist asja.
Mis M ?
Et ta waenlased, ristiinimesed köik maalt wälja

iaalsiwad aetud.
^ Ja seda loodad sa teha wöida?
— Teid on weike seltskond ja paganaid on palju.
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— Kaupo, ära eksi mitte. Meie abimees on r ist i-
usu Jumal, kes ialgi awitamises ei wäsi ega lcllc
söjawägi ialgi ei lõpe. Ära wcntmise peale ci maksa
mõteldagi. Ristiusu maa on suur ja lai ja igalt poolt
nwolab siia rauoriioes sõjamehi lokku. Kui teie ka
ühed ara peatsite wöitma. kaS usud, et teie siis juba
wöidumchcd olete. E i , teised tulewad jälle, ja teie
olete ikka ühed. Kui kaua jõuate te oma wcikse hulgaga
wastu pnnna? Teie langete kord ikka. Mida suurem
wastu panek, mida kangekaelsemalt teie oma usust kinni
peate, seda rohkem häwitab see teie maad ja rähmast
ning seda õnnetum on teie ots. Rist i u'k laguneb
laiali üle maailma. Kes ta armu häält ei kuule, peab
hirmu häält kuulma. Ta on wöitja igal pool, kuhu ta
kord oma jüngrid saatnud. Kui sa oma rahwale oige
würst tahad olla, tes tema eest elu annab, siis heida
enesest oma pagana usk ja wöta r ist i usk wastu, mis
tõik warandused kätte annab. Sa seisad kahc teearu
peal — ühel pool pagana ust kangc kaelsete paganatega,
kcs ise oma õnnetuseks ja hukatuseks sõda teemad, ja
teisel pool risti-ust kõigi oma maapealiste ja taewalistc
lõpmata warandustega ja lugemata sõjameestega. Ühel
pool seisab teic meele ära heitlik wastu panek, aga
julge ja kindel wöidu laotamine — teisel pool önnclit
ja taunis elu, ning pärast maapealse elu lõpetust wecl
igawcne önfus ülewel taewas. S a oled wancm Kaupo,
sa oled rahwale töötanud head teha, siin on walioa
— kumba wötad nüüd enesele? Kas tahad oma rahwast
orjuse ikkes ehk nende luid metsasid ja teeäärseid mööda
oma hallitud põllu mulla peale luitumas näha wöi



— 145 —

heidad ise risti-usku ja keelad sellega kõik werewalamised?
Enne kui ma su otsust kuulda tahan, tuletan weel
sulle kord meelde, et mina sinu enese ja su rahma onne
parast wiimast nõuan. Oled sa risti-inimene, siis pole
sul ial mingit häda karta. Tahab sulle keegi liiga
teha, siis oleme meie sinu kaitsjad ja ta ührgilc su
rahma liikmele ei tohi midagi paha sündida, tcs heaga
meie usku wavtu wötab. Jääd su kangc laelseks, siis
waata ise, kuidas malmis saad! Sinu enese jätan ma
siia ning su rahwa pmle läheb minu wügi, ning enne
kui nad öö unest ülro ärkawad, on nende majad põlema
pandud ning elama Jumala teotajad armuta ära tape-
tud. Aga, laps, sa uäcd, mu pea on walge, ma olen
ilmas juba valju wiletsust näinud ja ci tnha mitte
enam uut wilctwst näha. Ma palun, et sa mõistlik
oled ja ennast heaga poörda lased. Valjusega seda
teha oleks mul ju wömmst küllal:, oga ma näisin
kõige suurema röönuiga kui mu sõnad sinu südamesse
olcksiwad jõudnud tungida ning sind seda sammu astuma
liigutada, mida sa mlgi pärast kahctsema ei saa. —
Nüüd ootan ma su otiust, Kaupol

Pagana würst oli wöidetud. Ta nägi ära, et piis-
kopil õigus oli. Kui sel wiisil oma rähmast ligidal
olemast hukatusest enam peasta ei wöinud, tciscl wusil
polnud see tema arwamise järele tüll enam moimalik.

-^ Piiskop, rääkis ta pehme häälega. Sa oled mu
südame wöitnud. Olgu siis, ma heidan risti uskuja
tahan kui nsl i inimene oma rahwa tasuks tööd teha.
Tee mind risti-inimeseks — ma heidan enesest, mis ma
si maale üle tõigi asjade armsaks ja talliks pidasin.
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Jumal olgu liidetud, hüüdis piiskop liigutusega.
Sa oled minu suu läbi oma riiki ühc tähtsa mehega
suurendanud. See peab sinu uoorele riigile siin maal
käsuks tillema.

Kaupo lahkus piiskopi majast kui ristiinimene ja
piiskopi sobcr.

Munga toimetused.

Hcs weikses, aga wäga ilusaste ara ehitatud toakeses
Üksküla kindluses istus üks noor naisterühmas

sügamas mõttes. Ta peenikesed, walgco sõrmed
mängisnvad siidi salli narmastega, mille otsad kaela
pealt tulles ta kärmestc tuksuwat rinda katsiwad. Üksi-
silmi waatas ta aknast wälza, nagu ootaks ta keoagi
enesele külaliseks. Aga siiski ci näinud ta nõnda niälja,
nagu wöiks ta oodetud külalist wastu wötta. Ta silmad
oliwad märjad ning pöskctel hiilgasiwad suured wec
piiskad nagu kastc tilgad, ning kaswasiwad aega mööda
ikka suuremaks ja raskemaks, sest nende hallikad oliwad
neiu selged, ilusad silmad.

Mis üle ta kurwastas?
Kellele ta seda ütles!
Tasakest: koputati ta ukse pihta ning tohe selle

järele laks lahelt poolt siidi kaardinatega käetud tiiwuks
lahti ning üks pila musta riidega mees astus sisse.

Neiu ei olnud sisse astujat kuulnud, sest ta jäi
liikumata oma pehme leentoolile istuma. Natuke aega
seisis sisse astuja wagusi ukse körwal ning wahtis tähele
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pannes naisterahwa otsa. Tema terawa silma eeft ei
jäänud pisarate ojad ega paisuma rinna rahutumad
tuksumised marjule.

Ta köhatas.
Neiu kargas ehmatades üles ning waatas ukse poole.
— Isa Theodorich, hüüdis ta siis imestusega ning

Pühkis ruttu oma niisked silmad pehme siidi salliga
kuiwaks. Siis on ikka tõsi, mis inimesed rääkisiwad,
et sa Roomast tagasi oled.

— Jah würstinna, ma olen oma teekonnalt tagasi
ning tulen nüüd tohe sind waatama, oli preestri
lahke w^stus.

^ Ma olen röömus, et sa mind ära ei unnanud.
Ncita istet, isa Theodorich ja räägi mulle ka oma
Rooma reisist.

Preestcr naeratas.
- Rooma reisist toon ma häid sõnunud ja ma

rõõmustan, et ma ka sulle oma maalt weel paremaid sõnu-
mid wöin tuua.

Neiu waatas küsides preestri otsa.
— Sinul on meie omalt maalt häid sõnumeid —

ja minule? Mis sõnumid need on?
— Kas sa tunned weel Kcmpot? küsis munk ja

Mao tas tawala naeratusega tütarlapse silmi.
See läks näost punaseks ja löi silmad maha.

Liiwlaste wanemat ^ - paganate würsti?
— Iab!
— Tema peastis minu kord uppumise surinast ja

"m seltsilised paganate käest.
Ja sina mõtlesid praegu tema peale!
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^ Kas sa mind pihile tulid wötma, isa Theodorich,
et nõnda tüsid, rääkis neiu natuke äritatult.

Ei mitte, lapsuke, ma ci küsinud, maid arwasin,
et sa nõnda mõtlesid.

— Ja kui see arwamine ka õige on, mis wöid
sa mulle selle pärast — mis wöin n,a ise selle wastu teha?

—- Sina armastad teda?
- Sul on õigus, preester, rääkis tütarlaps murtud

häälega. Ma armastan seda pagana würsti: ma ci
taha seda sinu eest mitte salata. Tema ei lähe mul
mitte meelest ara. Usu, isa Theodorich, ma tean küll,
et see patt on, ma olen Jumalat, püha Maarjat ja
köili pühasid silma mees palunud, et nad minu nii-
sugusest hirmsast kiusatuseft peastatsiwao, aga ma tunnen,
et ta pilt ikka weel sügawamalt ja kindlnmalt minu
südamesse wajubH Ma ci saa, ei jõua, ei woi teda
mitte sealt wälja kiskuda — mu süda lõhkeb meele
ära heitmises ja ahastuses — ma olen õnnetum kui
ükski teine neiu ilmas.

Ta ei jõudnud pisaraid tagasi hoida— needwoola-
siwad ojana.

Würstinna, ära nuta, trööstis Theodorich liigu-
tatud häälega. Mina toon sulle ju häid sõnunud. Kaupo
ei ole enam pagan.

^- Kaupo ei ole enam pagan! kordas neiu preestri
otsa waadates nagu ei saaks ta sellest aru, niis need
sõnad tähendawad.

— Jah, Kaupo on ristiinimene, ta on ristitud.
— Teda armastada ei ole enam patt.



^ Kas see tösi on, maga isa, nns sa räägid? küsis
neiu juure elamusega.

— Würstinnci, miks peaksin ma sulle maletama!
Nüüd on ta meie seltsiline, meie sõber ja meie nimetame
teda oma wennaks. Ta on rifnmise wce läbi ns t l -
iniinefekü pühitsetud.

^ M is aitab see minule — la on riswnnmenc,
nnnu armastus tema wastu pole ka enani patt — aga ^

Neiu kogcles ja jäi siin häkiytc seisma.
— Aga sa ci tea, tao tema sind omale abikaasaks

wötab? arutas kawal mmil edasi.

— Nõnda just ci tahtnud ma ütelda, kogeldas

Barbara segaselt edasi.
Üks köit, kudas M ütleoa tahtsid, aga ast on

ikka seesama. Ega sa teda paljalt armastada ei taha
— sel pole ju mingit mõtet, mina ütlen suue siin, et
nüüd toige suureni nwit käes ou ja töötan, et sa
Kaupo abikaasaks pead saama. Enne kui lumi maad
katab, oled sa tema ja tema sinu. î asc mind selle eest
hoolt kända — ära muretse enam ise nudagr. Ma
ci tule mitte enne tagasi, kui ma sulle häid sõnumid ei too.

— Oh lm hea sa oled, isa Theodorich, rääkis noor
naiste rahmas roömu liigutusega ning tõmbas preestri
kuiwatanud käe oma höögawate roosi huulte niasw.

Munk läks rahulolewa naeratusega wälja nmg MUs
noore tütarlapse üksi tema onne unenägudesse. —

Theodorichi esimene käik oli nüüd Kaupo juurde,
tellc südame ta oma üli suure lahkusega warstt enesele
oli mõistnud woita.

Uus risti-inimcne istus oma uute ,oprade keslcl
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ning maitses nende kuld kurikatest tallist marjawüna.
Ta pea oli soe ning liitis täie suuga lõbusat elu risti-
inimeste seus. Theodorich istus tema wastu lauda.

— Würst, kas sa kahetsed oma risti-usku heitmist?
küsis munk kõige suurema lahkusega.

^ Min ma kord olen töötanud, seda ma pean,
wastas Kuupo. Mina olen röömus, ct ma risti-uHku,
wastu wotsin. Nii lõbusaid silmapilkusid, kui siin teie
keskel, ei ole ma weel ial enne ära elanud. Teie
nimetate mind wennakö ja näitate ka tegudega, et mind
selleks peate, milleks nimetate. Oma elu ja werd tahan
ma selle löbrme eest tellc ^ohwerdada, kõik, kõik, mis
mulle armas ja tallis on, kui risti-usk seda nõuab.

— Ristiusu kõige kindlam söna pidamise pant on
wanne, rääkis preester nüüd pühalikult. Wandcs töötab
inimene, et ta oma hinge õnnistuse, mis risti usk talle
annab, enesest ära heidab ning igawest hukatust kustu-
mata põrgu tules oma peale wotab, kui oma wannct
peaks murdma. Kas sa wöid siin niisugust wannet
selle peale manduda, ct sa kõik, mis sulle siiamaale
püha ja kallig on olnud, walmis oled ohweroama, kui
risti usk, sinu uus ainult õndsaks tegew usk nõuab?

— Minu wara ja olu on ristiusu teenistus,
wastas Kaupo ning ta wäsmud silmadest maitus weel
waimustufe tulule. Köit tahan ma selle eest teha.

— Siis sa maimud?
— Jah, olgu see esimene lombe, mis ma risti-

usus teen. Kui pagan pidasin ma töötust, kui risti-
inimene wannet, kui fee köwem on.
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Munk luges talle wande sõnad ette ning Kaupo
pidi neid järele ütlema.

— Kui ma seda oma wannct ei pea, siis nuhelgu
mind elaiv Jumal selle eest lasku mind nii mustaks
minna tui süsi, nii kuiwaks kui maamuld, nii köwaks
tui kiwi ja nii luiwaks kui kepp; ja ara neetud olgu
mu naine ja minu lapsed ja mu loomad ja mu wilja-
wäljad siin ajalikult ja seal igawcytc — aamen!
lõpetas Kaupo oma wannct.

Precster oli sellega'rahul. Ta andis oma seltsi-
listele märku, et ta nüüd mandujaga üksi tahab olla.
Need kadusiwad ka warsti ükshaawal ara ning Thco-
dorich jäi Kaupoga üksi.

— Nüüd oled sa täielik risti-inimcnc, rääkis prees-
ter rahulikult. Sa oled wandcga tõotanud kõik risti-
inimese kohufed oma peale wötta ning inimeste ja
Jumala nuhtlust enesele palunud, kui sa sellest üle
peaksid astuma.

— Jah, seda ma tegin.
— See on hea — ristiusu orjused ei ole mittc

rasked, kui kangekaelne ja uskmata meel neid ise ene-
sele raskeks ci tee. Mul on kõhe sulle üht tohust
meelde tuletada, mis risti-usk sinult nöuab.

Mis see siis on?
Ja sa lubad ka seda taita?

— Ma olen ju köit täita lubanud, nönda siis ka
seda. Mägi aga ära.

— Olgu siis, kui sa seda nön.'d. Ri<ti usk ei
luba abielu pagana naisega.

Theodorich waatas selle juures terawaste wanema
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silmi. See kohmetas selle üle ära ning waatas sega-
selt enese ette maha. Ioowastawa joogi waimustus
oli ühe korraga pcast ladunud ning selge mõistus asus
asemele.

— Ka minu naine peab risti usku wastu wötma,
wastas ta natukese aja nmwituse järele.

Theodorich pigiötas mokad kokku ning ei wastanud
mitte kohc. Tal nais selle pcalc raöke sõna leida olema
ja ometigi oli tal eesmärk selgete silmade ees, millest
ta mitte ci wöinud järele anda.

— Kas sinu naine wötab risti usku wastu? küsis
ta wiimats rahulikult.

— Ta saab küll kowaöti oma pagana usust tinni
hoidma, uga järele piab ta ikka andma.

— Kuidas on ta siiamaale ristiusu wastu olnud?
— Palju langemalt kui mina hoiab tema oma

usu pühadusest kinni.
— Kas sa wöid selle peale julge olla, et ta töestc

ristiusku wastu wötab?
— Ta peab seda tegema — ta armastab mind

ja ma loodan, et ta armastusest minu wastu risti^
usku heidab.

— Jaa söbcr, siis ei olc ta itta meel oige ristib
inimene, kui ta usku mitte usu eneic, maid armastuse
pärast oma abikaasa wastu ehk mõnest muust põhjusest
wastu mölab. Ja niisugune inimene ei kõlba sulle
kui risti-inimcscle naiseks. Sa pead ennast temast
lahatama ja ühe ristiusulise naiseks wötma.

— Mina pean oma naisest lahkuma! hüüdis Kaupo
kõhtudes. Seda ma ei tee ialgi.
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Preestri nägu läks waljuks. Lahke, sõbralik naera-
tamine oli tadunud.

— Tuleta meelde, Kaupo, mis sa hulga ees wan-
dega töötasid - köit ohwerdada, mis sul armas ja
püha, kui seda risti-usk nõuab. Ja ristiusk nõuab,
et sa oma pagana naiie enesest ära lükkad. See on
esimene asi, millega sa oma wande pidamist pead näitama.

— Ma olen töötanud oma naisele surmani truuks
jääda, raalis Kaupo poole häälega.

Preester naeris.
— Kus oled sa seda töötanud?
— Kõdus, tema kuuldes.
— Mis sa kui pagan töötasid, sellel töötusel ei

ole risti-inimese kohta mingit mõju. Ainult need
tõotused matsawad, mis Jumala nimel tema sõna kuu-
lutajate ees pühitsetud köhas tehti.

— Aga ma armastan teda.
— Sa mandusid ju kõik, mis sul armas ja püha,

ohwerdada, kui ristiusk seda nõuab — ja risti-usk nõuab
seda.Wöi tahad sa esimesel proowil walewandujaks saada?

— Nii hirmust nõudmist ei mõistnud ma mõtelda.
— Kaupo, sa nimetad seda hirmsaks, mis sa ise

hea tahtmisega töötasid.
— Aga kui mu naine ristiusu wastu wötab, tas

ma ei wöi teda siis enesele pidada?
— Ara ole rumal, würst. Sa pead uueks

inimeieks saama ja köit wana enesest ära heitma. Mis
õnneks pead sa siis seda, et sa ennast ühe naise külge
köidad, kellega sa mitte ristiusu tõmbe järele ühte ei
ole pandud. Risti-ust ei tunne muud kui laulatatud
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naist, ja et see sulle laulatatud ei ole, siis oled sa praegu
waba ja wöid enesele ühe naise wötta, mis sinu kohane
on, kes sind wccl rohkeni armastab ja sinu ajalist elu
sulle löbusciks ja kallits mõistab teha. See on kui
roos ohaka körival. Heida enesest pagana kangekaelus
ja mõtle oma wandc ning ristiusu nõrkemata nõud-
mise peale. ^ < ^ ^^^^

— Aga mõtle sina, preester, et selle läbi üks ilma-
süüta inimene kõige sügawama öilnetuse sisse saab lüka-
tud. Nõuab seda ta r ist i usk?

— Kui siin õnnetusest woib rääkida, siis ci lükka
mitte sina teda selle sisse, waid tema ise. Ta ci wöta
ialgi ritzti-usku wastu, waid lükkab usu ja niisama ka
sinu enesest tagasi.

— Seda ei tce mu Leili ialgi, et ta minu enesest
ära lükkab.

Meie wöime tohe järele tatsuda. Saada enese
ristimisest fona koju ja aota, mis wastust sa temalt
selle peale saad. See on kerge asi aga ka julge katse,
mis selgust toob. S i i s saad ju näha. Oled sellega
rahul.

Kaupo nägi, et tal midagi muud nöuu üle ci jää-
nud ning andis järele.

— Olgu, preester, kudas sina tahad.
Rõõmuga hakkas Thcodorich Kaupo käest kinni ja

pigistas seda tugewaste. Ometi oli uuel ristiusulisel,
nagu puhuks sealt malts, külin öhk wastu.

Ma tahan kohc sõnumit saata, rääkis ta. N i i
saua jääd sa siia warsti peab sul teadus tagasi
olema. Kui tema r is t i usu õnnistuse enesest ära tou-
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kab, siis oled sina kõigest lahti, mis sa talle oled töö-
tanud, ehk ristiusk sind sellest seaduseta tõotusest küll
muidugi juba wabals on teinud. Sina pead elus
palju parcmmc elama, pead enesele palju parema naise
saama usu mind, ,öber, ma soowin sulle südamest
head. Üks risti-usu neiu, auusast ja suurest sugust,
on oma silmad sinu peale heitnud — ta on ilusam ja
parem kui ükski naine metsliste paganate seast. Selle
pead sa enesele naiseks wötma.

— Kes see on?
— Sa oled ta kord jõest wälja toonud, kui su

rahwas teda ja ta seltsilased Koiwa jötke ajasiwad.
Mäletad weel?

Kaupole tuli see ilus risti-usu naisterahwas meelde,
kes sojuste ta kätt pigistanud.

— Kas sa nüüd pead oma wannet, tui sa oma
naise üle sõnumid saad?

— Ma pean! oli ta lühike wastus.
Preester rõõmustas tui lapsuke. Warsti läks ta

wälja ning saatis ühe oma truudest sulastest Kaupo
todu. Kaua pidas ta enne sellega nouu, mis tal teha
tuleb ning mis ta tagasi tulles peab Kaupole teatama.

Siis öerus ta käsa 4- kõik läks, kuidas ta tahtis.

19. Pettuse paelus.

l j , seljas päew Kaupo ära minekust saadik oli möödas.
Leili istus ja ootas abikaasa tagasi tulekut. Ta

teadis, et ta mees sõna peab, ning pandiks antud



Saksa rüütlid linnas lmksiwad tcda julaMc loota, ct
talle õnnetust ei wm sündinud olla.

Ukse kääksumine kuulutas käimist. Rilttu tõusis
noor nanu oma istmelt ning ritttas eestuppa oodatud
abikaasal wastu wötma. Aga onui i,neotujeks leidis
ta ühe hoopis wöera mehe eest.

— Kus nwin ma Kaupo abikaasaga kokku saada?
küsio ta kangcs ,^iiwi kcelco.

— Kui su! temaga rääkimist mi, siis räägi! Kaupo
abikaasa kuuleb.

><as sina see olod?
— Mina olen ^ei l i , wauema Kaupo abikaasa.
Wocras waawH nagu ilncütades Leili peale. Selle

i lu tegi ta silmnähtawalt tohrmtuktz. Nagu kerge
õhuke kaastundmnscst käis ta üle näo, aga kaduS jällc
niisama ruttu naqu ta tulnud.

- Ma tu lm su abikaasa Kaupo nimel, rääkis ivöcras.
Tema saatis mind.

— Miks ei tulnud Kaupo ise? Täna on ju sce
päew, mil ta pidi tulema.

— Tähtsad asjad hoidsiwad teda kinni ^ ta ei
woinud mitte ifc tulla.

— Ega talle imetust ei juhtunud?
— Ei , õnnetust mitte.

Kaü ta Ükskülast ära on saanud?
— Seal ei pea teegi teda kinni - ta on waba

ning korjab praegu omale mehi tapluse tarwis. Ta l
on praegu nöuu waenlase wastu wälja minna, mitte
oma linnast, waid kaugele siit. Et linn siin nii kaua
mitte üsna julge ei ole ja et ta sind laotada ei taha,
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sus laseb ta sulle minu läbi teuda anda, et sa siit
mõneks päewaks marjule läheksid, kuni kõik kartus
möödas on.

Leilile tu l i see imelik käjk wäga kahtlanc ette.
Tema malewa on ju siin miö wage korjab

ta mujalt? küsis Leili.
— See saab siit ka tema käsu peale mere poole

minema, kus söda tulemas.
Kui föda siin ligidalgi ei ole, mi5 kardab ta

siis minu eest. Mina jään siia ja ci lahe mitte ära.
Aga lu i ivacnlased ka siia pcaksiwao puutuma,

mis tahad sa üksi siis teha, kui sul abi ei ole. Kaupo
laotab sinu ja sina Kaupo. Kas sa ni i wähc abielu
õnnest lugu pead?

^eil i mõtles mähe aega järele ning küsis siis.
- Kes seisab mulle selle eest, et sa Kaupo käsul

tuled ja et see tema tahtmine on?
Et ma Kaupo juurest tulen, seda runnistagu

see kaclaehc. Kas sa seda tunned?
Nende sõnadega wottis ta bobcdase rõnga taelast

ja hoidis Leili ees. See tundis oma tingituse esimese
pilguga ära ja hüüdis röömuga!

Nüüd ma näen, sa tuled mu abikaasa juurest.
Tema on sind saatnud. Räägi, mis ta sulle ütles!
Ma tahan kõik karwa pealt täita, mis tema käscb.

Wöera näost käis rutuline röömuläigc üle. Ta
ei jõudnud seda tagasi hoida. See oli nagu lühike
wöiduroönm naer, mida teised ei tohi näha. Ta nägu
läks kõhe jälle tõsiseks, nagu täidaks ta ainult teise
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käsku, ilma et see temasse puuduks, kas seda kuulda
wöetakse ehk mitte.

— Sinu abikaasa käsk on nõnda: Mina pean sulle
tema sõna wiima, et sa ennast hoiaksid ja mõneks päe-
wats kõdust ära lahisid, ni i kaugcle, kust waenlased
sind enam üles ei wöi leida. Kui köit kartus möödas,
siis tuleb ta ise sillle järele ja toob su koiu. Tema
ei wöi mitte ni i kaua rahul olla, kui ta sind julges
köhas warjul ei tea. Näljas ootab juba üks sõjamees
hobuscga sind, kes sinu warjiile peab wüma ning siis
otse tohe Kaupole sinu warjupaigaft teadust wiima.
Aeg on lühike, tema tahtmine on, et sa tohe täna ohtu
pimedas weel teele lähcd. M is sõnumid pean mu Kau-
pole tagasi wiima?

Wöeras ootas wastust. Leili oli weel kord kähe
wahel, aga sce tahtlus testis ainult silmapilgu, siis
oli kõik möödas.

— M s Kaupo käsib, seda teen ma wiiwituseta.
Ma tean, et ta ainult seda tahab mis mu heaks tuleb.
Wi i talle mu ternmed, hea sõnumit, ja ütle, et ma
teda igatsusega seal ootan, kuhu tema teener mu wiib.

Hõlpsamalt kui mees ette oli arwanud, läks asi
korda. Röomus selle üle waatas ta tuksuma südamega
pealt, kuldas noor naine ennast tundmata teele mineku
wastu ette malmistus.

Kuidas wöis ta aimata, et ta hirmsa pettuse oh'
wer o l i !

Keegi ta ligematest teenritest ei teadnud muud kui seda,
et ta ühe wöera mehe seltsis öösi pimedas wälja lats,
ning enam tagasi ei tulnud.



Kopli aja juures ootas teda üks hobune ning ratsa-
mees. Sõnumi tooja aitas ta hobuse selga, sosistas
ratsanikule rutuga mõned sõnad korwa sisse ning saa-
tis nad nitz minema. Kui körwad enam tabja müdi-
nad ei kuulnud, pööris ka tema ümber ning tadus
warsli ööpimedusesse, oma korda läinud kawaluse üle
röömu pärast käsa rcrudcs. —

Terwe pika sügisise öö otsa söitsiwad Leili ja ta tee-
juht mööda metsa aluseid teesid ning metsas, enne tui
wastu hommikut lügawas metsa sees ühe üksiku hurt-
siku juurde jöudfiwad. Leil i l ei olnud aimugi sellest
kui kaugcl ehk tutz! pool see hurtsik tema kõdust seisis,
sest pime tahteta öö ja kange wasimus tegiwad ta
üsna segaseks.

— Si ia jäc nii kaua, kuni Kaupo su järele tuleb,
rääkis ta seltsimees tumedalt, kellc häält ta siin esi-
lNest korda kuulis.

— Kas siin ta inimesi elab? küsis Leil i .
— Praegu oled sa siin üksi.
— Ja sina lähed siit kõhe Kaupo juurde?
— Jah, ümises ratsanik.
— Ütle ta sina talle, et ma teda igatsusega siin

ootan. Tulgu ta ni i ruttu kui wöib. M inu tcrwi-
tused ja palived olgu sojas ta saatjad.

Ratsanik kadus pimeda metsa alla. Natuke aega
sulatas Leili hobuste kabja padinad pehme sopa sees
5ing astus siis pimedasse hurtsitusfe, kust talle tume,
imbunud öhk wastu lehkas.

Ta oli sellega rahul ja ei nurisenud nutte — sest see,
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kes teda siia saatnud, oli ju tema Kaupo, keda ta üle
kõige armastas. M s tähendas see iluta ja kolc elu
selle onne wastu, mis teda lühikese aja järele ootas!
Armastus kannatab tõik ja lootus maalib ilusaks köit
kõledad korkad.

Waene Leili! Ta ei kuulnud mitte missuguse saadan-
liku naeratusega ta teejuht siit ära ratsutas.

Rahutult ootas Kaupo sõnumid kõdu poolt. Aja
pärast oleksiwud nad tagasi pidanud jõudma, ja selle-
pärast kaswis ta üritus iga silma pilguga. Ta nägi
juba seda kohlunud nägu, mis Leili tema ristimist
kuuldes tegi, oma waimu silmade ees, tuulis neid
walusaid manitsusi, milledega ta temale sõna, töötuse ja
truuduse murdmist ette heitis ning kahetsus, sügaw,
walus, rohuw kahetius langes ta rinda. Ta oli waen-
laste seas. teda wöeti siin kui wenda wasta, pidi ta
nende seast põgenema? wöis ta nende wastu oma ras-
ket wannet murda? Ta tundis isegi ära, et paganate
wöitlemine ristiusu wastu asjata on — neile tuli uut
wäge ühte puhku juurde, kõigil oliwad paremad sõja-
riistad kui tema rähmal — kuidas wöis ta siis wöitu
loota!

Kuna Kaupo pea sarnaste mõtetega koormatud oli,
astus preester Theodorich röomsa näoga tema juurde
sisse.

— Sõnumid lodu poolt! hüidis ta Kaupole.
See kohmetas ära. Nüüd kord oli silmapilk tul-

nud, mis ta tulewiku üle otsustas.
— Mis on sealt kuulda? küsis Kaupo poole häälega.
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— Ole roomus, Kaupo, sinu seadmeta abielu on
kergemalt lahutatud, kui sa seda wöisid loota. Kuule
ise oma lorivaga, mis saadik kõneleb! Mma wöin sulle
ainult önue soonnda.

Noor rüütel astus sisse.
— Räägi, nus sa mu kõdu kuulsid! sõnas Kaupo.

Aga tõde olg l iga sõna — malet käristan ma walusaste.
— Leili needis minu sõnumit, mind ja ka sind,

Kaupo, kui t i kuulis, et sa risti-usku wastu wötnud.
Ta ei uslunud seda, agi tui ma talle su kaelaehet
näitasin, ei wömud ta enam tahe wahel olla. Ta
rääkis töötule murdmisest, mille peale ma ütlesin, et
Kaupo n õ u s t u heitmine truuduse rikkunust ei tähenda,
waid et ta itta weec tema meheks woida jääda. Tema
ei tahtnud uga ninuguiest mehest midagi teada, tcs
söna pole pidanud, j l ütles, et tal isegi mees olla, kcs
mitte p^gMü ususl ei saada taganema. Muud ei saa-
nud ma tema käest kuulda. Ainult n i i palju ütles ta
weel mulle ara tulles, et sina teda mitte enam näha
ei saawot ning tema Und näha ei tahtwao. Sns
tulin ma ära, et sulle teatada, mis ma nüüd tegm.

— Mecs, w hullust tonest ei ole üls ainuo chna
tösi, hüüdis Kaupo wihaga. Nõnda ei ole mu naine
sulle mittc ütelnud.

— Kaupo, waigisws preestes. Risti-ust umnit-
seb ikka pika meeleline ja täiune olla. Wiha on paga-
nate omadus — ja sina ei ole mitte enam pagan.

— Ma tuhM lse toju nunna ja järele tuulata,
kuidas lood on, rääkis fxtemd würst, waguwmalt. Ta
tundis et ta emmst sidunud oli ja mitte oma wiha wale-
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liku peale wälja woolata ei woinud lasta. Sõnumi
tooja oli ka toeste lohkunud, aga preester andis talle
silma pilgutamisega julgust. Siis näitas ta sõnumi
toojat körwale tulla, kus ta temaga natuke aega rääkis.
Selle järele astus ta jälle Kaupo tuppa tagasi.

— Würst, kui sa saadiku juttu ei usu, siis läheme
ise waatama. Ka mina tahan sinuga ühes tulla.

— Ma tahan ise oma silmaga näha ja oma körwaga
kuulda, kudas asjad on, rääkis Kaupo lindlalt.

— I lus ei ole see sinust mitte, et sa nii palju
umbusku risti-inimefe wastu näitad, ütles preester,
aga kui sa ise kõik nõnda leiad olema, kas jätad siis
tema otsimcse maha.

— Otsima ei hakka ma teda mitte, kui ta kõdust
ära on jooksnud, mis ma aga mitte ei usu.

— Kas wannud ka selle peale?
— Wannun.
— Siis läheme! Ma tulen ühes!

Päew oli looja minekul tui Kaupo preestriga oma
toju jõudis. Ta süda põksus waljuste linna warawast
läbi mööda walli äärt tantsi astudes. Ükski hing ei
astunud talle wastu, eht tüll uudishinmlisi waata-
jäid siit ja sealt maja nurga tagaft ehk wosa warjust
wälja paistis. Ta maja uks oli lahti Eeskojas
polnud hingegi näha, taga pool istusiwad kaks tüdru-
kut lohkunud nägudega, kui oma peremeest risti-usu
preestriga sisse nagiwad astuma. Leilit polnud kuskil.

— Kus on mu naine? küsis ta wäga üritatud häälega.
Tüdrukud ei julgenud tumbgi tohe wastust anda.
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Nad wahtifiwad kahewahel olles teineteise otsa, nagu
ei teaks nad, mis wastata.

Kaupo kordas oma küsimust lämmatatud wchaga.
— Teda ei ole siin, kostis teine wärifedes.
— Kus ta siis on?
— Meie ei tea keegi.
— Ja keegi teist ei ole ka näinud, kuhu ta lals<
— Ta läks ühel õhtul wälja ja ei tulnud mitte

enam tagasi.
— Üksi?
— Ei üks mees oli temaga ühes — mete er tea

muud midagi.
— Kes oli see mees?
— Meie ei tea mitte — üks woeras, mere teegi

ei ole teda enne siin näinud.
— Kas tal raudriided seljas oliwad?
— Ei olnud — ta kandis sõjamehe kuube ja oda.
— Noh, Kaupo, kas nüüd näed, et sõnumit õigust

rääkis, ütles munk oma röömu waewaga ära peites. See
woeras sõjamees oli see mees, teda ta omats uuets me-
heks nimetas. .̂  ..^ ^

Kaupo ei wöinud selle wastu nndag! raattda. Mun-
gal näis õigus olema, ehk talle küll nii häkiline muut.
mine aru saamata oli. Aga ta tundis ka oma n<nse
lindlat, murdmata meelt ja teadis, missuguse jälestusega
ta risti ustu põlgas. Wöis ka olla, et ta leda kuul-
des ühe teise mehe nouu peale tema maha jättts nmg
sellega ära läks. Häbi ja wiha täitis ta südant, aga
ta tahetsus, et ta nii laugele oli langenud.

— Unusta ära kõik pahandus, tröosus teda prees-
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ter, see ei ole mitte sulle õnnetuseks. Sinule oitsewab
paremad roosid, sa oled parema elu tarwis loodud.

Mis wois ta muud tui preestri troosti kuulda!

20. Põlatud tark.

ahutumalt täis Kcili oma weikscs toas ringi. Ta
oli aseme üles teinud, et magama heita, aga

meel ei tunnud ta und silmis, ehk küll keha wäsinud
ja roidunud oli. Nelke raswa tuli heitis oma wacwast
walgust weikses ruumis suitsunud scinde ja sawi pörmandu
peale, kus muid maja riista ei olnud, kui üks wana
käpp seina ääres, mille sisse koid risti ja pöigeti oma
wagusid oliwad ajanud, ning säng, mis wanadufest
nii nörk oli, et ta peale heitmisega kokku ähwardas
langeda. Ainult see hoidis teda ülewel, et toa nurka
kähe seina najale ülessc oli seatud. Istumiseks oli
ahju suu ette kaks kiwi kolde ümber seatud ning ühes
seinas pikk puu pink ning peale nende weel üks kolme
haraline ja kolme jalaga aga ilma selja toeta iste.
Muud ei olnud sim midagi näha. Üksi, ainu üksi elas
noor wanema naine siin juba mitu paewa ja ööd.
Üksik, kurb, igaw, põhjata igaw oli ta elu. Ta oli
hoopis teistsuguse elu ja olekuga harjunud ja nüüd pidi
ta sellega leppima, mis sugugi tema seisusega kokku ei
sündinud. Ei olnud siin ühtegi hinge, kcs ta käskusid
oleks oodanud, ei ka seltsiliftki hirmsas igawuses. Ainus
hingeline, kes siin hurtsikus temaga elas, oli ahjukilk,
kes ööd läbi wäsimata ahjusawi wahel siristas.
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Ta mõtles selle üle järele, miks tema abikaasa teda
küll siia üksikusse paika just tui mangi saatnud ja miks
ta siiamaani ikka meel teda waatama ei ole tulnud?
Kay temale midagi oli juhtunud ^ õnnetust woi muud,
miü teda mi laua tema juurest ära hoidis?

Miks pärast ta siin pidi olema, selle üle ei murdnud
ta kauem pead. See oli ju tema abikaasa käsk ja
tahtmine, niis põhjust ta seal weel pidi otsima. Ta
oli ju tema enese suust kuulnud, et see teda armastab,
ia sellest oli armastajale naisele küllalt. Kõik, mis
Kaupo tegi, pidi ju tema heaks sündima. Aga et
Kaupot ennast sna maale weel ikka näha ei olnud, see
Pani teda mõtlema. Ta tundis eneses iseäralikku rahutust
Ning karws asus ta südamesse.

Ta lükkas toa ukse lahti ja astus wälimise ukse
läwelc. Wäljas oli kott pime, tuul kõhises metsapuude
fees ja puhus talle külma wihma wastu nägu. Ta silm
ei seletanud midagi selles kuuta sügisise öö pimeduses,
ega kuulnud törw muud kui metsa mühinat ja wihma
kohinat. Ehk see küll kaua aega juba ta ainus seltsilane
olnud ja ta sellega hästi ära harjunud oli, siiski tuli
iseäraline argduse tundmus ja kartus ta peale. Külma
wihma, mis ta höögawate palgede peale langes ja tuult,
^nis ta juutsetega mängis, ei tunnud ta mitte. Need
iahutasiwad ta palamust ja tegiwad talle head. Aga
Midagi muud pani ta kohkuma^Ta tundis häkiste
ühe külma käe enese käe peale wajuma, ilma et ta enne
Midagi oleks oma ligidal näinud ehk kuulnud.

Nagu oleks kihwtine madu teda hammustanud,
tõmbas ta ruttu oma käe tagasi ja karjatas tasakeste



ehmatuse pärast. Ruttu targas ta paar sammu tagasi
ning jäi siis kui post ukse peal seisma. Tule walgus toast
tungis lahtisest ustest ja eeskojast läbi ööpimeduse sisse
ning walgustas seda teed, nõnda et silm ka natuke seletas.

Üks liikuw kuju tuli siin nähtawale. Ta seisatas
natuke aega lahtise ukse ees, siis astus ta üle läwe,
kus ta pea aegu tondilik kogu selgemalt nähtawale
tuli. Leili waatas teda oma kohmetanud olekus põk-
suma südamega.

Sisse astuja oli naisterahwas.
— Kõik head maimud kaitsku sind, Leili, ja sinu

üksikut maja, ütles naisterahwas.
See hääl kõhutas Leilit weel rohkem. Ta tundis

seda juba — see oli seesama tark, kes talle kord õnnetust
ette kuulutanud.

^ Mis otsid sina weel nii hilja minu juurest?
küsis ta niisuguse häälega, millest kartus wälja kõlas.

^ Ara karda, Leili, minu käik sinu juurde ei tule
pahast tahtmisest, rääkis naisterahwas sisse astudes.
Ma tean, sa ei usalda ega taha mind oma seltsis näha,
aga wahest harjud minuga ära.

— Kas sa mulle jälle midagi tulid kuulutama?
Wastuse asemel waatas tark uurides noore naise

peale ja raputas siis tasakeste oma pead. Ta näost
paistis kurbdus ja ühtlasi ka soe osawötmine. Noor
naine aimas, et tark tema hingesse mõistis waadata
ja ta olekut tundis. See tegi aga teda weel rahutumaks.

^ Mis toi sind minu juurde? küsis ta kärsitult.
Mis tähendab see hiline käik?

— Leili, kui sa wanem oleksid, siis ei räägiks sa
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mitte nõnda. Sa tead ju, mis olekus sa oled — ja
sa oled üksi.

Leili löi oma silmad maha. Ta mõistis, mis targa
sõnad tähendasiwad.

^ Aga miks unetad sa seda ära, et mul abikaas
on, kes minu eest muretseb? ütles ta.

^ Seda ma teadsin ja tean ka praegu, et sul
abikaas oli, keda sa armastasid —

Tark jäi hätiste wait, ta ei kõnelenud mitte enam edasi.
Leili waatas imeks pannes targa otsa. Selle kõne

pani teda imetlema.
— Sa räägid üksi sellest, mis mööda on läinud?

Kas sa anvad, et nüüd lugu teiseti on?
^ Mis mina arwan, seda sa ju tead, oli targa

lühike wastus.
— Selle järele peaks Kaupo minu wastu truudust

murdma, rääkis Leili põlastusega. Sa tulid seda mulle
weel kord ütlema.

— Mis ma sulle ütelnud, sellega olen ma ainult
head tahtnud teha. Parem on tõtt tunda tui paljast õnnest
und näha.

— Wilets hea tegja! Sa tatsusid ühe naise südamese
tahtluse ja umbusalduse seemet külwata — ja seda
nimetad sa hea tegemiseks! Oleksin ma su sõnu uskunud,
mis oleks siis minust saanud! Üks önnetn targa ohwer
ilmas oleks rohkem, aga mis tasu oleksid sina sellest
saanud, sa jõle inimene?

^ Noonis räägib sinu seest Leili. Ma oleksin
röbmus, kui ma su noomimist ära oleksin teeninud.
Aga ma kardan, et sa kord teiseti rääkima haktad, tallis
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wanema kaasake, ma ei ole nüüd selle pärast läbi pime-
duse ja pori sinu juurde tulnud, et sind uute kuulutustega
kõhutada, waid et sind aidata.

Wanema naine sundis ennast naerule. Aga see ei
läinud tal hästi korda. Ta tundis eneses nimeta kartuft
selle inimese ees, kes nii ilma kutsumata tema seltsi
tungis ning selle läbi ta umbusaldust ja peaaegu polg-
dust enese wastu Uratas.

Sina tuled mind aitama? küsis ta siis uhkelt.
Ja sa arwad, et mina su abi tarwitan?

— Jätame parem selle jutu. Ma olen rohkem ilmas
elanud, kui sina. Mul on mõnigi asi silmade eest
mööda käinud, mis sul weel tundmata — aga sa saad
wistist rutem tunda, kui ma sulle soowin ja kui sa
seda ise tead urmata.

— Miks tahad sa mind niisuguste sõnadega piinata?
Sa tead, et need minu südamest mitte ilma haawamata
mööda ei lähe. Wöi on sul toeste põhjust nõnda raalida!

^ Maara ei räägi ialgi, mis tuulest on woetud.
— Kas sa siis tead mu abikaasast midagi? Räägi

mulle, mis sul tast teada, aga jätta ettekuulutused.
Tark, kcs ennast Maaraks nimetas, jäi wait. Ta

waatas noore naise otsa, kes oma abikaasast sõnumid
tahtis kuulda ning aimamagi ei näitnud, et ta praeguses
olekus mingisugust ülearu üritust ara kända ei suu-
daks. Seda nägi tark selgeste ette ning wöttis nöuuks
esiotsa weel enese teada hoida, mis ta teadis ning
muidu talle hea meelega ära oleks rääkinud.

— Ole rahul, Leili, — ma pole täna mitte sulle
ette kuulutama tulnud.



See on hea. Aga mis tead sa Kaupost.
— Ara nõua minu käest tema üle mitte sõnumid.
— Miks ma seda ei peaks tegema? Ta on ju minu

abikaas ja ma terwitan iga üht rõõmuga, kelle läbi
ta mulle enesest teadust laseb tuua.

^ Mind ei ole ta mitte selles asjas oma käskjalaks
otsinud ja ma ci tule mitte tema käsul.

— Aga ma terwitan fu tulekut ka siis, kui sa
mulle temast midagi tead rääkida. Sa peaksid teadma,
missugune igatsus mul tema järele on, siis alles wöik-
sid sa minust õieti aru saada.

Ma mõistan, mis su sõnad ütlewad. Aga luba,
et ma sinu katuse all oma wäsinud jalgu puhkan ning
ööseks su seltsi jään. Mis ma tean, seda saad sa
warsti kuulda. Täna aga räägime teistest asjadest.

Miks ci kõnele sa sellest mitte kõhe, mis sa
tead? On ikka su wns weel inimesi oma tarkusega piinata.

Ära nõua mu käest mitte rohkem kui ma woin.
^ Mis need sönad tähendawad? Miks ei wöi sa

sellest kõneleda, mis sinusse nii wähe puutub?
— Mis minusse enesesse puutub, see on kõige weik-

fem asi. Kui minu sõnad mõnda ilusat unenägu r i -
kumad ja tõtt ta waljust kullest näitawad, siis on mul
raske seda teha. See oli küll mu mõte siia tulles,
aga ma leidsin sind teist wiisi, kui ma mõtlesin. Sa
oled näost ära tahwatanud, sa oled haige. Nüüd on
kõige pealt terwise eest tarwis hoolt kända. Terwe
inimene künnab rohkem.

— Ma näen, Maara, sul on minu jaoks halwad
sõnumid, rääkis noor naine nõrga häälega. Räägi
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wälja, mis fa mu eest nii halwaste marjul oled hoid-
nud. Ma tunnen eneses nõrkust ja rametust, mis su
arusaamata sõnad on teinud. Su nägu näitab taas-
tundmust ja halastust, ole siis ka halastaja ja ütle
ära, mis su südame peal minu jaoks warjul on. Kui
jumalad minule õnnetust osaks määranud, siis tahan
ma seda ka kända. Ehk ma küll niisama nõrk nais-
terühmas olen, tui sina ja kõik teised minu sugused,
aga ma olen ühe wanema tütar ja kangelase naenê
lelledele minu naiselik noorus mitte häbi ei tohi tehc
Kui sa mind inimese tigeduse mängukanniks ei taha
pidada, siis räägi tött — ma tahan seda kuulda. Praegu
ei ole mull wöimalik seda sulle ära tasuda. Aga ma
annan selle peale oma sõna, et su palk ühe wanema
naise kohane peab olema, nii pea kui praegused ajad
möödas on. Ma ootan, anna kuulda, mis sa Kaupost tead.

Nõutult niaatas Maara oma eel seisma noore naise
veale ja ta silmi. Ta tundis ara, et ta wäga ette-
waatamata temaga oli kõnelenud ning et sellel nüüd
tüll õigus oli seda teada nõuda, mis ta teda aimata lasknud.

— Leili, sa räägid palga maksmisest. See ei mee-
lita mind mitte, ma ei nõua ühtegi tasumist. Ja minu
sõnum ei ole ka selle wäärt. Mitte room, et sulle
oma ettekuulutuse täideminemist kinnitada, ei ole mind
siia saatnud, maid sügaw kaastundmus su õnnetumast
saatusest on mind läbi ööpimeduse sinu juurde toonud.
Ole tugew, ^eili ja ära käota meelt ^ su Kaupo on
sinule kadunud!

— Kõrged jumalad, ta on surnud? hüüdis noor
naine pea kisenoadcs, ja ta nägu laotas miimse were tilga.
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— Üksi sinule, aga ka meile kõigile — ta on sind
ja oma rahwast maha jätnud ^ ta on ristiusku wastu
wotnud ja ühe teise naisega ennast ühte õnnistada lasknud.

Sõnata ja suuril silmil wahtis kohkunud naine kaua
aega rääkija otsa. Talle oliwad sõnad nagu suhu
kinni jäcnud.

— Maletaja, hirmus, jöle maletaja! hüüdrs ta
ja langes nõrgalt köwa kolde kiwi peale maha. Seda
ei ole mu Kaupo mitte teinud. Ta on mulle ütel-
nud, et ta mind armastab ja on seda kõigi meie pü-
hade jumalate helduse juures tõotanud, ja sina julged
seda mulle ütelda, et ta truudust murdnud ja mind
maha on jätnud. Mine ära minu juurest, sa inetu
õnnetuse kuulutaja ja jäle walelik. Ma ei taha sind
kauem enam näha. Minc. mine, jäta mind üksi. Oh,
mu pea käib ümber, mu meel läheb segaseks ma tun-
nen surma enese lähedal. Oh Kaupo, Kaupo, miks
jätad sa mind kaua üksi selle naise sõnad sureta-
wad minu ära, nad on kui mao kihwt mu südames ̂  mine!

Rohkem ei saanud ta enam rääkida. Ramestus
oli woimust wotnud ja ta minestuse sarnase nõrkuse
sisse wiinud. Aega mööda wajusiwad ta silmad kinni
ja ta oli täielises minestuses.

Liigutusega waatas Maara tükike aega tema tah-
watanud valgetesse, kuhu aega mööda mõni punane
lapike nähtawale tuli ja mere tagasi tulekut kuulutas.

Noor, waene mahajäetud naine, rääkis ta ise-
eneses ja kaastundmusega. Liig ruttu on su elu onn
kustunud. Sa usud oma Kaupot ja loodad ta truuduse
peale, aga sa pead ometigi warsti nägema, et see usk
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muud ei olnud, kui su enese petmine. Ma ei oleks
sulle seda mittc praegu pidanud ütlema, aga et sa
seda ise nii wäga nõudsid, siis arwasin ma ka, et sul
seks jõudu saab olema. Aga see fönum murdis su
tugewuse ja naise uhkuse puruks ning lõpetas tõik keha
M d . See on paraku tõsi, ja kui sa ka kümme korda
mulle walelik peaksid ütlema ja oma Kaupo tõotust
ette kiitma. Mul ei ole mitte röömu su õnnetusest,
nagu sa arwad. Ma ei käi sind mitte kiusamas ega
taha su südame rahu asjata riisuda. Sa oled mind
enesest ara ajanud ja sa ci wöiktz mulle nutte süüdi
anda, kui ma nüüd ka töcstc ära läheksin. Aga ma
ei tee seda mittc. Ma ei woi sind üksi jätta, sest et
ma tean, et sul kcdagi teist ei ole, kes sinule tarwi-
lifel korral abiks oleks. Ja ometigi on sul seda wis-
tift rutem waja, kui ma ettc teadsin arwata.

Ettewaatlikult ja tasa landis ta minestanud naise
tema waese aseme peale ning andis temale oma roh-
tudest, mis tal alati ligi oliwao, sisse ja wöidis otsa
ette ja näo peale, et minestuse nõrkust ära ajada.

märgus.

tu ööd ja päewa oli juba Maara läbi wal-
wanud. Kardetaw aeg seisis seljataga, õn-

netu naine oli emaks saanud ning magas nüüd weikse
tütarlapsega ühes sängis. Suure hoolega katsus wal-
waja weel kord ema weresooned ja nende tuksumist jä-



kuulas ta hingamist ning ütles siis iseeneses
rahul olemisega:

— Hädaoht on möödas. Kiitus teile, kõrged ju-
malad! Ta hingab rahulisemalt, jampsimine on möö-
das ja rahuline uni kosutab ta termist. Wistist leiab
järgmisel hommikul teda juba mõistuse juurest, mis
tal woodissc heitmisest saadik ladunud näib olema.
Nüüd pean ma aga toidu eest muretsema, sest see on
meil kõik otsa lõpnud. Wäsind keha kuule meel üks
öö otsa mu sõna ja nõrgad jalad, kantke mind mu
todu ning sealt tagasi, siis woite puhata. Siis on
köik häda wöidetud ning fee noor naine, keda ni iwi-
letsalt ära on tõugatud, wöib wähemalt oma walu-
lapsest troosti ja röomu selles elus leida, millest tal
tõik teised röomud on riisutud. Waene naine, sa pead
Maarat enese waenlaseks, oma eluõnne riisujaks — ei,
ci, sa saad minust teist wiisi mõtlema. Head wai-
mud olgu nii kaua ise su käi tad, kuni ma tagasi
jõuan. Waheft magab ka laps nii kaua, ta on ras-
kesse unesse jäänud nagu emagi. Magage mõlemad
magusaste, kuni hommikune päikse tera teid äratab.
Ah selle ema roomu tunnistaja tahan ma olla, tui
ta ärkades lapse eest leiab ning teda esimese emaliku
suuandmisega ilmas teretab. - Nüüd, Maara, rutta,
ct sa selleks kõrgeks pühaks tagasi jõuad!

Ta läks uksest wälja ja lükkas selle tasa enese
taga kinni. —

Öö laotas juba oma tiiwad üle metsa ja maa.
Tuul wilistas jälle endist wiisi ehk wihma sadu küll
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üle jäänud oli. Pilwerankade wahelt paistfiwad ük-
sikud tähed ning ka noor kuu weerand wiskas oma
walgust maa peale, nii palju kui rutuste rändawad
pilwed aega andsiwad.

Tükike aega oli juba meie tuttawa hurtsiku uksel
üks inimese togu seisnud, ning sisse kuulanud. Wii-
maks astus ta ettewaatlikult üle läwe ning jäi jälle
nagu kuulades seisma. Pimeduse pärast, mis siin ta
ümber walitses, ei wöinud ta midagi näha; ainult
hinganüse hääl ütles talle, et ta mitte üksi ei olnud.
Ettewaatlitult wöttis ta siis hõlma alt pdlewa käsna,
mis ta juba wäljas põlema löönud, pani sinna mõ-
ned kustunud söed juurde ning õõtsutas seda wähe
aega käes edasi tagasi. Siis puhus ta nii osawasti
nende peale, et süte peal hoitud peerupilbas esimese
korraga põlema läks. Selle küljest süütas ta nüüd
tule suurema peeru külge, mis ta enesega ühes kän-
nud, ning maa tas siis toakeses ringi.

Sängis magas Leili oma lapsega.
Tule üles puhumine ei olnud kumbagi üles uratanud.
Tulehoidja oli naisterühmas. Ta hoidis põlema

piiru nõnda, et walgus magajate peale sängi langes.
Tükike aega tunnistas ta magaja naise nägu, enne
kui selle ära tundis. Endine öitsew jume oli kah-
watuks muutnud ning roosipunased huuled oma marun
kaotanud.

— Tema ta on! ümises ta iseeneses, aga kui
wilets näeb ta wälja! Oota aga weel mõned õnnetu-
mad aastad, ja waatame, kas siis endine ilus Leili
weel oma kenadusc üle kiitleb!»Sa oled minu inetust
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naernud, sa oled mind Mgtusega enesest ära tõuga-
nud — oota, sa edew ja kergemeelne tüdruk — see
aeg ei ole mitte laugel, kus ise sedasama kuulda saad,
mis minule oled ütelnud.

Ta tahtis praegu ligi minna ning magajat üles
raputada. Juba oli ta oma käe wälja sirutanud,
seal jäi ta imestades seisma. Sängis hingas weel
üks teine elaw hing — laps'.

— Woi nõnda on lood, rääkis ta iseeneses imes-
tusega. Üksi ja ilma abita, aga siiski w0ib ta ra-
hulikult magada! Aga see on ka üksi weel see onn
elus, teist sul pole. Iga ärkamine on uus wiletsus
ja otsata häda. Parem oleks sulle, kui sa ialgi enam
ei ärkaks. Ka minugi süda läheb su wastu pehmeks
ja ma hakkan kahetsema, et ma sinu wiletsusele krooni
paha panemise oma peale olen wötnud.

Kaastundmine paistis ta inetumast näost, aga see
testis ainult mõne silmapilgu. Siis oli köik möödas.
Ta silmad läksiwad jälle hirmsaks, ta lai suu tõmbas
ennast naerule ja üksikud pikad hambad tuliwad näh-
tawalc. Ja inetum kui kõle sügisene öö seisis ta ma-
gaja ema ja ta lapse sängi ees ning wahtis mao sil-
madega nende otsa. Siis naeratas ta kuulvamalt
ning süütas uue puru põlema.

— Nüüd oled sa mu käes, sa uhke wanema tütar,
ümises ta läbi hammaste. Mis keegi on külmanud,
seda peab ta ka lõikama. Sinu wiletsus teeb mulle
roömu ja su hädakija kõlab mu körwadele kaunim
kui kõige parem pilli hääl. Seda tahan ma kuulda,
selle järele on mul täitmata janu.
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— Tõuse üles, Leili! hüüdis ta waljuste.
Noore naise hingamine jäi seisma, ta silmad liik-

siwad pilukile, aga wajusiwad warsti jälle kinni.
Natuke aega ootas urataja, aga haige jäi liigu-

tamata paigal. Ta hingamisest oli kuulda, et ta jälle
magama tahtis jääda.

Seal wälgatas inetumale wanale naisele korraga
üks mõte pähe, mis teda waimugtas. Ta naeratas
jälle ning ta nägu muutis niisuguseks, tust kibe kah-
juröom wälja paistis.

— See on hea, tuline hea mõte, hüüdis tasuda
sees. Nõnda tahan ma teha, see on kõige parem kätte
maksmine ja sellega on wistist mu saatja ka rahul.
Oi , ma olen parajal ajal siia juhtunud - ah mis
— juhtunud? ei, seda teadsin ma juba ette ara, ma
olen ju tark. Köit pidi nii minema! Tark pea, kus
nii targad mõtted elamud. Nüüd tööle!

Weel üks pilk magaja ja tema lapse peale, siis oli
tuli hälilne läe liigutusega kustunud, tungal kukkus
maha ning hurtsikus walitscs endine pimedus. Nuttu
tõmbas ta nüüd sängist magaza lapse, mässis selle üleni
riide tüki sisse, mis enne juba ta ümber oli. Selle
juurcs oli aga laps üles ärganud ja hakkas heleduste
tarjuma. Ruttu mattis ta lapse suu kinni, ta lisa
tuli kui m»a alt tumedaste tuuldawale. Siis aga
jäi köit wuit.

Kärmcste kadus naistcrahwas röomitud waraga öö
pimeduse sisse, kus winguw tuul lapse nõrga nutu hääle
laiali kündis, nii et ta enam kellegi teise elawa hinge
körwu ei ulatanud. —
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Tõusja päike saatis oma esime'ed kured üle maa
ja taewa. Tema punakas-kullakarwaline paistus tungis
metsa ja majasse ning leidis ka teed Leili hurtsikuss,
mille uks pärani lahti seisis. Sealt samast aga sai
ka wilu tuul niiske öö ohuga ja päikse kiirtega ühes
sisse ning tegi toa külmaks, niisama külmaks kui i lm
hommikul wäljas oli. See oli haigele aga head teinud,
ta palawikku soojust jahutanud ning haigust labutanud.
Ka hommikune päikse walgM omalt poolt andis ta
kahwatanud palgetcle koidukarwulist jume, nii et ta
praegu jälle endist wiisi terme ja priske wälja nägi.

Ta loi silmad lahti ja waatas enese ümber. Tasased
wärinad käisiwad tal üle keha. Ta tundis langet külma
ja kiskus waiba kõrgemale. Aga uni ei tulnnd enam
tagasi — see oli temast lahtunud. Ta pilk wiibis
päikse paistuse sees, mis nii heategewalt temasse mõjus,
et ta nagu une näos heljus. Siis leidsiwad ta silmad
lahtise ukse üles, mille läbi külm sisse tuli. Ta tõusis
üles, et seda kinni panna. Aga juba esimeste sammude
peal tundis ta enese suurt nõrkust. Ta pidi istet otsima,
sest käimine oli tal wöimata. Nõrgalt laskis ta seina
äärde pingi veale maha. Palanmse hoog käis tal üle
ihu ning pähe häkiline walu. Ta silmad läksiwad tir-
juks ning mitmesugused kujud tantsisimad ta silmade
eest mööda.

— Jumalad, mis on minuga sündinud ja kus
ma olen? hüüdis ta nõrga häälega. Kaupo, Kaupo,
tas sa ei ole siin?

Ta ootas ja kuulas, tas see ei wasta, kcda ta
hüüdis. Aga tõik jäi wait. Ta silmad jäiwad ühe



— 178 —

pool põlenud tuletunglll peale seisma, mis ta ees pör-
mandul maas seisis. Palawiku kiirusega tõmbas ta
selle maast, waatas mitmest kullest ta otsa, tatsus teda mõ-
lema käega, nagu oleks see ci tea mis tähtjas asi.
Si is wiskas ta selle enesest eemale. Selle hääl kõhutas teda
meel enam.

— Mis fee tähendab? küsis ta siis suures ärri-
tuses. Pahast unenäost on jäljedjärele jäänud! Wöiolisee
ilmsi? Ei, ei! see oli unes — see oli hirmus unenägu,
hirmus ja kõle. See ei woinud ilmsi olla! Aga kuft
sai see puru tungal siia? Ja seda sama häält kuul-
sin ma ka unes, mis see kukkudes tegi. Oh, mu pea
täib ümber, ma ei saa sellest mitte aru.

Ta pigistas mõlemad käed köwaste otsa ette. See
oli palaw ja märg ning were sooned mksusiwad wal-
juste ja ruttu.

Nõnda seisis ta tükike aega pingi peal külma ohu
käes. Ta katsus järele mõtelda, mis temaga on sün-
dinud, aga kõik näis talle segane ja arusaamata, otse
tui unenäolik mõistatus. Talle tuli üksik hurtsiku
elu meelde, kus ta oma abikaasa tahtmise järel mõni
aeg pidi elama. Ta waatas enese ümber. See tuba
oli seesama. Sellest wois ta arwata, et sealt saadik
mitte unenägu ei olnud, mis tal nagu läbi udu
meelde tärkas.

— Aga tark! arutas ta iseeneses edasi, tas see ei
täinud ka minu juures? Oh see äraneetud õnnetuse
kuulutaja, kas ta ei toonud mulle kohutawaid sönû
mid mu abikaasast! Aga, mis aitawad ta hirmsad kuu-
lutused! Nad wöiwad tüll mu unerahu riisuda, woi-
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wad ka mu unenägudesse hirmsaid piltisid tuua, aga
oiged ei ole nad ilmaski. Minu Kaupo on igaweste
minu oma. Teda ei kisu mult sada paha tarka ära.
Seda teab üksi su naine, mu tallis Kaupo, lellele sa
üksi seda saladust oled awaldanud, et sa teda armas-
tad ja temast ialgi ei lahku. Ma ei küsi mitte selle
järele, mis mulle arusaamata on, ma tean, et sest
mulle midagi kuhju ei woi tulla. Kaupo muretseb
mu eest igas paigas, nii kaua kui tema weel ilmas elab.
Ni i kaua, kui temale õnnetust ei ole juhtunud, ni i
kaua kui tema sellesama päikese õhku sisse hingab, mis
praegu mu hurtsikusse lehnnb, nii kaua ei ole mul
midagi karta. Ja kui tema enam ei ela, siis saamad
ka minu silmad warsti kinni wajuma ning tundja süda
oma tuksumised lõpetama. Ehk kui jumalad ka minu
päiwi pikemaks on määranud, siis tahan ma oma
koormat rahuga ilma nurisemata kända. Keegi ei pea
mu suust kaebtuse sõna ega ohke häält kuulma.

Nüüd läks ta ukse juurde ja tõmbas selle kokku,
ainult walguse luuk jäi lahti. Pea aegu wankuwal
sammul tuli ta tagasi woodi juurde. Ta silmad lan-
gesiwad nüüd ühe kimbu pesu peale, mis sängi ees
puu pingi peal iluiaste sisse pakitud oli. Tuimuse
ja külmusega wottis ta kimbu kätte, et teda eest ära
panna. Aga see tuli talle üsna woeras ette. Ta
waatas sisie, puistas siis selle sisu sängi peale wälja
ning jäi kangclt seisma.

- Lapse riided', hüüdis ta imeks pannes. Kõrged
jumalad, mis see tähendab? Kust on need siia saanud
ja mis tarwis?



— 180 —

Nagu waewalt nähtawad pilwetombukesed hommiku-
ses taewalaotufes hatkasiwad udused, segased kujud ta mä-
lestuses aega mööda üles tõusma. Ta jäi mõtetesse ja
wajus ikka sügawamalt nende sisse. Ikka selgemaks
ja suuremaks läksiwad need udu kujud tema mälestuses.
Ta teadis ju ka lapsest — aga kuidas oli see unenägu
õieti? küsis ta iseeneselt. Ma nägin enese torwal üht
armast lapse nägu — ma kuulsin ta heledat häält — mul
oli, nagu oleks ta minu enese laps — oh missugune
unenägu?

Ta oli aga selle juures wäga ülcs õrritatud ning
see kaswis iga silmapilguga weel suuremaks. Ta waataS
iseenese peale, katsus oma keha, waatas riiete peale,
heitis silmad toas ringi ja mõtles jälle.

— See ei ole unenägu, kõik on õige, mis ma une-
näoks pidasin, hüüdis ta siis ning langes oma wiletsa
sängi peale kummuli. Siin otsis ta kätega ümber. Ta
käed otsisiwad krampliku kiirusega ja ta süda peksis
waljus arrituses. Midagi ei leidnud ta, mis ta otsis.
Ikka uuesti segas ta sängi riided läbi, nagu oleks
mõni nii weike asi ära kudunud, mida mitte kergelt
üles ei wöi leida.

— Kus ta on! Mu laps, mu laps!
Ara nõrkedes langes ta pea segatud sängi riiete

sisse. Ta hääl jäi kinni —ta hoogawad põsed waju-
siwad köwade holgede peal armisid täis. Üksi nutu
häält oli kuulda.

— Mu laps on ara warastatud! hüüdis ta wii-
maks asemelt üles karates. Mitte midagi sellest pole
unenägu, mis mul weel meeles mõlgub. Ma nägin
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ilmsi seda hirmust naist enese ees piiru tulega, tun-
gal on wcel siin. Lapse nutt ei olnud unenägu, maid
seda kuulsin ma ülewel olles. Lahtine uks on meel
tunnistaja — sealt on ta wälja läinud. Mu laps on
kadunud, ase on tühi — ta on roöwitud, ja rööwija
on see tark, keda ma ikka kartsm. Ta tegi niisuguse
kaastundliku näo, et ma teda usaldama hakkasin, ja
nüüd on ta mil paljaks riisunud! Ta tundis mu ole-
kut, seda ütles ta mulle. Ta seadis ennast mu ai-
tajaks, aga siis läks ta nutja lapsega ära ia jättis
ühe dnnetuma naise oma wilctsuse sisse. Nüüd ma
märkan ta hirmust nöuu, mis tal minuga oli. Oh,
kust leian ma oma lapse üles — ma ei ole teda weel
oma silmaga näinud, aga ma tunnen suurt igatsust
tema järele. Helded jumalad, aidake mind waest õn-
netumat nalst! Nuhelge kurjategijat oma häwitawa wihagai

Siis langes ta jõuetul: uuesti woodi peale ning
jäi nagu minestusesse.

Kui Maara koju jõudis, leidis ta tühja hurtsiku eest l

Ms noor preester.

tulem laew toi Liiwimaale usuõpetajaid,
kes paganaid risti usku pidiwad poörma. Nende

waimulikkude seas oli üks Luwimaa oma poeg, kes wägi-
waldsclt oma wanemate käest poisikesena ära riisutud
ning Saksamaale kloostrisse saadetud. Ta oli seal risti
usus üles kaswatud ja õpetatud ning tuli nüüd oma
rähmale uue usu saladusi õpetama.
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Piiskop laskis kõik need oma abimehed kõige pealt enese
juurde lossi tulla, et neid ametisse õnnistada ja neile
tööd kätte jagada. Nendega ühes ootas ka fee Liimi-
maa poeg järge. Ta istus ühel hommikul piiskopi los-
sis waimulikkude toas suure raamatu hunniku taga, kui
uks lahti läks ja üks talumees sisse astus. Noor munk
waatas terawaste sisseastuja otsa, sest niisugune näh-
tus oli ju ka aruldane asi, et teegi rahma seast nii
ilma takistuseta lossi sai. Siis röusis ta häkiste üles
ja astus wöerale wasm.

— Kuhu sa tahad minna Anno? küsis noor munk
Läti keeles.

Anno waatas terawamalt munga otsa. Tumedad
mälestused lasksiwad teda aimata, kes see mees oli.
Ta kohkus selle juures nii ära, ct ta näost walgeks
jäi. Aga ta wöis ennast warsti waigiswda.

— Auus isa, ütles ta siis rahulikult noore prees-
tr i wastu, kudas wöid sa seda nime teada? Ma ei ole
sind meel elus enne näinud.

— Aga sa tundsid mana Kersimeri — teie olite
kord sobrad — kas ta elab meel?

— Tema ja ta naine elawad mõlemad meel ja meie
oleme praegugi sobrad, wastas Anna rohuga, sest te-
male ei olnud mitte meele järele, et preester nende söb-
ruse üle kahkles.

— Siis olete wistist suure lepituse teinud.
Eölirufel pole mingit lepnust waja, wastas

Anno ägcdalt.
Preester ei rääkinud enam sellest asjast.



— Kus elab wana Kersimer oma naisukesega? küsis
ta siis. Kas sa wöid mulle seda ütelda.

Mis asi ajab sind seda järele uurima?
— Ma tahan teda naha saada.
— Teda on raske sellel kätte saada, kes maal wöe-

ras on, wastas Anno.
— Aga ütelda wöid sellegipärast, kus ta elukoht seisab.
Oma elu tohta ci ole ta wahetanud. Suur Naba

mets Naba jöe taldal on ta kõdu.
Rohkem ei pärinud noor waimulit mees ja rohkem

ei olnud Annol ka luöti kõneleda. Ta käis piiskopi
juures ja läks ära. Ta murdis pead munga pärast,
tes see küll woiks olla. Esimesel silmapilgul näis ta
nagu mana Kersimeri poeg, keda ta tema isalt ära lask-
nud riisuda, aga siis ei pidanud ta seda wöimalikuks.
Noor Kersimer oli ju rohkem kui tosin suwesid ladu-
nud, kust pidi ta nüüd weel ilmuma.

Aga kes ta siis on?
Selle küsimuse peale ei leidnud ta wasiust. Head

ei lootnud ta sellest wöeraft mitte: Icda ütles talle ta
ebausklik rahutu süda. Aga lass ta läheb peale Naba
metsa Karulasse! Selle eest on wistist scc kollanokl Kaupo
muret kännud, et see kcclctu noid oma naisega enam
elawate keskel ci wiibi. Nende teades oli Kaupo isa
nende kurjategija nad käisiwad sellepärast tema õdede
ja emaga halwaste ümber ja seda maksis ta neile tätte.
Kahju, et piiskop õrnalt poolt abi ci anna. Ma ei woi
praegu ka midagi parata: Kaupo peased sel musil toeste
kõigi omastega mu lüüsist! Kahju on mul ka sellest
et ta selle kindla elukoha üles on nuusinud. Kes oli,
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ometi tema nina sinna juhatanud? Nüüd pean omale
jälle uue toha otsima. Mere kaldale tagasi minemise
peale ei wöi ma enam mõteldagi; seal wöiwad mu kolla-
nolao mulle warsti külasse tulla.

Paar päewa hiljem köndis Naba metsas üks noor
mees pika munga kuue sees. Päike paistis selgest tae-
wast küllalise paistusega pikkade metsa puude peale,
mille ladniad tuule käes mühasiwao ning täitis sugi-
sift ehteta metsa iseäralise, nöidliku paistusega. Rän-
daja waatab enese ümber. Ta silmad on niisked.
Miks möjuwad need manad raagus kased, need ladwast
ara kuiwanud kuused, see terme metsaring nii wäga
wägewaste temasse!

Ta tundis seda kohta ja neid puid meel mitme,
mitme aasta järele ära, kus ta lapse polwes mana.:-
nud ja õnnelik olnud. Wägcwaste ärlasiwad kõik mä-
lestused jälle ta sees ülcs ning mehest sai jälle laps,
kcs kadunud tunnikese üles leidmise üle rohkem rõõ-
mustab, kui kuningas oma waenlafe ära wöitmise üle.
Ta oli nende tundmuste wastu wöidelmio. Ta oli
wöersil olles katsunud kõiki lodumaa mälestusi kui pa-
gana aja roojastusi oma rinnust wälja kiskuda —. ehk
mis palju õigem, seda oli kunstlikult tema seest wälja
tislud ning töiki tundmusi tema omaste kohta jõledaks
woerajumula teenistuseks tembeldadud, mille peale oige
r ist i inimene mõtelda ei tohtitugi. Ta pidas sõda tõik
tähttähelt oigeks -ja salgas oma südame põhjas enese
lapse armastuse pagana wanemate ning oma rahwa ja
endiste jumalate wastu ära ja pidas seda oma südame
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wöiduks, kui see wiimaks külmaks kõigi nende lapse-
polwe pühaduste jaoks jäi. Ta oli röömus ja lootis,
et see talle kõik korda läinud. Aga siin pidi ta eh-
matusega tundma, kui wäga nõrk inimlik tahtmine loomu
Nõudmise wastu on. Ta tundis, et ta praegu pattu
oma usu waljude nõudmiste wastu tegi, aga siiski ei
wöinuo ta teiseti teha. Talle tuli ta õnnelik lapse polw
elawalt silmade ette ja oh kui hea meelega oleks ta jälle
see õnnelik lapsuke, mis ta hulga aastate eest olnud!
Kui hea meelega oleks ta kõik oma teaduse ja usutroosti
selle lapsepblwe onne suuruse wastu wahetanud, mis
sün ta rinda liigutanud!

Seda aida, mis walli peal seisis, ei olnud enne
mitte. Ah, kui palju oli siin selle hulga aja sees, mis
ta siit ära olnud, muutnud! Hurtsik, mis ta ees seisis,
oli manaks jäänud ja ära lagunenud, kena muru en-
dise lageda öue peal künkliseks kistud ja wösa ning
mctsarohtu täis kaswanud. Koletuse tundmus kiopus
ta armsaid mälestusi ära peletama ja neid kurwa kuju-
dega tumestama. Põksuma südamega astus ta üle
läwe hurtsikusse.

Sees oli kõik meel mana wiisi. Tal oli hästi
meeles, kus üks ehk teine asi siin wanaste seisnud.
Aga surnud aszade pärast ei olnud ta siia tulnud —
ta silmad otsisiwad midagi muud.

Warsti jäiwad nad ta ühte nurka seisma.
Seal ^ poolpimedas ruumis istub kowa hole-aseme

peal üks wana mees. Ta pead katawad hallid juuk-
sed ja otsaesist sügawad kortsud — ta wahib suuril
silmil sisse tuleja otsa. Ta ootab oma naist, kes talle
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sooja toitu walmistanuo. See tuleb ka ja wiib au-
rama leemewaagna wanakese wärisewate täte wahele.
Ta töutab puar häkilist häält suust wälja ja lööb peaga
woera poole. Naine, les teda siiamaale tähele ei ol-
nud pannud, waatab ümber.

Wöera silmad seisawad tema peal. Ta näost
käib ehmatuse jumi üle ja sügan, liigutus.

— Nemad nad on, ümises ta iseeneses, aga helde
Jumal, tui wanaks ja nõdraks jäänud. Nad ei tunne
mind mitte enam!

— Kes sa oled, woeras? küsis naine pool kohku-
nult, pool imestades. Sinu imelik waatamine ei tä-
henda head. Räägi aga wälja, mis õnnetust sul meile
kuulutada on?

— Jumala, selle kõige kõrgema taewa ja maalooja
rahu hmgagu teie ja teie maja peal, rääkis preester
pehme, liigutatud häälega.

— Pühad jumalad, see on ristiusk, hüüdis naine
weel rohkem ära kohkudes. Kersimer, meie oleme kadunud!

— Ma olen ristiusu kuulutaja, wastas preester.
Arge kartke, minu armsad, seda usku, mis onne an-
nab ja kõik ahastused lõpetab. Sellel usul on üks wä-
gew, elaw ^umal, kes kõigile neile, kes tema wägewuse
ette kummardawad ja tema pühasid auustawad, kõik
inimese süüd andeks woib anda ning neid igawese taewa
röömu sisse tahab wiia.

Tummalt waatas naine rääkija otsa ja wait olles
kuulatas mana mehike sängist tema kõnet, ilma et nad
seda oleksiwad mõistnud. Ainult preestri pehme hääl
oli see, mis neid molemid imestama pannud. Sec kö-
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las neile kui tasane waikne, mahe muusik torwu ja
äratas nende südametes sarnast tundmust, nagu wa-
hest üks tallis mälestus ammu ladunud onne ajast,
mis mõne kogematu juhtumise läbi meelde kutsutakse.

— Kütus ja auu sulle, sa elu Issand, palus prees-
ter risti pandud kätega. Minu sõnad on hea maa
peale tukkunud. Lase nemad esimesed olla, kes su su-
lase läbi siin maal sinu juurde saamad toodud. Ole
ise minuga ja anna mu sõnadele wäge, et mu suu
sinu auu ja kõrgust ka pimedatele wöiks näidata ja
kurtidele kuulutada, et ta keeletumad sind walju hää-
lega wöiksiwad küta. Amen!

Mõlemad wanakescd wahtisiwad ikka weel mait
olles rääkija otsa. Kumbgi neist ei olnud meel nii-
sugust pilka musta mantlit ega seda walget risti ta
tulles näinud, mida wöcrus landis. Aga siiski ära-
tas selle olek usaldust enese wastu manade südametes
— mitte ta sõnad — need oliwad nende körwadele
paljas wase helisemine — nendest ei saanud nad mi-
dagi aru. Kuidas pidiwad nad seda ta mõistma, et
teeletumad jälle rääkida w0lsiwad! Lapseliku auukartu-
sega ütles naine temale:

— Sa oled tark! Sa räägid sõnu, mis meiesugune
ei mõista. Su näost ei paista õelust, ega räägi su
häälest paha meie wastu. Kui sa meie katuse all roh-
kem wiibida tahad, siis wota istet meie kolde kiwi peal
ja räägi sõnu, mida ka meie woime mõista.

— Teie saate köik mõistma, millest nüüd weel aru
ei saa, räätis preester pukutud istet wastu wöttes.

Naine raputas uskmatalt pead.
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— Ühe targa saladused jäämad minule igaweseks
ööks, ütles ta siis. Meil pole midagi ette kuulutada
lasta meilt on kõik kadunud, mis lallis.

— Kõik peate teie jälle leidma, tui teie kõige kõr-
gema armu peale loodate.

— Mis aitab tühi lootus! Kui sinu Jumal nii
wägew on, siis näidaku ta seda - antku ta meile meie
ainus laps, meie weikc Kersimer meile jälle tagasi ja
meie mõlemad tahame teda elu aja selle eest tänada.

^ Jah, ta on nii wägew, ta saadab tcile teie poja
tagasi ning tema läbi tahab ta tcile ka igawest elu
linkida, rääkis noor preester liigutusega. Teie poeg
on tema usu kuulutaja, risti-usu preester.

— Oh siis on jumalate nuhtlus oige, hüüdis naine
ära lohkudes. Waata siin seda meest, ta siin ei saa
enam selle poja nime nimetada, kes oma jumalad ära
on salanud. Tal ei ole keelt.

Noor preester wäriscs wana mcho peale waadates,
kes talle oma keeleta suu lahti tegi.

— Isa, ema! tas teie ei tunne enam oma weikest
Kersimeri? hüüdis ta ning wottis enese musta torba
peast ära. Wanad wahtisiwad mõlemad imestades ta
paljast pealagi ja ta nägu.

Ema silma ei peta ükski. Ta tundis nüüd kohc
oma poja ära. Kartuse pärast risti-usu eest ei jul-
genud ta ligidamale minna, aga ema arm wöitis
ometi. Nad leidsiwad oina poja ja risti usu kuulu-
taja oma wanemad. Esimesed paganad, lellele ta
lodumaal risti wett peale pani, oliwad ta wanemad.



29. Öösi metsa teel.
M
^ H ^ e e l t ära heites oli ^eil i hurtsikust wälja läinud

oma last otsima. Kuhu? seda ei teadnud ta
isegi. Kust pidi ta teda otsima?

Ta oli tüki maad ära käinud, kuhu jalad aga känd-
siwad. Esimeses otsimise tuhinas ei tunnud ta enese
haigust ega nõrkust, aga nüüd, mida rohkem ta lootus
kaduma hakkas, seda rohkem wäsis ta keha ja seda nõrge-
maks läksiwad ta jalad. Nad ei kännud teda mitte
enam edasi, ja ikka oli ta weel keset pimedat metsa,
llma et kuskilt pool lagedat maad ehk inimeste elu-
majasid silma oleks puutunud. See natuke taewast,
Mis pea köhal metsa puude wahelt paistis, oli ühe-
tasaste halli pilwedega käetud, mis üht ainustki päikese
kiirt läbi ei lasknud.

Talle tu l i häkiste waigistamata igatsus oma mehe
Murde minna. S a i ta kord koju, leidis ta Kaupo
üles, siis wöis kõik wcel heaks minna. Temal oli wöi-
Must küllalt oma kadunud last üles otsida. Terme
rahmas aitas teda ju selle juures hea meelega. Kui
ta laps weel elas, siis ei wöinud ta kaduma jääda,
nii mõtles ta iseeneses ja trööstis ennast fellc mõttega.

Pikast teest lõpmata wäsinud ja haigusest nõrk langes
la niiske sambla mätta peale ühe suure kuuse all maha.
väsimuse ja haiguse juurde tuliwad aga ka meel kaks
teist waenlaft — külm ja nälg. Ta keha kannatas
"ende käes ni i palju, et mõtted segaseks laksuvad ja
wiimaks nagu hoopis seisma jäiwad. Ta lames pool
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tüllakile wilu ja niiske maa peal, ta suured ilusad
silmad wahtiftwad liikumata enese ette, nagu seisaks
ta sügamas mõttes. Aga tal ei olnud praegu mingi-
suguseid mõtteid. Ta oli rametus olekus, kus nii
hästi waimu kui ta keha tegewus pea taieste puhkab.

Kui kaua ta siin niisuguses ramestuses oli lamenud,
seda ei teadnud ta isegi. Kui ta jälle urkas, kattis
widewik metsa ja maad ning endine tinahall taewas
pea köhal oli hoopis mustaks lämud. Kangeo külma
männad käisiwad tal üle teha, nulle läbi tal tohme-
tanud liikmete liigutamine tergem oli. Si in tauem
paigal seista oli tal woimata, külm ja nälg ajasiwad
teda juba siit minema. Aga kuhu siis? Ta ei teadnud
üht ainust sammugi astuda, mis teda ta eesmärgi lähe-
male oleks wiinud.

^ Helded jumalad, juhatage teie mu jalgu, muidu
suren ma siia põhjatumasse metsa mgawusesse külma
ja nälja kätte, palus ta oma wiisi, ning astus siis
mööda pimedat metsa alust ilma mõtlemata kuhu
jalad tandsiwad.

— Tükk aega oli ta nõnda ära käinud, kui ta ühe
weikese tee raja peale wälja sai.

— Tänu ja kiitus teile, head maimud, hüüdis ta
rõõmuga, tui ta tee ära tundis, mis pimeda metsa
all mitte kerge ei olnud ära tunda. Nüüd loodan ma
inimesi leida, kus ma puhata wöin ning nälga saan
kustutada.

Uus elu lootus waimustas teda ning weel mõtles
ta järele, kuhu poole sammuma hatata, kui tasane
võdin ta körwu puutus. Ehmatades jäi ta kuulama.
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See imelik hääl tuli lähemale. Ta kuulas terawalt.
See oli wistist hobuse kabja pahin pehme sopa sees.
Ka üks tasane inimese, ühe mehe hääl tuli kuulvamale.
See oli waikne laulmine ühe wäga pikalise wiisiga,
nagu ta seda ristiinimeste juures kuulnud. Ta astus
mõne sammu teelt tagasi metsa sisse ning jäi seal pöt-
suwa südamega ootama. Nüüd wöis ta ka sõnu kuulda,
aga need olimad talle wöerad, niisama wöeraS tui wiis
ja hääl.

Olgu ta, kes ta on, ma pean temalt õiget teed
küsima, mõtles ta ise eneses lindlat otsust tehes. Ta
woib mulle teed juhatada, tui ta ka risti inimene peats
olema. Teda on wist jumalad ise siia saatnud, et ta
mind hädast wälja aitaks. Helded aitajad maimud ma
kiidan teie tarkust ja tänan teid selle eest.

Teekäia oli juba nönda ligidale jõudnud, et Leili
ühe musta marju liikumist wöis näha. Ta astus jälle
tagasi tee peale ning jäi seal seisma. Hobune targas
ehmatades natuke körwale ning jäi siis kuulama. Ka
laulja hääl waikis häkiste.

— Hea inimene, aita mind? hüüdis ^eili nõrga
häälega, ma olen siia lõpmata laande ära eksinud.

^ Püha Maarja ja köit õndsad hinged, kes on
siin pimedas metsas? wastas ratsaniku lohkunud hääl.

Üks waene naine, haigusest ja külmast nõrk.
Juhata mind inimeste juurde, ma suren muidu külma
ja nälja kätte.

— Kõrge kolmainus. Haige ja näljane naine, üksi
pimedas metsas ristjate metsaliste teskel! Kuvav oled
sa siia juhtunud?
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"- Ma ei tea isegi, kudas see tuli. Meie kõrged
jumalad juhatasiwad ise mu wäsinud jalgu ja ma usun,
et nad sind mu peastmiseks siia saatsid.

— Pagan, ümises hobuse seljas istuja ise enesele
ning näis nouu otsiwat, mis ta peab tegema. Paluja
hääl tõmbas teda nagu iseäralise jöuuga enese külge ja
tuletas talle kauget minewiku meelde. Siis targas
ta hobuse seljast maha ning läks eksinud naisterahwa
juurde, keg ennast puu najale oli toetanud. Ta wöttis
selle käest kinni — fe oli külm kui jäe.

^ Kas sa jõuad weel käia? tusis ta.
^ Ma olen wäsind, oli selle lühike wastus.
— Püha Maarja, ja lähemasse inimeste elupaika

on wcel palju maad. Is tu hobuse selga, ütles ta pehme
häälega ja wottis ta ümbert kinni. Nõrgalt lastis ta
ennast mehe najale.

— Ma ei jõua enam — ma usun, et mu surm
ligidal on — jäta mind mu saatuse kätte — mind ei
peasta enam kecgi — inimesed on kaugel.

Ta hääl jäi nõrgemaks, kuni ta kustus ningkeha
langes nõrgalt mehe kätte wahele. Külma wärin käis
ka ratsaniku südamesse. Ta tundis, et haige nii taua
ei jõudnud ära kannatada, kuni ta lähemasse inimeste
elumajasse jõudis. See oli wiimse jouu ära tarwi-
tanud, nüüd oli kõik otsas. Siia oli ruttu abi tarwis,
kui teda peasta taheti, ja ristiinimese kõhus pani juba
seda inimesele peale, kui abi tarwitaja ka pagan oli,
tes elawat Jumalat ja tema pühasid teotas!

Ratsanik laskis pool eluta keha märja sambla
sisse maha wajuda ning otsis suure rutuga metsa alt
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puuraagu ja kaikaid kokku, et sinna samasse tuld ülesteha,
mille paistusel õnnetuma külmanud liikmeid sojendada.
Suure waewaga läks see tal wiimaks korda ning natu-
kese aja järele loitis tule leek metsa all üles poole.
Siis kandis ta kohmetanud naisterahwa tule äärde sooja.
Ta nägu oli kahwatanud ja mokad sinised ning ainsad
liigutamise ja elu märk oli ta keha wärisemine. Tule
soojus tungis warsti ta kergetest riietest läbi ning pikka-
misi läksiwad ka ta silmad lahti. Ta wahtis sõna-
lausumata ratsamehe otsa, kes nii suure hoolega tema
elu eest muretses. Ta oli jälle niisuguses ramestuses,
milles kõik mõtte tegewus seisab.

Siiamaale ei olnud tema talitaja, kelle riidedest
ristiusu munk ära oli tunda, minestuses oleja nägu
mitte hästi terawaste tähele pannud. Nüüd jäiwad ta
silmad aga kui tinni naelatud naisterühma peale seisma.
Üksi silmi wahtis see ikka tema otsa. Tule möju oli
näha. Weri hakkas liikuma, kahwatanud põskedesse tuli
örn puna kui häbelik koidu junn hommiku taewas nähta-
wale ning andis talle ikka enam ja enam oma tõsist
nägu ja jume tagasi. See nägu ei olnud mungale
mitte tundmata. Nagu pildid kaugest minewikuft tuletas
fee talle endisi mälestusi meelde. Ikka meel wahtis
ja tunnistas ta naisterahwa nägu ning katsus meelde
tuletada, kus ta teda enne näinud. Siis häkiste löi talle
nagu wälk pähe. Tal oli käes, mis ta otsis. Ta
astus lähemale, laskis ta juurde pSlwili märja maa
peale ja wottis Leili käed oma peosse.

— Leili, Leili, sina oled Leili, hüüdis ta siis tormi-
leselt. Ma olen sind ära tunnud — kolmteistkümmend
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pikka aastat ci ole fu kuju minu meelest mitte ara
jõudnud kustutada. Mu süda tunneb lõpmata onne,
sind siit leides.

Leili tõstis oma ilusad silmad munga poole ja
wahtis tema silmi. Ta ei oluud seda meest ialgi enne
näinud. Talle oli wöeras selle mehe habemeta nägu kui
ka tema pikk must mantel sedasama karwa peawarjuga.

Kudas tunned sa mind? — Sa oled mulle
wöcraS, rääkis Leili tasa.

— Ma tundsin sind, kui sa laps olid ja kui mina
ka weel poisike olin. Meie mängisime tihti ühes koos
Sa ei olnud uhke, chk su isa küll wanem oli ja minu
isa polnud muud kui waene karulaskja. Kas sa weikest
Kersimeri enam ei mäleta?

Leili mõtles wähe aega.
^ See weike, keda ma tundsin, on toonelas —

ta oli hea poisike.
— Leili, sa eksid, ei ole mitte surnud. Ta wiidi

ära laugele wöerale maale, ta õppis seal palju tarkust
ja nüüd on ta jälle lodumaale tagasi tulnud ning seisab
praegu su ees polwede peal. Kas nüüd tunned mind?

Leili silmis säras häkiste iseäraline läige. Ta ajas
enese istukile ja wahtis terawalt rääkija otsa.

— Kas sa õigust räägid?
— Ma ei maleta mitte, Leili. Kas sa mu nägu

nii halwaste meeles oled pidanud?
^ Mõni jooneke su näos tuletab mulle küll weikeft

Kerimeri meelde, aga et sina see oled, on mul raske uskuda.
^ Ma olen seesama Kersimer, kellele sa lapsena

tihti meeleiba töid ja kellele sa suureks saades naiseks
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lubasid tulla. Tuleta meele, see oli su isa koplis ühe
suure pärna all, mille koore sisse mina sinule ja omale
ristid lõikasin. Sa lub sid i ka minu peale mõtelda,
kui sa neid ristisid näed.

^ - Sina oled toeste Kcrimer, nüüd ma tunnen
sind. Ole terme, südamest ter ° e, sa oled mu elusse
sojendanud. Ja tu i see eu mulle ka waewa ja muret
peats tooma, sa oled suski mu heategija.

Ta pattus oma wci^st kätt tänuks munga käite,
kes teda õrnalt pigistas ning oma hnulte peale majutas.

Leil i jäi wait >a tõmbas oma käe wgasi. Tema
endine mänguieltsilane waat is imestades ta otsa.

^ Kas sa oled kooli pärna maatamas täinud ja
tas sa oled ka sõna pidanud? tusis ta.

^ Need oliwad U,p,e mängud, lapie naljad, wastas
Leili. Ma pidasin 'öna, n«i laua kui pärn meel taswis.
Nüüd ei ole teda mnnm cnmn — ja loit inimesed
rääkisid, et 'a surnud oled. M a kahetscfin ja kacbasin
sind taga kui surnut —

-^ Ja sus unustasid sa minu ära?
— Ma tegin leda.
— M a näen, A-i l i , sul on digus. Sa ei woinud

teist wiisi Uha. Aga ,,üüd, n i u meie n i i imelisel
wiisil kottu oleme jahtunud, kao sa ci igatse M e wana
lapsepölwe acga tagasi ja tas sa ei mölle uuesti oma
töötuste pe. k?

° " Ma olen naine.
^ Naine! kordas munk ehmatades. Nüüd alles

tu l i talle meelde, et ta raskcstc oina töötuste wastu
ol i eksinud. Ta pani käed lõtku ja ta huultel l i i tu-
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siwad palme sõnad, millest Leili sõnagi ei mõistnud.
— Kerimer, mis sul on? küsis Leili seda nähes.

Ma oleksin ka oma lapse eas antud föna pidanud, kui
fa mitte ara ei oleks kadunud ning minule surnud olnud.

^ Leili, sul on õigus, ma olen surnud — sinule
ja kõigile sinu sugustele, rääkis noor munk ja ta nägu
oli tõsiseks ja waljuks läinud.

— Mis need sõnad tähendawad, Kerimer?
— Ma ei ole mitte enam Kerimer, mu nimi on

Heinrich, ma olen risti-inimene — ma olen siia tulnud
ristiusku kuulutama ja paganatele õnnistuse teed näitama.

Leili wärifes.
^ Kerimer, mis on sinust saanud? Waenlased wii-

siwad su wägise omaste keskelt, rikkusiwad kõik su armsad
nõud, ja nüüd tuled sa ise meie pühaid wiifisi häwitama?
Pööra tagasi oma isade jumalate juurde, jäe lindlaks
meie usule ja kombetele ja rähmale. Sa mäletad weel
wistist ühte Elmat, meie mõlemata mängu sõpra. See
rääkis ikka sinust, kui sa ka juba meie teades surnud
olid. Tema on weel tüdruk — ta wotab sind lahtiste
kätega wastu, kui fa teda naiseks tahad wötta. Ta
rööm oleks otsata, ja sina saaksid kõige parema naise.

^ Ma ei wöta ialgi naist.
— Miks mitte?
— Ma olen töötanud püha wandega, et ma ialgi

ühe naise huultele suud ei anna.
— Mis see tähendab?
— Ma olen waimuliku seisuse sisse astunud, ma

olen risti usu preester, lellele kõik ilmlik rööm ja.
lust jõledus on.
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Leili jäi wait. Rääkimine oli teda wäga ara wüsi-
tanud. Ta ei saanud preestri jutust aru, ja kui seda
ta kümme suud oleksimad seletanud. Ka munk jäi
wait. Ta südames liikus midagi iseäralist, mis köit
ta lindlad töötused ja wanded, ühe ainukese hoobiga
ümber ähwardasiwad lükata. Ta pidas seda oma sifi-
nnseks waenlaseks, kelle wastu woitlemine ta esimene
ja ülem kõhus oli.

Wait oles pakkus ta oma toidu tagawarast Leilile
leha kinnituft, kes seda tänu sõnadega wastu wöttis
uing oma tulist nälga kustutas. Se? tegi teda tuge-
wamats ning soe tuluke ajas külma wabinad ta liik-
metest wälja. Ta tundis enese jälle nii tugema, et
pikemat teed ette wöis wötta.

^ Tee mulle weel üht meele head, Kerimer, rääkis
siis Leili tänulise pilguga noore usukuulutaja otsa waa-
dates. Kas sa tead, kuskohal meie siin praegu oleme,
ia tui kaugel on siit Kobeselle linn?

^ See linn kus Kaupo elab?
Jah!

Wali soon tuli Kerimeri näol nähtawale. Ta mõtles
selle peale, mis ta wanemad Kaupo isast kõnelenud,
ning tal oli rasle oma wiha ära peita, mis tal Kaupo
wasw südamesse oli istutatud.

^ Kas sa tunned Kaupot? küsis ta.
-— Ma olen tema naine.
Need sõnad möjusiwad weel loguni iseäralikult. Ta

waatas kaaswndmusega Leili otsa, kes seda pilku ei
wöistnuo.

Kas sa Kaupo juurde tagasi tahad minna?
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— Muidugi.
— Kas fa Kaupo walskust ei tunne? Mis tahad sa

seal tegema hakata?
Noore naise nägu läks punaseks.
-^ Kes minu Kaupo üle halba räägib, see on tema

waenlane< ja tema waenlane on ka minu waenlane.
Mis sa^walskuseks nimetad, seda ei ole Kaupo sees
minu wastu ialgi. Ma olen selle peale julge.

— Waene naine, ta ei teagi, et Kaupol juba teine
armukene on, keda ta kaisutab ja oma naiseks nimetab,
rääkis preester iseenesele. Kui ta ta risti usku on
heitnud, siiski jääb ta südameta petjaks. Leilit ei oleks
ma ialgi tema ohwriks soowinud.

^ Täna ei saa sa enam Kobesellesle, see on siit
wäga laugel, rääkis ta waljuste. Sul on puhkamist
maja. Ma wöin su ligemasse taluhmtsitusfe öömajale
wiia.

Natukese aja pärast läkfiwad nad wait olles läbi metsa
— Leili istus hobuse seljas ja munk wedaS looma
käe körwal läbi öö.

24. Öömaja.

aega kestis pikk ja igaw metsatee, enne kui
munk seisma jäi ning wäsimusest unisele Leilile

hobuse seljas lahidelt teada andis, et nad nüüd ühe ük-
siku elumaja ligidale jõudnud, kuhu ta ööseks puhkama
wöida jääda, kui ta enam edasi ei tahta minna.

— Mu wäsimus on liig suur ja külm on ta kange
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ja mu liikmed wärisewad, ütles hobuse seljas istuja
naisterahwas. Kui siin head inimesed on, siis jään
ma siia ööd puhkama. Sina aga, sa hea Kerimer,
ole tänatud, et fa mind nii kaugele aitasid. Nüüd saan
ma juba iiegi läbi.

Waikselt sõnalausumata wedas munk hobu.se öue,
aitas seal Leili, tes külmast üsna kange oli, seljast
maha ning tõmbas teda kätt pidi enese järel hurtsiku
poole. See kõht näis preestrile tuttaw olema, sest natu-
kese otsimise järele leidis munk ukse üles, ehk küll ilm
tott-pime oli. Ta lükkas, see ei läinud lahti. Ol i
fee liig hilja ehkei olnud inimesi kõdus? Aga ukse prao
läbi oli walguse kuma näha. Preester kõlistas wal-
juste, nii et seda pidi kuuldama.

Kõik jäi meel mait. Preester koputas uuesti ukse peale.
Nüüd oli nagu sammusid kuulda, meel jäi natu-

keseks ajaks tõik mait. Siis küsis üks käre naise hääl
seestpoolt: .. ,

— Kes kõlistab weel nii hilja ukse tagai
— Tee lahti, hea inimene. Preester Hemnch toob

sulle üht wäfinud inimest, kes öömaja palub. Ta ei
jöua külma ja haiguse pärast enam edasi mmna.

Uks läks lahti.
— Astu sisse, Heinrich, sinule on mete hutstku uks

igal ajal lahti. Meie rõõmustame ikka su tuleku ule.
Kes on see, teda sa meile tood?

Walgus paistis ahjurinnal põlemast purust ^eM
tahwatanud näosse. Ehmatades astus name, tes ul-
sel oli seisnud, paar sammu tagasi. Et ta nägu pimeda
poole oli pööretud, siis ei näinud preester ta ehma-
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tust mitte. Warsti sai aga hurtsiku perenaine oma
kohmetusest wöitu ning ütles imestusega:

— Üks naisterahwas, isa Endrik!
— Sa paned imeks, et minu teeseltsilane nais-

terahwas on. Meie usk täseb iga ühte aidata, kes hä-
das on.

— Hädas? mis on sel naisterühmal siis? Taon
noor ja ilus, mis tal puudub?

— Kõige pealt soe öömaja ja keha kinnitus. Ma
loodan, et sa kumbgit talle ei keela. Sul on ju ruumi
ühe wöera jaoks.

Wana naise hääl oli Leili üsna ära ehmatanud.
Talle ei teotanud see käre hääl midagi head, ehk ta
küll ennast naerule näis sundima. Aga ka ta naer,
ehk küll sunnitud lahke, ei suutnud teda waigistada.

Kes su linnuke siis ise ka on? küsis wana naine ka-
wala naeratamisega ristiusu kuulutajalt.

— Seda saab tema ise sulle ütlema, wastas prees-
ter. Mina annan sulle ja sumajale selle hea töö eest,
mis sa tema wastu wötmisega teed, oma preesterlikku
onnistust ja soowin sulle püha Maarja kaitsmist.

— Hea meelega wotan ma waesid wastu, rääkis
naine ennast walguse poole pöördes, nii et Leili ta
nägu näha sai.

Ta tundis eneses külma wärinat. Naise hirmus nägu
tuletas talle ta kõledat unenägu meelde. See pani teda
weel rohkem kartma.

Pealt näha suure lahkusega pakkus naine wöeras-
tele istet, toi õhtusööki lauale ja walmistas Leilile
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ahju peale aseme. Pärast sööki käskis ta noort wanema
emandat magama minna.

Leili oli nii wäfinud, et ta ka enam muud ei igat-
senud kui puhkama minna. Ta tundis enese taieste
haige olema, rametu ja lõpmata wäsinud. Ka külme-
tamine tehast ei olnud meel kadunud.

— Kerimer, jää sinaka siia! palus ta noort preest-
rit nörga häälega ja pakkus seal juures talle kätt.

— Kerimer? mis see tähendab? ümises naine.
— Ei, Leili, ma ei woi mitte siia jääda, mu kõ-

hus kutsub mind — ma olen juba küllalt palju aega
wiitnud ja oma teelt törwale läinud — nüüd pean
ruttama. Sa oled siin julges paigas hea inimeste
tatuse all. Püha Maarja kaitsegu sind.

Ta andis noorele naisele kätt, kes tahtluses tema
järele jäi waatama, kui ta wana naisega uksest wälja
läks. Tükike aega jäi hurtsiku perenaine ara. Nad
rääkisiwad ukse taga, millest Leili sõnagi ei kuulnud.
Mis see ka temasse puutus! Ta ronis kartsast mööda
ahju peale, kus tema jaoks ase malmis oli. Wäsimus
wajutas pea ta silmad tinni ning palawik, mis warsti
külmetamise järele kätte tuli, wiis ta pea jampsiliste
unenägude walda.

Kui hurtsiku perenaine tuppa tagasi astus, kuulis
ta Leili raskest hingamisest, et üleliigne wäsimus tema
oma wöimuse ülla oli wötnud.

- ^ Imelik juhtumine, pobises ta ise eneses, et ta
nii ootamata minu majasse nn sattunud. Mis ma
enne oma wäcga ära tahtsin teha, on nüüd ilma minu
waewata sündinud. Ja kui hästi weel! Önn oligi,
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et Anno weel enne koju ei jõudnud. Teda oleks ta
wistist ara tunnud ning seda kära, mis ta siis oleks
teinud, ei oleks woeras risti- mees mitte tohtinud kuulda.
Nüüd on ta ara — ning ma ei karda enam midagi.

Ta tuulas jälle. Noore naise hingamine oli raske.
Üksikud häkilised ohkamised ja lämmatatud hüüded tunnis-
tasiwad, et ta palawikus unenägudega jampsis.

Kuulaja naeratas rahul olles.
— Tema ei tunnud mind mitte ära. Ta mäles-

tus oli wist nõrk ehk olimad ta silmad liig unised, tui
ta nad lahti löi Üks kõik, minu käest ei pease nii-
sugune lind mitte enam. Küllap ma tean, mis ma
teen. Hoo! ma olen küll mana juba, aga mu tarkus
pole sellegipärast weel ladunud. — Aga mis ta Ke-
rimerist rääkis? uuris ta edasi, ta hüüdis Endrikut Ke-
rimeriks. Mis fee pidi tähendama? Kas selle taga
ei seisa mõni uus saladus marjul? Endrik küll ütles,
et Leili teda eksiwiisil üheks oma tuttawaks pidada,
aga see ei olla oige. Wahest on ometigi selle tagameel
midagi! Seda tahan ma wälja uurida ja minu
fawalus peab seda kätte saama.

Ukse taga oli jälle kolistamist kuulda. Juba esi-
mese korraga teadis ta ara, kes tulija oli. Sel mu-
sil koputas üksi tema mees. Ta läks ruttu ukse juurde,
tegi selle seespoolt paelast lahti ning lükkas ta tasa-
keste eest törwale.

— Tasa, tasa, waigistas ta.
Ta mees ei olnud üksi. Weel üks teine togu l i i -

kus pimedas maja ees.
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— Kas Leili on siin? küsis Anno ukse läwele
astudes.

— Siin. Magab praegu ahju peal rahuliselt.
— See on hea. Mul on üks raudmees ühes.

Ka temale peame aset leidma.
Alastust ootamata käskis ta oma külalist sisse as-

tuda. Ootaja naine taganes kartes tagasi. Suur
pikk mees pika moka habemega astus madalast uksest
küürutades sisse. Ta kandis üle ölade laotatud laia
walget mantlit ristiga rinna köhal ning peas hiilgas
tall suure sule tutiga raudkübar, sidemega lõua alla
tinni ieotud. Kaela ümbert ja jalgade pealt paistsi-
wad raudriided ning kannuksed körifesiwad mööda sawi
pörmandut. Ta waatas weikses toakeses ringi nagu
otsiks ta midagi. Siis wöttis ta Anno näitamise peale
teises toakeses puupingi peal aset, kuhu naine ta ras-
watule järele wiis. Siin wiskas ta oma laia mantll
öladelt körwa pingi peale ning jäi nõnda wiisi sema
najale toetades istuma. Ta nägu ott tume nagu prl-
n,is ilm, nii et isegi julge hurtsiku eit kartma hakkas.

— Anno, kas mu hobune saab ära talitatud ;a
tas sul minu jaoks aset on? küsis ta vöruwa häälega.
Na olen wäfinud, ma tahan ennast wälja puhata.

— Kõik sünnib, kudas körge auuline rüütel Slg-
bert ron Soest soowib, oli Anno puudukses Satw-
teeles antud alandlik waMus. Ta olr Sakslastega
läbi täies nõnda palju nende teelt õppinud, et ta wae-
walt läbi sai. ..,, .

Siis kistus rüütel taskust söögimoona wal̂ a nmg
hakkas suure isuga oma pigistawao nälga kustutama.
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Ni i lauaks läks Anno hobust tollitama ning rüütlile
magamiseks heinu sisse tooma.

Köit oli korras — hobune talitatud ja ase wal-
mis, kui rüütel oma söömise lõpetas.

— Anno, sa rääkisid mulle ühest ilusast naiste-
rahwast, keda su naine siia läinud tooma, rääkis ta
siis naeratades. Kas see on siin?

— Jah, mu naine on mu käsu taieste ilusasti
ära täitnud. Ta on reisist weel wäsinud ja magab
ahju peal. Temaga wöib iga rüütel rahul olla — on
weel noor ja ilus.

— Üks talutüdruk?
— Ei, palju parem sort.
— Kes siis?
— Kaupo endine naine, wanema Aatso tütar.
— Wanema Kaupo naine!
— Ja ah!
— Kudas see siia on saanud?
Anno naeris.
— Kudas ta siia sai? See on minu töö. Kaupo

ei oleks mitte weel risti-inimene, kui wana Anno ka
ühes ei oleks aitanud. Aahah! Teie ei tunne Annot
weel mitte.

— Sa olet toe poolest üks pagana poiss! liitis
rüütel Sigbert. Niipalju ei oleks ma sinust muidugi
mitte uskunud. Kudas sina Kaupo risti usku pöör-
mise juures abiks olid, see on mulle uudis. Kas sa
ei taha mulle sellest pikemalt rääkida?

Anno ajas enese sirgeks, köhitas esite ning hakkas
siis kõnelema:
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— Mina ei ole Kaupoga ialgi weel sõber olnud.
Tema isaga olime meie alati tülis ja isa wiha minu
wastu päris ka poeg enesele. Ma tean wäga hästi,
ta walwas minu järele ja püüdis minule igal pool otsa
teha, et ma teie juures käisin ja tema kui ta teiste
wanemate ja rahma plaanid ikka piiskopile teada and-
sin, mille läbi nad kõik nurja aeti. Oa, tudas mina
oma nahka olen pidanud hoidma, seda ei tea keegi muu
kui mina üksi. Üks teine ei oleks nende kuld tükkide
eest ialgi minu asemele astunud. Aga minu käes on
töik korda läinud ja läheb weel edaspidigi. Ja ma ei ta-
hetse mitte, et ma oma rahma wastu olen hakanud.
Ma arwan kindlaste, et teie mind ka meeles peate, kui
toit maa teie käes on.

— Muidugi, muidugi! kutis Sigbert, aga kuidas
aitasid Sa Kaupot risti usku pöoroa?

— Mina kuulsin oma torwaga tema enese ja ta
sulaste suust, et minu pea eest suurt hinda lu-
bas maksa ja seda tegi ta kõik oma wana aia Aatso
nöuu andmise peale. Ma mandusin, et ma selle eest
nende mõlemate elu nõuan. Siia maale pole mulle
weel see woimalik olnud, aga oma wannet ei olema
weel unustanud. Kaupo wöib minu pärast elada. Ta
vn nüüd risti inimene, aga wana Aatso peab —

— Aga kudas on lugu Kaupo ristiusku pöörmisega,
rääkis rüütel Anno waimustatud jutu wahele, lellele
see igawaks hakkas minema, n,is ta wandest rääkis.

— Waata, auus rüütel, ma hakkasin seda nõnda
peale ja ma usun, kecgi poleks ka paremine teinud.
Ma lasksin tema naise kawalal wiisil majast ära tuua
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ning Kaupole teatada, et ta ühe noore mehega ära põge-
nenud. Enne seda oli Kaupo parajalt ühe ristiusu
neiuga tuttawats saanud — piiskop ja teised targad
mehed kutsufiwad tema enese juurde ning meelitasiwad
teda ristiusku wastu wötma. Tema pidas töets, mis
kuulis ning wöttis ristiusu wastu ja sellega ühes ka
ristiusu naise. Noh, mis selle tohta nüüd ütled?

Rüütel oli magama jäänud. —
— Noh, seal on nüüd — töige tähtsamat asja ta

ei kuulnudki, Ümises Anno pahaselt ja läks ka magama.

25. Üks rüütel.

i l i oli wäga halwaste maganud. Külm japala-
wus wahetasiwad endid wahetpidamata. Kõige

öö oli ta und näinud. Niisama nagu külm ja soe,
nii käisiwad ka kõledad ja armsad kujud ilma waheta
ta silmade eest mööda. Kord oli ta waenlaste keslel,
tuulis oma korwaga nende hirmsaid nouupidamisi pealt,
siis oli ta jälle oma armsa abikaasa juures, tes teda
hella suu andmisega oma kaenlasse wottis. Siis nägi
ta tarka, kes sõbraliku ja lahke näoga tema ette tuli
aga siis kui madu oma silmad tema lapse poole pöö-
ris, kui ta magas ning oma armast wäetimat abita
last kaitseda ei saanud. Ta karjus appi, aga ta häält ei
kuulnud keegi inimene. Üks hirmus naisterühmas astus
pikkamisi pimedast tuanurgast ning wahtis oma tigedate
ussisilmadega ta otsa. Ta pööris oma näo tema põletama
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pilgu eest körwale ning uued pildid tuliwad talle ette.
Ta oli oma lapse kätte saanud, fee mingis M a päi-
kese paistel toa ukse ees liiwa peal ning tema ablkaafa
wl i talle naerdes wastu, niisama noor ja kena nagu
siis, kui ta teda esimest korda näinud. Ta tundls
ütlemata suurt onne oma rinnas — ta nuttis roömu
pärast kui lapsuke. Seal tolas korraga tole naer ta torma.
I l m läks häkiste pimedaks, kõik oli kadunud — laps
ja mees ning kõle hääl sügamast pimedusest testis edasi.
Talle tuli ära rääkimata hirm peale — ta tatsus ara
põgeneda — aga ta jalad oliwad kui kammitsas —
ta ei saanud paigastki. Nüüd hatas ta kuulatama,
mis need kohutawad hääled tönelewad. ,,Ma laslftn
tema naise kawalal wiisil kõdust ära tuua nmg Kau-
pole teatada, et ta ühe noore mehega ära põgenenud.
Enne seda oli Kaupo ühe ristiusu neiuga ruttamaks
saanud — piiskop ja teised targad mehed kutsuftwad
tema eneste juurde ning meelitasiwad teda nsti usku
wasta wötma. Tema pidas toeks, mis kuulis, nmg
wöttis ristiusu wastu ja sellega ühes ka ristmsu naise"
— Ta katsus nii kaugele waadata kui silmad ulata-
siwad, aga ta ei näinud muud tui otsata plmedust.
Rääkimise hääl ladus ning siis ok kö;k matt. Ta
tatsus järele mõtelda, mis need sönad tähendawao,
aga ta pea oli nii langet walu Ms, et wl ko:k see
kohutaw lugu warsti meelest ära läks, et ühele Msele

jälle ruumi anda. ^ r c l
Nõnda wiifi jampsis ta öö otsa. M s tal seal

tõsine lugu oli ehk mis unenäo kujud, selle ule e, M
lanud ta aru teha. See oli ta ta onn, et ta kottt
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unenägudeks pidas ning wiimaks wastu hommikut ma-
gama wöiS jääda.

Kui ta üles ärkas, oli päike juba üles tõusnud
ning paistis lahtisest uksest tuppa nurka tema ette maha.
Ta ajas enese istukile ning tundis, et lühike toidwuni
teda hästi oli kosutanud. Ruttu tõmbas ta oma r i i -
ded selga ning astus siis kartsast mööda olla. Toas
ei olnud ühtegi hinge. Ta waatas üle ukse wälja
ning tahtis praegu öue astuda, tui hurtsiku eit, see-
sama naine, keda ta eile ohtu esimese nägemise järele
juba kartma hakkas, talle häkiste wastu astus. Ehma-
tades astus ta tagasi. Täna nägi ta teda selges päewv-
walguses ning see pani teda weel, rohkem kartma.

— Kuhu nüüd, mu laps? küsis ta ning ta su üm-
ber mängis kawal, tige naer.

^ Ma tahtsin minema hakata, ma olen wäga
kauaks jäänud, ütles ta kartlikult. Minu süda tänab
sind hea aseme eest ^ ma magasin hästi ja ma tun-
nen enese nüüd üsna terwe olema. Kui ma koju
saan, siis tahan ma selle hea eest, mis sa mulle
pakkusid, ka sinu peale mõtelda.

Wana naine naeris. See torkas kui nuga Leili
õrnasse südamesse.

— Kus on su kõdu? küsis wana.
Leilil ei olnud mitte julgust küsijale tött ütelda.

Tal oli üks kartlik aimamine, et sellest talle mitte
head ei wöi tulla. Mida kauem ta wana otsa waa-
tas, seda rohkem hakkas ta oma aimamist uskuma ja
seda suuremaks läks ta igatsus, siit nii ruttu minema
saada ja nii kaugele põgeneda kui iganes wöimalik. Ta
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ei wöinud seda enesele ära seletada, kuidas selle naise
nägu nii wäga sellega ühte läks, tes unenäus teda
kõhutanud. Kui ta mitte nii selgeste ei oleks tead-
nud, et ta ainult und nägi, siis oleks pidanud ta us-
tuma, et see ise ööse tema juures on käinud. Aga see
ei wöinud ialgi olla, ja sellepärast ei tulnud tal seda
ta mõttessegi.

— Sa oled kõdu ära unustanud, wöi ei ole sul
teda! hirwitas wana, kui noore wanema naise käest
wastuft ei saanud. Sülgama ei hakka ju seda teegi
oige inimene.

Leili tundis neid torkimise ja see liimitas teda ta
arwamistcs weel enam, et mana temaga mitte head
ei mõtelnud.

Mi ls sa minust sel wiisil räägid! küsis ta siis
otsekoheses toonis.

^ Olgu peale, mis minul nüüd sellest on, kust sa pä-
rit ja kes sa oled, rääkis naine oma kõige suurema lahku-
sega. Sa oled mu külaline ja ma tean, mis mu kõhus on.
Oota weel weidi, tuni ma sulle kehakinnitust walmistan.
Araminemisest enne seda pole juttugi.

Kui hea meelega Leili ka ennem praegu kui sil-
mapilk hiljem siit ära oleks lennanud, siisti nägi ta,
kui asjata ta minemise katsc praegu on ning jäi ka
rahulikult wppa, tuni teda mitte enam minemises ei
takistatud. Ta hakkas ta hurtsiku eite weel rohkem
usaldama. Mis paha wöis temal ta kohta südames
olla ja mis oleks ta ka wöinud teha, kuigi tal tema
wastu pahad mötted oliwad. Tal polnud midagi muud
waja üteldu, kui seda, kes ta oli — ja siis olr ta ometigi
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waba. Tema meest tundis ju iga laps ligidal ja
kaugel, ning niisama nagu teda armastati, kardeti teda
ka igal pool, kus õigust mitte ei tehtud. Näotu koore
all on tihti hea tuum warjul, armas ta wiimals ka
wana naise kohta oige olewat ning jäi selle mõtte juu-
res üsna rahule.

Tüki aja pärast tuli mana eit naerdes tema ette
ning kutsus teda teise tuppa, kuhu ta pruukosti walmis
seadinud. — Leili läks ta järele. See tuba oli pool
pime, sest ükski ainus walgufe auk ei olnud lahti. Nii
palju kui esimesest toast walguft sissetungis, ei jõud-
nud teda mitte sel wiisil maigustada, et ta siin oleks
woiwld näha, mis toas oli.

Tema juhataja tegi paar luuki lahti, nii et päikese
tiired sisse nMiwad tungida, ning kadus siis ise ruttu
ette tuppa ära. Söögi laual istus rüütel Sigbert von
Soest oma täies raud riides ning wahtis naeratades
noore naise otsa.

Leili oli esimesel silmapilgul nõnda ära lohkunud,
et ta sõnagi suust ei saanud. Sel wiisil oli talle juba
lapsepölwes kõige hirmsamaid inimesi ette kujutatud —
raud riided seljas, pika tihwadega, ilma habemeta, kiir-
gawad silmad — päris inimeste tapja ja piinajad ise.
Ta ei olnud oma lapsepölwe tontisid ialgi meel enne
näinud. Nüüd seisis üks niisugune ta silmade ees, mitte
unenäos, waid tõsises elus, kes liikus, naeris, waatas
ja rääkis. Lapsik kartus tuli ta peale, nagu lapsele,
kellele tondi ja kolli lugusid ette maalitakse. Ta tõusis
üles ja tahtis sõna lausumata uksest wälja põgeneda
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Aga see oli kinni. Nagu oleks tal tagaajajad kännul,
lisenoas ta meelt ara heites.

Naeru hääl, mis ta südamest kui tuline oda läbi
torkas, oli ainuke maetus. Ta oli wang, ta aimas
seda ning norgestus kippus talle peale, nagu see haige
ja nõrga naisterühma juures, lellel nii suur truudus
oma mche wastu ja nõnda kowa auuwndmus oli, mille
haawamine mõistuse laotusele woib wiia.

-^ Lapsuke, mis sul wiga on? küsis rüütli hogaw
hääl ta selja tagasi. Ara ole nii arg, ega ma inimese
liha södja ei ole.

Leili oli ennast wähe kogunud. Ta pööris ümber
ning jäi julgelt rüütli ette seisma, kes oma istmelt
üles oli tõusnud ning tema juurde tulnud.

-^ I lus , toeste imekspanemise wäärt ilus, hüüdis
see röönulstadcs. Ma ci oleks uskunud, et siin nii ilusad
lilled laswawad. Tule tagasi, lapsuke, istume ja ajame
juttu ^ ega sul nii suur rutt ei ole.

— Mul on suur rutt hea wöeras, wastas Leili
paludes. Ära pea mind siin tinni — ma pcan rut^
tama. Sa oled ju inimene nagu köik teised, kellel süda
rinnus elab. Lase mind wälja.

— Narrike, mis sul nönda jalgade all põleb? Kuhu
ja kipud?

Mina olin ema — mul on weike wiieti laps^
rääkis Leili ahastusega.

Rüütel naeris. Ja ka ukse tagast armas ta naeru-
häält kuulma.

— Kus on su laps? küsis rüütel.
— Kus ta on? kordas ema walusat. Kui ma seda
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teaksin, siis ei oleks ma töe poolest täna siin. Ta on
minult ära warastatud, üks kuri käsi on ta mu käte
wahelt ära riisunud. Ma otsin teda. Nüüd on sul
kõik teada, mis mind siit ära kisub. Tee ühel waesele
õnnetule emale seda head, et sa tema ainust palwet
täidad ja mind wangist peastad.

^ Rumalate, sul on laps ära kadunud — kust
tahad sa teda otsida? Kellel teda tarwis oli, see saab
tema eest ka hoolt tanoma. Ara aja mulle tauem nii-
sugust tühja juttu ette. Ma arwan, et sa seda oma
õnneks wöid pidada, et sul niisugune koorem taelast
ära on saanud. Nõnda oled sa jälle prii tui tüdruku
pölnies ja oma ilu pärast wöid sa hoopis teistsuguse
mehe saada, kui sul oli.

Leili waatas põlastusega rääkija otsa, ketz naerdes
neid sõnu suust wälja ajas. Nende motc jäi talle
tumedaks, aga ta ci hakanud ka enam järele uurima,
mis ristiga mantle mees kõnelenud. See ei näitnud
aimamagi, kes ta oli ja kui suure põlastusega ta nii-
sugustest rääkijatest mööda wois waadata.

^ Ma olen ütelnud, et ma naine olen, ja kui
ma ka meel tüdruk oleksin, siiski jääks mu korwad sinu
sõnade tarwis igaweste kurdiks. Sinu olek nõudis,
et ma seda pidin ütlema. Ja nüüd lase mind minna.

Rüütel pani imeks, missuguse julgusega Leili talle
siin wasta astus. Ta imestas selle üle ning läks
wihaseks weel siis, kui ta natuke mahti sai järele mõtelda.

— Kui sa heaga ei mõista, mis ma sulle räägin,
noh, siis on mu headusel ta kord ots ja sa pead nägema, lel-
lega sul tegemist on. Sina ei pease paigastki, kas kuuled!
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— Nurjatu raudriide kandja, hüüdis ka Leili wäl-
tuwail silmil. Mis tahad sa minust saada? Ma ei
palu sind mitte enam. Tea wilets mehesugu teotus,
ma olen Liiwiwanema Kaupo naine.

Uhkelt ja sirgelt seisis ta wihase rüütli ees, ta
näis pikemaks paisunud olema. Nõrgast, tahmatust haigest
naisest oli korraga nagu kangelane kaswanud, kes kart-
mata oma wastase silmi waatab ning woitluse ees ei
wärise.

Torkaw, pilkaw naer oliwastusta sõnade peale. Hir-
witabes alles weel näitas rüütel ennast oma täies ine-
tuses ja kõleduses.

-^ Seda ma teadsin, et sa Leili oled.
— Sina teadsid ja julgesid mind siin kinni pidada.

Wärise nurjatu, mu mees saab mu auu teotust kätte
maksma ^ sa oled kadunud inimene. Mõtle selle
peale. Rohkem ei ole mul sinule ütelda.

Sigbert naeris täiest kõr is t^
— Kauvo sinu mees! Miks sa siis nüüd ilma

mööda ümber hulgud^ Täna önnc, kui Kaupo sind
wcel wabalt ümber hulkuda laseb. Sulle on wist
enesele teadmata, et ta su ära on tõuganud, risti-usku
heitnud ja ristiinimese naiseks wötnud? Kui sa ka
aastad otsa abi kisendaksid, tema ei liigutaks sinu
heaks sõrme otsagi.

Leilil tuli öösine unenägu meelde. Ta pea kuu-
mas, weri walgus pähe kokku, ta tahtis karjuda ^
aga see meeleäraheitlik kahtlus kestis ühe ainsa õn-
netu silmapilgu.

^ Walelik, petis! hüüdis ta ennast ruttu kogu-
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deS. Ma põlgan sind hinge põhjast; su sõnad on kui
ussi keeled, mida su kchwtine süda wälja sülitab.

— Ara aja mind wihale, klsendas rüütel, sa oled
minu wöimuses.

^ Sinu woimufes! Mis wöimus sul on?
Rüütel oli nii wihasels läinud, et ta oma moöga

tupest wälja kiskus ja seda tugema käega ohus üm-
ber keerutas.

— Kas sa nüüd mu wöinmst tunned.
Leili naeris põlglikult.
— Kui sa arwad, et ma su mooka tardan, siis

petad ennast. Torka siia rinda oma teraw mööt, ütleS
ta käega rinna peale näidates, kui see su werejanu
kustutab, ja kiitle siis oma sugustele, et sa langetase
töö ära tegid ^ ühe nõrga, abita, haige naise, kellel
mingit muud söza riista ei olnud, kui ta puhas süda,
ära tapsid. Su oma sobrad sülitaksiwad su peale ^
Sa oleksid inimeste elaw teotus, kellest kõik pögenewad.
Ehk sa salgaksid seda arglikult ära ja oleksid ainult
oma südame teadmise ees Müta inimese were walaja.
Jah, muidugi salgad sa oma tööd — n0nda oled sa ju
inimeste seas julge. Noh, mis ootad sa weel, minu
weri kustutab su langet janu, sa täitmata laan.

Nendel sõnadel oli hoopis ise sugune mõju. Mu t t i
üles tõstetud käsi läks nõrgaks ja langes ühes raske
mõõgaga körwale maha. Leili hulljulgus oli woit-
nud. Tema sõnad oliwad rüütlile ta kõhust meelde
tuletanud, mis ta ordusse astudes püha wandega töö-
tanud ̂  naisterühma id kaitseda! Ja nüüd pidas ta
ühega sõda, kes palja kätega tema ees seisis.
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Sõna lausumata astus ta ukse juurde ning lük-
kas selle oma suure jöuga raginal lahti. Anno
oli teda petnud, ta wiha ähwardas töik nüüd Anno
peale langeda. Värisedes seisis see nüüd tema ees,
sest ta oli ukse tagast köit kuulnud, mis turmalises
toas sündis.

— Sa oled wäärt, et ma oma moöga su meresse
kastaksin, ütles ta tulise wihaga. Mis sa mulle rää-
kisid, ja mis leidsin ma nüüd siit eest!

Ta keerutas oma mööka.
^ Armu, kõrge herra, palus Anno tolmus ta jal-

gade ees. Ta on niikaua mastistuni ta oma lugu
ei tea — aga ta saab järele andma.

— Muretse ta minu juurde Ükskülasse — ma
saadan oma mehed järele. Aga sa wastad tema ära-
jäamise eest oma peaga.

Anno töötas kästu täita, siis sõitis Siigbert minema.

26. Unenäo selgimine.

,eili oleks peaaegu roomu pärast hõisanud, tui rüü-
tel wälja läks ja tema üksi jättis. Aga ta room

oli warane ja röomu kisa oleks ehmatuse hüüdeks
muutnud, sest läbi lahtise ukse nägi ta rüütlile üht
inimest wastu astuma, tclle nägemine ta were soo-
nedes seisma ähwardas panna. Petsiwad teda ta sil-
mad? Ci, ta tormad kuulsiwad ka tema häält — see
polnud mitte pettus — see oli toeste Anno — Kaupo
isa mörtsut, rahwa äraandja. Kes tema käes lord
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oli, see wöis julge olla, et ta enam walgust ei näi-
nud. Ja nüüd oli tema selle mehe ligidal — tema käes!

Waene Leili woitles meele ära heitmisega. —
Anno seadis rüütli hobuse malmis ning saatis

selle minema. Ta oli hirmus nnhane selle üle, et
Leili tema isanda hea tuju nõnda ära rikkunud.

^- Aga ta peab ka tundma, et ta Anno käes on,
kes niisugust rumalat wastutörkumist ei salli, pomises
ta hambaid kiristades ning sammus hurtsikusse tagasi,
et oma wiha mangi kullal lahutada. Ta silmad pö-
lefiwad kui tulised söed, kui ta üle ukse sinna tuppa
waatas, kuhu Leili jäänud. Natuke aega seisis ta kui
kiwisammas oma köha peal paigal, siis targas ta kui
wihane kiskja üle läwe, jooksis ühest seinast teise ja
otsis kui pöörane, aga tuba oli tühi. Lahtised seina
luugid lasksiwad teda aimata, mis sündinud.

— Ära käranud — põgenenud! kisendas ta täiest
lorist. Naine, naine, kus sa oled?

Naine tuli kära peale juurde.
^ Mis sul wiga on, et nõnda peletse nmsi kar-

jud? küsis see pool imestusega.
— Mis mul miga? — Kus Leili on?
— Kas ta siin siis ei ole?
— Kus ta siis siin on, kui ta ära käranud! Kes

seina augud lahti tegi?
— Mis su raud-külaline siis pimedas pidi tegema?
— Oled ta ikka mana jahupea. Kas sa's ka ei

märganud ütelda, et lind sealt wälja woib lennata.
Ta on muidugi juba mu kõrge sobra ära pahanda-
nud ja kui ma teda nüüd enam kätte ei saa, siis ei
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tohi ma oma nägu enam talle näidata. Kus sa olid,
et sa ka paremine järele ei waadanud?

— Mine ikka, mis ma siin weel pidin wahtima,
kui teie tähekesi juba siin teda hoidmas olite? Mina
pidin ometi ka loomad metsa saatma.

— Mina panin rüütlile hobuse sadulasse ja tõin
kätte ning saatsin ta minema ja mõtlesin, et sina nii
kaua wangi järele waatad.

- - Sa mõtlesid — mis mõtlemine aitab kui mind
siin juureski ei olnnd.

— Ara hakka sina ka weel mind wihastama.
Nüüd pole enam aega. Meie peame kõhe taga ot-
sima hakkama. Kaugel ei woita weel olla. Naine,
ja pead mulle selle juures abis olema.

Põgeneja jäljed kaste peal naitasiwad selgeste, kuhu
poole ta läinud. Aga need juhatasiwad ainult kuni
metsani. Seal kadusiwad nad jälle ära, ning mana
Anno oma naisega seisis nõutult lõpmata laane ees.
Taga ajamine näitas siin asjata, kättesaamine wois
ainult õnnelik juhtumise asi olla ja niisuguse juhtu-
mise peale ei hakanud elutark Anno lootust panema
ega sellega ennast wäsitama.

Natuke aega seisis ta sügamas mõttes. Ta näost
paistis tigedus ja huultelt ühwardaw, hirmutaw naer.
Ta oli nouu leidnud.

Rahuliku südamega pooris ta koju poole tagasi.
Naine pani mehe rahulist olekut wäga imeks, ja oli
tema nouu üle maga uudishimuline, aga siiski ei jul-
genud ta seda järele küsida, sest ta teadis wäga hästi,
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et ta mees oma plaanide sisse tungimist niisugusel
korral ei sallinud. —

Hirm ja kartus kürustasiwad Leili jalgu, ning
magus peasemise lootus andis talle jõudu, mis ilma
selleta ammugi oleks lõpnud. Kui ta juba tükike
maad sügama metsa sisse oli jõudnud, siis hakkas ta
jälle lahkemalt hingama. Ta pühkis oma näo pealt
suured higi tilgad ara, mis hirm ja palawus sinna
litsunud ning wois nüüd wahe puhata. Terwel päe-
wal ei leidnud ta ühtegi inimese hinge ega elumaja
— ta ümber oli lõpmata pime ja paks mets, ning
ainsad elawad loomad, mis talle siin silma puutufi-
wad, oliwad mängiwad orawad ^puuoksal ja wareseo,
tes ohus lennates karjusiwad. Õnneks ei olnud täna
ilm mitte pilwetz, nii et päikesest ära nägi, kuhu poole
ta tõttas. Kuhu ta wiimaks wälja sai, seda ei tead-
nud ta mitte; ta ainus eesmärk oli, et ta aga sellest
hirmsast majast, kust ta õnnelikult põgenema saanud,
nii kaugele jõuaks kui iganes wöimalik on. Päike
taewas oli ta ainus juhataja ning kui see looja läks,
siis näitasiwad talle eha ja pärast siiramad tähed teed.

Eha walgus oli juba ohtu poolt taewa ferwast
ammugi kustunud, kui ta üht weikeft jalgteed mööda
ühe weikse majakese juurde jõudis, mis paksu metsa
all seisis. Koera haukumine oli talle selle ligidust
juba ette tuulutanud. Wäsimus. külm ja nälg ei
lasknud teda kauem aru pidada, tas ta sisse pidi as-
tuma ehk mitte. Igal pool ei woinud ju ometi pa-
had inimesed elada.



Maja elanikkudele oli koera haukumine külalise
tulekut teatanud ning nüüd läks toa uks lahti ja wal-
gus paisus öue pimeduse sisse.

— Kes seal on? küsiti majast.
Leili tundis seda häält.
— Mma olen, wasws ta elamusega. Lase aga

wind sis e, ma ei tce tellcgile paba — ma olen wäsi-
nud ja külm on mul ka.

— Leili, sina! hüüdis naisterühmas ukse pealt, as-
tus siis lörwale mng lastis ta sisse tulla.

Toas tule walgusel waatas Leili toige pealt, kes
see tuttawa häälega Mioterahwas on. Ta suust tun-
gis imestuse hüüd, kui ta Maarat enese ees nägi. Nii-
sama suguse imestusega waatas ta see tema otsa.

— Leili mis toob sind minu juurde? küsis ta.
Kus sa olid ja tes juhatas sind siia?

Leili waatas rutlu toas ringi. Ta silmad ei näi-
nud muud kui paljast neli seina ja tarka oma ees.

— Ma olen ema? rääkis ta ilma et küsimisi tä-
hele oleks pannud.

— Seda ma tean. Sa oled tütre ema.
— Tütre ema! Sa tead seda lindlaste?
— Ma olin ainus tunnistaja.
— Kus on ta nüüd?
Imestusega waatos Maara ta otsa, nagu ei saaks

ta noore naise küsimusest aru.
— Sa wötad küsimuse minu suust.
— Mis see lähendab? Neist sönawst ei saa ma aru.
— Kuhu oled <a oma lapse jätnud? küsin ma, was'

tas Maara.



— Häbemata petja, hüüdis Leili wihaga. Sa teed
lahke näo ja wagad silmad, nagu ei teaks sa midagi.
Miks tungisid sa kui sõber minu juurde sisse, kui su
südames hundi mõtteid mu wastu kandfid. Sa oled
niisama naine kui mina; mille läbi olen ma su tige-
dust enesele ära teeninud, woi oled sa ennast ühe teifc
orjaks annud, tes niisama öel on kui sa ise?

— Ära räägi nii raskeid sõnu, ̂ Leili, sü oled pime-
das eksituses, hüüdis Maara. Mis turja olen ma mlle
siis teinud?

— Nõnda wöils ka madu linnu käest küsida, tui
ta tema pojukesed pesast ara neelas ja mana linnu kae-
bamist tuulis. Sa üksi olid see, kes mu last nägi
tui ema minestuses uinus. Sina üksi tmdsid seda,
mis minuga on sündinud, ja kui ma ülesarkasin, olid
sa ladunud ja ka mu lapsuke, teda ma oma silmaga
weel kordagi pole näinud. Sa oled tema minult ära
warastanud.

See oli liig. Tema oli tõsise armastusega maha jäe-
tud naisele toeks ja abiks olnud ning pidi nüüd weel
kuulma, et see teda turja tegijaks pidas, kelle eest ta
heameelega tõik oli walmis ohwerdama.

— Waene Leili, kui sinu laps sinult ära on kis-
tud, siis tule Maara käest nöuu küsima, mis nüüd
teha tuleb. Tema tahab sulle ema eest olla, aga ära
lükka tema peale mitte niisugust süüdi, mis Maara ta
sellele ei teeks, kes tema iviha all seisaks. Räägi laps,
mis sinuga on sündinud,kus olid sa eile hommiku ning
kuida wiisi on su lapse ladumine tulnud? Ma olen
ilmas palju kibedust kannatanud, palju näinud ja kuul-
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nud ning tunnen ka sinu walu taieste, sest minul enesel
on niisamasugune lugu ees olnud./Ura arwa minu
peale mitte niisugust ränka pattu — see teeks wöima-
tuks, et ma sind edespidi aidata woikfin, kuna sul ome-
tigi üht emalikku sopra nii wäga tarwis wöib minna.

— Maara, ütle oma naise uhkuse juures, kas sa
mitte mu last mu käte wahelt ära ei wiinud, kui ma
Magasin ja niisuguses olekus olin, et ma ise enesest ega
temast midagi ei teadnud?

Kõik on mulle teadmata. Mina pole mitte selle
rojase mõttega oma tasa su lapse külge pannud, et teda
smult ära rööwida. Ma teal!, sa ei usalda mind, et
ma sulle asjadest rääkisin, mis sa ei taha kuulda ega
uskuda. Aga minu sügawas südame põhjas liigub
sinu wasUl armastus, nagu ühel naisel teise wastu
ialgi wöib olla, kes eneste elus palju ühesuguseid lugu-
sid leiab. Ühed õnnetused ja ühed wöitlemifed teewad
südamed üheks, kui aastad ja auu ka muidu neid peaks
lahutama. Mis käsu oleks minul sinu õnnetust naha
ehk mis wiha on minul sinu wastu, et ma nii hirm-
sal wiisil sinu südamesse merised haawad peaksin kis-
tuma? Kas sa usud nüüd, et Maara mitte su lapse
waras ei ole?

Nutes laskis Leili ennast Maara kätte wahele ja ütles
tasakeste ja nõrgalt:

-^ Ma usun sind nüüd Maara, ära wihasta, et
Ma siiamaale üksi sind süüdlaseks pidasin, sest et ma
ühtegi teist ei teadnud, kes minu peidupaika oleks tead-
nud ehk seal täinud. Ma wihkasin sind su halwa ette-
kuulutuse pärast ja mõtlesin sinust köit paha. Nüüd



aga läheb mulle kõik selgeks, mis mulle siia maale
segane ja arusaamata oli. Ma tean juba lse, kes kurja-
tegija on. Ma pidasin unenäoks, mis ma ilmsi nägin.
Oh, ma olen nõrk ja wäfinud, mu luid närib haigus
ja keha kurnab surma haigus.

Ta langes köwa puu pingi peale — wäsinult,
tahmatult. Ema armastusega waatas Maara ta otsa
ning tundis omas südames ta üle haledust ja ärdust.

Natukese puhkamise järele raalis ta köit üra, mis
temaga sündinud, kuidas ta Anno juurde saanud ning
sealt peasenud ja kuidas ta juhtumise wiisi siia jõudnud.
Siis oli ta jõud otsas. Üleliigne keha wäsitus nõu-
dis oma osa ning heitis waese naise rüngaste haiguse
woodisse.

27. Uus armastus.

,is suguses wörgus Kaupo nüüd oli, seda ei
märganud ta ise poolegi. Küll teadis ta, et

risti-usk teda siiamaale tundmata kõhustega köitis, aga
kuidas lugu ta naise ära ladumisega olnud, see jäi
ta eest marjule^ Ta oli aega mööda kõik uskuma
hakanud, mis talle juba enne teatati ning harjus aega
mööda selle mõttega ära, et ta nüüd Leilist igaweste
lahkunud on, ning ennast ühe teise — risti-usu naisega
ühendab. Preester Theodorich oli talle kord ütelnud,
et see ristiusu neiu, keda ta jõest wälja toonud, oma
silmad tema peale heitnud. Talle tuli selle nägu, kelle
peale ta sel ajal nn wäga külmalt waadanud, meelde,
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ja ta ustus neid tänulitka ilusaid filmi praegu meel
nägema, mis sel korral tema otsa waatafiwad. Ometigi
oli ta teda nii wähe näinud, et ta teda waewalt meel
ära wois tunda. Kuis wöis ta sel korral ka teisetU
Ta oli siis weel pagan, ta põlgas risti-inimesi, pidas
uhkeks nende peale waadata — ja mis pidi ta ka noort
naisterühmast wahtima, ta oli ju ise noor õnnelik abikaas!

Nüüd oliwad lood kõik teiseks muutnud. Tema
polnud enam pagan, polnud enam õnnelik naisemees—
ta oli nüüd risti usuline ja waba, kes enesele naist
wöis walida, kust süda soowis. Ja talle helkifiwad
tähed mitmelt poolt. Kui ta ühe korraga köit ära oleks
wöinud unustada, mis ta minewikusse musti warjusid
heidsiwad, siis oleks ta kõige õnnelikum inimene ilmas
olnud. Aga õnnetu just ei olnud ta nii ka mitte.

Ühel päewal köndis ta uut maanteed mööda, mis
Ükskülast Holmi poole oli tehtud. Pahemat kätt jooksis
lai Düüna jõgi ning paremat kätt kähises noor mets
sügisises kirjus ehtes. Päike oli otse lõunas ning pais-
tis selgest taewast meel aruldase soojusega alla kolle-
tanud lehtedega täidetud maa peale ning säras wälkutes
jöe lainetest waatajale waötu.

Häkiste kuulis Kõndija heledat kiljatamift ning peale
selle kõhe hobuse kabja müdinat. Ta löi silmad üles.
Wösaft tee ääres targas lohkuja hobune wälja tee peale
ning tahtis Üksküla poole jooksta. Nii Ha tui ta ini-
mest teel ees nägi, jäi ta noorskades seisma ning pööris
sus tagasi. Tal oliwad päitsed peas ning selja peale
seotud tekist w0is näha, et inimene tal seljas istunud,
telle ta wistist maha wistanud. Kaupo tõttas tiljatawa
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hääle poole wosasse, kus hobuse jooksust praegu weel
noored puud loogus maas oliwad.

Natuke aega oli ta edasi läinud, siis leidis ta ühe
naisterahwa noorte leppade alt maast. Ta läks ligidale,
tõstis ta istukile ning latsus järele, mis tal wiga.
Otsa ees oli üsna weike haaw, mida wistist puu oks
riwates teinud — muud wiga ei leidnud ta midagi
aga siiski näis ta eluta olema.

Ruttu öerus Kaupo uimaseks kukkunud naisterühmast
taela soontest ning warsti löi ta selle järele silmad
lahti. Imestades, küsides waatasiwad need suured, selged,
ilusad silmad oma rawitseja otsa. Kaupo kohmetas
selle waate üle ära. Ta oli enne juba neid silmi, seda
sama waadet näinud.

Näsides langesiwad ilusad silmad kinni ning nüüd
wöis Kaupo ta nagu terawamali waadata. Ka see oli
tuttaw. Nõnda wiisi — niisama kinnis silmadega, nii-
sama kahwatult oli ta teda ka enne näinud.

Korraga wälgatas talle meelde. See oli ju seesama
naisterahwas, keda ta Koiwa jõest wälja toonud.

— See sama, see sama? rääkis ta tasa.
— Kaupo, hüüdis naisterahmas silmi uueste lahti

lüies — kas sina siin oled?
— Jah, mina olen!
^ Siis suren ma rõõmuga — ma olen sind weel

kord näinud.»
-^ Mis sa räägid, ilus piiga? küsis Kaupo sega-

selt. Sa räägid surmast, mis sul wiga on?
^ Ma tukkusin hobuse seljast ja ma usun, ma suren

siia samasse. Ma kartsin, et ma ühtegi inimest enese
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ümber ei näe — nüüd oled sina siin, mu Kaupo, mul
on küllalt sellest — ma ei igatse rohkem — ma suren
hea meelega.

Neiu waade, need lühikesed silmapilgud, ta sõnad
— oh kuidas möjus see kõik noore wanemasse! Korraga
oli ta sisse kui uus elu tulnud. Ta ei tunnud ise
ennast enam ära. See oli seesama neiu, lellest preester,
talle räätinud. Oliwad preestri sõnad oiged? Oh mis-
sugune önn, kui ta tött kõnelenud.

— Neiu, sina ei pea mitte surema. Sa oled meel
liig noor närtsimiseks. Kukkumine on sind wähe ära
põrutanud. Pea saab põrumise häda paranema ja sa oled
jälle tcrwe ja roomus kui cnnegi.

Neiu waatas üksi silmi rääkija otsa. Ta neelas
iga sõna tema huultelt ära, aga ta ei kõnelenud ise sõnagi.

" Kas sa palju haiget said?
Neiu nikutas jaatamiseks ainult peaga.
^ Kannata, siis wiin ma su tantsi, kus woodisse

woid heita, ütles Kaupo ja tahtis tütarlast oma tugewate
käte peale wötta.

^ Kaupo, jäta mind siia! Oh kui ilus oleks siin
surra. Päike paistab sinisest taewaft nõnda soo-
jaste ja puude tollased lehed särawad kui puhas kuld.
Juba maapeal on nii ütlemata ilus, kui suur ilu peab
küll weel selle sinise lae peal kõrgemal päikest ja sära-
waid tähti olema! Oh kuidas igatseb mm surelik rind
selle kõrge õnne ja igawese ilu zärele!

— I lus taewane piiga, miks räägid sa ikka surmast,
kuna su silmist elu paistab. Sa oled ju nii noor ^
i l töige oma rõõmudega on sul ees, miks tahad sa
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surra? Surm ei kao meil kellcgil eest ara, aga elu m
kLigil üks ainuke. Kui see kustunud, siis on köik otsas.
Sa pead terweks saama, sa pead meel elama, sinu surm
woiks wahest mõnda teist surelift ka weel enne aegu
hauda wiia.

^ Kui ka terme maailm miim järele leinaks ja
mitte üks ka minule pisarat hauda ci nutaks, siis

Ta pidas hätiste kinni. Ta waatas Kaupo silmi,
oma silmist weeris mett suurte hiilgawate piiskatena
maha. Üks soe wäristaw tundmus käis Kaupo kehast
läbi. Ta mõtles selle peale, kui need silmad igaweste
kinni wajuksiwad, kui see rind igaweste waikiks ja see
koidu suu enam häält ei teeks — mis peaks ta siis
küll tegema. Ta tundis, et ka tema elu onn selle närt-
sima lillekese kulles rippus, et ta teda lühikese ajaga
armastama, põhjatumalt armastama oli hakkanud. Oh,
missugune woim oli risti-usul! Ja missugust õnne rik-
kust aawas ta temale! Mis oli ta tühi pagana usk ja
rahwuslik uhkus selle ande wastu, mis ta risti usu
tingituseks pidas!

Kaunis, koidu kullane neiu, hüüdis ta waimus-
tusega neiu mõlematest kätest kinni hakates ja neid
soojaste oma rinda wastu litsudes. Ma olen küll risti
inimene, kellc kõige kallim wara taewas peab olema,
aga minu meelest on taewas tühi sinu körwal. Olc
sina mu taewas ja paradiis, mida piiskop mulle tõotas.
Ma ei nõua midagi muud ilmas kui sind, mu koidu
kaunis neiukene! Kas tahad sa minu omaks saada ja
minule jääda surmani. Ütle, kas sa tahad ja jääd mulle?

Liikumata silmadega waatas naisterahwas tütiko
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aega oma ees ponewalt wastust ootaja mehe otsa.
Siis lükkas ta häkiste selle mõlemad käed enesest
eemale ning pööris silmad sõna lausumata körwale.

— Sa tõukad mu ära? hüüdis Kaupo hinge pidadeg
ning pööris ta silmad oma poole tagasi.

Need oliwad täis pisaraid. Ta paled höögasiniad,
ta otsa esine kuumas. Ta jättis oma pea mehe kätte
wahele ja ei tõmmanud seda mitte enam ära.

— Miks sa ei räägi, neiu? Miks waikib su roosi
suu ja miks lased sa mind nõnda kaua oma elu wöi
surma otsust oodata. Ütle ära, mis su süda mõtleb,
ma ei jõua kauem ootamise piina pingil olla — lõpeta
mu hirmus kahtlutz oma wastuse läbi.

^ Sul on ju naine, mis tähcndawad need sõnad
mis sa räägid! sõnas naisterahwas waewalt kuuldama
häälega.

Kauposse mõjus see kui pikse löök. Tal tuli ela-
walt meelde, kui külmalt ta aasta eest sellesama naiste-
rahwa peale waadanud — ning kuidas oli ta nüüd!
Tegi niisugune muutmine mehele auu?

- - Mul oli naine, õiendas ta segaselt, nüüd olen
ma ilma — ma olen waba ja woin armastada nagu
iga waba noormees.

— Kas ta ära suri?
— Surnud ei ole ta mitte.
— Kuhu jäi ta siis?
^ Ta on ära läinud — on mind maha jätnud —

ma ei tea mitte, lus ta nüüd on.
— Ja sina ei ole teda mitte ära tõuganud?
— Ei, mina mitte!

8*
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— Aga kui ta tuleb ja sind enesele tagasi nõuab,
mis teed sa siis?

— Ta on pagan —ja mina risti-inimene — risti-
usk lahutab meid igaweste.

^ Aga ta woib ka risti-inimeseks saada. Mis
teed sa siis?

^ Minule cm ta ikka ladunud — ma ei saa teda
ialgi enam oma naiseks nimetama.

— Kas sa sellega Sieti teed?
^ Kuidas wöin ma teiseti teha? Ta on waba

tahtmisega minust lahtunud, et mitte ristiusku heita.
Mul ei ole temaga enam midagi tegemist. Mu armas-
tus tema wastu on surnud, mu rind põleb üksi weel
sinule. Sina üksi woid mind weel olmeliseks teha, ja
mitte keegi muu. Ütle, et sa mulle tahad elada ja
minuga maa pealist onne maitsta. Ma ei igatse midagi
muud ilmas kui sind, mu taewane wara, mu risti
usu kõige kaunim onnistus.

— Kas sa wöid mind ka ikka armastada? küsis
neiu tasakeste.

^ Surmani, surmani nii laua kui ma elan.
Nende sõnade juures kohkus Kauvo isegi ära. Ta

oli neid samu sõnu ka Leilile ütelnud sedasama töö-
tust ka Leilile annud.

^ Kaupo, hüüdis neiu ning pööris jälle oma sil-
mad mehe poole. Nendest paistis sügaw ära rääkimata
õnne tundmus.

Sina armastad ka mind, mu taewane piiga,
hõiskas noor mees onne waimustusega. Mis su suu



ka ütlemata jätab, seda ütlewad su silmad, su tcrwe
olemine.

Soojalt hakkas Kaupo neiu ümbert kinni, ja õrnalt
ja hellalt, siibki lindlalt surus ta tema oma rinnale.

^ Ma armastasin sind ammugi, juba sellest päe-
wast saadik, mil sa mu elu peaftsid, rääkis neiuke üli-
suurest õnnetundmusest liigutatud.

— Minu hea ingel, tas tahad nüüd jälle elada?
— Ma ei igatse mitte enam surma — ma tahan jälle

elada ^ mu süda januneb elu, röomsa, lõbusa, lustilise
elu järele, sest sina oled nüüd mu oma, mu aade ja
unenägude kaunis kuju.

Unustatud oli haigus ja häda, mis kukkumisest tul-
nud — unustatud kõik ilm oma muredega.

Päike oli madalal, tui teed mööda üks õnnelik
Paar Üksküla poole sammus. Mõrsja oli hästi toibunud
ning astus rõõmsas tujus oma armsa peigmehe käe
körwal koju poole.

Kiriklikku onnistust ei keelatud neile mitte. Röomsa
südamega pani piiskop nende käed kokku, kui mSrsja
oma tukkumisest taieste terweks oli saanud. Ni i oli
ju tema plaan rutemine täide läinud, kui ta seda ette
mõistis arwata.

Kobcselles walitscs nüüd ristitud wanem oma noore
ja ilusa risti-usu naisega, mille läbi Kaupo kindlamalt
kui ühegi teise sidemega risti usu ja risti-inimeste külge
oli köidetud. Aga selle eest wölgnes ta oma wägewatele
sõpradele weel toit, mis talt loodeti. Ta tundis ise
seda wäga elawalt ning tatsus oma tänu wölga ta
oma poolse tööga risti usu eest mahendada.



Piiskop, kelle hoole alla Pihkwa würst Wlabimir
oma tütre usaldanud, muretses ise selle eest, et isa
Barbara abielusse heitmist mitte tühjaks ei tunnistanud,
waid weel üsna röömus oli, kui kuulis, et ta tütar
uue risti-inimese körwal õnnelikku elu elas. Kaupo
läbi oli nüüd Pihkwa würst weel suuremaks Sakslaste
sobraks saanud, nõnda et neil Pihkwa wenelaste poolt
enam takistusi oma ristimise ja ära wöitmise teel karta
ei olnud.

28. Tagaajajad.

,aua aega lestis Leili haigus ja niisama kaua ra-
witses Maara teda oma majas töige suurema hoo-

lega. Talle oli haige õnnetus sügawaste südamesse
läinud ning sobruse sidet ikka weel kindlamaks kaswa-
tanud. Kõigel haiguse ajal ei rääkinud ta Kaupost ega
tema lapsest muidu kui haige ise neist kõnelema hakkas.
Kaupo truuduse peale oli ta julge ning troostis en-
nast sellega, et ta terwets saades enne ei taha puhata,
kui lapse kätte on saanud. Ka Maara trööstis teda
selle mõttega, aga Kaupost waikis ta suu.

Missuguse igatsusega haige oma terwekssaamist oo-
tas, seda ei jõudnud ta oma poetajale sõnadega ära
rääkida. Kaua aega oli ta juba kõdust ära, ilma et
ta Kaupost ehk Kaupo temast midagi teadis. Metsad
oliwad tollaseks muutnud ja raagu läinud ning haljast
rohtu kattis paks lehtede kord, milledega tuul kähise-
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des mängis, kui ta wumaks sängist walja wois tulla.
Ta nägi seda looduse wananemist ning kartus asus ta

, südamesse. Ta tundis eneses sedasama muudatust, mis
ta õnnele niisama kardetaw oli nagu sügise wilu närtsi-
wak näälikcfcle metsa wilus.

— Täna, minu Maara, lähen ma sinu juurest ära,
ütles ta ühel ilusal hommikul, mil päike selgest tae-
wast kulla hiilguses kollase tase metfa ja oue muru
Peale maha paistis. Ma olen juba kaua sinu armas-
tust ja abi tarwitanud, mis ma mitte enam ara ei
uneta. Ma tahan sulle su waewa tasuda nagu ühc
wanema emanda kohane on. Ma olen röönms, et ma
seda wöin. Nüüd juhata mulle mn linna teed ja lase
mind rahuga minna. Ma tunnen, et ma iellc teekonna
tarwis terme küllalt olen ',a ilma waewata ära jõuan
käia. Tänuks ei taha ma sõnu kulutada, sest mis mak-
fawad need!

Maara nägi, et siin wasturääkimine ei aidanud.
Ja kui ta ka teda oleks keelanud minemast, üks kord
oleks ta ometi läinud. Tema manitsemine woisteda
ainult kurwastadu. Mis tema teadis, oli ta juba kord
talle mõista annud. Ta uskus oma abikaasa truudust,
sellest usust ei wäärutanud teda ükski. Noh, ta wois
seda ju ise oma silmaga näha. Mis tõsi oli, seda ei
wöinud kcllegi wägi maleks teha.

— Kui sul iganes abi waja on, siis mõtle selle
peale, et wana Maara sind igal ajal oma katuse all
emalikult wastu wötab, rääkis ta siis südamelikult.

Leili naeris.
— Hea Maara, sa kardad mu eest asjata, mul
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ei ole sinu abi edaspidi mitte enam tarwis. Aga mee-
les tahan ma sind sellepärast ikka pidada. Waheft minu
lapse otsimises, kui see mitte juba Kaupo juures kõ-
dus ei peaks olema, wöilsid sa meile abis olla. Seda
tahan ma sulle aga kõhe teada anda, kui ma koju olen
jõudnud.

Maara ei rääkinud enam midagi wastu, waid ju-
hatas talle tee kcNe, mida mööda ta köige otsemalt ja
rutemalt oma eesmärgile wöis jõuda. Kaks päewa kuluda
selleks tugewaste ära.

Tarwilise teemoona ja riietega astus Leili teele.
Terwisega ühes oli ka tema endine röömus olek ja jul-
gus tagasi tulnud.

Päewa loodeks oli ta juhatatud külasse jõudnud,
kus Maara talle öömaja soowitas. Aga ta ei tunnud
weel wäsimust ja igatsus koju poole tiskus teda edasi.
Iga samm wiis teda ju tema Kaupo lähemale! Ja
eks tal tema käte wahel aega küllalt polnud puhata.

Juba wois ligi pool ööd käes olla, tui ta wäsi-
must hakkas tundma. Ta jalad ei tahtnud teda enam
edasi kända. Elumajasid ei olnud laua aega enam tee
ääres näha ning eest leida ei teadnud ta ta midagi
loota. Sellepärast oli ta wäga röomus, kui wiimats
metsa wahelt weikese lagendiku pealt ühe maja kogu talle
silma paistis. Ta ruttas juurde. See polnud nutte
elumaja, waid heina küün, millest wärske ja magus
heina lõhn talle wastu lehkas. I lma pikema järele
mõtlemata astus ta lahtisest wärawaft sisse, ronis käsi
kaudu tatsudes heinte otsa ning walmistas enesele pehme
aseme. Ni i ei olnnd tal tarwis külast öömaja otsima



— 233 —

minna ega magajate rahu rikkuda. Ta oli südamest
roömus niisuguse ootamata leiu üle. Si in wois ta
kõigist eksitamata ennast täiesti wälja puhata —ning
hommiku oma teed edasi nunna.

Ta ei olnud weel silmi kinni pannud, tui talle
häkiste arusaamata iseäralik kartus südamesse tuli.
Tal oli, nagu ei oleks ta mitte üksi, maid nagu peaks weel
keegi teine hingeline seal katuse all olema. Ta kuulatas,
aga midagi ei puutunud korwu. Ta tatsus magama
jääda, aga uni ei tulnud mitte peale. Mis see oli, seda ei
mõistnud ta isegi ära seletada. Aga kartus ei kudu-
nud temast mitte. Ta oli kähe wahel, mis ta peaks
tegema, kas Mma eht edasi minema. Aga ta hirm
oli ju nõnda ilma põhjata, et ta selle üle naerma
pidi. Kust oli niisugune argdus häkiste ta sisse tulnud?

Wiimaks ometi oli ta kergelt magama jäänud. Ni i
Pea kui raske hingamine ta magamist kuulutas, sahi-
sesiwad heinad ta ligidal, nagu roniks keegi nende seas
edasi.

— Anno, mis sa arwad, kes see magaja pcatg
h t D s üks tasane mehe hääl teiselt.

waigistas küsitama hääl sosistades. Ta
Me l mitte hästi — ta woib meid kuulda.

— Kas sa teda kardad?
— Mine ikka — ta on ju üksi.
— Noh, mis sellest siis on, kui ta ka kuuleb.

Mina tahan teada saada, kcs ta on? Kas meie ei
waata järele?

— Ootame walge ära.
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— Sa tead ju, Anno, et meie teod walgust ei salli.
— S u l on õigus, sõber, wastas Anno hääl, aga

kui ta paljalt waene teekäija on, lellelt midagi saada
ei ole, mis käsu meil siis tema surmast oleks?

— Ta ei ole mitte igapäewane teekäija. Miks ni i-
sugune külasse öömajale ei jäänud, kus temale ometi
soe õhtusöök laua peal ees oleks auranud? Kas sa ei
pannud tähele, kuidas ta kuulatas, enne tui magama
jäi. Ta l näitab see wüga tähtjas olema, kas ta üksi
on ehk teiste seas. Ja et ta üksiolemisest lugu peab,
seda näitab juba see, et ta siia üksikusse tohta öömaja
on otsinud, kus ta ühtegi teist hingelist eest ei looda
leidwat. Ma wcan kihla selle peale, et ta kas mõni
meie oma sugune waritseja ehk jälle mõni niisugune
on, kes waritsemist kardab.

— Tasa, tasa, keelas Anno oma seltsimeest, kes
juba waljumalt oli hakkanud rääkima. Ta woib üles
argata, ja meld kuulda.

Mõlemad jäiwad wait ja tuulasiwad. Tasane hin-
gamine kuulutas, et ta magas. Ta ei olnud nende
tasast rääkimise üminat mitte kuulnud.

— Kui ta wiimaks Leili on kcda meie juba nii
kaua asjata taga oleme otsinud, rääkis Anno.

— Wöib olla tül l .
— O i , see oleks onn!
— Sinule küll. Sa saad selle eest ju head maksU/

aga kui palju meie oma waewa eest saame noh,
seda woib wist kana noka otsas ära wiia.

— Kui mu nouu korda läheb, siis ei pea ka sina
kaebama.
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— Lubamine ka hea mees, pilkas teine.
— Mis meie sellest siin räägime - siin peame nöuu,

mis me magajaga teeme.
— See on kõige weiksem asi. Enne ütle mulle

aga, kas Kaupo ei taitse teda kui oma naist?
— Kaupo ei tee seda mitte.
— Oled sa selle peale julge?
— Selle eest olen ma kõige paremine hoolt kan-

nud. Kaupo teades on ta abielu pühaduse mudasse
tallaja. Ta l on selleks tunnistusi, et Leili noore
preestri Endrikuga öösi metsas ümber hulkus ning teda
minu majas ööseks oma seltsi palus jääda. Seda teab
K ja kui ta teda sellegi pärast weel tahaks kait-

siis ei tohi ta ometigi ristiusu waljude seaduste
wastu halkata, mille alla ta narr on heitnud. Piis-
kop wöib teda selle eest raskeste nuhelda. Oh, see mees
tardab ristiusu põrgut ja ta nialusat kustumata tuld.
Ta on katuse alt räästa alla läinud. Minul küll tema
poolt enam midagi karta ei ole, aga tema häda teeb
Mulle siiski lõpmata röomu.

Ta seltsimees oli ennast unustanud ning naeris
"ende sõnade peale südamest.

— Wait, kas see ei olnud heina sahin! waigistas
ja jäi tuulatama.

Hingamise hääl oli ladunud. All wärawal oli
rutulisi sammust kuulda. Need läkswad laugemale.

— Tema põgeneb! hüüdis ta. Waresc nägu, sa
"jasid oma naeruga ta üles. Ruttu järele, meie peame
^ wecl kätte saama. Ruttu, ruttu!

Mehed targasiwad mõlemad heinte otsast maha nina.
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küüne wärawast wälja. Nad nägiwad pimedas üht
musta kogu metsa poole liikuma. See oli nende põgeneja.

Nagu näljased hundid oma saagi järele jooksemad,
nii tormafiwuo mehed kogu järele metsapoole. —

Leili oli ruhutumalt maganud. Juba natuke aega
kuulis ta läbi une nagu räägitaks tema ligidal. Aga
unes ei olnud ta sõnadest aru saanud. Alles naer ära-
tas ta taieste üles. See kõlas talle nii kõle ja hir-
mus, et ilma mõtlemata asemelt maha targas ja kõi-
gest jöuust jooksma pani. Ta kuulis selgeste wcel Anno
hüüdmist ning tundis, kelle hääl see oli. See andis
talle omalt poolt nagu tiiwad selga, ning warsti oli
ta metsa warju peasenud. Pime öö ja mets oliwad
ta ainsad kaitsjad. Jooksmine üksi ei oleks teda tahe
mehe käest peastnud, kes ta nagu hagijad jänese ära
oleks musitanud ja wiimaks Ma kinni wotnud.

Kui laugele ja kuhu poole teda jalad kandsiwad,
seda ci teadnud ta ega laanud ka mahti selle üle jä-
rele mõtlema hakata.

Päike tõusis selgelt üles ning öö pimedus kadus
ka sügamast metsast. Ta jõudis lõunale — hakkas
ohtu poolt madalamale wajuma, ning ikka käis Leili
weel tundmata metsa teed. Seal läks mets wiimaks
harwaks. majad tuliwad nähtawale ^ linn, ja oh mis-
sugust ara rääkimata roömu, see oli Kauoo liim, tema
oma kõdu. Ta süda hõiskas röomu pärast. Weel
weidi aega, ja ta oli oma öue peal, oma lodus, oma
armsa kalli Kaupo ligidal. Tänuks oma jumalate
wastu langes ta pölwede peale ühe suure tamme alla
ning saatis neile oma kõige sojemaid onniswsi selle eest
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hiie puude poole, et need teda kõigest hädast wälja ai-
danud ning koju juhatanud, kus kõik wilersused ja kar-
tused pidiwad looma. Nagu see, kcs pool eluaega oma
lodust laugel oleks elanud ning wiimaks suurte hädade
järele oma lapsepölwe annate mälestuste maale tagasi
jõuab, terwitas ka Leili iga tuttawat puud ja poesaft
kõdu rajal ära rääkimata onne tundmusega.

Tema järel ruttas aga kaweikesalk sõjamehi linna
poole. Neil näis suur rutt olema. Leili nagineid.
Mis nad siit tahtsiwad!

29. Ära tõugatud.

õllest ajast saadik, mil sõnum Kaupo ristiusku poormi-
scst läbi Lüwimaakäis, ei olnud endine pagana rahwa

wanem mitte enam oma elu pärast julge. Ta tun-
dis oma rahwa wiha ristiusu wastu wäga hästi. Ühe
korraga oliwad kõik, kes enne teda oma kätel kandst-
tvad, tema weriwaenlased. Nad waatasiwad tema kui
isamaa ara andja peale, kes tõik isaisade pühadused, usu
ja wanemate kombeb jalgade alla tallas. Kaupo ei
olnud mitte üksi ristiusku heitnud, waid tema käis
Sakslastega läbi ja hoidis igas asjas nende poole.
Mida soojem rahwa armastus enne tema wastu oli,
seda kibedam oli nüüd ta wiha tema wastu. Seda
teaosiwad waenlafed wäga hästi. Nad teadsiwad aga
ka niisama hästi, et Kaupo neile wäga tarwilit mees
oli, just nagu nad tarwitasiwad. Sellepärast
andsiwad nad temale omalt poolt maja ette raudme-
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hed wahtideks, et keegi Liiwlane oma wanema juurde
ei peasenud, ilma et seda enne ei oleks ette ara teatud.
Sel wiisil oli ta rahma wiha eest julge ning üksi need,
kes ta sobrad ka weel ristiusu ajal oliwad ning keda
ta usaldas, saiwad tema juurde. Kõik teised saiwad
läbi otsitud ja sõjariistad käest ara wöetud.

Ühel ilusal sügise õhtul istus Kaupo oma toas
ning wahtis üksi silmi wälja sinise taewa ning pune-
tawate pilwerankade peale. Päike oli juba metsalat-
wade pealt alla wajunud ning saatis oma kiired ka
endise Liiwi wanema tuppa. Oi , kuidas oli siin köit
teiseks läinud! Endiste seina aukude asemel, kust muidu
maigust sisse lasti, oliwad klaasist aknad, millede läbi
päikese walgus sisse tuli, ilma et külm tuul temaga
ühes teed oleks leidnud. Ka endiste lihtlabaste ma-
jariistade, puupinkide ja laudade asemele oliwad uh-
ked wärwitud majariistad, pehme sametiga käetud too-
lid, käpid, seinapeeglid ja klaasnöud hiliste sügise l i l -
ledega tulnud. Teises toas, mis sellest lahtise ukse
läbi ühendatud oli, käis üks uhkes rindes naisterah-
was tägisewate kingadega ühest köhast teise ning näis
wäga suure hoolega majas talitama. Siis waatatz
ta üle ukse teise tuppa. Päike paistis ta näo peale
ning wärwis ta õrnad põsed jumekaks kui koidu sära
selgel taewa ferwal. Natuke aega seisis ta ukse peal
paigal ja astus siis tasakeste Kaupo juurde.

— Kaupo, miks sa nii üksi silmi wälja wahid?
küsis ta pehme häälega.

Wanem pööris oma silmad küsija poole, kes oma



pehme käe tema ola peale toetas ning lõpmata õrna
pilguga tema silmi waatas.

Kaupo ei lõastanud midagi. Ta mõtted oliwad
laiali — ta pööris enese aknale tagasi.

— Miks sa ei räägi minuga, armas mees, küsis
naisterahwas uuesti. Sul on midagi iseäralist sü-
dame peal, mille üle sa nii tihti järele mõtled, kui
sa ütsi oled. Ma olen seda mitu korda juba näinud.
Räägi ometi, m,is su südant nii raskeste rõhub?

— Naesuke, ara ole nii imelik, wastas Kaupo
aknalt ära pöördes, et sa ikka minu pärast nii mu-
res oled. Minul on oma mõtted — sa tead ju, mis
ristiinimesed minult nöuawad. Kas ma ei peaks mitte
selle peale mõtlema, kuidas köik seda korda saata?

Naesterahwas, keda Kaupo oma naiseks nimetas,
naeratas ja ütles siis üsna tõsise näoga:

-— Kaupo, ma näen, sa ei ole mitte mu wastu
awalik.

— Mis see tähendab? küsis Kaupo.
— See tähendab, et sa mitte seda ei räägi, mis

su süda mõtleb. Mis ristiinimesed sinult nouawad,
selle üle ei tee üks rahwa würft mitte taewa pilwe-
desse wahtides plaani.

^ Ja mis sina siis mõtled?
Ma mõtlen, et sul mõni inimene meeles mõlgub

^ sa mõtled selle peale.
— Missugune inimene see peaks olema?
— Nii üks minu sugust —
Kaupo nais ärritatud olema.
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— Ma tean, sa mõtled Leili peale, ütles ta siis
elamusega.

— Ja kas see ei ole õige? küsis Barbara kartlikult.
— Kui see õige oleks, mis sellest siis on?
Noor ilus naine peitis oma pea käte wahele. Ta HM

line liikumine ja läbi silmade weerewad pisarad näi-
tasiwad, et ta nuttis.

— Miks sa nutad naisuke?
— Sa ei armasta mind mitte enam, sõnas ta

lämmatatud häälega. Su mõtted wiibiwad Leili juu-
res, teda sa minu pärast enesest ära tõukasid. Sa
maatad minu tui kurjategija peale, lelle läbi sinu en-
dine südame armuke õnnetuse sisse on lükatud. Kas
need ei ole su mõtted, mis sa eneses audud, kui sa
üksi oled? Kas seda mu eest tahad salata?

— Naine, mis sa räägid! Neid sõnu pole ma su
suust ialgi meel kuulnud.

— Minu keel on tüll lukus olnud, aga mu sü-
dames polefimad nad ammugi. Ta on mulle unes ette
tulnud, õnnetu ja wilets, ehk ma teda küll ialgi sil-
maga pole näinud. Ta ei ole minuga ühte ainust
sõna rääkinud, aga ta punaseks nutetud silmad, tema
terme olek kaebab mu peale kõigi pühade juures ja
ma ei leia mitte sõnu enese eest wastata. Mis ma
ka tahan ütelda, see kõik jääb mulle teele peale kinni
ja ma tunnen siis iseeneses lõpmata piina. Ma ei jõua
mitte kauem seda koormat ära kända; mu süda tahab lõh-
keda; ma tunnen enesel surma ligidal.

— Barbara, mu armas naisuke, ütles Kaupo l i i '
gutusega. Sinu ärdas süda kaebab su peale ilma as-
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jäta. Waigista ennast — sina pole mitte süüdlane —
kui tema wastu on eksitud, siis nuhelgu Jumal mind selle
eest ja neid, lelle läbi ta ennast on eksitada lasknud.
Tema on minu wastu truudust murdnud — truudust,
mis ta oma suuga mulle töötas. Kui ta nüüd wi-
letsuses elab, siis on ta seda ara teeninud. Ma ta-
haksin talle abi anda, et ta oma elus puudust ei pea
tundma, aga ma ei tea, kus ta on.

— Kaupo, sa oled wäga hea. Kui ta sinu wastu
on eksinud; eksimine on inimlik, aga andeksandmine
kõrgem ja kaunim. Ka mina tahan loik teha, mis
wöimalik, et tema oma elu üle ei wöi kaebada. Kui
ta mureta elada woib, siis ei saa ta muud enam igat-
sema, ja mind ei waewa enam unenäod ega südame
tunnistus. Nõnda woime jälle rahus ja õnnes elada,
mu armastatud mees.

Ta laskis ennast mehe rinna najale. See maa»
tas ta otsa ning endine dnnelik naer tuli ta huultele
ning rahu südamesse jälle tagasi.

— Sa oled mulle armsam, kui kõik warandused
ilmas, ütles ta ning surus noore naisukese tugewaste
oma rinda wastu.

Üks hääl, üks hele kiljatus kõhutas teda, ta hak-
kas wärisema^see hääl oli talle tuttaw.

Öucs waidleb üks naisterahwas wahtidega, kes
teda wancma majasse ei taha sisse laAa.

— Tagasi, Kaupoga ei saa leegi naine kotku, hüü-
dis üks maht käreda häälega ning pani oma piigi
sisse tükkijale rinna ette.
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— Eest ära, sa wilets sulane, hüüdis naisterah-
was, tõmbas talt imelise kärmusega sõjariista käest
ära ja pooris otsa tema enese wastu. Mina tahan
Kaupoga kokku saada ja ma pean tema juurde saama.
Mul on seks õigust, kes julgeb teist mind siin tatis-
tada? Ma puurin selle surmama sõjariista selle rindu,
kes oma käe minu külge peaks julgema panna. Eest
ära, teie tigedad metsalised!

Tema julgus ja imeline jõud ning ta ähwardaw
oda paniwad wahid taganema. Nad arwasiwad, et
neil siin nõrga arulise naisega tegemist on ning lask-
siwad ta läbi.

Otse teed tormas ta wanema majasse. See oli
talle tuttaw, siin oli ta oma elu kõige kallimad õnne-
päewad ära elanud ja nüüd ei tahtnud wahid tcda
enani sissegi lasta. Nad ei tunne oma emandat enam,
need truud narrid, mõtles ta ise eneses. Aga küll
nad teda jälle pea tundma öpiwadt

Päike oli otse looja wajumas ning saatis meel
oma wiimsed kiired metsa latwade wahelt wanema tu-
badesse, kui ta üle tuttawa läwe sisse astus. Kaupo
oli ta häält kuulnud ning tahtis praegu wälja waa-
tama minna, mis seal on. Sisse astujat nähes tar-
gas ta tagasi, nagu näeks ta tonti enese ees. See
oli ju tema ära tõugatud naine Leili. Nagu kiwi-
sammas jäi ta seisma ega saanud esimesel silma pil-
gul sõna suust.

— Kaupo, sa elad weel, hüüdis Leili kui meelest
ära. Oh, see oli köit wale ja pettus, mis nemad
mulle ette rääkisid. Sa oled mu wana Kaupo —ma
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olen sinu pärast palju kannatanud-^ oh nüüd ma ta-
han uhkusega kõigile pahadele ilmas näidata, et ma
nende walet pole uskunud ega pettust kuulda wötnud,
ja nad peawad häbiga oma silmad maha lööma. Öö
on möödas — hirmus, must, kõle öö, ja päike paistab
jälle minu peale endises ilus. Köit mu wiletsus on
unustatud, köit häda möödas, jumalate paled lähemad
naerule ja onnistawad meid jälle tui esimesel onne
hommikul, mis minu elus sind omaks saades toitis.
Lase mind oma rinnal hingata, Kaupo, — ma olen
wäsind — mu jalad ei tänna enam.

Ta tormab Kaupo rinnale.
Waljult, külmalt lükkas see tema enesest eemale ning

astus siis tagasi. Tuigerdades taganes Leili seina
najale ning langes seal ehmatuse kisaga pehme leen-
tooli peale maha.

— Kaupo, Kaupo!
Rohkem ei saa ta enam rääkida.
Barbara teisest toast on köit seda kuulnud. Kart-

likult astus ta oma abikaasa juurde ja hakkas nagu
abi otsides temast kinni.

— Kes on see naine ja mis ta sinust tahab? kü-
sis ta aralt.

— Leili', wastas Kaupo lühidelt.
— Leili! hüüdis ta ehmatusega, ja maaras wäri-

sedes nõrkenud naise otsa. Ta oli ka nüüd weel ilus,
kus häkiline ehmatus ta näo surnukahwatuks muutnud.
Sel wiisil ei olnud ta üht pagana naist enesele mitte
ette kujutada mõistnud. Seda armastab su mees meelgi
^ seda peab ta armastama, sest ta on ilusam tui
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ükski teine naine, teda mu silmad näinud, ütles ta
iseeneses ning raske aim käis ta hingest läbi.

Oma nime kuuldes toibus õnnetu Leili ruttu ning
loi silmad üles. Ta nägi oma Kaupo körwal üht
teist naist. Ta oerus oma silmi, nagu ci usuks ta
neid. See ei wöinud ju ilmsi olla, seda oli ta ai-
nult pahade inimeste suust kuulnud ning nende järele
pidiwad ta silmad talle ta walekujusid ette tooma.
Aga seekord ei ladunud see naise kuju mitte ta sil-
made eest.

— Kaupo, kes on see naine su najal? küsis ta
üksi silmi Barbara peale wahtides.

— Kes see on, ei puutu sinusse, rääkis Kaupo
waljult. Aga ma woin seda meelehead teha, et sulle
teatan, mis sa teada igatsed. See on mu naine.

Leili jäi selle juures üsna rahuliseks. Ta ei saa-
nud neist sõnadest aru.

— See on su naine, rääkis ta masina wiisi jä-
rele, ilma et ta ise neid sõnu oleks mõistnud. Sinu
naine olen mina ja sina oled minu mees ^ Kaupo,
mis tähendab su Mt?

— Kui mehelt ta naine ara jookseb, siis niötab
ta teise, ja see on mu teine naine. Kas nüüd hal-
kad aru saama?

Ja Leili arusaamine tuli ka tagasi.
— Kaupo, mis oled sa teinud? hüüdis ta pea

tisendadcs. Siis on öigc, mis köige kurjemad keeled
könelcsiwad. Sa oled mu ära tõuganud. Sa lask-
sid mu wangi panna kolwatumate inimeste kätte, kes
minult ka meel mu lapse riisusiwao. Töötus, mis
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sa mulle andsid ja mille peale ma julge olin, ei ol-
nud sulle püha — sa murdsid seda külma südamega
ja ei wärise jumalate nuhtluse ees, mida sa enese peale
palusid, kui sa oma söna peaks murdma. Ja nüüd
oled sa seda teinud ja ühe naise kõige suurema wi-
letsuse sisse tõuganud. Räägi, kas on see oige? Ei
Kaupo, sa ei ole mitte mind maha jätnud; see on woi-
mata, niisama woimata, kui paikese loojaminek hom-
mikul. Sa ei tõuka mind mitte enesest, seda ei tee
teegi tige metsaline, ja sina töötasid weel mind sur-
mani omaks pidada. Ei, ei, oma töötust ci murra
sa mitte — ma tean, sa pead söna ja ma olen selle
peale julge ja uhke. Miks kõhutad sa mind nüüd
oma imeliku olekuga? Heida enesest ara see petlik wari,
mis mulle hirmu teeb ja ütle jälle mulle ükski mahe
söna, mis mu körwadele tui kõige ilusam laul heliseb.
Kaupo, ole jälle mu hea kallis Kaupo!

Ponewalt ootas Leili, mis abikaas talle wastab.
Selle hingesse loikasiwad need sõnad sügawaste. Ta
oli kahc wahel, mis pidi tegema. Ta waataS ümber
oma uue naise otsa. See seisis tema selja taga ja
wärises kui haawa leht ning ta silmad waatasiwad

paludes ta otsa.
— Sina olid lootuse murdja, Leili, ütles ta siis

lindlalt ka külmalt.
— Ma pidasin oma söna ja pean teda surmani,

wastas see kõige suurema kindlusega. Enne wöib maa
oma alustelt nihkuda ja taewas kokku langeda, kui
Leili sõna murrab.

- Kas sa ei käinud kord ühe noore preestriga metsas?
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-- See oli minu noore ca söber Kerimer.
— Üks tõik kes ta oli. Aga sa käisid tema selt-

sis üksi ja pealegi öö ajal?
^ Jah, tui ma wäsinud olin ja enam käia ei

jõudnud, siis wiis ta mind Anno juurde öömajale-
— Ja seal palusid sa teda ööks ka sinna jääda?
^ Seda ma tegin, ma kartsin üksi ööd sinna jääda.
— Küllalt, küllalt nüüd. Sa oled ise oma fuuga

tunnistanud, mille üle ma weel kähe wahel olin. Sa
ei wöi mitte enam minu sõna murdmise üle kaewata
— sa tegid ise seda.

Toa uks läks lahti ja sõjamehed astusimad sisse.
Leile ehmatas ja tahtis eest ära põgeneda.

— Peasta mind, Kaupo, need on mu taga-ajajad.
— Kaupo pööris sõnalausumata ümber, astus

teise tuppa, lükkas utse köwasti enese tagast tinni ning
jättis õnnetu naise tooreste sõjameeste kütte abita maha.

— Kaupo, Kaupo, kisendas ta meelt ära heites,
kui toga-ajajad tema eneste wahele wötsiwad ning ta
walja wcdasiwad.

Kaupot ei näidanud tema hädakisa mitte liigutama.
Ta täis üritatult oma toas edasi tagasi ning ei rää-
kinud sõnagi. Barbara waatas tartlikult tema peale ja
wailis ka. X<

30. Holmi lindluses.

ool eluta ja uimaselt oli Leili ennast oma kõdust
ilma wastu panemale ära wiia lasknud. Tal
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ei olnud jõudu wastuhakkamiseks ja mis aitas ka
see! Ta oli oma Kaupo peale lootnud ^ ta ei usku-
nud, mis ta tema matslusest kuulis ja nüüd oli
ometigi tösi, mis kuri ilm talle kõnelenud.

Tösi, hirmus, tolc tõsi', ohkas ta. Ma olen ära
tõugatud — teotawalt — wiletsalt — armetult. Oh kui
ma teda põlata wöiksin^ma makfakfin talle kätte —
hirmsaste, halastamata. Aga ma armastan teda itka weel!

Ta kuulis naermist ^ see oli Annu hääl, kes jälle
tema piinajate sekka tulnud. Aga ta ei kohkunud enam
selle ees. Ta meeled oliwad tuimaks jäänud ning
tundmused ähwardasiwad lõppeda.

Waene hing oli küllalt kannatanud "^ see tund-
muste uimastus oli talle ainult kosutuseks. —

Holmi kantsis wottis rüütel Sigdcrt teda ööpi-
meduses wastu ning kiitis Annot, ct ta sõna jõud-
nud pidada. See tundis scllc ülc ütlemata röömu ning
jättis hea meelega mõned höbetükid kauba hinnast maha.
Wois olla, ct teda jälle seda rutem tarwitati.

Lumi oli wahe ajal maad tatnud ning jälle ta-
dunud, aga Leili istus ikka weel oma weikesea toake-
ses wangis, kus ta muud ci näinud, kui teendrid, kes
talle süüa ja juua toiwad ning sedasama hirmust rüüt-
l it, keda ta juba öömajast saadik Anno juures tundis.
Ka see ei näidanud ennast enam mitu aega, sest ta
oli teda igakord nii rängatzte wihastanud, et tal kord
lust pidi laduma teda waewamas käia. Selle üle
oli Leile südamest röömus. Kas see nüüd sellest üksi
ehk ka kewadeft tuli, seda ei teadnud ka Leili isegi,
aga ta tundis ennast paremaks saama, sest juba terme
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talwe otsa oli ta haige olnud. Ta haiglane, kahwatu
nägu hakkas aega mööda jumekamaks minema ning
endine jõud tagasi tulema. Päewad otsa istus ta
oma puuri weikese akna all ning wahtis alla Düüna
jöe laenetesse^mis Holmi kindlusest mööda mere poole
woolafiwad. Kord oli ka tema terges lootsikus jöe-
laenete peal õõtsunud ^ aga need oliwad onne päe-
wad olnud — laugel, kaugel temast. Ta igatses ka
nüüd jälle lainetele, mitte nende mahuga mängima,
waid nende wilus süles oma lõhkenud südamele rahu
otsima. — Oh nemad katawad kõik walud oma põhja
ja löpetawad kõik meele äraheitlikud südame tuksumised.

Ta oli akna eest lahti kiskunud ning oma pea
läbi wälja pistnud. Oh kui kerge näitas talle siit
alla kukkuda ning pehmete lainete sisse wajuda. Keegi
ei pidanud teda enam elusalt nägema ^ ja ta oli peas-
tetud! Aga aken oli läbi peasemiseks liig weike. Wä-
sinult, nõrgalt langes ta tagasi. Mitte asjata katse,
waid see mõte oli ta jouu riisunud, et tal siit pea-
seminc woimata oli.

Tema körwu puutus tume astumise müdin. Ta
kohkus ära, see oli wist jälle rüütel, teda ta kaua aega
enam ei olnud näinud. Aga mitte üks, waid mitu
inimest küisiwad pikka wölwi alust mööda, mille peal
tema tuba oli. Tumcdagte kölasiwad hääled läbi
paksu kiwi müüri tema körwa. Ta arwas tuttawat
häält kuulina ning kuulatas sellepärast hinge kinni
pidades. Mis seal räägiti, sellest ei saanud aru,
aga ta teadis häälest, kes tema ligidal oli.

^ Kaupo! tarzus ta meelt ära heitis. Kaupo
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siin, ja mina olen wang! See on tema hääl — Kaupo,
Kaupo!

Hääled jäiwad tasamaks ja kadusiwad wiimaks
hoopis ara, ka astumise tümin loppis aega mööda.

-^ Ta ei kuulnud mind mitte, wöi ei tahtnud ta
kuulda? Aga kuidas wöib nii auus mehe süda, nagu
Kaupol oli, korraga hirmsamaks minna kui tigedal
metsa loomal? Ka kõige werejänulisem metsaline
ei murra oma naist ära, aga inimene teeb seda!
Kas sellest tüll ei ole, et ta minu enesest ära
tõukas— miks laseb ta mind weel siin wangi pölwes
häbi ja teotust kannatada? Woi ei tea ta seda?

Jälle laks ta akna peale, millele tugewad raud
ristid pika haakidega ette oliwao pandud. Ta pis-
tis pea sealt läbi ja waatas wälja. Lossi parema
tiiwa aknad oliwad lahti ning piiskopi töö toas fei-
siwao mitu meest oma halli peaga ülema ees. Nende
seas nägi ta ka Kaupot ja tema korwal rüütel Sig-
berti. Nad rääkisiwad ja naersiwad teine teisega. Te-
male tuli Kaupo kui kuningas ette, kes oma alamate
wastu lahket nägu näitas ning heas tujus nalja hei-
tis. Tema arust oli ta sündinud walitseja ja öige
kohtumoistja, keda kõik auukartuses teeniwad. Aga kui-
das wöis ta siiski Siigbertiga rääkida ja ilma polg-
duseta oma naise rödwija otsa waadata? Jah, kuidas
ta seda wois — kuidas wöis ta siis oma naist ene-
sest ära tõugata! Ta ei olnud mitte enam endine
Kaupo, waid oma uue usuga ka uueks, hoopis teiieks
meheks saanud. Kas ta nüüd parem oli, seda ei wöi-
nud ta isegi uskuda.
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Nõnda mõtles waene naine oma wangikoja aknal
ning wöttis lindlaste nöuuks teda nii kaua kõigest mäest
hüüda, kuni ta teda kord ometi kuulis. Ni i nurjatu
ta ikka weel ei wöinud olla, et ta teda ära oleks
müünud. Ta pidi oma uute sõprade käes olema, kes
temaga nüüd kui poisikesega mängisiwad. See ei wöi-
nud tema enese tahtmine ialgi olla, et ta sellest lahkus,
keda ta wiimse hingetõmbamiseni töötanud armastada.
Tema ei teadnudki, mis wale oli, õpetas siis ta
uus usk teda maletama?

Ja nüüd tuli Leilile ka weel meelde, et Kaupo teda
sõnamurdjaks nimetanud. Ta ei olnud sellest siis aru
saanud nüüd hakkas ta weel aimama, et selle taga
midagi warjul wöis olla. Ja ka unenägu Anno juu-
res tärkas talle meelde. Tema ära lükkamine ei ol-
nud mitte Kaupo süü, waid teda on petetud.

— Pettus, hirmus pettus, hüüdis ta waljuste
ning hakkas kibedaste nutma. Mind on tema ees sõna
ja usalduse murdjaks tehtud. Tema oli nõrk ja us-
kus seda. Teiseti ei ole see mitte. Kaupo. Kaupo!

Waljuste langesiwad luugid tema akna ees kokku
ning matsimad ta pimeduse sisse. Ta nõrk hääl kustus
ta enese ümber ära.

Sigbert oli teda aknal näinud ning ühe sala weoru
läbi akna luugid kinni tõmmanud, et teda teegi näha
ei peats saama. Leili oli meelt ära heitmas. Ta karjus
kõigest jouust ja hüüdis Kaupo nime, aga paksudest
müüridest ei tunginud ta hääl läbi, kellegi kaastundja
südamesse.

Kaua aega, — kui kaua, seda ei teadnud waene Leili
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isegi mitte — jäiwad akna luugid ööd ja päewad otsa
kinni ning wang pidi pimedas toas elama.

Kurb, pime, igaw ja kõle elu. Ja sedapidi üks
naine wälja kannatama, kes weel elu ja armastuse järele
janunes ning oma puhtust ja ilmsüütust päewa walgele
tahtis tuua. Sest saadik, mil ta Kaupot näinud, ei
olnud tal mitte enam surma mõtted peas. Ta tahtis
elada ja elu rõõmusid maitseda — ta oli ju weel
noor inimene. —

Kui Kaupo ta Leili hüüdmist ei olnud kuulnud,
siis oli ta hääl ometi ühe teise korwu ulatanud ja süda-
messe tunginud.

Mitte kaugel Leili toast istus noor preester Hein-
rich oma toas laua taga ja kirjutas suure hoolega ajalugu.

Tema oli see, kes Leili hüüdmist kuulis. Imes-
tades tõusis ta ruttu toolilt üles ning kuulas. Hääl
tuli nagu wäljast poolt. Ta pistis pea aknast wälja
ja waatas jöe peale. Seal polnud midagi naha. Ol i
ta laenetesse wajunud?

— Kaupo, Kaupo! kuulis ta jälle seda sama häält.
See tuli ülewelt lossi müürilt. Ta löi silmad üles
poole, seal kukkus üsna ülemal katuse all üks akna
luuk köwasti kinni ja siis jäi kõik wait. Ta kör-
wus kumas nagu weel lämmastatud hüüdmist, aga
ta ei woinud ise selle üle mitte julge olla, kas see
tõsine hääl ehk paljalt kumin korwades oli. Ta kuulatas
taua aknast wälja waadates, aga kõik waikis ära.

— Püha Maarja, see oli toeste selle õnnetu naise
hüüdmine, rääkis ta ise eneses. Tema pidi siin olema
—- mu törwad ei woinud mind mitte petta! Aga kus



252

ta siis on? ja mi3 otsib ta siit? Mu süda on täis
härdust ja haledust tema pärast. Ta nägu ei lähe mul
mitte meelest ära. Tema selgeid silmi näen managu
praegu meel, milledega ta mind öömajale palus jääda,
kui ma ta minewal sügisel Anno juurde wiisin. Tae-
was teab, mis temaga selle pika aja sees kõik on sün-
dinud! Ma pole teda sellest saadik enam näinud, aga
meeles on ta mul ikka seisnud. Oh, mis annaksin
ma kõik selle eest, lm ma teda jälle kord näeksin!

Ta käis rahutult oma weikcft tuba mööda edasi
ja tagasi. Ta tatsus kirjutada, aga see ei tahtnud enam
minna. Oma endist rahu ei saanud ta enam tagasi.

— Puhas Maarja, püha Jumala ema, hoia mind
kiusatuse eest! palwetas ta ise eneses. Anna mulle mu
rahu tagasi, tee, et ma ära wöin unustada seda naist,
kelle i lu oma wörgud minu ümber kokku kisub. Ma
tunnen, et ma nõder inimene olen — ja ometi olen
ma töötanud üksi tiritule ja usule elada ^ning köige
ilma röömu ja lustile selga pöörda.

^ Iga päew palus ta sedasama, aga igapäew tun-
dis ta uueste, kui sügawasse Leili pilt ta südamesse
wajunud. Mis aitasiwad palwed ja mis möjufiwad
tõik kindlad ettewötted — Leili ei läinud ikka ta mee-
lest. Wöitlufest wäsinud hakkas ta oma tundmustele
wnmaks järele andma.

Kui ta wahest siin hädas peaks olema, siis on
minu kui ligimese tohus teda aidata, trööstis ta en-
nast. Ta ees seisis lahtine piibel halastaja Samaria
mehe looga. Eht ta seda lugu küll peast teadis, siiski
luges ta teda ikka weel ja taalus järele, kas see patt
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ehk tema risti inimese kõhus on, niisugusele, nagu Leili
oli, abi anda.

— Kui ta hädas on ja abi tarwitab, siis on ta
mu ligimme, ja ligemist aidata on mu kõhus, otsustas
ta. Aga mis hädas woib ta siis olla? Ja kas ta üle-
üldse wecl siin on?

Ta waatas jälle aknast walja. See aken, mille
luukisid ta kord kimn näinud kukkuma, oli ikka meel
kinni. Mis pärast scisiwad nad kinm? Kas see ei tähen-
danud midagi? Ta süda ei jäänud rahule — ta pidi
selle üle selgust saama. Aga kuida wiisi?

Ta leidis nöuu.
Widewik kattis maad ja pimedus walitses majas,

kui ülewel pikas käigus üks pikk, kuiwetanud mehekogu
tasakeste selle toa ukse taha läks, mille aken wäljaft
tinni oli pandud. Ta pani törwa ukse külge ja kuu-
latas. Tasane hingamine oli ainus, mis korw kuulis,
ning ta oma südame peksmine. Tasakeste pani ta käe
ukse lingi külge, surus lelle maha ja lükkas ^ aga
uks ei läinud lahti. Niisama tasa, kui ta tulnud läks
ta jälle oma tuppa tagasi.

^ ^uku taga! ohkas ta. Ja kes teab weel, kes
seal on? See on wistist rumal mõte, et ma Leilit weel
siit otsin. Mu körwad on mind petnud — ma arwa-
sin ta häält kuulma, aga see ei wöinud wistist tema
olla. Aga ma pean ometigi kätte saama, kes seal nii
törwalises toas kumise akna taga elab.

Sellest saadik oli noort munka tihti ülewel käigis
näha. Ta walwas hoolega selle järele, k^ "nna kaht-
lasse tuppa läheb eht sealt wälja tuleb. W ^ u l s ometi
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nägi ta, mis ta nii kaua ootnud. Sinna tuppa läks
üks tüdruk söögi nõudega ja kui ta natukese aja parast
wälja tuli, teeras ta ukse hoolega lukku ning pistis
wötme tasku.

Nüüd ta teadis wähemalt ühe inimese, kes seda sala-
dust tundis. Aga kuidas selle käest kätte saada, mis
tal tarwis oli teada? Ta küsis, kas selles toas ei elada
mitte munk Bernhard, et aga juttu teha.

Tüdruk waatas imestades küsija otsa ja raputas
seal juures pead.

— Kes seal siis elab?
Kartlikult waatas teenija enese ümber, nagu kar-

daks ta kuuljaid. Siis pani ta käe suu peale ja näi-
tas mungale oma riideid ning siis lukus ukse peale.

— Üks naisterühmas?
Tüdruk nikutas peaga ja läks ruttu oma teed.
^ Siis ei ole ma ikka ennast petnud — see on

Leili ^ peab Leili olema! rääkis munk oma toas. Aga
ta näib siin kui wangis olema — kes peab teda siin kinni?

Aga mis aitas talle ka see paljas teadus, et Leili
tema ligidal wiibis? Koktu ei wöinud ta temaga ometi
saada.

31. Peaftmine.

läks mööda, aga Leili weike aken jäi ikka
kinni. Ainult ülewelt laest nägi ta walgust, kuhu

sellest saadik, mil aken kinni läinud, aut tekkinud. Sealt
tungisiwad aga walgusega ühes ka ilma tujud soe ja
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külm ning wihm sisse. Leili oli nendega nönda ära
harjunud, et iga kord rõõmustas, kui muutmist tundis,
sest muud muudatust ju tema mangi elus ei olnud.
Kui kaua teda siin peeti ja mis tarwis, seda ei jõud-
nud ta enesele ära seletada. Juba kewadest saadik ei
olnud ta enam ka Sigberti näinud. Ainus inimene,
kcllega ta siin kokku sai, oli ta tumm talitaja, kellega
ta sõnagi rääkida ei saanud. Üleüldse näis see kawäga wähe
temast hoolima. Ta ei waatnud pea ialgi Leili otsa,
wahetas sööginõud ja läks jälle.

Ühel ööl kuulis Leili oma nime hüütama. Ta
kuulatas, .hääl tuli ülemalt toa lae august ja oli talle
nagu tuttaw. Kes wöib seal tema nime hüüda?

Ta südamest käis imelik tundmus läbi, sest ini-
mese hääled oliwad talle üsna wöeraks jäänud.

— Kes seal on? küsis ta suure arritufega.
— Sinu söbcr, kes sind peaste tahab.
— Mind peasta? Kas sa oled Kaupo?
— Kaupo ei ole mu nimi. Kui sa siit põgeneda

tahad, siis wöin ma sind aidata.
— Sind on jumalad mulle saatnud, hüüdis Leili.

Aga kudas woid sa mind aidata?
^ Ma lasen sulle ülikonna munga riideid ja ühe

köie alla. Riided pane enesele selga ja köie abil wöid
ennast läbi akna müüri mööda alla lasta. Seal on
üks lootsik walmis, millega mööda jöge alla woid soita.
Kui tantsist kaugel juba oled, siis söua kaloasse ja öö-
pimedus ning paksud metsad saawad sind warjama. Tee
ruttu, muidu woib hiljaks jääda! Rutta, rutta!

Pehme mütsatas pörmandul tunnistas, et lubatud
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asjad maha olimad saadetud. Leili oli selle üle nii
kohmetanud, et ta tohe sõnagi suust ei saanud.

— Aken on kinni, ma ci pease kusagile, ütles ta
weel natukese aja pärast. Sinu abi ei saa ma tarwitada.

Nendest sõnadest kölas meele ära heitmine.
-— Luugid on lahti, kuulis ta ülewelt.
Ruttu targas ta aknale. See oli ka lahti. Aga

jeal oli ju haakidega raud rist eesl
^ Aken on rauaga kinni, ma ei mahu läbi, hüüdis

naine ahastades.
— Noh, wöta oma asjad siis ühes ja hakka tö-

waste nööri otsast kinni ^ ma tõmban su üleskatu-
sele. Aga ruttu, ruttu — ma kuulen inimesi tulema.

Ruttu ja ilma mõtlemata, mis sellest wiimaks saab,
hakkas ta kramplikult maha lastud köiest kinni ning
lastis ennast üles tõmmata. Suure waewaga läks
peastjal korda teda weiksest lae august läbi kistuda.

Ta oli ka wiimasel silmapilgul peasenud. Al l oli
utfe lukupöörmise raginat kuulda ning warsti peale selle
tungis ta walgus ülesse. Mõlemad katusel olejad oli-
wad wait, ega julgenud waljuste hingatagi.

-^ Kuhu on Leili jäänud? kifendas rüütel Sig-
berti hääl, mille törwal ta tumma talitaja lohkunud
molutamist kuulda oli. Leili wärises kõigest tehast.

— Nüüd ruttu alla! sosistas tema peastja talle torma
sisse. Warsti on terme maja läbi otsitud ning meie
mõlemad oleme kadunud, kui meid siit leitakse.

Ruttu sidus meesterahwas Leilile köie keha ümber,
pigistas ta seal juures oma rinna najale ning laskis
ta siis kukkuda.
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Tasane ehmatuse kiljatus tungis üles ning aegamööda
arutas katusel oleja mees köit järele. Kui ta enam raskust
ei tnnnud, siis wiskas ta ka wcel otsa maha ning kadus
tasakeste kui kass katuselt. —

All müüras Sigbert kui arust ära ning sõimas tumma
talitajat, kes sellest "aga midagi ei mõistnud. Ainult nii palju
sai ta tema käest teada, et ladunud naine weel õhtu oma
toas olnud. Kuhu ta jäänud, oli temale nõndasama aru-
saamata nagu Sigbertile, kes aga lindlaste uskus, et see
teda petnud.

Munk Heinrich kuulis oma ukse taga waljut kolistamist.
Ta tuli öö riietes ukse juurde ja tegi selle lahti.

Sigbert tormas tema juurde sisse.
— Kas sa ci kuulnud mitte käimist, täna ohtu? küsis ta

lõõtsutades ning silmas seal juures munka ennast ja ta tuba
terawalt. « , ^ «

— Käimist olen ma täna niisama kuulnud nagu Ma,
vli munqa rahulik wastus.

— Aga kas sa midagi iseäralist oled näinud ? uuns rüütel.
— Ei midagi! ^ . ^ „ . . .
Sigbert waatas uuriwalt munga silmi. Selle waade olt

rahulik ja julqe. I lma nöuta tormas rüütel toast.
Kui ta ära oli läinud, waatas munk läbi akna alla.

I l m oli pime, nii et silm midagi ei seletanud. Amutt lamete
loksunust wastn tindluse müüri wois ta kuulda, ^a süda
põksus rahutumalt. . ,.- , .

— Kas ta leidis lootsiku üles ja kas ta peasts, woi wazus
ta laenetesse? küsis ta iseeneselt.

— Kes jSel on? kisendas Sigbertt tugew hääl all.
Munk kuulas hinge pidades —
— Üks lootsik läheb laenetega alla, wastas teegi teme.
- S i i t k i wöi midagi näha, muud kui piklist musta togu.

Wististe on ta tühi.
^- Püüdke ta kinni! -c -« -^ - ^ r c..
Munk astus aknalt tagasi. Ta wänses km haawaleht.

9
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— Kui lootsik tühi on, siis on Leili jöe põhjas, ja kui
ta temaga sõuab, siis langeb ta ometi taga ajajate küüsi,
pomisisiwad ta huuled tasakeste. Ja tema hinge eest pean
mina wastust andma chk seda oma südame peale wötma,
kui ta uuesti wangi langeb ja ta käsi weel Palju pahemine
käib kui siiamaale.

Terwe öo otsa ei saanud munk magada. Tal ei läinud
Leili meelest. Tema saatus seisis nagu raske kiwi ta südame
peal. Kui hommik köitis ning walge juba nii suur oli, et
silmad seletasiwad, sirutas ta oma pea jälle aknast wälja
ning wahtis alla.

Lootsik oli weel sellesama köha peal, kuhu ta selle eile
õhtu pannud.

— Helde Jumal, ta pole mitte peasenud! õhkas munk.
Talle tuliwad pisarad silmi.

Seda kartust kinnitasiwad ka otsijad. Nad teatasiwad Sig^
bertile, et põgeneja ära uppunud.

Leili oli müüri mööda õnnelikult alla jõudnud. Weepinna
ligidal oli müüril taunis lai alus, mille Peal seista ja
käia wois. Ehk ilm küll pime oli, siiski puutus talle waisti
lootsik silmi. Ta pidas seda selleks, mida ta pcastja talle
kätte juhatanud, astus ruttu sisse ning lükkas ta ilma suure
waewata jookswa wce sisse, mis teda ilma söudmata alla
poole wiis. Hirmuga kinni hoidmisest oliwad ta täed nõnda
ära wäsinud, et ta sõudmise peale ei wöinud mõteldagi.

Esimest korda hingas ta hulga aja järele wärsked priiuse
õhku enese sisse. See oli talle niisama kui põdejale, tes
haige woodist ülcs tdustes esimest korda toa ohust wälja
läheb. Niisama sugune nõrkus tuli ka tema peale. Jõuetult
langesiwad tal käed m5la kullest lahti ning möla kuk-
kus lootsikusse.

Neel wois ta kindlust pimedas näha, tui Sigberti hääk
ta körwu tungis. Ta märkas ehmatusega, et teda taga ae-
takse. Tema sõidu riista oli nähtud. Natukese aja järele
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tuulis ta sõudmise häält enese taga ning arwas ka musti
togusid näha wöiwat.

Nüüd tõmbas ta möla kätte, wöttis kõik oma jöuu kokku
ning hakkas sõudma. Aga kui kaua jõudis ta taga-ajajate
<est ennast peasta? Need tuliwad iga silmapilguga ligidamale.
Kaua ei woinud enam kesta, siis pidi ta käes olema. Wac-
walt oli ta peasenud — juba lähenes uus häda. Priius,
tui lühike oled sa mõnele inimesele!

Selsamal ajal köndis Düna jöe kaldal üks inimese kogu
Holme tantsi poole. Pimedas ei näinud ta midagi enese
ümber ega wöinud ka teegi teda näha. Siiski astus ta nii
«tte waatlikult ja tasa, et ta käiku mitte kolme sammu pea-
legi ara ei oleks kuuldud.

— Hätiste kajas üsna ta ligidalt jöe pealt hele naistc-
Tahwa kiljatamine ta körwu. Eelle peale kuulis ta niisugust
häält, nagu oleks midagi wette kukkunud. Siis jäi natukeseks
<ljaks kõik wagusi ning wecl natukese aja pärast ulatasiwad
rasked möla löögid ta körwu.

Kõndija jäi seisma ja kuulatas. Tal oli nagu ahiks keegi
wee sees ja püiaks kaldasse saada. Üsna selle ligidal kuulis
ta sõudmise häält.

— Appi, appi! kisendas üks naisterahwas nõrga häälega.
Ühtlasi wöis ta wce pinna peal liikuwat musta tombikest
näha. See oli appi hüüdja pea. Ta targas üle kalda wette
ning kiskus uppuja wälja.

I lma sSna lausumata — ilma tänuta põgenes weest
wälja toodud inimene oma peastja eest öö pimedusesse. Natu-
kese aja pärast jõudis teine lootsik kaldasse, seal oliwad ini-
mesed fees, kes Saksa keelt rääkisiwad.

— Lootsik on tühi, kuhu on ta jäänud? rääkis teine
tähest kogust, kes lootsilu seest kaldale wälja tuliwad.

— Aga kui seal üleüldse midagi sees ei olnud! arutas teine.
— Mine itta, las sa siis appi hüüdmist ei kuulnud?

Üsna meie ligidal. Ja nüüd on köit wait! Lootsik pole mitte
taldasse saanud — ta on wette laranud ehk kukkunud.

— Kui ta wette on kukkunud, siis on ta praegu weel sees.
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Nii ruttu ei oleks ka ojuja kaldasse saanud. Ja mis ojuja
wöib üks naistcrahwas ka olla!

Mõlemad mehed hakkasiwad nüüd kaldaid mööda jõkke
wahtima, kas nad midagi ei silma. Aga pimedus ei lasknud
midagi näha. Ka kuulda ei olnud midagi muud kui lainete
solinat wastu liiwaseid kaldaid.

Kõndija kaldal aimas warsti, kuidas lugu on ning pei-
tis ennast otsijate eest laugemale wösastikku ära. Inimene,
keda ta weest wälja toonud, oli otsitaw naisterahwas —
selle üle ei kahklenud ta enam sugugi. Aga kes oliwad tema
taga ajajad, ja miks pärast põgenes ta? Oli ta kurjategija?

— Ta on ära uppunud! ütles teine otsijatest. Kuhu
wöis ta ometi peaseda?

— Ma usun ka sedasama.
— Aga mis ütleme meie Sigbertile?
— Mis muud tui tõtt.
— Kas tema seda usub?
— Usub ehk mitte, mis meie sinna wdimc parata? Pöö-

rane saab ta muidugi olema, kui meie tühjalt tagasi läheme.
Tont wötku ka kõik seda lugu! Kes pagan ajas meid weel
mi hilja öösi temaga kotku ja mis tarwis peab ta enesel ka
niisugust naiöterahwast, kes ära jookseb? Nüüd on oiged
inimesed ka tema pärast weel kimbus. Oleks Sigbert iseka
inimene, siis poleks midagi, aga ta on ju päris püsti sarwik ise.

— Kas sina tead paremine, tcs see naine oli, keda ta
juba ligi aasta otsa lossis wangis pidas?

Räägitakse, et see endine Kaupo naine olnud — aga
kes seda selgeste ikka teab! Sigbert on meister selles, et ta
niisugused asjad nii salaja mõistab pidada, et teegi midagi
teada ei pea saama.

Weel tükike aega peeti aru, siis lükati lootsik joe peale,
püüti ka teine kinni ja soueti kähe lootsiluga .holme saare
poole tagasi.

— Ncmad rääkisiwao Kaupo naisest ja Sigbcrtist, sõnas
nüüd mehe kogu oma warjupaigast wälja tulles. Suurcd
jumalad, kui sce ^eili ol i ! Ja temata wist oli. Seda tun-
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nistab see rutuline põgenemine minu juurest, sest ta pidas
mind ka üheks nende seast, kes teda taga ajasiwad. Ma olin
oigel ajal siia juhtunud ja kui ma täna ka enam midagi
muud ära ei õienda, siis wöin ma selle teadusega, mis Sig-
berti sulased ise eneste wahel rääkisiwad ja mis ma nägin,
küllalt rahul olla. Rohkem mawistist enam midagi ka kuulda
ei wöi saada. Ise äralist sõja nöuu ei näita neil olewat.

Ta hüüdis Lcilit nime pidi. Wastust ei tulnud kuskilt
poolt — kõik jäi wait.

32. Ema ja poeg.

1 ^ ! ikalt ja igawalt oli tali kõige oma külma ja tormi-
dega mööda läinud ning noor kewade ehitas metsa ja

Maad. Tuhanded laulu linnud laulsiwad noore südame
Magama jäänud igatsused jälle ärkwale ning uus elu tuli
ka Leili rinnus tagasi.

Ta oli Düüna jöelt, kuö teda üks tundmata inimene
uppumise surmast ja taga ajajate küüsist peastis, nii kau»
gele põgenenud tui iganes wöimalik. Mitu päewa ja ööd
"l i ta metsi mööda ümber hulkunud ning wiimaks wäsmult
ühte üksikusse metsa talusse jõudnud ning seal enesele aset
Palunud. Need inimesed oliwad ta wastu wäga lahked ol-
nud ning teda kui oma perekonna liiget wastu wötnud,
^lina et nad siiamaale teada oleksiwad saanud, keda nad oma
katuse all hoidsiwad. Nad pidasiwad Leili kahwatu nägu
haiguse jälgedeks - - oma sisimisest murest ci awaldanud ta
"eile headele inimestele sõnagi. Mitu korda, kui Kaupost
ja ta õnnetumast Leilist räägiti, ruttas ta wälja ning wa-
las palawaid pisaraid seal, kus kecgi teda ei näinud. Ise
" rääkinud ta ialgi sellest.

Tema wangist "peaseminc oli talle arusaamata saladus.
Kes peastis ta ometi sellest hirmsast wangipolwest, kus ta
"agu elawalt maha maetud oli? Ja mispärast oli see tund-
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mata inimene temale seda head teinud? Kas ei olnud tema
wangist peastja ja jõest wälja kiskuja üks ja seesama?

Kui palju ta selle üle ka pead murdis, kätte ei saanud
ta ometigi — mis arusaamata oli, jäi ka arusaamataks.

Ühel päewal teatas ta majarahwale, et ta nüüd kord
ara pidada minema. Köit oliwad teda heameelega eneste
seltsis näinud ning jäiwad kurwaks selle teaduse juures, ehk
nad küll siiamaale ei teadnud, kes ta oli.

Kuhu ta oma sammud pidi seadima, seda ei teadnud ta
isegi — ta südames liikus leekiw igatsus Kaupo ja oma
lapse järele. Pidi ta oma endisesse kõdusse minema? Oh
ta teadis, et ta sealt uue teotusega wälja saadetakse ja wa-
hest uuesti wangi antakse. Ei, ta ei wöinud oma priiust
mitte jälle käest üra anda — ta ei wöinud mitte enam wangi
langeda, sest tal oli ju ema kõhus täita ning oma laps üles
otsida. Aga tal oli ju isa, ja isamaja awas talle oma ukse
ikka! Kui ka abikaasa armastus petlik oli, wanema ja lapse
armastus ei wöi mitte kõikuda ja ära lõppeda.

Aga ta lapsepölwe kõdu ei olnud enam. Tema isama-
jast polnud muud järele jäänud kui rusuhunik. Lokkades
kllswasiwad nõgesed ja umbrohud rusude üäres ning puud
maja ümber oliwad pooleli ära põlenud ning ära kuiwa-
nud. Siin ja seal oliwad uued majad üles tõusnud, nen-
dest waatasiwad talle wöerad näod wastu. Ta küsis Aatso
järele — keegi ei teadnud temast midagi. —

Waewalt landsiwao teda ta jalad siit edasi. Weel üks
inimene oli tal meeles, kelle juurest ta abi, warju ja head
nöu otsima wöis minna.

— Maara, sina wötad ühe õnnetu naise wastu, hüüdis
ta iseeneses. Ma põlgasin sind, kui ma südant weel ei tun-
nud — ma põlgasin su abipakkumist, aga nüüd tulen ma
teda sult ise otsima. Sina üksi mõistad mind weel.

Suwine päike paistis palawaste kõrgest taewast maha
ning wäsitas teekäijad, kes paksu metsa all kdndisiwad, nõnda
ara, et nad maha pidiwad istuma jalgu puhkama.
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— Wötame siin istet. Maara, rääkis targa noorem fel-
Aane, üks kahwatanud näoga ilus naisterühmas.

— Ei, Leilile, läheme weel wähe maad edasi, wastas
wanem teekäija naistcrahwas enese ümber waadates. Si in
on see kõht, mida ma kord oma kõduks nimetasin, aga kuft
ma nüüd ikka nii kaugele põgenen kui wöimalik. Naata,
seal pärnade wilus, fee wana lagunenud hurtsik oli kord
nm kõdu. Nüüd tvistist elawad seal metsaloomad sees.

Leili waatas küsides oma sõbranna otsa.
— Miks jätsid sa oma kõdu kifkjate elu asemeks?

Sellepärast, lapsuke, et kiskjad sinna sisse tungisiwad
ja minult köit riisufüvad.

Leili ohkas. Talle tuli tema enese õnnetus elawalt sil-
made ette. Ta tundis seda walu taieste, mis need sõnad
ta sõbranna südamele tegiwad.

— Aga mis kiskjatest sa räägid?
— Ma räägin inimestest, lelledel hirmsam süda sees oli

kui kõige werejänulistimatel metsloomadel. Maolinwaene,
mahajäetud üksik inimene, kes oma ainsa waraga, oma pö-
iaga ilmast siia sügawasfe metsanurka Põgenes. Ma ei puu-
tunud kellegisse, ei teinud kellegile kurja, aga seal tuliwad
inimesed ja kiskusiwad mu käte wahelt, mu rinna juurest
wu ainsa lapse, minu 6 aastase Wälku ära ning wiisiwad
ta minult igaweseks üra. Juba 15, suwet ootan ma teda,
aga mu lootus on tühi — ta on ladunud ja jääb ka ladu-
nuks. Mure ja ahastus on mu ruttu wanats teinud, mu
pea läheb juba halliks, wanadus ilma troostita ia abita
vn ukse ees.

— Kallis Maara, meie oleme ühesugused ja ühesugused
hinged tunnewad teine teist kõige puremine. Mina aga ei
wiska wanu mälestusi enesest mitte ära — ma tahan ka
Weel kord oma endisesse elupaika tagasi minna ja soowin,
^ ka sina seda teed.

— Mind ei hoia siit mitte mu endised önnepolwe mä-
lestused siit eemale, waid üks jäle weretöo, mis ma ialgi
^ a ei jõua unustada.
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— Mis weretöd see oli?
— Ainult sinule wöin ma seda jutustada, mu hea Leili,

teistele on mu suu lukus.
— Aga istume siia puude wilusfe. Siia tuleb oja orust

jahedat, kosutawat vhku üles. Via olen nii wäsinud ja ka
janune — ma ei suuda mitte enam edasi.

Nad oliwad hurtsiku ligidale ühe halja künka juurde jõud-
nud ning istusiwad selle ette paksu pärna wilusse.

Maara kõneles lühikese waikimisc järele:
15 aastad ei ole ma enam oma jalga fiia toonud, aga

ometi on mul siin iga puu ja küngas nõnda sama meeles,
nagu oleks ma weel eile siin olnud. Selle pärna wilus
istusin ma tihti oma Waltuga, kes kirjude liblikate järele
jooksis ning mulle siia marju toi. See pärn oli ta kõige
armsam seltsiline, mille ümber ta hommikust õhtuni W5is
jooksta ning temaga aega wiita. Oh need ajad on möö-
das — kadunud kõik. Mul oli üks ainus inimene, kes minu
eest seisis. Tema ei tahtnud lasta mu last minult rusuda.
Ta nimetas riisujaid südameta inimesteks, kes abita naiste
wastu sõda peawad ja kaitfis mind rööwlite eest. Ka mina
panin kõigest jouust wastu, aga mis aitas ühe nõdra naise
jõud hulga halastamata rööwlite wastu. Ma nõrkesin, ma
kuulsin oma Wälku nutuhäält wccl laugelt ja minestasin
ara. Kui ma üles ärkasin, jooksin ma kui ilma aruta üm-
ber, hüüdsin, kisendasin, nutsin — mulle kajas ainult mets
wastu, kedagi muud hingelist ei kuulnud mind. Ma tor-
masin oma hurtsikusse, otsin seal, nagu peaks ma last weel
kõdust leidma. Ma astusin tagumisesse tuppa — seal la-
mes üks mees lõhutud peaga oma were sees — see oli mu
sõber, ta oli surnud, rööwlid oliwad ta ära tapnud. Jäles-
tus tuli mu peale, ma põgenesin siit, jätsin köit siia paita,
mis mul oli ega tulnud ial enam tagasi. Täna esimest
korda olen ma jälle selle aja fees siin! Nüüd tead sa, mis-
pärast ma seda kohta nii wäga põlgan ja kardan, ehk ta
küll enne mu kõdu on olnud.
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Leilile käifiwad wärinad peale, kui Maara oma jutu lö-
Petas.

— Lähme siit üra, mul tuleb hirn: peale, rääkis nüüd
Leili üritatult.

Ka Maara ei ütelnud selle wastu midagi. Mõlemad
töusiwad üles, et üra minema hakata. Seat juures lan-
gesiwad ta silmad aga ühe künka peale, kus mitmesugused
lilled kaswasiwad. Ta jäi waatama.

" Seda küngast ei olnud enne mittc köhal, rääkis ta
imestades. Seda on inimeste käed kokku kännud ning lille-
dega ehitanud. Aga kes on scda teinud?

Nohi künka ümber oli maha tallatud, millest näha wöis,
et siin weel hiljuti inimesi käinud. Elas siin wanas hurt-
sikus siis keegi?

Maara waatas hurtsiku poole. See näis parandatud
olema. Ta astus lähemale. Aralt täis Leili tema järel.

— Siin peawad inimesed elama, ütles ta siis üritatud
häälega oma seltsilase poole. Hurtsikule on uus kalus teh-
tud, uus uks, aknad seinte fees — just kuiristi-inimcstcl.
Kas siin ei ela wahest mõni risti-inimcne?

— Tule, Maara, läheme rnttu siit ara, rääkis Leili
kartlitult. Wahcst elab siin mõni rüütel. Tule, tule.'

Aknal tuli üls mehe nägu nähtawale, ning kõhe selle
Peale astus hurtsikust sirge, pika kaswuga ilus noormees
wälja.

— Leili! hüüdis ta.
-^ Pühad Jumalad, tema tunneb mind!
Noormees astus ruttu naisterahwaste juurde, kes mõle-

mad kohmetanult seisma oliwad jäänud. Ta märkas warsti
Nende kartust ning naeratas niisugusel wiisil, mis kartjatele
julgust andis.

Leili, ma olen wäga rüömus, et sind siit leian.
Via olin sinu pärast suures mures — ma otsisin sind igalt
Voolt, aga nüüd tuled sa nii ootamata wäljn. Võta nüüd
fnn aset puhkamiseks ja ta sinu seltsilane - siin pole teil
kumbgil midagi karta.
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Mõlemad naisterahwad wahtisiwad lahket noortmeest
suure imestusega.

— Kust saadik tunned sa mind, wSeras? küsis Leili jul-
gemaks minnes.

— Sa oled mu ära unetanud, naeratas noormees. Ma
käisin paar korda Kaupo juures ja nägin sind seal.

— Aa, nüüd tuleb mulle meelde, sa töid temale piis-
kopi meestest teadusi —

— Jah — kui ta wecl meie wanem oli.
Leili rinnust tungis õhkamine.
— Mis asi ajas sind minu eest muretsema? küsis ta siis,

nagu wöiks ta sellega oma ohkamise ära peita.
— Ma ei teadnud siiamaale mitte, kas sa õnnega olid

peasenud!
— Kust pidin ma peasema?
— Kas sul ei ole enam üht sügisist ööd Düüna jõel

meeles?
Suure imestusega waatas Leili nooremehe otsa.
— Nüüd ma tean, mis mulle nii kaua arusaamata sala-

dus oli, hüüdis noor naine elamusega. Sina olid mupeastja.
Lase cimast tänada — sina olid, kes mind wangist wälja
töi ja jõest wälja kiskus, kui ma pShja hakkasin wajuma.
Sa peastsid mind hirmsast wangi polwest ja surmast.

L M pakkus talle oma kätt. Nüüd oli mehe kord imestada.
— Nii palju head ei ole ma mitte teinud, rääkis ta

siis wastu. Kui sind wangist keegi wälja aitas, siis oli
see üks teine — mina tõmbasin su ainult jõest kaldasse.
Ja see oli nii weike asi, millest ei maksa rääkidagi.

— Siis pead sa mu elust nii wähe lugu, et sellest rää-
kidagi ei taha lasta.

— Mitte nünda, Leili. Ma rääkisin üksi oina weitsest
tööst, mida sa heateoks nimetad. See ei ole jutu wäärt.
Ma kõndisin parajalt jöe kaldal, kuulsin hüüdmist, kargasin
wette ja aitasin ühe õnnetuma wälja.

— Kust teadsid sa seda, et mina fee õnnetu oliu.
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— Ma kuulsin seda pärast taga ajajatelt, kes sind ar-
wasid ära uppunud olema ning siis rahulikult tagasi lütsiwao.

— Ja mina pidasin sel korral sind ka oma waenlaseks,
kes mind peastis, et jälle wangi wiia. Sellepärast põge-
nesin ma mi kõhe, kui ma ennast waba tundsin.

— Ma arwasin ka niisama. Nüüd näed, et mul õi-
gust on rõõmustada, kui sind ootamata wiisil priilt leian.
Ma teretan sinu tulekut ja usun, et sa nüüd oma seltsila-
sega natuke minu hurtsikus teekonna wäsimust puhkad.

Maara oli töige aja noore mehe otsa waadanud. Ta
südames liikus midagi hoopis iseäralist. Mis see oli, seda
n teadnud ta weel Hegi.

— Mis ajast saadik nimetad sa seda kohta siin oma
kõduks? küsis ta siis.

— Juba sellest ajast saadik, mil ma märkama hakkasin,
ei tunnuo ma enesel muud kõdu, oli mehe wastus.

— Neid sõnu ei mõista ma mitte, rääkis Maara sisi-
Mise antusega.

— Oota, ma tahan kõhe seletada. Waadake siia, üt-
les ta naisterahwaid lilledcdaga ehitatud rohutünka poole
wiies. Siin puhkawad mil kalli ema luud. Ma olen nad
vma käega siin mulda kaapinud ning neile kalmu üles ehi-
tanud. Siin mõtlen ma tema peale ja kastan nii mõnigi
kord oma pisaratega närtsinud lillekesi ta hauarükkal. Ta
oli mu ainus tõsine sõber ilmas — tema kallist südant ei
kaalu kõik maailma warandused üles. Oh, nüüd on ta
ladunud.

— Kui kaua on ta ju surnud? küsis Maara, keda noo-
remehe ärdus ligutanud, kõige surema osa wötmisega.

,'lastaid ei tea ma sulle üles lugeda, hea naine, neid
on wistist hull.

— Jäid sa nii noorelt waeseks lapseks?
— Ma olin wcel üsna nooruke, kui ma ema laotasin

la ema minu.
— Ema sinu kaotas? kordas Maara lõpmata kärsitu-

sega. Ta käed käisiwad ruttu ühest köhast teisi, ta silmad
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puhkasiwad rahutusega nooremehe suu peal, nagu tahaksi-
wad nad iga föna sealt ära neelada, mis see kõneles.

— Ema laotas minu scl wiisil, et mind temalt ära rdöwiti,
jutustas noormees edasi.

— Sind rööwiti temalt ära — tema südame kullest!
hüüdis Maara ikka suurema rahutusega. Räägi edasi, räägi!

— Mind wiidi kaugele üle mere ja peeti seal wangis
orjuses — wiletsas elus. Kaks suwe on sest saadik möödas,
kui ma peasin — ning õnnelikult tagasi jõudsin. Siin otsi-
sin ma taua oma kõdu enne kui üles leidsin. Mu l oli ai-
nult see toht weel meeles, teed sinna ci mäletanud ma enam.
Wiimaks leidsin ma ta üles — kõleda, tühja ja ilma eluta.
Ma kohendasin, parandasin ning jäin siia elama — ta on
mu lapse polwe kallis mälestuste kõdu, mil elu kõrgem
pühadus kuhu ma kaugelt ruttasin.

— Aga sa rääkisid ema hauast — millas suri tema?
päris Maara palawiku ügedusega.

— Ma ei ole ta surma näinud, ega oma käega ta silmi
kinni saanud wajutada — ma leidsin ta luud weiksest tagu-
misest toakesest eest ^ paljad luud — muud midagi.

— Dabrel! hüüdis Maara südamesse lõikama häälega
nillg langes nooremehe najale, kes segaselt tema otsa waa-
tas. Sina oled Dabrel!

^ Minu nimi on küll Wälku, rääkis noormees suure
imestusega, aga kust sina seda tead?

— Sa oled minu ladunud Wälku, mu ainus wara —
mu poeg, keda nemad mult riisusiwad.

— Sina oled mu ema!hüüdis nüüdWälku niisama suure
imestusega. Kas see tõsi ja woimalik. on? Sina ei ole sur-
nud — need polnud sinu luud, mida ma eest leidsin?

Need oliwad wSerad luud — siin hingas üks Unno oh-
wer, keda ta siin ära tapnud. Mina ei elanud sellest saa-
dik enam siin, kui see hirmus lugu mu hurtsikus sündis.
Ma põgenesin siit kaugele ja ei tulnud enam siia tagasi.
Ma ei ole mitte surnud — mina elan weel — lase ennast
mu rimtale wajutada, mu Wälku!
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Kui taewa õnne kellegi sureliku süda maapeal maitsta
woib, siis tundsiwad seda siin ema ja poeg.

33. Lootus kustub.

H ! , i i õnnelik kui Maara, polnud keegi teine inimene Lii-
wimaa metsades. Ta oli leidnud, keda ta surnuks

pidas ja aastate kaupa tagaleinas. Häkilise, ootamata
rsomu wastu ei jõua ka wana süda wöidelda. Tundmuste
wsit ci tee wahet wana ega noore wahcl, waid wiib köit
ühte riiki laste sekka.

— Mu hea Leili, kui hea meelega soowin ma sulle seda
sama õnne! rääkis õnnelik Maara oma noorele scltsilasele.
Inimese nurisemine jumalate wastu pole ialgi Sige — nende
teed on salajad ja ära mõistmata, aga nad wiiwad meid
ikka wiimaks õnnele ja rõõmule. Ära heida ka sina Leili
weel meelt ära. Mis täna wöimata näitab, woib homme
ootamata meie südant kõrgema rõõmuga ja ülema õnnega
täita, kui see, mis meil käes on ilma hädata. Nüüd on
meil ka üks mehe hing abis — meie pole mitte enam üksi ega
kaitsjata. Ka tema saab meie mõlema eest wöitlema ja
'nõndagi waewa nägema.

— Maara, ma usun su onne ja oskan sellest ka lugu
Pidada, kõneles Leili ühe tooniliselt. Mulle saab sellestki, kui
wa teiste õnne näen ning tean, et ükski hea süda seda mulle
niisama suurel moodul soowib. tzea Maara, ma tean, sa
aitad mind niipalju kui sa wöid. Ata ei tahtnud enne smd
uskuda, ja ma põlgasin omas nooruses imu nouu ja abl
ja sind ennast, aga anna mulle andeks mu rumalus ja wöta
mind nüüd oma kaitse alla. Sinu silmad näewad kauge-
male ja su õpetused on emalikud ja oiged.

— Mis mina iganes woin teha Leili, seda teen ma
sinu heaks, tSotas tark. Ka minu Mälku peab sinu heaks
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tegema, mis ta woib. Jääme töige pealt wagusi ootama,
mis tuleb. Küllap aeg õpetab, mis peame tegema.

Sellega jäi Leili ka rahule ning nüüd tuliwad päewad,
mis midagi iseäralist uudist ei toonud. Nüüd elasiwad kõik
kolmekesi "Maara ja Wälku endises kõdus, mida Wälku esite
enesele, pärast kõigile kolmele elamiseks sisse oli seadinuo.

Wälku käis enamiste ikka kõdust wäljas, sest ta üles-
anded oliwad sellest saadik, mil ta oma ema ja õnnetu Leili
üleslcidis, kaswanud. Ta teadis, et fee oma lapse järele
igatses, oma isa otsis ning Kaupot näha ihaldas. Kui hea
meelega tahtis ta temale seda roömu teha, et ta häid sõnu-
mid oleks wöinud tuua, aga ikka ei leidnud ta midagi, miK
teda nende jälgede peale oleks juhatanud. Aga midagi pidi
ta ometi leidma.

Kõige selle juures ei unctanud ta ka oma piigat ära^
keda ta juba mõne aasta eest tundma õppinud ega sellest
saadik enam kordagi polnud näinud. Mis Anno talle ammu
juba rääkinud, see ei wöinud oige olla, seda nägi ta kõhe
ära. Ja ka temaga ei juhtunud ta euam kokku. Kas tal
ei olnud tema pea järele lusti? Et fee, mis nad eneste
wahel tema üle rääkisiwad, mitte ilma põhjata ei wöinud
olla, seda uskus ta nüüd kindlamine kui ialgi enne. Tema
näkineid ei olnud mitte waba — aga kus ta oli? Kes hoidis-
teda wägiwaldsel wiisil enese juures ning ihaldas selle pead,
kelle pärast piiga oma kosilase käe ära põlgas?

Ühel päewal oli ta Metsapoole wanema Imantagcr
kokku puutunud, kes käruga wöideldes hädas oli. Metsaline
oli ta ümbert kinni wdtnuo ning tahtis praegu oma pikad
hambad Imanta olaluudesse suruda, kui Wülku juurde sai
ning pahemast küljest terawa oda käru südamesse puuris.
Surnult langes kiskja maha ning Imanta oli peastetud.
Ta tänas peastjat ning kutsus teda enese linna käima.

Seal sai Dabrel wanema abikaasat Aitat esimest korda
näha. Ta jäi imestades seisma. See naine oli wäga tema
kadunud neiu nägu, keda ta aastate kaupa otsinud. Ol i
wahest see tema taewalik piiga? Aastad wöisiwad teda mm-
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tahe wahcl.

Aita märkas mehe segadust, aga ta ei teinud sellest mi-
dagi wiilja.

— Aita, mu kallis naisuke, rääkis Imanta külalise peale
näidates. Waata, see mees on sinu abikaasa käru küüsist
peastnud. Kui mu elu sulle midagi wäärt on, siis täna
teda ka silla ning wöta teda kui meie armast külalist wastu.

— Jumalad õnnistagu iga heategu, sõnas Aita ning
pigistas seal juures Dabreli kätt. Meie maja peab sulle
toduks olema, niikaua kui sa siin wöid wiibida. Meile on
see seda armsam, mida tauem sa meie külaline oled.

— Aita! ütles Dabrel iseäralise rõhuga. See nimi ci
ole mulle mitte tundmata. Ma olen teda juba enne kuulnud.

— See on woimalik, naeris noor wanema emand lahkeste.
— Seda nime olen ma aga juba lapsepolwes kuulnud

— ma usun lauludes wöi muinasjuttudes. Mulle tärkab
weel meelde üks laulgi, mis nõnda algas i

Aita armas wctc emal.
Astus alla laintc laande.
Mässis maru käed kinni,
Vangistas wetc waimutsed.

On see üks teine Aita, wöi oled sina see, kõrge emand!
— Minust on ka lauldud — ma olin lapse pölwes

mere rannal laewa tee näitaja. —
— Tema on seesama Aita, kellest seda laulu lauleti,

rääkis Imanta naeratades.
— Mind teeb see teadmine wäga rõõmsaks, et ma kord

silmaga näha sain inimest, kellest rcchwa suu nii suurt kii-
tust laulab, sõnas Dabrel.

— Tühi kütus, ajas noor naine wastu. Minu hea-
tegusid pole kusagil, liitusid kälwad aga suust suhu. Mis
wa tegin, seda tegin ma oma weiksc õega ühes, aga temast
Pole kecgi midagi laulnud.

— Sul on 'ka ode? küsis Dabrcl.
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— Mul oli weike, hea õeke Linda, wastas Aita
ta röömus nägu oli häkiste tõsiseks nluutnud.

— Oli? küsis Dabrel jälle. Ja nüüd ei ole teda sul
enam mitte?

— Praegu mitte enam.
— Siis suri ta wara!
— Surnud ei ole ta wist mitte, aga kadunud.
— Kadunud?
— Tema on ära riisutud.
— Kes riisusiwud tema sinult ära?
— Kui ma seda teaksin, siis oleks ta jälle mu juures.
Imanta oli wälja läinud. Dabrel istus Aitaga üksi toas.
— Kas see riisuja ei olnud wahest mõni kosija, kellega

ta rahul on ning sellepärast enam tagasi ei tule?
— Tema on wägiwallaga ära rööwitud — muidu ei

oleks ta iialgi aastad otsa ära jäänud. Ta teadis, et
mina ega ka mu mees temale mehe walimifes ialgi risti
teele ette ei oleks tulnud. Ja pealegi oli ta ka weel liiga
noor. Sest saab nüüd kolm aastat tagasi, kui ühel sügise
bhtul kaks wöerast meest meie linna tuliwad ning öömaja
küsisiwad. Imantat ei olnud kõdus — ma käskisin neile
aset anda. Hommiku ajas mind naiste nutt üles, wärawa
waht oli tapetud ning wöerad mu waese Lindakesega kadunud.

— Ja sa ei ole ka kuskil jälgi leidnud?
— Ta on kui maa alla wajunud. Ma kardan juba,

et ta mitte enam elus ei ole.
— Kui kahju!
— Aita pühkis silmi. Tal weeresiwad pisarad palgeid

mööda alla.
— Õnnetu Linda, mis ütleb küll ta süda, kui ta abi

ei saa. Ma olen köik teinud, mis wöimalik, et teda üles
leida ja ka Imanta ei ole puhanud, aga kuskilt ei leia.
meie tema jälgi. Ja tema ootab ikka asjata meie abi.
Oh mu kallis Lindale, kus oled sa küll warjul!

— Ja kas ta kudumine nii häkiste ja ilma teadmata
tuli, et seda ära ci saanud keelata? küsis Wältu osawotlikult.
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— Ta rääkis wecl wiimsel päewal, mil ta siin ol i ,
oma unenägu ja oli selle üle wäga rahutu. Mina naer-
sin ta lapseliku kartuse üle ja trööstisin teda kudaswöism.
Ta waeneke oli üht noortmeest tundma õppinud ning seda
armastama hatkanud, nagu üks noor tütarlaps iganes ar-
mastada wöib, ning aimas lahutust oma tallikesest ette.
See rõhus tema õrna südant nõnda, et ta temal lõhkema
kippus.

— Ja see noormees ei ole teda ka üles otsinud?
— Viinu silmad ei ole teda iialgi weel näinud ega tea

mitte, kas ta Linda ladumisest midagi teab.
— Siis ei tea sa ka mitte, kes see inimene on?
— Seda ei teadnud Linda isegi, wcel wühem siis mina.
— Linda ei teadnud isegi, keda ta armastas?
— Ta ei ole oma nime ütelnud, lubanud warsti jälle

tulla, aga teda ci näinud ei Linda ise ega ka meie.
Dabrel kuulas hinge pidades.
— Kõrge emand, wasta mulle weel ühe küsimise peale,

rääkis noormees tormiliselt. Kus sai Linda selle mehega
esimest kord kokku ja milles see oli?

— Minu wenna Kaupo pulma peal Taara-aia mäel
Koiwa jöe ääres; seda on rohkem tui 4 aastat tagasi.

Dabrel targas häkiste istmelt üles. Ta nägu höögas,
ta pea käis ringi. Aita waatas imestusega ta otsa.

— Mis sul on, noormees? küsis Aita lohkudes nina,
tõusis ka üles.

— See noormees olen mina! hüüdis ta lämmatatud
häälega. Ma olen teda otsinud — aga see oli asjata.
Nüüd tean ma, kes ta on — ma ei taha mitte enne puhata,
kuni ma ta olen leidnud. Jumalad kaitsku sind, ütle oma
Mehele minu tenvitusi — ma lähen.

Aita oli kui piksest rabatud. See oli kõik nii häkiste
tulnud, et ta ennast euam koguda ei saanud.

Wälku tormas uksest wälja ja läks kiirel sammul lin-
nast kaugemale — ta ei kuulnud Aita hüüdmist ega wära-
wawahi pasunat.
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— Niisugust meest pidi ka Linda armastama hakkama,
ütles Aita iseenesele, kui Wälku juba kaugel oli. Kui lahju,
et ta nii ruttu ära läks. Imanta oleks talle abi wöinud
anda — mis tahab ta üksi peale hakkata? —

Uudishimuliselt jutustas ta kõik seda lugu Imantale,
kui see pärast tuppa tagasi tuli. Mõlemad kahetsesiwad ta
rutulist ära minekut.

Dabreli jalgu ei turustanud nüüd mitte onne lootus,
waid tema õnnetus ja mehe uhkus. Ta oli kuulda saa-
nud, kes ta tacwane neiu on, keda ta kustumata tulega
armastas. See oli ta rohkem kohkuma pannud kui rõõ-
mustanud. Ta nägi oma tulewiku taewa ühe korraga pu-
rustatud. See, keda ta armastas, oli ühe wanema jaoks
sündinud, mitte tema sugusele waesele, waranduseta ja auuta
hulgusele! Kus oli enne ta meel olnud, et ta seda järele
ei wöinud küsida? Neiu, kui see teda armastas, pidas teda
wistist übeks kuulsaks nooreks wanema pojaks, kes warsti
wanema auu pärandab. Ja kui ta nüüd ka Linda üles leiaks
ning see seda kuulda saaks, kcs ta on, mdtles õnnetu Wälku,
siis lohkub ta muidugi ära ning jätab nui häbiga maha.
Ja mina olin nii torm, et ma selle peale ei mõtelnudki.

Kui mul ka auu ega hiilgust ei ole, mis mind tema
wääriliseks teeb, arutas ta edasi, siis tahan ma ometi oma
mehe uhkust näidata, et mind keegi ei wöi naerda. Viina
pean ta üles leidma, ma tahan oma elu selle Peale vanna,
et ta minu käe läbi omastele tagasi saab, aga ma ci nona
mitte ta kätt, ei ta tänugi. Ma tahan ta peasta, kui ta
hädas on, tahan talle näidata, et ma oma kõhust olen täit-
nud kui mees ja tahan teda siis oma südamest wälja kis-
kuda. Ta ei pea mitte mulle ütlema, et saunamees oma
silma julges würsti tütre peale heita. Via ei taha tema
silmis petis olla — ma wacnc õnnetu sauna mehike, lellel
muud ei ole, kui ta õiglane ja puhas süda ning wilets
hurtsik pea peal!

Näsinud ja nõrgalt jõudis ta koju, kus ema armas-
taja käsi ta otsaesiselt higi pisarad ära pühkis.
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34. Peastja.

Rläcwad läksiwad päewade järele mööda, aga Dabrel ei
1 ^ leidnud kusagilt hakatust, kust Liudat oleks wöinud
otsida. Maa oli suur ja lai, kudas wois pahas juhtumine
teda jälgile wiia? Juhtumise peale wois ta aastate kaupa
oodata — ja wahest aastadki ei toonud walge ette, mida
nii paks pimedus oma hõlma kattis. Noor weri aga nõuab
rutulist, tulist asja ajamist, kui ta araks ei pea jääma ehk
meelt ära heitma.

Ühel päewal oli tal ometigi korda läinud üht neist̂
teda ta otsis, käte saada. Päike oli looja wajumas, kui
ta ühe wana, halli peaga mehega hurtsiku ette astus, mille
sees naised talitasiwad ning õhtusööki walmistasiwao.

— Heleda häälega hüüdis ta ema, kes röömsa näuga
üle läwe wälja astus. Ta ei tunnud tema wana sclM-
meest mitte. Salaja näitas ta emale, et ta ka Leili wälza
kutsuks.

Natukese aja pärast tuli noor kahwatanud naine olme
ning waatas uudis himulikult hallipeaga külalise otsa. >l.a
walgcd põsed läksiwad häkiste punaseks, ta huuled wärise-
siwad ning tasakeste tuli sealt kuuloawalc:

Isa>
WanakV tõstis silmad ülesfe ning wahtis liikumata.

Leili näusse.
— Leili, mu tütar! Sina siin!
Walju nutuga langes Leili ta könva Pingile.
- Näen ma sind ometi ükskord jälle, mu isa, tallis isal
- Sa näed mind niisama õnnetu, nagu sa ise oled

kõneles wana Aatso liigutusega. Nad rüiusid mult kõik,
mis mul oli — ma olen waene mees. Kaua kurtsin ma
sinu lärelc, kui ma su õnnetusest kuulsin — ma otsisin sind,
°ga sind polnud kuskil leida. Oh kuidas ma nuud roo-
wustan et sa wcel minule oled jäänud. Ma annan köit
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hea meelega, mis mul on, kui sina aga mulle jääd. Wötku
nad, jäägu neile, mis nad riisusid — mu Leili, sa oled
rohkem wäärt kui köit mu wara.

Leili peitis oma pea isa rinnale ja laskis pisaraid woo-
lata, mis sügaw liigutus ja lõhkenud süda walja pigistasiwad.

— Ja sina tubli noormees, kcs sa mu siia töid ja mulle
mu tütrest midagi ei rääkinud, tegid mulle teadmata, oota-
mata röömu. Minust jääb see küll maksmata, aga juma-
lad tafuwad head tööd kätte. Nüüd räägi, mu Leili, kus
sa need pikad aastad olid ja miks sa mitte juba siis oma
isa koju ei tulnud, kui ta weel häwitamata oli? Kas sa
selle peale ei mõtelnud, et ma sinu pärast suures mures
pidin elama!

Nra küsi täna mult midagi, wastas Leili, mul on nii
palju, aga ainult kurba sulle rääkida, et ma ühe õhtuga
ära ei jõua kõneleda. Lase mind nüüd röömus olla, et
ma su jälle üles leidsin, küll selleks, mis minul selja taga,
ka pärast aega on.

— Jätame siis minu pärastki teiseks korraks. Ma ta-
han kättemaksmise peale mõtelda, ja fee peab ka kurjatco
wäärilme olema.

Leili wärises, kui ta isa kättemaksmisest kuulis kõnelema.
Mida palawam lahkunud armastus oli, scda pölewam wdis
lahkumata wiha olla.

— Nii palju aga ütle mulle, Leili, kas sa ei olnnd
mitte Läti wancma Russini majas? küsis Aatso oma tütrelt.

— Ei, isa, seal pole ma ial olnud.
— Siis on mulle walet räägitud.
— Kas siis teegi ütles, et mina Russini juures wcmgis olen?
— Seda just mitte, et sina, aga et üks noor-naisterahwas

seal olla, keda Russin wägise enesele naiseks tahta wotta,
seletas Aatso. Ma olin just teel, et sinna waatama minna.
Ma ei mõistnud muud selleks pidada kui sind.

Wälku oli ponewufega Aatso kõnet kuulama hakanud.
— Läti wanema Nussini juures on üks naisterahwas,

keda ta wägise enesele naiseks tabab? kordas ta elawalt.
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— Seda ma kuulsin.
— On see sõnum ustaw?
— Ma kuulsin teda ustawast suust.

- — Aas see ammu on olnud?
— Minu teades on asi praegu nõnda.
— Ja kes ta on, seda ci tea sa?
— Seda ma ei tea.
— Siis on see wistist Linda? hüüdis Wälku suure ela-

wusega. Nüüd olen ma jälge peal, pea wöin ma kindlaid
sõnumeid saada. . ^ .,. , , ,.

— MisfuguscstLindastsa räägidMfis Leiktähelpanewalt.
— Kaupo öcst.
— Mis on selle lapsega sündinud?
— Ta on ära warastatud.
— Kes on ta warastcmud?
— Keegi ei tea. Wöib olla, et tema seesama neiu on,

kellest Aatso kuulnud. Siis on ta Russini tantsis. Aga olgu
ta tes ta on, kes wang, pead peastetud saama.

— Tema on Kaupo lihane ode, ütles Aatfo tumedalt.
— Ma tean, oli Wälku lühike wastus.
— Ta oli häkiste sõna waeseks läinud. Tema peas

keerlesiwad äritatud mõtted. « . . .
— Jätke minu hooleks, wälja nõuda, kes ,ee nem on!

rääkis 'Maara, kes kõik pealt oli kuulnud, mis siin köneledl.
Ma tahan waatama minna.

— Aga see on kardctaw, ema, manitses Walku. Lase
^ Inimesed büüdsiwad miud targaks, wastas Maara

- ma "ei tohi neile häbi teha. Laske mind toimetada!
Tükike aega kSnelesiwad ema ia poeg tähekeste, mng

siis läksiwad mõlemad weel õhtul kõdust ä ra^

' ^ d ^ o ^ o ^ a v i t s a s toakeses aastad.ara elanud. Ta
lootis, et teda omaksed siit igawast
aga päew läks päewa järele, ilma et kusküt peajat oleks
ilmunud. Mitu korda oleks ta ära põgenenud, aga kuhu?
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Ta ei saanud sammu majast wälja astuda, kui kõhe kümme
wahti kännul ei oleks olnud. Siiski oli ta ka juba paar
korda põgenemise katset teinud, aga mölemil korral oli ta kätte
saadud. See tegi talle ta elu ainult wcel libedamaks. Nussin
oli talle ütelnud, et ta pulmade tarwis ennast ette walmis-
tagu ning kõigist, mis majas sündis nägi ta, ct pidupäew
enam kaugel ei olnud. Oli see kord käes, siis oliwad kõik
lootused langenud. Ja tema südame armuke, see imelik noor-
mees, kes teda nagu oma külge nõidunud, jäi talle igawcste
ladunuks.

— Kas tema minu peale üleüldse weel mõtleb? küsis ta ise-
eneselt. Ta ei wöinud mind mitte petta, ta sõnad oliwad
petmiseks liig kaunid, ta waade liig anus — tema käe pi-
gistamine nii soe ja ta silmist paistis truudus. Aga kuhu
jäi ta siis? Miks ei tulnud ta enam tagasi — tas ei ol-
nud scc mitte töötuse murdmine? Wöi ei leidnud ta mind üles?

5htu laotas oma tiiwad üle ma ja wee ning sügisise
öö torul hulus üle metsa latwade ning kihutcs pilwesio
hirmsa kiiruscga üle taewa laotuse. Mida kaugemale öö
jõudis, seda hirmsamaks läks maru mäss. Pragisedes lan-
gcsiwad mõnedki wanad puud, kellc tüwcd enam ei tahtnud
painduda, maha. Toaseinad raksusiwad ja terwe maja wä-
rises, nagu tahaks torm teda praegu kokku wisata. Köik
maja rahwas jooksis hirmul kokku, nagu näeks nad surma
silma ees. Üksi Linda seisis kartmata ja külmalt oma toa-
keses ning kuulas tuimusega tormi hulumist. Mis oli te-
mal sellest, kui maja kokku langes ning kõiki neid inimesi,
keda ta ei sallinud — ja ka teda ennast oma alla mattis!
Siis oli ta ometi peasenud sellest abielust, mis ta rohkem
kartis tui surma. Siis oli ta waba — siis oli ta oma
elu lõpetanud ning oma kallile tundmata armukesele sur-
mani truuks jäänud. Kui seda ka keegi siin ilmas teada
ei saanud, siis teadis ta ometi ise seda — tema üksi —
nii kaua kui ta elas. Mis pärast ta surma sündis — mis
puutus see enam temasse! Siis wahest leiti siit surnute
luud, rahulikult üks teise korwal, nagu oleksiwad nad kõik
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ühest perekonnast. Siis tuliwad inimesed ja korjasiwad nad
kõik ühte kokku ning pöletasiwad nad ühes koos ara — mat-
siwad ühte hauda — ja köit oli möödas. Keegi ei rääkinud
enam neist — nad kõik oliwao unustatud — igaweste, hirm-
saste unustatud.

Niisugused surma mõtted liikusiwad noore tütarlapse
peas — ja siiski jäi ta selle juures külmaks. Mis pidi
ta siis ka tegema, kui kõik lootused temast ükshaawal ja
igawescks kadusiwad!

Maru mürina sekka kajasiwad tumedad mütsud, mis
seinad wärisema pani. Linda kuulis ehmatuse karjumist,
aga ta jäi wait nagu ei puuduks see temasse. Ta nägi
seina palkide wäriscmist — oli fee tormi töö? Ei, nõnda
ei wöinud torm oma häwitamist toimetada, et ta alumis-
test nurga palkidest peale hakkas. Wccl üks tugew, wäris-
taw mütsakas ning palk seina seest langes wälja ning siis
wcel teine.

— Kes seal maja lõhub? hüüdis Linda nüüd ära
tohkudes.

Üks immcse nägu tuli wälja kangutatud seina palkide
ascmcl nähtawale. Ta waatas silmapilgu toas ringi ning
siis rääkis ta tasase, aga wäga äritatud häälega:

— Linda! Kui sa siit põgeneda tahad, siis tule kõhe
siit wälja.

Tasane röömukiljatus huultel kustutas ta oma raswa
küünla ning puges ruttu läbi lohutud seina augu wälja.

Siin tundis ta enese käest kinni wöetawat, nii sojalt,
siiski nii köwastc, et ta pea aegu karjuma pidi.

— Tule mu järcl — nii ruttu, kui woimalik, ütles ta
käe körwast wedaja.

Linda ei teadnud isegi, mis temaga sündis — ta ei saanud
nii ruttu oma mõtteid koguda, waio läks ilma tõrkumata
ja wastu panemata wöcraga ühes.

Nad oliwad müüri peale jdudnud. Natuke maad eemal
neist oli wahi tuli näha ning selle ümber mitu meest elawas
jutu ajamises. Siis kõlas tuule wingumise wahelt hele wile



hääl neile körwu — ruttu kadusiwad mehed tule ümbert
ning suur kära kuulutas, et midagi iseäralist oli leitud.

— Meid aetakse taga, sosistas wöeras Lindale korwa
sisse — Nüüd rutta, iga silma pilk wiiwitust wöib minu
elu ja sinu wabaduse maksa.

Aga nende ees seisis pime, must sügawus ja mõlemal
pool körwal wahi tuled ja käratsejad inimesed paremal ja
pahemal pool ning taga.

Ruttu köitis wöeras mees ühe köie otsa suure kiwi ümber,
mis ülewel walli peal seisis, wöttis siis köie ühte ja tütar-
lapse teise kätte ning lohistas sel wiisil mööda walli külge
alla. Al l jöe kaldal seisis lootsik malmis. Sinna tõstis wöe-
ras Linda sisse, lükkas sõidu riista kaldast lahti ning kar-
gas ise järele.

Tugewad käed ja wee woog wiisiwad kerge sõiduriista,
ruttu alla.

Allesacgamööda hakkas Linda aru saama, mis temaga õieti
sündinud. Ta oli waba — wangist peastetud. Oh, mis-
suguse ahnusega hingas ta tormi enesele sisse — see oli
tema kaua igatsetud wabaduse öhk. Kui kõigi loomade rinda
wabadusc igatsus ni i suure jõuga täidab, et nad wangis
haigeks jääwad, mis ütleb siis küll inimese tundlik süda ja
piinatud rind, kui ta ennast korraga waba tunneb olema!

Nü oli ka Liuda, kui ta oma praeguse oleku üle selgemad
mõtted oli saanud.

— Ma olen waba — peasenud -̂  peastetud! hüüdis ta
hõisates. Torm sa kardetaw seltsilane, mässa wee! langemalt, jöe
lained, lööge oma wahtu weel kõrgemale, ma hõiskan ja hüppan
teiega ühes, ma olen niisama prii kui teie.

Tema peastja istus maitselt lootsikus ja sõudis wahet pida
mata ja ühe sugustes tugcwates mölatombamistes edasi. Oma
esimeses röönm tuhinas oli Linda teda hoopis ara unustanud.
Nüüd wahest tuli talle weel oma pcastjn meelne. Kcs see wöis olla
ja mis pärast oli ta oma näo kinni katnud? Aga siili ei olnud
ka toht teda tundma õppida. Lootsik kukus ju nagu pähkli koor
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lainete peal ning maru mühin ci lasknud midagi kuulda, waid
puhuv köit sõuad laiali, mw üle huulte tuli.

Lootsik pidas taldas kinni. Sõudja astus soest wälja ning
kiskus ta otsa pidi kaldasse. Ti is paui ta sönned suhu sa wilistas
heledayte. Selle peale Mao läbi tonni mühina teine wile hääl
.ning warsti peale selle ilmus üks kogu lootsiku juurde.

Tule wälja, Linda, rääkis sõudja rõhutud häälel. Si i t
lahkub meie tee. Sul on siin hobune, istu sellele selga, ning
see inimene saab sind koju juhatama.

Selle jliures pigistas ta tütarlapse kätt tormiselt, tõstis ta
hobuse selga ning läkk siis ise jälle lootsiku juurde. Ta lükkas
selle kaldast tagasi wette, hüppas ise sisse ning tadus — —
pimeda öö sisse joe, peale. Si in laskis ta külmi laineid oma
höögawat otsa esist jahutada ning tormi higitilkasid ära puhuda.
Niisama tui ilm tormas ka wna süda.

— Nüüd olen ma oma kohuse täitnud, rääkis sõudja
— ta on peastetuo — tema peastja olen mina. Ma otsi-
sin, kuni ma ta leidsin ja — laotasin. Oh kui hirmus on
armastaja südame wastu wöidelda, aga ma pean oma tund-
mused maha suruma ja oma armu leegi kustutama. M a
ei wöi mitte selle peale mõtelda, et teda omale toju
wiia — kuhu? Mis pakun ma sellele kallile hingele, kcda
ma rohkem armastan, kui iseennast ja oma jumalatest kõr-
gemaks pean? Ta on ühele wanemale sündinud — mitte
hulgusele. T a on mulle kadnnud — ma ei tohi teda ia lg i
enam näha — ma tahan teda ära unustada — aeg pa-
randab kõik haawad, ta peab werise lõhkenud südame kinni
kaswatama. Kui ma teda mitte nõnda tuliselt ei armas-
taks, siis oleksin ma tema kätt enesele nõudnud, mul on
seks õigust — aga nüüd ei wöi, ei tohi ma seda teha — ma
tahan mees olla, keegi ilmas ei tohi õigusega ütelda» S a
tegid ühe süüta tütarlapse oma armastusega õnnetumaks
naiseks. —

Lootsik loksus lainetel edasi — maru nlässas kallastel
endist wiisi ja endist wnsi lametasiwad ka tundmused Wälku
rinnus ja armastuse torm ta südames, — ^ - —
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Linda ei olnud aimanudki, kes ta peastja ol i . Scc oli
oma häält muutnud ning suures ärituses ei olc körwal
terawat kuulmist. Seda käepigistamist arwas ta küll ka kord
enne tunnud olema, aga mis wöis ta sellest ära tunda? Nii soo-
lalt nagu tema armastatud noormees kord ta kätt pigistanud,
wöi6 ta üks teine pigistada. Ta kahetses ainult, et ta oina
peastjad mitte mahti ci saanud tänada. Tema rutuline ammi
nek ei olnud talle arusaadaw, aga oma pead selle üle murdma
ei hakkanud ta ka mitte. Oma teejuhilt tusis ta küll ühe ja
teise asja ja ka sõudja üle otsust, aga sai nii puudulised wastu
fed,, et ta wiimaks üsna niaikis.

Missuguse röömu ehmatusega teda ode ja õemees koduö
wastu wötsiwad, seda ei hakka ma siin kirjeldama. Esimciw
küsimus oli, kuS ta nii kaua olnud ning wiilnane, kcs ta wcm-
gift peastnub.

Selle üle teadis ta kõige ivnhem otsust anda. Nüüd wöeti
tema teejuht käsile sa usutati teda. Sest tema pidi ju teadma
kcs teda jöe kaldale niaStu tellinud. Selle laest sainiad uudis-
himulised uurijad ainult nii palju kütte, et ta üks kena noor-
mees olnud, wäga üritatud ning ivähe rääkinud. Ta lasknud
teda, Linda teejuhti, töötust anda, et ta tütarlapse, kui ta peast-
mine talle korda peaks minema, toeste Metsapoole liimanniks.
Selle üle saada ta temalt otsust nõudma. Tema ise ei woida
neidu mitte kõdu saata, tal olla selleks põhjusi, millest ta ei wöidn
rääkida. Teejuhi küsimise peale, tas ta neiuga tuttaiv olla, ütel-
nud ta, et ta teda mõne aasta eest üks ainus kord ühel pidul
näinud, ning selle juures pühkinud ta oma silmi.

— See oli minu ladunud noormees, minu ainus armuke,
hüüdis Linda. Tema on mu peastja! - Aga miks ei tulnud
ta minuga ühes — miks ei rõõmustanud ta minu peasemisest
— miks ei ütelnud ta mulle, kes ta oli? Kas ta mind ei tun^
nud? E i , see pole wöimalik ta pidi mind tundma mind
tuli ta peastma ja siiski on ta mulle arusaamata. Nas ta
ära wois unustada, nns ta mulle ütles ja mis mina temale
ütlesin? Ei , ei, seda ei wöinud ta unustada! Aga miks ta siiö
ometigi nii imeliku wiiftl minu juurest ära tadus?
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Muda kahkles Linda, tui ta üksi oli. Ja ta ei leidnud
ühcgi oma küsimuse peale wastust. Ta süda tuksus kuulvamalt,
ta kartis, et teised tema südame tuksumist kuulemad — ta pö-
gcnco kõdust püluile hiiemäele. Üksinda oleku järele ihaldas ta
süda üksi, löpmnta üksi tahtis ta olla ning segamata oma
kalli, unustamata nooremehe peale mõtelda.

Tuul mängib pühade hiiepuudega ning tume köhin aasta-
sadade wanustest tammedest kajas ta körwu uing jöelained pil-
lasiniad pehmet wahw ta paljaste jalgade peale. Kangelt waa-
tasiniad ta nutust täidetud silmad enese ette tantsiwatesse wce-
wooluseo. Ta süda oli nii iseäralikult ^liigutatud, et ta isegi ci
teadnud, mis temaga õieti sündinud. Onn, ütlemata, ärarää-
timata onn ja meele ara heitlik kahtlus wöitlesiivad ta hiilges.
Ta silmade ees kõikus tema peastja kuju heledas, säramas wal-
guseö. Ta nägi tema naeratawat llägu, ja ta naeratan talle
waütu. Aga siis kadus see kallis kuju ta silmade eest ja ta ei
näinud muud kui walget udu, mis jõest tema ees üles töusiö
ning ülewel metsa ladwal ohtu ohu käes laiali läks ning ära
kadus.

— Kui sa teaksid, mu armas noormees, kui lõpmata suure
igatsusega ma jälle sinu juures oleksin, räakisiwad ta huuled
tasakeste, siis ci laseks sa mind nutte oma peale nõnda kaua
oodata - siis oleksid sa wistist minuga ühes tulnud. Ma olek-
sin kui wilets mängis naine surnud, kui sina mind mitte ära
ei oleks peastnud. Mis on wanema auu selle õnne wastu, mis
ma sinu körwal elades tunneksin. Kui sa ka waene, ilma kõ-
duta mees oleksid -— ma ei ihalda midagi muud kui üksi sind,
ja ma oleksin rikkam ja õnnelikum kui kõige kuulsama wanema
naine terwel maal ialgi oma rikkuse ja auu juures wöib olla.
Woi oled sa ehk mõni kõrge wanem, kes mind liig alatuks peab
— mind, waese rannawahi tütart. Wahest on sul kõrgest su-
gust mõrsja, kes sinuga õnnelikult elab, ja sa ei aima, kuidas
ühe nõrga tütarlapse süda sinu järele igatseb. Wahest oled sa
tema ammugi unustanud. Sa pidasid kõik lapse mänguks, mis
Uku pühal nägid ja rääkisid! Oh, kahtlus ja meeleäraheitmine
lõhub mu südame — ma olen õnnetum kui ükski teine tüdruk
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ilmas! Nga sa ei wöinud mind mitte petta — sa ei mängib
nud mitte ühe lapse südamega, kes sind armastas.

35. Soja nöuu.

uba wara päikese tõusul suitsis ohwri tuli Metsapoole
hiiemäel. Kõrgesse tõusis suits waikse hommiku ohu

sisse ning pidulikult walgustasiwad madala päikese kullased
kiired paksu pilwe rankasid loode pool taewaserwas. I l m
näis ennast nagu ühe suure sündmuse wastu ette walmis-
tama; kõik oli nii pidulik ja pühalik, nagu puhkaks üks ise-
äralik saladuse wägi taewas ja maa peal, ja nagu ootaks
ta selle lahti peastmifeks parajat silma pilku.

Ohwri tule ümber istusiwad kolm meest. Nende näod
oliwad tõsised ja sõnad suus kasinad. Kaks neist näita-
siwad aastate poolest weel noored, kuna kolmandama pead
wanaduse lumi kattis ja aastate toorem kcha kokku rusus.
Mõtles ta nende aegade peale tagasi, mil ta oma pead nii-
sama sirgelt öladel kännud, nagu tema noored seltsimehed
ta ees — wöi rõhus teda haigus ehk mure?

— Kuhu jääb Kaupo, mu auus sõber:' küsis teine noo-
rematest meestest, kelle mehist nägu paks pruunikas habe
ehitas. Ata olen talle föna saatnud ja ootan teda siia.

— Imanta, sa ootad asjata, rääkis hallpeaühetoonilifelt.
— Hallpea, kas sina mulle tema käest sõnumid tood? küsis

noormees — Metsapoole wanem Imanta. Mis sõna saa-
tis ta sinuga? Mis hoiab teda kõdus, ehk on ta oma usu
ja rahwa eest palawas tapluse wäljal?

— Oma usu ja rahwa eest? kordas hallpea Imanta
sõnu iseäraliku rõhuga. Tema sõnadest puhus nagu jää-
külm ohk ja ta huulte ümber mängis kibe, pilkaw naer.

Imanta waatas imestusega waua mehe pcale, kelle so-
il ad ja nägu teda haawasiwad.

— Sinu sonad^ wanakc, tccwad mulle walu, rääkis ta
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tõsiselt. Sa ei tunne tema auusat südant, õnnes urn, hä-
das kõikumata ja tapluses kartmata. I ia lgi weel pole ta.
oma pead inimeste ees painutanud ega waenlase eest taga-
nenud. Tema fbbrus on kui kewade päike, kclle kurte käes
lumi ja jae sulab ning mulla pinnast taimed tärkamas
mis lillekirjaoega maad ehitawad. Ma olen õnnelik, ct en-
nast tema sobraks wöin nimetada. Ta auuwäärt isa külma
surnukeha juures, keda arg mõrtsuka käsi tapnud, pigistas
ta minu kätt — meie töötasime sõpradeks jääda — ma
tean, ta on tui raud, keda ükski jöud ei murra. Ja weel
rohkem, kui minule, on ta oma rahwale. Niikaua kui ta
weel elab, ei karda tema rahwas waenlasi, keda ta raudse
käega tagasi lööd. Tema on weel õige wana aja kange-
lane uuel näol, kelle kõrgem pühadus ta isade usk,
tema rahwas ja rahwa maa on. Nende eest seisab ta oma
elu ja wcrega. Kui tema meilt weel ladunud ei ole, seni
kaua ei nuta keegi Liiwlane oma kustuwa wabadufe hirm-
sal haual.

— Ta on ladunud, Imanta, Kaufto on kadunud, rää-
kis wanakc.

Noor wanem ehmatas.
— Wanake, sa tood mulle mu sobra surma sõnumid5

hüüdis Imanta waluga. Kas see õige on, mis ma su ime-
listest sõnadest kuulen? Missuguses sõjas langes mu anus
sõber! Näägi rohkem mulle ta kangelase wöitlemifest, mil-
les waenlase noolid ta truu rinna läbi puurisiwad!

-- Kui ta hauas hingaks, kõneles wanake warifewal
häälel ning laskis oma walge pea rinnale wajuda, siis an-
naksin ma selle eest hea meelega oma wiimse wara.

— Siis ci ole Kaupo nutte surnud — oh, mis röö-
mus on sec fdnum! Lase ennast mu rinnale wajutada, hall-
pea ma tunnen enese soontes rutemat werejooksmift —
Mu silmi tikuwad rõõmupisarad — mu Kaupo ei ole
mitte surnud

— Surnud ci ole ta mitte, kõlas wana mehe hääl müris-
Mis oleks surm selle wastu! Wihak muutku su ar-
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mastus tema wastu, pölgtuseks su sõbrus, wandeks su onnis-
tus. S inu sõber on waenlaste seas — ta oli ka minu sõber
— Naha eest müüs ta ennast waenlaste kätte, teotawalt heitis
ta enesest oma jumalad, oma rcchnia. Isade pühad hiied ei ol-
nud talle enam armsad, tema töötused polnud talle pühad, ta
tallas kõik jalgade alla, mis meile kõrge ja püha. T a tõukas
oma naise enesest wiletsuse sisse, laskis enesele ristiwett püha
pauna ning elab nüüd ristiusu naisega uhkes majas, kuhu teegi
ta cudiue sõber ligi ci pease. Nüüd käib ta risti-inimestega
tapmas ja riisumas taludes ja linnades — tema oda aurab
oma wendade merest, ta on auu enesest heitnud ja omastele teo-
tust ja häbi, wiletsust ja põhjatumad ohtu taela saatnud.

Jutustaja waikis — ta silmis hiilgasiwad rasked pisarad.
Eügawas ärduses wottis Imanta tema käest kiuni.
— Sa oled hirmus! M i s su keel kõneleb, on ivale — sobra

teotus. Sina pole ialgi Kaupo auusat südant tunnud —
mina üksi tunnen seda — ta on mu sugulane — mu naise Aita
wend.

— Ka mina olin ta sugulane, kõneles wanake tumedalt.
Tema õnnetu naine keda ta enesest teotades ära tõukas, oli minu
silmatera, mu ainus tütar Leili — ma olen Aatsu, tema isa. —

— Sina oled Aatso, kelle wahwust ma juba siis kuulsin
kui ema mind wcel oma polwede peal liigutas! hüüdis Imanta
sügama liigutusega. Oh, siis on kõik tõsi, mis ma sinu suust
kuulsin. Sinu silmist räägib tõde, sa ei peta mind. Kaupo
on waenlaste seas, tema oda rojastab wenna weri — ja ome-
tigi oi: ta minu tönval truuste woidelnud, mind sunna suust
wälja kiskunud - - ja teda pean ma nüüd wanduma, wihkama,
ära needma! Uatso, su waade piinab mind koledaste. Kui sul
ialgi üks tõsine sõber oli, keda sa oma südame külge tõmbasid,
keda sa rohkem armastasid kui ise ennast ja keda sa laotasid?
Waata, Aatso, siis usun ma alles, et sa seda põhjatu walu
tunned, mis su sõnad mu südamele tegiwad. Kas tema siis
arust nõdraks on läinud, et tema — oma rahwa tugi ja uhtus
— waenlaste sekka wöis minna ja wenna were walamiseks isa
mööka ihuda. M u süda on puruks sõtkutud, ma kisun meele
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ara heitmised oina juuksed peast wälja - minu köigc parem
sõber oir ära-andjaks saanud ning teotawalt ivaenlasle ette oma
uhked pead painutanud.

Ta käis suures antuses ümber ohwri tule nina, jäi wiimakK
Aatso ette seisnul.

— Olgu, rääkis ta pühalikult mna tatt üles tõstes. Olgu,
aumuäärt hall pea, mis sa minult nõudsid, tahan ma teha. M a
tean, ta sina oled lvalu tunnud, sest ka sind ühendas kindel
söbrufc side Kaupoga ja kui sina kõik need kanged sidemed jöuo«
fid kätki kiskuda, siis tahan ka mina seda telia. Ma auustan
su halli pead, ning teen, mis sa ees teinud. Ma nean ara
neid sobra tundmused, mis meid ühcndafiwad; ma lifun wälja
oma merisest südamest kõik armsad mälestused, mis mulle ta kuju
meelde tulctawad. Terawama mõõgaga ja tugewanm käega kui
ühegi waenlase wastu wälja minnes tahan ma nüüd tema kui
ara-andja wastu astuda. Ta peab mürisema mind nähes ja
meie ei näe enam teist korda teine teist.

Si is pööris ta ohwri kiwi poole tung kõneles edasi:
— Ja teile, meie isade kõrged jumalad, tõotan ma siin

pühas paigas häwitnst ja otsa sellele, ke6 teile teotades selga
pööris, aralt oma wöitlemise maa ja rahwa eest enesest heitis
ning roomates waenlaste hulka läks. Ma tahan oma oda waen-
l«se nnres leotada ning wöites tagasi tulla, ehk muidu riielgu
hundid ja kaarnad mu teha pärast ja argu õitsegu mu kalmul
ainust rohutöl-rekestki. Ja peaksin ma kord tui arg põgeneja tap-
lusest taganema, siis häbenegu mu lapselapsed minu nime suhu
wssttes ning sülitagu orjad mu lastele silmi.

— Imanta, rääkis Aatso, ja ta silmis wälkuv noonlfe
waimustus. Sa oled oma isa oige poeg, kes minu noore pylive
sõber oli. Kui meil palju niisuguseid mehi oleks, siis ei wäri-
seks Li iwi rahwas weel mitte. Su sõnad on rasked, aga ma
tean, nad on südamest tulnud ja õiged. Siiski peame enne tui
wälja astume, külmalt järele mõtlema ja ara kaalmna, tas
köit sammud ka käsu tooivad. Paljas waimustufe tuju ci tohi
weie juhtija olla.

— Ja tui ta höbewalged juuksed mu pead ei ehita, räakib



Imanta, ja mina oma tarkust siuu teadmisega ühe määri liseks
ei wöi arwata, siiski ei jlchi mu ette wotteid tujud ega mõtle-
mata teod. M a jätan kõik körwalc, ainult kõige tarwilisemat
teha. M a tean, piiskop ei mõtle mitte, mis meile käsuks on.«
Ta toob enesega mere tagast randmetsi ühes ning kõneleb oma
usust, et see ainult armastust otsib. Saatku ta tagasi oma mehed
ja rääkigu heaga inimestele. M inu nöuu on kindel — ma
lähen sõtta jumalad ise näidaku, kus pool õigus seisab.

— S u nöuu on hea, Imanta. Ka mina ei taha laisalt
koju jääda. M a tahan rutata metsadesse ja majadesse ning
magajaid äratada, kes waenlase eest aralt pogenesiwad, sest et
nende wanem neid maha jättis. Naske on mul inimesi nüüd
selle mehe wastu üles ajada, keda ma enne ise rahwale wane-
maks seadisin ning kelle sõna ma kõiki käskisin kuulda. Esi-
mene suurem sõda meie ja woeraste niahcl piab uäitama, kas
meie meel elada woime ehk mitte. Juba ni i kauast ajast saadik,
kui inimesed weel määletawad, on wöerad meie randades käi-
nud. Nad tuliwad ja läksiwad — töiwad meile kaupa ja wiisi-
wad meilt tagasi, mis mees oma pale higis korjas ehk tegi —
ja riisumise ega wägise wötmisc peale mõtelnud keegi. Meie
ei küsinud nende ega nemad meie usu järele, meie ei püüdnud
nende warandust ülekohtuga ega nemad meie. Nüüd on aga
hoopis teised ajad. Woerad ehitawad enestele kindlamad l in-
nad meie maa peale, tui meil enestel ialgi olnud, ning hak-
iawad nende seest meid walitsema, jumalatest äm wöerutama
ning meie oma enestele nõudma. M a tahan köit magajad

l ajada.
Wanake läks. Imanta hakkas ennast sojale walmistama.

36. Hirmus sõber.

g mõttes istus Kaupo oma uhkes toas ega kuulnud
mitte, et ukse taga kolistati. Ta peas keerlesiwad saja-

sugused mõtted läbisegamina Niisama kirju ja köikuw kui ta
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minewik, niisama kirjud oliwad ka ta mõtte kujud. Seal oli
ta weel kui noor rahwa wanem, kes risti-usnst midagi ei tead-
nud. Tema oli õnnelik oma ilusa mõrsja juures, kes teda kord
tapluse Palamusest eluga peastnud ning kelle teenistus see oli,
et ta weel elas. Selle eest oli ta oma elupeastja enesele kõdu
toonud, oli temaga õnnes elanud, talle surmani truuks töötanud
jääda, ning siis — siis ta enesest ära tõuganud, — seda usku,
mis ta südamest wihkas, wastu wotnud ning oma endiste waen-
laste laagrisse heitnud! Nüüd oli tal teine naine, hoopis teine
elu — tema endine minewik oli kui unenägu, mille meelde tule-
tamine teda kõhutas. O l i see oige, mis ta teinud! Ta körwus
kajas praegugi weel see meele äraheitmise kisa, mis selle naise
suust tuli, kes teda armastas ja kelle ta siiski külmalt ära oli
tonganud. Kui ka kõik tema praegused sobrad seda tegu oigeks
kiitsiwad, et ta pagana naisest ennast lahutanud, siiski ei kadu-
nud närija uss ta südamest, kes ta tegu halastamata hukka mõis-
tis. Holmi tantsis oli ta kord oma Leili häält kuulnud,
täis ttteele ära heitmist ja ahastust tema nime hüüdwat — oli
see paljas kumin ta körwades endisest ajast woi oli see tõde?

Koputamine ukse taga läks köwemaks. Kanpo ärkas oma
mõtetest, tõusis üles, läks ukse juurde ja tegi selle lahti.

Tema ees seisis Anno, tema weri waenlane.
— M i s sina siit otsid? küsis ta imekspanemise ja wihaga,

ning ta käsi otsis moogapera.
— Kaupo, ära otsi oma moöka ^- ma ei tule enam kui

maenlane, iraid kui sõber, ütles Anno hirwitades.
— Kui sõber? Hahahah! Nurjatu, julged sa ennast minu

sobraks nimetada?
— Suleks on mul õigust küll.

Ära andja!
— Koda olen mina ara annud?
Kanpo ei wastanud selle peale midagi. Ta oli ära une-

tannd, et ta ristiinimene oli ning seega oma rahwa wastu nii-
sama ära andjaks saanud, nagu Änno, keda ta sellepärast wihkas.

^ Würst, miks ei anna sa mulle waswst, naeris Anno
lühidelt. Sulle tuli wist meelde, et sa oma pattu minu peale

10
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ajad ja mind oma nimega sõimad. Kas oled sina minust pa>
rem? Niisamasugune äraandja ja meel suurem oled sina ise ka.
Minul polnud kedagi petta, sina petsid oma terwet rähmast
ta lootustes — oma naist —

— Pea kinni, Anno, ara Ürita mind wihale. Oled sa selle
tarwis siia tulnud, et mulle seda ette heita? Sinu teesid rojas^
tawad were jäljed, sa jäle mõrtsukas.

Anno naeris kõleda häälega.
— Ja sinu jälgedel öitsewad ivistist lilled? Ma nägin tee

ääres näljaseid hunta ja karjuwaid ivaresid surnu tehade juures
saagi pärast tülitsema — ütle, Kaupo, kelle käsi on need ini-
mesed sinna tapnud, kes Kaupole kord niisama suurt auu and-
siwad kui oma wäetimatele jumalatele? Mis arwad, kumma üle
tifendawad õnnetumad naised ja lapsed metsa peidus küll roh-
kem, kas Anno wöi Kaupo üle? Kes on nende mehed ja pojad
tapluse wäljal maha löönud, nende hurtsikud tuhaks teinud ning,
kõik nenda wara riisunud? Kas peaks weel kellegil meelde tu-
lema, Kaupo korwal ka Annot ära needa? Mind wahcst wan-
nuwad üksikud, aga sind tuhanded. Kumb on meist nüüd suu-
rem mõrtsukas? Kas tohin ma sulle nüüd oma sõbrust pakkuda?

— Hirmus inimene, mine mu silmist, hüüdis Kaupo wi
haga, ehk muidu puurin ma siinsamas oma oda su rinda.

Anno jäi oma paiga peale. Lõpmata wihaga tõmbas Kaupo
mööga ja tahtis seda oma ivastasele rindu ajada.

— Pea, sõber! hüüdis Anno ning tõmbas ruttu kuue alt
ühe risti wälja. Tunnista enne seda risti, kui sa oma kätt
liigutad. Mina tulen piiskopi nimel.

Kanpo käsi langes maha. Ta tundis seda marki ja teadis,
mis see tähendas.

— Sina piiskopi saadik? küsis Kaupo kõige suurema imes-
tusega.

— Jah, Kaupo, nagu näed. See on tema rist, millega
ma igalt poolt keelmata läbi pääsen, kus risti-inimesed elawad.
Kes oma käe minusse pistab, sellel on piiskopiga enesega tege-
mist. Kas nüüd pead mind oma sobraks, meie oleme ju mõle-
mad ühe isanda orjad — —



— 2N1 —

Kaupo pidi silmad maha lööma. Ta ei jõudnud oma was-
tase pilkawat waadet mitte ära kannatada. Ehmatusega tundis
ta, et sellel inimesel, keda ta oma hinge põhjast wihkas
ja põlgas, tema üle nüüd üks iseäralik wöimus oli. Ta
uhtus oli murtud. Missugune teotus! Ta pidi kõige nur-
jatuma inimesega ühes tööd tegema, pidi teda oma sobraks
laskma nimetada. M is teda weel kõige rohkem rusus, oli see
tundmine, et ta wastane õigust rääkis. Ol i ta ise siis parem?
Sellest alles märkas ta, missuguse wihaga ta endised pagana
aja sobrad ja rahwas ta teda pidiwad põlgama. Kibe, ivalus
kahetsus liikus ta südames — aga nüüd oli see hilja — liig
hilja. Pidi ta tagasi pöörma? Ei, teda poleks keegi enam usal-
danud. Siis oleks teda mölemilt poolt ninlja sülitatud. Nüüd
ei aidanud mund kui edasi minna, tulgu sellest wälja, mis ta-
hab. Ni i palju teadis ta ette ara, et ta käsi kusagil paremine
ei wöinud käia, kui wügewa piiskopi niarju all.

— M is sõnumid sa mulle piiskopilt tood? küsis ta wiimaks
rahulikumalt.

— Piiskop kutsub sind enese juurde. Wöta kõik oma us-
tawad enesega ühes — sõda on tulemas. Paganad pürawad
piiskopi kantsi ümber ning ta loodab, et sina talle häda ajal
wäljaspoolt appi tuled.

Kaupo suu ümber liikus tasane wärin. Ta pidi oma wen-
dade wastu sõtta minema ja oma süü koormat ikka suurendama!
Ja kui palju oli tal ncid,kes taomarahwa seasitema poole hoidsiwad!

— Sa oled kahewahel, Kaupa, mis nüüd teha? rääkis Anno.
Kohutawad sind merised pildid tulemast lahingust tagasi? Mis
pean ma piiskopile teatama?

— Ma tulen!
— Teist nouu sul ka ei ole. Sinu endised kõige lähe-

mad sobrad on sulle kättemaksmist mandunud ja nad otsiwad su
elu. Sinu abi ja tugi üksi on weel piiskop.

— Missugustest söbmdest sa räägid?
— Sinu õemehest ja aiast — Imantast ja Aatsoft.
— Kas ka nemad minu wastu mäsfawad?
— Sa paned seda imeks, Kaupo?
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— Nad on mu sugulased.
— E i , würst, nad o l iwad su sugulased. Ühes sugulusega

loppis ka sobruse side, ja seda ei kiskunud nemad — seda te-
gid sina. Ootad sa siis paganatelt muud kui kättemaksmist?
Wana Aatso käib kõik metsad läbi ja otsib inimesi kokku, tes
oma kadund priiust taga nutawad ja Sind neawad. Tema pa-
neb neile mõrtsuka möted pähä, et sulle tema tütre äratöuka-
mist kätte maksa. Sa oled kadimud, kui sa ei rutta ja enne
ööd meel Ükskülasse ei jõua. Ööpimeduses on wihafed Liiw-
lased siin ja häda sellele, teda nad siit eest leiawao.

— M i s panti annad sa mulle selle eest, et su sõnad oiged
on? tusis Kaupo.

Anno naeris.
— M i s panti! M inu asi pole sind seda uskuma sundida.

M a olen sulle kui sõber teada annud, mis sinu käsuks on. Kui
sa seda ei usu, siis ära usu. Jae koju oma naise ja lastega,
kui sul himu on paganate käes teotawat piina kannatades surra.
Iäe jumalaga Kaupo, ma olen oma kohuse täitnud — kudas
sina oma kohut täidad, see pole minu asi.

Sellega läks piiskopi saadik minema. Kaupo cmvas ta pi l -
tawat naeru weel ukse tagast kuulma.

Aga mis tähendas niisuguse mehe naer!
Siiski torkas see Kaupo südamesse.
Kaua istus ta ohtu ülewel ning kui ta wiimats magama

heitis, ei tulnud talle und silma. Anno sõnad oliwad sügawaste
ta südamesse tunginud. Ta oli siiamaale rahul olnud — nüüd
häkiste ärkas ta südame tunnistus. Kas ei olnud Annol n i i
mitmes asjas õigus? Ta mõtles wärisemisega selle peale, mis
ta oma rahwale kord tõotanud — kas oli ta seda töötust täit-
nud? Tema ette astusiwad mitmed kahwatanud näod, kes oma
waranduse, oma kõdu ja omaksed oliwad laotanud need kõik
taebasiwad tema peale. Ta nägi tarretanud werelompisid enese
ees see oli ta omaste weri; ta silmad leidsiwad luid metsa
all ja nurmedel — need oliwad tema sõprade luud, mida tema
möök sinna luituma pannud. Ta kohkus üra — need kisenda-
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siwad kätte maksmist. O l i ta õieti teinud, et ta omaksed maha
sättis ning risti-inimeste sekka läks?

Jumal, miks lased sa nii palju werd walada! hüüdw
ta waluga. M a olen sinu ri igi alamaks heitnud, ma olin tüdi-
nenud inimeste wereojasid nähes — ma lootsin, et ivenna arm
wöidab ning rahu ilmale saadab. Miks lased sa waeseid paga-
naid sel wiisil hukka saata! Kas see nende süüd on, et nad sind
ci tunne? Ja kas woib werewalamine neid ilmaski sinu riigi
tõsisteks alamateks teha? Miks lased sa inimeste wahel nii hir-
must waenu walitseda? Sina oled kõigile elu annud, olgu see
pagan ehk risti-inimene — miks lased sa neid nüüd üksteise
wcrd himustada? Anna risti-inimestcle kannatust, et nad su sõna
armastusega wöiksiwad kuulutada ja sind tasasel meelel wenna
armus tundma õpetada ning tee ise paganate süda pehmeks ja
meel selgeks, et nad oigest usust aru saaksiwad ning seda wastu
wötaksiwad. Si is käoks werine föda ja lõpmata wiletfus, mis
see enesega ühes toob. Kui sooja südamega ma ka rist i usu
poole hoian ning temale surmani trunks tahan jääda, siiski koh-
kun ma selle eest tagasi, kui ma oma wendade — enese liha
ja were wastu pean sodima ning nende surnukehade juures
sinule kütuse laulusid laulma.

Ta suu waikis, aga peas liikusiwad tohutawad mõtted edasi,
ilma et ta neist lahti peasis. Ta mõtles selle peale, missuguse
nurjatuma inimese piiskop oma suure, kõrge ja püha asja-aja-
Mise tarwis wastu wotnud. Tema rahwas tundis Annot, ning
läigi ei wöinud ta sealt poolt midagi head loota, kus tema sees
oli. Ta oli tema weriwaenlane olnud ja nüüd pidi ta nägema,
et nad ühes koos tööd teginiad ja üht isandat orjasiwad. E i ,
sel wiisil ei wöinud see asi enam edasi minna — piiskop, kes
Nmwt ei tunnud, pidi teada saama, mis mehega tal tegemist
oli. Kas auufad inimesed ilmast ladunud oliwad, et ta niisu-
gust meest oma kõrge asja toimetajaks wöttis! Sel wiisil pidi
Li iwi rahwas temast sedasama mõtlema, mis ta nüüd Annost
Mõtles — ja kuida wiisi pidi tal siis ta suur töö korda mi-
nema! Kes usaldas teda enam? Ja ometigi pidi see täide mi-
nema. Tema rahwas ei tohtinud hukka minna. Ta pidi peas-
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tewb saama — ristiusule ja iseenesele. Et pagana usk enam
edasi ei woinud kesta, seda tundis Kaupo wäga selgeste. Rahwa
wastupanek ja pagana usust kinni hoidmine tegi ainult ta ole-
kut halwemaks, wöis ta elu jouu lõpetada. Peastmine oli ai"
nult r isti usus wöimalik. Ja risti usku pidi rahwas wastu
wotma. See oli Kaupo kindel nöuu ja südame soow.

37. Piiskopi surm.

üüna jöe kaldal, praeguse M a linna köhal, scisiwad waenu-
lised wücd teine teise wastu ning walmistasiwad mölemil

pool tapluse wastu. Praegu astus piiükop Berthold laelvast maale
kus teda ta raud riietega söamehed auustamisega ümber piira-
siwad, et tema nöuu kuulda ja käsku wastu wötta.

— M a tulen praegu Holnnst, rääkis piiskop tõsiselt ning
ta silmad waatasiwad otsides oma meeste hulga peale. Asjad on
wäga pahad. Liiwlased ei wöta meie uskil wastu — nad on
wihasemad kui ialgi enne — raaguvad uhkeid sõnu ja ihuwad
odasid meie tarwis. Meie wägi on nõrk, kui püha Maarja
meid ise ei kaitse, siis on minu nöuu otsas. M u süda aimab
õnnetust — kõik maa näib mässamas olema ^ pühad ise teawad,
kuidas see kõik wiimaks weel lõpeb. M i s nöuu annate teie, mu
truud Maarja eest wöitlejad?

Ehk küll palju päid, siiski kuulis ta üht ja sedasama nouu;
esiotsa heaga läbi ajada ja mitte enne wägiwallaga peale hakata,
kui rohkem wäge Saksamaalt appi pole tulnud.

— M i s ütleb meie uus sõber Kaupo selle kohta? küsis piis-
kop ümber waadates.

Raud meeste salk lagunes täheks ning laskis ühe sirge noore-
mehe piiskopi ette astuda.

See oli Kaupo. Ta suuteles oma kärge sobra kätt, mida see
talle wastu oli sirutanud.

— Sõber Kaupo, mis head kuulutad sa mulle? rääkis piis-
kop sõbraliku häälega.



— 2 9 5 —

— Head wühe, paha enam, wastas Kaupo. Püha isa, lase
mind parem waikida — röömu ei suuda mu sõnad sulle mitte
teha, ja muret on sul ka ilma minu sõnumita küllalt.

— Mitte nõnda, poeg. Ka see on meile käsuks, kui teame,
mil wiisil Jumala käsi meid käristab. Kus häda suur, seal on
ta abi lähedal. Oled sa meile ka wöitlejaid ühes toonud?

— Wähe on mu rahwa seast ristiusu igawest toe walgust
näinud ja selle wäge ära tunnud ning wähem weel on neid,
kes minuga Jumala riigi eest woitlcma tuliwad. Julged paga-
nad on suurtes parwedes kokku tulnud ning nende wanemad
waimustawad neid tapluse wastu, töotawad neile woitu ja waba-
dust ning meile ärahäwitamist. M d saamad surma kartmata so-
dima, ja kui meid pühad ise ei kaitse, siis oleme kadunud.

— Kaupo, ära unusta ära, et meie Issanda woitlejad oleme
ning tema riiki laiali laotame. Meie kaitsja on püha Maarja
ja meie eneste wahwus.

— Paganate saadik! hüüti rüütlite hulgast.
Köit jäiwad wahtima. Julgel, lindlal sammul astus üks

wana halllpeaga mehike Luwlaste malewa poolt piiskopi sojawäe
sekka. Ta hoidis oda rahu täheks alla poole pööratud otsaga
törgcl üle pea ning tungis raudmeeste seast läbi piiskopi ette.
Ta nägu oli tahmatu, aga waade julge ja rahuline.

— M i s tahab fee hallpea? küsis piiskop imestades.
— Kus on see mees, keda teie piiskopiks nimetate? rääkis

wanake enese ümber waadates.
— Mina olen siin, wastas Vcrthold, kes oled sina ja mis

otsid sa siit?
— M a tulen oma rahwa nimel, tes teada tahab saada,

miks pärast sa enese ümber selle hulga söjawäge pead? S a
lubasid oma usku meie rahwale tuua, aga nüüd tood sa temale
sõjamehi. M i s tarwis?

— S u sõnad on julged, wanake sa unetad ära, et sa siin
minu käes oled ning et ma sulle mingit wastust wölgu ei ole.

— Lööge ta maha! tiscndati sõjameeste hulgast, ning mit-
wed raudriide kandjad kargasiwad palja mõõkadega ta ümber.

— Waadake mu halli pead, rääkis saadik kübarat peast
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wottes, siin on weel juukseid küllalt, ja iga karw nõuab kätte-
maksmiseks ühe raudmehe, kui keegi teist minusse peaks julgema
puutuda. Meie malewa on walmis ja ootab wastust. Piiskop,
sa kuulsid mu küsimist.

— Pidage, wennad, näitas Berthold oma meeste poole
waigistades käega. Jätke ta rahule, ta on saadik. M a tahan
temaga rääkida.

— Sina tahad teada, miks mul söjawäge ühes? rääkis ta
wanamehe wastu. Selle pärast, et sinu omaksed ristiusust pagana
usu juurde nagu koerad oma okse tallale tagasi on läinud.

— Igamees wöib ainult oma koera sundida, andis wanake
wastuseks, teised jätku ta puutumata. Sunni neid seda pidama,
kes su usku wastu on ivötnud, teised jäta rahule. Saada oma
fojawäge tagasi, siis woid rahuga meie keskel elada ja neid ris-
tida, kes sinu rist i wett igatsewad. M i s sa heaga ei suuda ara
teha, seda ei jõua sa kurjaga ammugi kätte saada. Rahu kosutab

waen kaotab.
— Kui teie rahus tahate teha, siis antke meile oma pojad

pandiks — meie ei woi teid muidu enam usaldada.
E i piiskop, meie noored mehed on juba pea kõik teie

käes pandiks — neid nõuame meie tagasi. Kaua aega juba olete
teie harjunud meid loomadeks pidama, kes kõik ära kannatawad.
Aga üks kord saab löög täis ning kätkeb kannatus. Li iwi rah-
mas on üles tõusnud ning nõuab oma õigust. M inu suu läbi
laseb ta sulle ütelda, et sa oma näljaste raudmeeste parm ega
maalt wälja lähed, mis meie oma on. Kaua ei kesta mu rcchwa
kannatus ega maga tema wiha. Ootate teie seda, siis saamad
merelaened teie surnu kehad teie koduranda loksutama.

Pool kohkunult ja imestades kuulsiwad rüütlid ja piiskop
wana mehe kõnet. Kõige rohkem näis fee weel Kauposse mõjuma,
mis saadik rääkis. Ta ei julgenud tema näosse waadata ega
ennast talle näidata, waid hoidis ennast teiste selja taha war-
jule. Ta tundis paremine kui keegi teine, kes see wana mees ol i .

Piiskopi näol seisiwad kui ähwardawad müristamise pilwed
enne wälgu jõgede maha saatmist, aga ainuke sõnagi ei awal-
danud ta keewat wiha. T a wöitles ise enesega, kas ta julge
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saadiku surma pakule pidi wiia laskma ehk Liiwlaste juurde
tagasi saatma. M is wois weike Liiivi rahwake, kelle äm wöitmine
tema õppinud raudriide kündjate käes mängu asi näitas, kui tal
neid aga rohkem oleks! Ja praegu ei olnud tal neid rohkem —
praegu ei ivöinud ta ka Liiwlasi ärritada. Ta surub maha oma
wiha ning räägib lahkel sobra näol:

— Wanake, mis sa räägid, pole oige. Meie mehed pole
kurjategijad — nad on teile kõigile head teinud ning nii mõnigi
kord waenlaste eest käitunud. Püha isa Rooma linnas on maa,
mille peal teie elate, risti inimestele linkinud ning selle eest oleme
meie teile onnistust, oma sõbrust ja ajalikku ning igawest maran-
dust toonud mille eest ükski hind liig kõrge ei ole.

Teie tegite lepinguid, aga murdsite neid naerdes, wastas
saadik. Teie ehitasite meie maa peale oma kindlused, et meid
wennalikult kaitsta, aga tarwitasite neid meie riisumiseks. Teie
töötasite meile head käekäik,!, aga rõhusite meid orjusesse. Teie
kiskusite meie lapsed kisendawatc emade käte wahelt ja lubasite
neid aasta pärast tagasi anda — nüüd on rohkem tui kümme
korda maa ennast rohuga ehitanud, kus on need riisutud waesed
lapsed? Nad ägawad teie kõdus orja piitsa all ^ ja sa nõuad
weel uusi juurde! Kus on teie töötused ja lepingud, mida teie
iga silmapilk pöörate ja murrate?

Pea tinui, pimestatud manamees! hüüdis piiskop. Mina
ci tarnnta su jutlust ega ka mu truud wmnad. Mis tarwis
wanu asju meelde tuletada? Kes moib seda teiseks muuta, mis
sündinud on? Nii hirmsalt wöib ainillt pagan kõneleda, kes muud
ei tunne, tui kättemaksmist. Su hallid juuksed näitawad, et sa
hauast kaugel ei seisa. M u lahti ennast oma ligidast hukatusest,
wema arm on lõpmata suur uing meie tirik awab ka sinule
«ma nrmusüle, tuhu sa igamcsc hukatuse eest möid põgeneda.
Jäta maha oma pime pagana elu, saa uueks inimeseks ja meie
tõik tahame sulle üü meuuad wastu tulla.

Liimi saadik naerio.
- Naisi ja lapsi muid su kamal kõne mörtu wiia, minu

tormad on sellele kurdid. Sa räägid õnnistusest, aga külwad
Wmitust. Sa kiskusid Kaupo oma kawalusega tema rahwalt.
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ja see poisike uskus su töötust, ning sinu raha tegi ta silmad
pimedaks. T a sai oma rahma ära andjaks ja lükkas oma naise,
kes teda rohkem kui oma elu armastas, enesest ära. Nüüd pei-
dab ta ennast minu eest raudmeeste selja taha — häbi ja kahet-
sufe pärast — nüüd orjab ta seda, keda ta mõne aja eest sügamas
südames ära needis. Tema seltsimehed on hirmsad wenna tapjad—

— Pea, Aatso, hüüdis Kaupo teiste sõjameeste selja tagast
ette astudes. Sa räägid teotust minu auusate sõprade wastu,
seda tahan ma sulle kätte maksa.

Aatfo, sest tema oligi see mana mees, waatas ühe ainsa
korra oma wäimehe otsa ning pööris siis oma silmad körwale.
Tema silmist paistis siigaw polgdus, mille ees Kaupo mürises
ning oma üles tõstetud moöga jälle langeda laskis. Ta ei wöi-
nud mitte enam üht uut wcresüüdi oma koormatud südame peale
wötta.

— M i s wastust pean ma oma ootawalc malemalemmna?
küsis Aatso piiskopilt, ilma et silmi enam Kaupo poole üles
oleks tõstnud.

— Teeme rahu, Natso! otsustas piiskop.
Li iwi saadik wahetas oma oda ära ning läks rahusõnumiga

Liimi malewa juurde tagasi. Piiskop oli järele annud.
— Teotaw rahu! ümises piiskop, kui Aatso juba ära oli

läinud. N i i pea kui laewad meile mäge juurde tooniad, peame
endid niisugusest teotusest puhtaks pesema. Meie peame paga-
naid enestega mängida laskma, ja ometegi peame meie nende
peremehed olema!

— Liiwlascd aga ei tahtnud ni i weikese moiouga weci lep-
pida. Nad ustusiwad kõige parema aja olema sojas onne tat-
suda, sest seda teadsiwad nad ette ära, et kui piiskop kodumaalt
uut mäge juurde saab, siis möitmine palju raskemaks läheb.
Aga kuidas sõda hakata, kui rahu tehtud oli?

Põhjus tuli ise enesest - ennem tui keegi teadis loota.
Metsast leiti mõned Sakslased, kes ütlesiwad, et nad oma

hobustele rohtu otsida. Neid peeti salakuulajateks ning tapeti
ära. Kui piiskop seda kuulda sai, laskis ta odad tagasi saata,
ning seega oli rahu lõpetatud.
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Nagu kats pikse pilwc lähenesiwad waenulised wäed ähwar-
dades teine teisele. Surma aim südames wajusiwad wäc hulgad
ikka üksteise lähemale ning wahe jäi weiksemaks ja weikscmaks,
mis mõlemaid malewaid teineteisest lahutas.

Raskema südamega kui ialgi enne seisis piiskop palja peaga
oma sõjamäe ees ning pillas neile pühitsetud wett peale. Ta
süda wärises surma aimates ning suu luges palwesönu:

— NHt«r v i r^o Nari». v « i , tuiM8sr6i-6 m6Ü (Neitsi M a -
ria, Jumala ema, halasta mu peale!

Wäe salgad puutusiwad kokku. Ühed woitlesiwad oma pat-
tude andeks saamise ja hinge õnnistuse, teised oma maa ja oma
wabaouse eest. Kumbgil pool ei hoitud elu. Siiski pidiwad
Liiwlased taganema. Piiskopi hobune oli peruks läinud sõja-
mürina sees ning jooksis Liiwlaste sekka. Nuttu piirawad need
ta ümber ning Metsapoole wanem Imanta lööb tugewa jõuga
oma oda Nertholdi lehast läbi. Surnult langeb piiskop oma
were sisse ning ligidal olejad Liiwi sõjamehed kisuwad ta keha
tükkideks. Langenud piiskopi sõjamehed woitlesiwad seda nähes
hirmsa wihaga, ajasiwad Liiwlased põgenema ning paniwad nende
malmis wilja põllud põlema.

Hulk malewat oli oma elu laotanud ning wancm Imanta
wöitjatc kätte mangi langenud.

38. Hullamöistetud wang.

iiskopi ära lõhutud keha maeti suure auu ja iluga
Üksküla tiritusse. Pärast matuse pidu tuliwad rüüt-

lid ja preestrid kokku nöuu pidama, mis kurjategijaga teha,
kes wangikeldris oma saatust ootas.

Mis tal ees seisis, seda teadis ta ju ette ära. Tema
waenlaseo oliwad piiskopi surmamist näinud, nad tundsi-
wad tcda, wöis ta siis elu peale loota?

Ta wiidi lossi öue peale, kus tema üle kohut mõisteti.
Siin vliwad walge mantliga rüütlid ja musta kuubedega
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preestrid, kõik oma ameti ehtes, ühed raudriides ja sõjariis-
tadega, teised raamatute ja pühitsuse weega pooles ringis
wangi ümber.

— Kas sina oled Imanta, Metsapoole wanem? küsis
preester Theodorich wangi käest, keda taks palja mSögaga
wahti tugewate köidikutega oma wahel hoidsiwad.

— Jah, ma olen Imanta, wastas wang walju häälega.
— Siis oled sa ka meie waga isa mõrtsukas?
— Teie waga isa langes küll minu käe läbi, aga mõrt-

sukaks lase ma ennast selle pärast mitte nimetada.
— Kes inimese werd walab, selle werd peab jälle wala-

tama, rääkis preester pühaliku häälega. Nõnda käseb kiri,
mille kuulutaja mina olen, ja kõik auufad rüütlid ja preest-
rid wöiwao seda omalt poolt tunnistada.

— Aga teie isa langes wöitluses — meie wöitlcsime
mees mehe wastu, ja kui mina tema käe läbi oleksin
langenud, kes oleks tema üle siis sellepärast kohut pidanud?

— Imanta, sa räägid asjata ^ kes teise werd ara
walab, see on mõrtsukas ja mõrtsuka palk on surm.

— Niisugune mõrtsukas on teie seast igaüks, kes sõjas meie
mehi maha löi — ja kõige wapram sõjamees on siis weel
kõige suurem mõrtsukas.

Rahutumalt räägiti kogu seas selle üle.
— Meie waga isa, körgeauuline piiskop on Issanda

sõjamees, kes tema surma ise oma sulaste läbi kätte mak-
sab, kõneles preester. Meie waga isa keha on tükkideks
Astud', see suurendab su nuhtlust.

— Seda ei ole mina teinud.
— Ja kes on tegijad?
— Sõdijad?
— Sinu mehed!
— Mis minu mehed tegiwad, selle eest ei wöi mina

wastust anda.
— Ja kus on need mehed, kes seda tegiwad?
— Minu käes ei ole nad mitte.
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— Nii kaua, kui meil neid käes ei ole, nõuan ma
sinult hirmsa töö wastutamist.

Imanta tahtis weel rääkida, aga preester näitas käega,
et ta wait jääks.

— Küllalt rääkimisest, ülekuulamine on lõpetatud, rää-
kis ta pöruwa häälega. Nüüd kuule, mis kohut sinu hirmus
mõrtsuka töö sinu peale mõistab. Nagu sina piiskopi odaga
läbi loid, niisama peab oda ka sinu tehast läbi tungima ja
nagu tema keha ära oli lohutud, nii peab ka sinu liikmeid
üksteisest ära kistama. Aga meie ei taha mitte, et sa iga-
weste hukka läheksid, waid anname sulle hommeni armu
aega. Selle aja fees woid sa weel ristiinimeseks saada
ning nöndawiisi kui Jumala riigi pärija hinge heita, kui
sa meie kalli ristiusu põhjatumat armu wastu tahad
wötta. Selle tarwis saab preester Johannes sinu juurde
saadetud.

Imanta kuulis oma surmaotsust külma wärinaga. Ta
ootis, nagu enne ikka wiisiks olnud, enese wälja lunasta-
miseks määratumat maksu nõudmist, pantide andmist ehk
wangide tagasi wahetamist. Aga tõik need söjakombed oli-
wad rikutud - tema elu nöuuti! Ta ei mürisenud mitte
surma kartuse pärast, ta wärises wiha pärast, et ta nii
teotawal wiisil wacnlaste odade läbi pidi langema — mitte
awalikul wöitluse wäljal, waid tui wang, kui kurjategija
kinniseotud käte ja jalgadega. Ja temale taheti kätte matsa,
mis piiskopile kurja oli tehtud. Mis seal juures armu
ajast ja ristiusu Jumala riigist kõneldi, see oli temale aru-
saamata ja ära mõistmata. Ta ei wöinud seda kui
Pagan muuks pidada, kui enese piinamiseks. Kes ott talle
ialgi üra seletanud, mis need kõige kõrgemad ristiusu an-
ded tähendawad!

— Niisugust surma pean ma oma teotuseks, hüüdis
Imanta täie jõuga. Minu rahwas elab weel; ta nõuab
sinult aru oma wanema surma üle, sa werejänuline munk.
Iga liige, mis sa minu keha kullest lahti lased kiskuda, saab
sinu peale kaebajaks ning igast surnuluust kaswab
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uus maalewa, kes halastust ei tunne. Wärise sina ja kõik
su seltsimehed!

Theodorich näitas käega, et ta ära wiidaks. Hoidjad
tömbasiwad ta enese järele wangikotta poole tagasi ning
tahtsiwao teda sinna sisse lükata, kui preestri hääl neid seisma
käskis jääda. Rüütlite seast astus üks pikk sirge noormees
raudkübara, aga muidu rahwawanema riides wangi juure.
See löi oma silmad üles ja waatas teraselt tuleja otsa.

— Kaupo! hüüdis ta imestusega, ja wana noorepölwe
sõbrus liigutas teda wägewaste. Sa tuled wististe mind
peastma. Ütle, et sa oma rahwa juurde tagasi pöörad ja
jälle meie kätte wahele ruttad — meie kõik ootame sind.
Raiu lahti need teotawad sidemed mu käte ja jalgade üm-
bert, ja meie tahame ühes koos oma waenlaste tarja seast
enesele priiuse tee läbi raiuda. Kaupo, peasta miud neist
köidikutest!

— Imanta, rääkis Kaupo pehme häälega, sa räägid
kui pime asjadest, mida sa ei tunne. Neid köidikuid on
sulle kõrgem wönnus ümber pannud — neid ei lohu keegi.
Mis sina enesele külmasid, seda pead ka lõikama. Ara
teota risti-usu pühadust — see ei peasta sind mitte. Mis
ristiusu kuulutajad nöuawao, see peab sinule ja su rahwale
önue saatma — nende tegusid juhib wenna armastus ja
wendadeks peawad nad ka kõiki neid, kes nende sõna kuulda
wötawad ning oma teotawast pagana usust taganewad.

— Waene pime Kaupo, wastas wang haledusega. Sa
usud nende juttu, kes sinu isade usku teotawad ja ühest
elust räägiwad, mis pärast surma hakkab ning oma usust,
mis armutegusid nõuab. On see armu tegu, kui üks sõ-
jamees waenuwäljalt tuuakse, siin ta käed ja jalad kinni
seotakse ning siis ära tapetakse? Kaupo, kisu puruks pettuse
käte oma silmade eest ja tule tagasi oma rahwa ja omaste
südamete najale. Siin wöeraste juures oled sa sulane —
kõdus aga peremees oma truu rahwa keskel.

— Imanta, sinu enese silmade ees on öö — sel wiisil
ei wöi ma sinu heaks midagi teha. Püha, kõrge asi ajas
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raudmehed siia — nad on elawa Jumala wöitlejad, kes kõige
kõrgema ja ta pühade auustamist paganate sekka wälja
tahawad laotada — mitte oma, waid paganate hinge iga-
weseks õnnistuseks. Üht asja wöin ma wcel sulle kuulu-
tada, mis minu suu läbi teada lastakse anda. On sul su
elu armas, siis pööra ümber oma pimeduse teelt ja saa
risti-inimeseks, kellel taewas kõige ta õnnistuse ja püha eluga
lahti on. Tunnista ennast paganatest lahti — heida ene-
sest ära oma isade wöimatumad jumalad, lase risti wett
pähä panna ning palu oma rasket süüdi kahetsemises an-
deks — siis saad sa ristiusu wenna armastust tunda —
sinule lingitakse su süüd, su elu ja sinu kõige kõrgem palk
on igawene önsus pärast surma. Imanta, tee seda — ja
zneie oleme jälle sobrad nagu enne ning ükski asi ei wüi
meid enam lahutada. Tahad sa oma kangekaeluse juurde
jääda, siis ei ole sind homme sel ajal enam elawate seas.
Mis walid sa nüüd?

— Mine ära minust, Kaupo, sa oled mulle hirmus,
hüüdis Imanta wihaga. Kui sind su omaste ja rahwa
häda hüüd ei liiguta, kui sa oma oda ikka wecl wendade
werega tahad rojastada, siis mine ja ütle oma isandatele,
sa arg ori, et nende oda mind ei hirmuta. I ialgi ei saa
ma oma rahwa ära andjaks,kelle uime lapse-lapsed häbiga kuule-
wad ning punastusega wälja räägiwad. Peastke lahti mu
käed, ja saatke köit oma rüütlid ja preestrid mu wastu —
ma tnhan enese elu nii tallilt mina kui woin. Ma ei
karda mitte surma; laske mind aga wöitluses otsa leida,
nagu see ühe wanema ja sõjamehe wääriline on, ning
saatke mu surnukeha minu naise ja lastele kõdu — siis
olen ma rahul. Ma tean, nad ei leina mitte meelt ära
heites, sest siis teawad, et ma neile ja oma rahwale sur-
mani truuks jäin ning nende eest wöideldes, auusal wiisil
langesin. Aga ma wannun, et minu teotaw surm teile
kätte saab maksetud, ja kui ka kõik mehed otsas peaks olema,
siis saab tuhk haudadest tõusma ning sõjamäeks kaswama,
mis häwiwst toob teile ja teie sugule.
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Kaupo pööris talle selja — preester Theodorich näitas
hoidjate poole, ning wang wiidi raskete rauduste taha
oma saatust ootama.

Tema ümber oli pime ja kõle, ta ei kuulnud ühtegi
inimese häält, ei näinud ühtegi kaastundjat nägu. Ta
teadis, mis tal ees seisis. Üks pime, igaw, hirmus öö la-
hutas teda sellest päewast, mil waenlase oda ta südamesse
tungib. Ruttu käisiwad ta mõtted nagu jumalaga jättes
tema omaste, ta rahwa ja nende sündmuste juures, mis
tal selja taga seisiwad. Neil oli kiiret lendu waja, sest uue
päewa koidu kumaga wahest ei tuksunud ta süda enam. Tal
seisis tema truu naine Aita silmade ees, näost walge kui
lumi tema surma sõnumit kuuldes. Ta arwas oma laste
nutu häält kuulma, kes arglikult ema ümber kogusiwad - ,

Seal astus pika musta kuue kandja mees paljaks aetud
pea laega sisse. See oli munk, kes talle wiimast troosti
tuli tooma.

— Mis tulid sa mulle kuulutama — lastakse mind
Wöideldes surma minna? küsis Imanta.

Sina kuulsid oma otsust — mul pole sulle mitte
teist kuulutada, wastas püha mees. Mina tulen sind ris-
ti-usu wiisi järele surmale ette walmistama ja su hinge iga-
wesest hukatusest peastma.

— Sõber, kui sul mulle midagi kuulutada ei ole, mis
mu auu peastab, siis mine rahuga jälle tagasi. Mul on
seda lühikest aega, mil ma weel elan, paremate asjade jaoks
waja kui siin sinu segaseid juttusid kuulatama hakata.
Räägi neid neile, kes neid kuulda tahawad — minule ei
tee nad sugugi nalja. On sul inimese süda rinnus, siis
jäta mind üksi, ja tahad sa siiski mu ainukest lühikest ööd
oma loriga ära rikkuda, siis pean ma oma körwad kinni.

— Imanta, mul on sinust wäga kahju — oh sa pime
pagan ei tea mitte, kui hirmus rasket nuhtlust sa sellega
oma peale wötad. Lase oma köwa kangekaelne süda peh-
meks teha, pööra ristiusku, wöta ristimist wastu —ja sa.
oled peastetud.
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Munga hääl oli pehme — ta silmist paistis osawöt-
mine. Wang waatas imeks panemisega jumala sõna su-
lase otsa. Neist silmist ei paistnud mitte werejänu — nägi
ta õieti?

— Munk, sinu olek paneb mind imestama, rääkis Imanta
rahulikumalt. Kuhu on siis sinu torkawad sõnad ja sinu
waenulik waade jäänud, millest su usuwendasid ära wöis
tunda? Kas sina ei ole siis nende seast?

— Imanta, tuleta meelde, kas sa ei mäleta enam üht
weikest Wahtut, kellega sa poisikese pölwes ühes koos män-
gisid ning wibuga metsa lindude peale jahti pidasid? küsis
noor munk tema ema keeles.

Imanta mõtles wühe aega.
— Ma mäletan weel — Wahtuga mängisin ma päe-

wad otsa, tema oli mu hea fdber, ma nutsin kaua, kui ta
ara wüdi. Viiks küsid sa teda taga — kas sa tundsid seda
head poissi, ehk tead sa temast midagi lähemalt?

Munga silmad läikisiwad iseäralikult.
— See sinu noorepölwe sõber, rääkis ta liigutatud hää-

lega, wiidi oma kõdust kaugele üle mere. Seal õpetati talle
ristiusku tundma ning tehti temast siis selle usu kuulutaja,
kes nüüd oma maal enese omakseid ja kõiki paganaid õigele
usule peab juhatama.

— Ja kas on siis see Wahtu nüüd lodumaal? küsis
Imanta elawalt.

— Ta on praegu sinu juures, ütles munk. Imanta, mu
noorepölwe sõber, minaolcn sinu Wahtu—lase ennast minu läbi
Pvörda — ära sure mitte oma endises pimedas pagana
usus, milles onnistust ega igawest onnist elu ei ole. Usu
mind, Imanta, ma soowin sulle südamest kõige paremat,
ara jää mitte kangekaclseks paganaks!

Imanta waatas imestusega noore munga otsa. Tükk
tükilt läks selle nägu talle tuttawamaks ning wiimaks tun-
dis ta ka selgeste oma noorcpölwe sobra munga kuue sees ära.

— Ma teeks kõik sinu meeleheaks, mu kallis Wahtu,
aga mis ütleb mu rahwas? Ei, ei, ma jään mis ma olen;
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ma ei taha mitte sõnamurdja olla. Olgu siuu usk ka pa-
rem, aga su usupidajad on halwad. Miks sunniwad nad
rahwast oma alla — miks kastawad nad maad rahwa we-
rega? Ei, ei, ma jään lindlaks.

Kurwalt läks preester Johann tema juurest ära.

39. Sõber häda-ajal.

manta ümber walitses pimedus ja haua waikus. Ta mõt-
ted wübisiwlld jälle kõdus omaste juures, keda ta enam

ialgi ei pidanud nägema.
Kuke laul kuulutas hommiku lähenemist. Wang kohkus seda

kuuldes ära ning wärin tungis ta hingest läbi. Ikka lähemale
ja lähemale jõudis kõle silmapilk — pikalt, aga siiski ikka weel
ruttu küllalt kadus aeg, mil ta oma elu löpurehnungi tehes
mincwiktu kirjuid piltisid waimu silmade eest mööda laskis käia.
Mida kaugemale aeg jõudis ja mida lühemaks ta elu jäi, seda
kiiremalt ja tormawamalt käisiwad need temast mööda. Pea
köitis hommik ning uus päew leidis ta köndid juba mööda werist
muru laiali.

— M a pean wcel kord Wahtuga kokku saama, rääkis ta
külma higi otsa eest pühkides. Tema peab mu armsale Aitale
ja mu lastele minult mimseid terwitusi wiima uiug neile rää-
kima, missugust teotawad sunna mulle on mõistetud. Kaarnad
ei pea mitte üksi minu kontide tallal tülitsema — nemad pia-
wad ka muialt saaki leidma..

Raake raud ukse ragisemine ajas ta nagu unest üles. Ol i
ta aeg juba möödas?

Näljast tungisiwad noore koidu õrnad kiired tema pimedasse
mangi koopasse. Ragisew astumine ütles talle, et sisse astuja
üks rüütel oli. Kui uks tema tagasi kinni oli läinud, wottis
ta hõlma alt latri walja, nüs oma weikest walgust mürisedes
mangi peale heitis!
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— Imünta! ütles sisse tuleja raudriide kandja tasase hää-
lega, kas sa oled siin?

— Ma olen siin ja ootan oma surma, wastas wang rahu-
lise häälega. Ma tean, teie ei saa magada, enne kni mu werb
auramas ei ole näinud. Aga teie ei saa ka pärast seda rahu-
liste magada. Kes teise merd walab, selle werd peab jälle wala-
tama, õpetate teie ning unetate ära, et fee teie oma kohta käib.
Rüütel, mis ajab sind nõnda wara siia? Ma ei karda mitte
sinu oda, waid ma nõuan seda aega taieste, mis mulle weel
elamiseks on määratud. Enne tahan ma preestri Johannesena
kõneleda - siis tule ja wii mind sinna, kuhu tahate. Ma ei
taha wastu panna, ma olen malmis — aga enne saada weel
preester minu juurde.

Rüütel oli rääkijat nutu korda juba waigistanud ning wait
käskinud jääda, aga wang ei kuulnud seda. Ta tahtis ütelda,
mis tal südame peal oli. Nüüd astus rüütel tema ligi ja so-
sistas talle körwa sisse:

Imanta, jää wait, mina ei ole mitte rüütel, ma olen su
sõber ja tahan sind peasta.

Wang ei wöinud oma körwu uskuda.
— Sina kannad raud soomuseid ihu peal ja ci ole rüütel,

ütles ta ning naeris selle juures pölastawalt. Ma olen kui
hiir tassi pesasse juhtunud, kus iga noor murdja nii kaua te-
maga tahab mängida kuni tal weel elu sees on.

— Ära Mida, sõber, sel wiisil kallist aega, manitses rüütli
riides mees ^ aeg on lühike.

Kcs sa oled, sõber? küsis Imanta imestades. Kas ma
pean uskuma, et sa mitte ka üks rüütel ei ole?

Jäta nüüd tõik küsimised, nendeks pole neil nüüd aega.
Tee ruttu!

— M u käed on kinni! sõnas wang, ilma et isegi teaks, mis
ta pidi tegema.

Ruttu kistlis wöeras köidikud ta käte ja jalgade ümbert
lahti, andis talle muöga kätte.

Siiamaale oli Imanta enesega nagn lapsuke kõik teha lask-
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nud. Kõik sündis nii liig häkitselt ja ruttu, et tal selle üle
mahti ei olnud pikemalt järele mõtelda.

Lähme! hüüdis woeras talle könva sisse.
Ust lahti tehes nägiwad nad oma mängitaja ees juba hom-

mikuse toidu walgel palju inimesi ruttu üksteisest läbi käima.
Walmistasiwad need endid tulewale merisele hommikule ette?
Wangi mähid rääkisiwad nendega oma wangist.

- Hilja! kähistas rüütli riides mees ning lükkas ukse ruttu
kinni, et neid siin ei nähtaks. Tee on kinni - ^ meie ei pease
enam mitte ara.

Silmapilguks kestw nõuta olek. Siis oli rüütel nouu leidnud.
Imanta, sina pead ennast peastma, ütles ta elamusega. Weel

pole kõik lootus otsas Koidu ümarikus wmb asi korda minna.
Aga nüüd ruttu peale!

Wang waatas küsides oma tundmata sobra otsa. Selle sil-
mist paistis waewalisel latri tulewalgusel iseäralik läige. Ol i see
waimustuü?

- - M is peame tegema? küsis ta wöeralt.
Rllttli kiskus see foomuskuue oma seljast ning tõmbas wangi

enese kuue maha.
Imanta, pane see raudriie enesele selga, ütles ta palawiku

knrusega. Ta pettis minu seljas wahtide silmad, ja saad ka sinu
seljas nad ära petma. Ruttu, ruttu, ära wiiwita silmapilku.
Kui minu pettusest aru on saadud, siis ei pease käsina enam.

Seal juures aitas ta Imantale rasked raud riided selga
ning puges ise Imanta riietesse. See oli nii ruttu sündinud,
et wang oma peastja nwttctest wecl nutte aru ei saanud.

Nutta Imantn, enne kui kõik hiljaks on jäänud, üt-
les ta siis elamusega niug ta silmad hiilgasiwad pisaratest. Mine
julgelt wahtidest läbi, need ei takista sind mitte 5lui sa lin-
nast waljas oled, siio pole enam midagi karta — wcel on wara
hommik ilm weel pime ja mets ligidal. Rutta, rutta —

— Lähcmc siis, sõber, jumalad on meile armulised, rääkis
Imanta.

— Kahekesi ci pease meie kumbki, wastas woeras. Mine
sina üksinda, Imanta!
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— Ja kuhu jääd sina?
— M a jään siia, oli wöera kindel wastus.
— Sina tahad siia jääda — minu asemele? hüüdis Imanta

imestusega.
— Jah, Imanta. Teist nouu ei ole.
— Miks pärast tulid sa siis siia?

^ M a tahtsin sind peasta. Sa oled meie waese rahma ainus
tussi - sina ei tohi waenlaste wilia ohwriks langeda, sul on
naine ja lapsed ja terwe rahwas, kes sind ootaniad ja kellel su
abi alati tanvis lähed. Mine, Imanta, ära wiiwita enam —
ära muretse minu pärast ^- minul pole midagi muud kui mu
ema - tema ei leina mind mitte murega, tui ta kuuleb, et
ma oma eluga terwelc rahwale ühe kalli mehe olen peastnud.
M a olen sellega rahul ja suren rõõmuga, kui sind peastetud
tean. Seo meel need köidikud nui käte ümber, wii Lindale weel
minu nmmseid terwitusi ja ütle, et see neid saatis, kcs teda ühel
Ukll pühal nägi ja surinani armastas ja siis jäta mind üksi
ja peasta ennast. Nüüd ära wiiwita enam silmapilku! Meie
isade jumalad taitskü sind!

Rääkija waitis. Tule wnlgus paistis ta näo peale ^ seal
hiilaasiwad weerewad pisarad.

— Sõber, sina tahad siia jääda ja oma elu minu eest tao-
tada! lnmdis Imanta waimustusega oma pcastja ümbert kinni
hakkateS. ) t i i suur ohwer liigutas teda siidame põhjani. Nüüd
tunnen ma sind - sa oled mu kord juba käru küünte wahelt
wälja niuid tahad sa mind raudmeeste käest wälja kiskuda. M i s
head tegin ma sulle, et sa oma elu mängu peale panid ja mind
siit peastma tulid? Eladeski ei lahku ma sinust ega jäta sind
maha. Imanta ci ole mitte mehike, kes seda hädasse jätab, kes
tema eest oma eluga wälja tuli. Sa pead ise Lindale oma ter-
wised kätte wiima,' sa anus, kallis silda!

— Imanta, iga wiidetud silmapilk wöib su elu maksa, ma-
nitses wöeras. M a palun, mine minema peasta oma elu
oma rahwa ja maa pärast, neil on sind tarwis. Waenlased wol<
wad oma kätcmaksmise janu ta minu werest kustutada. Ura
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miimita enam --- tähekesi pcaseyüne on meil woimata. M a
kuulen häälest lähenema, pühad jumalad - mine ^ põgene!

— Ei ilmaski ilma sinuta, ivöcras, ära käota julgust. Kui
sa nende surma ei karda, siis ära karda ka siin. Wöta oma
möök, wiska ära enesest need sidemed, mis inimest teotawad, ja
raiume enestele priiuse tee vaenlaste hulgast läbi. Tule, wend!
Kui jumalad meid ühte on saatnud, siis lasewad nad meid ka
ühes wöita ehk ühes - langeda.

Woeras oli silnmpilt' kähe wabcl.
— Imanta, sa tead, et siis ka imn pcasenniie lvöimatu on,

tui meie kahekesi katstlksime põgeneda. Ma tean, sina ci karda
surma - aga sa pead oma elu hoidma, mitte iseenese, waid oma
rahwa pärast. Mina ei karda mitte wöitlemist, waid sinu ja
su rahwa surma, mis nii ühes koos on. .^uule inind, wanem,
peasta oma elu. M a töötan sulle, et ma ennast mitte kin-
niste kätega surma wiia ei lase. M a tahan wöidelda oma
elu eest ja scda n i i kalli hinna eest müia kui wöimalik. Waen-
lased ei pea mu surnukeha juures mitte rõõmupüha pidama,
waid nende silmad peawad nutma. S i in on mu käsi, Imanta.
M a tahan täita mis sulle töötan.

Wal i koputamine ukse taga ehmatas mõlemad wangid
ära. Uks tõugati lugemaste lahti ning wäljas weikese walge
kahmakul paistsiwad mitu mceft, kes praegu wangi kotta as-
tusiwad oma ohwert ära wiima.

-^ Sa oled kadunud, kähistas wöeras Imantale körwa
sisse. Jumalad, mis saab meie waesest rahwast!

— Raiume läbi nende seast! wastas wanem niisama
tasa. Nüüd pole enam walimist. Wöitleme ühes koos, meie
mõlema elu on teisele niisama kallis kui enesele. Nende meeste
rehade taga on meie mõlema priius ehk ka mõlema surm.
Peale!

Paari tugewa mööga hoobiga oliwao ligidamal seiswad
wahid pimedasse nurka körwale löödud ning teise paari löö-
giga uks lahti tehtud. Ruttu kargafiwad wangid, mõlemad
noored ja tngewad mehed wälja Suue peale ning pögenesi-
wad kinolusc wärawa poole. Sce oli önnc kord lahti ning
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paar wahti wärawal jäiwad laiali fuuga taga järele wah-
tima, kui mehed mälja jooksiwad. See kõik oli nii ruttu
ja ootamata tulnud, et keegi asjast esimesel silmapilgul aru
ei saanud. Enne kui uimased teldrist wälja tuliwad ning
kõik, kes lossi Sues ja müüride wahel ülewel käisiwad, kokku
saiwad hüüda, oliwad põgenejad juba kaugel.

Nad oliwad ilma suure häda ohuta lossi müüride wa-
helt wälja peafenud. Juba põksus põgenejate rind pease-
mise lootuses ning priiuse igatsetud kättesaamine tSstis wai-
mustust kõige kõrgemale tipule. Aga selle aja sees oli los-
sis kõik jalule aetud. Ruttu kargasiwad rüütlid wiledate
hobuste selga ning kihutasiwad neile tuhat nelja järele. Kau-
gele ei wöinud nad cnam jõuda ning hulga ratsameeste wastu
ei mõjunud kähe jõud.

Nuttu töusenud lootus hakkas jälle kustuma. Weel möni-
gad silmapilgud oliwad nad priid — metsa warju ei wöi-
nud nad enam jõuda, see oli kaugel.

— Jõkke, jõkke, hüüdis Imanta oma seltsimehele, ning
kiskus teda enesega ühes jSe poole. Õnneks oli seal ligi-
dal ühe kalamehe lootsik kaldal, kes ise weikse öö tule juu-
res kohmetanud käsa sojutas.

Ruttu oli lootsik kaldast eemale lükatud ning tugewate
kätega söudsiwad nad kaugemale jüe pcalc paksu udu sisse,
kus nad tagaajajate silmade eest warjul oliwad. Kõhe oli-
wad ka tagaajajad jöe ääres, aga nad tuliwao hilja. Mõ-
ned ajasiwad küll ka oma hobused järele, aga kui lootsik sil-
mist kadus, tuliwad nad wanoudes kaldasse tagasi! Teised
wötsiwad jälle kalameeste paadid, mis siin ja seal kaldas
peremeheta seisiwad, ning söudsiwad järele. Sõudmise häält
oli igalpool kuulda, aga ometigi peitis udu Snnclilult pea-
senud põgenejaid oma hõlma.

Tükk maad all pool Üksküla kantsi kargasiwad põgenejad
taldasse, lükkafiwad lootsiku jälle wee woolu sisse tagasi, ning
ruttasiwad tõusja päikese walgusel metsasid mööda põhja
Poole edasi.

Kui pärast nende tühi lootsik kaldast leiti, oliwad nad
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juba n i i kaugel metsa sees, et siit enam üles leidmist karta
ei olnud.

Suurt wiisi ette walmistatud hukkamise Päew luks tüh-
jal t mööda.

Põgenejate rööm oli ara rääkimata — Mõlemad ol i -
wad elu ja terwifega peasenud. Selle waewa eest aga, mis
nad näinud ja kannatanud, ootas neid kõdus nende arm-
sate jällenägemise lõpmata rööm.

Koiwa jöe talval lahkus woeras Imantast. Nende tänu-
sõnad teineteise wastu oliwad lühikesed, aga seda tugewa-
malt tukfusiwad nende südamed teine teisele.

Kuidas Imanta ka wöerast enesega oli kutsunud ja kui-
das tema enese süda teda ära ütlemata jõuga oma tall i
piigakese poole tõmbas — siiski jäi ta lindlaks sellele truuks,
mis teiseti ei wöinud olla ja mis ta kord ette wotnud. T a
lahkus ka oma kõige kaunimatest lootustest ning otsis ene-
sele unustuses troosti. Kui see abi ei annud ta meele ära
heitwa ahastuse wastu, siis teist abi ta enam ei tunnud.

Kõdus wöttis ka teda armuga wastu — ta ema süda,
kus igawene armu kewade walitseb.

40. Mõrtsuka töö.

i l i elas oma isa ülesleidmisest saadik temaga ühes ning
käis tihti Maara ja ta pöia juures, kes ta sõbraks oli-

ivad iäänud. Kõik neli ollwad küll oma jöuud tema lapse otsi-
miseks ühendanud, aga päcwad wemsüvad kuudeks sa kuud aas-
tateks, ilma et kuskilt jälgi peale oloksiwad saanud. Mi tu korda
oli Lcili moclo ara heitmises Kaupo juurde tahtnud minna, aga
ta isa ja Maara oliwad teda ikka tagasi hoidnud ning talle ära
seletanud, et sce ainult uut önnctnst wöida tuua. Aegamööda
jäi õnnetu naine rahulisemaks, aga sellepärast ci olnud ta õnne-
tuse koorem mitte tergemaks läinud, maid rohkem südamesse waju-
nud. Lõpmata walu rinnas, heitis ta ennast saatuse alla ja ta
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huuled ei kaebanud mitte enam õnnetuse üle. Kannatades
landis ta oma hirmust ahastuse koormat ning närtsis selle all
aegamööda, nagu lilleke, mille juured surmaw haigus ükshaa-
walt läbi sööb.

Sinna juurde tuli weel üks hirmus lugu, mille läbi ta oma
isa laotas.

M i t u päewa oli juba isa kõdust ara jäänud ning kui ta
ikka weel tagasi ei tulnud, jäi Leili wäga rahutumaks. Ühel
ööl ei saanud ta enam magada. Ikka seisiwad kohutawad kujud
ta ümber ning tumedad, lühikesed hüüdmised kohasiwad ta kor-
wades. Hommiku wam tõusis ta asemelt, pani ennast riidesse
ning astus jaheda hommiku ohu sisse wälja. Palja jalu sammus
ta külma lastega käetud rohtu mööda metsa poole, kust teerada
Maara kõdu poole wiis.

Päike tõusis praegu üles ning paistis sügiselise metsa lat-
wade peale iseäralise iluga, aga selle tarwis ei olnud Leilil
silmi. Ta ruttas metsa alust mööda edasi, nagu ajaks teda keegi taga.

Natuke aega oli ta nii ära käinud, tui ta silmad hükiste
ühe toha peale seisma jäiwad. >Mkudes kargas ta tagasi ning
hele ehmatuse kisa tungis ta rinnust.

Tee ääres ühe suure, laia tamme all lames üks werine keha.
Ta tundis riietest oma isa ära.

Alles natukese aja pärast wöis ta lähemale astuda. Maa
ümber ringi oli ära sõtkutud, mis wöitlemist tunnistas, ning
keset seda paika lames ta isa keha ^ ilma peata Tarre-
tanud were lombid punastasiwad maha tallatud rohtu ja teeraja
peal sopa sees oli palju jälgi näha.

I lma sõnalausumata, kohkunud ja kange kui kiwi sammas
seisis ta seal ning w a l M enese ette hirmsa pildi peale. Ka seda
meel pidi ta ära nägema!

Kui kaua ta seal ehmatusest kange oli seisnud, ei teadnud
ta isegi. Üks tasane mehe laulu hääl äratas ta elule tagasi.
Nagu mõni tuttaw wuü kaugest minewikust kõlas fee ta torwu,
aga ta ei pannud seda pikemalt tähele. Nüüd weel peasiwad
pisarad lahti ning purtskasiwad üle põskede.
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— Ka sinu, mu tallis isa, on nad minult riisunud, hüüdis
ta nagu meelt ära heites M is kurja oled sina siis teinud?
Oh kui suur werejänu on neil hirmsad, kõledad südamed!

Ta pööris oina silmad sellest tohutawast pildist körwale —
ta jalad wankusiwad edasi, aga tee oli tinni Tema ees seisis
noor ristiusu preester, tema lapsepolwe mängu seltsilane Kersimer.

Naise M d kadus ta toetas ennast ühe tee ääres kas-
niawa kase najale. Sõnata imestusega niaatas preester tema
otsa. Ta tahniatu, walus nägu oli ikka weel ilus — nöidlik.

Leil i! fosistasiwad preestri huuled, ja waimustusega hak-
kas ta naise käest kinui. Üks kord ometi leian ma sind —
sina ei ole mitte hukka saanud sa oled peasmud! Liidetud
olgu püha Maarja!

Tuimalt, ilma sõnata, osawotmiseta waatas Leili noore risti-
usu kuulutaja otsa. Ta ci saanud selle sõnadest aru ega jõudnud
midagi rääkida.

— Leili, kui sa teaksid, missuguse igatsusega ma sind aas-
tate kaupa olen otsinud, siis ei oleks sa nüüd minu wastu mitte
ni i külm, rääkis preester suure elmuusega. M a olen enesega
wöidelnud, ma olen mua ilmalikka mõtteid püüdnud lämmatada
oma inimlisi tundmusi surmata ~ aga ma seisan praegu su
ees kui iga teine nõder inimene ning palun sinult su armas-
tust. Lase mind oma juures õnnelik olla, sinule olen ma jälle
su Kersimer - Heinrich olen ma üksi oma ametis. Tuleta meele
meie lapsepolwe mängusid, oleme jälle lapsed, lellede wahel
armastus walitses. Unusta ära tõik, mis walu ajal on olnud,
siis leiad sa jälle onne. Ütle mulle, et sa mind armastad, mu
kuldne elu koidu paistus, minu unn ja ülem hüüd.

Ta oli Leili külmad, wärisewad käed oma suu juurde tõm-
manud ning tahtis neid suuteleda. Aga nagu unest ärkades
kiskus naisterühmas ruttu oma käed lahti.

— Jäta mind rahule! ütles ta lühidelt ja külmalt, et prees-
ter lohkudes tagasi astus.

— Leili — sa põlgad mmd!
— Mu l l ei ole kähe mehe jaoks armastust.
— KaZ sa ikka weel Kaupot armastad?.
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— M u süda ei ole meel wiimast korda tuksunud — ma
elan weel ^ ma töötasin toda ni i kaua armastada, kuni ma
weel wiimast korda hinge tõmban.

Preester waatis imestusega naise otsa.
—- Sa tead, Leili, ct Kaupo sind maha on jätnud, ct tal

uus naine on ja et risti usk teist selle könval ei salli.
— M a tean.
— Ja siiski räägid sa armastusest tema wastu?
— Mina pean, mis ma töötasin. Minust ci pea keegi ütlema,

ct ma sõnamurdjata sain. See on risti-inimeste asi.
— Ristiusk nõuab armastust, truudust ja andeksandmist,

rääkis munk kindlalt. See pole mitte oige, et sa risti-inimeste
peale nii raskeid süüsid weeretad. Leili, ära tee pattu — risti-
inimesed pole mitte nõnda halwad nagu sina arwad.

— M i s risti ust õpetab, seda ei tea mina — ma tean
üksi seda, missugused risti-inimesed on, ja ma põlgan neid kõiki,
sest et need, keda mina tunnen, üksi hirmsad werejänulised metsa-
loomad immese näol on. Naerdes purustawad nad inimese onne,
kartmata rikuwad nad töötuse pühadust — mõrtsuka käega wala-
wad nad wcrd —

— Leili, ära tee man: pattu, hüüdis preestes wahele. Need
on paganate teod — ristiinimesed ei tee seda ialgi, ei tohi
teha — nad tunnewad heateo palka ja kurja teo nuhtlust.

Waata sinna, ütles Leili kätt oma isa surnukeha poole
tõstes. Kas see paganate töö on?

Nüüd alles nägi preester tapetud meest oma ivere sees. Ka
tema lohkus tagasi.

— Kas sa tunned seda külma keha? küsis Leili ühe tooni-
liselt ning ta silmad eksisiwad rahutult ühe paiga pealt teise.

— Püha Maarja, siin on mõrtsuka tööd tehtud! hüüdis
Heinrich ja jälestuses pööris ta oma silmad körwale.

— Waata, Kersimer, rääkis Leili, mis üks risti-iuimene
ära teeb, selle eest pöörad sa oma silmad ära. Kaupo sai r ist i-
inimeseks ja murdis oma sõna, rüütel Sigbert on risti-inimene
ja laskis ühe abita naise wangi heita, ka see on risti-inimene
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olnud, kes siin selle weretöö ära tegi ~ ja sina nõuad, et ma
weel risti-inimeste headuse sisse pean uskuma? Riisu ära kõik
inimeselt, mis talle tallis ja püha on — tema abikaas, ta auu,
ta isa — ütle siis ^ ma olen sulle head teinud, sest ma olen
sulle head teinud, sest ma olen ja risti-inimene, kellelt usk head
nõuab ja pane teda nüüd uskuma, et sa õigust oled kõnelenud!
E i , mulle lahewad niisugused kõned läilaks. M a põlgan kõiki,
kes niisugust muinasjuttu ajmvad. Kui ma ühest ainsastki teak-
sin, et ta midagi bcad tegi, siis ei teoks ma enam oma suud
risti-usu wnstu lahti — aga sa ei wöi mulle ühtegi hinge nimetada.

Preester oli kohmetanud kõigi selle üle mis ta kuulnud ja
näinud. Ta pidi omas südames Leilile mõnes asjas õigust andma,
aga siiski oli pagana naine risti-usu suuruse ja kõrguse üle hirm-
sas eksituses. Kuidas pidi ta seda temale selgeks tegema? J a
kas oli siin siis aeg ja kõht missioui tööd ühe usu pimeduses
ümber eksija südame tallal teha? Ta tundis ka enese nõrkust,
ta häbenes ennast selle üle, et ta oma ameti püha wannet unus-
tanud ning enesele ühe naise — ühe pagana armastust nõudnud.
Kas ei olnud Leilil õigust risti-inimestele sõna ja töötuse murd-
mist süüks anda? Kõhtudes märkao kloostri ohus üles kaswa-
tatud munk, et ristiinimestel toeste ka wigasid oli Ja fee
tegi ta õiglasele südamele walu, et paganad sellest aru oliwad
saanud ning selle läbi ristiinimesed ise rasket missioni tööd paga-
nate seas waga raskendanud.

— Kas sa enese wangist peastmist ka nutte heategude sekka
ei arwa? küsis ta siis.

— Seda pean ma oma elu peastmisega ühe wäärilisekü.
— Noh, siis on ometi ükski risti-inimene sulle head teinud,

ütles preester kergcmalt.
Kas fee ristiinimene oli?

— Jah, risti-inimene.
— Kersimer, sina tead seda? Ütle ka mulle selle auusa mehe

nime; ma uurisin seda kaua, kaua, aga ikka asjata. Temale
pean ma oma tänu ivöla tasuma.

— Leili, kas sa siis toeste ei tunnud, kes sind su wangi-
kambrist wälja tõmbas ja köit mööda alla jöe lainetele maha laskis?
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Neid sõnu rääkis preester sellesama waitse, tasase, aga
siiski ärritatuo häälega, nagu sel korral, kui ta teda põgenema
awitas.

Hele läige käis Leili näost üle. Ta tuntus sedasama häält
oma körniades — ta ei olnud enam kähe ivahcl — talle läks
korraga kõik see saladus selgeks.

— Kersimer, sina olid mu hea tegija, hüüdis ta clawusega.
M ü d ma tuunen jälle su häält — mu elu peastja. Ma olen
õnnetu, et ma tegudega oma tänu sulle ära ei woi tasuda —
— sõnad wöiwad ainult ütelda, mis südames liigub
Sina olcd ainus risti-inimene, kcs mulle head tegi Aga sellest
on küllalt — nüüd ma näen, et ka risti-inimesed head niöiwad
teha, ja ma ei taha edespidi sinu usku mitte enam teotada. Wöta
wastu mu südame tänu, miuu hea Kcrsimer.

Ta pani oma mõlemad käed preestri omadesse. See pigistas
neid soojalt> ja wäriseü ise selle juures. Ta teadis, et ta süda
kellegi maapealse asja kulles ei tohi rippuda ega ühegile naisele
tuksuda, aga ta tundis ka, kui nõrk ta tundmuste noidlitu wöimu
niastn oli. Nendest niöidetud ja kõik enese ümber unustades
surus ta Leili oma rinna wastu ning majutas oma palawad
huuled tema kahniataund otsaesise peale need huuled, mis wcel
ialgi ühele naisterühmale suud ei olnud annud ega tellegile sure-
likule armutunnistust awaldanud.

Leili kistus ennast ta käte wahelt lahti. Ta anuas seal
surma tundwat.

Ka preester kargas tagasi. Talle tuli ta eksituse suurus
elawalt silmade ette.

Teist korda oma elus ei ole ta enam oma walju wande wastu
etsinud.

Kumbgil polnud sõnu ega julgust teine teisele midagi ütelda.
Dlunt läks oma teed ning Leili jäi rõhutud, raske südamega
°Ma isa surnukeha juurde.

Mõne päcwa pärast oli selle tamme alla üks uus sügise
ülledega ehitatud haua rüngas tekkinud. Nii kaua tui weel lumi
^aad ei katnud, istus iga päew üks naisterahwas selle kalmu
künka törwal. Ühes kollatawatc puulehtedega kahwatasiwad ka
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tema paled ning talwel oliwad nad niisama walged kui ragiseja
lumi jalge all.

Kui preester m,eoü ehitatud Riia linna jõudis, nägi ta
Annot ühe inimese peaga linna wärmvast sisse tulema ning seda
rüütel Wigbcrti kätte andma, kes temaga une piiskopi juurde
läks. Jälestuse tundmus käis Heinrichi tehast läbi. Ta tundis
seda pead wäga hästi. See oli Liiwi wanema Aatfo oladelt
woetud. Kus ta keha langes, teadis preester ka wäga hästi.
Nüüd alles märkas ta, kelle juurest ta Leili leidnud.

— Ta oli oma isa surnukeha juures, ümises waga usu-
kuulutaja ja heitis omale risti ette.

41. Ootamata onn.

manta leidis kõdust leinajad eest. Tagasi tulnud s9-
jamehed oliwad selle sõnumi wälja tanud, et wanem

mangi langenud ning surma olla mõistetud. Kõik linna-
rahwas oliwad kurwad ning üsna õnnetumad weel tema
omakied.

Nutetud silmadega istus Aita oma laste keskel ning
waikselt talitas Linda toas, kui Imanta häkitfett ukselt
sisse astus.

Nöömu ehmatusega kargas Aita üles ning kilkades jook-
siwao lapsed isale wastu, kes neid kõiki korda mööda käte
peal õõtsutas.

— Imanta, hüüdis ta noor naine, sina ei ole mitte
waenlaste kätte langenud! Sõjameeste sönad kohutasiwad
mind nõnda, et ma praegu wärisen. Tänu teile head ju-
malad, et teie mu armsa mehe mulle tagasi saatsite.

Ka Liuda oli rõõmustes wanema juurde tulnud ning
temale oma pehme käe wastu sirutanud.

— Oh kui suurt ehmatust ja ahastust sinu ära jää-
mine meile tegi, seda ei usu sa ise wist mitte, ütles noor
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neiu lapse wiisil rõõmustades. Meie kõik ei teinud muud
kui nutsime ja palusime waenlastele jumalate nuhtlust, et
nad nii palju õnnetust ja wiletsust meie maale töiwad.
Küll on need ka hirmsad inimesed!

— Minu armsad kodused, keegi ei ole rõõmsam kui
mina, et ma jälle teie keskel woin olla, rääkis wanem l i i -
gutusega. Ma uskusin juba, et kõik kadunud on — ma
jätsin sind mu Aita, ja teid lapsed ning sind Linda oma
waimus jumalate hooleks, sest mu käsa ja jalgu köitsiwad
tugewad nöörid ning teed teie juurde paniwad rauduksed
ning üleni sõjariistadega ehitatud wahid kinni.

— Siis oli Sige, mis sõjamehed kõdu tulles rääkisiwad?
hüüdis Aita.

— Kõik oli õige. Ma langesin wangi — mu käed
seoti kinni — mind weeti ühte teldrisse ja hoiti seal, —
kui kaua, seda ma ei tea, sest mu ümber oli alati pime.
Wiimaks toodi mind wälja — esimest korda nägin ma jälle
päewa walgust. Mulle kuulutas üks munk, et ma piiskopi,
tapmise eest pean surema. Weel üks lühike öö lahutas mind
mu surmast, weel wöisin ma sinu ja laste peale mõtelda,
keda mul enam lootust ei olnud siin ilmas weel elusalt
näha saada. Tule siia, mu Aita, ja lase ennast mu rin-
nale wajutada, ma pean tundma, et sina weel minu oma oled.

— Ja kuidas peasid sa ära? küsis naine tema käte wa-
hele wajudes pönewalt.

— Üks mees — ma nägin teda elus esimest korda,
aga ma õppisin ta mehist meelt, ta auusat hinge julgust
ja waprust lühikese ajaga tundma — ma ütlen, üks mees,
kelle auusat südant küll ükski keel liiga küta ei jõua, tuli
ja pcastis mu wangist ja surmast ning kinkis mind teile ta-
gasi. Ta tahtis ise minu asemele jääda, minu eest surra,
et aga mind peasta. I lma temata kiskleksiwad kaarnad
wu lõhutud keha kallal ja nutaksite teie mu auutu surma.
Pärast. Oh Aita ja ka sina, Linda, peate teda minu elu
Peastmise pärast tänama.

— Kes oli see auus mees? küsis Aita?
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— Linda peab seda meile ütlema, wastas Imanta rõõm-
salt ja õnnelikult naeratades.

Mõlemad naisterahwad waatawad küsides rääkija otsa.
— Mis see tähendab? küsis Aita.
— Kuidas pean mina seda teadma? lisas Liuda juurde.
Selle juures tundis ta ometigi, et ta süda ilma taht-

mata tuksuma hakkas. Üks iseäraline armas aim asus ta
rinda ning pani ta were kärmemalt käima.

— Kas sa mäletad Linda weel seda noorlmcch, keda
sa oma wenna pulmapidul Ukupühal Taara aias nägid?

Tütarlaps läks näost üleni punaseks. Ta sõrmed män-
gisiwad pehme rebase nahaga, mis ta olade peal ripnes.

— Ära häbene midagi, lapsuke, julgustas Imanw teda
ja silitas ta hoogawaid, lökendawaid palgesid nxmialiku
õrnusega. Sa oled tubli tüdruk, sa oled mrcslc ehn» eue-
sele walinud. Minu peastja oli seesama mc<5, teda sa
armastad.

— Tema?
See ei olnud enam hüüdmine, see oli kilk^mmc, ara

rääkimata röömu hõiskamine.
— Tema jah, temast ma rääkisin — ta on lduze auu-

sam mees terwel maal. Ole uhke, Linda, et sa niisugust
meest armastad ja et see sind armastab.

— Kui ta mind armastaks, siis oleks ta omctt ükski
kord siia tulnud, rääkis Linda hätiste kurwats mumes.

— Tema pakkus ennast minu eest wangi, la tahtis miim
eest oma werd walada lasta, rääkis Imcmta. Tcma käs
kis mind sinule tema wiimseid terwitusi tuua ja snllc ütelda,
et see neid saadab, keda sa Uku pühal enmcst kurda nägid,
kus ta sind armastama hakkas ning surmani armastab.
Kas sa nüüd usud, Linda?

— Aga kus ta nüüd on? küsis Linda tormiselt. Kas
ta ka ära peasis, wöi jäi ta waenlaste kätte?

— Tema oli walmis oma elu minu eest ohwcrdama,
aga ennem oleksin ma ise langenud tui niisngust nn'est lao-
tanud. Meie põgenesime ja peasesime mõlemad õnnelikult.
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K5ik murepilwed oliwad korraga kadunud, ja selge tae-
was ja päike paistis önnc pärast nutja neiu südames.

— Tema armastab mind ja elab weel!
3nn, ka sina oled raske kända, kui sa nii suures täiu-

ses ja nii ilma ootamata ühe nödra sureliku tundwasse
rinda asud.

5vaks korda oli taewa kuu ennast sellest ajast saadik wa-
hetanud ning suwe sügisele maad annud, kui Dabrel Koiwa
kaldal Imantast lahtus, aga siiamaale ei olnud ta temast
enam midagi teada saanud.

Mets läks jälle kollascks ning rohi hakkas närtsima, hal-
lad käima ning kured ara minema. Sügawas mõttes is-
tus Dabrel oma hurtsiku ligidal suure pärna all ning waa-
tas metsa ladwalt piluja päikese sisse. Ta mõtles praegu
Linda peale ning tundis elawalt, kui wöimetu ta oma lindla
nöuu korda saatmises oli. Mis aitas kõik scc, et ta seda
noiouwat ftiigakest ära tahtis unustada — fee seisis ome-
tigi lõpmata tal südames. Selle taunis tacwane kuju kõi-
kus ikka ta silmade ees — mis aitas ta külm mõistus,
et ta niisugust neidu armastada ei wöi, ei tohi? Tundmu-
sed käimad ise teed ja mõistus ise teed; süda ci kuule pea sõna!

— Waene Dabrel, rääkis ta iseenese wastu, sa oled
ilmas ometi õnnetuse laps. Lühike oli õnne unistus, mis
sulle lodumaal pika wiletsufe järele wastu naeratas. Nüüd
on kõik möödas ^ kõik kadunud. Oh kui ma teda ialgi
Poleks näinud! Imanta oli su wastu tänulik, aga nüüd
on ka tema su unustanud. Sa ütlesid talle, et sa tema
naise öde surmani armastad — ta rääkis seda kõdus Lin-
dale — neiu kohkus ära, kui kuulis, kes sa oled — ja ka
Imanta ei tulnud sind enam sellepärast üles otsima — sa
oled ära lükatud, ära unustatud waene Dabrel, lellel i l -
mas mingit muud warandust ega auu ei ole kui su õig-
lane ja auus süda. Aga mis aitab see sind — seda suu-
rem on weel su õnnetus ja seda raskemalt rõhub wiletsuse
koorem su maha.

11
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Üks wari liikus ta eest mööda ja segas teda ta tasases
kõnelemises. Natuke kohmetult löi ta oma silmad sinna
poole, kust wari tuli. Aga päikese sisse waata-
mine oli ta silmad nii ära wotnud, et ta kaua aega mi-
dagi muud näha ei wöinud kui liikuwaid warju sarnaseid
togusid. Enne kui ta silmad seletama hakkasiwad, hüüdis
üks tuttaw hääl talle:

— Dabrel, ometi kord leiame sinu üles. Tule lähe-
male, sa auus ja tallis mees!

— Imanta! sõnas Dabrel pool kohmetult, kas oled sa
mind otsinud?

— Sa peastsid mu wangist, kus waenlaste oda juba
minu tarwis terawaks oli ihutud, ja ma ei peaks sind ot-
sima! Dabrel, tule mu küte wahele. Kaua aega ei ole
ma sind enam näinud — sa ei tulnud minu juurde, selle-
pärast tulen ma siia ja toon ühes oma tänuliku südame.

— Ma pean talliks seda ftäewa, mis sind minu juurde
saatis, rääkis noormees wanemale kätt pakkudes. Ma mõt-
lesin, et sa minu ära unustasid, aga nüüd on köit hea
— ma terwitan sind oma waewalises kõdus.

— Sõber, waata ise, kas ma sind ära unustasin, was-
tas wanem naerdes ja näitas natuke eemal hobuse seljas
söitwa naisterahwa peale. Sina saatsid ühe tütarlapsele
minu läbi terwitusi kui sa cnam elada ei tahtnud, aga
mina ütlesin, et sa ise oma terwitused talle ära pead andma.
Kas tahad sa nüüd seda teha? Waata sinna, tas sa tun-
ned seda neidu seal?

Ta näitas käega ratsa söitjanna peale. See seisis kui
marmori kuju liigutamata uhke hobuse seljas ning waatas
ehmatawa imestusega nooremehe peale. Siis liikus ta suu
ümber hele röomuhüüd ning ta ilus nägu läks hommikuse
koiduvuna karwa.

Esimesel silmapilgul ei tunnud Dabrel naisterahwast
weel mitte ära. Selle juures oliwad ta päikesest wöetud
silmad ehk ka liig ootamata ning sellepärast wöimata näi-
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taw ilmumine süüdlane. Aga warsti kadus katc silmade
eest ning ta nägi sedasama neidu enese ees, kellega ta Uku-
pühal esimest korda kokku sai ning teda sellest saadik nodra-
meeleliselt armastas.

— Linda, hüüdis ta häkiliscst rõõmust ära ehmatades,
leian ma ka sind siin!

Ta ei rääkinud mitte rohkem. Ta silmad wajusiwad
maha, walus joon lehwis ta õnnelikult naeratawate
huulte ümber ja siis kattis ta oma näo kätte wahel.

Imanta ei pannud seda mitte tähele. Ta oli neiu
juurde läinud ning tõstis selle hobuse seljast maha.

Tule täna ka sina minu clupeastjat, ütles ta sellele ning
wiis ta kätt pidi ikka weeliseenesega woitleja nooremehe juurde.

— Dabrcl, siin on nüüd Linda, kes sinu enese suust
su terwitusi kuulda tahab, rääkis wanem rõõmsas tujus
ning lükkas häbeliku neiu nooremehe ette.

Nende waated langcsiwao kokku. Oh missugune sügaw
tundmus paistis neist mölemist, täis taewalist õnne ning
iseenese ära salgawat ja meele ärahcitliku wöitlemist.

— Ma tänan iseenese ja Imanta elupeastmife eest, kö-
nelesiwad neiu huuled tasa, aga niisuguse noidliku kõlaga,
et noormees kõik euese ümber ära unustas ning ärarääki-
mata õnnetundmuses oma aatelise südame jumalanna mõ-
lemast käest kinni hakkas, need oma südame, oma suu külge
wajutas ning siis neiu enese oma rinna najale tõmbas.
See mõtete wangistaw waimustus kestis aga lühikese aja.
Talle tuli ta ettewöte meelde, ta oli ju waene saunamees
ja tema armuke wanema maja liige! Ta käed lasksiwad
Linda ümbert lahti ning wajusiwad nõrgalt maha.

-^ Anna andeks, körge neitsi, rääkis ta palawiku haige
häälega, et ma ennast nõnda unustasin. Ma ei jõudnud
oma tundmust walitseda — sa tead — ma armastan sind
-^ nödrameelelifelt — ootamata häkilinc nägemise room
riisus mu meeled — nüüd ma toibun jälle — anna andeks
waescle, õnnetumale südamele — ma lahkun ja tahan sind
unustada
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— Sina tahad mind unustada — sa armastad ^
hüüdis Linda ehmatusega. Mis tähendawad su sõnad?

— Mis nad tähendawad! kordas Dabrel poole häälega
ühetooniliselt. Ma ei teadnud, kui ma sind esimest korda
nägin, kes sa olid — ma pidasin sind oma suguseks ja ei
purustanud noort armastuse taimekest kõhe idanemisel ära.
Ta sai suureks puuks, häwitawaks leegiks — siis weel kuul-
sin ma, et sa wanema majast oled ja mina olen waene
saunamees! Ma ei tohi mitte oma silma sinu peale heita
— minu jaoks on waese rahwa lapsed nagu ma ise olen,
aga mitte kõrgete wancmate tütred sa sugulased. Ma olen
õnnetu ja kui ma su südant olen haawanuo, siis teeb see
mu õnnetust weel suuremaks. Ma ei ole süüdlane — ma
ei teadnud — mu süüd on, et ma sulle kõhe ei ütelnud,
kes ma olen.

— Ja sa armastad mind! küsis Linda.
— Sa tead ju, et sa minu päike, mu taewa sina, ülem

jumal oled. Sinu käes on mu elu.
— Ma wötan su sõnast kinni, wastas tütarlaps rõõm-

salt. Mina ei nõua midagi muud kui sind ennast. Kus
sina oled, seal olen ma õnnelik, olgu see sauna hurtsik ehk
wanema linn. Sa oled õiguse minu kätte annud, ma wö-
tan selle wastu ning kosin sind omale. Kas sa oled mi-
nuga rahul?

— Linda! sa ei põlga mind mitte ära? hüüdis Da-
brel, kellele see önn liig kända näis olema. Oh sa taewa-'
lik piiga! Tule mu rinnale!

— Pidage, mu armsad, rääkis Imanta naljaka tõsidu-
sega ning pani oma käe armastajate wahele. Mina pean
mehe õigusi hoidma. Mehed peawad naisi kosima ja mitte
naised mehi. Dabrel, sina kardad Lindat sellepärast, et sul
tema tarwis aset ei ole. Mehel peab ikka kõht olema, kuhu
ta oma armsama wiib, seda mõtet kiidan ka mina. Eile
weel tulin ma Taara-aiast, kuhu rahwas Kaufto asemele
enese uue wanema walis — ja see, kes seal wanema auu
sisse tõsteti, oled sina, mu sõber. Seega wöid sina ikka
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ise kosida ja tui sa mulle täna kõige suuremat roömu ta-
had teha, siis tec seda lohe siinsamas. Linda on tubli
tüdruk ja wanema wääriline.

— Raske oli Dabrelil uskuda, mis Imanta rääkis, aga
see oli oige. Tema sSber oli seda ilma ta teadmata korda
saatnud, et sel wiisil talle ootamata röömu teha.

— Nüüd wöin ma sind enesele kosida, Linda, tahad sa
minu oma olla?

Nagu tähed langesiwad armastajad teine teise kaenlasse
Hüiskaw oli nende onn.

42. Üks mängija lapsuke.

,astad, pikad aastad täis häda ja ahastust, wöitlemist
ja wiletsust oliwad pikalisel tigusammul Lei-

list mööda läinud. Ta endisest ilusast näost oli weel wari
järele jäänud. Kahwatanuo ja lohku wajunud paled ning
tihedad jooned otsa ees tunnistasiwad, et ta elu nooruse
Puu tallal üks nägemata waenlane oma häwitamise tööd
tegi ning elu jöuud enese sisse imes. See waenlane oli
sügaw mure ja raske meel.

Kus ta elas, seda ei teadnud keegi, ka isegi Maara mitte.
Ta ei wötnud mitte selle pakumift wastu ega läinud tema
juurest abi otsima, nagu see soowinud, ehk ta küll teadis,
et tark sõna peab. Viis abi wöis ta temale la anda! Ja
kui ta ka oleks wöinud, siis keelas teda ta uhkus abi ot-
sima minemast, ja seda wastu wötmast. Ta oli lahkudes
Maarale ütelnud, kui see teda häda ajaks tagasi kutsus, et
ta tema lahket abi edcspidi tarwis ei olla ja häbenes nüüd
"ma sõna murda. Kui ta kui tasuja oma heategija majasse
ei wöinud astuda, kui abikerjaja ei tahtnud ta seda ialgi
teha. Nüüd nägi ta küll, kui õigust Maara temale oli ette
teadnud ütelda. Tema teadis, mis Kaupo talle töötanud.
Pidi ta selle juures siis weel tahe wahel olema? See oleks
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patt oluud, mida ta mitte oma puhta südame peale ei taht-
nud wötta. Aga nüüd pidi ta nägema, et Maaral ja kõi-
gil teistel, kes tema «vaenlased oliwad, õigus oli.

Elu oli ta ümber tühi ja kõle. Ta tundis täielt seda
kibedust, mis wägiwaldfelt puruks tallatud armastus süda-
mele teeb. Ta latsus wihale ja kätte maksmise merisele
rõõmule oma rindu maad anda, aga ta tundis, et ta Kau-
pot ka nüüd weel armastas, mis kõik ta kättemaksmise plaa-
nid nagu tühjad wahuwullid tuule käes lõhkus.

Mitu korda oli ta kaugelt oma endist önnekodu waata-
mas käinud. Ta süda kiskus teda niisuguse wäcga sinna
poole, et ta wastu ci jõudnud vauna. Ta tahtis weel kord
oma Kaupot palest palesse näha, tahtis weel kord temaga
rääkida, ja siis, siis kaduda, sest siis polnud ial ilmas enam
mingit soowi, mille täidesaatmist ta wois loota. Kaupole
pidi ta weel kord tema truuduseta meelt ette heitma, temale
tahtis ta oma terwet wiletsust näidata, mis ta töötuse murd-
misega talle teinud, ja siis temale igaweste selga pöörda.
Tal oliwad sdnad keele peal walmis, mis ta temale tah-
tis ütelda. Iga üks neist oli kui tuline nool, mis ühe ainsa
märgi sisse — Kaupo südamesse — pidi kukkuma. Nad pidi-
wad haawama, walusaste, weriselt.

See oli üks ilus heinakuu päew, kui Leili mööda leh-
kawad metsa alust Kaupo linna poole sammus. Päike pais-
tis heledaste ta ümber oitsewate lillede peale, ning soe tuule
öhk kandis nende magusat lõhna talle ninasse. Pehme rohu
seest naeratawad punased walmis maasikad rändajale wastu.
Külmalt ja tähele panemata läheb Leili kõigist mööda. Tema
südant ei rõõmusta midagi enam. Ta on tuim kõige wastu,
mis iga inimese rinda soojal õnnetundel tõstab. Tuimalt
ja ilma osawötmiseta kuuleb ta ka ühe lapse rõõmust kilka-
mist pealt, kes marja korw käe otsas kirjude liblikate järele
sinna tänna jookseb. Ta läheb lavse lähedalt mööda. See
näeb teda ja jääb imestades seisma. Leili silmad lange-
wad lapse peale, kelle suured selged silmad tema peal puh-
kawad. Tema riided tunnistawad, et ta mitte ühe Lüw-
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lase laps ei ole. Nad on toguni iseäralised, mille sarna-
seid ta enne weel ei ole näinudki. Enam weel kui riided,
tõmbab teda lapse nägu külge.

- Kes sa oled, lapsuke? küsib ta lähemale astudes.
— Ma olen Magdake, wastas laps natuke kartlikult.
— Pühad jumalad, fee on ju ristiinimeste laps, hüü-

dis Leili kohkudcs. Kes on su wanemad?
Minu isa on Kaupo ja ema Varba ja mina olen

nende Magdake.
Leili jäi kui kiwisammas seisma. Tema ees oli Kaupo

laps. Jah nüüd tundis ta teda ka näost ära. Kaupo jume
oli nende õrnade põskede sees. Ta peas wilgatas üks hull
mõte üles. Kas ta ci wöinud nüüd oma truuduseta abikaa-
sale ja tema uuele naisele kätte maksa, mis need temale kurja
oliwad teinud? Mis keelas teda nende last enesega ühes wötta
ning ära wiia, sinna, kust nad teda ialgi enam kätte ei saa-
nud? Kas see ei olnud kättemaksmine? Aga fee hirmus mõte
kadus, kui ta lapse ilusatesse silmadesse waatas, mis nii
suure usalduse ja armuga tema peal puhkasiwao. Ei, ei,
niisugune niöte ei kölbanud. Tal ei olnud wöimalik süü-
tule, puhtale hingele, kes umnemate patust wahest midagi
ei teadnud, niisugust elu pakkuda, millega ta oma würstlikude
wanemate majas harjunud, ja miks pidi nii nõrk loomake
oma wanemate suil eest ohwriks langema?

See sisimine wöitleminc oli ta sügawasse mõttesse pan-
nud ning ta muidugi kahwatu näo weel kahwatumaks muut-
nud. Ka laps oli seda tähele pannud.

— Mis sul wiga on? küsis ta oma lällutawa häälega.
— Mul pole midagi, lapsuke.
^ Kui minu mamma nõnda walge näoga on, siis on

tal ikka pea walu ja siis ei lase ta mind sõnagi rääkida.
- - Lapsuke, kas su ema tihti haige on?
—- Vaige ei ole ta mitte tihti, aga minuga kuri on ta

wäga sagedaste.
^ - Miks ta sinuga kuri on?
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— Ega ma ka ci tea — kui Kaufto kõdus on, siis on
mul palju parem, siis on ema ka minuga parem.

Leili peast käis jälle üks mõte läbi, mis teda wägewaste
liigutas. Ta wahtis hsogawate silmadega lapse otsa, ümi-
ses siis iseenesele midagi, millest laps aru ei saanud, ning
wankus jalgade peal.

— Küla, kas sa süia ei taha? küsis weike Magda oma
lapseliku wiisiga. Mul on weel meeleiba ühes — ma ise
ei taha enam, ma lähen warsti koju!

Ja ta hakkas korwist otsima, mis tal üle oli jäänud.
— Laps, jäta meeleid omale, mina ei taha teda nutte,

ütles Leili liigutusega. Rtle mulle köigc pealt, kui wana
sa oled?

Jah waata, hea küla, ega ma seda isc ka ei tea. Isa
ei ole mulle ilmaski ütelnud, kui waua ma olen, ja ema
ei taha ka kuulda, kui ma sellest räägin.

— Ema ei taha seda kuulda. MikspärasN
— Ma ei tea ka mitte. Kui ma kord küla lastega män-

gisiu ja nemad mind igal pool ikka kõige wiimaseks sead-
siwad, sest et ma köigc noorem olla, siis küsisin ma emalt,
kas ma ei ole juba 8 aastane? Tema sai aga wäga tur-
jaks ja küsis: kes mulle seda ütelnud? Ma ütlesin: Külalap-
sed, kellega ma ühes mängisin — ja kes mind üsna wiima-
seks ei tahtnud jätta. Ja niiimane ci taha ma mitte olla.
Mõned aga ütlesid, et ma alles 7 aastad waua olen ja nad
waidlesid selle üle, kellel õigus on. Mul oli wäga häbi,
et ma oma wanadust ei tea. Teised teadwad igaüks, kui
wanad nad on. Kui ma. ema rahule ei jätnud, siis ütles
ta üsna pahaselt: Sa oled seitse aastat wana, aga sa ei
tohi mitte enam küla laste sekka mängima minna, kes sinu
wanaduse pärast riidlewad.

— Lapsuke, tule mu ligimale, kutsus Leili pehme hää-
lega. Ega sa mind ei karda?

— G ma sind küll ei karda, aga paganaid ma kardan
wäga, wastas laps tema lähemale astudes usaldusega. S i -
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nul on wäga head silmad, aga paganad on nii hirmsad,
et neist keegi taewasse ei saa.

— Kes on sulle seda ütelnud? küsis Leili.
— Isa ja ema mõlemad ja püha-mees kah.
Leili wärises — kui ta selle peale mõtles, mis Kaupo

oli töötanud, ja mis tema nüüd lapsele õpetanud. Ta kis-
kus lapse enese sülle, waatas talle fügawaste silmade sisse,
wajutas siis oma huuled ta näo peale ning suuteles teda
mitu korda palawalt. Naene lapsuke hakkas üsna kartma
tui nägi, et see wocras naine teda enam lahti ei tahtnud
lasta. '

— Ära pigista mind nõnda töwasti, ma ci saa hin-
gata, ajas la wastu. Su silmad on tulised ja su paled
Palawad, lase mind lahti, ma tahan koju minna.

— Kas sa oled Leilist midagi kuulnud? küsis ta last
lahti lastes suure sisimise antusega. Kas on sinu wane-
mad ühest inimesest, kellc nimi Leili on, midagi rääkinud?

Laps näis ära ehmatama.
— Leili on ju pagan, kcllest wanemad ainult siis rää-

giwad, kui nad nutte head ci ole. Via olen mitu korda
kuulnud, kui mind toas ei arwatud olema. Minu kuuloes
ei ole aga ialgi temast räägitud. Kui ma wecl pisuke olin,
siis hirmutas mind wana Marta, kes mind liigutas ja söö-
tis ja magama pani: oota, Leili tuleb ja wiib fu ära, kui
sa wait ei jää. Ja siis tuli mulle hirm peale ja ma jäin
nii wait, et Leili ei kuulnud ega tulnud. Kui ma kord isalt
küsisin, kes fee Leili on, kcllega Marta mind hirmutab, siis
ütles ta mulle kurjalt, et ma temast ilmaski ci tohi rää-
kida. Ja Marta aeti ka ära, lelle käest ma seda nime olin
kuulnud. Kas sina tead, kcs ta on? Nüüd ma olen wanem
ja wöin lüll tuulda saada. Ega ma nüüd enam nõnda ei
karda kui pisukeselt.

Leilile wajusiwad pisarad silmi jutaka lapse lahket kõnet
kuuldes. Hulga aja kohta tundis ta jälle liigutust oma sü-
dames, kus nii kaua juba tuimus oli walitsenud. Ta oli
M e igapäewane inimene.
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Laps, see Leili, lellega sind su hoidja hirmutas, olen
mina, rääkis ta silmameega.

— Sina? Aga sa. ei ole ju sugugi hirmus. Sinu selt-
sis oleksin ma hea meelega. Sa teed nalja, sa ei ole mitte
Leili.

— Kas sa tuleksid minuga ühes siit ära? Wöi kardad
sa mind ikka weel?

— Kui ma seda oleksin teadnud, et Leili sinu moodi on,
siis poleks ma teda ilmaski kartnud. Sind ei karda ma ju
sugugi. Sa hoidsid mind nõnda wiisi süles, nagu Marta
ega ema ise ialgi mind sülle ei ole wötnud. Seda wiisi
on mind üksi isa hoidnud, kui ema mitte juures ci olnud. Nii
pea kui ema tuli, laskis ta mu maha ja oli mu wastu külm ja
wali. Ja isa armastan ma ka palju rohkem kui ema.

Jälle tõmbas Leili lapse oma rinna najale, silitas ta
pehmeid kuldseid juuksid ja õrnu palgesid ning majutas oma
huuled palawalt lapse pehme roosisuu peale.

— Lase mind nüüd lahti, ma pean koju minema, muidu
saan ema käest jälle tapelda, rääkis laps. Tule homme
jälle siia — ma käin igapäew siin mängimas, siis saame
teineteist jälle näha.

— Ütle isale kõdus, et siin üks naisterahwas temaga
kokku tahab saada ja teda linnast wälja palub tulla. Ma
jään ootama.

— Tule linna! >
— Ma ootan siin!
— Isa ei ole kõdus, aga kui tahad, siis ütlen ma emale,

et tema siia tuleb.
— Olgu ka ema — ma ootan.
Hüpates ja kilgates läks lapsuke linna poole ning waa-

tas tihti Leili poole tagasi.
— See on minu laps! hüüdis ta temale järele waada-

tes. Ma ei ole teda ialgi weel enne näinud, aga mu süda
ütleb mulle seda selgeste. Ühe wöerale ci löö mu süda
mitte nii soojaste!
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43. Tagasi tõugatud luid.

a! hüüdis weike Magda kodn jõudes, üks naine on all
koplis ja käsis sind sinna tulla.

— Ues see naine on?
— Mina ei toa — ma ci ole teda enne näinud, aga ta

on wäga hea inimene, usu, «nake; tui sa teda näha saad, siis
ütled sa kõhe, et mul õigus on.

— Kui tal minuga tegemist oil, fÜQ tulgu ta nunn juurde koju.
— Ma ütlesin talle ta, et ta siia wöib tulla, aga ta ei tulnud.
— Siis pole tas ka häda
— Aga la ootab kas ma lähen ütlen, et sa sinna ci tule i
— Pea sina oige oma suu. Sa jääd koju.
Rohkem ei julgenud Magda enam rääkida. Ta teadis, et

see midagi ei aita. Tal oli wäga lahju, et ema teda ilma
asjata oodata laskw.

— Tema ütles, el ta Leili olla, rääkis Magdalcne ise ene-
ses, aga Leili ta küll ei ole, siis oleks ta hoopis teist nägu olnud
ja ma oleks teda kartnud, aga ma ci karda teda mitte sugugi.
Täna ei tohi ma enam kõdust walja mi,ma, aga homme saan
ma ikka temaga koktu — siis tahan ma ta ütelda, et mu ema
ise ei tulnud, ega ka mind tulla ei lasknud. Minu üle ei pea
ta waene inimene mitte nurisema ^ Magda ei taha mitte halb olla.

Noor würsti abikaasa oli oma tuppa tagasi läinud, kus ta
ühe oma sugulasega juttu ajas ning ei mõtelnud kauem selle
peale mis Magda talle rääkinud.

~ M is uues Riias nüüd uudist ka on sudinud? küsis ta
oma külaliselt.

Würsti prona, mis seal oi, sündinud, seda olen ma
juba kõik wiimse tapini ara rääkinud — muud pole seal enam
midagi juhtunud, millest weel maksaks rääkida. Aga oota,
üks weite nali tuli mulle siiski weel meelde. Kao fa tundsid
üht rüütelt Tigbert von Socsti?
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— Nimi on mulle tuttaw. Ma usun, et ma teda ka olen
näinud. Kas ta ei ole pikk hirmsa näoga mees ja toore kombetega?

— Eeskuju ei ole ta iust küll näo ega kombcte poolest, aga
muidu igapidi tubli mees uues ordu teenistuses. Tema mehike
oli kuskil ühe kena pagana piiga wöi noore naise nainud ning
selle enesele koju tuua lasknud. Aga see oli ka toe poolest pagana
looni, ta oi sallinud Sigberti ega ka ühtegi teist enese silmas.
Mehike wangitses waest looma aastate kaupa ning ei leidnud
selle eest ometigi muud kui pahandust ja meele tuska. Ühel pae-
wal leiab nüüd Tigbert tema asemelt oina wana posti naise
toast luku tagast ning lind tema asemel on puurist ara lennanud.
Köit, kes seda lugu tcawad, nacraniad, ja Tigberi ise wihastab
ennast kas wöi siniseks.

Noor lossi emand läks näost korraga tõsiseks. Ta ei naernud
mitte ühes. Ta teadis wäga hästi, kes see üra põgeneda oli.
Si ia maale oli ta tema eest julge olnud, nüüd oli ta aga jällo
waba ning mõis tema kaela tuua. Nüüd torkas talle häkiüte
meelde, et Magda ühest naisest rääkinud, kes temaga kokkn
tahtnud saada. ,̂ os see naine wöis olla? Tema müsolil. uudis
himu sai korraga üles äratatud ning ta ci tea isegi, kust see
tuli, aga ta põles teada saamise himus, kes see naine küll wöiks
olla? Wahest oli see mõni sõnumi tooja Leili poolt, wahest ka
tema ise. 5lokku saamine temaga oli kardetani, ta tahtis teda
oma majast, kõige pealt Kaupost eemal hoida, sest kartus ei olnud
ta südamest weel mitte täitsa kad>mud, ehk küll aastad mööda
läinud. See magW ta sees sa iga sõnum, isegi iga möte, mis
Leilit meelde tuletas, äratas teda üles.

('iotthard, ütles ta rüütlile, tas sa ei taha minuga ühes
natuke wälja tulla? Meie tee ei ole pikk. Mu l ou wahest kaits-
jat tarwis, ole sina mu rüütel. Kas jah?

— Ma olen malmis.
— TÜÄ läheme koho, wahcst jääme muidu hiljaks. Magda,

Magda!
^ tuli hüüdmise peale sinna.

oli see naine, Mest sa mulle natukese aja eest
rääkisid?
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Magda nagu läks rõõmsaks.
— Ma wloil näitan! hüüdis ta.
— Ei, sina jääd koju, ütle aga, kus seo kõht on, sellest

saab küllalt.
Kui ta ära oli seletanud, läks nmrsti omand noore rüütliga

wälja.
Tal ei olnud kaua niaja otsida. Warsti leidis ta ootajad

üles, kes ennast ühe suure pärna najale toetas. Nii pea, kui
wöeras talle silma puutus, käskis ta oma saatjat maha jääda
ja nii pea järele tulla, kui ta teda hüüad. Ta ei teadwat praegu
mitte, kuida wiisi tal abi tarwis minna.

Ta ees seisis Leili, aga ta ei tuimud teda mitte tohe ara.
Ilhe korra oma elus oli ta teda näinud, ja sellest oliwad aastad
mööda läinud.

5ias sina mind kutsuside küsis ta lühidelt ja mitte ilma
antuseta.

— Ma talusin sn mehega rääkida, aga ka sinuga woinma
kõneleda, rääkis Leili rahulikult.

— Ma ei tea mitte, mis sinul mulle ütelda on.
Lase enne see randmees sealt ara minna - tal pole

siin midagi luurata ma pean sinuga üksi olema.
Meie oleme üksi. Tema ei kuule mcic jutust midagi.
Sa tardad wist minu poolt kurja, et omale kaitsja ühes

wötsid ja teda ara ei taha saata. Ole hirmuta, mina ei tule
nutte su tallale. Sa näed, mul ei ole keha jõudu ega wea ma
enesega kaitsjaid ühes. Kui ma sind üksi tahtsin näha, siis oli
see sellepärast, et see wahost siule enesele hea ei ole, et sul kuul-
jad ühes on. Arwad sa, et fee midagi ei tee, siis olgu ta siin.

Kaupo kaasa hakkas kartma. Tal oli niisugune tundmine
nagu süüdlased kohtn ette astudes.

— Sa ei tunne mind ennm'̂  küsis Leili endise rahuga ja
la hääl kõlas sügnw.

Ma ei tea ütelda, kas ma sind ilmaski enne olen tunnud.
- Ea oled mind üks ainus kord näinud nagu mina sindki,

aga see sündis niisugusel ajal, mil mälestus kiwine on, kust
midagi ci tao, mis sinna peale kord oma jäljed majutanud. M a
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teadsin juba, et sa mind ci tunne. See pole mitte mälestuse
süüd, waid minu liig rutuline wananemme. Ma tunnen sind,
et sa weel seesama öitsew noor naine oled, nagu sel korral kui
ma sind oma abikaasa körwal nägin. Nüüd sa tead, kes ma olen
— aga miks fa mind siiski ei tunne?

- Leili! hüüdis würsti emand imestades, ning astus sammu
tagasi. Oi kuidas oled sa ennast muutnud!

Leili naeris külmalt.
— Ma ei ole sulle mitte enam kardetaw — ma olen wa-

naks läinud — sina oled praegu wecl noor ja ilus — mees,
keda sa minult riisusid, ei wöi miud ialgi enam armastada —
su wöit on täieline — ole röömus, sa südameta risti-inimene!

— Leili, tas sa mind sellepärast siia kutsusid, et mind siin
sõimata? hüüdis Varbara ja läks näost üleni punaseks.

— Ma tahtsin sulle ütelda, mis sina minust oled teinud,
et sa teaksid, mille eest sul wastust on anda. Aga jäägu see
toit tulewate päcwade jaoks. Ehk seletawad need ise, mis selgu-
mist nõuab. Nüüd ütle mullc, kelle laps see on, keda sa Magdaks
nimetad?

Misitaw kohmetas ara. Aga ta kogus ennast warsti jälle
ning wastas uhkelt:

— Kui sul midagi muud ütelda ei ole, kui oma torkawate
sõnadega mulle haawu südamesse pilduda ning asjade üle tea-
dust nõuda, mis sinusse sugugi ei puutu, siis on meie jutt lõpetatud.

Ta pööris ümber ning tahtis praegu ära minema hakata.
— Pea weel, sa uhke abielu rikkuja naine. Ma ootan was-

tust. Enne ei lase ma sind mitte ära minna.
Ja ähwardades astus ta Barbara körwale.
— Ma kutsun oma taitsja, kui sa mind rahule ei jäta,

ähwardas Aarbara.
— Seda ma usun küll — see on ju ka ristiusuliste ara/

duse kohane. Nad tarwitawad ühe nõrga naise wastu söjawäge.
Miks kardad sa mulle seda ainust küsimist wastates — miks
tahad sa oma sõjamehe läbi minu suud sulguda? Tee aga seda,
kui fee sulle oige on. Ma ci karda su tigedust mitte. Sa oled
mu onne riisunud, sa oled mu niacseks, wiletsaks naiseks teinud.
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oled temalt mehe, lapse ja kodn riisunud — mis nnuvitad sa
weel siis tema eln talt wötta? Su wercjänuline kaitsja ootab
juba lahtise mõõgaga sinu silmapilgutust ning siis on su kõige
palawam fooni täidetud ja sa niöid oma waenlase werd enese
ees näha.

— Jäta järele, sa tige pagan! keelas >vaupo abikaasa suures
ägeduses. Säh, siin on sul kulda, ütles ta ühtrasket nahkkotti
Leili jalgade ette luisates. Sa eksid, kui mind wcrejänuliseks
pead. Ma woiksiu sind wäljn ajada oma piiridest, wöitfin sind
rinni panna lasta, kust sa ialgi päikese walgust ci näe; aga ma
ei tee seda mitte — ma olen risti inimene ja ei jämme mitte
sll were järele. Waata, ma maksan sulle su wcikfed waewad
kümnekordselt ära. Sa ei pruugi enam oma elu wiletsuste üle
kaebada, waid ivoid hästi ja mureta elada, selle tarwis on selles
kotis kulda küllalt. Wota ja mine, aga ära näita ennast ilmaski
enam nunn maa peal.

Leili naeris süaawa pölgduseaa.
— Teie ristiinimesed maksate kõik kullaga. Teie kisute ini-

mesel südame rinnust ja tasute seda kullaga knmnewörtselt —
teie matate ta elawalt hauda ja rõõmustate teda siis kullaga.
Wöta oma kuld!

Ta lükkas selle jalaga enesest eemale.
— Seda niöin ma sinule pakkuda, rääkis ta edasi, sest see,

millega sa siin mängid, on õiguse poolest minu oma. Mina
peaksin siin walitscja olema — ma seisan oma mulla peal ja
nõuan oma õigust. Ütle, kns Magda ei ole nunn laps?

Imestuse ja pea aegu auukartnsega waatas Narbara pagana
naise otsa. Ta nägi, et ta wastane nutte weike hing ei olnud,
kellega ta mängides malmis lootis saada.

— Ja kui ta sinu laps oleks — mis tahad sa siis temast?
— Ma nõuan teda enesele tagasi. Oh, ma tean nüüd

kindlaste, et ta minu liha ja weri on. Sina oled ta wöems
ema, lellel tema wastn armastust ei ole, sa ei salligi teda —
anna ta mulle tagasi — ma ei nõua sult midagi muud ja ci
tule ialgi enam sind piinama.

— "Ta on ju ka minu mehe laps, rääkis Kaupo abikaasa.
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M u l pole ta üle mingit õigust. M is ma sinu heaks teha wmsin,
seda olen ma teinud. Sa ei wotnud w<wtn, mis nm pakkusin
— muud ei nwi ma sinu heaks enam teha.

Ta wöttis oma kulla nina. lats raudmehe sellfis lossi tagasi.
Leili jäi üksi. Rasked matteo täitsiwad ta pead.
Risti-usu naist ei olnud ta õnnetut, mitte liigutannd ja oli

tema ta maapealse onne puruks tallaja. Nüüd teadis Leili, kus
ta taps oli. Aga kas wois ta teda sealt ialgi kätte saadab Ja
tas tahtis ta teda lapse enese onne pärast oma juurde nõudagi!
M is wnis ta talle ka pakkuda? Mitte head, mureta elu, nagu
tal praegu oli, waid elu nnletsusi ja - ema armastust. See
pidi kõik puudused üles kaaluma, mis tulewik tuua ähwardas.

M is pidi ta tegemas
Ta jandis lindlale, määrdumata otsusele.
Aga tui tihti ta ka Kaupo kantsi ligidal luuramas käis —

ta ei näinud ei Kaupot ega oma last mitte enam.
Kaupo wiibis kaugel Rooma linnas paaw^ti juures ning

weikest Magdat ci lasknud ta wöcras ema ialgi enam üksi kant-
sist ival ja tnlla.

Asjata ootas abikaasa ja ema süda.
— Weel üks kord tahan ma teda ja oina last näha, siis

lõpeta elaw süda oina tuksumine, siis sure ja ara tuuue enam.
Ma olen maa pealist õnne maitsnud, aga ka maapealne wilet-
sus oma täies snuruscs on mind rõhunud. - M u silmad on km-
waks nutetud, mu kadunnd önnc ei ole pisarate jõed ega ahas-
tawad kacbamised tagasi toonud. Jookske jälle, pisarate jöed,
kõlage jälle, meele ära heitlikud kaebdused — tui teie ta mnlle
midagi enam tagasi ei too, siis olete teie omctigi ainsad tunnis-
tajad minu kadunud lõpmata õnnest, mille mälestustes
ma ka kõige sügawamas wiletsuses wcel õnnelik wöill olla.

44. Kõdu teel.
cili oli wiimaks kuulda saanud, et Kaupo pikal Rooma

teekonnal wiibib ning enne talwe kätte jõudmist koju
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oodetakse. Wistift ei oodanud teda teegi suurema igatsusega
kui tema. Ta luges päiwi ja öösid, mis nüüd nn ära üt-
lemata pikalt mööda läksiwad ning kuulas hoolega järele,
kas ta juba mitte tagasi ei ole jõudnud.

Niimaks ometi kuulis ta sõnumid, mis ta nii kaua
pölewa igatsusega oli ootnud. Iga l pool teati rääkida, et
laewu üle mere uue piiskopi ehitatud linna Riiga olla jõud-
nud ning lugemata ristisõitjate seas ka Kaupo preester Theo-
dorichi seltsis tagasi tulnud. Nüüd wöis ta warsti koju jõuda.

— Seda teadis Leili ning walmistas ennast temaga
kokku saamise tarwis.

Ühel pimedal sügise õhtul oli Leili jälle Kaupo tantsi
lähedal metsas, üsna maantee ääres, mis Riia poolt tul-
les tantsi wiis. Seda teed mööda pidi ta tulema, kui ta
koju tahtis saada.

Päike oli ammu looja läinud, pilwcd katsiwad eha ja
tähtede walgust ning pimedus läks ikka suuremaks. Seal
kuulis Leili inimeste häälisid. Ta jäi kuulatama. Need
tuliwad tantsi poolt ja ei wöinud sellepärast mitte ooda-
tawa suust tulla. I lma et ta oleks kuulata tahtnud, mis
tulejad rääkisiwad, kuulis ta nende käredat juttu üsna selgeste.

— Nüüd on küllalt, rääkis üks hääl. edasi ei maksa
enam minna — siin on paras loht — mets mõlemal pool
lähedal — jääme siia ootama!

— Minugi pärast, wastas teine. Ega meie paremat
tohta küll enam ei leia. Aga kas ta täna ikka kindlaste
peats tulema?

— Muidugi tuleb ta täna — selle üle on meil ometi
kindlad sõnumid — Eile õhtu on ta uuest Riia linnast
wälja tulnud.

— Siis oleks ta juba siin pidanud olemagi.
Wöiv olla, et ta ka iga silma pilk tuleb.

— Kuulatame, kas häält ci ole.
Natuke aega jäi kõik wait. Siis rääkis teine hääl jälle.
— Minul oleks, nagu tuuleks ma inimese hingamist —

kas ci ole keegi muu hingeline meie juures?
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— Mine ikka! Kes wöiks nii hilja weel pimedas met-
sas olla?

— St! Tasa!
Kõik jäi wait. Tükike aega ei kuulnud Leili midagi

enam. Kõik oli kui surnud.
— Pole midagi, oli tüki aja järele jälle kuulda. Tae-

was teab, millal tema weel tuleb, ja kas ta ka üksi peaks olema!
— Kes temaga ometi muu weel wöiks olla, kui prees-

ter, ta sõber.
Nemad räägiwad wist Kaupost, mõtles Leili iseeneses.

Aga mis tahawad nad temast siis saada?
Ta kuulatas jälle.
— Kas ci ole nagu hobuse kabja müdinat kuulda?

küsis üks.
— Mina ei kuule midagi.
— Kuulata!
K5ik oli jälle wait. Ka Leili tatsus oma körwade terawust.
Toe poolest oli ka natuke müdinat kuulda.
— Tema tuleb, nüüd peame walmis olema. Ta ei

tohi meie käest mitte veaseda.
Wile kõlas paar korda üksteise järele metsa sisse ning

kajas warsti nõndasama tagasi. Oli see wastukaja?
Nüüd ei kuulnud Leili enam midagi muud kui põõsaste

sahiyat. Kõik näis nii nagu salaliku pealetungimise wastu
ennast walmis seadima. Ja fee ohwer oli tuleja; seal pol-
nud mingit tahtlust. Niisama selge oli ka, keda need öö-
kujud waritsesiwlld. Werine näitemäng seisis ees.

Hobuse kabja müdin oli üsna selgestc kuulda. Kaua
ei kestnnd enam, siis oli ta juba waritsejate köhal, ning
näitemäng wöis algaoa.

Nutem kui muidu käisiwad Leili mõtted. Pidi ta pealt
waatama, kui see mees, kes teda enesest ära oli tõuganud
ja meele ära heitmise wäärilise wiletsuse sisse lükanud, wa-
ritsejatc kätte wangi langes ehk koguni oma elu kaotas? Kas ei
wöinud ta siis kui kätte maksja waim ilmuda ning talle
wiimsel hinge tõmbamisel hüüda: Seda oled sa teeninud.
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sa kahekordne töötuse murdja! M i s oli niisugune ka muud
ara teeninud kui tasumist — hirmust, kõledat kättemaks-
mist? Niisama pölew kui armastus, niisama pölew wöib
ka wiha olla, kui ta wägiwaldselt inimese höögawas r in-
nus üles äratatakse.

Juba jäi ta selle mõttega rahule ning werejänu sar-
nane wiha ja kättemaksmise himu loitis ta rinnus nagu
häwitaw tuleleek üles. Si is aga kohkus ta selle üle ära.
Talle tul i oma isa külm surnukeha meelde, keda mõrtsuka
käsi tapnud ning jälestus wäristas teda nagu oleks ta jüe-
külma tormi käes seisnud. Ja tormi käes ta ka oli —
mitte torm ta ümber, waid ta rinnus, ja sisimise tormi
mäss on niisama kardetaw, tui see, mis laewad merel
kaljude otsa puruks wiskab.

Wöit lus, raske, ränk wöitlus algas ta hinges. Pidi
ta oma kättemaksmise jänn kustutama, mis n i i lõpmata
suure jõuga ta rinnus üles ärganud, ehk pidi ta selle ära-
rääkimata armastuse häält kuulma, mis wihaga ühtlasi tõus-
nud ning nagu wägew hääl ühest paremast ilmast kurjaga
wöitles. Mitte kui petja ja sõnamurdja, waid kui fee
noormees, keda ta kord tenve hingega oli armastanud, tu l i
nüüd Kaupo talle ette. M is wöis ta siin kättemaksmisest
rääkida, kui ta teda wcelgi endise palawusega armastas?
Ta kuulis tema häält, ja kui nöiduw imewägi pühkis see
tema otsa eest Kaini mõtted ja südamest wiha ja kätte-
maksmise janu. Ta tahtis teda aidata — aga kuida
wiisi? Viis suutis ta nõder jõud siin korda saata?

Kaupo oli ilma paha aimamata sinna köhale jõudnud,
kus tema warilfejad warjul oliwad. Ta l ei olnud muud
seltsilist kui preester Theodorich ja weel üks tolmas mees-
terahwas, kcda pimedas ei wöinud näha ega walgcs ka
keegi wistist poleks tunnud.

N i i armsaid kui lodumaa metsad, ci ole ometi mi-
dagi ilmas, rääkis Kaupo sügaw hääl. Via olen nüüd
ni i mõndagi ilusat ja kaunist paika näinud, aga kõdu oma
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metsade ja mägedega seisiwad mul ikka meeles ja ärasele-
tamata igatsus kiskus mind nagu imewäega siia tagasi.

— Sinu noor naine ootab sind ja see ongi see näge-
mata waimukäsi, mis sind nõnda kõdu poole ruttama pani,
sõnas preester. Mina ei leia su metsadest midagi i lu, mind
täidab toguni iseäralik rahutus ja kartus, nagu waritseks
meid siin mõni õnnetus. Millal lõpeb tüll see kõle metsatee?

— Isa Theodorich, sa kardad asjata. Ehk mind küll
mu truu Varba ja lapsed kõdu ootawad ja paganad wa-
hest mu elu järele waritsewad, siiski ei tahaks ma rutata.
Mul on nagu lehwiks siin üks kaitsja waim meie pea kö-
hal, kes meid kõige kurja eest hoiab. Ja pealegi on mul
paawsti onnistus ja püha Hironimuse kirjutatud piibel ühes.
Mis peame siis weel kartma?

Häkiste kargas hobune ta all üles ning jäi seisma.
Ta tundis tugewad käed enese kulles, kes teda wägi-
waldselt maha tistusiwad. Enne kui ta häält sai teha,
oli ta maas ning mitu kogu ta ümber sidusiwad ta käed
ja toppisiwad ta suu kinni, nii et ta enam liigutada ega
häält teha ei saanud.

Ühtlasi oliwad teised kogud ta Kaupo peale langenud, aga
temaga ci läinud see asi mitte nii kergelt. Siin oli wa-
ritsejatel õppinud sõjamehega tegemist, ehk nad küll ka tema
peale niisama häkiste ja ilma ootamata kargasiwad.

^- Tagasi! karjus ta. Ma raiun igal ühel pea pu-
ruks, kes minusse puutub.

Aga ka tema sai wöidetud. Enne kui ta oma möoga
tupest wälja sai tõmmata, oli ta hobuse seljast maha kis-
tud ning möök käest wöetud. Ainult tolmas oli õnnelikult
põgenema saanud ning sel wiisil peafenud.

— .̂ es teie olete ja mis teie minust tahate? hüüdis ta
tugewa häälega, kui nägi, et tal enam peasemist ei olnud.

— Kättemaksjad waimud, naeris üks peale langejatest.
Sa arwasid juba, et sa peasenud oled. Ei, wanem, nõnda
kergelt ei pease sa mitte, kes sel wiisil oma inimesi petab.

— Ma ei ole teid ühtegi petnud, õiendas Kaupo.
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Laske mind lahti mu sõbrad, ma tahan teile näidata,
et teie eksite. Mis ma tegin, sündis kõik teie heaks. Ma
ei ole mitte ühtegi ära unetanud, teie kõik seisite ikka mul
meeles.

— Walelik! karjuti mitmelt poolt korraga. Sa tööta-
sid meile, et sa meie eest sõdid ja eluga oma jumalate ning
rahwa eest seisad — miks tuled sa nüüd selle mungaga
wöeralt maalt? Terwe rahwas lootis sinu peale, sa olid ta
ainus tugi, kõik ufaldasiwad sind — ja nüüd elad sa waen-
laste keskel, sööd nende laual, jood nende märga —
mis teed sa seal meie heaks? Sa pead meid ai-
nult nii palju meeles, et meie käest täitmata risti- inimes-
tele ja raudmeestele maksusid wötta. Sa kisud waestel ini-
mestel wiimsed suu täied leiba käte wahelt ära ning hõis-
kad sellc jagamise juures meie wacnlastega ühes koos
seda teed sa meie heaks!

- Aga sõbrad, mina tahan teile üht warandnst anda,
mis kadmnata on ja rohkem maksab kui kõik see, mis elu
iial jaksab pakkuda, rääkis Kaupo. Hrge olge pimedad,
et teie seda ei taha näha, mis teie oma õnneks tuleb. Teie
olete ikka mind uskunud ja mu söua kuulnud — uskuge ja
kuulge mind ka nüüd.

— Pööra tagasi oma usu ja rahwa juurde, ole jälle
meie wanem, kes meid waenlaste wastu sõtta kutsub ja
meie köit kuuleme su sõna nagu ennegi, wastati taüe.
Heida enesest ära oma waenlasle hirmus usk, auusta jälle
oma isade jumalaid, kaitse meie pichaid hiisi — ja sa oled
jälle meie endine truu Kaupo, lellele kõik su alamad öunes
wastu höiskawad.

— Sobrad, meie oleme köik ühes koos surnud jumalaid
teeninud, kes meile midagi ci jõudnud anda. Nad on ai-
nult inimeste waenlafed, teda teie iscgi kardate. ^aske
waga isa rääkida — tema wöib paremine ära seletada,
missugust õnnistust ristiusk meile annab. Mu hing on täis
kurwastust teie pärast. Oh kui röomus oleksin ma siis, kui
ma teid kõiki kui risti-inimesi wöiksin teretada. Ma olin
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Roomas püha isa juures ja mu kSrwadeskumisewad praegu
weel ta armsad sõnad risti-immese taewalikuft õnnest ja selle
usu igawesest armastusest, mis juba siin maa peal inimese
rinda kõrgema, pühama rõõmuga täidab. Ta istus kuldsel
toolil walges marmori saalis, kuhu ilma häda ega ahastus
küll ialgi juurde ei ulata. Rahwad heidawad tema ette
pölwili ja tema annab neile kõik nende patud andeks. Ka
mind waest patust wöttis ta armuga wastu, ta andis ka
mulle mu patud andeks, õnnistas käte peale panemise ja
suuandmisega, ning linkis mulle muude andede seas ka ühe
püha raamatu, mille nimi piibel on. Alles tema käest sain
ma weel kuulda, mis suur wöim risti-usul on ja kui wä-
gew ja armuline ristiinimeste Jumal. Kõik selle usu liik-
med on wennad ja öed, kus kõik häda ja wiletsus kaob,
ülekohtu teod löpewad ja were himustaja pagana süda ha-
lastajaks ja armastajaks ümber muudab, mis iga õnnetuma
saatusest liigutusega osa wötab. Ainult pime ja kurt, kes
risti usu kaunist wilja ei näe ega tema magusat troosti
ei kuule, wöib ta wastu külmaks jääda.

— Küllalt asjata sõnadest, kiscndas üks tema kin-
niwötjatest. Sa räägid risti inimese wenna armastusest
ja kiitled õnnest, mis meie waenlaste usk toowat, kus on
siis see armastus ja see önn? Sa olid oma usu sees weel
õnnelik abikaasa — sa pöörsid ristiusku ja lükkasid suurest
armastusest oma hea naise, meie kalli Leili, enesest ara,,
tõukasid teda kõige suurema wiletsuse sisse, mis inime-
sele ülcülsse osaks wöib saada — ja nimetad seda ris-
tiinimese armastuseks. Waene, õnnetu Leili kandis oma
õnnetust, elas metsades, kuhu kellegi inimese jalg weel
pole saanud. Meeleäraheitmine oli ta nõdrameelseks tei-
nud. Kus ta praegu on, seda ei tea keegi —wöid olla,
et ta ta luudgi juba kõdunenud on, ning need kisendawad
kättemaksmist. Ura wiida oma ennemuistse jutuga aega
— meie tahame lühidelt teha. Pöörad sa meie juurde ta-
gasi, tood sa meie hiiedele ohwrid ja wiid meid risti-inimeste
wastu sõtta, ehk jääd sa ikka wcel oma waenlastc kilda?
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Meie juures on sul endine auu ja meie kõikide usaldus —
nende juures surm. Tee ruttu otsust. Meie peame sind
kui omn wanemat rõõmuga su linna wiima ehk sinu weres
siin samas paigas oma odasid leotama. Anna wastust?

Kaupo nägi odasid enese südame köhal läikima. Need
ihkasiwad ta werd.

— Pimedad inimesed — hüüdis ta meelt ara heites.
Minu werd maksate teie mitmekordselt tagasi, kui teie seda peak-
site julgema walada. Ma ci wöi ennast meelega igawese huka-
tuse sisse heita — ma ei wöi ialgi surnud jumalaid auustada
— ma jään lindlaks risti usule,mis taewa onne sisse wiib.

— Siis sure, nurjatu rahwa äraandja ja tõotuse murdja!
ning surmaw oda tantsis ähwardades õhus. Seda oda saa-
dab su õnnetu naise kättemaksja waim su rindu ning seda
maad, mida sa oma nurjatu äraandmisega oled rojastanud,
peab su enese weri sellest puhtaks pesema.

Rääkija oda liikus tagasi, et tugewa hooga Kaupo rinda
tungida. Kaupo nägi seda, ta tahtis furmawa hoobi eest
ära kärata, aga köwao käed hoidsiwao teda eneste wahel
kinni. Ta oli peasemata kadunud. Hirmuga hüüdis ta
weel Thcodorichi nime ning rutuga rääkisiwad ta huuled
palwesönu.

Häkistc, enne kui ähwardaja oda ta rinda tungis, kar-
gas üks tume kogu tema ja ta mõrtsuka wahele ning lahu-
tas wastased teine teisest.

— Tagasi! kilkas hele naisterahwa hääl. Mina olen
see käte maksja waim, kelle eest teie werd tahate walada.
Hoidke tagasi, mina ci himusta mitte werd.

Kõhtudes astusiwad paganad tagasi ning lasksiwad Kaupo
lahti, kes seda silmapilku enese peasemiseks tarwitas ning
pimedasse metsa põgenes.

— Leili waim, ümisesiwad ebausklikud paganad ning
astusiwad kartlikult tagasi. Tema hoiab töötuse murdjat
meest — mis see tähendab!

— Ärge wötke inimese elu mõrtsuka wiisil, rääkis Leili
wärifewa häälega. Teie olete wecl oma usule lindlaks jää-
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Mld, teie soontes tuksub waprate wanemate meri — ärge teo-
tage endid aras mõrtsuka töös. Kui toil temalt wastamist
nõuda on, siis tehke seda auusas wüitlemifev aga ürge so-
dige tinni seotud wangidega. See on tootaw kättemaksmine! Laske
lahti ka see munk — nad ci pea teid mitte õigusega hukka mõistma.

Tema hakiline ilmumine ja wägewad sõnad aliwad nõnda
mõjunud, et waritsejatc salk ilma mõtlemiseta ta sõna kuulis
ja ka mungn keelnuiia oma teed laskis minna.

Tiiu ladus Leili inetsa pimedusesse ebausklikkude inimeste
silmist. ,̂ eogi ei hakkanud teda taga otsima. Kes pidi ka wainm
kätte saama!

Üksi Xanpo sai taieste aru, feo teda surmast peastnud, ja
ta süda wärises selle peale mõteldes. Uks pagan, kellel õigust
oli temale hirmsal wusil uma teotust ja õnnetust kätte maksa,
ilmm, nüüd kui pmstja ingel!

Kust pidi ta teist niisugust kaunist hinge leidma!

45. leppimine.
g mõttes istus Narbara oma toas waha küünla
walgusel. Tema ees seisis suur paks ilusaste poogitud

raamat lahti. Ta wcike nmlge käsi puhkas niälja sirutatud esi-
mese sõrmega suurte ja selgeste kirjutatnd tähtede peal, aga ta
silmad nmatasiwad üle raamatu pormandule talli jalgtcki peale.
, ,TMe head neile, tcs teid taga tiusmuad ja õnnistage ilcid, kes
teid ärawauuuwad!" oli ta raamatust lugenud. See oli teda
nwtlema Minud. Naske, hinnus raske näitas talle kirja täit-
mine. ,̂ ndac> nwis ta tnrjatcgijale head teha ja oma wandn
jat önniotada? Ja nõnda seisis ometi sõna sõnalt kirjas ja see
kiri oli ta usu alns, nlille pidanust ta niandega tüütanild.

Ta oll iseenese järel kutsumises ning leidis tohkudeo, et ta
seda nutti.' ei olnud täitnud, mis usu wali seadus temalt nou-
dio. Talle astus õlakalt see kahwatu wiletb naiilc ette, kcs
temalt aina last nõudnud ning lelle ema südant ta oma raha
pakkumisega hirmsaste oli haawnnud. Ta teadis, et ta pagan
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oli, kuidas wöis ta niisuguselt kõrgemaid tundmusi loata!
Nüüd alles tundis ta suure imekspanemisega, et ta paganate
seas inimlikud tundmused elawad, ning et paganad ka inime-
sed on, lelledest talle siiamaale wöevcii arwamised olnud. Talle
tuli üto iseäralik claw sund südamesse, oma mehe õnnetumat
naist aidata ning tema elu kergemakc, ja õnnelikumaks teha.
Aga ta oli näinud, et see ta abi põlgas ia köit kangckaelselt
tagasi lükkas, mis ta talle pakkus. Leili pidas teda oma onne
lohkujaks oli tema siis süüdlane? Ta mõtles ennast õnnetu
Leili asemele. Ilks teine oleks tnlnud ning tema mehe talt
ära wötnud — ta wänses selle mõtte juures ka tema po<
lcks ialgi oma mehe teise naisega leppinud. Kui suur mehe
süü seal juures ka oleks olnud, siiski pidi ka tema naist oma
igaweseks lepimata waenlaseks pidama. I a seda tegi nüüd
Leili temaga. Tal oli õigus oma last nöuuda, aga kuidas
wöis ta üht noort hinge, keda ta ristiusus üles kaswatanud, pn
gana kätte anda, et ta seal oma hinge onnistust kaotaks. Ja
see oli ju ka >laupo laps niisama. M is õigus oli tal selle
ülo^ kuidas see laps tema käest ,̂ aupa kätte saannd, seda ei
teadnnd ta siiamaalegi weel mitte, niisama oli talle ka tead-
mata oluud, et see tema oma laps oli. Ta kaswatas seda
kui waest last, kellel nianemaid ei oluud, kasulapsena ja nüüd
tuli korraga walja, kes ta oli. M is pidi ta siin tegema, ku-
das wöis ta oma risti-inimese kohut täitab

Selle üle järele mõteldes kuulis ta häkiste matjas kõlista
mist. Kõhtudes targas ta oma istmelt ning ruttas pöksuwa
südamega toa wälimise ukse juurde, mille taga ikka wecl to-
wasti kolistati.

Ta tegi ukse lahti ning walgustas wälĵ a pimeda sügise
öö sisse. Röomu ehmatuses kukkus tal küünal käest ning
kustus ära.

— Kanpo, sina todu? hüüdis ta nagu hõisates. Ometi
ükskord tuled sa!

— Jah Narbara, ma tulen wastas mees ja astus sisse,
sa mind ootasid ka?

Nagu linnud külmal talwel kewo.de tulekut, ootasin ma
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sind tallis mees, ütles naine ning laskis ennast tema tugewate
käte wahele. Ruttu kiökus ta aga ennese sealt jälle lahti ning
waatas ehmatusega ta otsa.

— Kanpo, mis snl on, sa wärised jn !
Ta waatas mehe kahwatanud näosse.
— Püha Maarja, räägi Kaupo, mis sul on? Sa wärised

ja oled näost kahwatanud kni snriui. Vtis on sulle juhtunud?
— Ma olin mõrtsukate käes, rääkis Kaupo lõõtsutades.

Minn seltsimehed on weel kadunud.
— Püha tnewas, kisendas ta noor nailve hirmu pärast.

.Si is on nad su seltsimehed ara tapnud. Hirmus, hirmus!
Enne kui Kaupo wastata sai, astus preester Theodorich

ühe wöeraga ukse läwel nähtawale.
Meie elame mõlemad weel, räätis preester rahulise

häälega. Meie Jumal hoidis meid nii^ imelikul musil, et meie
teda selle eest küllalt kiita ci jõua. Paganate käest pcastis ta
meid pagana enese läbi.

Kaupo näitas preestrile suures ürituses, et ta sellest rohkem
ei peaks rääkima. Ehk küll Barbara mitu korda küsis, kuida
wiisi nende imelik peasemine olnud, siiski ei saanud ta seletust,

Kui õhtu söödud oli, läks preester wöeraga enese majasse
ning Kaupo jäi üksi omaste keskele. Waroti sätivad ka lapsed
magama saadetud ning Kaupo ja Narbara istusiwad weel ta
hekesi ülewel.

— Naisuke, kas sa ei taha ka magama minna? küsis Kaupo
pehme häälega. Aeg on juba hiline ja öö ammu käes.

— Rohkem wäsinud kui mina, pead küll sina, mu Kaupo,
olema, wastas naine ning waatas seal juures mehe silmi, kelle
nägu ikka wcel kahwatu ja rahutu näitas.

— Ma ei wöi weel magama jääda, ütles Kaupo lühidclt.
— Waigista ennast, meheke, nüüd on kõik hirm möödas

— wöi tarvad sa weel peale tükkimist?
—̂  Ei tarda. Nood mehed ei tule mitte enam minu elu

püüdma.
Oled sa selle peale jnlgc?

— Ma olen julge.
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— Aga Kaupo, räägi mulle ka nüüd kord, mil wiisil teie
ära peasite?

Ära seda parem küsi, ma ci woi rääkida.
Miks mitte? Kas teie pettuse wiisi hirmsate mõrtsukate

käest peasitc, et sa rääkida ei taha? Ja kui see ta pcttuö oli,
mis sellest siis on? Elu eest teeb inimene köit.

Rahutumalt waatas Kanpo oma naise otsa, kelle murelikud
silmad paludes tema peal puhkasiwad. Neist paistis lõpmata
õrnus ja onn — armastuse kõige kindlam tundemärk.

- Naisuke, kui mu peascmine sulle rüomu teeb, siis röö
musta selle iile, aga ära nõua mitte teada, mis sind ehmatab.

M u tallis mees, kudas wöio sa nõnda rääkida! M iä
aleks mul elu ilma sinuta? Ükski asi ei wöi mind ehmatada,
mille läbi sa oma elu peastsid. Sa pole ialgi minu eest war-
janud, mis sul südame peal on. Ma pole mitte nii nõrk naine,
kcs kohutawa söuumi juures meelt ära heidab.

— Kui sa seda nii wäga teada nõuad, olgu siis, ma ta
hau sullc ütelda, rääkis Kaupo rahulikumalt. M inu peastja
oli L M , nui endine nauu'!

Leil i! hüüdis Barbara naost walgets minnes.
Ta liikmetest kadus jõud ning keele pealt sõnad. Piinlik

waikus walitses abielu paari wahel.
Tema armastab sind meel! õhkas noor naisuke wiimaks

silma weega. Oh kuidas jõuan ma seda kord ara wastata?
M i s on sinul wastata. Varba? küsis Kaupo imestades.

— Et mina tema onne puruks olen tallanud.
.Midas sina seda tegid?
M a hakkasin sind armastama, kui sa õnnelik naisemees

olid — ma olen wilets abielu rikkuja.
~ Aga Varba, mis sa räägid!
— Tõde peab kord wälja tulema. M a ei taha mitte pa-

rem olla kui ma olen. Minu pärast tõukasid sina tenm ene-
sest sa ei armastanud mind mitte niisuguse tulega, uagu
mina õnnetu inimene sind. M a tundsin su auusat südant
ning kiskusin sinu sellepärast õnnetuse sisse ^ mitte sind üfsi,
waid ka su naise. Ja ma olen ristiinimene.
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— Aga Varba, miopärast matad sa niisugust süüdi enese
peale, mic, mitte sinu ega ka kellegi teise ei ole, rääkis Kaupo
smirc antusega, waid ta on ise ära läinud ta on omale
ühe teise mehe wötnud, kes parem oli kui mina ma pole
selle juures mitte süüdlane.

— Kaupo, mis sa räägid?
— Ma räägin, kuidas lugu oli.
— 5tas sa seda ka sclgeste tead?
— Mulle on inimesed rääkinud, kes seda kõik teadwad ja

leda ma usaldan.
— Kaupo sind on petetud, sa oled malet uskunud — mi-

dagi pole siin oige. Leili pole ialgi truudust sinu wastu murd-
nud — ta on sulle truuks jäänud teda on sinu nimel hirm-
saste petetud ma tean tõik —

.ttaupo waatas ebmatawa imestusega oma naise otsa.
— Sa tead, et see oige on, mis sa mulle praegu rääkisid?

Ma tean ^ preester Heinrich on mulle kõik rääkinud
ja ma nägin seda ka oma silmaga — kõik on oige. Leili kan-
natab oma hirmust koormat ilma süüta ja on selle juures auu-
sam ja suuremeelelisem kui mõned ristiinimesed, kes ühe ini-
mese onne külmawcreliselt jalgadega puruks tallawad.

Kaupo wcchtis üksisilmi enese ette pörmcmdule. Tema fees
tormas niisuguse jõuga, et ta süda lõhkeda ahwardas. Kas
see ei olnud tema abielu kurbmängu alustus! Tema armastas
tahte naist, tahte auusat hiuge. Ta uskus nüüd taieste, mis
ta praegune naine endisest kõnelenud, sest ta teadis, et Leili,
eht küll pagan, siiski suuremeelelme naine oli. Diidas oli
ta ometi uskuda wöinuo, mis talle nüüd nii wo imatu ette tuli?
Kuoas oli ta Leili truuduse üle silmapilku kahewahel woinud
olla? Nüüd alles märkas ta, missugusel wiisil teda oli petetud.
Aga kas pidi ta seda oma Narbarale näitama, et ta nii suure pet-
tuse üle hingepõhjani pahandas? See oleks tema praeguse naise
meele ära heitmisele wiinub. Nüüd ei wöinnd ta enam tei-
seti, kõik oli hiljaks jäänud. Leili pidi unustusesse jääma,
mis wöis ta nüüd enam tema heaks teha? Ta oli ise kõige
juures süüdlane — Leili õnnetus oli tema süüd, ja nüüd
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ähwardas ta wcel Barbara ta ohwrits langeda, ( i i , seda ei
tohtinud ta enam sündida lasta. Tema naine pidi wähemalt
õnnelik olema — see ilmasüüta, puhas hing ei tohtinud teada,
mis ta südamele nii pölewat walu tegi — ta pidi tema eest
oma südant warjama. 5tas see läks talle aga korda?

Uga ilma, et ta seda weel oleks pruukinud ütelda, mõistis
õrna tundmusega naine isegi, mis mehe südames woitlcs. Kui
ta teda mitte nii ara rääkimata palamalt ei oleks armastanud,
siis oleks ta seda kcrgemalt ara kannatanud, aga nüüd oli ta
meeleäraheitmise lähedal. Kõigi teiste tundmuste sekka tuli
nüüd wcel kadeduse tont ning ähwardas ta kaastundmust Leili
õnnetuse wastu ära lämmatada. Aga ometi woitis parem ini-
mene tema sees.

— Kaupo, rääkis ta wiimaks pehme, liigutatud häälega.
M is woime meie Leili heaks teha! Hädasse ja wiletsusse ei
tohi meie teda mitte jätta. Tema saatus käib mulle nõnda
sügawaste südamesse, et ma enne nutte rahule ei jäe, kui tema
eest mitte kõige pareminc ei ole muretsetud. Ta on su elu
peastnud ta «linastab sind nüüdki weel ta on pagan,
aga ta riimus elab kaunis süda auus ja truu õnnes ja õnne-
tuses. Kaupo, mu kõige suurem palwe on, et sa selle peale
mõtled/ kuidas teda wöimc õnnelikuks teha.

Paluja pani oma weikcsed käed tugewa sõjamehe kaela üm-
ber ning waatas nii hellalt ja täis armastust tema silmi, et
see sügawas lüguwses ta tugewalt oma rinnale wajutas.

— Oh sa tallis hing, sinu hea süda liigutab mind süga-
waste, rääkis Kaupo wärisewal häälel. Ära kahtle minu ar-
mastuse pärast — see on sinu oma — waefele Leilile jääb
weel mu kaastundmus. Aga kuidas peame teda aitama?

— Wöta tema enese juurde — oma majasse - mina
tahan teda kui oma öde armastada ja temale ta elu nii kcr-
geks ja lõbusaks teha, kui ial wöimalik. Ma tahan kõik kut-
suda, mis iganes mõistan, et ta minuga ära lepib, et ta risti-
inimeseks saab — ja ma usun, et ta siis meie mõlema õeks
jääb. Tema auus süda saab sellega toeste leppima.
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Leili ei saa ialssi meie majasse tagasi päörma, sõnas
Kaupo. Ta on sellew üleliiga uhke — sa ei tunne teda mitte.

— Oh ma tunnen teda ka! õhkas Varbara. Kui mitte
muud, siis peaks omcti Magda teda siia tõmbama. Tema
ema süda saab wiimaks ometi kõik woitma.

— Sa räägid Magdast ja Leili ema südamest! hüüdis
Kaupo ehmatades.

— Kaupo, mu ainus armastatud mees, ära imetle
midagi, ma tean kõik — Magda on tema laps.

^ Ka seda tcad sa — ja sa ei ole minuga mitte pa-
hane, et ma seda salgasin. Ka siin olen ma Leili wastu
pattu teinud — ma lasksin lapse tema käest ära tuua —
mu süda oli tema pettuse wastu wihaga täidetud — nüüd
ma näen, et kõik teiseti olnud ja mõteldud süüd minu enese
peale tagasi langowad.

— Siis tuleb Leili tõeste meie juurde — meil molemil
on nii palju heaks teha — tema peab meie mõlemaga
rahul olema ja leppima ning meie mõlema armsaks
õeks saama.

Neid sõnu oli Barbara röömsa meelega rääkinud. Ta
hea süda lootis sellega eneste süüdi kustutada ja risti-
inimese tohust täita.

— Teeme seda, kinnitas Kaupo omalt poolt.
Mõlemad waikisiwad. Näljas oli nagu nutu häält

kuulda ning peale selle warsti läks akna luuk tasakeste
kinni. Siis jäi kõik wait, üksi tuul wilistas weel.

— Keegi on akna taga, ütles Barbara wärisedes.
Kaupo waata järele, kes seal on?

— Kcs wöib nii hilja weel wäljas olla, wastas Kaupo.
Tuul wingub su korwades, armas naisuke, ja mängib
akna luukidega. Ole rahul — seal pole midagi.

Tükike aega jäiwad nad weel ülesse ning pidafiwad
üheskoos nöuu, kuidawüsi Leili rasket elu kergitada ja ta
hirmust saatust muuta. Ainult see üks nöuu jäi neile üle,
kui mitte kõige kolme elu onn ei pidanud murduma ning
igaweste taduma.
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Körwalise toa uks kääksus hingede peal ning tasane käi-
mise hääl tungis mõlemale körwu. Siis käis maja wäli-
mine uks ning selle peale jäi kõik wait. Ainult laste toas
oli jutu häält kuulda.

Imelik aim ärkas Varbara rinnus üles — ta ruttas
laste tuppa. Palawiku kiirusega waatas ta siin ümber
ning jäi alles siis rahulisemaks kui mitu korda järele oli
waatnud, et kõik lapsed alles oliwad. Magda oli sängis
ülewel ning waatas oma suurte silmadega, mis pisarade
sees ojusiwad, lõhkunult ema otsa.

— Kis siit wälja läks? küsis Varbara.
— Seesama naine, kes üks kord sind oma juurde metsa,

kutsus.
— Leili! hüüdis Barbara ehmatades.
— Leili jah!
— Püha Maarja, mis ta tahtis siit?
Ka Kaupo oli laste magamise tuppa astuuud. Barbara

ei pannud teda omas suures ärrituses tähelegi.
— Ta ei tahtnud midagi. Ta nuttis wäga palju,

tõstis mu sängist üles, pigistas köwaste oma rinna wastu
andis mulle mitu korda suud ja nuttis ise ikka. Mul hak-
kas üsna hirm ja ma tahtsin isa ja sind siia hüüda, aga
ta pani käe mu suu peale ja ütles, et ma wait pean
olema ja mitte häält tegema.

— Mis ta sulle ütles — mis sõnad rääkis ta? küsis
Barbara tormiselt.

— Tema ütles mulle: ,,Lapsuke, lase weel kord omale
suud anda ja ennast kaisutada, siis lähen ma ja ei tule ialgi
enam tagasi. Mina olen see tont, kellega su hoidja enne,
kui sa weel üsna pisuke olid, sind hirmutas. Ütle pärast
oma isale ja sellele, keda sa oma emaks nimetad, et ma
akna tagasi kõik kuulsin, mis nad Leilist rääkisiwad. Leili
ei ole nende üle mitte enam wihane — ta on nendega ära
leppinudja ei taha ialgi enam ennastneile näidata. Elagu nad
tema pärast üsna ilma mureta ja unustagu teda ära —
nüüd ta teab, et nad kumbgi süüdlased ei ole. Sellest on
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waeselc Leilile küllalt, kui ta teab, et nad temast head mõtle-
wad ta ci mõtle ialgi kättetasumise peale. Magdake, ütle
seda neile. Nemad wöiwad mind ara unustada, aga sina, lap-
suke, mõtle ikka wcel mõnikord minu peale, sest mina olengi
Leili." Tiic. ci rääkinud ta enam midagi, waid pigistas mind
nwcl kord oma käte wahele, andis mulle suud ja läks tasa uk'
sest wälja. M u l on nii lnrm -̂  ma ei tea mi-̂  tal on. Minu
wastu on ta nxiga hea, aga miks m nõnda palju nutab, seda
ma ei mõista.

Lapc, jäi wait.
— Sügawastc liigutatud seisiwad waneinad teine teise

korwal.
- Ta on meiega ära leppinud ta ei mõtle enam kät-

temaksmise peale ja ta lahkub meist ja ka lapsest, hüüdis noor
naine, kui nad tagasi oliwad tulnud, ja paksud pisarad tuli-
wnd talle selle juures silmi. Oh kui auus süda ja kui palju
ohwcrdab ta meie heaks — kõik, kõik, mis talle püha ja kallio.

^.ah, seda teeb Leili, kostis Kaupo murtud häälega.
Oh sa auus, kõrge hing. Nii kallist südant ei tohi

meie mitte kaotada ega õnnetuses närtsida lasta. Ma ei taha
enne puhata, kuni ta üles oleme leidnud. Pölwili maas tahan
nui teda paluda, kuni ta järele annab ja minu öelikku armas^
tnst, mis ma talle wöin pakkuda, wastu wötab. Ta peab
õnnelikult elama. Ma pean oma paha teod tema wastu heaks
tegema, .̂ ao lubad, Kaupo, et ma seda teen?

.̂ lallpo tõmbas oma naise hellalt kaenlassc ja andis talle
pikka lahkumise aja järele esimese kaua kestwa, höögawa musu.
Si is rääkis ta meel paawstist ja näitas üht kallist piidelt,
mida püha Hironimus oma käega kirjutanud, ning mida paanist
nüüd temale kinkmud. Ka oli ta tema siniseise kaelarahasfc
7 kuld tähte lasknud panna.

46.
Aastad oliwad sellest ajast saadik mööda läinud, aga Leili

leidmata jäänud ja wiimaks ka — unetatud. Uus piiskop
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Albert oli iga aasta hulga uusi ristisõitjaid maale toonud nina,
paganate waüw wmtlemiseks mööga rüütle ordu asutanud, kes
ühendatud jöuul ikka sügawamale maale edasi tungisiwad, maad
ja rahwast ära möites ristiusku ikka raugemale paganate sekka
laiali laotasimad. Pea oliwad Liiwlased kõik ära wöidetud ning
ristiusku masti, nwtma sunnitud. Nagu arata suur puu lao-
tas ennast ikka laiemale ning wöttis ikka rohkem ja rohkem
maa päris rähmast oma marju alla. Isegi Dabrel, fcc endine
nii tange ristiusu wastu wöitlcja oli ennast ristida lasknud
nim-; selle läbi jälle Xaupogn sobraku saanud. Aga ka tema
ei teadnud leilist midagi.

Wahe ajal oli palju suuri muudatusi olnud. Anna, see
mees, kes lõpmata kurja teinud, oli jões uppumise surma leid
mid, ilma et sellegi inimese käsi temasse oleks puutunud.
Hirmsama otsa weel kui Anno, sai kõigist põlatud nurjatu rüü-
tel Sigbert oon Toest, kelle läbi ka Leili palju oli kannata-
nud. Tema oli oma häkilises wiha tujus ja hirmsas merejä-
nuc, ordumeistri Winno ja preester Johannese mõrtsuka wiisil
ära tapnud, mille pärast ordukohus ta ratta peal tükkideks las-
kis kitztuda.

Aastad oliwad meiksest Magdast õitsema neiu teinud, aga
ta noorele näole oli kurbdus ja mure juba oma jäljed peale
majutanud. Na Naupo oli heaste wanemaks läinud. Juba
mõnedki hallid karwad paistsiwad ta juuksetest wälja. Tema
oli juba mölli aasta lesk. Ta naine Aarbara oli lühikese hai-
guse järele siit ilmast lahkunud ning tema lastega järele jät-
nud. Oma surma tunnikest ette tundes alles andis ta Mag-
dalc Leili iile sõnumid, kes siiamaale midagi selgemat temast ei
teadnud. Alles Barbara surmawoodil sai tüdruk kuulda, et
Leili ta oige ema oli. Nüüd teadis Magda, miks teda Leili
eest paluma õpetatud ja miks see waene unine temaga nõnda
wäga armulikult ümber käinud. Ja oma mehelt nõudis lat^
kllja Barbara selle töötuse, et ta pärast tema surma jälle Leili
enesele naiseks wötab, kui ta weel peaks elama.

M ü d puhkas ta põrm ammu juba wilu mulla põues, aga
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Leili ei tulnud kuskilt enam wälja. Wistist ei olnud teda
enam elawate seas. Mure tema pärast oligi, mis noorele pii-
gale oma jäljed otsa peale niajutanud ning Kaupole nii palju
walgeid juukseid juurde toi. Küll otsisiwad ja kunlasiwad isa
ja tütar tema järele, aga kadunud jäi kadunuks.

Nüüd oliwad ajad koguni teised, kui enne. Sojad usu pä-
rast oliwad Eestlastega peale hakanud ning kestsiwad wahet pi-
damata edasi. Kui üks sõda waewalt loppis, hakkas teine jälle
kõhe peale. Risti-usku pöörnud Liiwlased pidiwad Sakslastega
ühes oma põhjapoolsete naabrite Eestlaste wastu wälja astuma,
mille läbi nad Eestlaste wiha alla langesiwad ning nende r i i -
sumise käikusid wälja pidiwad kannatama. Ka Kaupo ei jää-
nud neist puutumata.

Ühel ööl oliwad Eestlased ilma ootamata Kaupo tantsi peale
tormanud, kui Kaupo ise kõdus ei olnud, ja ta lagedaks teinud
ning kõik inimesed, kes elusse jäiwad, föjawangidena ühes wii-
nud. Nende seas oli ka Kaupo tütar Magdalena.

Kui Kaupo teisel hommikul koju tuli ja leidis, uus tema
äraoleku ajal seal sündinud, siis wöttis ta ruttu nii palju sobru
kokku, kui kätte sai ning läks nendega riisujaid taga ajama ning
riisutud warandust ja kõige pealt oma tütart peastma.

See oli tal ka korda läinud. Ta tuli oma tütrega kõdu
poole tagasi, kui häkiste metsa wahelt terwe salk inimesi nende
peale langes. Vastuhakkamise peale ei wuinud mõteldagi, sest
Kaupo Magdaga oli üksi ja tagaajajaid hulk. Sül t oli ainus
peasemine põgenemine. Nuttu kargasiwad nad teelt körwa
paksu metsa sisse ning pogenesiwad nii kiircste kui jõudu oli
ikka sügawamasse laande. Õnneks oliwad taga ajajad metsa
sees lahku läinud ning siin ja seal kokku puutudes wöitles
Kaupo nendega üksikult ja raius enestele tugewa käega tee
lahti. Aega mööda kadusiwad tagaajajate hüüdmised äm
ning põgenejad wöisiwad lahkemalt hingama hakata.

Nad oliwad küll peasenud, aga kuhu nad põgenedes jõud-
nud, seda ei teadnud nad isegi. Kaua käisiwad nad pimedat
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metsa mööda ilma et kusagile wälja oleksiwad saanud. Noor
tütarlaps wäsis Munaks nõnda ära, et ta enam edasi ei jõud?
nud. Mitte üksi wäfimus, waid ka nälg waewas teda.

Öö oli metsa puude all mööda saadetud ning Magda wä-
riscs hommiku wecl kulinast, sest ohk oli nii jahe, et hallatus
maad kattis ja puude kolletanud lehed nagu walge hõbedaga üle
oli külwanud, mis töuonia päikese käes tannilt säras. Kui
metsas rändajad öösise tule ääres oina kohmctanud liikmeid oli-
wad soojendanud, siis hakkasiwad nad jälle edasi astuma. Päike
oli neile nüüd tee juhiks, nii et neil enam ära eksimist karta
ei olnud. Warsti andis käimine ja ka kõrgemaks jõudja päike
nii palju soojust, et Magda enam külma ci tunnud. Üksi
üälq wacwas weel teda.

Päike paistis juba taunis kõrgelt walkjas-sinisest taewast
alla, kui Kaupo ja Magda ühe lagendiku peale jöndsiwad, mille
kestcl weike metsasalguke seisis, kust paks suitsusammas otsekohe
taewa poole üles tõusis.

— Si in on inimesi, rõõmustas Magda. Kas meie siit
mitte kehakinnitust ei wöiks saada?

— Aga wahest tuntakse ineid siin ära, rääkis Äaupo jä«
rele mõteldes, siis oleksime uues kimbatuses.

— Isa, teeme nõnda, jää sina siia ja lase mina lähen
waatama. Mind oi tunne siin ometi kecgi ja üks naisterahwas
ci wöi ta nii hölpsaste kahtlust äratada. Kui hädaoht mind
ähwardab, siis hüian ma sind appi.

Naupo oli sellega rahul. Magda läks.

Weikse inetsasalgu sees seisis mana hurtsik ning selle ees
istus wecl noorepäraline naisterühmas ning kudus nii suilre
hoolega sutka, et ta tasakeste ja aralt lähenewat piigakest ci
näinud. Tasakeste ümises ta üht laulu wiit, mida Magda
wäga hästi tundis. See tasane laul andis tütarlapsele hoopis
uut julgust, sest nüüd teadis ta, et selle laulja mitte pagan ei
wöinud olla. Nisti-usu kombe järele teretas ta istujat lah-
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teste, kcs nüüd ama silmad üles tõstis ja kohtuwa i,ncc,tuscqa
oma noore külalise otsa imatama jäi. .̂ a Magoa luhmeta^
ara. See nägu ei olnud talle mitte wöeras.

Tükike aega ei saamid tumbgl sõna snust wälja.

— Leili, mu ema! tnli siis wiimaks nagu röömu tilka-
millc Äcagda sunst.

— Magda! inärisec, naisterahnia huultel. Xas ma mitte
und ei näe? küsis ta tasakeste ning tnli wantmual sammul noore
tütarlapse lähedamale. Kas sina oled toeste minu Magda!

— Jah, ema, ma olen su weike Magda — oh kui
röömus ja õnnelik olen ma, et sind ometi kord jälle leian.

— Magda! hüüdis ema nüüd õnne hõiskamisega ning
tõmbas röömu pärast nutja tütarlapse oma truu südame
najale.

Kumbki ci saanud röömu ja sügawa liigutuse pärast
rääkida.

— Kuidas oled sa siia saanud? küsis Leili wiimaks
läbi pisarate oma südame lapsukese otsa waadatcs. Kas
sa ei ole mind mitte ära unetanud? Kes on sulle ütlcnud,
et sa minu laps oled? M i s tcewad su wanemad?

Terwe legion küsimisi tul i ema südamest, ilma et tal
aega oleks ühegi peale wastust ära oodata. Magda oli
aga weel ni i sügawaste liigutud, et ta muud ei saanud
teha kui nutta. Tema rööm oli ni i ärarääkimata suur.
Ta pehmed käekesed hoidsiwad ikka wcel kramplikult oma
ema ümbert kinni, nagu ci tohiks ta teda enam lahti lasta.

— Lei l i ! kõlas häkiste mehe sügaw hääl önnclistc
tSrwu.
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Uue kohkmnisega waatas õnnelik ema sinna poole, kust
hääl tuli. Tema ees seisis Kaupo.

Karjatades kiskns ta ennast Vtagda käte wahelt lahti.
Ta tahtis ära põgeneda, aga ta jalad ei kännud teda
enam — ta langes jõuetult köwa puu pingi peale, kus ta
enne oli istunud.

— Kaupo! sonis ta ning laskis oma silmad kinui wajuda.

Kaupu laskis ennast tema körwale pingi peale, wöttis
hellalt ta ümbert kinni ning ütles liigutatud häälega.

— Leili, mu kallis naisuke, miks sa põgened mu eest?

— Miue ara, Kaupo, sosistas Leili hääletalt.

— Nüüd ma ci lähe siuust ialgi euam, ma olen sind
kauase asjata otsimise järele lciduud — wöid sa mind
wcel armastada? Räägi, räägi!

— Kaupo, sa oled hullumceles — lase mind lahti —
ma ei wöi sind mitte näha — ma suren ära su ligidal —
mis ütleb su oma naine?

— Tema waatab sealt ülcwelt ja õnnistab meid mõ-
lemaid, rääkis Kaupo sinise taewa poole näidates. Tema
keha katab juba ammu haljas muru ja ta wiimanc soow
oli, et ma sind üles otlin ja jälle oina naiseks wötau.
Kas wotad sa mind wasiu?

Waljuöte nuttes langes Leili Kaupo rinna najale. Ta ei
saanud sõnagi kõneleda. Kuis wöis ta niipalju onne kor-
raga enese sisse mahutada!

— Kanpo, kuidas ma sind armastan, rääkis ta wii-
maks ikka wcel nuttes, seda ci tea keegi muu kui Jumal
taewas, kedn ma igapäew palusin, et ta sind ära laseks
unustada. Aga mu meelest ci kadunud sa ialgi.

— Leili, sa räägid Jumalast — hüüdis Kaupo
imestades.
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— Ma olen ka risti-inimene,— Preester Heinrich ris-
tis mind juba kaua aastate eest. Kui ma ühel õhtul sinu
akna taga kuulatasin ja teie juttu enese üle ning siis weel
Magdat ise enese palwetama kuulsin, leidsin ma esimest korda
risti-inimcste juurest head. Ma leppisin teiega igaweste ning
lasksin ennast ristida. Nõnda olin ma oma saatusega rahul,
sest ma teadsin, et teie õnnelikud olite. Tihti sundis mu
süda mind teie juurde tulema, aga ma kartsin, et ma sel-
lega teie onne rikkun ning enese waewaga wöidetud sü-
dame rahu lõpetan. Ma põgenesin kõigi inimeste seast
ara siia üksikusse metsa sügawusesse, kust mind keegi ei pi-
danud leidma. Teie olete esimesed, kes mind üles leidsi-
wad. Oh kuidas wöib mu waene, wiletsusega harjunud
süda nii suurt õnne kända?

— Mu truu Leili, rääkis Kaupo liigutuse ja õnnega.
Unusta kõik hädad ja ahastused — anna mulle andeks,
mis ma sinn wastu pattu tegin, tule minuga ja ole M e
mu armas naisuke. Nüüd ei pia meid enam keegi petlik
keel lahutama.

Ja rõõmsamalt ja õnnelikumalt weel kui 18 aasta eest fti-
dasiwad Kaupo ja Leili mõne nädala järele Kaupo würst-
likus lossis oma pulmi teistkorda — see kord aga risti
usu kombc järele. Teist korda nende pulmadel tantsisiwad
Dabrel ja Linda ning oliwad niisama õnnelikud uagu sel
korral, sest Kaupo pulm oli ka nende õnne põhjendaja
olnud. Kdik nende .ftidu-wöerad oliwad ristiinimesed,
nende seas ka kõige kõrgemad waimulikut mehed ja ordu
wennad ning isegi würst Wladimir.

Ükskord ometi paistis õnnetumale naise südamele onne
väite, ta täies, kõrges ilus.
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Aasta-sadanded on sest ajast saadik ajamerde kadunud,
aga Kaupo järeltulejad elawad praegu wcel. Tema
poegadest käsus kunlus Liewanide (Live-Liiwlane) suguwösa,
kuna ta tütar Sofie Tieseuhausenile, Zedwig Ungcrnile ja
Dorothea Koskullile abikaasaks läks, nönda et Liiwimaa
kõige kuulsamates ja wägewamates perekondades endise Liiwi
würsti Kaupo weri woolab. Tema jäi surmani truuks
risti-inimeseks ning ristiusu wäljalaotamise ajalugu peab
talle ilma kahtlemata risti usu eest wöitlejate seas Liiwi-
maal auupaiga andma. I lma temata ei oleks ristiusu
toojad wahest mitte sõjas harjunud ja priiuse armastajaid
Eestlasi ara wöita jõudnud. Kui ta 121? Paola jöe ää-
res Lembita wastu sodides langes, siis kinkis ta kõik oma
lõpmata suured ja rikkad mõisad kirikule, ning näitas sel-
lega üles, et ta tiritut kõige kallimaks waraks pidas.

Endisest Liiwirahwast on aga wecl üksi riismed järele
jäänud.



Peagi saamad trükkist ilnmma:
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maa neiu elust. Hind 10 kop.

i ldid. Luuletanud Saarlane. Hind 10 kop.
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