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Mõni sõna ,,eeftköneks."

Soowida oleks, et kes seda raamatukest
siin lueb; ennast enne Liina eluluoga tut-
waks teeks, kui ta seda weel ei ole, sest et
see raamatukene siin kui Liina jätkuks wötta
tuleb. Ta soowib pealt neile kes „Liinat"
muidu „ üheks Sakste wasta wihale kihutajaks
looks" nimetanud, ühes luule piltis weel laie-
malt ja sellgemalt, kui seda juba Liina
eneses sündinud, üles näidata: missuguse
elu le , m issugus te" teudel le L i i n a
,,saksa kool ides k o o l i t a t u d E e s t i -
na is terahwast ä r i t ada , wa imus tada
tah tnud . Ja loodan, et Liina waen-
lased „ Maarja ja Eewa" kallal mitte enam



nii palju waewa saa nägema, kui nad
eueselle esimese sisu kallal, millest nad kõi-
gest jöuust ja wäeft tea mis pörrgulikka
waiimusi ilmale kiskuda püitsiwad, teinud on.
Weel enam loodan aga, et minu armsad
Eesti öed, olgu nad ka tea niis kõrge saksa
seisuse auuläigi taha ara peetud, siiski
„ Maarja ja Ecwa" söbrataariteks heitma
saawad, kuidas nii mitmed ennast Liinaga
sõbrustanud on.



1.

i laupäewano päike on juba lorja
minemas; ta sära kullatab weel korra nagu
jumalaga-jätmifeksrohilist illmanniad. — Kõigest
rohkem Jaani ja Liina kauuist elupaika, kus
täna inimeste room ja ilu loomuse iln ja
priskusega woidu õitsemas on. Tore elumaja,
kull juba mõni kümmend aastat wana, läigib
siiski kui noorik rohiliste sa kirjude l i l l i waani-
kutega ehitatud löhnawa loomuse soojas rüppes.
Tugew mehine tamm keset hoowi muru platsil
kõhiseb ja kähiseb pehme tuule tiiwade lehwita»
mifel. Punctawa roosi põõsaste ümber, sireli
puude warjul mäugiwad kilkcijad lapseö. Mööda
wallge liiwaga käetud teeradasi, mis hoolvi
muru platsilt ennast rohtaia puijcstikn warjule
arutawad ja lehthoonedcöfe ja lilliplatsioelle juhi.
wad, könniwad käsi käes, wöi teine teise kaenluö,
wöi ka roppidis noored mehed ja neitsid juttu
westes ja heledaste naerdes — kõik pühapäcwafis
ehtis.
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Päike on, tulipuna pallgel, oma sängi waju-
nud, muidu tema pilwekuue senvad näitawad
meile wcel omi purpurpalistusi. Seal: —
krahhhhü! — — mürrrrrr — !!! — — et
akna klaasid wärisewad ja noored inimesed ja
lapsed lohkudes seisma jääwad. — Weel üks:
krahhhh — ! ! ! ja mürrrrrr!!! — ja — kõik
silmad waatawad juba jullgemine männiku poole,
mis rohtaia taga jooktzwa jöe aasani ulatab. —
Sunr kahetiiwane rohiline märaw, mis täna
oitsewa tillide ja rohiliste kuuse kolla waanikute,
klli ka kirju lippude abil auuwärawaks wällja
ehitatud, annab tema ette kokku kogunud noore»
rahhwa pillkudele ruumi kuni männiku ääreni
sihtida.

Jälle krahhhh!! — — ja mürrrrrr — !!!
ja siis — männiku põue ümiseb ikka alles
müra wasta — lendawad susistades, praksatades,
wikkcrkaari wärrwides särades tule pallid, wihud
ja lähed üle männiku öötsuwa müüri serwa
taewa ohu laenetelle. Seal öötsuwad, färawad,
muudawad nad ennast mitmel korral, praksata-
wad wcel korra ja siis kustuwad ara. Aga
ikka jälle uuesti löuseb pragin ja sära, ikka
jälle uus tulemilt tuule laenetele.

Neiud, nooredmched ja lapsed on juba
ammugi aumvärawa läbi, üle jöe rohilife kumera
silla, mille käsipuud ka waanikutega ärä põimi-



?

tud, aasa peale ruttanud, kus nende naeru ja
röömuköla nüid. tule-piltidega ühes tuule
tiiwule tõuseb.

Aga — miks jääb korraga kõik wömu lisa
ja kära wait? Miks pöörawad kõik silmad ennast
auuwärawa poole tagasi? — Oh waadake, mis
imelik rong sealt läbi, üle silla männiku poole
tuleb.

Eesotsas kaks wanakeste paari, mees ja
uaene käsi käes, pühapäewases riietes, hallid
juuksed kui hõbe kroonid neil peas läikimas, aga
paUgel ja sillmis sügaw room ja igaweue
noorus. Kes need auusad wanakesed ometegi
piaks olema? — Ah, need on ju Jaani ja
Liina wanemad; endine sepaifa oma abikaasaga
ja tema küli, endine moisarentnik F. oma
naisega. — Ja nende järel? kes käiwad nende
järel? — Need on ju Liina Jaani isi, nende
õnnelikud lapsed, kauni köha omanikud, kes täna
oma hõbe pulma päewa pühilscwad. Ja, kui
ütlematta ilusad näitawad nad omas peruikMcs
Tarwastu rahhwa-riietes wäNja! Kui osawalt
paistawad Jaani mehise sirge keha liikmed tema
pika, peenikese musta kalewi, woolidcga, punase
nööri ja kultse nööpidega kuuest wällja, lui
kauniste Liina priske naisterahhwa keha wormid
tema musta kalewi kamfonist Toeste - et uad küll
juba 25 aastat tublis töös ja wöitlemistes toos
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äraelanud, siiski õitseb nende nägudel, mille i lu
weel mehe i lus. torge kübar, kui ka naise täna
hõbe pärjaga ehitatud tanu körgendawad, terwife
ja elawa waimu priskus.

Jah, täna on ju Jaani ohtu ja saab just
25 aastat, kui Jaan oma Liinat leidis, see on:
kui tema järele loigest südamest igatsewat
armastajat, kell enam majal rahu, ega onne loota
polnud, kui üksnes weel tema truu armastaja
rinna najal, tema kaitsewas kaenluses. Ja
sellest tunnist saadik, mis teised lihlusels nimeta-
wad, rehkendab Jaan ikka oma abielu hakatust:
sest ta ütleb: Sellest .tunnist saadik hakkasime
meie ühte waimulikku abielu elama, mis teine
teist hädas ja röömus toetades ilmeksimata õnnes
ühte joont edasi kestnud on.

Aga rong? kuidas läheb siis rong edasi?
Hõbe pruutpaari järel tulewad weel mitu

öitsewat paari, ilus ja ehtis läikimas: Kiina öcd
ja wennad omi abikaasadega, ja weel mitu teifa
paarisi.

Ku i rongi esimene ots silla peale astub,
hakkab männikus üks nägemata mängukoor ühte
elusat marshi mängima ja scllsamal silmapilgul
töusewad männiku üle põhja wirmaluste kured
wihkudes taewa alla, kui nad ennast tulemereks
laiali lautawad, mis sealt nüid oma purpur-
roosi wärwilisi joonesi ja tillkasi inimeste, metsa
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ja rohilise aasa peale maha kallab. Ja see on
nõnda ilus näha, et lapsed omad käed taewa
poole sinltawcid, nagu tahaks nad seda sara
sealt oma sülle tõmmata.

Paarid liiguwad selle tule sära all, ilma
sammude kärata, kui taewalikud kujud künni
istmetelle, mis ühe aasa kõrgema köhale, pähkle
põõsaste warjule samlast, kullerkuppude kullse
nupudega ehitud, ülcsse saetud on. Jaani Liinat
istuwad keskpaika, kõigest kõrgema istmete peale,
nende teine teise poole korwale nende wanemad
ja siis järgi mööda kõik teised paarid, kuidas
istmid leiawad.

.Waata, Liina, kui ilus.^ ütleb seal Jaan,
parema kae wahel Liina kätt pigistades, teisega
männiku poole näidates, mis neile just wasta:
,,waata, kui ilus see transparent seal on ! " , I a h , "
,mis suurt auu nad selle läbi meile pakuwad!"
lisab Liina liigutab südamega juure.

Purpurtulise tahtidega seisab ju männiku
mustja müüri serwal kirjutud: .Jaani ja Liinat,
meie wahhwad jawöidurikkad eest wöitlejad elagu!"

Kas niisugune tänu tunnistus ci wöinud
Jaani rõõmustada? ja Liinat, tema truud kaas-
wöitlejat südamest liigutada? Kas see ei pidanud
nende määlestust wägisi minewiku teeradadelle
widama? ^ Nad wajuwad siigawa möttetesse. —
Aga neile ei anta palju aega määlestustele.
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Marsh on lõpetud: Nad elagu, elagu!!
höiskawad seal, et männiku põue pörab ja
wasta kõlab, mehised hääled muusiku kõlaga
ühes. — Jaani Liinat toufewad püsti, Jaan
wotab kübara peast, lehwitab teda metsa poole
ja hüiad, kui hõiskamine weiksemaks jääb, lii«
gutatud häälega: ,,Meie täname',, — Hurraaah!
hurraaah!! kõlab talle seal weel wasta ja siis
jääb kõik wagusi.

Tule tmri taewa laenetel hakkab aega mööda
kustuma, öö hall kuub katab ilmamaad, ka orr-
gusi, jogesi ja aasast. Männikus algab tasase
muusiku saatusel laulukoor:

isa lapses rääkis, küll mitmel waiksel ööl.
Kuis Eesti priius ftölwe on wihkand nende meel.
Kuis Eesti rahwa waimud nad muljund mudasse,
Ja rahwa orja kütkel siis heitnud hädasse.

Seal läks mu meel nii härdaks, et nuttis huides hääl.
Te' taara muistsed tuuled, tuuled, oh tõuske jälle tiiäl!
Nüid magab isa muldas ja meheks tõusnud ma.
Ei enam turbdus keelel nüid taha kaewata.
Sest Taara tammikutes weel kuulen langet häält: —
Kõik ennemuistsed tuuled, tuuled ei ole ladund säält!

C. K. Linnutaja.

Juba wiimfete laulu sõnadel sünnib jälle üks
imelik asi: just transparenti köhalt hakkab män-
niku sein eest ära wajuma ja — peagi jautab
waatajatele melsa rüpest uks loguni isearuldane
pilt wasta.
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Ühes ilusas saksa tnas kükitawad kaks peenikest
tütarlast ja üks poisike ja ehitawad poleeritud
puutombikestest üht majakest. — Ehitus näitab
tahtmise järel korrda läinud olewat, lapsed kar-
gawad püsti, laksutawad kässa ja kallistawad
ühte teist. Seal astub tuatüdruk, nina püsti
ja riided kahubil. ühest uksest — tual on kaks
ust — sisse ja küsib, musta peaga tütarlapse
peale waadates,'hirwitades: Noh, Liina, kas sa
siis ei tea, et su peigmees siin eestuas istub?
mis sa teda ni i kaua oodata lased? j . n. e.
Noor härra Otto aslub walitseja Liina Meriks
ette — sepa poeg Icmsu ukse läwe peale, sirgelt,
priskelt, läikiwail silmil — noor härra lükkad
talutüdruku/ Liina enesest eemale —Auroora preili
langeb oma söbrataari kaela — laste nutu hääle
peale tuleb hea proua teisest uksest, kui tua
Liina tulnud oli, tuppa j . n. e. koif, kõik, kuidas
korra sündinud on.

Hõbe pruut waatab wesisle sillmadega oma
peigmehe otsa, kell ka pale läigib ja silmad
hiilgawad nagu — Iansul seal ukse läwe peal

,,Proua on lapsi trööstinud, Iansn jumalaga
jätnud/ seal kaswab männiku sein jälle elte ja
muusiku koor hakkab ühte loomulikku tükki man»
gima. — Liina Jaani istuwad sõna lausumata
sügawas mõtteteraga nende mõlemate, paNgedelt



ja sillmadest woib palju lugeda, kes wähegi
nende minewikku tunneb.

Moosekandid jääwad wait, männiku sein
wajub eest ära ja teine pilt ,,Liina elu lõust"
awaldab ennast.

,,Ioe kaldal aasa peal wösandikkus hüppawad
ja mängiwad tütarlapsed heledas riietes, l i l l i
ja sudi paeldega ehitatud, pea lauldes ringimängu
tehes, pea põõsastiku ümber sabaraku tantsus: —
Auroora oma sebradega, kelle seas ka walitseja
Liina. Kaldal juhiwad Otto sobrad laewakest,
mis Iansu talle linkinud, joe woogudel. .Noor
härra" tänab ,fepa poega/ fee annab wastnst
— kõik, kõik, kuidas tõesti sündinud.

Ja nõnda ilmutab ennast üks pilt teise järel,
kn i das Liina seda ise lirrja pannud — mu ida
mõne muutusega, lühenduse ja lisaga, kuidas
just üks näitemäng seda tarwitab.

Seal kõnnib Liina oma sõbraga Auroora
hauale — seal kuulab ta sepa isa jutustust
wanast ajast ja näeb oma isa mütsata, käed
selja peal ristis mõisa härrade taga käiwat —
seal trööstib ta linna kiwi hoowi peal oma walge
peaga Annat linna elu üle ja saab — Frie-
drichist sügawast mõtetest äratud . . . . Wöerus«
pidu Anna wanemate juures — hirmus hale
leid tee peal — Siis Wöeruspidu Friedrichi
wanemate majas: seal pidu rohilises, pall ja
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kurw lahkumine. — Kõdu: wöitlemine Auroora
haual, metsas hallikal — jumalaga jätmine
Prouaga. Weel kord linnas, siis lühikene pilt
lodusest elust, noore mõisa sakste teretamine,
Liina piUkamine, lapselik teenimine wanemid —
kõik, kõik naewad Jaani Liinat oma sillme eest
mööda minewat, ja nii elawalt, nagu sünniks
fee ioesti kõik weel uuesti, mis nad juba korra
läbi elanud. — Nende südamed on fngawaste
liigutatud, nende silmad ujuwad tihti pisarates,
Ka wanakefed nende korwal ei sa muud, kui
piihiivad ühte puhku fillmi.

Aga kõik teised paarid ja noored inimesed
imetlewad ja kiidawad ilmotsata, ja küsiwad üks-
teiselt: kcs ometegi need kunstmängijad olla,
ke6 seda näitemängu nii arwamata ilusti jõud-
nud ära säädida: kõige tema platside, wallguse,
riiete, muusikuga ja mis sinna juure aga tarwis
minna. Sest kõik on ja la nii kuidas kord ja
kõhus walitsedud, ärafäetud ja mängitud, et ime
pealt waadata on.

Ja, kes siis need kunstmängijad õieti on? —
Wastus selle peale paneb küsijaid weel koguni
imetleme. E t : Jaani ja Liina omad alamad:
talu peremeeste tütred ja pojad, koolmeistreo
omi lastega ja — noh, eks saame pärast kuulda,
kes weel — ncod kunstmängijad piawad olema,
seda ei tahtnud keegi heaste uskuda. —
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, , I a h / ütleb sepa isake weel wahelt teiste
imetlejate sekka: ,kus oli ii5 aasta eest tagasi
Eesti muusiku koorist kuulda, wöi näitemängust
näha? Kui mull sell ajal mõni tark oleks ette
kuulutada tahtnud, mis nüid mu körw kõik
kuuleb ja silm kõik näeb, ma oleks talle jäme»
oaste wastanud: Wait, oleks ma ütelnud, sellest
maha muljutud rahhwast ei tule ilmaski enam
niisugust öist päewa wallgusele. — Ja, kust siis
nüid need õied ometegi on tulnud? kas rahwas
on Jumalast ehk täitsa uuesti loodud?<

»Iah, wa lang/ wastab seal Liina isa
temale .muidugi on fee uuesti loodud rahwas;
prii pöllwes, koolides ületzse kaöwanud noor sugu
wana kannude noored wösad oie nuppudega
käetud — Päris õitse aeg tuleb ikka weel, mida
meie wanad silmad küll enam näha ei saa!"

,,Aga ometegi meie laste lapsed, ikfa meie
sugu, lang, sellepärast wöime meie juba nüid
ennast selle üle rõõmustada ja tänuga wa taewa
taadi wasta hauda minna, kui ta seda pärib;
meie silm on juba küllast kallid assju näinud —
ütleb weel sepa isa, kuna juba jälle männiku
sein kaub ja — weel üks pilt ennast awaldab.

.Jaani tu l i , Jaani tu l i ! " kõlab korraga
suur kisa. Muruplatsil, männiku musta müüri
serwal põleb ju risu hunik lati jala ümber ja
tema otsas törwa pütt: suitsu pilwed töusewad



sädemete tahtiga, tule kuulid nilpsawad halli
taewa poole. Mu ru l huugab torupill ja kääksub
siasink, noored mehed keerutawad neiudega laba
jallga ja wanemad mehed hüppawad, sini käel
woi õlle kann peus, hoiskades ja trallides tule
paistel. Eemamal konniwad mõned saksa riides
inimeste salgad juttu westes ja naerdes.

Aga — mis otsiwad meie pruutpaari silmad
tulest korwale? mis sihiwad nad sinna selle
üksiku kase alla? — Waat seal seisab ju üks
hele neiu kuju n i i üksinda, ni i wagusi. Praegu
läheb salk saksu temalt mööda, mõni neist waatab
üle ola kase poole, muidu üks ainus meesterahwas
kergitab arglikult sinna poole oma mülsi. aga —
keegi ei lähe talle ligimalle, ei kutsu üksikut oma
seltsi!

Jaani tul i hakkab wähenema, inimeste lust
lõppema, üks salk teise järel platsilt kaouma,
künni — wiimaks neiu kuju kase all weel üksinda
oma köha peal seisab. M i s temagi siis weel
seal seisab, kui kõik teised juba ara läinud?

Ah, waadake, ta näitab wäga kurw olewat!
ta pühib oma sillmi wallge tasurätikuga, pöörab
häkistenäukase poole, toetab ennast puu najale j a —
hakkab wäga luksudes nutma. — Kõige waata-
jatele tuleb hale meel ta üle; Jaan tommab
Liinat oma rinna wasta ja surub omad pölewad
mokkad tema wallge otsa esise peale.



— 18 -

Seal seisab korraga üks sirge noormees nutja
neiu körwal kase all, kummardab ennast tema
poole; neiu tõstab pea ülesfe, waatab nooremehe
otsa ja — langeb oma igatsedud sobra südamc
wasta. —

.Arthur/ hüiab Liina tasase häälega.

Noor paar kase all hakkab teine teise raest
kinni ja — aasa poole sammuma, Peagi, wa-
juwad neile männikust inimeste paarid ja salgad
järele, künni suur pikk rong sündinud.

Männiku takka aga tõuseb sellge Jaani
paike purpur palel, kui noor neiu omast sängist
ja walab oma wallgust, mis kõik kunstlikud
wallgused ja tuled ara häwitab, üle öitsewa
maa pinna, röomsa loomade ja inimeste laste
wällja.

Nong liigub höbe pulma paari ligimalle.
Liina sihib polewa sillmadega warisewa uuldega
neiu peale, keda tema poeg Arthur käe körwal
omi wanemate ette toob. Sinna jõudnud langeb
noor paar Mwi le ja — .Arthur" palub wällja
sirutud kätega: ,Õnnistage meid!" —

Liina hüiab warisewa häälega: Auroora!?
SeNsamal silmapilgul astub rahhwa salkade
seast, mis noore paarile männikust aasale järele
tulnud ja nüid nende ligidalle seisma jäänud,
üks sirge lehaga mees kui Apollo, aga peenikese
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kahwatanud pale ja juba halli karwadega musta
habeme ja juuste fees, just Auroora fclja taha.

,,Liina," algab ta sügawa mehise häälega,
,ka mina, Otto v. D-, sinu wara kadunuo söbra-
taari Auroora wend, palun oma tütrega ühes
nouus: ..õnnistage meic lapsi!" — Liina ja
Jaan, minu lapse polised mängu sobrad, mind
on elu kibeda koolide läbi widanud, mult palju
wötnud — ka minu abikaasa! — aga mulle ka
mõndagi annud.

Ma olen woitlenud, küll mõnikord ka ilma
tundmata wara eest — aga siiski wiimak-Z wöidu-
meheks jäänud: — ma olen armastust ja auustust
ka Eesti rahhwa wasta omas südames elusse
tõsta ja tugemaks kaswatada jõudnud. Ja seal
juures on mull mu tütar, mu ainus laps,
kõigest suuremaks toeks olnud, aga: teda on
jälle teie po ja armastus toetanud ja õpeta-
nud. Kuidas, mill wiisil see kõik sündinud ja
korrda läinud, seda räägime pärast oma keskel
olles kõik läbi.

,,Nüid wöta wcel, siin hulga rabhwa ees,
minu sõnade toetuseks, üks weikc ohwcr teie
Alexandri-kooli heaks wasta." Neil sõnadel
tommab ta weikse karbikese põuest wällja ja
surub seda Jaani peusse.

,,Saada, armas Jaan, seda teie aimu
Merandri kooli eestseisuse kätte ja ütlc temale
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ka minu, ühe Saksa mõ isn i ku poolt tuhat
palju terwifid! Ütle temale: et ma südame
põhjast jöuudu tema armastusele oma kalli lapse
wasta soowin, ja et ta seda armastust iialgi
rumaluse, tigeduse ja kadeduse solgi weede
läbi külmemaks loputada ei laseks. Jah, nõnda,
kuidas mina oma emakeelt hinge põhjani armastan,
nõnda soowiu ma ka Eestlastele, et ka nemad
oma kauni emakeele jöuudu ja täit ilu ara
tundma ja maitsma saaks.

Lima on juba ammugi omad lapsed oma
südame wasta pigistanud. Nüid istub Auroora
tema polwel ja toetab oma kultse lokkidega
peakest tema ola najale ja Arthur seisab tema
korwal ja hoiab, rõõmust läikima näuga, Auroora
wafaks kätt oma mõlemate peude wahel.

,,Iah," ütleb siin Jaan, Otto von D. ümber
kinni hakates, seda meie ka äratundma ja maitsema
saame, sest: ,,ajafammusi omi toimetustega ei
pia keegi rahwas, keegi seisus kinni! kui ka
waew ja riid inimeste rammu ja wara uorgastab
ja tautab ja üksinda ühendus ja armastus
tugewaks teeb ja kosutab!"

Kaunis ja liigutaw on pealt näha, kuidas
need kaks suurt sirget, kõigest ümberringi auusta-
tud meest teine teist suuandmise all oma mehise
rinna wcista röhuwad — ennast igawese söbruselle
ühendawad. Neid kaitseb ju ka üks keiser, neid
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toidab üks maa, miks pimvad nad teine teist
'vihkama? Ka uks Jumal, üks amet on i cil,
mis piab neid siis teine teist halwaks pida a
undima? Ku i ka üks te ise ö i i g u s i , m i s
loomuse ja w a l i t s u f e fäedused ta l l e a r a
m ä ä r a n u d , kesta laseb, üks teise ö i i g i d
P ü i d m i s i ka auus tab ja toetada pü iab —
niisugust inimcslikku kõhust saawad Jaani Otto't
teine teise wasta wistist ikka täitma.

.Nad elagu, elagu, elagu!" kõlab seal aasa
täielt muusiku koori ja inimeste hääldega, et
männiku põue pörab ja watzta kõlab.

Päike paistab soojalt sellge taewalt, maa
Pind särab öiedes ja kaste pärlite ehtis, kõik
loom hingab priskes elus.

Taewa Taadil pole wistist mitte paha meel.

Männiku paremat kätt ferwal, hommikuses
õhkus, tasa laenetawa, löhnawa rukki põllu
äärt mööda, keerleb jalgrada suure postmaantee
poole. Seda rada mööda konniwad kergcl
sammul kaks neiut, teine teise kaenlus, Jaani
tule platsilt suure tee poole. Hõbehallid wihma-
mantled katawad kaelast jalatallani nende sirgeid
kehasi. Ühel lehwitawad kultsed lottid weitse
walige ole kübara alt ohu laenetal, lrisel ripu»
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wad mustad patsid niisamasuguse kübara alt,
fellga mööda maha. Ja nende naud? — küsib
ehk juba mõni kannatamata noormees. Ja
nende naud särawad muidugi terwise ja nooruse
oiides. Aga mis neid nägusi weel mete armsaks
teeb, on: et nende peal waimu kõigest kaunim
elu ilmfüita olekus laenetab. Weel kui praegust
kultse juuötega omi sinisillmade läiki teise sõstra
silmadesäraga kokku langeda laseb, lööwad mõle-
mad sillmade paarid kui päris taewalikku wäUkli.

,,Maarja, ütle ometegi, kas see kõik ilmsi
oli, mis meie täna öösi nägime, woi oli see
muidu unenägu?' küsib simsilmiline teiselt, kelle
wallge otsaesine juba rohkemaid ja sügawamaid
mõtete toosid awaldab. — ,,Mu!dugi oli fee
ilmsi, armas Eewa/ wastab küsitud oma noorema
õele. Jah, oed on nad, jume kui ka waimu
poolest. , I a tänu olgu kõige hea waimudelle,
kes meid ni i imelikult selle nähtuselle juhtinud.
Just siin ligidal kõrtsi juures pidi meie wankre
rattas kätki minema, just siia männiku poole
pidime meie wahe aja fees, kui Ado seppa
nouudma läks, jalutama tulema. — Oh, Gewa,
kas sinu süda ka mitte üsna uut elusse ärtamist
ei tunne? kas sinu waim ka mitte korraga kui
ühe paksu kätte alt wallguselle ei ole pääsnud?
M u l l on, nagu: sammuks ma alles täna esimest
korrda kodumaa armsal pinnal, nagu oleks ma
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alles täna öösi päris sugulasi leidnud; nagu
oleks mulle korraga tugew kanls lõige maailma
mõru tuulde wasta ette kaswanud! Jah, alles
täna tunneb mu süda seda onne: ühe prii
rahhwa liige, wabat rahhwa laps olla!'

.Maarja, sa oled ka minu tundmisi worrmi-
desse tallanud, ka minu läbisegamine lendawad
mõtted woori fäednud, neile kindla põhjuse alla
Pannud, nagu sa seda ikka tecd. — Aga, Maarja,
ärgem ka meie enam niisugusest elust eemale
jääme, nagu ta meile ennast selle Jaani pidul
awaldas, katsume ka meie tulewikkus mõndagi
liiwa terakest .oma rahhwa edasi saamise teeraja
Paranemiseks' kokku kända. Selle tarwis ostame
eneselle aga kõhe ,,Liina" eluloo ja ka Eesti
ajalehtisi, kust meie oma rahhwa pölwe ja
püidmistega tutwaks saada wöime. Tõesti,
üsna häbi mull, et siiamaani weel nii tinmste
sillmadega elanud oleme, weel nii midagit oma
rahhwa käsuks teinud pole!^

,,Ia, armas Gewa, kuidas wöisime nägewaks
saada, kuidas ennast niisuguste asjadega tutwus-
tada, kui meie terwe kodumaa nurk alles kott
pimeduses elab? meie walla rahwas ennast weel
mingisuguse rahhwaliku pindmisega waewa? weel
mingi ajalehti lue. Ja — meie ju üsna puhtaks
Sakste liikis elame!«
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M a a t a , Maarja, seal istub juba Ado pukil
ja hoiab ohju nii nukra näuga pönewil peus,
nagu oleks tema kallio körwid teda tea kuidas
pahandanud. Tõttame, ka kõdune rahwas ootab
meid wistist juba suure igatsusega.

Ja neitid ruttawad edasi, on peagi Ado ja
lorwioe juures, silmapilk ka wankris ja Ado,
kelle nägu nende lahke andeks palumise läbi,
ct teda ni i kaua oodata lasknud, ennast jälle
naerulisekö muutnud, plaksutab piitsa jaümargused
hobused lasewad trappi, et wanger kui muna
koor mööda libedat postmaanteed edasi weereb.



II.

Wihhma kallab kui surnud kassi peale maha,
wee lombid kaswawad öue peal, pardid lobista«
wad neis päärtsudes, nagu oleks neil tea mis
õnnelik saagi aeg käes. Suure Nurme mõisa
omanik pistab oma halli pea laheda näuga oma
toreda maja aknast wällja ja laseb omi terawaid
sillmi üle omi laia rohiliste pölldude käia.
.Tann Jumalale," ümiseb ta iseeneses, ,,et ta
niisugust kaUist wihhma annab! Üsna fillme
nähes sirgub w i l i üles poole.'

Aga laseme meie teda omi polldude üle
rõõmustada, lähme meie parem mitme kauniste
ehitud suurde tuadest läbi, ühe weikse tämbritesse
ja waatame ja kuulame, mis siis seal kõik
tehakse ja sobistafse, sest seal elawad ju meie
tuttawad Maarja ja Eewa, ja — on ju raamatu
kirjutajal kui ka lugejatel see öiigus, ka kõigest
salamad nurgad, ka kõigest sügawamad südame
köhad läbi luusida.
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Ai , kui kenaste kammbrikene sisse fäetud on!
just kui päris puppade kastikene. Sinawad
seinad, lumi walged kardenid, läikiwad Peeglid,
poleeritud lauad, öötsmvad toolid, lohnawad
roosid ja tillid, kaunid gipsi kujud, raamatute
niulad, kirjud põranda tekkid, köik, kõik nii
ofawaste iga üks oma oiige köha peale saetud,
et tunnistama piab: siin sees elawad waimud
on kunsti ja ilu tundjad.

Aga — mis fee on? mis wöerad naud on
meie tutwad neitid endalle täna ette pannud?
kus on nende rõõmust läikiwad paled, wäUku
lööjad silmad jäänud? Mis tähendab pealt
Maarja kahwatand jume? Ah, rööm ja kurbtus,
teie kaksikwennad, ka noorde tütarlaste elu
teedel piate teie käsi käies kõndima, ka sealt ei
woi sina sillmade wesitaja oma wennast maha
jääda!

Maarja istub ühe kirjutse riistade ja
raamatutega käetud laua ääres, parem käe nukk
laua peal, pea peut wasta tuetatud, wasak käsi
wallge taskurätikuga rüppes, luna tema suured
silmad, täis walu ja ahastust Gewa näu küljes
ripuwad. Eewa istub tema ees ja lueb üht
kirrja, seal juures rutuliste hinge tõmmates ja
wahete wahel huides: Inetu! pölastaw! — Ja
— seda piab sinul?, Maarja, sündima, kes sa
nii truu, nii puhas, nii alandlik omas armastuses
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olnud oled! Wiimfete sõnadel wiskab ta kirja
laua peale, tõuseb püsti ja hakkab rahutumalt
mööda tuba kõndima — täna suured silmad
mustjad sinised ja wiha jättendades.

Et meie ometi aru saama hakkaksime, mis
siis õieti neitite rahu ja röömust waiimu nii
rikkuda on woinud, wbtame laua peale wisatud
ki ja lueme. Seal seisab:

Armas Maarja!

Haleda meelega wötan täna sule napude
wahele, et sulle hulga aja pärast jälle korra
kujutada, ja mis? üsna kurrwi assju! Ja —
kuidas? mis sõnadega pian, woi tohin sulle
neid üle pea arutama hakama? — Sa saad
mu peale wihaseks saama ja mind ehk üsna
halwaks pidama, kui sulle kõik, mis praegust
mu südant koormab, wällja saan ütelnud:
aga ometegi olen mina üsna ilma suita seal
juures, et meie õnnele korraga nii suured
äppardused tõusnud.

Jah, armas Maarja, mis aitab, et sõnu
wcel korjan ja assja muidu pikkcndan, öeldud
piab wiimaks ikka kõik saama, sellepärast tea:
meie onn on lõppemas. M u armas onu ja
ühes ka kasuisa pole sugugi meie nouus.
Kui taNe, sinu soowimise peale, meie armas-
tust ühel waiksel õhtutunnil üles tunnistasin,

Maarja ja Iewa. 2
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hakkas ta kõhe mete plagama. >Kas fee on
su tänu! ' käristas ta, ,,et sind su wanemalc
surma järel oma lapseks wotnud, sind koolita-
nud ja meheks kaswatanud olen, et nüid
minust hoolimata enefelle avmukese walitada
tahad? sellest minust ni i põlatud talu soost
kes nüid oma seltside, ajalehtide, raamatute
ja tea mis wecl kõik! läbi ni i upsakaks läheb,
et enam meie, temale Jumalast saetud ülema,
Saksa rahhwa walitsust ja eestkostmist, juhata-
mist sallida tahagi. — Oleks mina wecl üks
muidu lihtlabane sakslane, ehk paneks ma
niisugusest sooseltsi ära soUkimifest ni i tähele,
aga mina olen üks kirikute ülem, üks prauski,
ja on minu eeswanemad Jumala preestrid,
kirikutc walitsejad olnud ja piad ka sina, minu
wcuna- ja kasupoeg meie jällgedesfe astuma.
Peale selle olen sulle juba lsieneses ühe sinu
wäärilise neiu walitfenud, keda sa küll wötma
piad, kui — ülepea minu suure wara pärijaks
saada tahad.

Waata sedasi, armas Maarja, tormas
minu kasuisa hulk aega edasi ja ei wotnud
minu wastarääkimisi kuuldagi. Wiimoks paris
ta minult, et talle käeandmisega lubama pidin,
su l l e m a h a k i r j u t a d a .

M a loodan, armas Maarja, et sina kui
üks targa pea ja wahwa südamega neiu ära



tundma saad, et mina ju teisiti teha woinutki,
ja mind sellepärast mitte wihkama ci saa
halkama. — Tänan siud siin wcel korra selle
onne eest, mis mulle siiamaani oma armastuse
läbi linkinud oled ja palun mind mitte üsna
ara unustada. Jumal antku sulle ka pea ühe
teise ilusa peiu, kes sind aga ka omaks abi-
kaasaks wötta tehib.

Jää jumalaga! ja ara kurwasta mitte
wässa palju!

Sinu
sind ikka wccl armastaja

A. Lindenthal.
W. 18^.

Tõesti, Cewal on ougus kurjustada! Inetu
ja põlastamise wäärt on !ee kiri küN! Awaldab
temast ju, nii neiti oma südame tundmisest
h^limata wiisil. kirjutaja kerge, arg ja ära-
andja, kui ka tema kasuisa tore. armuta ja suure
'valitsuse himmulinc waim^ et ka meil selle üle
hari püsti piab tõusma.

Kui Eewa möui kümmend korda tuas edasi
tagasi kõndinud on, jääb ta kurwa, küsija sillma-
dega Maarja ette seisma. Seda, oma tallist
öde, oma kõigest truumat, ustawamat sõbra»
taari fui ühte korraga külmast ära lvöetud,
uärtsinud l i l l i öit öhtusc kaste helmetega niisu-



talud, onia ees nähes, nonkek ka tema süda
korraga ara. Ta wiskab omad käed öe sarla
ümber, surub oma su» tema kahwaland uulde
peale, rõhub oma südant tema südame watzta
ja - inilu minutid wo>)lawao' öcdl' pisarad kui
fuuma hallikate weteiMned ühte kokku.

Ja — kas fee ehk muidu silmawiiraotns
on? woi — öötfuwad seal ka tõesti inglid, lui
õnnistusele lautatud kätega ja salaja laulu salmi
pälle ridasi nende kähe inimeste laste peade peale
wällja kallates, nende üle? —

,Ära lurwasta, Maarja," ütleb wiiinaks
Gewa tasase häälega, .mina jään sulle tiuuiks
ja ci taha enne finn könvalt nihkuda, kuni sina
jälle õnnelik oled. — Ka oleme ju Jaani õhtust
saadike päris uue elu tee üles leidnud, kus peal
nüid eksitamata maimu jomiga edasi sammuda
wöime. Armas Maarja, ehk wcttiöti Jumal
sult just sellepärast selle — kcrgemeelelise armukse
kes sinu armastust tõesti mitte wäärt pole
olnud, et tema meid meie ettewötmistcs ci
takkistaks?!"

Pölewalt sulgub siin Maarja rääkija f«u
oma suuga kinni, aga tõstab oma näu peagi
M ? üles poole. Silitab oma wallge peenikese
laega õekese kultfid keerulifi juusid tema wallgc
sileda otsa esise pealt ara, waatab sügawaste
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tema armastusest ja truuusest läikiwa sillmade
põhja ja ütleb siis sellgc häälega.

,,Sul1. kallis Gewa, lvöib milmeö tükkis öiigus
. ^ olla, sellepärast matame seda kmrwa sündmust

omi südamete salakambritesse ja ära räägime
temast ilmaski enam. Hakkame ka tõesti üslta
uut elu elama. Tööd ou meil juba armsa

^ . ema köriral ikla küllalt olnud, kui weel aru

hakkaine. saama, kuidas ka omi waimu andide
woi muude jöuudoga ta oma rahbwast teenida
wöiksimt', saa meic aeg meill? wistist mitte ia.a>
waks luincma, saa meie wistist mitte õnnetumad
olema. - Et aga mina seda sallima piaks, et sinu
öun ka minu õnnetuse läbi rikutud saaks, sina,
kui üks auus armastaja ja armastatud mees, t>s
siud tõesti õnnelikuks woiku teha, sind oma kör.
wale lutsuks, minu juure närtsima plaks jääma,
ei, seda tohi sa minult ilmaski pärida!"

Seal tahab Oew-l milagit wasta rääkida,
aga Maarja paneb oma käe tt'ma suu peale ja . . .

Lapsed, kus teie, täna ometegi jääte?!"
hüial, ema hele hääl korwaliscst lambrist.

Silmapilk on Eewa jälile peal, pce l̂e ees,
tus ta wallge tasurätikuga wecl wiimaseo pisa^
rate jälled paleedelt ara pühib. Uksest wällja
nliuneö hüiab ta weel MaarjaNe tagasi: Jää
aga sina, Maarja, peale siia, küll mina üksinda
ka walmis saan!"
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Ni i kui aga uks ära mineja öe tagant finni
on kukkunud, langed Maarja pölwili maha,
sirutab kässa taewa poole ja pisarad woolawad
uue jöuuga, nagu oleks nad muidu ühe tammi
taga tagasi hoitnd olnud. Si is laseb ta omad
ristis käed tooli peale wajuda. pea nende peale
ja — meie ei kuule t'ast enam muud, kui tasast
luksumist.

On ka aeg, et ka meie teda omi raske südame
woitlemistega üksinda jätame ja — (^ewale järele
tõttame, kes praegust lööki jõuab.

,,Tere hommikust Maie, tere Liisu," teretab
ta sinna sisse astudes lähedaste tüdrukuid, kes
tema tenvist nii röömfa näuga wasta wölawad,
nagu jagaks ta neile tea mis tingitusi. ,.Eo,
tuli põleb wurinal pliidi all, wesi wurab katlas.
Tänan teid, head tüdrukud! saan kohwi nüid
ka wecl oiigel ajal walmis, et täna küll natukene
kauemiue lambrisse jäin, kui muidu. Olge nenda
hea, Maie, ja ulatage mulle kohwi mashin . . . !
mis see on? ka juba füed sees ja wurab tiia.
Tänan, tänan!" —

,,Aga neiti Eewa, muidu on teie külgiö
tüll kõik ilus ja hea, aga see ei kölba, et teie
meid, omi tüdrukuid ikka nii palute ja tänate,
et meil üsna häbi on; ^ ei tee ju meie muud,
kui seda, miö meie lohus on. Jätke oiete seda
wiisi üsna maha!"



,Soooh?! noh hea küll! eks siis õpetage
mind, kuida teie tahate ja soovite, ei ma teid
taritama ja mis käredaid sõnu ma teile kõik
ütlema pian. —

,,AH käritama - käredaid M u ütlema —
ah ei, neiti, seda teie ei moistalsitcki ara õppida ^
olete la meidki juba selle tarwis liig ara mõni-
tanud, et — kärilamift ja käredaid sõnu rnam
kannatakski.' -

,,AH, ah!" naerab seal Eewa, .siis ei wbiks
teie ka enam saunatada, kui mina teid ei paluks,
e<;a tänaks.*

,,On ehk ka tõsi," armas neiti, ütleb Liisu
leiwa wauni juurest sekka, «fee rõõmustab ikka
küll la ühe teenija südant ja kerqitab tema tööd.
kui tema hea tahtmine seal juures ka tema üle-
matest ära tunnukse ja lahedusega wasta woetakse."

,,Ia, Liisu, ja. rõõmustan ometi ka unna
ennast, kui minu armas ema minu toiinetu
rahul on ja mulle neude eest mõne hra
ütleb. Sellepärast, Maie, laseme parem jälle
kõik wana wiisi juure jääda, ja palume ja tä-
name ühte teist, kus süda ja mõistus meilt seda
pärib, ning meid seda tegema sunnib,'

.Minugi pärast siis, ueiti," ütleb uüid Maie,
kes punaste paNge ja hiilgawa Minadega l5ewa
otsa waatab. Teil piad ju ikka öiigus jääma,
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sest teie seletate ju oma assja alati nii armsal
wiisil ära, et room seda kuuldav —

Seal läheb köögi uks, mis oue käib, lahti
ja kolm sirget noorim eest, wihmast märgas
jahimeeste mundrites, püöfio öladcl, astuwad ühe
teise järgi sisse.

,Aaa! — tere hommikust õekene!' teretab
esimene — saksa keele — kelle juukstest ja silumist
ka kõhe ära näha, et ta neiti wend on.

,,Tere hommikust, kullake, kas juba pruukost
walmis? Oleme õieti mehe moo^i näljased!" —
Seda ütteldes tõttab ta isi edasi tuppa.

«Tere hommikust, preili!" teretab teine tumede
pölewa silmadega ja kähera musta juuste,
priske näu ja tugewa lehaga noormees, Gewa
ette astudes ja talle kätt pakkudes. «Teie wend
on päris üleanelu, et ta kõigest enam andeks
piaks paluma, et siit sisse tulla oleme julgenud,
teid ehk teie tallitustes eksitades, hakkab ta
kõhe süia pärima!" —

Kui see noormees. 8tuö. M-. Walter Löwcn,
berg, kes oma sõbral, Leo 8tt,<l. t,I,Lo!,, mõneks
päewaks woersiks, Eewa ees seisad, tõuseb möle^
mate noore inimeste pallgedcle puna, mis a.̂ a
Eewa pallgelt jälle pea ära wähcneb ja selle
asemel tema nägu, ka peenikesed mokkad ära
kahwatawad. Seda tähele pannes, kaub ka
Löwenbergi pallgelt suurem puna ja röömu
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asemel, mis esiti tema sillmis läikinud, joonib
ennast kmwastus tema elawa näu peal.

,Aga — mis teil wiga on, preili Gewa?
Kas ennnst nuie üle nii wäga pahandanud olete,
wöi?' küsib ta pallija armuliku häälega.

,,Gi, ei, Woldemar, ütled seal kolnias, nõrga
keha ja lõhna näuga, mille peale juba walu
joonest näitab ülestähendanud olcwat. , E i , ei.
Woldemar, pahandanud ei ole Eewa ennast wistist
mitte — nii äkkilife meelega ta ei olegi. Äga
teda piab üks mure koormama. Kas ehk minu
cousine Maarja mitte üsna terwe pole? Viinu
rehnungi järgi pidi imgu täna tema kohwitegimise
hommiku olema? —'

,,Sull on öiigns, armas Hans/ wastab Gewa,
oma tädipojale lähedaste kätt andes, .Maarja
on täna natukene haige — meie pole öösi mitte
heasti maganud — tüll aga jälle pea raiemaks
saab. Nüid paluks aga ennast kohwi joomisas
cttewalmistada, lauud on pea käetud.* —

.Tänan, länan," ütleb nüid Valter L.
jälle röomsa näuga ja hakkab Hans P. kacnluöfe,
seda kutsudes: ,,Lähme, lähme! teeme oma toilctte,
et meie ilus ja lahe perenaine mitte pärast
kohwi lauudas meie peale ootama ei piaksV
Wiimfete sõnadel astuwad juba mõlemad uksest
läbi tuppa.
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Üksinda jäädes käib Eewa näu üle päris
walu wärin. Ta surub mõlemad käed silime
peale, pea aga näitali ta omi tundmistest wöitu
saanud olewcit, wotab käed sillme pealt ära ja
tema nägu paistab jälle wanas lahedas olekus,
kui ka mõne karwa wäart walkjam, kui muidu.

Poole tunni pärast istub terwe P. perekond,
üksinda Maarja puudub, kohwi lauudus. Ülemal
laua otsal maja isa emal, ema körwal Eewa,
tes laheda wiisiga kohwi tassidesse walab ja
lauudkontsatele kätte jagab, tema körwal Hans.
Isa korwal Löwcnberg kui wöeras ja tema körwal
Leo. — Üsna imetlemise wäart näha, kui iihe
näulifed ema, tütar ja poeg, muidu et ema
wauema näu, paksema keha ja juba mõne halli
karwaga, mis aga siiski tema heleda juusktest
wähe wällja paistab, peas, kuna lapsed alles elu
Ma i täies oiedes särawad. — Isa näu mudel
ja silmad — juuksed on tall juba nõnda hallid,
et enam nende endist wärrwi ära tunda woi,
aga tuletaivad wanemat tütart Maarjat meele.

Kõige lauudkontsete kõrged, lahedad otsa esised
awaldawad mötterikkaio waiimusi, nende suured
silmad, olgu nad sinised, wöi mustad, puhtid
sügaivaid südame tundmisi. Toeste, nende sekka
oleks lust maha istuda! Wähe on ju nüitses
külimas, riidlejas maailmas niisugust südant
soojendajat, meelt rahule meelitajat, waiimu



röomsa elule auuduwat pesakest leida, kui siin
äratunda on — ilma et seda keegi just sõnadega
pruugiks ülestunnistada.

Ja ometi on selle weikse seltskonu.1 liikmetele
ka igal ühel omad isearuldased pindmised, elu
põhjused, mõtete wiisid ja weel mõnda muud,
mis neid ühe teisest lahutada, ühetelse niastaliseks
teha wöiks, aga ^ neid siiski mitte ührteisega
riidlema ei aja. Eest siin auustab iga üks
teise mõistust, teise tundmisi ja tahtmisi, teise
häid omandusi j . n. e. — Aga, mis nii palju
ette ara seletame, eks meile aegamööda nende
teud ja olemised tõik isi ara näita, missuguste
wa im i l l i s t ega siin tutwaks saamid oleme.

Kui noored mehed omi jahi juhtumisi,
wihmase ilmaga, kus nad mitte ühte linnu poju.
kestki maha lasta polnud saanud, mis üle stewa
ennast rõõmustab, naerdes ja nhle teist pilkades
ara jutustanud on, tussil) korraga isa Eewat:

^ ,,Äga, Kewa, nüid jutlusta meile ometegi
ka ükskord teie Jaani öösisest juhtumistest ja
nägemistest täielikult nMja, siiamaani oleme
meie ikka muidu tükkati kõigest nende iluasjadest
kuulnud, mis teid Maarjaga nagu üsna teisteks
inimesteks näitab muutnud olewat. Käite mõnel
tunnil nagu päris prohwesforid tõsiste naude,
krõmpsus otsaesistega ümber, ja täna näitawad

^ juba lood üsna imelikud olewat, sinu nägu on
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ka korraga nagu kümme aastat wanemaks läi.
nud ja — Maarja — tulegi enam omast lambrist
wällja. Si in piawad wägewad asjad walilselna
— kerged asjad minu alati rõõmsad, lusti tujulisi
tütrid korraga nii tõsiseks teha ei woinud.
Seleta ometegi, Eewa!* —

,^a, armas isa/ ütleb Eewa, jälle natukene
wallgemals minnes, .sull on oiigus. ualja asjad
need ka ei ole, mis meid Maarjaga nõnda
mõtlema pannud on, meid seest poolt nagu
puhtaks uueks loonud."

,OH, oh!" küsib seal Woldemar L. uagu
ehmatades, ,,kas siis kõige endiste südame tund-
mistelle otsa peale teinud, neid lö i k i llucdc
wasta ara wahetanud olete?"

Terwe lauudkond naerab esiti selle küsimise,
lui ka küsija imeliku kärsiku näu üle seal juuieo.
Onicti kui Eewa otsa waatawad, kelle näu iile
puna asemel, mis iga üts seal näha loodab,
kerge sala walu wärin käib, jääwad kõik wait
ja ootawad talt wastust, millega ta esiti natu.
kene wiiwitab.

,,Iah — jault küll" - wastab ta wiimaks
pikkamisi, nagu moltetcs ja räägib siis jälle
ivana wiisi edasi: ,sest ütle ise isa, kas fee pole
päris üle kõhus, et meie Maarjaga siiamaani
omi waimu jouudusi, neid teadusi, näpu osawusi,
mis teie, armsad wanemad, meile kõik koolides



- 37 -

ja kõdu külge kaswatada, õpetada ja harjutada
olete lasknud, ikka üksinda muidu isl-encse käsuks
ja rõõmustuseks pruukinud oleme? kuna suurem
jagu wacsest Vesti naisterahhwast alles suures
waimu wacsuses, kohmetand olekus, pool orjaja
pölwcs piab elama. Kas poleks meic kõhus
aga juba ammugi pidanud olema, neid, nu'ic
fuguöoesi igas aösjus, kus wähc wöimalik, aidata,
õpetada, juhatada, neil, kus seda tarwis, toeks
ja nöuuks ol la/

,Aga, armas laps," kusid ema imetleja
sartliku näuga, ,,mis tahate siis tegema hakkata?
Kas teil mind aidates mitte tööd ja toimetust
lülsalt juba pole?"

„Armas emake, kostab Gewa. e»na kätt oma
jun wasta surudes, ,sind aitaina saame meie
ikka, aga seal körwal wöib Maarja ka lüUalt
wecl lapsi õpetada ja wöime meie mõlemad,
üks ühel, teine teisel korral talu majadesse
minna ja seal sõbralikult järele waadata ja
küsida, kas ehk mitte kusagil meie iwuu wöi
alu tcmvis lähe. — Ja — noh, eks aeg saa
isc näitama, mis weel teha tahame, kui aga
mõistame ja jõuame.'

Tõesti ühe inimese möttrte uurijal, waimu-
tunniötajal olrks tänu wäärt tähele panna:
kuidas ennast iga ühe lauudkontsc nän peal isi-
tundmine ilmutab. — Isa näu pcal joonitawad
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ennast tõsised rahulikud mõtted, kuna ema nägu
kartlikka südame küsimisi awaldab; wend Leo
waatab nagu mõne tugewuse kautfi olsalt nõrga
rc pcale maha, kuna «tuä. Löwcnbevgi nägu kui
tormi käes lacnetaw mere peegel wällja näitab i
üksinda Hansu silmad läigiwad rõõmsalt, üksi
tema lõhna palgedclle töusewad roömu roosid
on ju tema wanemad waesed töötegijad, tcll
tihti abi ja nöuu tarwis.

,,Gewakene, õekene," ütleb seal 3el), ,,ei ei,
ärge hakake eneselie muidu waewasi olade peale
wötma, mis teie parast ara fanda jõua. Teie
kaswatamise wiis pole selle järel olnud, et suuri
tegusi teha woite. Ja - kõigeks armsamaks
meestele ja nende sillmis auusamaks jääwad ikka
need neiud, kes waikse waimuga kõdu istuwad
ja kõdust assju korral hoiawad ja mitte rahwast
enesest rääkima pane. Tahaks teie ja Maarja
mööda talumajasid kõndima ja talu lapse karrju
oma ümber koguma hakkata, siis oleks teie ka
lohe kõige maailma suus — '

,,Iah, sull on viigus. Leo/ aitab seal
Voldemar L. elawalt tõendada. , N i i peenikeste,
oma südame tundmistega naisterahhwalle, kui
sinu taunid öed on, ei passiks niisugune elu.
Nemad on loodud, kõrgema seisuste meeste
südame õnneks, nende majade auukroomks!'
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,,AH, ah / naerad Eewa heleda häälega,
,saan alles täna esimest korda kuulda, et ka
l i t t e r Löwcnberg alles selles wanas mõtte
wiisis kinni mässitud on, et: wacue naiöterahwas
klli üks Zrn li l l muidu selle tarwis loodud, et:
ta üksinda kas mehe wahwat rinda ehitaks, woi
— tema jalgtee rajal ära närtsiks"

,,Ei mitte, ei mitte nõnda! Teie ci saa
minust oiigeste aru!" katsub W. Löwenberg
seletada, aga Eewa ei wota seda enam kuulda,
waid palub:

,,Nüid saagu waidlemistest küll ja palun, et
mind, kuidas isa foowinud, meie Jaani öösist
juhtumist ükskord täielikult ära kõnelda lubatakse.
Alles selle järel ehk saate köik minu ja Maarja
fisispidist uuest elust enam aru saama."

, I ah kõnele, armas Eewa," palub Hans.
nagu tuleks temale selle kõne läbi lea mis önn.

,,Iah, kõnele! sunnib nüid ka jälle isa
Osiselt. Ja Gewa hakkab hõbe pulma rongist,
ilu tuledest, näitemängust j . n. e. juttustama ja
mida kaugemalle ta oma jutuga jõuab, seda
suurema waimustuse, seda kaunima südamesse
tungiwale sõnadega ta seda teeb.

Terwe lauudkond kuulab wagusalt nagu pühas
kojas. Kohwi tassid feisawad, mõnel pooleli
joodud, mõnel terwelt puutumata. Maie waatab
läbi köögi ukse tuppa, kas ehk saksad juba
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joonud, laualt ara läinud, et ära koristada
woiks; ema tähendab talle sõrmega, et weel
köökis oodata wöib.

Ikka sügawam järele mõtlemine hakkab ennast
aega mööda iga otsaesise peal ilmutama, ikka
heledam waimu tuluke igas silmas särama, kuna
kõneleja neilt waimustud nägu kui kullatud
hommiku päike iga kuuljalle wasta läigib, —
Waata, lugeja, niisugune on elu taewaliku
teedest tões t i waimnstatud südame kuju! Ja
wöin sulle wcel tõendada, et: mitte üksinda
noore neiti illis nägu niisugusest wainmstufest
weel ilusamaks, taewalikumakö kui ta juba enne
on, muudetud saa, waid et ka wanad krõmpsus
naud temast woiwad särama pandud, kui uuesti
nooreks loodud saada,

Kui E^wa oma wiimase liituse sõna Jaani
ja Otto li, D- ühenduse, rahhwa roömu hõiska-
mise üle, läikima sinisilmas üks parrel säramas,
ara öeldud saab. jääb tõik tükiks ajaks wait;
leegi ei tea, mis kõige selle kuuldud sügawa ja
torge assja kohta üttelda. Eewa aga waatad
nüid kui rööiuus woidumrcs küsija sillmadcga
iga ühe otsa — üksinda Woldemar L. sillmi
ei julge ta waadata.

, I a / ütlcb wiimaks isa, see on küll tõesti
üks nii isearuldane sügaiv ja suur asi, et tugcwat
ja sügawat järeluiötlemist lähcb, enne kui sellega
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sellge aru peale woib saada. Sellepärast tän.ui,
laps, selle jutustamise eest; ütleb ta wee!, juba
laualt ülesse tõustes ja Eewale kätt andes.
.Nüid piau la juba töörahhwa juure tõttama,
et loogu targutada saan lasta — ilm on juba
üsna sellgeks läinud. Kui ta homm^ni nii
ilusaks piaks jääma, kas siis kõiki noori härrasid
heina tallgusele wöin paluda?' küsid ta naeruse
näuga.

,Hea meelega tuleme, wäga hea meelega,"
wastawad talle kõik kui ühest suust, ka laua
äärest üles tõustes ja iga üks oma tooliga tua
seinade poole minnes. — Söögi eest Niie täna
kellegil meele tänada — südamed ja pead ou
täis läbisegamine wooguwaid tuudtuisi ja möllid
— iga üks tõttab, et üksinda olekut leiaks. ^
Ka Eewa tõttab, et Maarja juure saaks, talle
kõik teadustama, mis ta täna kohwi lauudas läbi
teinud. Gmal on ka juba rutt tallitusse saada,
kohwi lauudas on täna palju aega ära wiidetlld
-— mispärast ta aga toguni mitte kahju tunne,



III.

linna kaupmees Strauss ja muusiku
Fiedlcr oliwad aastal !8tt . . . ette wöt«

nud, oma Mardi päewa ühes koos ära pidada.
Sest et ühe nime ja teise proua sündimise pärw
ka auufa Lutheruse sündimise päewaga kokku
langema juhtusiwad. Nad oliwad seda päcwa fnll
i^a aasta suure wöeruspiudega määletanud, aga
iga üks omas majas, ja seda wiisi ei olnud
nad, et küll kõigest suuremad sobrad, ilmaski
teine teise röömu päewast osa wotta saanud.
Nimetatud aastal pidi see nüid korrda saadetud
saama ja W. linn ühte Mard i päewa näha
saama, missugust ta onne weel ci olnud näinud. O l i -
wad ju kaupmeesStrauss ja muusiku direktor Fiedler
linna kõigest rikkamad ja kuustarmastajad mehed
ja kui need mud omad kulud ja nöuud kokku
loid, wöinud ju muidugi midagit halwa wöi
näutumat ilmale sündida. Noh eks waatame
järele.



Mardi päewa ohtu on käes, pimedus katab
maadillma, ka W. linna, lelle uulitsatel täna
wankred aruldusel wiisil porisemas ja mantlit?
ja rätikute sisse mässitud inimeste salgad sosis,
tadcs ja tasa naeru kudistades ühest majast teisi rän-
damas on, aruldane maja on, kust mitte klaweri lo-
lin ja tantsu trall kuulda ei ole. Kahju aga, etkadedad
luugid enamiste nuuskru pillkadelle teed tubadesse
ära keelewad. Muidu mõned suuremad majad lase-
wad omi küünlatulesid uulitsa pimedusele wallgust
sätendada. Niisuguste majade aknate alla
koguwad aga siis ka uulitsa jömmfikad, hantwärgi
õppijad, kui ka teised waesemad inimefid, kes
rikkamate lusti ja roömu pealtki tabawad näha,
parwedesfe lolku. Kõigest paksemad parwed on
aga kaupmehe Strausi aknate all näha. Seal
on üks ilmrahutu liikumine ja tahisemine, übte
teist töuukamine ja wahete wahel ka kilkamine, et
wahtmeistritel wistist heagi tegemine, koiiki korra
päralt hoida. Aga laseme neid isi oma ameti
toimetustega läbi saada, läheme meie parem pidu
majasse sisse ja waatame seal kõik ligimalt
läbi.

Oh, wenikene! Silmad kustuwad esiteks
üsna ara. seda läikinust ja sätcndamist, kirrjust
ja läbisegamine olekut korraga nähes! Pea läheb
üsna uimaseks seda naeru ja jutu kisa ja köla
kuuldes. Alles aega mööda hakkab waataja
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silm ka selles kunstloomuses ühte plaani seletama
ja körw seda teele kõlinat kannatama.

Suur saal, siniwalgc seinde ja laega, särab
pea päewa wallgusel: wiis kullatud troonlühtert
— üks suur leset lage, 4 weitsemat saali nurrkades
rippumas — walawad wallgust ja nende all
outsuwad inglete kujud hobedalase tiiwadega ja
pakuwad naeratajate näudcga roosi kimbukesi ja
l i l l i waanikusi roömsa inimeste lastele alla maha.
Laest künni parketi põrandani ulatawad peeglid
kuldraamides, seisawad nelja aknale wahel, mis
uulitsa pool seinas, ja sarnaifcd, muidu weikfe-
mad peeglid ripuwad üle iga ühe tiiwukfe paari,
mille läbi körwaliste tubadesse mindakse. Alnatc
üle pilwitawad pitskardinad, mille woltide
wahelt amurcttid omi kelmi nägusi ja kähärpeasi
roosiöiede warjnlt wällja pistawad. Mööda
seina äärt feifawad laeni ulatawad palmi puud
ja mtsewad oleandrid, mille wahele ja ala kõik'
sugu wormilised toolid ja wällja ömeldud istmed
ära saetud.

Selles, nõnda ta ise mardi riides saalis woiwad
küll 100 mardi santi ruumi leida â seal pole
neid ka wift mitte wähem. Seal näitawad ju
toisse maailma rahwaste kujud löndiwat: Küll
habemikka Wenelasi, sameti mandlitega Hispaan»
lasi, kollasid Inglasi ja kera.e jalgsid Prantslasi;
küll kõrge kübaraga Tiroolasi, laia kaapidega



Ameeriklasi, fui ka tutpeadcga Hiinlasi; küll
pika patsidega Rooisi neiust, tähtetega käetud öö
tuninganasi ja lilliehtis aedniku tütrid. Kõige
aasta sadade riiete moodusi ilmutajad rändawad
seal ilksteisest mööda; milmet sugu imetnikka, kn
korsnapühkijad ja rööwli pealikud j . n. e.
kõige juma la te kummardajad jalutawad, kas
üksinda, wöi paaris, wöi seisawad salga kaupa
juttu westes, mis juures neid tihti möni üleanelu
bajatfo, oma piitsa plaksu sekka lüies, ctsitada
pilab, kui mitte Oranguutang oma pika käpaga
juba enne jutu paela tatti kiskund pole. Suured
kirjud salgad seisawad ka uste kohtas ja waatawad
imetledes törwaliste tubadesse.

.Mis seal siis näha on? küsib üks kulla
karwse lokkidega, peast luni walge tleidi alumise
palistuseni roosi nupu ja öiedega käetu aedniku
tüdruk, oma lillikornvi, mis tall rohilise paelaga
taelas ripub, arglikult kaenla all kinni hoides,
oma eesseiswalt sinise karwalise ritterilt.

, ( M lähme waatame!' ütleb ritter. neltile
oma käcwart pakkudes. — nad lähewad, saali
sisse tulemise ukse poolt wasak kätt, esimese
kambri ukse poole. — ,,AH kui kaunis!— hüiab
aedniku neiu tasase häälega.

Pats kuuse mets, mille üle tume kuu wecreb,
täidab kammert. Metsa ferwas, rohiltses koopas
ohkab süte tuli Selle koopa ecs, tule paistel
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magab üks Hispaaniamaa mustlaste seltskond,
mantlid ala lautud, samla kuulad peade all,
mitmelsugu kimbukefed ja korwikesed, nuad,
piötolid, zimblid ja tamburiinid nende ümber
wällja lantatud. Seal puhkawad mehed ja naised,
noored mehed ja neiud ilusal farsil kombel, knida
neid mitte üks maalija parem ei oleks oma pildi
peale aru fäeoida wöinud. ühe lcise körwal. —

Korraga ärkab sec kõigest sirgem naisterahwaö.
kes koopa pool ääres magab, unest ülesse. kui
oleks teda keegi ehmatanud, tõuseb iötukille,
pühib une sillmist ja omad mustad juuksed
oma wallgc peenikese käega, kahwatanud, aga
ime ilusa näu pealt ära körwa taha. Si is
paneb ta ristis käed pöllwede ümber ja waatab
tükk aega oma sitilfillmadega tulesse. Äkkiste
pööralta magajate poole, kumardab oma körwal
magaja priske poisikese peale maha ja surub
omad koralli karwa mokkad selle musta pea
peale. Selle peale wötab ta oina wasaks poolt
küljest ühe zimbel käte wahele ja hakkab pehme
näppudega mängima ja esite tasase, aega mööda
itta waljuma häälega ligi laulma. .Hispaania,
Hispaania on mu isamaa" j.n.e., Ta hääl wärifeb
walusalt, wahete wahel weereb raske pisar
mööda palet alla poole. Weik.' poisike tema
körwal tõstab pea samla sängist, tikub ligimalle,
paneb omad käed ema sirge keha ümber, surub
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oma pea tema külje najale ja hakkab ka ligi
laulma. Aega mööda tõuseb pea üks meeste,
pea uaisterahwas ka istukille, wöi käsi puusakille
ja hakkab ka ligi laulma.

Kõik saali täis uhkid marta, kas wiisakas,
woi naljakas riietes feisawad kui kirikus wait
ja luulatawad kikiwarwastel ühe teise taga,
mõni ka liigutatud südamega. Aga kui lauul
otsas, tõuseb saalis hirmus kära: ühed lalsutawad
kässa, teised hüawadbravoo! bravoo!kolmandamad
hoiskawad dacapooo! dacapooo! — Mitmed
hoiawad korwad käedega kinui, mustlased täidawad
martide soowi ja laulawad weel korra. Selle
peale niisamasugune kära, kui esiti, aga must»
lased ei laula enam kolmat kcrrda. Martide
kogu hakkab ukse köhalt pikkamesi laiale lahkuma,
nõuda et neegrid, kollafes ja punases riietes
omi .shokolaadi teeprettidega" läbi pääsema
hakkawad.

,Nüid lähme ka teist tuba waatama, kus
tõesti üks tükk taewariiki maa peale maha kuk-
kunud näitab olewat," ütleb sinine ritler oma
aedniku neitile, leda ta ette waatlikult tiheda
sallkadest läbi juhib.

Seal hakkab nägemata muusiku koo, ühte
imeilust Itaalia karnewalli tükki mängima. Jälle
kuulatab kõik kikil körwul.
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Meie paar jõuab teise tua ukse läwe peale.
,,Nüid astume waikfe armu riiki ja jätame
mzailma kära selja taha jääda, — ütleb siin
litter neiti lölrwa, kes nende sõnade peale, mis
nii armsa, meelitaja häälega öeloud on, seisatama
jääb ja oma tasa wäriscwat kätt ritteri kaenlust
ära tömata püiab. See aga hoiab selle käe
nüid weel kowemine kinni, kui siiamaani ja astub
edasi. ,,Miks nõnda Ecwa?" küsib ta kurwa
paluja häälega ,AH, Lowenberg, ma ei tunnuo
teid siiamaale weel ära — teie muutsite oma
häält wäga heasti. — ,Aga mina, Eewa, mina
tuntsin teid nii kõhe, kui teie saali astusite ära
— nlinn silni saaks teid ikka, ilka äratundma,
wöi pugeks teie tea missuguste ülikondadeöse!
— Sõna lausumata astuwad nüid mõlemad
edasi

Kõhe ulse läwe üle aötudes waatawad neile
Hebe ühelt ja Graciad teine poolt naeratades
mirdi põõsastest wasta. Taga pool on öitfewad
roosi poösad, palmi ja cypressi puud mirdi
põõsastega nõnda rohilife fametilise aluse peale
ära saetud, et nad siin ühte teed oma wahelt
ttlbi keerleda lasewad, seal ühte lehthoonet teewad;
siin ühe Kreeklaste jumala kujule, seal ühe
istmele warrju annawad. Aga kesk platsil purskab
üks kaew oma wärsket wett ühe lillipofasse.
mille keskpaikas näkaneitfitid lustilikult juple-



wad. Kirjud latred siin ja seal põõsastes, chf
puu oksades rippumas, kaNawad oma wioletti,
rohilisi, finiši ja purpurtulifi kõik selle rohiluse,
oie sära ja ilu üle ja sekka wäljal.

Waadates ja imetledes jalutab litter Eewaga
edasi, kllni keerd teerada neid wiimaks ühe mirdi
metsas seisma templi ette wiib, kus nad imetledes
seisma jääwad. Kullatud jallgega walged sirged
postid, kelle mööda wiina marja wääned ülesse
roniwad, kannawad kuld gitteriga ümber piiratud
lassi, mille pealt öitsewa lilli pesadest nixid ja
nirjadid maha naeratajad. Üks suur purpur
later templi wasta kõrge palmi puu uksas woolab
oma tule laenid selle templi üle wällja ja paneb
teda. kui armu pilgud ühte noort neiut, üle pea
ara punastama. Ämor wahib kelmilt, wibu-
püss winnas, ühe tagumise posti warjult wäNja.

..Kelle triiphoonet on ommetegi Strauss puh-
taks riisunud? tema omast ta ommetegi nii palju
öitsewaid lil l i põõsaid woinud saada" küsid
korraga üks tore Inglane oma raha tollases
kuue taskus kõlistades, Eewa selja taga. —
.S i i n seda kaunist loodust nähes, wöid üksinda
inglis rahamees nõnda külmalt küsida, aga leegi
sooja südamega Kreeklane ei saa talle selle peale
wastama/ kostab tciNc ka kõhe üks templi põhjast
ette aktuja .Adoonis."

V!«arja la slwa, 3
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Kui moel läib see hääl Eewa südamest läbi,
ta tömmab Löwenbergi ühe mirdi poösa warju
korwale.

Lindenthal on ommetegi siin! mis saab waene
Maarja ütlema? kuidas wois ometegi Ella Strauss
teda nõnda petta ja talle kirjutada, et Lindenthal
seekord tõesti mitte Mardi piul ei saa olema?"
kurjustab ta tasase häälega.

,.Wöib aga olla, et Lindenthal M a t petnud
on — talle teadust annud, et ta tulema ei saa,
et ta mitte oma Mardi riides nii kõhe ära
tuntud ei saaks/ — katsub Löwenberg teda
waigistada.

,Woib küll olla," ütleb wiimane natukene
rahulikumalt, .E l la on ju liig hea ja tõelik,
et ta kedagi oleks petta wölnud. Antsin ma talle
ju la selgcste küll teada, et Maarja Lindenthaliga
enam kusagil kokku saada ei soowiks, weel kõigest
wähem siin, kus ta teda tundma õppinud, tema
seltsis ni i õnnelikud tunnid äraelatanud on. Ja
wastas ta mulle sellepeale, et: Lindenlhal, keda
tema isa oma tanadife piule kogunigi palunud
polekski, juba õnneks ise kirjutanud olla, et ta
selle Mardi päewast hädaliste asjade pärast ära
jääma pidada. Ja — nüid on ta ommetegi siin?"
^)hkab Gewa murelikult.

Seal hakkab muusik ühte lustilist tansu-
tnkki mängima ja Löwenberg palub: Armas
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(Herra, ärge muretsege nii wäga oma öe pärast.
Ju Lindenthalil ommetegi weel nii palju märku
Peas saab olema, et ta ennast Maarjast eemal
faab hoidma — talle ennast mitte tunda saa
andma. Sellepärast, kallis Gewa, mõtelge nüid
ka ommetegi natukenegi minu peale ja näidake
nii kaua, kaua aja järel jälle korra oma lahedat
röömutujulift meelt!" —

.Lähme, lähme tantsima!' sunnib Gcwa
rahutumalt, nagu püiaks ta armu.riigist paefeda.
— Pea on ka sinine ritter oma roosi neiuga
tnöte tantsijate reas.

Kui tants lõpetud, leiame neid teiste Martide
huikas kolmandama konvalise tua ukse köhal
seiswat.

,,Maarja! seal ta ongi!" hüiab Ecwa lööm-
salt kohkudes, aga tasase häälega, rt üksinda
Löwenbcrg teda kuuleb. ,Sellepärast teda enne
siia toodi! sellepärast ueeo mulle arusamata
saladused. —Aga kui ilus, kui imeilus ta on!" —

,,Ia ta on wäga ilus! niisama ilus, kui tema
öde/ tõendab ntter.

,. Ia, nad on mõlemad ütlematta ilusad!
aga — kahju, et nad ühteteist nii ülemäära
armastawad, nõnda et — nii mõnedki südamed
selle suure öeliku armastuse läbi kahju tunnewad.

Eewa hääl wäriseb, kui ta sunnib: .,Waadake
ommetegi ja kuulake!"

3'



On ka t o M waatamise wäävt pilt, mis
ennast siin ilmutab. Ta tuletab Gcsti ennemuistse
öunelikkll aega meele.

Rohilme muruplals lautab ennast waalaja
siNme ees wällja. Sette kesfpaigal wiidawad pris-
ked poisilefct', lühikesed püksid jaUgas, et üm argused
paljad jalad polwist saadik wällja paistawad,
lumi walged särgid sellgas, mitmel iviisil ema
aega. Üh '̂d katsuwad rabeledes, teised wäe kaigast
widadcs oma jöuudu; ühed wiskawad iataft, teised
jälle lafewad wibupüssidega märrki. Nendest
paremat kätt, enam laasilu pool, mis muruplatsi
ilmest küljrst inuberpiirab, oötsuwad prisked
tütarlapsed, juuksed linalakkas ümber olade lehwi-
wmas, siidi pärjad peas, hõbe reesid lumi wallge
särrkide peal kaela all, lauldes kiigel:

õekesed, öickcsed,
Roosikesed, roemukesed,
Tahme kiike katsumaie,
Kas on kiike wenna tehtud
Wenna tehtud, wirwe weertud,
Aluslauad aine pandud.
Küll ma tunnen wenua liige:
Wenna kiik on kujutatud,
Aisa otsad haljastatud, j . u. e.

Aga, mis seda terwct pilti tema kauunuses
kõigest enam kõrgendab, see särab enam pahemat
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kätt, muru eesotsal. Sea! istub lohnawa. öiedes
särawa öuua puu all pingi peal, lultfe kedra>
warrega böbcdalast longaheide kedrades, nagu
sunniks teda igatseja peiu, rutuga weimewatka
täitma, uii kauuis neiu. et küll taunimat maa
Peal wähe leida woiks. Sellgas ou temal färapu-
uaste riibudega musta põhja peal seelik, mille
alumist äärt kats rida f.uiba ehitawad ja mida
puî ase kirjadega ööd õlal kannawad. Tema ill>'a
kacla ümbert lipuwad hõbe helmete riad rahadega
kuni poole rinnani peenikese wallge särgi peal,
miUc laiasi sml otsast tlooleldlld ja nüpeldud
pitsidega käiksid kuld käcröngad rikastawad. Üts
tume punane siidi pärg kultse litretega hoiab
tema musti juusid, mis tall paksult ja pikalt
üle selja maha ripuwad, peenikese pea peal kinni.
Tema peenikesi M g u katawad wallged kiiju
wikeldega siidi sukad ja mustad ristpaeladega
kingad. — Ja see neiu on meie Maarja, kes
omas praeguses olekus tõesti uii imeilus wällja
näitab, et tema oel üsna biigus on, selle üle
rõõmsalt ara lohkuda. Niisama on ka selle mehel
ö iguö, kes seal tema parem pool torwal, mõni samm
temalt eemal seisab, käed oma seemisknahka püksi
tasklides, lühikene kampsul ülekullatud nööpidega
sinise westi üle seljas, kaapkübar pool wiltu õlani
lippuwa haNi juuste peale surutud peas, ja
kuningliku toredusega ümargufe priske näu peal
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läikiwa sillmadega pea neiu peale oma ees waatab,
pea muru platsile rõõmsate poisikeste sekka, wöi
ka kiikuwa tütarlaste poole sihib. Ja tall on
öiigus tore olla, sest: weel seisab ta oma prii
maa pinnal, weel pole tema rikkus talt riisutud. —

Aga — seal weereb kuldne päike laasilu
taha looja, weel korra oma kullset sära üle priius
pildi wällja waladcö ja — laugelt, laugelt ikka
ligimalle tulles müriseb pitse kõma. S i in —
wajub tume tekk pildi ette ja — nutmetsugu
könesi hakkawad Mardi saalis kõlama.

Ühed kiidawad kaunist näitust, teised aga
törelcwad, et: piduandjad sellega poliitikasse
puutunud. Paar pidulist, üks kirikfand ja teine
nwisnikusuau meest, astmvad Straussi ette, kes
just kefet saali seisma juhtud. „ Armas wend,"
ütleb esimene toros mokkadega, ,,see pole mitte
oiige, rahhwalle ikka jälle tema ennemuistset prii
pöllwe meele tuletada. See sünnitab niisama
palju paha wainm, kui fee, et talle ikka jälle
uuesti tema orja pölwe raskusi ette maalitakse.
Pärib ju Jumal inimestest, et iga üks sellega
rahul piab olema, mis talle elusaatus kända
annud. ja ei faili sugugi seda wainm kõrkust,
mis oma igatsust rahutumalt, kas ladunud wara
külge keidab, teda jälle tagasi saada püides, wöi
paremate ja suuremate maailmlilu õnnede, tui
talle kätte antud, järel wällja sirutab.



,AuuIik õpetaja," wastab Strauss, kelle näust
sellge waimu elu läigib, , esiteks unustate ara.
ê  siin praegust mitte see waene rahhwas. kell»'
eest ikka weel tule tikka, kui laste eest, ma hoida
kästakse, koos pole, waid igast seisusest haritud
inimesed, minu ja minu sobra wabameelclifel)
sobrad. Teiseks ou fee üks üsna Jumala säeduste
wastaline pärimine, et: mõne rahhwa waimuelu,
mõne teise rahhwa käsuks, ühe köha peale äva
hanguma ja feal wiimaks ära mädanema piaks.
Mis meie Eesti rahhwa mõnusa andidega ebi
tud waimuga küll ka wiimaks sündida oleks
wöinud, kui Jumal talle mitte arnmlikka taitojaid
poleks äratanud, kes teda tema orja polwest
päestnud. Kõneleb ju histoorika kõigest maailma
rahhwatest ikka ühte ja sedasama, et: üksinda
üks önmlik, see on ihulikult kui ka waimulikult
waba, auutundja rahhwas tammisi, see on jumaliku
waimuga ehitud inimeste wäärilisi elu näitusi
ilmutada wöib. Nõnda kuidas endised Kreeta
ja Rooma rahhwad neid minewikkns ilmutanud
on, kuidas nüitsedPrantsuse, Saksas, m. rahhwad
neid olewikkus awaldawad. Selle pärast täidab
päris jumalikka säedusi, kes inimesi, seisusi,
rahhwast, kas tegude, õpetuste, wöi näituste j . n. e
abil elu paremate, auusamate õnnede järele igat-
sema äritada püiawad. Ja — pange milt(.'
Pahaks woiwad üksinda need iuin>esed ja
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seisused niisugustes püidmistes kurrjusi ja pattu
aimata ja karla, kes eneste isearuliste woli ja
woimustelle nende püidmiste läbi kahju kardawad
lulewat, mis ka just mitte tühine lartus pole." —
Lõpetab Strauss tasasema häälega, kui ta siiamaani
rääkinud, oma wastust, mille peale õpetaja weel
taie suuga kosta katsub. Aga - piduliste hulk,
mis ennast aega mööda kõnelejate ümber korjanud,
ei anna talle selle tarwis mahti, waio hõiskab
kui ühest suust: ,,Auu ja tänu meie pidu pere<
meestele! Nad on kõik oma asfja heasti seadnud!
Nad elagu, nad elagu!" — Muusik müristab
ligi. — Selle peale läheb M e tantsimine
lahti.

Kell lööb 12, enamiste kõik Mardid wotawad
woltsnäud eest ara, muidu mõni wenib ukse
poole, et laheda piust lahkuda. Wiimaste seas
näeme ka Adoonist. kes weel õieti pikkamisi edasi
astub, wahel üsna seisma jäädes ja tagasi piiludes

Maarja poole. Maarja seisab ju praegust
armuriigi lärre peal, kui üks Kreeklaste jumalik
kuju ja naeratab taewaliku lahedusega Gewale ja
Löwenbergile wasta, kes mõlemad tema ees
jeisawad ja talle tea miö rõõmustajaid assju
jutustawad.

,AH, kui ilus ta on!" ümiseb Adoonis ise
eneses, ,kui palju ilusam kui see mulle onust
walitud tore pruut, keda ma wistilt ilmaski
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jaultki nõnda armastama saa, kui ma Maarjat
armastanud olen! Ah, miks ei ole mulle walit-
semise priiust. Miks on just mu onu käes minu
auu seisus ja wara p.iigal! '

Ta surub om.id hammad kriiksutadeö tokku
ja astub saalist wälljä. Ukse takka waatab ta
weel korra tagasi ja näeb weel, kuidas uks tuline
mustlaste päalik Maarjaga tantsu põrandal
tormab, siis — kaub ta pidumajast, ilma et
Maarja teda seal näinud, woi aimanud oleks
mis Gewale suurt roomu teeb.

,,Kes ommetegi need ütlemata ilusad tüdrukud
on, kes seal M a Straussi teine teise kaenlu
all praegust saalis edasi tagasi jalutawad?" küsib
üks paks proua oma paremnl torwal istuwa
kuiwetanud naabri pioualt. .Need on muidu
ühe talumehe tütred," wastab see, ,,ma ei
mõista, kuidas Strauss neid oma tütre föbrataari.
deks wasta wötta, neid nõuda auustada wöib, et
neid la oma kõigest suuremate pidudclle kutsub."
- ,Ühe talumehe tütred?! Strauss läheb ka
üsna arusaamalaks, imelikuks." —

,,Aga, mis siis sest wiga on, et nad ühe
Eesti mehe tütred on? nad on ju heasti koolitatud
ja ilusa wii f i ja kombetega," seletab üks tolmas,
ligidal istuja naisterahwas.

,AH, mis koolitatud, mis wiisid ja tõmbed,
fee köit ei tee weel Saksaks!" pahandad paks
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proua. M i n u poeg lül! nendega tantsida ei
tohi. — Konrad, Konrad! ah seal ta juba selle
wallge pea ees kummardab: Mis tahad noorde
inimestega teha. kes nüid omi wanemate auufeisust
kergemeelel ära unustawad!" —

,Gi proua M . " tatsub jälle tolmas waigis-
tada, ,,ei pole see mitte noorte inimeste kergemeel,
mis seisuste wahe seinas: ava unustab, waid
ajawaim* on see, kcs neid seinu maha lõhub,
ja niisuure jouuga, et sinna enam kellegi wasta-
panemme ei aita. Mis nüid ühe waimu järje
peal seisab, püiab kokku saada, kas olgu kaup-
mees wöi talusauna mehe poeĝ  Juut wöi
Wenelane."

,AH minge oma ajawaimu arutustega!" ütleb
aga seal paks proua nii jämedalt, et lahke
seletaja üsna ara lohkub, ^need ei tolba kellegi
auutundmisega kokku!" — Ja oma kuiwetanud
naabri poole pöördes, sisistab ta sellele körwa:
,Piab ju fee apteegi proua ise ka talupoegade
tütre tütar olema, sellepärast oma moeka/
keele pihta näidates, ,,nii wahwalt saunulaste
eest tupest wällja tömmab." Ja mõlemad suurt-
sugu naisterahhwast, kihelkonna kõhtu härra paks
proua ja õpetaja, kes esite Straussi noomida
pmdis, kuiwetanud öde, kihistawad ise oma suure
tarrkufe üle naerda — mis wiis ja kombe pidu



wistist mitte sell kombel ei auusta, kudas Eesti
oed teda kauunistawad.

Niisugused körwalised waidlemised ja nurga
kõned ei eksita aga noore inimeste lusti ja roömu
Nad lantsiwad ja naljatawad ühe teisega kuni
wiimaks öue wallgus aknatcst tuppa paistab.

Seal on ka juba aeg, et pidu loprna hakkab.
Moosekandid mängiwad weel ühte wnrawat
marssi, pidulised tänawad ja kiidawad pi^uandjaid
töige lusti ja röömu, söökide ja jookide j . n. e.
eest, mis nad loik ära maitsnud, ^ja pidu
ongi otsas" — iga üks hakkab oma koju pcole
tõttama. Üksinda Maarja ja Gewa ei tohi
weel ara miniku peale mõtelda — nad piawad
weel paariks päewccks (>lla wöerakS jääma.

Ka Löwenberg lõmpsib pikkamisi mööda uulitsat
oma korteri poole, süda sees raske — Gewa pole
tema armastuse fonu kuulda wötnud — pole
ennast wiimaks enam tema ligidalle annulki —
on, fui teda kartes, üsna Maarja ja M a kaenlus
rippunud.



Külm pigistab ja wenitab kuu wallgel õues,
jeä käriseb joe peal, aia roekud pauguwad ja
maja seinad praksatawad. Seda mõnusam ou
soojas tuas, pehme leeutooli pesas, tu»ueda lambi
wallgusel, magusa sigari suitsu piUwedesse cidetud
juttu puhuda. Seal peasewad just kui köik
südame paelad lahti ja sõber puistab sõbrale
oma südame põhja wällja.

Seda teewad siis ta meie tuttawad Leo S. ,
uoor K, sugukonna kiriku õpetaja ja Walter
Löwenberg, kihelkonna kchtunik. Jah, ametis on
nad juba mõlemad, teda meie 3'/^ aakta eest
tagasi esimese wanemate mõisas kui tuoendid
woersil nägime olewat. Seal, meie tuttawa öe
paari, Maarja ja Gewa wennal, on ka juba 1
aasta kaNis naine, endine M a Strauss, keda
öed, kui ka äia ema ja isa kui ,,just nende
perekonna liikmeks' kiidawad loodud olewat.

Aga, nüio kuulame, mis sobrad üheteisele
omi südamete pealt awaldawad, ehk saame sealt
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ka midagit mõnegi meie tciste tutwate käekäigust
mööda läinud <!'.^ aastal teada.

,.Iah, Leo/ ütleb praegust Walter, oma
sigari laua pcale, mis tema ja sobra wahrl
seisab, pannes, „ tahtnud ma hulk aoga mitte
uskuda, et Gewa mind nii tõelikult saaks ära
tonkama. Ja — miks pärast t.i seda teeb,
Pole mull praegustki weel üsna sellge. Ma
olen talle ju oma oleku läbi juba küllalt tunnis
tust annud, et: ma tema ja Maarja tõelikku
waimustust isamaa ja rahhlva armastuses mitte
enam tühjaks tujuks ei pili. Weel omaö
wiimases kirjas olen ma talle tuunislannd, ct-
ma just omas kõhtu ametis rahhwa käsuks mõnusat
tööd woiks teha, kui mull aga üks abikaasa
tuleks ja troostiks korwal wöiks seista, kes «nulle
mu M m i aitaks teritada, kui asjad seletada
tulewad, mille pöhjusid ühe mehe M m enam ära
seletada ei woi, mida aga üks osaw naistcrahhwa
silm siiski weel wöib ära tunda, sest: ühe
naisterahhwa peenikene südame tundmine lrehwab
tihti parem ühe elu toe tera pihta, kui ühe
mehe mõistuse tiire. — Dmmcti midagit ei
möju, talt lulcb ikka üks ja seesama wastus:
.Teate ju juba, et mu süda teid ei poiga, aga
teate ka, et üks iseenesele, kui ka Jumalale antud
tõsine luba mind keelab, oma kalli Maarja
körwait l a tMa .
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Jah, sedagi wastab mulle ikka Eewa. Aga
Maarja annab mulle ommeti iga pidi teada, et
ta südamest soowib, ct Gewa minu abikaasaks
saaks. Wecl minewal korral Nurmes koos olles
ütles ta: kui röemus oleks ma, kui Gewa ühe
tihelkonna kohtuniku abikaasaks saaks, kus ta
oma rahhwallc õieti palju heat wöiks teha, hulga
rohkem, kui siin minu lörwal! - - Ma waatasin
seal terawaSte Gewa otsa — ta kahwatas ära,
tema uuled warisesid tasa — wiimaks tõusis
ta meie seast ülcsse ja läks oma kambri —
mis Maarjat näitas kurwastawat.

.Tõesti, nende öede armastus uheteise wasta
on üle aru suur̂  Üks ohwerdaks teisele oma
eluaegse onne, oma elu. Aga — Gewa eksib
omas truuuses: ta teeks ju Maarjat just selle
läbi õnnelikumaks, kui ta ise õnnelikumaks saaks."

, I ah , Walter/ ütleb nüid Lco, kes sõbra
siiamaani eksitamata oli rääkida lasknud, ,,full
on iga pidi öiigus ja oled sa mulle oma tõsise
kindla meele läbi ka omas armastuses minu
kalli öe wasta nii rallis, kui üks sõber teisele
wähe wöib olla. Sellepärast soowiks ma sulle
hinge põhjast ühe naise, nagu minul on, nagu
Gewagi oma mehele saaks olema. Tõesti, ma
pian sulle tunnistama, et: õieti minu Ella minu
kogukonna hing on ja tema liikmeid kõige heatcgu-
delle waimustab. N i i lapselik, kui ta ise wällja
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näitab, nii noor kui ta on, koguwad siiski lapsed,
noored ja wanad inimesed tema ümber, tui
oma ema ümber kokku. Lapsi püiab ta nendega
mängides õpetada, nende waiimu arusaamisele
üritada, neid kauni kombetcle harjutada; noori
neiust, les just kui mesilased tema ümber, katsub
ta kõige paremate raamatutega meie Gesti
kirja warast, aja lehtidega tutwastada, neid
lauulmises, näitemängimiscs ja tea mis weel
kõik juhatada; majaperenaisi toetab, trööstib ja
juhatab ta nende maja pidamisi ja lastekaswa»
tamife muredes. Ja, imellemise wäärt on näha,
kui wirgalt ta iga ühe headusi ja wigasi, iga
ühe kurbtust ja rõõmust ara tunneb, ennast ka
temale siiamaani kõigest woeramate elu wiisidega
tutwastada woib.'

,,Iah, tõendab Walter, ,fee tuleb tema öiigel
wiisil waiimu harimisest ja heast südamest. Aga
Leo, kes on sinu Ella pea waimu harijad olnud?
tõesti mitte linna suured koolid, kes talle rahhwa
elu kitsikutest, kui ka tema loomuse omadustest
nii palju kui midagit pole rääkinud. Waid:
tema isa oma sellge waba mõtetega ja — Maarja
ja Eewa oma waimustatud eeskujudega on seda
teinud. Pian neid ju minu omagi waiimu sel-
gitajaks nimetama. — Küll hirmuga kuulasin
ma Gewa waimustatud kõnet, tema ette wotmisi
Pealt, kui ta meile oma Jaani öösisi juhtumisi



ia nägemisi jutustas, aga — südame roömuga
olen ma aega mööda nende tegude töelikka pohjnsid
äratundma, neid ise nende waimu lindluscs ikka
sügawamalt hallanud auustama. Ja — nende
wasimata tööd talulaste, neiude, naiste waiimudc
kallal nähes, hakkas ka minu rindus ikka tõsisem
tahtmine kaswama: rahhwalle ka oma ametiga
appi töttata wöida.'

,,Iah," ütleb seal Leo liigutatud häälega. ,,wöi
ju ka minagi muud tunnistada, kui: et minu oed
mind alles öiigc teedele on juhatanud. Ma oleks
wiötist kui mitmed teised kantbli peale astunud,
ähwardades ja hirmutades, waefe inimeste
koormatud hingesi weel enam koormates, oleks
nemad mind minu pimedusesse rahule jätnud.
Nad on aga nii kaua minuga jagelenud, kuuni
wiimals kiriku usu raamatute korwal ajaleht is i
ja rahhwa elu hakkasin uurima. Ja alles sell
teel olen ma sinna maale jõudnud, kus m<i
praegust seisan: kui oma koguduse tõelik sõber
ja teeni ja ja mitte tema wa l i t fe ja .

„Paneb ju minu amet, mis mulle minu kogudnse
liikmete kõigest tähtsama elusündmustega tegemist
annab, mind juba ise enesest nende esimeseks
nöuuandjaks ja juhatajaks. Aga, ma tatsun
neid igal pool nõnda juhatada ja tuetada, et:
nad ikka igas assjas ise omi jallge peal seista
wöiks, ja mitte nõnda, et aga walitsufe ohjad



minu kätte jääks. Nende koolidel oi, uüid juba ise
oma walitsus, kus mina auuliige olen, ja õpetakse
neis koolides lapsi tubliste ja sellgeste mõtlema ja
igast asjast arusaama. Oled neil ju isi oma loomus,
kui ka selle maa loomus, kes neid täidab ja omi säe«
dustega kaitseb, ka tema kõigest tähtsamad elud
ja olud täitsa tundmata asjad. Nende pe.̂
ajud oliwad uii pea — piibli lugusi täis-
tuubitud, et seal nagu loomuliku öpiassjadslk'
enam poleks ruumi olnudki, nende silmuäud oliwad
nagu täitsa eluta, nagu üksinda oma jallge aluse
poole norrgu pöördud. Aga — mine nüid nende
koolidesse ja waaia, kuidas seal nüid: terased ja
röomsad lapsed oma terasele õpetajate ümber kosu-
wad. Jumal olgu tänatud, et juba niisugusele haf.1-.
tusele jöuudnud oleme: Hakkab aga selge mõtlemise
ja arusaamise jöuud kogudufes ka suma, küll siis
ta aega mööda kõik pimeduse tööd ja orjused
hakkawad kaduma.'

,Sa kaebasid, Leo, hakatuses, et liig joomiue
wäga sinu koguduse elu rikkuda, kuidas siis selle
Poolest nüid lugu?" —

,,OH, olen nii kaua mõisniku peale käinud,
künni ta omi kõrtsist on wähendam.i hakkanud.
Ol i ju üsna inetu, kudas pea iga wersta taga
M e korts, wöi iviina pood seisis ja ci j o o n u d
Ma naiste knmumist ja kaebamist enain ära
kuuldagi, et nende mebed ja pojad enam inuijal



- 66 -

tahtnud seistagi, kuid aga üksinda kõrtsi kaardi
lauudades. Sellepärast oleu ka silla kõhtu
härrat palunud, et tema selle peale waataks, et
ka meie maa nurrkas kõrtsi säedused auustatud
saaks. Nüid on ka asi selle poolest juba parem,
kaardimängimisest pole enam kuuldagi.'

, I ah , kui kõik kohtuuikud omi kohusi nenda,
kuidas tarwis, siiamaani täitnud olels,kui seisaks juba
mitmed assjad meie rahhwa seas paremal korral.
Seal näen ma praegust oma kihelkouna kõhtu
raamatutestki, kui segamine, kui waesel korral kõik
wallade kasfade, wilja magasiimde rehnungid,
seal loen aktidest, kui keeruliknd, kui segased
kõik kõhtu protokollid — kui tihti on nendele
öiigus mõistetud, kelle öiigus just säeduste punk-
tide wasta käib. Kuidas on fiiamani kolwatu-
mad walla ametnikkufi, pealt kirjutajaid, sallitud
ja kaitstud! E i , ei, kõik peab teiseks saama, köit
teises waiimus ka kihelkonna kohtutes tallitud,
kui kogukondade wara piaks kaswama, tema liik-
mele oiigused päris toe pöhja Peale piawad
jõudma, tema walitsus ka tõesti, kuidas säedus !
talle seda ära määrab, isc omi jallge peale seisma
peab saama.

Oh, kui tõsised nöuud ja ette wötmised mull
kõige selle kohta on, kui aga Eewa minu körwa
piaks tulema! Jääb tema mult ära, kaub ka pool
minu töö jöuust ja rõõmust ära!"
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,Ära kurw.ista, armas Walter, looda aga!
nunn oedel on truuud, kindlad südamed, mis
nemad korra armastawad, seda nad ka enam
naljal ära ei unusta, ^afe niiid aga Eewat
seda, mis ta oma kohusets Maarja wasta piab,
ära täita, küll ta wiimaks ka omi kohnsid sinu
wasta hakkab täitma. Wöi ju teada, kui pea
mitte weel kõik asjad parema poole ei pööra.
Wöi teada, kudas mitte weel Liubcnthaligi
käsi wöi haklata faima. Olen juba kuulnud,
et ta ennast pruudist, kcda tema onu talle
wägisi kaela pannud, ära lahutanud ja wigafe
tcrwise pärast Saksamaale terwise wett läinud
pruukima. — Anna aga elu saatusele aega,
küll ta wiimals kõik heasti ära toimetabV

,Sul l on hea üttelda: anna aega, tui full
juba sinu elu onn kaenlas on ! '

,,TZsi küll, armas jöber! aga — mis wöin
ma parata? kui sind trööstida? — Ja, kui
meie minu waese tädipoja Hansu peale waatame,
siis piame tüll tunnistama, et tema meie seast
fee üksinda õnnetu on. Seal kõnnib ta mna
armastatud neiu sillme all, sellest tall teadu pärast,
et ta ilmaski wasta armastamist loota wöi, iga
paewaga haua poole. Üksiuda see on tema
onn. et Maarja temaga ümber käib, kui oma
kõigest parema sõbraga, Ta tatsub teda igapidi
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rõõmustada ja lahutada, tema nõrga terwise eest
nii palju, tui tema jöuudus, hoolt kända —
ommeti — mis aitab kõik, kui lootused enam
inimest ei toeta?! - Sina aga Walter, tead,
et Gewa sind armastab, suli on weel sinu termis,
sinu noore mehe täied jöuud käes, sellepärast:
wöid sa loota, et tulewik sulle weel suuri õnnesi
wöib tuua!"

,Aga, armas sõber, niiid on wist küll ka juba
aeg puhtama minna, tunnid weerewao wist juba
homiku poole."

.Wist küll," tõendab Walter ja mõlemad
sõbrad tõusemad omist istmetest iilesse, annawad
üheteisele weel heat ööd soowides kätt ja lähemad
siis, teine teisest saali uksest, oma magamise
kambritesse.

Külm käristab ja pragistab õues. tähed
särawad kuu paistel, kuked laulawad juba teist
korda, kui sobrad omi wooditesse heidawad.

Une maimud kedrawad, kujuwad ja sölmiwad
kirjufid, hvbedalifi ja kultfid heidest, wörgutawad
ja päestawad jälle, hirmutawad ja röömustawad,
narrimad ja tröostiwad magajate waiimufi.

.Malter, Walter, ara mine enam eemale."
hüiab Gewa omas woodis nii walju häälega,
et Maarja, kes oma woodiga tema körwal magab,
sest ülesje ärkab: , .Mis sull on. Eewa?' küsib
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ta öelt mureliku häälega. .Mitte midagit, nägin
muidu santi und," waslab see uniselt, pöörab
teise külje peale ja magab jälle edasi.

Aga Maarja ei woi enam magama jääda.
Tema kergeste ülesäritatud waiim hakkab talle tea
mis kurwi pilta kvil. küll mmewikust, küll ole-
wilust ette kujutama ja uni — on selleks ööls
jälle läinud, kuidas ta juba nii tihti ennegi
läinud on. Albert j.i Hans. Oewa ja Walw',
wist ei jõua teie täiesti ära määrata, kui ratzkid
mure koormid teie Maarja tugewa rvaimule
kända annate, sest: teie ei näe ju ilmaski neid
palawid pisaraid, mis tema peapadi ööpimedustel
wasta wotma piab.

Söögi tuas lööb seina kell 3, maja ifa astub
latre tuli käes pere tuppa, peret tööle ärkama.



,Eewa, kas sa mull siis jälle nii hea tütar
oled ja täna jälle terwe louunase lallituse mure
oma peale wölad? Olen juba Maiele küll ka
kõik ära rääkinud ja näitanud, mis keedetud ja
tehtud piak saama, aga eks sina piad ikka
perenaist tegema" - Nõnda tellib enne lõunat
peale ülewel kõneldud öö ema Gewat, kcs
söögitua korwalises kambris laua ääres istub
ja pesu lappib, kuna Hans talle ühest Eesti
keele raamatust ette lueb. ,,Pian jälle Kiwiarule
minema, kus suur häda käes — Jüts toi
mulle käsku.'

,,Mis seal siis jälle on juhtunud, et haigus
jälle raskemaks läinnd, kui sa minewa kord seal
käisid, ütlesid ju Ma r i juba üsna paremaks
saawal?" — Küsib Gewa, töö käte wahelt
laua peale pannes, istmelt üles tõustes ja ema
poole minnes,

,,Mis seal wöib juhtunud olla? muud kui
et Ma r i ennast wist jälle enne aegu pukki



ajanud ja ennast seal juures ehk külmetanud.
Ega need inimesed ju seda ei usu, et hoidmine
ja mõistlik ümberkäimine lehaga ka midagi
tcrwisele mõjub; aga annab neile mõni soola-
puhuja tea mis pöörast käsku nende haigustes,
seda täidawad nad püha hirmuga."

Ommeti mis aitab köit kaebdus nende üle!
Ega asjad selle läbi ommetegi cnne parane, enne
kui: lapsed weel koolides oma ihu loomusega,
s. o. tema jöuude, tarwistuste ja hädadega
natukenegi tutwaks tehtud ci saa," kõneleb ema,
kuna Eewa talle juba kafukat fellga ja rätikid
ümber siduda aitab.

Hobune ootab juba tükk aega ukse ees. Seal
aitab Hans weel oma armast tädit saani, annab
talle ohjad kätte ja saadab ta minema.

,,Nüid, armas Hans," ütleb Ecwa, kui nad
jälle tuas on, ,nüid wöid sa ka jälle puhkama
minna; oled ennast täna ette lugemisega ka
küllalt juba' wäsitanud. — Mina pian nüid ka
juba kööki minema lõuna eest muretsema.

.Hea küll," wastab Hans, paneb raamatu,
millest ta lugenud, kokku ja läheb ka kõhe kambri
ühest uksest wällja. kuna Eewa teisest läbi söögi
tua, kööki tõttab.

Wäsinud sammudega astub Hans paari
weitsema tuade läbi, pea aegu küirus, nagu
oleks tall juba mitme kümnete aastate koorem
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felgas kända, kuna ta ühte weikse külma kambri
jönab, kust trepp ülesse läheb. On ta seda
treppi mööda ülesse jõudnul) — oma tämbri,
laseb ta ennast seal kõhe oma woodi peale
sellile maha. — Seal waatame siis ka jälle
korra terawaste tema Mmnäusse, kas sealt weel
midagit sellest rõõmust näeme, mis wi imat i3 ' /2
aasta eest tagasi kohwi lauudas läikiwat nägime?

Oh ei, midagit, pole seal enam rõõmust
lugeda! Teme terwe ära närtsinud nägu ei
räägi enam muust, kui südame walust ja lootu-
seta elust.

,,OH Jumal, Juma l ! ' ohkab ta, kuna üks
pisar teise järel pikkamisi mööda tema londilist
palet maha weereb, ,,mis aitab, et ma igal
pool ja kohal tema hoolekandmist minu eest ära
näen? mis aitab, et ta minu tuba ehitab, toolid
ja lauad oma näputöödega kaunistab? kõige
priskemad li l l id omast weiksest triiphoonest ije
oma käega siia kannab — ka täna jälle oma
kõige kaummad lilliöied mulle kimbukeseks
kokku korjanud ja sellega jälle minu lauuda
ehitanud? M i s aitab mulle kõik, kui — ta
mind armastada — wöi — kui mull lootusi wöi
ol la!" Seal hakkab ta tasa köhitama ja — mis
see on? Üks punane tilk tungib tema kahwatanud
uulde wahelt läbi, lukkub tema lumi walge
särgi peale teine tilk tuleb esimese järgi -



ta tõuseb käsi puusakile — tömmab plekkist
nöuu woodi alt wällja — ja laseb were oja
sisse jooksta, mis nüid sorinal suust wällja woo.
lab. Waene Hans!

Jääb were jooks wähemaks, wötab ta lauakese
pealt, mis tema woodi körwal seisab ja rohu
pudelite, wee karahwinni ja klaasidega, ka
mõne ajalehe, kui ka raamatutega täidetud on,
ja mille kefk paikas ilus priske l i l l i kimp ühe
ilusa kristalli waasi fees seisab, selle lauakese pealt
wotab ta klaasi weega, laseb sinna mõned tilgad
ühest pudelikesest sisse ja joob selle ära — kui
were jooks üsna järgi jäänud, loputab ta omad
uuled puhtaks ja wajub siis kui pool surnud
peaga padja peale tagasi, hoiab sillmad kinni ja
hingab ni i tasakeste, et wähe kuulda — waene
Hans! kui ilma eluta, kui päris surnu moodi
paistab weel nüid tema pale!

Nga laseme teda puhata ja läheme ja otsime
fa ükskord jälle Maarja ülesse.

M i s see on? M i s hääled kolawad meile läbi
tuade, mille läbi Hans ülesse oma kambri läks,
söögi tua ja siis weel suure sooja wöörkoja saali
poole minnes, juba eemalt wasta? Lapsi pole
ju enne Nurmes olnud? kust tulewad nüid
nende hääled siia? — Lähme aga ruttu saali
sisse — ega meie ju kedagit ei eksita, sest ega

Ma«ta j a üewa. 4



meid ju nähta — , et oma uudis himmut
waigistud saaks.

Waal imet! terwe rong, küll 7 —8 13 kuuni
14 aastast tütarlapsed kargawad seal nööra üle
pea ja jallgade alt läbi wisates ühe teise järel
ümber keset saali seisiva suure ümmarguse laua.
Kui üks omas nööri wiskamises, woi jallge
panemises eksib, naerab terwe koor - ka Maarja,
les käed rinde all koos, mööda tuba edasi tagasi
käib, kahwatanud uulde ümber joonib siis lahe
naeratamine.

Jah, kui kahwatanud, kui pilkerkune on iemci
endine ümmargune pale nüid! Ommeti siiski on
ta ikka weel ime ilus. Tema peenikeses näus,
kui ka Mmadeö, mis nagu weel suuremaks
läinud, kui nad enne oliwad, ilmutab ennast üks
nii armas, kaunis ja ühel hoobil ka wägew
waiim, et üks tema peale waataja omi pillkusi
selle näu, nende sillmade küljest muidu waewalt
weel lahti kiskuda jõuab.

Ja, mis ime ilusad riided on tall weel täna
felgaö? ka lastel niisamasugused? Tõesti, päris
Eesti rahhwa riided, kuidas neid Jaani pidul
Liinal ja mitme talurahhwa neiul nägime sellgas
olewat.

Kelle lapsed need siis õieti piaks olema, et
mitte Saksa, woi untsansaka riiete mudelitega
käetud ei ole? Piawad jn rikka meeste lapsed
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olema, et riided nii peenikesed on: kampsulid
musta, wöi sinise kalcwift, peenikesed pitsid ümber
taelade ja käiste suus, riibulised kued pehme
peenikese willaste riietest, tui.pl hauukudes hobe-
dalased preesid, patside otsas siidi lindid, ühe
sõnaga, kõik peenike ja waartuses. — Oot, oot,
tunneme neid ehk ara kah! W.^it see nialge
juukstega on ju W. inöisa rikka rentniku, see
teine finisillmiline seal torwal sellesama mõisa
knulsa öllepluuri tütar; neco kaks sõstra sill mi li st
on ju K. möifa suure saeweske peremehe kaksi»
kud ja fee kõigest sirgem ja pikem, kui ka need
kaks kõigest weiksemad on ju T. walla kõigest
jõukamate päriskoha de omani kude tütred, kõik
auusa Eesti meeste lapsed, ja kõik nii laugelt
siia kokku toodud. — Ja, jah. L. maja on ju
juba tema heasti koolitatud, wiisakate ja ka weel
wiimselajal rahhwa w a i mu l i se tütarde läbi
laugel ümber ringi kuulus: wist on need lapsed
siia koolitada toodud?

,Nüid lapsed,' ütleb seal meie imetlemiste
ja küsimeste sekka korraga Maarja, ,,nüid olete
oma ihu liikmid juba küllalt liigutanud, nüid
käige weel mõni kord tasa sammu mööda tuba
edasi tagasi, et weri ka jälle rahulisemaks jääb,
siis hakkame M e oma waimuga töösse." Lapsed
teemad tema käsu järel; tostawad siis ka »eel

mille »<mvcr nad omi nööridega hüppamid

4"
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ja mille peal nende kooli raamatud ja kirjutfe
aösjad, suure mahagooni sohwa ette, mis tua
sisispoolises pilkas seinas seisab, suure laia
ilusa kirju alustel: peale — siis istuwao isc>
toolide peale laua ümber, kuna Maarja sohwa
peale istub.

,Nüid wotame paari oma maa tallwe lindude
elulood, wiisid ja kombed/ — tahab just Maarja
algada, knna ta oma eest laua pealt ühe pildi
paari suliliste kujudega kätte wotab, seal —
hakkab temast wasakkätt tua nurrkas üktz elus
sulewattiline oma rõõmust meeletuju nii walju
häälega kuulutama, et lapsed, kni ka koolitaja
selle jullge eksitaja üle wägise naerma piawad
hakkama.

Ime, ime, mis weider ja kena kooli tuba?
Seal nurrkas on ju päris weike lindude riik? hele
sinise, saali seindega ühe wärwilise worgu taga,
rohiliste kuuskede ja mändade otsades ripuwad
rohilifed puurid, milles küll wallge, küll tollase,
kui ka punase rinna-kraedega kerge jalgsed tan-
siwad, pruukosti wötawad, woi nende ukstest wällja
puude okstele, sealt jälle tagasi lendawad —
praegune laululooja istub kui kuningas omas
riikis kõigest kõrgema kuuse ladwas ja laseb sealt
oma punast kraet särada — mnisutawad ju
lahedad päikese kiired praegust just teda.
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Jah, weider ja kena koolituba: aknate poolel,
mida saalil 3 pikkas ja 2 paari otsa seinas on,
kulges särab terwe triiphoone, seal ulatawad
gummi, palmi, elu, mirdi ja tea mis wcel kõik
puud pea laeni ja nende wahel ilusa rohiliste
lil l i lauade peal seisawad weiksemad öitfcwa lilli
puukesed omi nägusa pottides — just aknate köhal;
lopsakad epheu wääned roniwad üle aknate mööda
lae alust seina wecrt pea ümber poole tua ja
ehitawad suura maalisi, mis seinas ripuwad;
need maalid ilusas pruuni wärwilistes. wöi
kullatud raamides, ilmutawad kauuuisi Läänemaa
kohtasi ja pea linnasi, ja waat seal Maarja selja
taga sohwa üle on ju terwe päewapildide galerii:
sealt waatawad meile kõik isamaa kuulsad kirja-
mehed wasta ja nenoe üle troonib meie MajeS-
tätlik Riigi-ifa oma kõrge abikaasaga, kõik rohiliste
waanikutega ümber piiratud. Tõesti, see koolituba
on üks päris weike isamaa mufeum — muidu
need wöeramaa rohilised puud wällja wöetud.
Seal ei puudu ka muusik, sest otsa aknate köhal,
mõni jalg seinast eemal, seisab ju suur tiiwklawer
lahti ja .Röomus laulik" tema noodi puldi
peal. — Kas weel muut» kraami, palju toolist,
lauudasi, wöi mom peegel selles tuas seifawad, pole
meil enam lusti tähele panna ega üles lugeda,
mis meie temas juba näinud, on meid nõnda
rõõmustanud, meie waiimu nõnda kõrgendanud,



- 78 -

et temas enam pudupadu kraamile mahti pole
— Ka õpetab Maarja juba.

Ja room on pealt kuulda, kui Ühtlaselt ja
elawalt ta lastele piltide abil, woi ka wahclt
sekka omi elawate lindude peale näidates, lindude
olu ja elu j . n. e. ara seletab. Laste färawad
silmad ripuwad tema suu ja sillmade kul-
ges, nagu puhuks ta neile kõigest lustilikumaid
jutwsi.

Kui tund otsas ja lapsed laua äärest üles
toufewad, hüiawad, nad rõõmsalt läbi segamine:
ah Home, Home on jälle armsad tunnid! ,.Meic
ihu tundma õppimise ja isamaa histoorila tunnid! '
»Aga, Glsa/ küsib seal üks lcrane nokk teiselt,
.missugused tunnid sull siis mitte armsad ei
ole? kas Pole ka need tunnid kallid, kus neiti
Maarja mrile tähtsa kirjanikkude, ka teiste kuulsa
jo auusa meeste ja naisterahvaste elu l:>gusi
jutustab? kas pole ka rääkimise, ka rehkendamise,
geograhwi — kas pole kõik, köit tunnid armsad?"

, I a h , jah, on kül l" waötab teine, .üksinda
wöera keelde tunnid on mull natukene rasked —
aga pole wiga, juba sellepärast, et kallis neiti
Maarja neid meile annab, on ta need mulle
armsad — hulga armsamad, kni nad mull siis
oliwad, kui meie kinksand mulle neid andis."



,Ku i teie omad kooli asjad ära kappi wiinud
olete, siis minge weel ni i lauaks öue — täna
onwägailusilm — künni teid löuunale kutsutakse!"
Nende sõnadega lahkub Maarja kooli tnast.

Sellsamal ajal istub Thüringimaa mägeötikkus
ühes weikses, pea lume alla ära maetud majakeses
üks isewääriline inimese paar. Üks wana halli
peaga naisterahhwas istub telkide ja rätikute sisse
mässitud küdenewa ahju ecs ja tema ees, mada°
lama pingi peal, peenikestes mustas riietes sirge
kehaga noormees, kes oma wallge pika juukstega
pea kummuli näuga wanakese rüppes puhata laseb.

.Albert, Albert / ütleb wanakene natukese aja
wait olemise järel, südameliku noomija häälega,
,,pole loguni mitte viige, et oma noore mehe
meelewahhwust juba kõhe esimestest õnnetustest
mis elu sulle kända cmnud, nõnda maha rõhuda
lased. Mõtle ommetegi,mis mina nörl naitzterahhwas
kõik olen läbi teinud, ja elan siiski weel üsna
laheda südamega edasi.' Ja nende sõnade juures
läigib wanakese sini halli sillmades niisugune
südame wahhwus ja mõtete jouud, troonib tema
laheda otsa esise peal niisugune iseenese aunstamine
ja joonib tema uulde ümber ni i südamete ära wöitja
naeratamine, et selle üle tema otsawaataja enam
tema elu tannidest kortsudesse uhutut palet,
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kui ka küiru tõmmatud, külmetajat keha tähele
panegi, waid ennast kui ühest lõpmata waiimu
kewadifest õhust tunneb meelitatud olewat.

,,Wanaema, armas wanaema!" — hüiab
Albert kurwa häälega wasta, ennast wanakefe ette
pölwili maha lastes ja tema M m i waadates,
,,miks ei ole ma juba ammu sinu juure töttanud!
Sa oleks mind õpetanud: minu unu wöi kafu.
isa wara ja auuläigile sellga pöörma, tui ta
mult päris, et oma elu onne nende eest ära
andma pidin!"

,,OH, wanaema, sa ei jõua ära arwata, mis
piina minu süda wiimfe kähe ja poole aasta sees
wällja on pidanud kannatama! Sina oma alati
sellge waimuga, tes ikka aösjade wäärtust öiigeste
ara kaaluda on mõistnud, sina ei wöi ju seda
põhjani ära tunda, kuis inimese südamega lugu.
kes: oma terwet maa pealset elu onne, tagasi
saamata wiisil, ühe läikiwa udu pildi eest, mis.
kui teda arwad kätte saanud olewat, tuulde ärn
kaub ja tema õnnetuma püidjalle muud enam
ei näita kui rabalauukid, ära müinud on! Sa
ei tea, kuis sarnatses kauplemises iseenese auusta-
mine ja usaldus, terwe südame rahu ja elu room
ära kaub, ära sureb!"

,Woib suil, armas poeg, ka öiigus olla.
Aga, miks ei looda sa siis enam oma elu onne,
fee on ühe sõnaga: Maarjat enam tagasi saawat,
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kui suil nüid ommetegi juba fee jöuud olnud, ct
oma toredat pruuti kõige rikkuse ja seisuse kafudega
oled maha jätta jöuudnuo? tui Maarja weel
teise mehele pole läinud?" —

,AH, wanaema, oleks Maarja üks muidu
igapäine neiu, kes truuiste armastada woib, siis
wöiks ma ehk weel andeks andmist leida, aga
— ta on ennast wiimfete aegades selle partei
liikmeks annud, kes tulise waiimu ja wäsimata
meelega oma rahhwa, see on: Eesti rahhwaöiigusi,
wabadust ja auu, kätte saada püiab, ja — fee
partei pöllgab — saksu: miks ei pea seal Maarja
weel niisugust ,,sakslast" pöllgama, kes teda nii
ara, nii kerge meelega on ära anda, talle nii
juhmil kombel on näidata wöinud, kui: wähe
ta tema rahhwaft, tema fuguwöfast lugu pidanud,
kui tugewaste tema süda mammonist, tühjast
läigist kinni paelutud olnud," — ütleb Albert
walufa häälega, oma nägu jälle wanaema polwe
peale wajuda lastes.

, , Ia, Albert, mu poeg, on sinu Maarja nii
kõrge waimuga neiu, et ta oma isamaa armas-
taja auusa meeste pindmistest täiesti arusaada,
nendel ka omi naisterahhwa jöuudega abiks ja
tueks olla wöib, siis saab ta ka weel sinule sinu
suurt pattu «ema enese wasta andeks andma,
kui sa aga tema rahhwalikka pindmisi saad auusla-
ma ja . . . .
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Seal ei lase Albert oma wanaema enam
edasi rääkida, ta kargab püsti, paneb omad käed
wanakese kaela ümber, surub oma suu polewalt
tema laheda otsa esise peale ja ütleb tagasi
hoitud röömu hõiskamisega: ,kaNis, kallis wana»
ema, sa räägid päris prohwetlikul w i is i l ! ' su
sõnad äritawad mind uuele elule! Lootus ja
südame jullgus kaswatawad mu südames jöuudu.
Maarja juure tagasi tottata tahan ma. talle
pölwile maas tema ees omad pattud ülestunnis»
tada, talt neid andeks paluda ja ennast talle
kaastööliseks tema rahhwalitkuiS püidmistes ära-
wanduda! ta ei wöi, ta ei saa mind siis enam
ära töuukama!

, , Iah , mine mu poeg ja tee seda, minu
onnistus saab suga l igi olema."

Päikese tiired mängiwao läbi tuakese weiksete,
aga heledate akna ruutide wanaema hodedalase
ja poja poja lultse lokkide peal, kuna teine teise
kaenlus röömu pisaraid walawao, nagu oleks neil
juba kõik wöidud käes.



VI.

S . wallamaja uks läheb lahti ja wällja
astuwad Maarja ja Hans teine teise järel.
Maantee peale saades, hakawad teine teise käe
alt kinni ja koniwad tasasammu edasi.

,,Hans, nüid oled sa küll ni i ülewäga wäsinud,
ei tea kas enam hobuse juure käia jouatki? Ghk
istud siia tee ääre ühe kiwi peale maha ja
mina lähen toon hobuse lörtsi juurest siia."
— küsib Maarja lahedalt.

,Pian wist tüll seda teha paluma, armas
Maar ja! Üsna ime, kuidas see kewadine ohk mind
wäsinuks teeb! wastab Hans, kuna ta ennast
juba Maarja abiga ühe suurema kiwi otsa
istuma saeb.

,,Pole, armas Hans, tänase wäsimuse üle
kogunigi imetleda/ ütleb Maarja naeratades,
.ennem on imetleda, et sa kõik need tunnid, mis
täna meie koosolek wältas, ja weel peale selle, mis
mull seal weel üksinda tegemist oli, seal palawas
tuas wällja jöutsid pidada."
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,NH Maarja, sinu waimustawaid sõnu, sinu
mõistlikku ja osawat juhtimist ja toimetamist
pealt kuuldes ja nähes, piab ka kõigest haigema
ja nõdrema haigus ja nödrus ara unuma. Sinu
sõnad, sinu waimu öhk puhuwad ju pea aegu
surnutelle weel elu sisse — kuis ei piaks nad
weel mind kergitama ja elustama? — Sellepärast
ci tummd ma tuas märrkigi wäsimust — öue
«studes aga kadus mu jöuud korraga ära."

^Nüid oota siis siin natukene — ma tõttan,
et pea hobusega kõrtsi juurest tagasi olen/ ütled
weel Maarja, juba mööda teed edasi rutates.
Hans waatab talle lättiwa sillmadcaa järele.
,,Iah surnutelle wöid sa weel elu sisse puhuda.
Sest mis tuimasi, üksluist ja ihnusi pole sa ise
oma Aleksandri kooli abikomiteega ära wöitnud
— tegudelle ja andidelle äritanud? kuidas ei
lenda sulle mitte meeste ja naiste, wanade ja
noorte südamed wasta, kus sina aga oma suu
lahti teed! — Oh Maarja, Maarja, sind on
päris taewalikud omale siia maa peale abiriis°
taks ära walitauud! — Jumal olgu tänatud,
et ma sedagi onne maitsta lohin. et sulle sinu
püha toimetustes kui üks truu koer körwal ja
järel jooksta —jooksta? —minna ja weel jooksta?
jah, Jumal, wedama piad sa mind, kus sa mind
ligi saada tahad! aga - sa oled üks ingel! sa
oled weel parem, kui sa ilus oled — sa teed seda
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nii hea ja laheda meelega, nagu oleks fee sulle
päris õnneks ja mitte waewaks." Nõnda kõneleb
ta iseeneses ja wajub siis sügawate mõtetesse,
funni Maarja weikses wedruwankres istudes ja
ofawalt oma wirka terashalli täkku, keda ta
isalt oma wiimase sündimise päewaks kingituo
saanud, juhtides kõrtsi poolt sõites tuleb. On
ta Hansu ette jõudnud, peatab ta oma ilusti
ära koolitatud hoost ühe sõnakesega, sirutab Hansule
oma parema käe wasta, aitab teda wankrisfe ja
— kerge koorem weereb lähedaste mööda libedat
teed koju poole — läbi löhnawa õitsema looduse.

Teisel, ühcl pühapäewal ohtu poole päewa
leiame M e korra kõik ö. perekondlikud söbiad
ühes koos, ja weel ühel imeilusal köhal: keset
löhnawat kaasikut ühe weikese mäekese otsas,
mida, öitsewa metshumalatest ühe teise külge
keidetud pähkle puud pooles ringis ehitawad,
kuna mäekese lage külg waatajale lahedat teed
üle rohilife kaasiku, tema läbi keerlewa teeradadega
annab. Selle lagedamal pool ferwal, ühe
madala pühkle pööfa alt wallja siristaja hallika
ääres, mille hele wesi sufistades ja karates mööda
ise enesele aastate kümnetes wiilitud rada, mäe-
kese serwa mööda ala laasilusse tõttab, selle
hallika ääres istub Leo, tema noor naisuke, endine
M a Strauss, oma peenikese tillidega ehitatud
peakesega tema rinna wasta tuetatud, kuna weikfed
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wallged käed mängides ühte lille öit teise järel
omast rüpest, mis liikidega täidetud, hallikale
tee peale kaafa pillawad.

Nendest natukene eemal isluwad Maarja ja
Gewa. nende wasta Hans ja Walter Löwenberg.
seljad kaasiku poole pöördud. Oed punuwad
öitfewa puhulga olötest krantsikefi, sarnastega nende
eneste pead juba ehitatud on. ja noored mehed
säewad neile selle tarwis oksakesed korrale ja
annawad neile kätte. Muiougi ei saa niisugune
töö noorte inimeste wahel mitte tõsiselt ära
toimetatud, waid nalja sõnad lendawad edasi tagasi
ja hele naermine kõlab wahete wahel kaasikuS
wasta kostes, läbi sellge ohu.

Noorte inimestest taga Pool, pähkle puude
warjul aga puhkawad, kas kiillakil, woi istukil
pehme alustelkide ja pndjade peal öede wanemad
Straussi paarirahhwaga, kes neile wöerufele tul-
nud, koos ja nende keskel käpperdab weikene
roosiline lapsukene, nende esimene laste laps, kelle
peale nad südame röömu ja uhkusega waatawad,
kilkades edasi tagasi. Tõesti kaunil perekondlik
pilt öitsewa loomuse rüppes! Ohwerdawad täna
ka weel need kaks kõigest öierikkamad, särawad
kuud aastas M a i ja Jaani kuu kottu — täna
on ju wiimane M a i ja Home hakkab Juuni,
omi magusate jduudega täidetud ohkusi, öiskawad
linnud kui pöörased omi soolo ja koorilauulusi,
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ja aitab ka weel päike oma kullaga läbi puude
rchiluse kauniötada — tõesti kaunis olek, tõesti
südame soojendaja ja kõrgendaja pilt! Aga —
mis tuletab meile laulik Shiller taewa wägede
kohta meele? ta ütleb omas suures kella lauulus:

Aga tacwa wägedega
Pole jäädwat säedust teha,
õnne tuse l kerge ja lg.

,,Kui nüid Maarja oma krantsiga walmis
on, annab ta teda muidugi Hansule, aga kus
siis siua, Eewa oma tehtud paned?" küsib Leo
nottidas, tui ta näeb, et krantsid walmis saamas
on

.Kus ma ta panen? ehk surun ta weel armsa
isa halli juuste peale/ — wastab küsitud kelmilt
naeratades, ,,kus ta ka wist mitte inewmaks ehtiks
olema saa!"

,.Noh," ütleb seal Walter L. tõsise hääle ja
näuga sekka. ,,eks siis tehke aga. neiti E?wa,
oma tööd nii kaua edasi, künni «viimaks ühe
krantsikese ka minu pea jauks walmis saate —
sest mina olen täna iseenesele sõna annud, et
ma siit Paigalt enne ei nihu, kui teie käest oma
krantsi kätte saam,r> ei ole.'

..No, noh/ ütleb seal Maarja, ,.ega minu
oel siis ka niisugune kiwi süda pole. et ta ühte
inimest muidu ube weikse krantsi pärast kaua
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waewata wöiks. Kas pole tõsi, Eewa, sa annad
kõhe selle esimese, mis suil walmis saab,
Walterile? et omaft tööst lahti ja metsa ala
jalutama saame? — Sooh, mina olengi juba
omaga walmis."

Wiimaste sõnadel surub ta krantsikefe Hansu
musta pea peale, õieti lindlaste kinni, ja tõuseb
seal juures ise püsti.

,,Nnsugune waanik pane mulle Maarja ka
lirstu peale/ ütleb Hans liigutatud häälega.

,,AH, Hans, . . . . tahab Maarja talle
wastata, seal kõlab üks niisugune südamete läbi
lõikaja hääl läbi ohu, metsa põues wasta kostes:

.Maarja, sa ehitad ühte teist!" ja — sirge
noormees kultse juustega langeb mäekefe jalul ,
kaasiku serwal pikali maha.

..Albert, Albert!" karjatab Maarja wasta ja
lendab kui nõol mäekefest alla. „ Albert, Albert!
hüiab ta sinna jõudnud, nii meelitaja häälega/
kuidas seda tema suust weel enne kuuldud pole
nooremehe pead oma südame ääre tõstes, tema
palet silitades, .Albert, see oli ju mu tädipoeg
Hans! Albert kuule! hüiab ta talle körwa sisse,
,,ma olen su kirjad kätte saanud — ma olen
sind suure igatsusega ootanudl" —

,. Maar ja! kallis, taewalik Maar j a ! ' hüiab
seal sügawa õnneliku aga tasase häälega Albert,
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omi suuri läikiwadsillmi lahti lüies ja —sellfamal
sillma pilgul põleb Maarja suu tema uulde peal.

Punetajatel palgeil, särawail sillmil waatawad
Gewa, Walter, Ella ja Leo mäekese ülemalt ferwalt
maha — Eewa Minadest tilguwad pärlid rohtu.

,,Waadake ommetegi, mis on Hansul wiga?^
hüiawad seal korraga wanemad, kes mäealusest
juhtumisest weel midagit tea.

, M i s on Hansul!" hüiab Gewa hele hääl
neile järele sa köik tottawad Hansu juure, kes
— oma were oja korwal pikali maas on, silmad
kinni. Hansu nime hüidwat kuuldes kargab
Maarja Alberti juurest, kes nüid ka jälle jalule
tõuseb, ülesse ja ruttab nüid jälle niisama mäest
ülesse, kuidas ta esite alla töttanuo oli.

.Hans, mu armas waene Hans, ära sure,
ära sure mitte nüid, mitte nüid ära! ma ei
jõuaks seda ära kannatada!" palub ta wärifewa,
walusa häälega Hansu torwal polwili maas
olles, tema — juba küllmi kässa omi käte wahel
pigistades ja oerudes, enese nägu tema näu üle
hoides, et tema palaw hinge öhk tema — juba
küllma palet soojendab. Seal — lööb Hans
wee! korra omad silmad lahti ja waatab weel
korra, hale naeratamine uulde ümber oma surmani
armastatud Maarja M m i — siis — käib wiimane
surma kramp tema keha läbi, ta sirutab omad
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liikmed wällja ja — tema wainn on siit maa
pealse woitlemiöte platsidelt lahkunud.

Wänsewa kätega saeb Maarja talle krantsikese,
mis tema pea pealt maha lukkunud, jälle vähe,
wänsewa kätega surub ta tema silma-lauud kinni,
siis tõuseb ta jälle püsti, surub omad mõlemad
käed oma pisarates ujuwa sillmade peale ja
ütleb walusalt: .Miks pidi kõik sedawiisi tulema?'
Seal tahab Gewa, kes tema körwal seisab omad
täed tema ümber lina aga — kaks mehifet kätt
lulewad oede wahele ja lahutawad neid.

,,Gewa," ütleb Walter iiöwenberg, teda oma
truu südame wasta surudes, ,,Gewa, nüid oled
sa omi kohufid oma öe wasta juba küllalt täit-
nud, nüid halasta ka üks kord minu peale!'
Ja — tema hääl on nii südamesse tungija, nii
ara wöitja, et Eewa nüid enam wasta panna ei
jõua — pole ju seda ka enam tarwis, kus Maarja
ennast ka juba oma Alberti rinna najal toetab —
waid ennast aga weel kindlamalt sinna taenlusse
unub, kus teda juba isegi lindlaste küll hoitakse.

Maar ja , siin sinu armsa tädipoja surnukeha
juures wannun ma sulle," ütleb Mbert, paremat
kätt sellge taewa poole tõstes, kuna wasak käsi
Maarja ümbert kinni hoiab, mehise häälega, .et:
sinu rahwast tema eesöiigustes, kui siit maa
päris rahwast auustada ja armastada ja talle
tema pindmistes edasi saada igal pool abiks olla
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tahan. M u onu surma läbi, kes mind ommetegi
oma wara pärijaks nimetanud, olen ma wäga
rikkaks meheks saanud. Seda rikkust tahan ma
aga, kui sina, Maarja, minuga selles ühes nmms
oled, ühe weikse põllumeeste abikassa pöhjuskapi-
taaliks anda, et sedawiisi see raha, mis ommetegi
rahhwa käest kokku kosutud, nüid jälle tema käsuks
pruugitud saaks."

,,Tänan, Albert!' ütleb seal Maarja fellge
häälega, läikima pillkudega Alberti M m i waadates,
,,tänan Albert! nüid on meie armastusel ara-
woitmata wgid: wastastikku auustamine ja
usaldus!' -

.Jah, Jumal õnnistagu teid, armsad lapsed!"
ütleb seal oede isa liigutatud häälega, .Jumal
õnnistagu teid ja hoitku teid teie auusate elu
põhjuste peal lindlad, et teie ühendus teile
endalle õnneks ja rahhwalle käsuks igawMe kesta
wöiks!' Nende isa sõnade all wajuwad mõlemad,
nii pika ja walu rikkaste wöilemiste järel nüid
üks kord ommetegi ühendadud paarid wanemate
ette, kes Hansu peatsis konvu seisawad, polwile
maha. Isa paneb omad käed Maarja ja Alberti,
ema. Eewa ja Walteri peade peale.

Loomuses on waikus, kui jumalikkus pühas
kojas. üksinda kuninglik laulik ööpik laseb oma
sügawat armu tunnistust kaasikus kõlada, kuna
päike weel oma wiimast kullatera sadu üle laasitu,
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sihttee kaudu ka lvrel üle ime aruldafe perekondliku
pildi mäekese otsal wällja puistab.

Kuidas nüid Nurme mõisas esiti kurwad
matused, siis pärast kähe korlsed pulmad ara
peetud saawad, seda paluks lugejaid ise ära
arwata. Tahtsin omalt poolt muidu weel omi
armsa Eesti oedega selleks korraks jumalaga jätta,
neid weel õieti südamest paludes:

.Ärge pange, kallid oed, kell teile Jumalast
andid, kell teile õpetusi jagatud on, omi küünlaid
mitte wakkade alla põlema! ärge elage kusagil
muidu üksinda omi enese lustiks ja rõõmuks
siin maa peal ja ärge laske ennast ilmaski muidu
lu i lilled ehitada ja toita, waid tuletage enesele
alati meele, et: meid meeste körwale ja sekka
loodud: tueks, wa imus tuseks ja lepi tuseks,
aga o ige l wiisi l .

Sellepärast: woidrlgem ja tehkem tööd,
muidugi omi jöuude moedul, kui nemad, ja ärgem
jätame neid kusagil üks inda, siis ei saa meid
ka Jumal maha jätma, waid ka meie sugu
üks kord tema o i i g e l e seisusele a w i t a m a ! "






