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Juhatuseks.
Laulikuga olen ma küsinud:

,,Mu armas, sallis isamaa.
Mis wSin ma sulle linkida?"

ja olen wastuseks saanud:
..Mu laps, kui nii mind armastad,
M u soowi warsti kuulda saad:
S l l wäiksid wendi kaswata,
Su örue õdesid õpeta!"

Selle foowi täitmiseks olen ma „ Eest i Laste K i r ja-
kogu" läbi hakatust teinud. Aga mina arwan, et isamaa mitte
üksi aastate poolt noori ja kaswu poolest pisukesi wendi ja
õdesid ,,wäikeZteks" ja ,,örnadeks" ei nimeta, waid igaüht,
kes weel täieline ei ole. Ja kes wöib ennast täieliseks tunnis-
tada? Mina mitte. Ma tean, et algaja olen ja selleks elu-
ajaks jään. Kui mina siiski eesseiswa raamatuga ,,Laste Kirja-
logule" kõrgema wanaduse kohta tüki ,,MV istl iku j u t u s -
taja.' nime all otsa jätkan, siis iünnib see üksi sellepärast, —
kuna mitmil minu wendadel wähe, wähem kui minul, õpetamise
ja õppimise, kaswatamise ja kaswamise nöuusid käes on, — et
neil, kes soowiwad, wöimalik oleks inimese kõhust täielisemalt
täita, s. o. püüda üleüldse täielisemaks sa^da.

, E e s t i Laste Kir jakogu" tahab hingetundmise
(psychologia), puh tüse tõmbe (ethika) ja ilumeele (ästhe-
tika) seaduste j u h i l oma tööd teha. Ta tahab lõbu-
sal w i i s i l laste s i lmar ing i , nende waimu wöimu tä -
hele pannes, la iendada, nei le jut tudes ja lugudes
kujutusi, kas eesmärgiks (järele sõudmiseks) wö i ka hir-
mu tüse ks (wastu kaitsmiseks), wa imu silmade ette sea-
dida, meelekindlust (karakterit), isamaa armastust, i n i -
meste lugupidamist (auustamist) ka swatada, usu-ja i l u -
tundmusi äratada ja elustada ning üleüldse noor t
sugu kõigi lorge as jade, nagu hääduse ja tõsiduse
taganõudmisele waimustada. Ühtlast tahab ta ka



oliwad enamiste tema usu-osalised. Ta pidas neid wäga korras.
Vandumise ja needmise asemel kuuldi siin palwe pidamist ja
laulu häält, sest nende päälit oli ka ühtlase — nende õpetaja.

Selle salgaga wöitis Kromwell ajuti kuninga wäefalkastd.
.Palgaks tõstis teda parlament obersti auu sisse. Nüüd
palkas ta enesele terwe rügemendi sõjamehi, keda ta
niisama juhatas, nagu enne oma rootu. Ja esimest korda oli
nende wasta Ruprechti ja tema ratsameeste wahwus waht.
Nahkriietes, tugewad piigid peus, piibel paunas, paniwad need,
rahwast ,,pühaks salgaks" hüütud, Kromwelli mehed igale hädale
wahwaste wasta ja murdstwad suure, tugewa Kromwclli juha-
tuse all maha, mis ette puutus. Kus nemad ilmustwad, sääl
oli wöit nende päralt.

Hornkaftle tapluses wöitis Kromwell kuninga ratsawae
taieste ära ja pillas siis, mitu maa-ja grahwikonda läbi rännates,
Lowerstofi lohal kuninga söiawäe laiale. Palgaks tõsteti ta
nüüd kindraliks. Selles seisuses wöitis ta kuninga wäe
1li44 Marstonmore juures. Pea pärast seda andis grahw
Essez ülemkindrali ammeti ara, sest ühe uuese walatüd seaduse
punlti järele ei tohtinud ükski parlamendi liige wäeteenistuses
woi ka mõnes töises riigi .ammetis olla. Kindral Fairfax
tõsteti tema asemele ülcmkindraliks. Aga Kromwell, ehk ta
küll ise ka parlamendi liige ol i , oskas asju nõnda ajada, et
tema wäeülemaks jäi. Mitmed parlamendi liikmed tunnis-
tasiwad, et ilma temata sugugi söjawägi ei wöida läbi saada
ja teda ülemkindrali abiks pidada tostetama, mis ka wiimals
sündis. Selle eest tänaS ta parlamenti ühe suure wöidu läbi
Nasey köhal Ruprechti üle. See wöit saatis kuninga onne
päikese looja. Asjata katse järele parlamendiga rahu teha
põgenes Kaarel Shotlaste juurde, kelle üle ta ka ühtlase kunin-
gas oli. S i i t lootis ta abi. Aga Kromwelli tagakihutamise
pääle müüsiwad Shotlaste ülemad oma õnnetu kuninga parla-
mendile ära, kes teda Holmby lossi wangi laskis panna.

Sellega oli sõda kuninga ja parlamendi wahel lõpetatud,
ja Londonis peeti nouu sojawäge, kellel nüüd enam Inglis-
maal tööd ei olnud, kas kõdu saat̂ , wöi I i r i maale läkitada,
kus ju 1641 aasta Wiina kuust saadik mässamine möllas,
mida siia maale ei olnud korda läinud ära lämmatada.

Aga söjawägi andis parlamendile teada, et ta ennast
cnnc ci kõdu eya I i r i maale saata ei lase, künni maksmata
palk tasutud. Parlament andis Kromwellile käsu kätte, soldatid
lepitada ja Waigistada.



Aga söjawäe kodusaatmine ei olnud toguni mitte Krom-
welli meele järele, sellepärast kinnitas ta wäeülemaid ja sol-
datid nende tõrkumise tujus. Seda teada saades andsiwad
mõned parlamendi liikmed nöuu tawalat kihutajat kinni
wötta ja wangi heita lasta. Aga selleks ei olnud Kromwellil
lust i , sellepärast pidas ta ümmarguse nöuu' ilma kindrali
Fairfaz'i loata, les ju ammu paljalt ülemkindrali nimekandja
oli, laskis Kromwell korraga kuninga Holmby lossist spaleeri
tuua. Sellc agara sammu läbi seadis ta nüüd ennast
seadusliku pinna pääle, kuna ta parlamendi seadusewastaste
mässajate tilda kukutas.

Alguses näidati igalt poolt kuninga wastu suurt lahkust
ja Kromwell ise ilmutas silmakirjaks sõudu kuningat oma järje
paale ülendada. Seda toeks pidades olcwat Kaarcl om^
waenlasele püksipaela auutähte*) ja Esseni grahwikonda lubanud
anda, kui ta teda auujärje pääle tagasi awitaks. Aga ühtlase
kujutanud ta oma abikaasale, kes teda Kromwelli sõbrust
keelnud usaldada, ta tunra seda kelmi wäga hästi ja saada
temale sellepärast siidipüksipaela asemel omal ajal kanepiköie
faelaehtcks muretsema. See kiri olewat Kromwelli kätte sattu-
nud, mis wäga wöimalik on, sest Mcst tunnist saadik käänas
ta kuninga wasta kasuka otse karupidi. Ta käis oma walit-
sejaga nii meeletumal kombel ümber, et see oma elu eest kartes
Wighti saare pääle põgenes, kust ta laewaga lootis Prantsuse
maale ära pääseda. Aga teda tabati jälle kinni ja nüüd laskis
teda Kromwell kange wahi alla Hmsti kindlusse kinni panna.

Parlament katsus oma käsu läbi, kuningat endiste lohta
wiia, Kromwellile natukene hirmu teha. Aga Krom-
well ei pannud seda käsku tähele. Palju ennemalt tegi ta parla-
mendile oma ähwardamise läbi, — kui silckapilk soldatite
palk ei saada ara maksetud, siis tahta tema wäega Londoni
linna wasta marssida, — pääwalu. Ja kui paljas ähwarda-
mine ei awitanud, tegi ta seda toeks. Lõikuse kuu kuucndamal
päewal 1647 sammus ta oma söjawäe salkadega piiälinna ja
wöttis kuninga lossis eluaset, kuhu ta ka surma tunnini elama
on jäänud.

Sellest saadik oli Kromwcll Inglismaa tõsine walitseja.
Sojawägi armastas tcda määramata ja tundis üksi tema taht-
mist ning kuulis ainult tema käsku. Kes oleks julgenud temale

Pülsipaela <n,,ltaht o,« köig? ülem auu-mml I
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wasta hakata? Parlament wäriseS ja täitis köit, mis ta soowis.
Ise ennastki haawas ta selle läbi, et ta need liikmed, arwu
järele ükstoistkümmk, kes nöuu oliwad annud Kromwelli kinni
wötta, parlamendist ära saatis. M u l on," — ütles sell korral
Kromwell — „ kuningas käes ja parlament taskus."

Nüüd ei pidanud la Kromwell enam oma nöuu kuninga
kohta kätte all. Ta ütles kuningawalitsust iga Inglaste
kaela tulnud õnnetuse hallika olewat ja^uulutas rahwa isewalitseja
woli. Nüüd andis ta käsku kuninga üle lohut mõista. Oma
orjawaimudest kokku seatud kõhtu läbi laskis ta õnnetu kuninga
isamaa äraandjana ja rvägiwaldsena 27. Nääri kuu päewal
1649 surma mõista. Kolm päewa pärast seda langes kroo-
nilandja pää.

Nüüd oli küll ,,Inglismaa õnnetuse hallikas" kinni
sulutud ja Inglismaa oli wabariik, aga ometi puudus sääl
priius ja ühendus. Sest riik oli palju wägiwaldsema wa-
litseja woimuse all, kui hää püüdmisega, aga kõhetu kuningas
oli olnud. —

Asjata oliwad Shotlased, kui nad õnnetust, mis kuningat
ähwardas, oliwad ära tunnud, teda püüdnud päästa. Eks
ta ei olnud nende päris walitseja, ja eks ei olnud nende kõhus
seda hävimärki, mis kuninga äramüümine waenlaste kätte
nende rahwuse ja auu külge oli tähendanud, kustutada? Nad
tahtsiwad oma wana patu-wolga wähendada ja kui woimalik
koguni kautada ja tungisiwad selleks suure sojawäega Inglis-
maa sisse. Aga walwas Kromwell läks neile wasta, wöitis
neid Prchon'i köhal ja sundis terwet Shotimaad alla heitma.

Priiuse armastajad Shotlased kandsiwad wasta meelt nii-
sugust röhuwat elukorda, nagu neil käes oli. Nad wötsiwad
nöuuks ühe hoobiga sellele otsa teha, ja hmidsiwad ära sur-
matud kuninga poja Kaarli ll. kuningaks. Rõõmuga kuulis
üheksatöistklimne aastane noormees, kes oma ema ja wennas-
tcg/! Haag'i linnas, Hollandimaal ulualust oli leidnud, rahwa
kutset ja jõudis 23. Heina kuu päewal 1650 Shotimaa rannale.
Hõiskamisega wöeti teda wastu. Aga see room oli ürilene.
Ruttu oli Kromwcll platsis ja wöitis noore kuninga wäe 3.
Mihkli kuu päewal Dunbari ligedal ära. Siiski krooniti
Kaarel N. Nääri kuu esimesel päewal 1651 aastal kuningaks,
sest Kromwell oli raskeSte haigeks jäänud, mis läbi sõda
mõneks ajaks oli soikunud. See wahe andis kuningale
mahti uut soiawägê  koguda. Igalt poolt tuli söamehi kokku;
isc Inglismaaltki tuli hää tubli salk mehi, les kuninga



poole hoidsiwad. Korraga täis ka wecl sõnum läbi maa, et Krom-
well olewat oma auuistmelt maha lükatud. Nüüd ei arwanud
noor kuningas enam tarwis rlewat kannatada, waid wöttis
nouuks Inglismaad tagasi wöita ja oma isa surma kätte maksta.
1651 aasta Lõikuse kuul tungis ta Inglismaa südamesse, ilma
et ta kusagil wastapammist oleks leidnud. Juba oli ta Wor-
cester'is, paljalt 20 geograafia penikoormat Londoni linnast
eemal. Si in pandi temale piir. Nagu wälk tuli Kromwell
tema kaela ja puhkas tuule tuhinal ta söjawäe laiale. Kaarel
ise pidi rutuste põgenema.

Need on meie loo eelkäijad sündmused. Ma tähendan
weel siia juurde, et Kromwelli wöit selle maajau rahwa seas
suurt röömu sünnitas, sest enamiste elasiwad siin pool riigi
küljes wägewa woliniku usu- ja meeleosalised.

Worcesteri tapluse päewa õhtul soitsiwad kakS ratsameest
tuhat nelja Worcesteri maanteed mööda põhja poole. Üks
neist oli umbes 30 aastat- wana, suure kaswuga ja ilusa mehise
palega. Tema pääd tatsiwad pikad mustad juuksed ja lõuga
tihe habe. Töine oli palju noorem, umbes 20 aastane. Tema
peaaegu tütarlapse sarnase näu pääl ei olnud weel habeme
larwagi, ja ta terwe kogu oli, isiäranis kui wanema ratsamehe
lörwu saeme, palju peenem ja nõdrem. Ka tema landis pikka
imcksid, mis lahtiselt olade üle nppusiwad. Ju sellest saame
marku, et nad mitte Kromwelli seltsiliste hulgast ci woinud
olla. Sest puritaanid ja presbitaanid ei tahtnud maailmaga
ega tema rõõmuga tegemist teha, waid püüdsiwad apostliaja
lihtsust tagasi saata. Sellepärast polgasiwad nad igasugust
ehet ja ehtimist. Iseäranis pika juukste kandmist, nagu
sell ajal pruugiks oli, polgasiwad nemad kangeste. Nad
laslsiwad omad juuksed lühikeseks lõigata ja üksi wäga hanva
tandsiwad mõned habet.

Ka ratsameeste riided oliwad, ehk küll üleüldselt lihtsad,
siiski puritaanide riietest ise wttsi. Sest neil oliwad pääle
suurte ratsa-mantlite sammetist riided seljas, toredad saa-
pad jalas ja madalad kaapkübarad pääs, mida tallid linnu
suled ehtisiwad. Kummagil oli tüse möok wööl.
kuna Kromwelli soldatid oma taperit üle öla rippuwal
kandsiwad. Kõik need märgid kinnitawad meie mõtteid, et
need ratsamehed wististe Worccsteri lahingis woidewd wäeosa-
lifed oliwad. Seda arwama sunnib meid ka rutt, millega
nad nagu kinniwotmist karteS edasi lendasiwad.
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Ja toeste, lugu oli nõnda. Mõlemad ratsamehed tuli-
wad kõhe teed lahinguväljalt. Noorem neist ei olnud keegi
muu, kui kuningas Kaarel I I . ise. Tema kaasaline oli truu
ja wahwa grahw Derby. Nemad oüwad ühe ShotlaSte ratsa
salgaga^ seltsis põgenenud. Ometi oli see salk nii suur, ta
waewalt tagaajajate küüsist oleks woinud pää'seda,ja wastupanemi-
sels oli ta liig wäike. Sellepärast oli kuningas oma mees-
test lahkunud ja püüdis nüüd ühte grahw Derby mõisasse
jõuda, mis mvni penikoorem maad eemal seisis. Ta lootis
saal esialguselt pelgupaika leidwat. Ja grahw Derby ise oli
enese väiile wotnud teda sinna saata.

Tuline päikese ratas oli parajalt mac küngaste taha alla
weeremas, kui Derby oma noorskaja hobust waljastest tagasi
hoidis ja kuninga poole pöördes ütles: ,,Ma palun,
armuline herra, laske nüüd la oma hobust natukene lõõtsutada.
Meie ei tohi loomade jõudu mitte üleliiga tarwitada, sest ma
kardan," rääkis ta tagasi waadates edasi, ,,et mcie täna seda
weel rohkeste pruugime, olgu küll, et praegu minu aru järele
taga-ajajate käest õnnelikult oleme paäsnud!"

Noor kuningas oli kõhe oma kaasalise esimeste sõnade
ja eeskuju järele ka oma hobuse sammu astuma pannud ja
waatas nüüd oma siniste silmadega küsides seltsilise otsa.

,,Kus köhal meie praegu oleme, Derby?" küsis ta madala
häälega. ,.KaS weel ^alju maad sinu mõisasse on?"

Derby laskis oma silma üle orgusid ümberpiirajate mä-
gede taia ja kostis: ,,Töeste, mu isand, ei tea ma mitte öelda,
kui palju maad weel sinna on, aga kui meil midagi iseäralist
äpardust ei juhtu, siis loodan, et umbes kestoöl pärale jõuame.
Aga säält on meil kerge homme wöi ülehomme mere ran-
nale jõuda ja laewa astuda."

Pääle seda otsust laskis kuningas Kaarel oma pää alla
rinna päälc langeda ja waatas waikselt tükk aega enese ette:
,.Homme wöi ülehomme" — ütles ta siis jälle pääo püsti
tõstes ja kmwalt üle kcna ümberkaudse maa waadates, ,,hom-
me wöi üle homme astume ju laewa ja jätame selle ilusa
Inglismaa maha, kuhu ma suurtel lootustel tulin. Oh Derby,
truu sõber, kas meie saame teda iial jälle nägema?"

,,Wistist, auustatud isand!" kostis grahw kiudlal häälel.
See on woimata, et selle jäleda Kromwelli ja tema seltsiliste
walitsus üle öitsewa Inglismaa laua woib kesta. Küll tulc.vad
töised ajod, millal teile ja meile önnepäike umsle paistma
hakkab.



,,Önn!" wastas norr mccs kurwalt naeratades ja pääd
wäänades. , , Iu ammust ĉ ast jaaoit on Stuarti"') sugu ja
onn töine töisest lahkudud wöerad; — ma ei jõua uskuda,
et selle kõige õnnetuma kuninga sugu üle weel iial vnnepäike
saab paistma, ma ei looda enam midagi hääd selle häbemata!
ja teutawal wiisil surmatud würsti järeltulejatele, ei midagi
hääd enesele!"

Põgeneja kuningas oli neid sõnu peaegu läbi hammaste
rääkinud ja ohkas nüüd waluga südame põhjast. Ta rusus
oma käe wasta palawat otsaesist nagu piinajate mõtete talitse-
miseks. Sääl pani ta seltsiline tasakeste oma käe meele ära-
heitja ola pääle ja ütles:

, I rge rääkige mitte, majesteet, et teie enam õnnelikuma
päewade kättetulemise pääle ei looda, sest sellega tunnistaksite,
et teie enam Jumalat ja tema truu maailma walitsust, tema
onne ja kmbduse andmist ei usuks. Palju enam lootke kind-
laste Jumala pääle, kes oigel ajal waimus rusutuid kinnitab
ja nende kurbdust rõõmuks muudab. Ärge olge sellepärast
mitte nödrausuline, armuline isand, waid mõtelge ikka oma
kuningliku isa troosti andja salmikese pääle: ?ost nudil»

Kaarli I. õnnetu poeg tõstis jälle oma norus paad
ja ütles tumedalt: ,,Wä'ga halwaste on see salm ennast minu
õnnetu isa juures tõendanud. — Oh Derby, temale ei paist-
nud päike ei iialgi, waid pääle palju pilwede, mis tema elu
pimestasiwad, katab nüüd hirmus surma-öö teda. Ja mina
— mina elan alles ja ci jõua päälegi werekoerale Krom-
wellile, sellele kuninga mõrtsukale tema hirmust ülekohut kätte
maksta! — Oh sõber, ka minu juures ei tõenda ennast nime-
tatud salm mitte, waid minu kohta käib: L uudilis uon
pimedus!" (Pilwises taewas ei paista päike!)

Meele äraheitmisel kattis kuninglik noormees wümaste
sõnade juures pale kinni ja püüdis asjata nuutskumist tagasi
hoida, mis krambi kombel tema keha wäristas. Aga
Derby waatas südameliku laastundmisega õnnetu würsti

*) Surmatud kuningas Kaarel I. oli S t a r t i suaust, lrtz !603
aastast saadi! Inglismaale lroonilandjaid oli annud. Ialob I. olt
esimene Stuarti wgust l,inn,a.aK, Shotimaa lmunga emanda Mal l , ' L tu -
ani poeg. Maria Etuarti 'paä lauges Inglis kuninga cmauda Elisa-
beti käsu paale.

**) Sõnast sõna ümber pandud: ,,Pilwcde järele (tuleb) paile!"



pääle, keS ju oma elu kewadel palju libedust pidi kannatama
ja mõrudust maitsma, nii et ta selle üle ise lootusegi parema
päewade pääle ära oli kautanud. Liigutatud meelel sõitis
ta üsna kuninga korwa ja püüdis teda troostida.

,,Arge saage kahtlaseks," ütles ta, „Jumala ja ise enese
juures. Üksi see mees on toeste kadunud, kes usaldust ise-
enese ja oma jouu pääle on maha jätnud. Sellepärast,
armulisem hcrra, ootke Hälle onne tagasi tulemist. Lootke
Jumala pääle, kcs teie sugu eeswanemat Waltertt *) liht riigi-
ammetniku seisusest auujärje pääle tõstis. Uskuge aga, teie onn
tuleb nii toeste tagasi, nagu päike, mida teie nägite läänes
looja minewat, homme hommiku wara M e heleduses üles saab
tõusma. Täna on teie önnepäike ka alla läinud, ometi
homme saab ta ennast ütlemata hiilguses jälle näitama!"

'Tahtmata oli kuningas oma pale lahkuja päikese poole
pöörnud ja nagu lootuse jumi jooksis ta ilusa pale üle sobra
sõnu kuuldes, mis talle suurt troosti saatsiwad. Elawalt
hiilgas ta silm, ja oma kindla lootusega trööstijale kät andes
ütles ta:

,,Teil on õigus, grahw Derby, — mu isa ja minu truu,
õiglane sõber! Ma ei taha meelt ära heita. Nagu teie, tahan
ma julge ja tugew olla ja paremaid päiwi oodata. ?ost nudiw

!"
,,Nonda on õigus, armulisem isand!" hüüdis Derby

rõõmsalt, ,,nönda olete jälle endine julge, langetase wääriline
würst, mäherdune teie aasta cest olite, kui teie Shotimaa
randa jõudsite oma wanemate riiki tagasi woitma^ Teie saate
oma kõrgele, hiilgawale sihile, mida enesele olete ette seadnud,
olgu küll, et Dunbari ja Worcesteri — aga mis see ol i?"
ütles ta korraga juttu poolele jättes ja tagali waadates.
,,Tule Jumal appi!" — hüüdis ta, kui ta paljalt umbes
tuhat sammu eneste taga üht Kromwelli ratsawäe salka
nägi, keS ruttu ügimale jõudis - ,,taga,ajajad on meie kän-
nul! Aga nüüd peame kärmad olema, kui pääseda tahame.
Andke hobusele kannusid, isand; meie üksik pääsemise nöuu on
meie hobuste tiirus ja - ligi jõudja öö!"

Nende sõnadega lasksiwad mõlemad ratsamehed hobusid
lennata, nii et nad nagu torm teed mööda edasi wuhifesiwad.
Tee tõusis natukene wastu mäge kõrgemale ja näitas kõige

' ) Walter Ttuart oli Shoti maa ülem riigi hofmeiöter ja heitis
13l 5 kuninga Robert I. Bruce tütre Majoria'ga abielusse. Nende
poeg Robert flü, kui Majoria irend, kuningas Taawet I I . ilma trooni-
pärijata suri, Shotimaa kuningaks tõstetud



kõrgemal köhal metsaga käetud olewad, kus mõlemad põgenejad
warju leida lootsiwad. Arwamata kiirusel, itta hobusid weel
suurema rutule taga kihutades, joudsiwad nad wiimaks igatsetud
köhale, aga — nende lootus läks nurja. .Mis nad metsaks
pidasiwad, oli paljas pöesastik, kus aga arwa üksikud puud
paad üle oma wähemate sugulaste wälja sirutasiwad. N i i -
sugune metsasalk ei woinud tellegile üksikule jalamehele warju
anda, weel wähem ratsameestele. Äpardus tul i äpardusele
juurde: hobuste jõud hakkas nähtawalt lopma, sest et nemad
wiimastel mööda läinud päewadel enanr kui nende jõud ulatas
oliwad pidanud walu nägema. Wahe taga-ajajate ja taga-ae-
tawate wahel jäi selleparast iga minutiga wähemaks. Lühikese
aja järele p!di ta üsna ladunud olema ja siis, anna aga ennast
wangi, sest kümnele künni kahetöisttiimnele sõjamehele waSta
hakata, oleks tühi töö olnud.

Meele äraheitmiseS andsiwad ratsamehed hobustele kan-
nusid ja ratsutasiwad teed kaudu, mis nüüd jälle alla orgu
kaldus, edasi. A l l orus jootswat jõge wolwis kumer kiwi
sild. Senna jõudes tuli Derbyle nagu taewa taadi saatusel
päästja mõte.

Weel ei olnud nende tagaajajad künka otsa jõudnud, selle-
pärast ei woinud nad põgenejaid sellel silmapilgul mitte näha.
Pääle selle oli ju i lm nii pimedas läinud, et laugemale silm
enam üksikuid asju ei seletanud. See ol i grahwi päästmise
nöuu põhi.

, ,Pea ! " hüüdis ta kuningale ja pidas ise hobuse kinni
ning hüppas seljast maha. „ Ruttu sadulast, armuline isand,"
rääkis ta siis tuhinal edasi, — ,,fee on see ainus pääsemise nouu!"

Ehk küll kuningas weel seltsilisest öiete aru ei saanud ja
ette ei woinud näha, kudas nad jala paremast pääseda wöisi-
wad, kui ratsul, siiski täitis ta silmapilk oma truu ja targa
sobra nöuu ning hüppas ka hobuse seljast. Ruttu tõmbas
Derby oma moöga kätte ja andis mõlematele hobustele tubli
tümalu külje pihta, kes nüüd tühjalt hoopide läbi nagu hullud
teed mööda edasi tolmosiwad. S i i s wöttis Derby sõna lausu-
mata imeteleja kuninga kät pidi ja tõmbas teda ruttu kaldast
alla ja esimese madala silla wölwi alla.

Aga sell silmapilgul joudsiwad ka kuninga kütid künka
otsa ja hüüdsiwad röomsaste ,,hurraa," sest oma lindusid arwa-
stwad nad ikka alles enese eeS lendawat, aga palju ligemal,
kui enne. Tuhat nelja lihutasiwad nad üle silla, mille all
taga-aetud mehed warju oliwad otsinud ja leidnud. Taga-aja-
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jäte hobuste kabja hääl kõlas nagu pikse mürin põgenejate
pää tohal, kui nad üle silla tormasiwad. Kartusest tuksuwa
südamega kuulasiwad peidus mehed kaugemale ja itta laugemale
kostwat hobuste kapjade kõminat. Kui nüüd üks hobustest wäst-
musest oleks seisma jäänud ja kinni wöetud, siis oleks mõlemad
põgenejad kaksipidi mõtlemata kätte saadud. Derby kawal nöuu
oleks ara tuntud ja põgenejaid oleks warsti siin ainus köhas, kuS
peidu aset leida wöis, taga otsitud. Aga grahw Derby oli õigu-
sega arwanud, et hobused priiuse tundmises saaks jätmata edasi
tõttama ja üksi alles'siis ennast kätte andma, kui nende jõud
taieste saaks lõpnud olema. Nagu tuule tiiwadel kihutasiwad kallio
hobused edasi linniwötjaid eneste taga aimates, ja jöudsiwad endi-
sest koormast kergitatud, tükike maad taga-ajajatest kaugemale.

Kui wiimaks kinnipüüdjate hobuste kapjade hääl ära oli
kadunud, julgesiwad kuningas ja Derby omast peidupaigast
wälja tulla. Nad oliwad seks korraks päästetud, aga praeguse
elukorra järele wäga kalli hinna eest — oma hobuste eest.
Oma teed pidiwad nad nüüd jala käima, ilma ühegi abita,
läbi waenuliku maa ja rahma. Raha ei olnud neil ka suurt
ühes, olgu siis üks osa wäga kallid ehteasju, mis aga praegu
neile ühtegi tasu ei wöinud saata. Wähe toidu nouusid, mis
neil kaafas oli olnud, oliwad hobused sadula taskus oma teed
wiinud. Aga kõige pahem asi oli see, et ka mitmed kirjad,
millest awalikuks sai, et põgeneja keegi muu ei olnud, kui
kuningas ise, sadula taskusse oliwad pidanud jääma. Selle-
pärast wöis lindlaste ette ära arwata, et suur jaht saab pee-
tama kalli linnu püüdmiseks, kcs sell korral Derby kawaluse
läbi kiskjate küüsist oli pääsnuo.

Seda kõik arwendastwad ja kaalusiwad mõlemad põgene-
jad iga pidi, sest palju pakilisem häda ootis neid ees. Kõige
esiteks pidastwad nad selle üle nouu, kuhu poole praegu põgeneda.
Kuningas arwas mõnusa olewat ümber pöörda, et mitte tagasi
tulejaile ratsameestele kätte ei langeks. Aga Derby oli selle nöuu
wasw. ,,Kui meie ümber pöörame," ütles ta, ,,ehk ka kumbki
poole körwale kääname, siis tõttame omast sihist, minu mõisast,
kaugemale, kuhu meie loigest wäest peaksime püüdma jõuda.
Otsekohe edasi minnes wöime homse päewaga sinna saada.
Pääle sette on meek tuletada, et meid waenlased ka wist 'arwawad
tagasi läinud olewct, sest enamiste kõik inimesed kardawad hädale
wastu minna, — ja nad saaksiwad otsekohe tagasi tulema.
Kui ka öö meid esiotsa warjakS, aga homme päikese tõusuga
oleksime wangid. Ei, kõrgeste auustatud kuningas, meie peame
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nüüd nimelt seda tegema, mis waenlased meist kõige wähem
arwawad. Astume julgest edasi, otse kõhe waenlastele teed
mööda wasta, mida mööva nad tagasi saawad tulema. Kui
nad meie ligedal on, eks meie siis pimedusest warjatud warsti
mõnda pelgupaika ei leia. Seda enam wöime loota minu nöuu
korda minewat, mida enam kindel on, et nad alles töisel pool
seda silda meid südimalt otsima hakkawad."

,,Töeste, teil on õigus, grahwi herra! ,,hüüdis kuningas,
kui tark Derby oma arutamisega lõpule oli jõudnud.

,,Meie taga, mitte meie eeS on häda hiilimas ja wiletsus
waritsemas. Sellepärast edasi siis Jumala nimel! ?ast uukiia

"
Kiirussammul tottasiwad mõlemad põgenejad edasi ja

kadusiwad öö pimeduse sisse pea ära. S ü g M rahu oli jälle
wäikeses orus, kus mVne minuti eest elu ja surma waelausid
oliwad kaalumas olnud.

Töine M t l l l t .

Kromwell elas pärast Worcesteri linna ärawoitmist toredas
linna nZuukogu majas. Töise päewa hommikul istus wöidu-
rikas wäeülem ühe laua ääres, mille pääl mitme sugused kirjad
ja raamatud seistwad. Ta luges parajaste ühte kirja; silmad
käisiwad nagu lennul üle ridade. Laua ees seisis mees,
kes seda kirja oli toonud, see wäepäälik, kes oma ratsa salgaga
kuningat ja grahw Derbyt oli taga ajanud. Waikselt ja argselt
kuulas päälik oma kindrali pahanduse sõnu päält, mida see
lugemise wahel ütleS.

Rusikaga wasta lauda põrutades hüüdis Kromwell lõppeks:
,,Tölplased olete loik, ct teie põgenejaid ära pääseda lasksite.

Wististe oli Kaarel Stuart totne neist. Kas teate ka, et mul
himu on teid sojakohtu alla anda ja maha lasta käskida?"

,,Seda wöite teha, kindral," wastas puritaanlane, ilma
et ta oma kartust oleks awaldanud, ,,mina sureksin rahuliku
südamega, sest et ma tean ennast oma kõhust täitnud olewat.
Aga wana kurja wasta woitlcmine on asjata," rääkis ta eba-
usklikult edasi. M e i e olime otse põgenejate kännul ja pea-
aegu nii ligidal, et ncid kätega oleks kinni wötta ulatanud,
sääl — korraga on mehed ladunud ja üksi lahtised hobused
langewad meie kätte. Seda wöiks iga üks minu meestest
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wandega kinnitada. Kui wana pagan ise põgenejaid ei ole
awitanud, siis ei ole õigust ilmas."

Pääliku jutu wahel oli Kromwell üles tõusnud ja sammus
nüüd kännust käristades mööda tuba. Aga wiimaste pääliku
sõnade juures jäi ta tema ette seisma ja waatas poolelti pilkawa,
poolelti pölgawa naeratamisega tema otsa. Sest, ehk küll
Kromwell ise puritaanlane oli, siiski ebausklik ta ei olnud, kes
arusaamata asja kõhe maimude walda arwab. Oma erksa
mõistuse waral otsis ta loomulikul teel argumata asjale seletust
ja ta leidis ka warsti päälikule warjus seiswa lõnga otsa.

,,Teie olete päris Mplane, George Kullon," ütles ta
pilgates. Põgenejad hüppasiwad wististe hobuste seljast maha
ja lasksiwad teid ohtu widewilul lahtistid hobuseid taga ajada,
kuna nad ise kusagile warju pugesiwad ja teie rumaluse üle
naerfiwad."

,,Ei, lindral," wastaS päälik kindlal häälel, ,,meie nägime
selgeste neid parajaste weel hobuste seljas iStuwat, aga korraga
kadus nende kogu nagu udusse ja —"

,,Wait, päälik!" hüüdis Kromwell äkiliselt wahele, ,,nonda
on lugu, nagu mina ütlesin. Woi kas sa ehk tahad ka rääkida,
et teie weewli haisu tundsite, mida wanapoiss enese ümber
wälja .lautawat? — Teie olete päris tölplane, George
Kullon!"

Üsna nöbrausuliselt norutas päälik pääd, sest ju hakkas
temale ka märk mõtetesse tulema, et kindralil õigus on. Ta
ei lausunud sellepärast enam ei musta ega walget, kuna ka
päälegi auupalkumine oma ülema wastu waitolemist nõudis.
Kromwell aga sammus jälle tuba mööda ning rääkis siis
taltsamalt süüaluse ette seisma jäädes edasi:

,,Teie olete omas teenistuses wäga raskeste eksinud, päälik
Kullon. Selle eest peaksin ma teid õiguse järele kange sõja-
laristuse alla andma. Aga ma tahan teile armu anda, sest
teie olite mul ikka tubli ja truu ohwitser. Üksi sellepärast
wabandan mina teie praegust hooletust priiriigi ^eenistujes.
Ise weel enam tahan ma teie hääks teha: ma teen teile wöima-
likuks, oma puudust parandada. Arge tänage mind mitte!" —
lisas ta juurde, kui päälik kindrali kät tahtis wotta, — tun-
nistage kahekordse hoole ja agaruse läbi üleS, et teie selle usal-
duse wäärt olete, mida mina teile nüüd näitan. Minge nüüd
ja oodake minu käsku!"

Sõnakuulelikult kummardas ohwitser ja läks.
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Kui Kromwell üksi toas osi, hakkas ta jälle suurel sam«
mul tuba mööda käima. Käed pani ta rinna pääle risti, nagu
ikka, kui ta mõne tähtsa asja üle järele mõtles, ja rääkis oma
mõtteid waljuSte enese ette.

,,OH teie päris tölplased," — hüüdis ta äkiste —
,,köik, mis meie moega tera abil wöidame, kautawad nemad oma
ebausu läbi ! — Jah, rumalus on see kõige wisam waenlane,
lelle wasta ma sodima pean, ja päälegi on teda palju enam
omas kui kuninglaste leeris leida. Ometi saan ma ka temast
niisama jagu, nagu kuninglastest — ma tahan nisu hagana-
test lahutada. Olgu Jumal ise selle Kullonile armuline, kui
ta weel kord rumal wöi hooletu peaks olema!"

Wailselt sammus ta weel mõnda korda tuba mööda ja
astus siis laua äärde, mille paal suur Inglismaa kaart ja
need paberid seifiwad, mida Kullon kuninga hobuse sadulatas-
kust oli leidnud. Need oliwad kuninga proua Henriette kirjud
oma Pojale, mis taksipidi mõtlemata lindlaks tegiwad, et
põgeneja kuningas ise oli. ,,Mu arwamine oli oige," ütles
ta üht kirja kätte wottes, ,,Kaarel põgenes põhja poole ja
tahtis tatsuda, kas maist maad ehk wet mööda Shoti maale
saaks. Aga see nouu ei pea temal korda minema," lisas ta
pilkawa naeratamisega juurde, .,tema ei pea ära pääsema! Mis
tarwis lasksin ma siis kuningliku kullile otsa teha, M i kulli
noor sugu elusse jääks? E i , ta Kaarel N. peab surema nagu
Kaarel I . ! "

Mõtetes waatas Kromwell nende sõnade järele suure
Inglismaa kaardi pääle ja tähendas sõrmega seda kohta, kus
Külloni löne järele kuningas ära oli ladunud. ,,Siin," —
ütles ta mõteldes edasi — ,,siin Stourpordi köhal nähti teda
wiimast korda. Nüüd on küsida, kuhu poole ta siit läks, pääle
selle kui ta oma hobuse pidi maha jätma? — Wististe siia
lääne poole, Shropshire, kus metsankkad mäed on ja sadama-
linn Ghrester ligidal seisab. Selle wasta peab nöuu
pruukima! „

Ruttu wöttis ta sule kätte ja lirjutas mVncd read paberi
pääle. Aga korraga pidas ta wahet ja waatas weel kord
järele mõteldes sume kaardi pääle.

,,Ometi" — hakkas ta uueste ise enesega rääkima, ,,see
oleks wäga mõistmata, kui ta seda teed põgenemiseks wälja
walib! Ta peab ju arwama, et ma teda selle tee pääl, mis
kõige ennemal rannale wiib, ka kõige päält otsida lasen. Selle-
pärast on woimalit, et tema maist teed Shotimaale tõtata
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püüab, et ta tee raskustest hoolimata siiski seda mägist ja
pelgupaikadest rikast teed saab käima. See oleks mehine ette-
wötmine, liig mehine hukka läinud Stuarti kännu wösu lohta,
aga siiski, wöimalik ta on. Sellepärast waatame ette! Mina
pean mölemit pidi walmis olema!"

Nende sõnade järele helistas ta waljuste laua pääl seis-
wat kella. Tuapoiss astus sisse ja sai käsu kätte silmapilk
Oberst Fleetwooti ja Kotsalli senna hüüda. Nüüd wottis ta
uueste sule kätte ja kirjutas poolele jäänud käsu walmis.

Weel ci olnud ta seda tööd lõpetanud, kui kutsutud ohwit-
serid sisse astusiwad ja soldati wiist teretades ülempääliku
käsku jäiwad ootama.

Tulge lähemale, mu herrad!" hüüdis Kromwell üles
tõustes, ja tähendas käega ohwitseridele laua pääl laiale lau-
tatud Inglismaa kaardi ette astuda. ,,Teie lähete täna lõuna
ajal oma rügimentidega teele, — teie, oberst Fleetwood, Se-
verni orgu mööda ja Shrewsbury kaudu Chresteri linna, ja teie,
oberst Kotsal panete Severni ja Trenti wahct wahi alla.
Mõlemad peate katsuma Kaare l S t u a r t i ärapögenemist
takistada, sest nagu ma teada olen saanud, on ta sinna poole
pogenud. Teie esimene töö on sellepärast seda käsku ärakirjas
nii rutt» kui wöimalik kõikidesse sadama linnadesse muretseda.
Surma trahw seisab selle pääl, kes selle wasta eksib." Nende
sõnadega andis ta walmis kujutatud tähe oberst Fleetwoodi
kätte. ,,Nüüd minge," ütles Kromwell edasi, ,,köige hiljem
kell kolm peate jalul olema. George Kullon saab teile teejuhiks
olema ja seda kohta tähendama, kus põgeneja, keda ta eile
taga ajas, ära kadus. Teie hooleks jätan ma teadawal köhal
nöuu pruukida, ludas Kaarel Stuarti pelgupaika teada ja kudas
teda wongi saada. Mwge, mu herrad, — minge Jumala
nimel!"

Oberstid kummardasiwad ja ruttasiwad ära. Poole tunni
pärast lendasiwad kakskümmend ratsameest tuule kiirusel põhja
pooliste ranna ääriste sadama-linnadesse käsku wiima, et ükski
laew ilma sadama pääliku loata ja läbiotsimiseta ei tohtinud
sadamast wälja soita. Pärast lõunat seatud tunnil soitstwad
ka oberst Fleetwood ja Kotsal, kumbki oma ratsawäe salga ees,
linnast wälja ja juhtistwad hobusid senna poole, kus eile
kuninga jaht oli alganud. Nende ees sõitis George Kullon.
Öhta ehal jöudstwad nad selle künka otsa, kust Severni jöe
silda eemalt wöis näha.
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«Kas teie eile seda wosastikku läbi otsida lasksite?" küsis
oberst Kotsal teejuhti ja tähendas käega poesastikkude päälc,
mis ümber kaudu seda mäge katsiwad.

, ,E i , oberft," — kostis George Kullon — ,,meie nägime
põgenejaid selle silla taga, mis teile sääl all silma paistab."

, , M i l l ajal olite teie eile siin köhal?" küsis oberst edasi.
Päälik mõtles natukene aega järele. ,,Otse eile sellsa-

mal ajal," kostis ta siis. "See oli ohtu ehal, waewalt pool
tundi pärast päikese looja minemist."

, , Ia siiski arwasite weel põgenejaid ja nende hobusid
näha wöiwat?" küsis Kotsal weel kord.

..Wististe, herra," wastaS Kullon, ,,ma nägin neid sel-
geste hobuste seljas istuwat."

Oberst käskis oma salka seisma jääda ja kahte meest ette
soita ning töisel pool silda kinni pidada. Käsk täideti kõhe.
Mõlematel ratsameestel oliwad juhtumise kaupa, nagu eila
kuningal ja tema kaasalisel, tumeda karwalised hobuscd. Nmöes
lolmesaja sammu taga wöis wecl nii hobust kui meest ara
tunda, aga ju silla pääl oli paljalt hobuste kogusid wähe näha.
J a kui wiimaks ratsamehed töisel pool silda seisma jäiwad,
wois waewalt üht musta kogu sääl lohal silm seletada, ilma
arusaamata, mis ta öiete oli.

,,Kas tunnete ka nüüd alleS meest hobuse seljas, George
Kul lon?" küsis oberst naerdes oma teejuhilt.

,,Toeste, ei mitte!" kostis päälik. ,,Ka kõige parem silm
Ingl ismaal ei saaks aru, mis ta näeb. Aga eile oleksin ma
selle pääle wandunud, et ma nii mehi kui hobusid nägin.
Aga wist olen ma eksinud."

„Seda olete teie wististe, George," wastas oberst. ,,Omcti
oleks ülekohus seda l i ig suureks süüks arwata. Sada töist
oleks niisama seda tumedad edasi liikuwat kogu selleks pidanud,
mis ta wähe aja eest selgeste oli tunnud, see on hobusteks
ja meesteks. Kõik oleks eksinud, nagu teie, — eht-õigem,
kõik oleks eksitatud saanud, nagu teie, sest et põgenejad kawa-
luse teel ennast kas tee ääres seiswatesse pöesastikkudesse woi
ka senna silla alla ara peitstwad, kuna nende hobused edasi
jookstwad. Waatame järele, kas meie mõnda jälge üles ei
leia."

Kotsal käskis mitu meest ümberkaudu'poesad läbi otsida.
Aga ei olnud ühtegi märki ega jälge leida. Nüüd söitsiwad
nad künni sillani ja oberst käskis ka siin järele waadata.
Lühikese aja järele tuliwad silla alla saadetud mehed tagasi
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ja kuulutasiwad, et liiwa seeS selgeste kähe mehe jäljed näha
olla, kelle saabaste küljes kännused on olnud.

Kotsali huulte ümber helkis rõõmuline naeratamine oma
lawaluse üle. Ta pööris pää oma rõhutud teejuhi poole ja
ütleS: ,,Waatke, George, mina ei eksinud mitte; kännustega
saapaid kannawad ükst ratsamehed, sellepärast ei woi need jäljed
muude päralt ol la, kui nende kähe põgeneja omad, kes teie
kõhklemist enese päästmiseks tarwitastwad. Si iski ei pea see
neile palju aitama, sest ma tahan teie eksimist jälle hääkS teha;
keS kahekümnenelja tunni eest siin o l i , et wöi kaugel siit
ära ol la."

Selle paale andis oberst omale rügemendile käsku Vrewoodi
poole sõita, mis Stourpordi taga seisis, kuna oberst Fleetwood
oma wäesalguga Sevemi-oru laudu edasi marssis.

Kolmas päätükk.

Kärmeste ja roömsa meelega oliwad kuningas Kaarel ja
grahw Derby pärast oma hobuste kautanüst jala edasi käinud
ja õnnelikult oliwad nad pimeda öö waiba warju all oma taga-aja-
jate küüsist pääsnud, kes pärast lahtiste hobuste kättesaamist
törwaküünlate walgusel sedasama teed tagasi läksiwad, mida
mööda nad tüki aja eest tuhatnelja edasi oliwad kthutanud.
Tubliste sammudes joudsiwad mõlemad rändajad wiimals
Stourpordi l inna, mis umbes wiistöistlümmend penikoormat
Worcesterist põhja pool seisab. S i i n wötsiwad nad nouuks
lühikest aega puhata ja keha toiduga tarastada. Nemad astufi-
wad sellepärast ühte linna ees feiswasse lörtsi sisse ja kosutasi-
wad ennast söögi ja joogi waral. Aga ööd ei usaldanud nad
siin mööda saata, sest esiteks tegi neid kõrtsi peremehe li ig
tähelepaneja ja kahtlane waatamine umbusklikuks ja töiseks
pidafiwad nad ööd, kõikide põgenejate sopra, tarwttama, et
tülitamata edasi saada. Sellepärast wotstwad nad nöuukS
lühikese puhkamise järele jälle edasi tõtata. Nad muretsesiwad
enesele söögi materjaali ja astusiwad pea Kidderministri linna
poole. Nad tahtsiwad nii kaua käia, kui nende jõud ulatas
ehk künni nad kõige wäh'em suurte metsa olekstwad saanud,
mis taga Kidderministri hakates künni Vrewoodini ennast laiale
lautas ja lelle kudristikludes nad lootsiwad rahulist puhkamise
aset leidwat.
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Oma seltsilise käewarre pääle toetades käis ehk õigem Wedas
ennast noor kuningas edasi. Ehk küll ta jalatallad ju willis
oliwad ja tuliselt walutasiwad, siiski ei tulnud ühtegi kacba-
mise häält üle tema huulte. Kottpime oli öö. Nnske udu
täitis õhku ja ülendas pimedust, nii et rändajad sagedaste
teelt körwal snswale heinamaale ja põldudele ara elsisiwad ning
waewalt jälle oigele teele joudstwad. Ni i ladus tund tunni
järele, aga ikka ei olnud weel kaitseja mets käes. Sääl nõrgas-
tas wiimaks kuningas, kes nii liiga kõndima ei olnud harjunud,
ära ja langes maha. Kas tahtku wöi tahtmata, pidi Dcrby
siin köhal peatama. Ta wedas kuninga mõned sammud tee
äärest körwa heinamaale ja seadis temale sambla sisse kena
woodi ning kattis teda oma mantliga tinni. Mõne silmapilgu
järele kuulutas korraline hingamine, et kuningas waikseste magama
oli jäänud. Ka grahw heitis ennast pehme samla pääle, aga
ei mitte magama; tema tugew ja raskusi landma harjunud
keha ci tarwitanud hingamist. Truilt walwas ta oma kuning-
liku isanda juures ja kuulas erksalt igaühe laugema ja ligema
hääle pääle, mis ehk wahest häda wöis tuua. Ometi tõik
oli ümberringi wait; ütsi wahete wahel rikkus öökulli kaebaja
hääl öö rahu ja andis grahwile, kes osaw jahimees oli, lindlat
tähte, et igatsetud mets enam laugel ei wöinud olla.

Wiimaks mitme tunni järele hakkas pimedus natukene
kahanema; must öö muutis halli karwa ja walge wiir ida
taewa ääres tunnistas tulejat hommikut. Sääl äratas Derby
kuninga üles, sest nad pidiwad nii pea kui wöimalik kaitscjasse
metsa jõudma, kes neid tagaajajate silmade eest wöis warjata.
Kosutatud jouuga tõusis Kaarel asemelt üles; wäsimus
oli katunnd ja ka jalgade walu oli wähcnenud. RöömsMe
andis ta oma kaasaltssle lät, ja heleda wiiru poole näidates,
mis praegu pilwcde kattcst läbi tungis, ütles ta: "Waatke,
sõber, hommik algab tänaseks päkwaks hääd kuulutades, sest
— p08t nudil» ?nn^du8!"

Erksalt astusiwad rändajad, moekasid kepi asemel
tarwitades, ilusal hommiku-wälial edasi, kuna päikese Mred udu
kautasiwad ja tuhandid kaste-tilkasid saja karwaliste wärwidcga
hiilgama paniwad. Kui pool tundi oliwad käinud, jvudsiwad
nad wäikcse lünka otsa, llist Kidderministri linna ja tema
taga metsa wöisiwad näha. Üleüldse ulatas nende silm siit
igale poole laugele waatama; üksi edcla poolt piirasiwad nende
nägemist mäed, mis Scverni-oru kaudu läbi terwc Shropshire
grahw ikonna künni Chesteri linnani käisiwad. Igatsedes

Mrlsilil jutubtaja I. 2
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ja ühtlasi haledaste waatsiwab mõlemad sinna poole, kus
nende tee ja raskuste ots seisis. Sääl lootsiwad nad paljudest
rannas ankrus sciswatcst laewadest üht leida, kes neid oleks
päästnud, aga ühtlast kallilt isamaalt lahutanud.

Selle paale mõteldes tuli tahtmata noorele kuningale
salamahti pisar silma. Siiski mehiselt tõstis ta jälle
pää püsti, nagu häbeneks ta niisugustest pehmcist tundmustest
ja käis kärmeste oma seltsilise körwas linnast mööda metsa
Poole. Pea jöudsiwad nad senna. Aga et päike käredamaid
kiireid maha saatis ja maantee pääl inimesed käima hakka-
siwad, sellepärast pöörsiwad nad korwale metsa, kus neid wäike
jalgteerada, suurcteega törwu käies, edasi wiis. Si in oli küll
wilu kõndida, aga sagedaste pidiwad nad enestele moega abil
teed tegema, nii wäga takistasiwad paksud kibuwitsa pöcsad
ja mitmed muud taimeriigi kodakondscd nende teed. Selle-
pärast oli ju ohtu käes, kui meie rändajad Whiteladiese mõi-
sasse jöudsiwad, mis oma suurte ja laialiste põldudega selle
metsa secs seisis. Weel oliwad inimesed wäljade pääl töös,
sellepärast jäiwad põgenejad nii kaua metsa warju, künni nad
öö kätte all pelgupaika julgesiwad paluda. Nad puhkasiwad
metsas ja astusiwad alles siis ettewaatlikult mõisa poole/ keda
müür ümber piiras, kui inimesed wäljadelt lodu oliwad läi-
nud. Ruttu sammusiwad nad nüüd wärawast läbi otsekohe
elumaja poole, kus parajaste John Penderel ^) oma abikaasa
Johannaga ja wenna Richardiga õhtusöögi laual istusiwad.
Sõbralikult wotsiwad maja rahwas grahw Dcrbyt wastu ja
lubasiwad temale warju anda, niisama ka t^ seltsilisele, keda
Derby oma sobra pääliku Ashburnhami ütles olewat. Ju tah-
tis John kuningale kät pakkuda ja teda kaitsta toutada, kui
korraga Richard, kes nüüd ka kuninga otsa oli waatanud,
üles targas ja hüüdis: ,,Ashburnhamils —AshburnhamikS
nimetasite seda herrat? Grahwi herra, teie tulete usaldamata
meelega meie majasse, sest — see ta on. Teie seltsilise nimi ei
ole mitte Ashburnham! Küll ma tean, kes see herra on, —

*) Pcudcrellsid oli alguses kuus wenda: John, George, Thomas,
William, Humprey ja Richard. Thomas langes Kaarli I.' ajal Stowi
tapluses. John oli Whiteladiese mõisa walitseja ja Nichard oli siin
samas metsawalitseja. William sai Boscobeli mõisa nakitsejaks, Humprey
oli Evelynis mölder ja George Tongi lihelkoimas .Holbal-Grangi
mõisa ivalnseja. Kui Kaarel I I . jälle trooni vaale sai,' laskis ta loik
wiis wenda ühel pälwal enese ette hüüda, wöitis ueid wäga lahkeste
»astu, tänas neid ja saatis neid kuninglikkude tingitustega kõdu.
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ma nägin teda enne sagedaste Londonis, kui mina alles sol-
datina sääl olin. Wend, ode pölwil i maha! Srl le majale
on täna onnistus osaks saanud: mcie lõige armulisem isand,
kuningas Kaarel I I . seisab teie ers!"

Nende sõnadega langes Richard pölwili ja andis kuninga
käele suud. Kuningas ei teadnud imeks pannes, mis sellest
loost arwata. Ka John Penderel ja tema abikaasa langesiwad
pölwil i ning andsiwad kuninga läcle auupaklikult suud.

Dcrby oli kimbus, kui ta nägi, et saladus, mida ta ol i
tahtnud hoida, korraga awaliluks oli saanud. Aga kuningas
kummardas, sügawalt liigutatud, maha tubli maarahwa poole,
kclle auustamine ja truudus seda südamlikumalt wälja pais-
tis, mida lihtsamalt ja loomulisemalt nad seda awaldasiwad.

,,Touske üles! teie armsad inimesed," hüüdis ta, ,,mina
ei taha teie eest midagi salajas pidada, — mina olen teie
kuningas, teie õnnetu kuningas, ara wöidetud ja tagakiusatud
kuningas, kes praegu oma elu teie truuduse kätte usaldada
tahab. Kas teie lubate mulle cncste juures pelgupaika anda?"

,,Armulisem kuningas!" hüüdsiwad need auusad inimesed
kui ühest suust, ,,koige suurema rõõmuga!" — Ja Richard,
keda üksi ümberkaudu õiglaseks Richardiks hüüti, lisas juurde:
,,Mitte üksi seda, waid meie tahame köit, mis woimalik on,
teie ärapääsimiseks teha. Seda wannume teile, armulisem
isand, ni i toeste lui meid Jumal awitagu surma tunwl ! "

Sügawa liigutamisega tänas kuningas oma truu awita-
jaid häda sees ja lubas nende pakkumist häämeelega wastu
Wötta, mis üle auusad maja rahwas wäga rõõmsad oliwad.
S i i s aga istus ta lauale ohtu söögist peremehe palwe paale
osa wotma. Ka Derby istus tema körwa ja mõlematele
maitsis liht toidus paremast kui i ial enne ehk pärast, sest nälg
on ka kuningate kõige parem lokk.

Waewalt oli sööma-acg lõpetatud, kui äliste suure wärawa
sisselaskmise kella tõmmati. Ühtlase oli ka hobuste kapjade
ladinat ja inimeste häälesid kuulda, kes käskijal ja käredal
kombel sisse nöudsiwad lastud saada.

Tuas istujad kuulatasiwad imeks pannes paalt. . .Mis see
tähendab?" küsis kuningas kartlikult.

,,Tehte lahti, laht i ," hüüti õues, ,,Kromwelli ja parla-
mendi nimel!"

Kuningas kahwataS näust walgeks. ,,Ma olen ladunud,"
hüüdis ta õnnetust aimaja südamega, ,<kinniwötjad on mu
jälgede pää l ! "

2"
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,,Lahti — ehk mcie purustame wärawa kätki!" kõlas
jälle õuest.

,,Tehke lahti. ,,ütlcs õnnetu kuningas, ,,teie ei pea minu
pärast mitte hädasse langema; jätke mind mu õnnetuse kätte
— mine, John, tee neile wäraw lahti!"

,,Nuttu läbi aia ära!" hüüdis John Penderel oma wöe-
raste wastu. „ Saada neid, Richard, — mina wiiwitan wärawa
lahtitegemisega weel natukene, et teile aega jääks ära põgeneda!"
Sell raskel silmapilgul wottis auus Dcrby suurt ja auusat nöuu.

,,Päästa kuningat, ,,hüüdis ta Richardi wastu, kuna
John wärawa poole sammus, ,,päästa teda, kui wöimalik
on, — ruttu, ruttu!"

Richard wottis kuningat kät pidi ja tõmbas teda pool
wägisi uksest wälja aeda, kus mõlemad pimeduse kätte kadusiwad.

,,Iumala pärast, põgenege!" hüüdis Johni naene tuppa
jäänud grahwi wastu, — ,,ruttu ära, muidu jääb hiljaks!"

, ,E i ! " ütles Derby rahuliste, ,,mina jään siia ja lasen
ennast siin kinni wötta. Kui nad mind siin leiawad, arwawad
nad kuningat wistitzte la weel siin olewat ja saawad tcrwet
maja M i otsima. Selle wahe sees w mb Richard teda päästa!"

,,Taea-a Jumal, ,,hüüdis Johanna Penderel ehmatanud,
,,nemad saawad teid ära tapma, — ,,rutake, põgenege? weel
on aega!"

, ,E i ! " kostis grahw kindlaste, ,,miS sellest on, kui aga
kuningas ära pääseb!"

Saal norutas truu perenaene oma pääd ja ei tatsunud
pikemalt grahwi minema tundida. Ta tundis tema kindlat
meelt ja teadis, et ükski nöuu tema ettevõtmist kõigutada ei
jõudnud. Wäristcs astus ta ühte tua nurka ja ootas solda-
tite tulekut, kes praegu lahtisest öue wärawast öue pääle tor«
masiwad. — Nüüd läks tua uks lahti ja sisse astus oberst
Kotsal oma teejuhiga, George jiulloniga, kelle järel üks jagu
ratsamehi käisiwad, kes Johni eneste ees tõukamise lraral ja
löökidega edasi ajasiwad.

Kartuseta astus grahw Derby obcrstile wastu, tcs teda
nähes oma röomu ei jõudnud tagasi hoida. Aga siis pööris
ta ühwardawa palega kahwatanud maja peremehe poole.

"Koer!" kiristas ta hambaid, ..miks ft mulle waletasid?
Sina ütlesid, et su maias ühtegi nöerast ei olewat ja ometi
näen ma üht niisugust cnese ccs!"

., Andke selle mchele andeks, obersti hcrra," ütles grahw
rahuliste, "tlma rääkis sula töt, sest mina ei ole siin maias,
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mis minu omandus on, ükski wocras. — Mina olen grahw
Derby!" Saal hüüdis päälik Kullon, kui ta grahwi kehakuju
ja riideid oli tähele panemisega waatcmud:

,,Töestc, obcrst Kotsal, ma ei elsi mitte, see mees oli
Kaarel Stuardi seltsiline, kui meie te^a eile Scvcrni orus taga
ajasime. Kus üks on p^b ka tö ine olema!"

Röömu jume käis obcrsti pale Ülo. ,,Wotke see mees
kinni!" käskis ta oma soldatid. Aga siis tõmbas ta moega
tupest, hoidis sclle otsa John Pendereli rinna wa^ta ja karjus
kahwatanud aga kartuseta peremehe watztu: ,,Kuhu sa peitsid
töise? tunnista, — ehk muidu oled sa surma laps!"

,,Iumala pärast, hcrra," hüüdis Johni nacne obcrsti ette
pölwile langedes, ,,andke armu mu mehele, — sec, teda teic
otsite, ei ole mitte meie majas!"

Kotsal waatas wihasclt rääkija otsa, ,,Naene," hüüdis
ta. ,,rää,!i töt! Mina lasen tcie tcrwet pesa läbi otsida ja kui
tcda leitakse, keda meie otsime, siis lasen ma sind ukse ctte üles
puua!"

,,Scda wacwa wöitc nägemata jätta, oberst." ütles grahw
Derby, ,,ma olen ainus wöeras majas. Kui ma teie hüüd-
misi wärawa taga kuulsin, teadsin ma wäga hästi, et ilma
asjata saaks olema, ennast ära peita; sest et tcie maja saak-
site läbi otsima, wöisin ju ette ära arwata. Sellepärast jäin
ma siia, kus ma praegu olen, — tuppa!"

,,See oli teie käsuks," wastas oberst, ,,scst minu käest ei
oleks teie niisama wähe ära pääsnud, tui wähe teie seltsiline
nüüd ära pääseb, lelle siinolemist teie ära salgate!"

,,Mina ei salga midagi ära!" ütles Derby rahulikult.
,,Siis rääkige," ütles Kotsal oma wangile lähemale

astudes, ,,kas teie ei olnud mitte eile Kaarel Stuardi seltsis
Severni orus? Rääkige töt, ehk muidu käib teie käsi wäga
sandiste!"

,,Mis tarwis ma peaksin maletama?" kostis wang jul-
geste, ,,jah, mina olin oma kõige armulisema isanda seltsimees
— keda Jumal awitagu — ja pääsin temaga tagaajajate
küüsist, endid silla alla ära peites, lelle üle" — lisas ta pillawa nae-
ratamisega juurde — ,,meie kinniwötjad tuhatnelja edasi
lihutasiwad meie tähtisid hobusid kinni püüdma!" George
Kullon pigistas wiha pärast hambad kollu ja waatas maha.
Aga oberst Kotsal ütles suurustabalt: ,,Hää küll, — kui teie
alles eile kunin Kaarel Stuardiga ühes käisite, kus,
ta siis praegu on? Andke kostust selle wäikese küsimise pääle!"
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Derby raputas pääd. ,,5taZ teie mind nõnda häbemataks
ja kartlikuks peate," ütles ta külmalt, ,,et teie arwate mind
oma isanda ja kuninga äraandjaks saawat? — Ma tean,
kuhu poole ta on läinud, kui ta minust lahkus. Siiski
ennemalt lasctsin ma enesel teele kurgust wälja tõmmata, kui
et ma teile seda saladust avaldaks ja teid tema jälgedele
awitaks!"

Obcrsti pale läks tulipunaseks wiha pärast. ,,Pääkelm,"
hüüdis ta, ,,sa tahad mind selle usule awateleda, nagu oleks
sa ükzi siia tulnud? Ara pea mind mitte nii kcrgeusuliscks ja
ära unusta, et sa mu wöimu all seisad! Mina arwan tnllalt
nöuu leidwat sinu suud lahti teha! Tunnista! kus on pelgu-
paik, räägib ehk muidu ma lasen su naha elawalt ihu paalt
maha nülgida!"

Aga Derby jäi rahuliseks niisuguse hirmsa ähwardamise
juures. Käed risti rinna paal ütles ta ilma kõige rvähcma
karluscta: ,,Teil on kerge üht wangi teutada ja ähwardada;
tehke minuga, nagu teie tahate ja tohi te, — minu käest, see
ainu inimese käest, kes teab, kuhu kuningas põgenes, ei pea '
teie sõnakestki teada saama!"

Kotsal wäriscs wiha pärast. ,,Hää siis," karjus t?ma,
,,ma tahan tatsuda su t>clc paelu lahti päästa! Ometi, enne
mõni sõna nendega sääl!" hüüdis ta ennast John Pendcreli ja
tema abikaasa poole pöördcs. ,,Kas teie ütlete, kuhu Kaarel
Stuart ennast peitis, woi mitte? Tunnistage, ehk muidu lasen
ma piinamiste läbi teie suud awada!"

,,Ncmad ei wöi ju midagi tunnistada, mis nad nutte ei
tea!" hüüdis Derby völgdusega. ,,Sellepärast oleks teie waew
asjata ja teie teutakstte oma auu ilma asjata tigeduse läbi!"

,,Pidage suu, tunni teid küsitakse!" müristas Kotsal, ja
laske mind ise oma auu hoidmise eest hoolt kända! — Si is
waatas ta wäga kurjaste Johanna otsa ja käskis teda lähemale
astuda. Temaga, nagu ta arwas, kartliku naesterahwga,
Wois katset teha, kas mitte hirmutamise läbi sihile ei saanud.

,,Kuule naene!" käratas ta, ,,ma lasen su maja põlema
pista ja sind ise oma mehega tules körwcda, kui sa mulle
mitte kõhe ei ütle, kus see mees warjus seisab, kes selle wan-
giga ühes tul i ! — Mõtle järele!" — ütles ta rahulisema
häälega edasi, wiis minutit annan ma sulle mötlemie aega.
Kui see aeg on mööda läinud, ilma et sa minule põgeneja
peidupaika oled nimetanud, siis sünnib seda, mis ma töutasin,
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aga kui sa sõna luuled, siis ei pea juuse-karw teie ftääst
langema!"

Aga Johanna Pendercl oli julgem, kui obcrst oli oot-
nud. Ta ehk arwas järele, et kuningas nüüd ammu ju ma-
jast ja õuest wäljas ja Richardi juhatusi metsas warju
oli leidnud. Iulgeste astus ta sellepärast obersti ette ja
hüüdis lindlal häälel:

"Hcrra, ma tean, et teil jõud käes on seda teha, mis
teie ähwardate. Tehke siis, kui teil selleks ta õigus on! Aga
ühtlast mõtelge järele: Teie ei ole mitte waenlase maal —
meie oleme auusad Inglased ja peame igas tülis riigi seadus-
test lugu. Meie ei ole midagi teinud mis meile süüts wöiks
anda. Selle maja pärisherra, grahw Dcrdy, tuli tunm aja eest
siia ja nõudis korterit, nagu see enne ta mitu kord on sündinud.
Ei mina ega minu mces ei teadnud, et ta põgenemise pääl oli.
Miks ei pidanud siis meie, tema teenrid, oma isandat mitte
wastu wötma? - Meie wötstme teda wastu ja see on meie
tenve süü. Kui arwate nüüd sellepärast enesel õiguse olcwat
meiega armuta ümber käia, siis tehke seda. Ometi seda ühte
ütlen ma teile: wccl on õigust ja seadust Inglismaal ja
wietiste ei jäeta waba ja õiglaste Inglaste tapmist la-
ristamata!"

Tahtmata löi oberst selle wäikcse ja julge naese kõne üle
kohmetama. Tema oli, nagu Kromwcll ise, alamalt astmelt
kõrgemale tõusnud, ülsi oma julguse ja wahwuse palgaks.
Aga suurt tarkust tal pääle söja-teadujc ei olnud ja sellepärast
oli ta, nagu enamaste loik toored inimesed, natuke heitliku
meclcga ning tartis wäga, et ta midagi teeks, mis eest
Kromwcll teda laita wöiks. Sellepärast läks agaral naesel
taieste korda obcrstit ara hoida oma ähwardust tordasaatmast.
Ta halkas uskuma, et kes niisugusel korral nii julgeete
rääkis, see üksi seda oma puhta südametunnistuse waral
wöis teha. Nüüd cli tal wcsi ahius, et ei teadnud, kudas
oma silmnähtawat limbatust linm katta. Ta käskis wiimats
käredal häälel naist wait jääda ja pööris ennast John Pen-
dereli poole, et temalt risti ja põigiti küsimuste läbi soowitud
teadust kätte saada. Aga tubli peremees mõistis ette waa-
data ja andis temale sedasama otsust, mis ta naene oli annud.
Ja selle juurde ta jäi ning käskis wiimaks maja läbi otsida,
tui icma sõnu mitte ei usaldada. Oberstil ei jäänud muud
uöuu, kui seda teha laSta. Maja otsiti lõige alumisest teldrist
lunni katuscni läbi; niisama ka loik törwalised hooned pärast
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seda, kui ka pere üle oli kuulatud. Aga kõik ilma asjata.
Saal läks oberst ka aeda tule lontide walgel läbi ot-
sima. Seda tegi ta enam seaduse täitmiseks, kui et ta siit
midagi lootis leidwat; sest see oli aga nõnda lage, et kcegi
sinna ei wöinud ennast ara peita. Juba tahtis oocrst aiast
wälja astuda, kui ta aia ääres üht asja silmas. Tema
wottis ta üles ja ennäe — oli üks tallis, nahk ratsakinnas,
aga nii pisalene, et ennemalt tüdruku kui mehe käele sünni?.

Wälgu sarnane roömu jumi käis üle Kotsali pale.
Halloo!" hõiskas ta, ,,mis kallis leid! Katsume, kas need koerad
wecl waletawad, et Kaarel Stuart mitte siin ei olnud!

' Nende sõnadega tormas ta tuppa, kuhu Derby ja Pende-
reli paar wcchi alla oliwad jäänud. Dcrby silm märkas tohe
Kotsali palest, et midagi on leitud, mis kuninga säälolemist
tunnistas. Aga tuna ta lindlast wöis loota, et nad otsitut
meest ise mitte ei olnud leidnud, siis waigistas ta ennast päält
näha taieste.

Warsti astus oberst Derby ette ja hüüdis pilkawal
häälel:

,,Noh, kallis grahwi herra, teie tulite siis toeste üksi siia,
— ilma Studrtita?

Derby liigutas kcrgelt oma öladega. Ma arwan teile
ju küllalt ütelnud olewat, ^ jah ma tulin üksi!"

Sns ütelge mulle armulikult, kudas fee linnas aeda sai?"
Nenoe sönadeza wottis Kotsal käe selja tagant, kus ta

linnast nii kaua warjul oli hoidnud, wälja ja hoidis seda
grahwi silmade ette.

Derby ehmalas ära; ta tundis warsti linnast kuninga
omanduse olewat, mida ta wististe üle aia ronides oli ära
kautanud, sest et temal wiisiks oli kindaid moega westi külge
riputada, kus nad wäga lahtiselt seinwad. Derby tundis
seda paha, mis see õnnetu kautamine kuningale, Penderelile
ja temale wois saata. Uks ainus nöuu oli selle häda mööda-
saatmiseks. Ta pidi linnast omaks tunnistama, olgu küll
et see tema käe kohta liig pisuke näitas olewat.

,,See linnas?" ütles ta julgeste, ,,on minu oma, —
ma olen teda wististe üle aia sisse ronides ära kautanud."

Oberst naeris suure häälega. «Teie vmandus?!" hüüdis
ta, - ,,eks olge nii hää ja andke oma käpp siia, et seda
lapse kinnast teie käe pääl tatsume!"

Derby latsus nagu imeks pannes tema kätte antud kinnast;
siis aga andis ta tema naeratades tagasi ja ütles: M i n a
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eksisin, see kinnas ei ole mitte minu omandus, — ta on ku-
ninga päralt !" , ,Ometi!" hüüdis Kotsal röömsaste, ,,teie
tunnistate siis, ct ta siin o l i? "

,,Ei iialgi, obersti hcrra," kostis grahw rahuliselt. , ,Minu
armulisem isand ja kuningas ei ole jalga üle selle tua läwe
pannud. M a olen üksi, nagu ma näen, wist kogemata ühe
tema kinnastcst enese lätte wötnud, sest et minu lindad taieste
sellega ühe sarnased on."

Nende sõnadega wöttis ta omad kindad moega westi
küljest ja andis nad obersti kätte wördlemiseks. Dnnekauva
oli Deiby ütelus suuremalt osalt oige, sest et aga tema ja
kuninga linnaste wahel wäga wähe wahet oli. Aga Kotsal
ei tahtnud sellegi pärast grahwi ütelust uskuda. Wihaselt wiskas
ta linded maha ja karjus: ,,Sina waletad, ko r, —kuningas
ise un oma kinda ära kautanud, poole tunni eest, — sell sil-
mapilgul, mil lal meie siia jõudsime ja tema läbi aia ära
põgenes! Aga tül l ma tcda leian ja häda siis teile kõikidele!
Äraandja karistus saab teile osaks saama, ni i toeste tui mu
nimi Richard Kotsal o n ! "

Tulises wihas istus oberst istmele, kelle pääl kunin-
gas enne õhtut pidades aset oli wötnud, ja mõtles nüüd järele,
mis teha. Tema esimene nöuu oli põgenejale tohe taga järele
kihutada. Aga selle nouu jättis ta körwale, sest ta tule-
tas meelde, et see tundmata köhas pimeduse pärast üsn^ woi-
mata oli. Wiimats wöttis ta nouuts oma rügemendiga Brc-
woodi marssida ja ^säält köil põgenemise teed l inni panna
lasta. E t aga kuningat kätte saada, kes tema aru järele
siin Whiteladkfe mõisa ümberkaudu pidi olema, jättis ta ühe
päälitu wiiekümne ratsamehega siia Dcrbyt ja Penderclit wah-
tima ja mõisa ümberkaudset jahimeeste kombel läbi otsima,
mis läbi kuningas ikka enam ja enam mölsast eemale pidi
peletatud saama, tunni ta wälja seatud wahtide lätte pidi langema.

Parast käskude wäljajagamist hüppas Kotsal hobuse
selga ja sõitis oma wäesalgaga ära.

Neljas päätükl.

Selle wahe sees, kui oberst Kotsal Whiteladiese möisaS
loik nurgad ja korgad kuninga järele laskis läbi otsida, olt
õiglasel Richardil korda läinud kuningat majadest eemale
metsa juhatada, ku3 tema iga puud ja poesast tundis ja paale
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selle mitu kohta teadis, kes põgenejale warju woisiwad anda.
Tema wiis kuninga kõige päält ühte koopasse, mis paksu metsa
wahel pcidus ju temale sagedaste tuulte ja tormide eest warju
oli annud. Koopa madala suu ette oli Richard suure
kiwi weeretanud, nii et keegi möödamineja sääl koobast
ei teadnud aimata. Koobas oli aga seest suur ja ruumikas.
Tagumise seina aarde oli pchmeist sammaldest ja luiwadest
lehtcdest ase tehtud, nii et kuningas pääle warju ka rahuliste
puhata wois.

Kui auus Richard kuningat oma uute elukorterisse oli
juhatanud ja koopa suu j^lle linni pannud, läks ta White-
ladiese tagasi waatama, kudas lugu oli läinud ja iseäranis,
mis auusast grahwist oli saanud, kclle parast kuningas wäga
muretses. I lma et keegi teda oleks näinud, päasis ta mõisasse
ja pere juurde, kus ta kuulis, et grahw Dcrby, John Pendcrel
ja tcma nacne wangis ja maja soldatitega täidetud olla.
Richard pidi sälkpärast rahul olema elu ülespidamise nöuu-
dega, mis ta enesele muretseda jõudis, ja nendega metsa kuninga
pelgupaika tagasi pöörma.

Hommik hakkas ju natukene köitma, kui Richard koopa
juurde tagasi jõudisa Aga tcma ei astunud mitte kõhe sisse,
sest ta cnwas kuningat magawat. Tema istus koopa suu
lähedale tiwi otsa ja tahtis kuninga ärkamist ara oodata,
kes nii wäga puhkamist tarwitas. Esiteks mõne tunni pärast
weerctas ta ettevaatlikult kiwi körwale ja astus sisse. Kunin-
gas oli nüüd ju, nagu Richard oli arwanud, jilcwcl ja päris
kõhe järele, tudas Whiteladieses lood seisiwad. Richard rääkis,
mis ta oli teada saanud, et Derby ja maja peremees pcrenae-
sega wahi aü olla ning terwe mötsa soldatite wahi all seista,
kuna Kotsal ise Brewoodi marssinud. Kuningas kuulis kur-
walt päält, mis auus metsawalitseja Derbyst rääkis. Pisa-
rad tuliwad temale silmi, sest nüüd sai ta aru, mispärast grahw
Derby Whiteladiese tagasi oli jäänud. Tema waim aimaS
tumedalt, et ta oma truu sopra, les ennast tema eest oli oh-
werdanud, -— iialgi enam ei pidanud nägema.*)

Ka ei teinud kuningale wähe pääwalu soldatid, kcs Whi-
teladies oliwad. Mis tarwis neid sinna oli jäetud, sellest
sai ta lohe aru ja sellepärast, soldatitest ümber piiratud, ei

*) Kuninga aimamine lass täide: ta ei näinud iial enam oma
sõpra. Chesten linnas pand, ta föjalohtu all» ja, surma mõistetud,
langes lä Oltobril 1KÜ1 tema truu pü«.
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juhtumise läbi wöis tema eluase awalikuls saada ja siis ei olnud
pääsemise lootust. Ta palus sellepärast Richardit teda kuhugi
töise kohta juhawda, kus wähem karta oli ja kust ta jälle
Shotimaa poole oleks wöinud edasi reisida.

Auu3 Richard mõtles tükk aega järele. Siis lubas ta
päewa ajal kuulata, kas tcma wcnna wcski Evelymis soldatitest
tühi on ja kas mitte säält wöimalik ei saaks olema üle Scvcrni
jöe minna. Õhtuks lahtis ta tagasi tulla ja teada anda, kas
nad seda teed woisiwad ette wötta wöi mitte. Kaarcl oli srlle
nöuuga rahul ja Richard lats lohe, kui ta kuningale ühes toodud
sööginöuud oli ara aimud, teele.

Kuningale oli päew wäga pitk ja igaw. Ta oli,
omast meelest nagu elawalt maa alla maetud, terwet päewa
siin pimedas koopas, kuna tuhanded piinajad möttcd, sajad
mured ja tahtlused ta paast läbi lätsiwad: wäga kahe wahcl oli, las
ta saaks sellest maast ära põgeneda, lelle kuningaks ta ennast
nimetas. — Köil maalis ta enesele karwa paalt silmade ette,
mis siis saaks sündima, kui ta oma waenlaste tätte sattuks:
ta nägi ennast Toweri wnigi kojas, nägi cnnast tigedate kohtu-
möistjate ees, kes ju tcma õnnetumat isa surma oliwad mõist-
nud, - nägi ennast wcrvkaagu pääl, tundis timuka terawat
kirwen oma kuklasse tungiwad — ja wäristcs kargas ta oma
kõhiseja lehtedest aseme paalt üles, na.̂ u tabaks ta mist, oma
luuletuse hirmu kujudest, ära põgeneda. Ta ruttas koopa suu
ette, la tahtis sääl oma wärisejat südant pragude wahelt läbi
tungija päikese walgcl komtada, aga — uus ehmatus ootas
teda ees. Ta kuulis läälesid, nägi oma tagaajajate punasid
kuubend ja nägi neid jälle eernalc min.wat, ilma <t olek-
siwad aimanud, kui lähedal nad oma otsitawale oliwad.
Miniaks kaldus päew otsale ja oo' hakatusel tuli Richard
Pcnderel lubamist mööda oma salakuulamise käidult tabast.
Toodawad sönumcd oliwad wähe röömustawad. Tcma oli Vre-
woodi läinus kus ta Kotsali ratsameestega oli kokku juhtunud, kcs
igal pool Severnist künni Trendini ees oliwad, nii et nende
mõlemate jõgede wahelt wöimata oli läbi saada. Ka oliwad
köit sillad, ülekäimise lohad ja teeoarud wahi all, nii et läbi-
pääsemise lootust ei olnud. Nlsi oma wenna põhja rool seiS-
wat westit oli ta weel prii leidnud, nii ct möldri lootsikuga
siit üle jöe saad^ wöis. Kuningas wottis sellepärast röomiiga
Richardi nouu kuulda, wecl sell ööl seda ainust põgenemise
teed taiwitada j« üle Severni jöc minna ning siis Chefteriö
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wöi mõnes töises sadam.1 linnas katsud'1, k̂ s laewa Shoti ehk
Prantsusmaale är̂  põgenemiseks ei leiaks.

Keslöö ajal jättis kuningas oma kaitsckohi m^ha ja käis
Richardi tag.i teatawa weski poole Umbes hommiku lell tolm
jöudsiwad nad kõhiseja öe aarde ja sammusiwad roömsa lootusega
westi poole. Et säät tõik aknal' wa>gustatud oliwad, see ei kinnd
neid kahtlaseks, s<st selle suure weski juures polcs enamiste iga
öö otsa tuli, j ^ päälegi ol> nüüd kõrge wöeras oodata.

Aga õnnetuseks oli s,lle tule walguse põhi kõbuni töine.
Dberst Kotsali käsu pääie oli pärast seda, küi Richard ära oli
läinud, üls ratsameeste salk George Külloni juhatuse all senna
tulnud ja we^kis korterit wötnud. Warsti oli Kullon wahi-
mehed wälja seadnud, nii et ka see ainus põgenemise tee kinni
seisis. Nõnda ei aimanud kuningas ja ta seltsimees uueski
cessaswit häda, kui korraga üsna weski lähedal tulejatele
kardetaw ,,Pea!" ja ,,Kes seal on?" wastu kõlas. Ühtlasi
kuulstwad nad ka sõjariistade kõlinat ja nägiwad kuupaistel
hiilgawat püssirauda eneste poole pöördud olewat.

Sääl ei olnud pikka aega järele mõtelda. Hirmust aetud
tormasiwad nad sedasama teed tagasi, miî a mööda nad oliwad
tulnud. Nüüd raksus pauk ja kuul lendas wingudes nende
pääst mööda. Mõni silmapilk pärast seda kuulsiwad põgenejad,
kes waewalt weel hingata jöudsiwad, suureks ehmatuseks hobuste
kapjade plaginat eneste taga; ratsasall oli hobuste seljas ja
kihutas tuhatnelja põgenejatele taga järele. — Muuta waa-
tas kuningas oma seltsilise otsa. Aga Richard haaras sõna-
lausumata kuninga käest kinni ja jooksis risti läbi põldude
jöe poole. Sääl rabases ja kõrkjatega käetud jöe ääres oliwad
nad esiotsa warjus, sest et mäva maa pääle üksi need inime-
sed wöisiwad astuda, kes neid wähe kinolaid kohte selgeste
tundsiwad, mis inimest pääl kandsiwao. Õnneks tundis Richard
Penderel seda jöe äärt kui wiit sõrme, nii et ta ka nüüd öö
ajal tohtis julgeda selle mäda maa pääle astuda, kus iga
woeriti samm surma wöis saata. Kõrkjate äärde jõudes
jooksis Richard edasi tagasi, künni ta oige köha oli leidnud ja
tõmbas nüüd kuninga enese järele warjaja kõrkjate sisse. Si in
jäiwad nad natukene kuulatama, mis nende kinnipüüdjad saalfi<
wad tegema.

Neil ei olnud tarwis kaua oodata. Kui tuule hoog tuli-
wad ratsamehed sinna joe äärde, kuhu nemad mõlemaid tume-
daid kogusid oliwad näinud ära kaduwat. Ruttu kargas pool
osa mehi hobuste seljast maha ja nendega üheS nende päälik
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Kullon. Iulgcste tungisiwad nad mehe korduseni ulataja
pilliroo sisse — ometi ju paari sammu järele wajusiwad nad
sügawasse mäda maa sisse, nii et nad aga suure wacwaga
jälle wälja pääsesiwad. See luhta läinud katsc õpetas pääli-
kut, et ilma teejuhita sim asjata oli pikemalt aega wiita, sest
et muidu paigastki edasi ei saalstwad. Tema tiislis sellepärast
weski juurest möldrit kutsuda. Käskjalg tahtis kõhe ara soita,
kui Kullon teda tagasi hoidis ja talle weel midagi ütles.
Tema oli hää jahimees ja oli sellepärast kõhe nainud, et
möldril tallist seltsi jahikoer o l i , keda, sest et nad wäga
terase tundmisega on, jahiloomade jälgede ülesotsijaks tarwi-
tatakse. Mölder ise oli selle looma tublidust kütnud. Selle-
pärast wöttis päälit nöuuks ka seda koera ühes lasta tuua.
Selle käsuga sõitis ratsamees ära.

Umbes weerand tunni pärast jõudis mölder sinna ja
Wedas koera paela otsas ühes. häälik Kullon aimas wististe,
et põgeneja kuningas oli, sellepärast ütlcs ta lühidelt möldrile,
mis tarwis ta teda oli tulla lasknud. See ehmatas ara, sest
ka tema arwas kõhe, et põgenejad kcegi muud ei woinud olla,
kui kuningas ja tema wcnd. Ja nende kättesaamiseks pidi
ta abiks olema. I lma asjata tõendas ta, et jöe kallas wäga
mäda olla ia kcs edasi minna tahta, see tingimata surma suhu
sattuda. Aga Kullon, kcs ülsi sclle pääle mõtles, kudas oma
endist eksitust hääks teha, ei uskunud möldri sõnu mitte. Tema
ajas oma tahtmist ja juhatas ise locra põgeneja jälgedele. I a
tark loom teadis warsti, mis ta tegema pidi. Ta lipitses
sabaga ja nuusutas jälgesid ning jooksis siis haukudes senna
kohta kõrkjate sisse, kuhu kuningas ja Richard oliwad ära
ladunud. Mölder pidi nüüd nastu tahtmist, kui talle wasta-
panemise ecst soldatid ju mittu tümakut oliw^d andnud, edasi
astuma ja soldatitele teed näitama. Ag/i meelega käis ta
wäga aega mööda ja juhatas neid teest lörwale, nii et nad
Waewaga, sagedaste künni pölwini pori sees, ed ŝi jöudsiw^d.

Selle läbi tahtis ta oma wennale mahti anda kuningat
päästa. I a see nöuu läks temal ksrda, muidugi ka Richardi
enese tarkuse abil, nagu meie lohe sapine nägema.

Nii ruttu kui woimalik oli Richard kuningaga edasi läinud
ja otsis nüüd hoolega kõrkjate sees peidus wäikese lootsiku
järele, mille waral nad üle ,öc olekfiwad woinud sõuda, —
aga asjata. Selle wastu kuulsiwad mõlemad nende jälgede
tagaajaja k̂ era haukumist.
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,,Meie oleme küdunud!" ohkas õnnetu kuningas, ,,üks
koer käib meie jälgil, — wöimata on tema eest ära pääseda!"

Richard jäi seisma ja kuulatas; tema tundis silmapilk
ähwardaja häda suurust, aga teadis ka kõhe, mis tarwis teha oli.

,,Olge julge, armulisem isand," ütles ta, ,,weel ei ole
rmie otsas, — weel on woimalik pääseda!"

Nende sõnadega astus ta kuninga ees körljate äärde.
Ettewaatlikult astus ta ääre ligidale ja waatas enese ümber.
Tume pilw kattis parajuste kuud. Aga ratsamehed, kes
walja jöe äärde oliwad jäänud ja ennast oma kõrkjate sees
edasi tungijate seltsimeeste köhal hoidstwad, (kõrkjate äärt
mööda edasi sõites), oliwad weel nii kaugel, et nende silm
wöimata praeguse pimeduse pärast neid näha wois. Auus
Richard käskis sellepärast kuningat enese taga jooksta ja pani
tuule tuhinal risti üle põllu metsa poole punuma, kust nad
umbes poole tunni eest wälja oliwad tulnud. Pea oliwad
nad endise tee pääl ja töttasiwad ruttu teda mööda edasi,
künni nad ühe ahtakese ojakese silla juurde oliwad jõudnud.
See ojakene tuli metsa seest ja jooksis Sevcrni jõkke. Si in
pidas Richard kinni.

,,Ma palun, armulisem herra," hüüdis ta tuhinal,
„ andke oma kübar siia!"

Imekspannes aga ilma põhja järele pärimata andis
kuningas kübara teejuhi kätte. See wiskas ta laugele
töisele poole silda tee pääle, et tagaajajad pidiwad arwama,
ta on senna rutulise põgenemise pääl kautatud. Aga siis hüp-
pas ta silla päält wette ja kuningas tema kanm,l, sest ta
märkas kõhe, mis nöuu Richardil oli. Madala wee sees ja
kiwise ojakese põhja pääl, kus ka kõige parem koer enam nende
jälgesid ei oleks woinud leida, ruttastwad nad edasi, künni
sild neist oiete laugele maha jäi. Üsna hingetu pidi kunin-
gas natukeseks ajaks seisma jääma ja wähe hingastama. Richard
tarwitas seda wahet kuulatamiseks, mis wilja nende kawalus
saaks landina.

Ratsamehed oliwad wististe praegu senna kohta jõudnud,
kus põgenejad kindlale maale oliwad astunud, sest toera hau-
kumine tunnistas, et nad ligemale ja ikka ligemale joudsiwad!
Nüüd oliwad nad metsa-tee pääl, nüüd silla pääl, scst koera
haukumine jäi natukeseks ajaks wait — tuksuwa südamega
kuulaftwad nad seda — ja kõlas siis eemal metsas uueste.

Richard tõmbas sügawaste hinge. Mis ta lootnud,
oli korda läinud: koer oli oigelt teelt ära eksinud ja wiis
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nüüd kinniwotjaid neist ära laugele sinna koopa juurde, kus
nad enne oliwad asunud.

„Jumalale olgu tänu!" hüüdis nüüd wahwa metsawa-
litseja, ,,teic olete päästetud, armulisem herra!"

Südamelikku tänu tundes andis Kaarel oma teejuhile
kät: ,,Scda olen ma sinu ja su tarkuse läbi, truu ja wahwa
Richard! I i a lg i ei saa ma seda truudust, seda iseenese ära<
salgamist ära unustama. Ja kui mulle peaks uueste önne-
päike paistma ning peaksin ma oma wanemate krooni ja trooni
kätte saama, siis tule ja nõua oma palka, - praegu ei wöi
ma muud kui sind üksi tänada, täiest südamest tänada!"

Sääl kummardas auus Richard kuninga käe pääle ja an-
dis talle suud: ,,Köige armulisem herra, ärge rääkige palgast.
I i a l ei woiks ma midagi suuremat teie käest saada, tui teie
tänu sõnu; aga weel ei ole aega neid wastu wötta, sest enne
pean ma teid uude pelgupaika juhatama!"

,,Kuhu tahad sa mind saata, armas Richard?" küsis
kuningas.

,,Voscobelhausi, kus mu wend walitsejaks on!" kostis
Richard. „ Poole tunni pärast wöime sääl olla, kui minu nöuu
teie meele pärast on, armulisem isand!"

Kuningas oli kõigega rahul. Puruks wäsinud sammus
ta oma truu seltsilise pääle toetades edasi. Üksi aega
mööda joudfiwad nad köha ligemale. Esiteks päikese tõusu
ajal saiwad nad sinna mõisasse, mis niisama nagu Whittladies.
suure metsa ääres seisis.

Õhates waatas raskcste tatsutud kuningas kuldse pä kese
ratta poole üles. ,,?ust uudila knnebus!" ütles ta tasakeste
enese ette.

Wiies M t i M .

Voscobel-House, praegusel ajal üks kõige suuremaist ja
ilusamaist Inglismaa mõisatest, oli sell ajal (1651) lihtsamas
korras. Pääle suure elumaja, mitme peremaja ja töiste
wähemate hoonete ei olnud sääl muid ehitusi näha. Nende
ümber käis pool lagunenud müür ja öiete sügaw kraaw, mis
wargate ja rööwlite pärast oli tehtud. Oue pääl käis tee
üle silla,., mida ahelate abil üles wöis tõmmata ja maha
lasta. ÜleS tõmmati sild enamistc ööseks, iseäranis kardeta-
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wal aegadel. Sell korral aga oli sild üles tõmbamata jäänud,
scst enne päikese tõusu pidiwad ju töölised wangcrtega ja ho-
bustega wälja sõitma wilja lodu wedama. Ja ehk küll soja
aeg oli, siibki kartsiwad inimesed seda siin korwaliscs köhas
wähe. Ni i oli meie põgenejatel tee lahti mõisa õuesse. Aga
see tubisctz parajalt täis inimesi, kes walmis oliwad põllule
sõitma. Targuti tõmbas kuningat tema saadik ühe pöesa
warjusse, lunni inimesed ära lätstwad, et neid keegi ei näeks.

Mõne minuti pärast wurises wanger lustilise töörahwaga
ära, keö kõiksugust nalja heitsiwad ja laulu löiwad ja põge-
nejad astusiwad nüüd üle silla öue pääle, kus üksi William
Penderel oli järele jäänud ja praegu majasse tagasi tahtis
minna. Oma wlnda ja wöcrast nähcs pööris ta aga neile
wastu ja wöttis auupaklikult teretades mütsi pääst.

William Penderel oli wanaduse järele tolmas neist auu-
saist wendadest, kcs nii liigutawalt ja oma lasu nõudmata ku-
ninga poole hoidsiwad. Tema oli wiis aastat wanem kui
auus Richard ja niisama tugewa taswuga ja, mis ta terased
silmad tunnistasiwad, niisama ergu mõistusega, kui ta noorem
Wend, kelle tarkus noort kuningat mööda läinud ööl raskest
limbatusest oli päästnud. Selle juures oli ta pale nii lahke
sõbralik, et kuningas kõhe walmis oli temale oma saladust
awaldama ja teada andma, ct tenm Inglismaa kuningas on.
Aga Richard hoidis teda seda tegemast ja ütles talle tasakeste:
,,Mitte siin, armulisem herra, — seintel, ja ise puu lehtedelgi
on körwad! — Wu meid tuppa," ütles ta selle pääle wcnna
wastu, ,,seal sa wöid teada saada, kes su wöcras on!"

William tähendas pääga, et ta asjast aru saab ja läks
kõhe ees, tegi ühe ruumika alumise tua ukse lahti ja palus siis
ise aupaklikult lörwale seistes wöerast ees sisse astuda. Tema
isc astus kõige wnmaks tuppa.

,,Kui ma mitte ci eksi," hakkas ta nüüd kuninga poole
pöördes rääkima, siis olete teie, auustatud herra, üks kuninga
wäe ohwitser, kes Voscobel-Housis warju otsib. — Kas mul
on õigus?"

Kuningas ei wastanud kõhe, waid kummardas nagu kos-
tuseks pääga.

,,Siis wöin ma teile teada anda," ütles möisawalilseja,
et mina teid jõudu mööda kaitsta tahan, auustatud herra.
Kcs meie kõrge kuninga eest wöitleb, see on Ml l iam Pendereli
söbcr ja woib temalt iga kord hädas abi ^>ota, sest teadke:
mina olen hää kuninglane ja ei wihka Inglismaal kdagi
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enam, kui werejänulist Kromwelli, kes praegu meie õnnetu
isamaa üle walitseb!"

,,Lange siis," ütles nüüd auuwäärt Richard, ,,sclle herra
ette pölwili, sest tema on "

,,Kuningas!" hüüdis sell silmapilgul üks mees üles tõs-
tetud kätega, kes körwalise tua ukse pääle oli ilmunud. Ta
astus ruttu lähemale ja langes Kaarli jalgade ette j? hüüdis
röömu pärast pea aegu nuttes: ,,Mu isand ja kuningas!"

Ühtlast oli ka William Pendercl pölwili langenud ja
andis auu pakkudes kuninga käele suud.

Imeteledes waatas kuningas selle mehe pääle, keda ta
ei tunnud. Temal oliwad liht talupoja sulase riided seljas
ja teegi ei woinud arwata, et ta muud oleks.

,,Kes sa oled, mees?" küsis kuningas tähelepanemisega
meest silmitsedes, — ma arwan sind ka ju warem näinud
olewat! >

Mees naeratas. .Teie ei tunne siis mind mitte, armu-
lisem isand?" ütles ta, ühtlasi kuninga sõrme tähendamise pääle
püsti tõustes, ,,sellest ma näen, et mu riided mind hästi
warjawad «

,,Ahaa!" hüüdis nüüd kuningas, ,,ma tunnen seda palet,
vlgu ka, et suur habe puudub, mis weel mõne päewa ecst ta
lõuga kattis, — teie olete see wahwa mees, kes minule pärast
Worcestcri tapluse kautamist põgenemist selle läbi wöimaliluks
tegite, et ennast enese pääle waatamata nagu müür waenlaste
wasta seadsite, neid tagasi hoidsite ja nõnda minule aega and-
site ära põgeneda, — teie olete mu wahwa ja truu oberst
KarelefS?"

Sääl kummardas sulase riides mees kõrgeste haritud
inimeste tõmbel ja ütles auu pattudes: ,,Mina olen seesama,
armulisem herra!"

Aga kuningas lautas käed laiali ja hüüdis:
, M u rinna najale, kalliS sõber, — Jumal olgu täna-

tud, et ma teid jälle näen!"
Ja liigutatud südamega wottis kuningas oma wahwa oh-

witseri ümber kaela ja rohus teda, kcda ta enam elawate
hulgas ei arwanud olewat, wastu rinda.

,,Rääkige, armaS sõber," hakkas Kaarel jälle küsima,
kudaö päästte teie surmast, kui teie, grahw Kleveland, IameS
Hamilton ja päälikud Hornihold, Giffard ja Kemble üksi waen-
lasele wasta seisite, kuna soe hulgana lõimelt poolt teie pääle
tungis?"

(Molstlll tutu»ta«« I ) 2
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Lühidalt rääkis Kaielcss, kudas tema nagu ime läbi
surma suust pääsnud. Juba olnud üks waenlane tema hobuse
waljastest kinni haaranud, lui leegi logcmata möegaga waljad
latti raiunud. Selle läbi saanud hobune lahti. Sellsamal
silmapilgul annud tcma tuliselt hobusele tarmusid, nii et ho-
bune kähe jala päälc püsti ajades teda wcigewa hüppamise
läl i kitsilusest päästnud. Õnnelikult pääsenud ta tagaajajate
küüsist ja jõudnud töisel päcwcl siia, kus talle William
Penderel julget warjupaika oli muretsenud.

,,Ia need, kes teiega ühes oliwad, Kareless," — küsis
Kaarel hoolitsedes, — ,,mis on Klevelandist, Hamiltonist
saanud?"

Obersti pale löi lurwaks. ,,Kleveland on," — ütleS
ta, ,,surnud; ühe waenlase möek pistis ta truu ja wahwa
südant läbi, — Hamilton on wangis!"

,,Surnud — wangisl" ohkas kuningas, see on mu
truude alamate palk, — oh hirmus!"

«Majesteet!" ütles Kareless, ,,Kleveland suri ilusat surma.
Tema langes mehiselt oma kuninga eest wöideldes. Auus
soldat ei wöi enam ilusamat otsa enesele soowida. Ma l i i -
daksin ennast õnnelikuks, lm mulle ka niisugune osaks saaks!"

,,Seda ma tean, mu kartmata, truu sõber," wastas ku-
ningas Kaarcl südamelikult wahwa ohwitseri kät pigistades;
,,ja siiski," ütles ta edasi, ,,ei raatsi ma teile niisugust surma
mitte soowida ja olen südamest röomus, et ttie allcs elate!
Sest weel tarwitan ma e lawat Karlessi, nagu kõiki tvist
sõpru!"

Nende sõnadega pakkus ta kät möisawalitsejale, keda ta
weel mitte terwitada ei olnud mahti saanud ja kes kuninga
ja obersti löne wahel auupaklikult oma wennaga eemale ol
astnud.

,,Wahwa William," ütles kuningas maja peremehe wastui
,,ka teid arwan ma oma sõprade hulka ja annan ennast tai-
este teie kaitsmise alla, lindlaste lootes, et teie kõik nöuustd
saate tarwitama, et ma mitte oma waenlaste kätte ei langeks!"

,,Nii toeste kui Jumal mind awitagu surma tunnil,"
wastas William Penderel waimustatud, ..seda tahan ma teha,
armulisem herra, — ükski waenlane ei pea teid leidma, mi
laua kui teie Voscobel-Houses wiibite! — Aga et see wöima-
lik oleks, lisas ta kõhe juurde, ,,palun ma teid niisamasuguseid
rudid wastu wotta, nagu oberst Kareless kannab, mis teid
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tundmataks teeb, kui teid siin peaks otsitama. Kas ma tohin
teile üht niisugust ülikonda tuua, armulisem hcrra?"

,,Tehke nii, armas William," wastas kuningas, ,,tcil on
taieste õigus, töömehe riided saamad mind kõige enam ära-
tundmise eest kaitsma. Minge, armas William ja tooge
minule üks niisugune ülikond!"

William laks ja tuli natukese aja pärast ära kantud
talupoja riietega tagasi. Ta kandis käe paal jämedat
kuube, särki, pikki sukke ja paar kingi, mis päälegi kuninga
wäiksele jalale liig suured naitastwad olcwat.

,,Siin nad on, armulisem herra," ütles William ja andls
tükk tükilt riided kuninga kätte, ,,ma leodan, et nende all leegi
majesteeti, kõige auusamat Inglis-, Shoti- ja Iirimaa ku-
ningat ci saa otsima. — Aga sina, Richard," ütles ta sclle-
pääie wcnna wastu, aita traawi-silda üles tõmmata. See
peab meid palumata woeraste eest hoidma ja on iga pidi
wäga tululik!"

Richard laks seda nöuu hääks liites wennaga ühes ja
warsti oli raske ahela kõlinat kuulda. Aga kuningas Kaarel
pani senni ennast Karlesst abiga riidisse. Ta oli täieliste
uues mundris, kui mõisa walitscja tagasi tuli.

William waatas kord muudetud kuninga pääle ja tun-
nistas pääga oma rahulolemist. ,,Nii on hää," ütles ta,
,,aga siiski üks puudus on ikka alles: talupoja sulasel ei ole
nii pikki juukseid, nagu majesteedil. Lubage sellepärast
seda puudust parandada'"

Ta palus kuningat tooli pääle istuda ja hakkas
Kaarli kullakarwalisi juukscio maha lõikama. Siis wöttiS
ta wäikese llaasikese tumepunase wedclikuga, tilgutas sellest
natuke pessu pääle ja pühkis sellega üle kuninga pale ja läte.
Warsti laksuvad need tömmukarwaliseks, nagu oleks
nad pälkese põletatud olnud.

,,Nüüd olete talupoja sulaseks küllalt tömu, armu-
lisem isand," ütlcS Willam Pendcrel rahulise naeratamisega,
,,ja" — lisas ta wcel juurde — ,,ma arwan, ise teie armu-
lisel emal oleks waew teid ära tunda. Waadakc ise, armuli-
sem herra!"

Ta -hoidis kuninga ette wäikcst pcegelt, kclle seest üsna
wocras pale kuningale wastu paistis. Nagu raske kiwi
langes Kaarli rinna päält. Esimest korda pärast põgenemist
tundis ta süda rahu ja oli julge, sest et teda nõnda wöimata
tunda wöis.

3"



36

, , Iah ! " ütles ta Williami ttastu, tcil on õigus, mu
söbcr: teegi ei saa mind nüüd ara tunda wöima! Uus lootus
tekkib mu sees, et ma kõigest waenlaste walwsusest hoolimata
siiski õnnelikult ara Shotimaale pääsen! Mina aiman, mu
süda ütleb seda, et ma ara pääsen!"

,,Wististe, armulisem herra," kinnitas oberst Karclcss, kui
teie julgust ja us udust ei kauta! Julget aitab Jumal!"

,, Ia õigus wöidab wiimaks!" lisas William usaldajal
häälel juurde. ,,See päcw saab tulema, millal teie oma jalga
nende kukla pääle saate rõhuma, ke3 nüüd teid taga kiusawad!"

Sell silmapilgul tormas õiglane Richard tuppa, kes wahe
ajal silla juurde wahiks oli jäänud ja oigel ajal riidespane-
jale kuningale lähenemast hädast teadust tahtis anda.

,,Üks ratsasalk," hüüdis ta ruttu, Loidab mõisa poole,
wist selle nouuga mõisat läbi otsida. Ruttu kõik asjad kör-
wale, mis kuningat wöiwad ära anda!"

Ruttu wöttis ta kuninga riided ja juuksed kolku.
,,Iookse kööki ja wiska tuisse, Richard!" ütleS William

taieste rahuliselt. ,,Mis ära on põlenud, ei wöi keedagi ära
anda! — Aga teie, armulisem herra ja ka teie, obcrst,"
ütleS ta kuninga ja Karclesst poole pöördud palega, ,,tulge
minu järel öue pääle, kus teie silmakirjaks mõnda tööd peate
tegema. Küll siis näeme, mis edasi tarwis on! "

N n kõneledes astus ta ruttu ees ja mõne silmapilgu pärast
oli ju kuningas, kirwes käes, ja Kareless saega puuriida juures,
nagu tahakstwad nad praegu pääle halata suuri puupattusid hal-
gudeks saagima ja lohkuma. Richard oli la oma töö juhatust
mööda ära teinud: kuninga riidist ei olnud muud kui tüliks
tuhka järele jäänud.

Nüüd kõlas wärawa kell ja waljud hääled päristwab
üleS tõmmatud silla ees sisselaskmist.

William Penderil ei teinud suurt ruttu nõudmist täita
sest wäga rutuline täitmine oleks näitanud, nagu oleks
siin nende tulemise pääle walmistatud. Esiteks mitmekordse
lella helistamise pääle läks William silla poole ja tegi e»ne
ühe luugi lahti, kust waadata wöiö, leS wärawa ees oli.
Ta küsis siit, mis tulejad soowida.

,,Tehke lahti!" kostis ratsasalga juhataja päälik, ,,küll
teie siis kuulda saate, mis meie soowime. Si ld ruttu maha,
sest meil pole palju aega ega lusti kaua oodata!-^

.,War3ti, herra!" wastaS William rahulikult; oodake weel
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maha laskma abiks on!"

Ja ennast ümber pöördes hüüdis ta walju häälega:
,,tzalloo, Thomas, — John! Jätke wähe ajaks töö
poolele ja tulge siia, aga ruttu — ruttu!"

Kaarel ehmaws ära selle ootamata nõudmise üle, aga
Kareless tundis kõhe Williami tarkust ja käskis tasakeste ku-
ningat rahulise meelega walitseja nõudmist täita.

,,Noh, kas tulete ju warsti?!" hüüdis William jälle
tulejatele meelega kurjal häälel wastu. ,,Ku3 teil jalad on,
teie laisad loomad!" Aga siis kummardas ta kuninga körwa
juurde ja sosistas: „ Julgust, armulisem herra, ärge näitke
Jumala pärast kartust, —'köit lähcb siis hästi!"

Oma kartust alla rõhudes, tahendas kuningas paljalt
paaga ja oli wait. Aga William käskis nüüd jälle nxiljuste,
nii et wäljasolcjad seda kuulda woisiwad: ,,Astuge siia, John
töisele poole ja sina Thomas töisele poole wända juurde,
— pöörge aega mööda ja ühel wiisil ja ärge laske
mitte käest wahest lahti!-Noh — nüüd!"

Ettcwaatlikult ja aega mööda hakkasiwad põgenejad töösse
ja aega mööda langes sild alla ning ulatas üle kraami töisele
poole. Kõhe söitsiwad ratsamehed üle silla öue pääle ilma et
mõlemaid töömehi tähele oletstwad pannud.

,,Mispärast olid sa silla üles tömbanud, mees?" müristas
nüüd paälik, nimega Evans, walitseja wastu.

,,Oi herra!" wastas William kartuseta, ,.tcie näete ometi,
et Voscobel House päratu köhas seisab ja tõik töölised enamaste
wäljale on läinud. See oleks nüüd paras aeg warastele ja
kelmidele mõisasse tungida. Aga üles tõmmatud sild hoiab
niisugusid palumata wöeraid eemale!"

,,Aga meelepäralisi wöeraid wötad sa hä'ä meelega wastu,"
ütles päälik terawaSte walitseja otsa waadates — ,,kas ei
ole nõnda?"

William tegi üsna totra näu ja ütles imeteledes rumal-
julgelt: ,,Teada muidugi, herra, kes mulle meele järel on,
skda ei hakka ma ometi ära ajama!"

,,Ia nõnda on ka wist selle woeraga lugu, kes täna
hommiku siia ..tuli?" — wastas päälik kurjaSte walitseja otsa
waadates. ,,Ära salga mitte," ütleS ta ähwardades edasi,
kui William wäga imeteleja näu tegi, ,,sina hoiad kuninga
poole ja woeras, kellest ma räägin, oli — kuningas ise!«
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,,Kumngas!?" hüüdis William wäga hästi imekspaneja
häälega ja palega, ,,teie arwate teda siin olewat?"

,,Ära salga mitte, koer!" hundis päälik. ,,Koik märgid
tunnistawad, et tema, kcda täna ööse siin lähedal taga aeti,
siia poole on tulnud!"

,,Teie eksite herra," ütles nüüd William Pcnderel kind<
laste, ,,praegu ei ole pääle minu wenna Richardi ühtegi wöe-
rast majas!"

,,AH nii, — wöi wend? No muidugi!" hirwitas päälik,
arwates et fee wennaks nimetatud wöeras kuningas ise on.
,,Noh, eks sa ei näita seda wenda, ma olen üsna himuline
teda tundma õppida. Kus on siis su auus isand wend?"

Williamil oli hää meel, et ta pääliku tähelepanemise
wale teele oli juhtida jõudnud. Nagu wälk tuli temale mõte
seda wale arwamist wcel enam kuninga käsuks kaswatada. Ta
näitas ennast üles, nagu ehmataks ta wäga ja laskis
ohwitscn weel kord seda sama küsida ja wastas siis logeldes,
ta ei teada, kus ta wend praegu wiibida, — wöimalik olla,
et ta ju ara läinud.

See kogeldaw kõne kaswatas muidugi Evansi arwamist:
see wend on kuningas ise. Tema käskis nüüd üht jagu sol-
datid maja läbi otsida ja seadis laks meest sitta pääle wahiks,
et keegi wälja ei pääseks.

,,Edasi nüüd, koer!" hüüdis päälik Williami poole pöör-
des, .ajawiitmine ei aita suile midagi, wii mind nüüd majasse,
ja selle mehe peidupaiga juurde, keda sa wennals hüüad!"

William tegi paha pale ja mõtles nagu järele. ,,Olgu
siis, herra," ütles ta wnmaks, ,,siis tulge mu järele, ehk ma
küü ei tea, mis teie minu hääst wennast tahate, kes wististe
midagi ei ole teinud, mis eest ta peaks ennast ära peitma!"

,,Küll meie näeme!" wastas Evans natukene käredalt.
,,Pea nüüd suu ja tee, mis ma sind lasksin!" '

William oli sellega rahul ja sammus maja poole. Aga
ukse ees pööris ta weel kord ümber ja hüüdis mõlematele M a
ligidal seisjatele sulastele soideldcs: ,,Mis teie itta weel sääl
seisate ja wahite, teie laisad? — Kas teil paremat teha ei ole,
tui soldatid wahtida? Ruttu tööle!"

Nagu pool wastu tahtmist läksiwad mõlemad kärada
saanud mehed jälle poolele jäetud töö juurde.

Aga William saatis pääliku tuppa ja tahtiö teda oma
wenna juurde wiia, keda ta tema nöuu järele kuninga asemel
pidi wangi wotma. Tema lootis, et wahest päälil kuningat
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ei tunnud. Ja kes teda paljalt paalis lautu ja jutustamise
järele oli tundma õppinud, wöis wäga häste, ehk küll Richard
palju iugewam ja suurem oli, tcta siiski lcma kulla karwa juuste
ja siniste silmade pärast kuningaks pidada. Need oliwad
awalikud tunnismärgid, mille järele kuningat taga otsiti ja
millest need teda ära pidiwad tundma, kcs teda näinud ci olnud.

Ja toeste tuli onn Williamile appi: see päälik ei olnud
Kaarlit I I . iialgi näinud, niisama wähe tema soldatid. Pääle
selle oli Richard köögis läbi akna oma wenna ja pciäliku
lönet päält tuulanud ja wiimastest n^nna sõnadest tema nöuu
märkanud. Sellepärast oli ka tema omalt poolt walmis pääli-
lut tema eksituses linnitama ja selle läbi kuningat päästma.
Tema pani köögi ukse lukku, nagu tahaks ta otsijate eest ennast
ära peita.

Wiimaks, kui keller ja töised maja ruumid läbi oliwad
otsitud, ligemsiwad soldatid Richardi pelgupaigale. Käredal
häälel nöudsiwad nemad sisselaskmist, 'aga alles siis, kui
nemad ust oliwad lubanud puruks lüüa, tegi Richard ukse
lahti ja astus paulikule torcdaste, kergcste pätiga terwitades
waötu.

See Richardi kawalus liimitas taieste pääliku mõtet, et
kuningas tema ees on.

„ Andke ennast wangi, herra!" ütles ta sammu edasi
astudes ja auupatlilult kummardades. «Teie olete minu wang!"

Richard pani käed risti rinna üle ja andis paaga märku,
et ta rahul on. Aga William, kcs rõõmuga oma nöuu nägi
korda mmewat, näitas üles, nagu oleks ta wäga ehmatanud
ja palus Jumala keeli tema süüta wenda lahti lasta. Aga
Cvans tähendas temale wihaselt, et ta suud woida pidada,
tema teada paremast, mis linnuke see wcnd olla.

Päält naha murelikult jäi William wait. Tema nöuu
oli tiueste korda läinud. Tema loendas weel mitu korda, et
see tema wend olla, et leegi temale pärast süüks ei woinud
anda, mits ta päälilut tema eksiteelt oigele teele ei juhatanud.
Rlchard märkas oma wenna tarkust ja wöttis nöuuks ta ene-
sest seda süüd ära pöörda, miks ta piiälitut tema eksitusest
ei päästnud. Tema tõendas sellepärast ka lord, et ta mõisa
walitseja wend olla. Nüüd ci woinud leegi temale pärast
ütelda, et ta meelega ennast lunirga asemel on wangi annud,
linniwotjaid selle wale usu sees doideS, tema olla kuningas.
Tema märkas, et s« üteluS päälilut omast arwamisest enam
ei saalS ära elfitana, sest selle usaldus oli ju liig lindel.



,,tzerra," ütles Richard sellepärast julgeste, ,,see meeS
räägib sula tot: mina olen tema wend!"

Päälik raputas paad. ,,M>na pean teid siiski paluma
iihes tulla," ütles ta anu pakkudes, sest ma ei arwa ennast
mitte eksiwat. Aga kui see ka peaks olema," lisas ta naerata-
des juurde, ,,siis saate lühikese aja sees jälle lahti!"

Nichard laskis pää nagu mõtetes alla. Aga pea tõstis
ta jälle püsti ja ütles allaheitlikult:

,,Olgu siis. ma ei pane pikemalt wastu, — läheme siis!"
Ja kuninglikult sammus ta soldatite ees ttcpist alla

oue paale.
Siin käskis päälik Tvans arwatud kuningale oma ho-

buse ette tuua ja töisi ka hobuste selga istuda.
Kcrgelt targas Richard sadulasse, — ta oli enne hobuste

Wäe pääl teeninud.
Päälik naeratas. See wiis ja kombe, kudas wang

hobuse seljas istus, i>li tema arwamise järele uus tunnistus,
et ta toeste kuningas on. Aga wiimase tahtluse kautamiseks
tahtis ta proowi tchi. Ta hüäois mõlemad sulased, kes puu-
riida juures sae ja Ürwega töös oliwid, en je juurde.

,,Sina saal," pööris ta ennast Kareksst poole, ,,kes on
see mees siin hobuse seljas?"

Karcless raputas pääo. ,,Ei mina tea, herra!" wastas ta
,,Ia sina, jõmpsikast' küsis nüüd Evans kuningat.
Wastaste tundmustega waatas Kaarel I I . tunnistades

õiglase Richani otsa.
, M a ei tunne teda!" ütles ta wiimaks selle maa jau

kccle murdes, mida ka oberst oli tatsunud järele teha.
Rahul olemise naciatus wälkus üle pääliku pale. Nüüd

oli lindel, et wang möisawalitseja wend mit te ei olnud, sest
muidu olcksiwad teda sulased pidanud tundma. Ta arwas kaksi-
pidi mõtlemata kuningat oma wangis olewat.

Rõõmsas tujus andis ta käsku ära marssimiseks ja
mõtles metsawalitseja körwal sõites suure palga pääle, mis
teda tema arwamise järele ootas. (Järg jääb tulema.)
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II. Puumurdja.
Arwamata Lõunamaa taimedest on üks iseäranis oma

elu-ülcsande poolest wäga tähtjas. See on puumurdja
(licus äeutloi^l»), wiigi-puude seltskonnast. Wenedsueela
rahwas on temale selle nime (nende kecle järele Uutu palo)
annud, ftst et tema töö ei näita muud olewat, kui löili löisi
taimi, mis tema lähedal on, ära hukata.

Puuseemncid kannawad tuul ja linnud laiali. Kogemata
leiab la selle taime seeme, üllest jutt on, kas tuule tiiwul
wöi mõnel töisel wiisil edasi kantud polises metsas parajat
paika ja tärkab maa seest üles. Ta on hakatuses wäga
näulu, wäikene taimekene, kclle warrekesele kämlelaiused lehcd külge
kaswawad. See warrckcne toetab ennast lähedal sciswa metsa
kangelase tulge, mis aimatagi ei wöi, et see wäikene taimekene
temale, keUe latw 200—300 jalga ittaast kõrgel kõigub,
omal ajal otsa saab tegema ja nii tänu asermle määratu suurt
tänamata meelt üles näitama. Ja ometi on lugu nii. Wäi-
kenc taim sirgub ruttu, ennast tapuwäänja lombcl tugewa
toetaja ümber mässides, pikemaks ja pikemaks, kuuni ta puu
latwa on jõudnud. Ta ajab ka lörwaiisi harusid wälja ja
punub petetud puu halastamata wörgu sisse, nii et sellel
pääsemist ei ole.

Ta tõmbab ennast köwaste tüwe ja okste ümber kokku,
mi et puul wöimata on edasi kaswada, miska ühtlasi tema
kõdunemine algab.

Wägewa, rohkete lehtede ehtes paistuwa mctsa kangclase
latw hakkab kõikuma. Ju langemad mõned suured oksad kõige
waenlasega tükis maha. Tugew tüwi paneb wcel mõni aeg
Uuta p«Io ümbcrwötmisele wastu, aga siis langeb ka tema
kõdunenud kottu. Nagu luu hunik, paistawad üle jäänud
puu jaud meile silma, mis aga ka wiimaks mullaks saawad.

Kui puu-ohwer, kes oma wacnlast ühtlasi toetas, lange-
nud on, siis ei ole ka mõrtsukal cnescl enam pikka eluiga;
kui ta mitte oma saagihimulisi käsi jälle mõne ligidal seiswa
puu külge ei saa ajada, sus langeb ka tema aega mööda
^urma sängi.

,,Kui mina," kirjutab üks rcisija, ..polisest metsast läbi
tungisin, nägin ma sagedaste niisugust imelist kuju, kus mõni
suur puu, nagu purikas wörguS, wangis seisis. Mitte ilma
paha meeleta ei waatnud ma puumurdja ärahäwitajat tööd,
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kudas tema toredat pölise-mctsa luningat, mis palju aastaid
tuulele ja tormile oli wastu pannud ja metsa ehteks olnud,
ehk mõnda sirget palmipuud surmale saatis.

Kuhu aga Mata palo seeme kogemata kulub, kas mõne
müüri törwa rröi mõne töise asja lähedale, mis temale tuge
woib anda, kõhe saadab ta oma okse oma kandjat ära hukkama.
Ja kui see taim lausa wälia pääl tärkab, ku3 temal ühtegi
tuge ei ole, saal saab ta ijccncse mõrtsukaks, sest ta oksad mäs-
siwad töire töise ümber ja tecwad nõnda iseenesele otsa.

I I I . Fonograhwi ülesleidja
Mõlemad mööda läinud aastad saawad teaduseloos oma

ülesleiduste pärast unustamatals jääma. Telefooni, fono-
grahwi, megafooni ja mikrofooni ülcsl üdmine häälte piirkonnas
on inimesele hääle üle suurt wöimust annud. Telefooni abil
wöib inimene mitme wersta taga töine töisega päris häälel
juttu ajada; fonograhw wvib iga räägitud sõna wöi laulu aastate
laupa ülcwel hoita, nii et pärast inimese surma weel tema
häält ja lonet wöib kuulda; mikrofooni läbi wöimc häälesid
kuulda, just nagu meie mikroskoobi läbi asju näeme, mida
paljaö silm ei seleta. Näituseks kuuleme mikrofooni abil kärblase
käimist ja lille öie tolmukellukese lõhkemist, kui ta oma tolmu
ema-öiejau pääle puistab Aga kõige imelisem neist leidustest
on fonograhw, sest et tema läbi niisama häält kmni wöib pidada
ja jäädwaks teha, nagu fotograhwi läbi inimese ehk asjade kuju.
Ja luna päewapildi juures inimese karw mitte taieste näha ei
ole, annab fonograhw inimese häält ehk muid häälesid ja toonisid
larwa päält nii kuulda, nagu ta neid häälcsid wastu wöttiS,
hoolimata sellest, et temal ei keelt ega hambaid ega kurku ei
ole. Ta pää-jaud pole muud kui metallist, orn trummi-
nahk, mis häälesid wastu wotab, ja nõel, mis üle ühe
tinapaben käima pannakse.

Selle mehe elulugu, kes fonograhwi on üles leidnud, on
niisama imekspanemise wäärt ja lihtsas, nagu tema üles-
leidus ise. Thomas E l va Edison, fonograhwi ülesleidja,
on niisugune meeS, kes oma täit teadust iseõppimise läbi on
kogunud. Ameerila-maal, Ohro maakonnas on ta Küünla kuul
1847 aastal sündinud. Poisikesena oli ta üheS raudtee jaa-
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mas seitungi lehtede muuja. Oma agaruse läbi jõudis ta pea
töistest scitungikandjatcst poistest ette, nii et tema pea seNe
terwe raudtee ainuks peremeheks jäi. Tema oli luba saanud,
rongidega ühes jaamast jaamasse soita. Aga mõne aja
pärast tuli tal mete ise ajalehte wälja anda, sest sagedaste
pidi ta ilma asjata jaamades wiitma, kui seitungi numrite
ostjaid ci olnud. Mis wiisil ta oma nouu toeks tegi, see on
jälle wäga isesugune. Tema palus raudtee walitsuselt luba
üht wana wagonit, keda reisijad ei pruukinud, sest et ta ju
halw oli, tarwitada tohtida, sest ta tahta randawat t rük i ,
tl 'oa sinna sisse asutada. Häämeclega anti tcmale palutud luba.
Edison ostis enesele ühe wana korwale heidetud kiiruspressi (trüki-
masina), mida ta wagoni sisse üles seadis. Ühe jau lrütilähti
oli ta ju enne walmis muretsenud ja ka ennast trükkimises
harjutanud. Nüüd andis ta ühe wäikese sonumctooja, oma
raudtee nime all, wälja, kus koil uudis, nagu õnnetused :c.
ja mis muidu reisijatel tarwis ehk armas oli teada saada, sees
seisis. Seda lehte osteti waga palju, nagu Amcrikamcial
iga uus asi hästi edeneb. Kuulus ingenicur*) (loe inshenjöör)
Gcorge Stephenson oli praegu saal maal Montreali ja Canada
raudteed ehitamas ja sai Edifoniga tutwaks. Ta pani mche
agarust, tundmist, teadmist ja iseloomu imeks ning laskis
tcrwe sönumetooja numri enese jauks ütsi trükkida, et scUe läbi
noorele mehele teenistust anda.

Edison täiendas aega mööda oma ajalehte igapidi.
Mitmed suuremate ajalehtede kirjutajad scnwad temaga tutwaks
ja lasksiwad oma lehtede sisse tükkisid kirjlitada la sõnumid
saata. Selle läbi sai ta telcgrahwiga tutwoks ja wöttis nöuuks,
tema läbi sonumete saatmist ja wastuwötmist taieste ära õppida.
See sündis. Ja nõnda oli Edison ühel ajal ajalehe toime-
taja, trükkija ja telegrahwi ammetnik, künni talle wiimne tatti'
t«3 Sttatfordis, Canada maajaus, hää palga eest üksi kätte
pakuti, nii et ta esimest kahte wöis maha jätta. Ja wcel ei
olnud <a enam kui seitsetolstkümmcnd aastat wana.

Selles ammetig oli ta waheldades Cincinnatis, Indiano-
polis, LoisviÜes, New-Orleanis, Bostonis ja New-Norgis
tegew. Teenitud raha eest muretses ta enesele elektromag-
neti masinaid, lellega ta katseid tegi ja oma mõtetes rrälja
arwatuid plaanisid püüdis ilmsiks muuta. Nii leidis ta India-
nopolis ühe riista üles, mis ilma inimese abita, lui ta aga

*) Ingenieur — sZja- ehl lindluste ehitusmeister; masinameister.
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korda oli seatud, soowitud ajal raudtee rongidele märku andis.
Aastal 2865 leidis ta Cincmnatis rönoa nimetatud,,duplets
süsteemi" üles, mis.läbi ühe tclegrahwi traadi läbi ühel ajal
wastastikku sõnumeid wois saata.

Hakatuses naereti tema leiduste üle, pilgati ja teutati
teda; päälegi takistati sagedaste tema tööd. Iseäranis
oliwad mitu ko.rd nimelt tema ülemad ta wihasemad wastalised,
sest, kcs andis temale luba neid wanast wedelcmisest oma
leiduste läbi üles äratada? Teda ähwavdati ja rõhuti igal
wiisil. Aga wiimaks tuli tund, millal Edison oma laitjaid
ja kinsajüid korrapärast häbistada wöis. Otse kaheksa aasta
eest oli Ncw-Norgi rahaturul suur tihin ja kähin. Kulla
hind pidi iga tund igale poole linna ja mujale teada antama,
ja seda toimetas rahaseltsi telegrahwi walitsus. Aga nüüd
oli korraga ühel päewal telegrahwi-masin tatti läinud. Mis-
sugust suurt segadust ja kahju sõnumite saatmiste wiiwitus
Wöis tuua, seda teadis iga mees. Keegi ei leidnud abi, teegi
ei teadnud nöuu, künni Edison, kes siin telegrahwi ammetnik
oli, luba palus masinat korrale seada. Jällegi oli naer ta
esimene osajagu. Aga häda sundis ülemaid ometi temale palu-
tud luba andma. Mõne minuti pärast oli masin jälle korras.
Selle eest wöttis Edisoni nimetatud rahaselts weel sellsamal
päewal suure palga paal teenistusse. Nüüd käis ta käsi wäga
hästi. Ta tõusis aste astmelt künni ,,Westcrn Nnioni" (kõige
suurema Ameerikamaa tclegrahwiseltsi) ttlegrahwide pää-walit-
sejaks. Oma uute ülesleiduste eest, mis nüüd nagu seened
wihma järel maa seest tärkasiwad, sai ta otsata palju raha,
nii et ta wähe aastates rikas mees oli. Ta ostis, ise Paljalt
kolmkümmend aastat wana, ühe mõisa Pcnnsylwaania raudtee
ääres, 24 p. k. Ncw-Yorgi linnast kaugel, ja asutas sinna
ühe laboratooriumi wöi tö!.tua, kus tal 12 tugewat meest
päiwiti tööd teewad ja tema mõtteid ja plaanisid korda saadawad.

Edisoni teaduslikud tundmised pole mitte suured, ja ma-
temaatikat ei wöi ta sugugi sallida, aga uued mõtted woola-
wad jöe wiisil tema paha, mida ta lohe igapäewasets eluks
teab tarwitada. Kui ta ühel päewal telefooniga mõnda latset
ette oli wötmas, sai ta sõrm ühe lükuwa metalli-pleli läbi,
kelle tülicS üks teraw nael seisis, haawatud. Korraga täis
mõte ta pääst läbi, et hääl peab jõudma seda metalli-plekki
enam ehl wähem selle järele,kudas hääle waljus on liikuma panna.
See mõte tuli temale kesknäoala ohtu, — ja ta tegi terwet
ood, tulewast pälwa, siis neljapäewast ööd, reedist päewa
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ja rcedist ööd künni laupäewa hommikuni wahepidamata tööd. Ja
kui ta oma tööga malmis sai, oli — fonograhw Malmis. Nüüd hei-
tistamagamajapuhkaswahepidamata künniesmaspäewalouneni.

Ei ole sellepärast ka imeks panna, kui nii agara ja lindla
waimuga mehele köit korda läheb, mis ta ette wötab. Üles-
leidused kukuwad nagu õunad õunapuust tema sülle. Wi i -
mase kümne aasta jooksul on Edison 175 ülesleiduse pääle
patendi wötnud ja 77 jauks patenti palunud. Neist on 20
üsna uut ja tähtsat tema oma ülesleidust; töised on töiste
ülesleiduste täiendused ja parandused. Esimeste ülesleiduste
eest üksi, kclle pääle ta patendid wöttis, makseti temale 1,200,000
dollarit. Ta aastane sissetulek on 130000 dollarit, mida ta jälle
üksi uute ülesleiduste pääle tarwitab. Nii on ta paale fonou
grahwi uuemal ajal jälle mittu uut asja ette toonud. Sää-
on tema aerofoon, kelle läbi ta loodab mere pääl laewl
töine töisega ühendada. Sääl on mikr osoon, riist, lellega
kõige wähemaid häälestd ära wöib kuulda. Ta peab nimelt
körwutule kuulmise abiks olema, ja woib pärast tcrwise tea-
duskonnas wäga tähtjaks saada. Sääl on edasi üks riist, selle
läbi ka kõige wähemad liikumised, näituseks ka niisugused, mis
lahe rauatüki loltulöömise läbi saamad sünnitatud, ära wöib
moeta. Tääl on tasimeeter wöi mikrotasimceter, lelle
läbi woib teada saada, kui palju raudpulk magnetiseerimise
läbi pikemaks wenib ja pärast lühemaks läheb. Uks uuem
ülesleidus on fonomeeter, mis tema häälte piirkonna lei-
duste hulka tuleb arwata. Edison on oma kaisumiste juures
tähele pannud, et inimese hääl möjudust wöib sünnitada,
mis palju suuremad on, kui üleüldse arwati. Selle hääle
wöimu ja mõjuvuse nähtawaks näitajaks leidis Edison ühe
uue riista üles, mida ta fonomeetriks hüüab. See riist on
üks häälelarikas, kelle pääle trumminahk, nagu telefooni ja
fonograhwi juures, on pönewile tõmmatud. Selle naha ligi
suud hoideS räägitakse nüüd tarika sisse, mis läbi see trummi-
nahk liikuma saab pandud. Kunstlikkude masinate ja rataste
läbi saab selle liikumise läbi üks jöuuratas käima pandud, mis
kergeid masinaid, nagu õmblusmasinaid :c. ajada jö«ab.
Ka3 ei ole ilus mõte, tui pärast rätsepad ja naeStcrahwaS
paljalt laulu läbi õmblusmasinat ümber ajada wöiwad?

Aga kõige tähtsamaks töutab Edisoni kõige uuem üles-
leidus seada, s. o. kunstlikult sünnitatud elektritule walguS-
tamise nouuks pruukimine. Edison tahab oma ülesleiduse läbi
woimalikulS teha, et ekktri säde soowitud sumuses wöib siin-
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nitatud ja wask traatide mööda igale poole saadetud saada, kus
walgust tarwis on, just nagu nüüd suuremates linnades gaa-
siga tehakse. Aga Edisoni tuli peab wiis lord heledam ja
paale selle wiis kord odawam olema. Wäikese sõrme rõhu-
mine peab jõudma tuld süüdata ja kustutada. Kus siia maale
iial gaasituld, olgu tas uulitsate walgustamiseks, wabrikutes,
töötubades, elumajades :c. tarwitati, sääl peab edespidi elektri
tuli põlema. Toeste, see mõte on otsatu suur ja niisugune
leidus saaks ilmatu suurt käsu tooma. Aga nimelt sellepärast
lahtlewad mitmed õpetatud mehed Gdisoni leiduse kohta ja
arwawad tema tuld wiis korda tallima saawat, tui gaasi tuli
on. Siiski, Edison ei hooli sellest, waid ütleb aga, nemad
saawad kõik nägema, et lugu nii on, nagu tema ütleb. Ta
tahta enne igas tähtsamas riigis uma ülesleidust patentide
läbi kaitsta, siis saada ta teda taieste awaldama.

Mööda minnes nimetame ka, et Edison ühe t i nd i p i -
medatele on üles leidnud. Sell tindil on omaduseks, et
nii pea kui ta ara kuiwab, siis kiri kõhe kõrgemale tõuseb,
nii et sõrmedega tähtede kuju wöib ära tunda. Selle tindi
abil wöiwad ka pimedad pimedatega kirjasid wahetada.

Maailma suureks imetSpancmisekS ei saanud Edisoni fono-
grahw Parist maailmanäituse pääl 1878 ühtegi kiituselirja
ega auuhinda. Auuhinna andjad ütlesiwad seda ülesleidust
tühja mänguriista olewat.

Aga seda ei pannud Edison tähele, wnd usub lindlaste,
et tema fonogrohwil kuulus tulewik saab olema. Ta on ühe
fonograhwi walmistanud, kclle sisse terwe jutt, mis 50,000
sõna pikk on, peab räägitama ja siis ülewel hoitud saama.

Edison on praegu kolmkümmendkaks aastat wana. Ja
et inimese jõud tööga ühes kaSwab ja töö meistrit õpetab, siis
ei ole praegu mitte ctte ära näha, kui kaugele tema leidus-
rikas waim wiimals tungima saab, sest tema pääsiht näitab
järgmine Ladina keeli salm olewat:

Ouo nou 28ceulwm? ladnr itupiadus omma vincit! s. o.
Eesti keeli: Kuhu ma ei wöiks üles tõusta? järelejätmatu töö
wöidab kõik ära!
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Höiskage Issandale!
A. P i i r l l l w l .

Höislage Issandal', wäardmata wagcwad waimud!
Hüüdke ta auustust ülcwel kõrguste kcsles!
Taewasee kõrgused kiuuitas Issanda käsi,
Merede sügairus sündis Ta wägeiral sõnal.

Höistage Issandal', arwuta tacwaste tähed!
Päikeste päiksed, oy laulge t^ nimele liitust!
Nabulil r̂ ida teil rajatud lauguste faisus,
Imcl l l biilgns leid ilmutab ilmade otsas!

Höislage Issandal', lats»ivad merede lained!
Kõledast' kohisew meri, Tal lunluta anu!
Kõrguste hiilgama trooni pääl istub su iiooja,
Waliiseb wägewal käel kölk ilmade ilmad.

Höiskage Issandal', määralnd mägede otsad!
Orud ja ojad, oi) boislage Isale anu!
Kcwade kcnadlis chital' hellaste mäge.
Elu ja ilu end' ilmutab orus ja oj.is.

Hoislage Issandal', rahw^ste krelcd ja meeled!
Klittc ja laulge Ecll ' tiitlist, les wägcw ja lunr!
Looduse laeivud Ta tanniste kütnud te' stlmil,
Walguse walendust saadab la warjufid wötma.

Höistage Issandal', böiskage wagade waiamd!
Ondsaniais Luedes höiskage Temale anu!
Kõrgemas kooris Tal laulage lvluisat laulu!
Oh, las te' jõuate kõrgeste liita ta nime?

HViskage Isal ' , lell' elu on, igawlst'! Aamen.
Höiskage Issandal', ülemad walgnse waimud!
Walgus ta silmade waade, tuli Ta palge paiste.
HSislage Issaudal', igawest'! Aamen.

V. Atlandi mere kaabeli saladseud.
, ,Minu töötuba on mu noortele tutwatele itta armsaks

lahutamise köhaks olnud," kujutab üks loodusetark, ,,kus nad
häämeelega wiibisiwad. Ja selleks oli neil küllalt põhja, sest
mõnda nägemise wäcirt asja leidsiwad nad sääl sees ja mõnda
mõnusat õpetust saiwad nad mu suust kuulda. Tua seinu
ehtisiwad mitmed kattid pildid ja jahisaagid. Pääle hulga
raamatute oli mul hulk tähtsaid asju, mis reisijad ja mere-
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mehed mulle oliwad linkinud. Köit seisiwad mahagonipuu
lappides. Töiste asjade hulgas on sääl ka lendaw-kala höbe-
karwa ti iwad,' Lõunamerede saarlase ära tihwtitud nooled,
mõned krokodillide ja haikalade hambad, ühed ja töised tükid
hulka läinud laewadcst ja paale muude ka weel tolme tolli
pikkune, jäme, torwatud töie ots näha.

Sell wiimsel asjal ei ole küll päält näha ühtegi kena-
dust, ei näita ta ka tululine olewat.

Aga kui meie teda ligemalt läbi waatame, siis äratab ta
wististe meie tähelepanemist suuremal möedul, kui hakatuses
arwasime. See köis on keskelt läbi umbes kolm cm.*) (loe:
3 centimeetrit) pats. Köie keskel näeb silm seitse läitiwat
wajk traati, kelle alumiseks katteks guttapertsha,**) puutörwa
ja waigu tnmetomu segu, on. Päälmiseks katteks on 12 raud-
traati, kelle ümber lanepi tiuud on mähitud. Kanep on tör>
waga joodetud, nii et ta wet läbi ei lase, ja raudtraadid on
galwaniseeritud, mis neid roostetamise eest hoiab. Lugejad
Wöiwad nüüd ise umbes arwata, kui löwa niisugune köis on
ja ka wahest tema tarwidust ära mõista.

Iirimaa lääne rannas, Atlandi mere ääres on wäikene sadama
linn Walentsia. Tema wastu üle mere seisab New - Found-
landi saare pääl wäikene, tormide eest taitstud merekäär, nimega
Hearts Kontent. See jagu merd mõlemate nimetatud lohtade
wahel on küll wahest kõige rahutum terwe maakera pääl, sest
ühte wiisi möllawad sääl tormid ja tuuled, nii et ka ise päikse
pööri ajal, millal meri omast mässamisest puhkab, siin rahu
puudub. Mere sügawus on selle wahe pääl mõnes köhas kolm
Inglis penikoormat ehk 4'/2 wersta.

Need mõlemad köhad — Walentsia Iirimaal ja Hearts
Kontent New.Foundlandis, — mõlemad peaaegu kakstuhat
penikoormat töine töisest laugel, on praegu sideme läbi
ühendatud, mis meile wöimalikuks teeb iga silmapilgul Ame-
rika maalt sõnumid saada ja sinna saata. See side on esimene
Atlandi mere kaabel woi mere telegrahw, kelle otsast see tükine
oli lõigatud, millest enne jutt oli.

*) <00 cm.---1 m. (mee te r ) -3 jalga 3V« tolli.
**) Guttapertscha on Malaia keeli nimi ja tähendab ühe

(Ida-Inbia mere saarte (Vorneo ic.) pääl kaswaja) puu kSwalö lui<
wanud sab»ti. Puu raiutakse maha ja lastalse wedetil wöi sahwt
walja jooksta, mis siis lömaks läheb nagu w«il, aga foeja läbi jälle
pehmeks wVib tehtud saad».
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Wask on üks töige paremaist elektriwäe edasi saatjatest,
sellepärast on need traadid kaabcli ke'kpaigas sellest metallist.
Aga ka west saadab wäga hästi elektriwägc edasi, sellepärast
peawad need wasktraadid wee eest hoitud saama; sest muidu
läheks elektrirongi ära wette laiali ja mitte sinna, kuhu teda
saatH tahetakse. Guttapertsha on ollus, mis elektriwäge edasi
ei saada. Sellepärast pannakse teda wasktraatide katteks. Aga
kaabelile suuremaks tügewusels mässitaks, tormatud kanepiga
raudtraadid wajktraatide kätte ümber. Nüüd on taabel taieste
walmis.

Seda nouu, niisugust telegrahwi Atlandi merepõhja panna,
wottis kõige csite üks Ameriklane. Muidugi oli inimesi küllalt,
kes selle üle naersiwad ja seda wöimatuks asjaks tunnistafiwad.
Kudas wöiS peenike, lakstuhat penikoormat pikk köis köikuwa
laewa laelt mere põhja lastud saada, ilma kätkemata? Atlandi
mere põhi oli mõnest köhast 210, aga mõnest 2050 sülda fügaw.
J u selle läbi pidi kaabel liig winna tõmmatud ŝ ama ja kät-
kema. Suured mere loomad ja mere woolamised wöisiwad teda
ara rikkuda ja puruks kiskuda. Ja weel enam oli karta wask
juht-traatide kattc rikkumist, scst peenikese nööpnõela pää suurune
auk Mtapertsha latte sees rikkus Krwe kaabeli ära. Nii rää-
lisiwad inimesed ja kahtlesiwad, otse kui palju aastate eest
Watti ja Stephenfoni leiduste juures. Aga nagu Watt
sellest hoolimata auru-masina ja Stephenson lokomotiwe
(raudtee.ruuna) üleS leidis, nii leidis K i r u s F i e l d
merealuse tclegrahwi, mis Euroopat Nmerikaga pidi ichcn-
dama.

Ju aastal 1854 oli Fieldil nouu Uut Shotimaad Ncw-
Foundlandiga telegrahwi läbi ühendada. Sellest tuli ta mõtte
pääle, las mitte wöimalik ei saaks olema I i r i ja New-Found-
landi wahelt ka niisugust ühendajat panna. Seda wahet
käifiwad üks osa kurus posti-amu laewu ja nende pärast
iseäranis oleks seda wäga tarwis olnud laewa ärasoitmise ja
pärale jõudmise teadaandmiseks. Field pidas esik oma lähe-
mate söbradega selle üle nouu ja heitis wiimals nendega
seltsisse nimega ,,New-Uork. New-Foundland London Telegrahw-
Company" kottu. Selle seltsi liikmed oliwad need mehed,
kes sellele, suurele mõttele teed tafandasiwad ja kelle abi läbi
mõte tööks ja toeks sai tehtud. I lma nendeta oleks wahch
palju aastaid mööda läinud, enne tui leegi jälle selle mõtte
täitmise pääle oleks mõtelnud.

(MiMi l jutustaja I.) ^
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T'ö'ü oli kallis ja raske. Kui sobrad köha üle, kuhu
kaabel tuli panna, ennast ühendanud oliwad, pidi kõige päält
see jagu mere Põhja l M söandatama ja puhastatama. Mere
sügawus sai möedetud ja mere põhi läbi tatsutud. Wiimaks
pika aja järele oli kaabeli panemiseks tee leitud ja tehtud.
Nüüd seati mitu suurt laewa kaabeli koormaga walmis ja
saadeti kaabelit panema. Aga kaabel oli liig kõhn, kehw
wägewate laenete möllamiste wastu. Ta läks kätki ja otsa
ei saanud enam kätte. Aga wäikene seltskond mehi ei kau-
tanud sellepärast julgust, ka siis mitte, kui la töine katse nii-
sama nurja läks. Juba oli sadatuhandio rublasid ara kulu-
tatud, aga siiski saatsiwad nad laewad kolmat korda taabeliga
merele. Mõlemad esimesed korrad oliwad mõnda puudust
nende töös ja masinate juurcs awaldanud. Need saiwad ära
parandatud ja tolmas katse ette woetud. Aga ka see läks
luhta. Siiski iga korra ajal oliwad nad sammu oma sihile
lähemale jõudnud.

Katsumiste läbi palju targemaks saanud wotfiwad nad
neljat korda uut latset ette. Laew ,,Great-Eastern" oli selleks
wälja walitud. See mehike oli ja on ka ikka praegu alles
kõige suurem laew maailmas. Tema piktus on umbes 115
sülda ja laius 14 sülda (p. 212 m. l. 26 m.) ning turja
pääl jõuab mehike o^a 22,000 tündrit kända, nii et ei ole
uskuda, kas ise Kalewi poegki suuremat koormat suutis selga
wötta. Enne oli nimelt laewa liikumise läbi tormises meres
mitu korda köis liig ponewilc saanud tõmmatud ja oli selle
läbi kätkenud. Aga Great-Eastern ei olnud laastuks ja ei
lasknud ennast ka mere laenetest liig kõrvaste raputada; ta ei
pannud neid suuremat tähelegi. Tüüri lähedal oliwad tema
pääl kolm suurt rauast tehtud toobrit. Iga ühe seeS oli oma
jagu kaabelist ja kottu kõige tolme sees 2373 penikoormat,
mis oma 500,000 leisikat raske oli. Suuremaks reisiks oli
mehe wiisi moona kaasa woetud: 20,000 A wärsket liha,
500 sulgsabalist, 114 elawat lammast, 8 warsa, üks lüpsi-
lehm ja 80 tündrit jääd.

Kaabeli maapooline ots on paksem, kui merepoolinc.
Selle lastis üks wähem aurulaew Põhja. Ta ulatas Walentüast
28 Inglis penikoormat künni ühe tähendatud köhani. Ühel
Hvihmasel Juuli kuu päewal 18»)6 jätkati see Great-Easterni
laewa taabeliga loktu, ja see suur mees sõudis nüüd New'
Foundlandi poole.



Mõni ehk arwab, ct kaabeli meresse laskmine lõige lihtsam
töö on. Aga ta pole seda mitte. Kakskümmend meest kalewi
riides, kellel taskud ja nööbid, niisama saabastes, kellel naelad
puuduwad, selles ruumis, kus kaabel seisab, töös. Nende
kõhus on kaabelit swwel hoida, kui ta omast raudpcsast wälja
tõmmatakse, ja pikkuse märkisid walju häälega teada anda,
mis lirja pannakse. I ga toobri ääre juures peab kaabel ühest
oma jämedusest torust läbi ja siis raudrenni mööda edasi käima
künni laewa ääres seisma masina juurde, kclle ammct on
kaabelit alla lasta ehk üles tõmmata. Sellel masinal on mitmed
rattad lelle üle kaabcl pcab minema. Kõik on nii kunstlikult
ä'ra seatud, et kaabelit tiiremalt woi enam aega mööda alla
wöib lasw, woi kaabeli allalangenust silmapilk üsna ära keelda.

Juba ma ütclsin, et wäikrne rike guttapcrtsha kätte sees
woib tcrwet kaabclit lölbmataks teha, sest et eleltriwägi wee
sisse laiali läheks. Sellepärast katsutalse enne kaabeli meresse
laskmist wcel kord kaabel läbi, kas ta taieste terwe on. Selleks
on laewa lae pääl wäikcne majakene, kus kõik teaduslikud
riistad kutsumiseks sees seiswad. Galwanomeetcr annab kõige
wähemat kaabeli rikkumist teada, ja ühe elektrikella läbi
kuulutab seda igale poole laewa pääle kaabeli tatsuja ammet-
nik. Silmapilk pannakse masinad seisma, sest enne peab
Wigane kõht ära parandatama, enne kui ta meresse lastakse.

Suur aurulaew sõitis wiis mere penikoormat tunnis
edasi. Kaabcl langes aega mööda üle laewa ääre meresse.
Sõnumid saadeti maale ja wöeti maalt tulnud teadust wastu.
I l m oli ilus ja mehed loik rõõmsad. Kolmandal päewal
pärast merepoolse kaabeli maapoolse jauga ühendamist jöudiS
laew sinna kohta, kus mere põhi palju sügawamaks läheb.
S i i n lohal oli üks endistest kaabelitch kätki läinud ja ära
ladunud. Kõik masinameistrid ohivad kartes seda kohta ootanud.
Õnnelikult oli temast lacw üle saanud, künni korraga 17.
J u u l i l ohtu elcktrikclla hääl kõiki südameid wärisema pani.

Wihma walas kui uawarrest plaginal wahimceste nahk-
riiete pääle maha. Wile tuul ulus waljuste ja mere lained
loiwad wahutades wasiu laewa. Great-Eeasterm korstnast
tunais musta pilwe sarnane suits ju auur ncklja, nns pimedas
edasi liikus. Wähe tulcsid Wusiwad laewa lae paal smna
ja tänna ning heitstwad suuri warju-kogusid, kui madrused la-
terna tulel üle lacwa läksiwad.

Katsumise kambris istus üks teaduse-mees za on rahu-
likult oma galwanomeetriga töös. Sclgcste wois kaabeli korra-
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list aüalan cmist laewa tüüri köhal kuulda, mida ühe wäikese
kellalesp lorraline hääl teada andis.

Akiste targas teadusê mees omalt istmelt üles ja pani
elektrikella hüüdma. Ruttu pandi masinad seisma ja sinised
tuled põlema, lelle walgusel kaabeli sees raudrennis üht sõlme
leiti. Kaks teed oli, kudas seda avardust parandada wöis:
kaS sõlme wälja lõigata ja siis kaabeli otsa jälle kottu jätkata,
ehk tatsuda sõlme lahti saada.

Kuna seda wähe ette tuleb, et wanemad meremehed sõlmest,
olgu ta ka ise Gordionisölm, jagu ei saa, siis ei hakatud ka
siin mitte ilma asjata kaabelit kätki lõikama, waid anti wana
merekasside kätte arutada. Need wäänafiwad ja täänasiwad
nii kaua, künni asjaga toimes oliwad. Kaabel oli selle juures
üsna terwetS jäänud, nii et laew paari tunni pärast jälle
oma soodu rahulikult edasi wöis minna. Aga see äpardus
sünnitas siiski natukene kartust, sest ta näitas, kui tühjad asjad
terwet ettewötmist wöistwad nurja saata.

27. Juulil oli Great-Eastcrn neljateistkümne päewalise
reisi järele oma tööd lõpetanud. Tema kaabeli ots ühendati
Ameerika poolse maa kaabeli otsaga, mida üks teine laew oli
pannud. Mõlemates maailma jagudes oli röömu hõiskamine
selle üle suur. Ja toeste ci ole selle töö tähtsus mitte wäiksem,
kui üleüldse telegrahwi enese ülesleidmine.

Ni i oliwad agarad mchcd, kes seda tööd oliwad ette
wotnud, otsata waewa ja mitmekordse töö nurjaminemise
pääle ometi kord järjele jõudnud. Lõpetus kroonib hakatust,
sellepärast, keS oma ettewötmise krooni pähä tahab saada,
peab järele jätmata ja wästmata omas püüdmises olema.

Ms aaSta enne seda oli kolmas kaabel kesk Atlandi
merd kätkenud. Mõned andsiwad nöuu, seda üles otsida. Ja
selleks saadeti weel kord Great-Eastcrn wälja, üks otsimise
nöuu-riist, mis mitme saja õngede samane oli, laewal. See
nöuu-nist lasti sinna kohta wcttc, luhu, kaabcli ots oli jäänud.
Kaks korda, oli ta ju pea wce pinnale ülcs tõstetud, aga sulp-
satas jälle tagasi. Wiimaks kolmandal korral läks õnneks teda
taieste kätte saada. Nüüd jätkati tema uue laabeli otsa ja
pandi künni New-Foundlandini mere põhja.

Laewarahwa rö^m oli otsata, kui must köie ots wee üle
nähtawale tõusis. Kõige esitc tõsteti ta katsumise majasse
ja saadeti tema läbi sõnum Walentsiasse. Selle läbi taheti
tatsuda, kas kaabel taieste tcrwe on, scst kui mitte, siis oleks
loik waew asjata olnud. Sönumesaatja ootas pönewil silmil.
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Ta ei tahtnud hakatuses oma korwu usaldada, kui, rvastus
tagasi tulles wäikese kella helistamise läbi oma tulemist teada
andis. Kes oleks ka seda uskuda woinud, et köis, mitu tuhat
jalga mere põhjas, jälle üles leitakse! Weel töine täht anti
ja wiie minuti pärast tuli sõnum ise, mis juures kõik. kap-
teinist künni kõige alama kokapoisini, roömu pärast hoislasiwad.

Praegu on Euroopa ja Ameerika wahel neli laabelit
töös, nii et kumbki maailma jagu silmapilk teada saab, mis
tähtsad asjad töises sünniwad.

VI . S a l a s y G o m e z .
Saksa lanlklu Ehamisso luuletus.

Ü. p. J . Bergmann.

Salas y Gomez lerkib waikiest merest
Kesl laentcst, lalj i i , paljas, tühine,
On poieud sihil seismast päikse terest,

On kiwi, laswust paljas taieste,
Mis marumeres linnud iralitend
On rahukiudlaks lojaks omale.

Ni i nu>ie silmi ees ta näitas end',
Kui Nuuriku laewal.- ..Maa on läänes, maa!"
Meil hüüdis masiikorwist kipri wend.

Kui rahnu nägime jn silmaga.
Si is paistsid silma p^nred merelinda;
Hulk pesi lalju laldalt nägin sa.

Suur linnulih., hinm täitis r inda;
Ja seati walmis paadid nmictulle
Ninss anlur hoidis paigal merepinda.

Ka laa!a soita osaks auti mulle.
Mis jäle näitus ilmus minule,
Kuis woin, uüüd tahan öelda, kuulja, sulle.

Laen? jäeti seisma. Terwelt läksime
All paati. Laewall ara lodjaga
Wils kalju poole libe söudlninc.

Kald tuule all meid töxtas waria.a.
Sääl jäime seisma, vaadid scuti siuna;
Ja ise nähes maale minema.

Ja kahte jallu nõudsid mehed minna
Ning otsid endil', ehk küll polnud, teesid;
Kuid kalju otsa üles lötsin mina.



Mu jalgelt linnud waewalt põgenesid,
Sest hirmuda ci icadund nende bingti,
Waid sirgel kaelal waatcs susisesid.

Saiu tipu otsa; aga mmu tingi
Sääl palaw kiwi kõnetas, mill waata
Ma silmi lasksin üle silmaringi.

Jn woisin kaljn suurust kätte saada;
Ja jälle pöörsin ennast üks poole.
Kui ühte nähes muud iröin nunötada:

Näen silmapilgul inimese hoole
Ja waimu ma ki. löma kalju sees
Näen tutwaid tähti waatirat oma poole:

Laud wiielkümnel ristil on mn ees.
Kes teab, kes l i^lund tädti uotnud teha,
M i l l elas lörweud kaljul siin ük5 mecs?

Ei ar.i saa! Wccl aga sclgcsl' nälia
On jalgtee, mis on ted^ kautand:
Täht talla all on küstund nii kui eha.

Mäekäär tall' on sääl pubkcpaifa ann'd,
Sääl söön'd ta, jätnud munakoori sinna!
Kes on siis, keda kõle kõrbe kann'd?

Ja waadatcs ja kuulates siis imna
Eäält mööda kalju töise tippu tötsm,
Mis wasiu sind, oh päew, mill tõused sina.

Ja kni ma, kes ma ennast üksi motsin,
Sain wiimscd laljuastmcd ära käinud,
Ja terwet laaru ära naba nölsin:

S i is olen k.iljul ivana rauka uainud,
Saa-aastast juba, kudas möllin ma,
Kes, kuda näitab, juba ilmast läinud.

Suur logu, alasti, pikk oli ta,
Ja habe, juuksed lätsid puusadeni
Ta kuiwetanld leba kuuega.

Pääpadjals kalju oli talle scuni,
Ta tahmal palgel rahu, r ist i l ta
On teinud ehte riunal' Sladeni.

Ja kui ma hirmun» ehmatusega
Tükk aega waatsin suure kuju pääle.
Mu l woolas wesi silmast keelmata.

Kui wiimals, nii kui unest ärkan jälle,
Si is lutsun oma seltsimehi sinna;
Nad lutse pääle astnstwad teele.

Nad lisal totsid üle lalju pinna,
Ja aststd ringiks kollu wailseste,
Ja kohkel waalsid nle wöera rinna.

Ja näe! weel liigub, hingab tergeSte,
Lööb wäsind silmad lahti, töötab la
Pää üles wcel lord imewauatene.



Nacb imcls pannes meid ta hirmuga
Ja surnud suuga raalida weel püüab,
Kuid lauged tagasi: ju e land ta.

Weel elu hoida püüdes tohter hüüab:
,,Kö1k mööda! Surnud ou ta taieste!"
I l l ivaga palwet suu meil teha püiiab.

Sääl seisid pandud ritta kcnaste
Kolm liwilauda l i r ja l : mulle jäetud
Sai förbepoja pärandusele.

Ja mill ma waatau, mis mul osaks waetud,
Mis kirjulatud selges Spaania keeles,
Sai laewalt tükipaugul rutul' aetud.

Weel lacivalt teiue, tolmas pauk: ses hääles
Meil ' anti ka^ku liire mine^ulle!
Kuis hingas, sinna jäi ta ; nii mul meeles.

Sn siunatuse liwi olgu sulle
Küll rahupaigas, fui ka mälestuseks,
Oh walupoeg! Sa rahuoaika tule!

Sa ihu .mn.̂ d ara lödunniscks!
Peab igal öösel paistma saama
Su üle ri5titähed walgustusels.

Ja mis sa landsid, l au l saab kuulutama.

Gsimene kiwilaud.

M u süda tundis uhkust, rõõmustust;
Ju maimus nägin kõrgelt o.n.i ees
Koos mina lõige ilm^, parandust.

Küll tallid kiwa, ilu pärlites.
Küll püüdsin nüüd, mis annab India,
Kuid suuremat ma nõudsin armu sees.

Ja kulda, warci, snure mammona,
Mis wanadus nii oskab armastada.
Ju hallil' isal' olin rriinud ma;

Ju ise ivöisin rõhuliseks saada:
Noort tuleleeki o ln kustutand.
Ja mõistsin mõistlik olla, kanuatada.

Ei M u eest talt söidelda ma saand;
Ta rinnal järgesl' ennast soojendasin,
M i l l oma lät mul taela ümber pann'0.

Ja onnistust ma isalt palwetafin;
Ma leidsin taewa omast majast järgest'.
Ep olnud enam, mis ma himustasin.

Ni i woolasiwad mõtted minul lergesl'.
Ma ise olin puhtel lae paal,
Ja läbi köite nägin tähti lörgest.



Ma kergest tuulest tnndstn wilu sääl,
M is purse ajas, et nii liircsle
Ma 'pole iial sõitnud mere teel.

Üts pauk siis oli hirmuks minule.
Mis tolas nõrga, laudse maja seest;
Mul l ' hädakisa kostis könrusse.

Weel teine, tolmas pauk, ja laudadest
Läte pragisedes laew; ja nii tui wälgust
Sai silmapilgul otsa tuulest, rceest.

Et olin kaduüd, tundsin. Hirmust selgust!
Wecl wöitlesin ma weega, kuda jöndsin,
Ja nägin oma üle tähehelkust;

Si is tundsin, luda surma suhu söudsin,
Ja jälle tundsin, luis ma tõusin üles,
Kord tcieivöst silmal rcaata weel ma nõudsin:

Si is kadus iöud ja iröimus Uiente süles;
Ma surmal' andsin ennast sügawuses.
Ja saatsin terwist väitsel taewa tulles.

Säa! näis, et oleksin ma unestuses.
Ja 'polels mulle tõusta en îm jäetud,
Ehk tüll üks hääl mull' hüüdis meeletuses.

Ma püüdsin, et see uni saaks mult aetud,
Ja mõtlesin ja waatsin, leidsin la.
Et olin maal. ep olnud merde maetud.

.Nui nii lui surmast suutsin ärgata.
Si is püüdsin tingutippu üles leida,
Et näeksin, mis on minu päästan? maa.

M u silma meri, taewas wöisid täita,
Mis selle palja kiwi saareks tcewad:
Mind ainult sinna lained irölnnd heita!

Kus wiha täis sääl lained kobisewad,
Wecl rahnu otsas oli lacw mul näha,
Kus laua nägin laineid teda lööwat.

Mul l ' laugel! — Tuul ning meri jõudsid teha,
Et rahnu otsast läks köit kaugelle,
Mis tunnistas weel endist laewa keha.

Kuid möllesin: ei kaua kcsta see!
Ei laua seltsimehi sina tacwa,
Kes enne surma läksid meresse!"

Ei n i i ! Ei wöeta minu clulacwa!
Sest linnumunad ainu üksina
Mul l ' elu pikendawad ning mn wacwa.

Ni i elan üksi oma hädaga,
Ja tiriutelen üle tiwirinua,
Mis enam tannatlik, lui ise ma:

,,Ep ole lootust, et ju sureks mina!"
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Teine kiwilaud.
Ma puhte seisin merekaldal waatcs;

Ju ristitäht mull' paewa kuulutas.
End' alla silmaringist wauma saates.

Weel ida seisis paksus pimedas.
End' hiilgwad lained lasksid wceretada,
Mis lohe tuul mn jalge etle aas.

Mul oli. kui 'p 55 tahaks otsa saada;
Mn langed silmad seisid mere vaal,
Kust päew end' toutas warsli ülendada.

Ja pesadelt, kui uues, linnu hääl
Mul l ' kostis körira; enam kahwatates
Kui wahulene kustus hiilgus saal.

Ja wesi lahkus Shnst silmawaates.
Ja tähewagi ladus sinasse;
Ma kummardasin palwet taewa saates.

Nüüd astus ise wälja päikene,
M i s annab rööinu kurwal hingel ka;
Ta poole waatas wäsiud pilgule.

Laew! Laew! Täis purjus siia tõttab ta,
Ta lendab tuulel läbi laente pinna;
Weel elab üks , lell olen meeles ma!

Oh Jumal, kudas nuhtled tasa sina!
Kui waewalt olen pattu tunnistand.
Ju andeksandmist, armu saanud mina.

Tood hauast mind: mul elu uuem and!
Mind wiid sa jälle inimeste juure,
Et armu saan, kuis enne tundma saand.

Ja kõrgelt wa tes üle lalju, suure.
Kuis laewa käik, sain ahastust läis ma;
Et näclsid mind, sest oli suur mu mure.

Laclv kaswis ligiStade ^ rutnga,
Ja ülies kasiris mure südames,
Kas näeksid pilusilmaga mind ka.

Ei suitsu! purju pole lipuks ees!
Wöin laial' üksi käsi lantada!
Sa tead, oh Inmal , häd.>, fns ma sees!

Ja rahulikult notsin lacwa waata,
Mis taies purjns üle I.i»-nte lottis.
Ning tema käiku ergal silmal saata.

Ja nüüd! ja nüüd ! Wöi ehk mu körw mind pettis?
See oli wile, siia tuulelt tulnud,
Mis suu mul ahnelt alla neclda wöttis.

Kuis esite, mis ammu 'eole kuulnud,
Oh armas, lallis inimese hääl,
M u südant liigutad, mis ammu 'polnud!
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nad miud, eks wa^tnud rahnu pääl'?
Nad purje muudawad, et teistte
Seats laewa teed. Ob Jumal! Oh mu meel!

Kas lõuna? — Jah, nad peawad liwide
Ja kaljude ümber sõitma, et jääks wette!
Oh lootuöraske laen, käi lindlaste!

Nüüd oleks aeg! Oh minu eltemöte!
Od wa^lke! Jääge! Tulge paadiga!
Eaäl tuule aU, sääl iröike katset ette!

Laew sSnis rahul ikka paadita;
Ei näinud luupi laewalt ara söitwat:
Wist jäi neil miuu häda tundmata.

Ja rahulikult nägin laewa söitwat,
Mis täies purjus ül? laente lötliK,
Ja ruumi suurust ennast enam täitwat.

Kui minu silmast laduda ta rrottis,
M is teda tühjal merel otsis meel.
Ja nägin, et mind jättis, et miud pettis:

Ei is Jumalat ja ennast wandus meel,
Mi l l loiu m>i oma otsa wasta kalju,
S i is möllasin ma hnllust', hirmsa sl ' sääl.

Kolm ööd ja päewa olin nõnda walju,
Kui seegi mees. kes meelest nödrals läinud,
Ja wihastasin südames ma palju.

Weel folmandal mul pisar palgelt täinud.
Ma alles kolmandamal tõusta jõudsin,
M i l l tüüalt olin nälj i piina näinud.

Ja löustes oma ihul' toitu nõudsin.

Kolmas kiwilaud

Päew tSnseb idas ü'es: lannatust!
Ta Shtul läbeb looja länies ka;
J u päewa teekond teind on lõpetust.

Ol) kannatust! Waat! päite käiguga
Pea marju loodis jälle suudab saata;
Uks aasti löptd, teine algab taa.

Oh käimatust! Waat! aastad wäsimata,
Kuid enam rislikcst ci teinud ma.
Kui wiiskümmend jn wöt^ud walmistada.

Oh kannatust! Si in merel ülsina
Sa seisad, waaiad tüdja laugusesse,
Et laente mängu taldal kuulata.

Oh lannatust! Laj' tahti taewastesse
Küll joosta, wihma, kuiwa tulla k«:
Sa 3pi tannalust! Wilb igawesse.
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Mi l l paistab paike, pimedust ei ole,
M iü julgus walwab, näed kuil silmaga.

Kuid u»n, piiu'wad uneuäud, oh kõle!
Ja enam wcel pikk unest waba öö,
Mi l l ajust tulla lceldu ucndel 'polc!

Mu wahlks seista, nende hirmus töö.
Nad hnüdwad sõnn, - - eks see hullnst päri? —
Kcs andis nwimust teil'? T i i t rutalc!

Miks tuules lebwid oma ftiuste ääri?
Ma tunnen sind, ob lärme poisilcnel
Ma näen sind, ning mul tardud soontes weri.

Sa oled, keda ise nõudsin enne,
Täis tühja lootust enne aaöt.ud, ball id;
Su haual olen ise tujukene!

Mis kuulutad siis ilust, häid ja lallid,
Tööd, armn, wihk^mist? Oh baldikc!
Si in olen, mis sa uncnnn^ sallid.

Kas tood nei>' ette jälle minule?
Oh jäta, naene, ammn jätsin miua.'
N i i luhast tuld wccl saadad minule!

Mi ls silma nii mu paale tõstad sina?
Häält helinaga, silmama!a.ea,a
On snrm ju ammn laiknud otsa minna!

Su ööniast toolja-paäst ei n,'aa!a ta
Ni i armas taew.iö, mis täis onnistust;
I l m hutta lälnd, mis uskusin siin ma.

Ma üksi olen aja igawust
Si in paljal kaljul eland üle^i
Ja maitsnud üksikusc tolcdust.

Miks clnknjud, seda teete nii
See wasta, fes ju oma suruntclle?
Päew tõuseb, minge miugifs tagasi!

Oh löusc, väike, kelle paistusclle
Ei jõua öösel wacwjad wasta panna,
Ja lõpetust tee hirmsa tapluselle!"

Nad kauwad päewa tõusu! üle ranna.
Ma oleu jälle üksi. T i i s l i paha
Päaaju lapsi iial paast ei anna.

Oh wonad liikmed, eks weel täna taha
Mind alla saata pesi leidma?
Teid panen warsti wiimseks rahnls maha.

Kui teie ci saa minu tahtmist täitma,
M i l ! waewad möllairad mu ibu sees,
Nälg wiimals, wiimals ometi saab wöitma.

Torm soiku jäänud on ju südames,
Ja siin, kus lvöideinud ja kannatanud.
Si in surra olen tSutand paludes.
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Sa, lellega ma omast wöitu saanud,
Sa, Issand, feela köili lig>stamast
S i is , tui ircel 'pole hinge sulle annud.

Si in rahus surra lase oma lammast!
MiS aitaks, kui ma käiks kui surnukeba
S i in üle haude? Kecla seda saamast!

Muld ammu juba mattis nende keha,
Kes minu sündimist on teretand.
Must ammu kustund sõnum nii k»i eha.

Ma, Is 'and, kannatand ja alandand,
Kuid lodus käi« w5eralt — keela sa!
Ei magusaks koilohust libe saaud.

Mind lase, Issand, surra üfstua
J a üksi loota sinu armu päälel
Mu luude paal', mill päem cnd' löpetand,

Su riStitähe kuju paistku jälle.

VII. Hemy M . Stanley teekond läbi
KesMafrila.

Ju rvanal ajal elustasiwad Niiluse joe saladused ini-
meste luulewöimu. Et woimata Niiluse joe hallikale tun-
gida, seda uskusiwad Roomlasedki nii kangcste, nagu oma
Jupiteri. Kui kecgi midagi rasket wöi wahcst wöimatumat
asja ette tahtis wötta, siis nad ütlesiwad: ,,Sa püüad Ni i-
luse hallikaid otsida!" ja tähendasiwad sellega, et see asjata
waew olla. Ja see Roomlaste wana sõna jäi toeks künni
meie päewani, künni kuulsad reisijad, nagu Vurton, Speke,
Grant, Vaker, Livingstone, Camcron ja Stanley enesele oma
Kesk-Aafrika reisimiste läbi ladumata auu on teeninud ja
Roomlaste wanasöna tühjaks teinud.

Meie tahame Stanley'ga kaasas reisi paale minna,
sest see looduseuurija on oma terwise, loomu, meele ja teaduse
poolest iseäranis nende reiside pääle kölbline, nii et tema reis
päältwaatajale nagu mänguasi näitab olewat, mida igaüks
järele wöiks teha; aga see on suurte meeste pää tundemärk.

1874 aasta kewade oli käes. Stanley oli Londonis ja
pidas enesega ja töistega nöuu wi iet korda Aafrikasse minna
za Livingstone uurimist täiendada. Ta oli walmis kas oma
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elu jätma. Nhel päewal oli ta suure ajalehe ,,Daily-Telegravh'i"
toimetuses ja rääkis oma nöuu ning ütleS: ,,Meie ei tea
weel suuremat midagi Tanganika ja Wiktona jarwedest, selle-
pärast on meile Niiluse hallikad ikka alles tundmata." Temalt
küsis nüüd ülS ajalehe toimetajatest, kas ta mitte wiimast
katet selle joe alguse päält ei tahaks wötta, kui keegi temale
selleks tarwilist raha muretseks. Stanley ütles reisile ennast
walmis olewat. Warsti andis seda ajalehe toimetaja New-
Vorli linna telegrahwi läbi teada, ja kõhe oli mees platsis,
les Stanlcy'le raha lubas muretseda. See mees oli New-
Uorki linna töige suurema ajalehe ,,Heraldi" wäljaandja, kelle
saadetusel Stanley ju kord Aafrikas oli reisinud Liwingstonet
üleS otsimas, leda ju surnuks pceti ja kcda tema üles leidis.

Nii oli waewalt selleks reisiks nöuu wöetud ja lindel otsuS
tehtud, kui ka kõhe tubliste hakati reisi wastu walmistama.
J u kesk Augusti kuul oli Stanley Sansibari saare poole teel,
kuhu ta wiie nädala järele, läbi Suezi kanali sõites, jõudis.

Meie naerame, kui kuuleme, et pärast selle ettewötmise
teadasaamist pääle 1200 kirja Stanley kätte kokku tuliwad, kus
inimesed igcst seisusest ja rahwasugust, nagu tindralid, oberhtid,
päälikud, meremehed, käsitöölised, tuapoisid ?c., ennast temale
taasalisteks palkusiwad.

Stanley ütles, et ta oleks 10000 kaasalist saada woinud, kui
ta aga oleks tahtnud ja nende laasawötmisekö paraS aeg oleks
olnud. Siiski ei jätnud ta millalgi seda nöuu maha, Kesk-
AafrikaS mõnusat maakohta üles otsida, kus Kaulasuse sugu
inimesed olelsiwab woinud elama asuda ja saält maa rahwast
nende..pimedusest walguselc saata.

Uksi lolm noort Inglis maa meest, lellest ka ts Aafrikas
oma hauda leidsiwad, wöttis ta enesega kaasa. Need oliwad
paadimehed ja wennad Francis John ja Edward Pocock ning
kaupmees Frederick Vartel.

Stanley reis keStis Ida.Aafrika rannast künni Lääne-
Aafrika randa 2 aaStat 8 luud ja 20 päewa ja auusaste läks
kõik korda, mis ta soowis. Töiste uurijate teadused on selle
reisi läbi kindlama põhja saanud: Sambesi, Niiluse ja Kongo
wöi Livingstone jöe jöelonnad on paremaste läbi uuritud ja
kaardi pääle üles wöetud; imelik järw, lellest Saksa missio-
näärid Krapf, Rcbmann ja Erhardt kõige esitc teadust andsiwad,
ei ole muud, kui suur järwcde logu, nagu nüüd lindlaste teada
on. Õigusega ja uhkusega wöib Stanley ennast Niiluse halli-
kate ülesleidjaks nimetada.
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Kui kuulus uurija ja reisija sclle aasta hakatuses Euroo-
passe tagasi tuli, kirjutas ta oma reisilugu hoolelikult üles ja
laskis trükkida. Se? raamat on Inglis leelcs kujutatud, aga
ju mitmesse töistesse keeltesse ümber pandud.

S i i n tahame tükikest sellest tähtsast reisist Stanley oma
sõnadega jutustada.

Meie toidu-tarwidused oliwad otsa lõpnud ja neid pidime,
olgu ka kalli hinna eest, enestele enne ostma, kui Nlice saarelt
teele läksime. See wiiwitas meie äraminekut, ilma et midagi
oleksime kaasa saanud. Alles lõuna ajal oli meil jälle tee jalge
all ja ohtu hilja Barkersi saarele jõudsime. Oöd otsa jäimc
ühte wäikesse lahesse, telle ümber kalwste pääl paks wösastik kas-
Wis. Wihma sadas terwe öö nagu uawarrest ja see sundis
meid Walwama jääma. Et häda öiete täieline oleks, siis pidi-
me külmast wärisedes ka weel päälegi nälga kannatama, sest
meil ei olnud Jumala iwakestli hamba alla panna. Minu mehed
istusiwad ligistikku töine töise lorwas, selg seljaga ehk külg kül-
jega koos laudade pääl, mis nemad enestele istumiseks oliwad
lolku seadnud. Mina üksi olin lootsiku ninas, kus waike katus
wihma eest warju andis ja püüdsin enese ette waadates üksikute
inimeste togusid töine töisest lahutada chk waatasin kallaste poole.
Aga pimedus oli nii suur, et midagi näha ci woinud, ning
wihma jooksis oma soodu sorinal maha. Ma tahtlen wäga, kaS
ta kõige olmelisemad tunnid, mis ehk mulle weel elus saawad
osaks jäetud, selle öö hirmust mälestust mu meelest saawad ära
kustutama.

Aga nagu ikka wihma järele päiksepaiste tuleb, nii tuli ka
selle hirmsa öö järele ilus piiew. Igaüks looduse jõukene, mida
meie tähele pannes waatasime, oli nagu uue eluga täidetud,
maha arwatud meie lootsiku rahwas. Meie olime töiste ini-
meste ilmumise pääle walwsad, üttega meie ennast tutwustada
wöisime ja siiS neilt söögi-nöuusid saada. Aga siin ei olnud ini-
mese hingegi. Sellepärast purjetasime Vumbirchi saarele, mis
siit umbes 2 penikoormat kangel oli. Sinna jõudes sõudsime
rannal edasi mõnda lahte üles otsima, kus meie lootsik warju
wöis leida, ja meie llaaspärMe wastu toidunöuusid wöisime
wahetada.

Vumbirehi saar on 11 p. k. pilk ja 2 p. k. lai. Tema
läbi kaiwad mäerinnad, lelle seljad lühikese rohuga on käe-
tud. Mäeküljed on ätilised, aga ka taimedega ehitud ja ini-
mestest haritud. Saarel on umbes 50 küla, ja igas külas



on 20 elumaja. Kui meie igi maja pääle neli hinge arwa-
me, siis wöiksiwad jaarel umbes 4000 immest elada.

Wäljade ja mäekülgede pääl söiwad weistolarjad. Pöl<
luhanmine nähti öitsewat; seda tunnistas mitmes köhas üles
kaewatud muld, kuna banani-puud cnamiste iga küla ümber
oliwad istutatud ja küla-kohtasid kaugelt tulejale kuulutasiwad.
Terwe saar kõigega, mis saal pääl ol i , näitas sõbralikku ja
önmstawat kuju.

Wahe maad olime ranna äärt mööda sõitnud, kui maal
tükike maad eemal inimesi nägime, kes kõhe oma tuttawat Kesk-
Aafrillaste sõjakisa tostsiwad, ja oma ,,Hchu-a hehu-uu-u!"
waljul ja wenitawal häälel kõlada lasksiwad.

Saarlaste hulk kaswis, ja ikka rohkem hääli kuuldi tap«
lusele hüüdwat. Meie, rahulised ja nälginud inimesed, kellel ju
muidugi mitmesuguste hädade wastu oma jagu oli wöidelda,
kes pärast külma ja märga mööda läinud ööd alles hakkasime
sooja tundma, kes oma sooradest, kcda töisele poole mere sarnast
Wiktoria-Nyanza järwe olime maha jätnud, nii wäga kaugel
olime, lellel lootsikus mitte toibu iwaai ci olnud, — pidime
nüüd uut häda nägema, pidime wahcst waenlaste wastu tap-
lema ja ju wana sõna juures: ,,Kui hä>i töige suurem, siis
abi kõige lähem," kahtlema halkama, sest abi ei paistnud meile
kusagilt poolt silma.

Kell üheksa enne lõunat, leidsime saar? lõuna pool otsas
ühe kääru ja sõudsime aega mööda sinna sisse. Kõhe jooksi>
wad saarlased tallast mööda alla meile wastu ja köcrutasiwad
kõigest jöuust oma sõjalaulu. Kui meie umbes 150 sammu
taldalt laugel olime, lasksin mina lootsikut seisma jätta. Aga
kakS mu meestest, Safeni ja Varaka ütlesiwad: ,,Nenoe mets-
lastega on lugu ikka nii. Nad töstawad nii suurt lisa, nagu
tahaksiwad nad tulejat wöerast ära süüa, aga küll sa näed,
kõhe jääwad nad wait, kui meie rääkima hatkame.Pääle selle peame
mõtlema, kust mujalt saame toitu, kui siit ilma selleta M e
ära sõidame?"

See wiimne ütelus oli nii kohaline et ma kõhe mõistsin
ja uueste käsku andsin maa poole soita. Safeni ja Varaka
walmistafiwad ennast kõne ja seletuse wastu. Saarlased tu l i -
wad üsna kalda äärdc, ja ma nägin neid oma noolesid
walmis panewat ja suuri kiwa üleS töstwat.

Nüüd olime kaldatt paljalt 30 sammu kaugel ja Safeni
ning Varaka pidasiwad toe palega oma kõnet. Nad tahendasiwad
tähtede läbi, et nende kõht tühi olla. Siis naeratasiwad nad
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meelitawa näuga ja nimetasiwad kõne wahel mitu korda ja osa-
waste sõnu, nagu ,,wcnnad," „sobrad," „ armsad seltsimehed",
ja pruuk siwad niisama mõnusaste Bumvirehi kuninga kohta
meelitawaid nimesid, nagu ,,Metsa, Nganda teiser" ja Mntari
Ihangiro kuningas" ja muud sellesarnast. Sajeni ja Varata
meelitaw kõne nähti mojuwat, sest tiwid lasti käest maha
lukkuda, wibupussid wöeti winnast ja ähwardades tõstetud piikide
otsad lasti alla langeda, ja tarwitati piiki kepi asemel, tui
nad ligemale tuliwad.

Safeni ja Varaka pöörsiwad nüüd ennast suurustades minu
poole ja küsisiwad: ,,Kas meie ei ütelnud ette?" ning kutsu-
siwad siis lahkeste saarlasi, lelle arw umbes 200 wöis olla,
lähemale. Need pidasiwad eneste kesles nöuu, ja mitmed
ise nüüd ka sõbralikult naeratades, astusiwad wette ja tuliwad
tunni meie lootsilu ninani. Mõned sekundid seisiwad nad
sääl nagu tahaks nad sõbralikku juttu alustada, aga siis
tömbasiwad nad lootsiku suure kiirusega lunni taldani, kuS
töised ka külge haktasiwad, ja enne kui meie öiete ümber saime
waadata, olime oma lootsiluga umbes 40 jalga kaldalt laugel
luiwal maal.

M is nüüd tuli, seda ei jõua ükski sulg üles kirjutada.
Nagu elusad pörguwaimud mässasiwad nad meie ümber. Terwe
piikide mets ott meie pääle sihtimas; kolmkümmend tunni
nelikümmend wibupüssi oliwad winnas ja niisama palju
noolesid oliwad ju nagu lendamas; niisama keerutati jämedaid
laitaid üle meie pääde; katssada musta wainm lültasiwad
töine toist, et ruumi saaks meie kallale pääseda ja meile tas
kaitaga ehk piigiga otsa teha.

Wahe ajal olin ma püsti larganud, kui maa saarlastest
waenulist nöuu märkasin, kummagis käes oma rewolwer, walmis
muid tapma ehk ise tapetud saama. Aga ma nägin tohe, et
mu rewolwen tarwitamine ilma asjata nii suure inimeste
hulga juures saaks olema, sellepärast seisin ma rahul. Ka
Safeni, ehk küll selle kära läbi hirmuga täidetud, palus mind,
rahulikuks jääda. Ma andsin temale järele, sest ma nägin,
et oma meestelt abi oodata ei olnud. Aga oma järeleandmise
eest, mis läbi meie nükd metsaliste woli alla olime antud,
laitsin ma ise-ennast ja wötsin seda nöuu, kui ma sell korral
surma suust saaks pääsema, edespidi üksi oma tarkuse paale toe-
tades toimetada.

Ma näitsin oma tegumoega üles nagu oleksin ma oma
saatusega taieste rahul, aga hoidsi» ikka rewolwnt käes. Ka
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minu seltsilised kandstwad waenlaste kära ja ähwardamist
liituse waärilise rahuga. Safeni pani käed taltsalt risti,
nagu oleks ta üsna wagur loomakene. Varaka pööris oma
peupesad wälja poole täheks, et meil ühtegi paha nöuu ei ole
;a ütles: ,,Mi3 ttlle meelde tuleb, sobrad? Kas teie kardate
tühje käsi ja naeratajaid mehi, nagu meie oleme? Meie
tuleme sõbrana teie juurde ja tahaksime toitu osta,
wähe wilja ja kartohwlid, ja kui teie lubate, siis sõidame sõbrana
jälle ära."

Meie rahuline ülespidamine möjuS. Kära hakkas ju
wähemaks jääma, kui wiislümmend uut juurdetulejat
kustumas tuld uueste leekima öhutasiwad. Jälle wuhisesiwad
ohus kaikad keerus ja oliwad piigid ja nooled walmiS meie
sisse tungima. Safeni sai ühe mutsu, nii et mees jalge
pääl kõikus, wäitene Kirango ühe löögi pähä ja Saramba
tõstis walu pärast lisa, kui kaigaS tema turja pääle maha
langes.

Ma ise kargasin nüüd, mõlemad rewolwrid pahemas
käes, üles ja pöörsin ennast ühe wanema mehe poole, kes näis
metslasi nende toorustest tagasi hoidwat. Ma näitasin temale
pärlid, riiet ja traati ja hüüdsin tema wastu nende kuninga
Antari nime.

Pärlite hulk ja riie, mis ma nende ette panin, äratas
nende sees ahnust ja iga ühe juures iseenese armastust. Nemad
ehk woisiwad arwata, et meiega taplus wiStiste ka mitmele
nende seast otsa saaks tegema, sest püssiga saaks waenlane ka
siis, kui ta ise mõne surma hoobi on saanud, siiski weel
neist mõnda woima surma saata. ,,Ia kes wöis teada, miS
riistad need wäikesed lowenkud walge mehe pahemas
laes on?" nähti neid nagu iseeneselt küsiwat. Aga arwaku
miS ta iseeneses arwas, minu wastu näitas ta silmakirjaks
oma seltsiliste pääle paha meelt üles, sest ta tõstis oma kaika
kõrgesse ja paremale ning pahemale poole mutsusid wälja jagades
kihutas ta ruttu meie pealetungijad põgenema. Mõned töised
wanemad mehed toetasiwad teda omas ettewötmises. Pärast
saime kuulda, et see mees Schelka, Bumbirehi kuningas ise
olnud.

Kui Shekka räägitud wiisil rahu oli sünnitanud, tähendas
ta käega poole tosina seltsilistele, kcs temaga kaasa läksiwad,
üht kaugemal seiswat kohta. Kuningas oli oma nöuuand-
jatega nouu läinud pidama. Pool rahwast läks nendega
ühes, aga töine pool neist jäi meie juurde meid sõimama ja

(WWM jutustajal,) 5
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oma sõjariistadega ähwardama. Mõned neist sõimasin)ad ja teuta-
siwad mind üsna häbematal kombel nii sõnadega, kui ka tegumoega;
üks kuri loom tuli päälegi mu juurde ja tutistas mind juustest.
Temale maksin ma seda kõhe kätte: ma wötsin ta käe tinni
ja wäänasin ta nii äkiste tagasi, et mees walu pärast ulus;
wististe oli ta käsi ara nikastanud.

Tema seltsilised ahwardasiwad mind oma piikidega, aga ma
waatasin naeratades nende otsa, nagu ei oleks midagi sündinud.
Pääsemise lootust ju enam ei olnud.

Mõnda silmapilku olin ma surma-hirmu tunnud, nimelt kui
järele mõtlesin, et ma nii inetul wiisil pidin otsa saama. Mis
saawad minu mehed arwama, kui nad kartes oma peremehe
tagasitulemist ootawad? Mis saawad Pocock ja Varker ütlema,
kui nad minu auutumast surmast sõnumeid saawad?

Ja minu sobrad Ameerikas ja Euroopas!
„Põgenege, rumalad mõtted!" ütlesin ma siis iseenese wastu,

,,eks see kõik pole paljalt silmapilguks ja siis ei wöi need
koerad midagi enam teha! See troost mulle jääb, tulgu mu
ots missugusel näul tahtnes, lühike ja äkiline saab ta olema —
mõned wiimased hingetõmbused ja siis surmawaikus —-iga-
weste!" Ja sellega olin ma surmale walmis.

,,Nüüd, minu mustad sobrad, tehke mis teie tahate, mina
olen kõige pääle walmistatud."

Sääl tuli üks kuninga saadik ja tähendas, et Safeni
tema juurde peab minema. Ma hüüdsin temale taga järele:
,,Safeni, ole nüüd erk ja tark!" ,,Nagu Jumal tahab, meister!"
wastas tema.

Safeni järele läksiwad peaaegu kõik mustad, kes meie
juures oliwad, sest uudishimu on Afrillaste juures üks
pää omadustest. Safeni oli sündinud poliitikamees. Ma
nägin, kudas ta ennast kõnele walmis seadis, kudaS ta käsi
liigutas ja nagu mõni armu ja õiguse eest sodija adwokaat
kõhtu ees seisis. .

Safeni tuli röömuliku palega tagasi. ,,Kvik on korras,
meister, meil ei ole enam midagi karta. Nemad ütlesiwad, et
meie homseni siia peame jääma."

,,Kas nad meile tmdunöuusid saawad müüma?"
,,Iah, nii pea kui nöuupidamine otsas on.-
Safeni ei olnud weel oma juttu lõpetanud, kui kuus meest

meie poole jooksiwad ja meie mölad ära wötsiwad.
Ehk küll Safeni siia maale üsna mõistlikult ennast üles

oli pidanud, kautas ta nüüd kannatuse ja püüdis neid keelda.
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Nemad töstsiwad oma kailaid ja tahtstw^d teda maha lüüa.
Aga mina hüüdsin: ,,Lase neid minna, Safeni!"

Röömuhöiskamisega terwitasiwad metslased aerude ära-
wötmist. Aga minule andis see tülk märku, et nad sellega ei
saa leppima; sest inimesed on terwes maailmas ühesugused.
Pane sant hobuse selga ja ta sõidab kus see ja töine; anna
orjale luba toll rmt wötta, ta wötab küünra; kes ükskord alla
heidab, woib julge olla, et ta seda pärast mitu kord peab tegema.

Nöuupidamine ei olnud weel mitte otsas. Üks töine
saadik tuli ja nõudis üht tükki riiet ja kümme pakki paela.
Tema tahtmine sai täidetud. Et nüüd lõuna käes oli ja mets-
lased teadstwad, et meie põgenema ei pääsnud, sellepärast läk-
siwad nemad rahulise meelega lähemasse külasse lõunat pidama.

Pärast seda, kui sõjamehed ära oliwad läinud, tuliwad
mõned naesed meid wahtima. Meie rääkisime nendega sõbra-
likult ja selle palgaks andsiwad nemad meile wäga troostirikast
tõendust, et meid köili saada ara surmatama. Siiski wöida
meie oma elu päästa, kui meie Shekkat jõuaksime meelitada kclle-
giga meie seast werewennaks saada ehk temaga seltsis mct
süüa. Kui see ei awitada, siis ei jääda meil muud nöuu
üle, kui põgeneda ehk surra. Meie tänasime neid ja tahtsime
loo lõppu ara oodata.

Keüa kolme ajal pärast lõunat kuulsime mitme trummi
porinat. Safenile andsin mina käsku, kui metslased jälle
kokku tulekstwad, katsuda Shekkaga werewennaks saada.

Suur pikk rida mehi sõjameeste rudis tuli nüüd nähta-
wale. Nende paled oliwad musta ja walget kanva ära wär-
witud. Pea igal mehel oli oma kilp. Kõikidest liigutustest wöis
ka nodrameeleline ära näha, et nüüd enam hääd ei olnud oodata.

Ka ise Saseni ja Varaka, kes ikka weel paremat oliwad
lootnud, ütelfiwad kõhe: ,,Walmista ennast ette, meister; meie
oleme toeste hädas."

,,Ärge mõtelge minu pääle," wMasin neile, ,,mina olen
ju kolm täit tundi kõige pääle walmiS. Aga kas teie kõik
laetud püssid ja rewolwnd olete käe järele pannud ja kas on
teie körwad mu käskudele lahti?"

M e i e oleme walmis!" wastasiwad Mk mu mehed kindlal
häälel.

,,Olge kurtuseta ja külma werega. Meie tatsume kunm
nad endid kokku koguwad, uaeste nöuu tarwitada. Mine sina,
Safeni, naerulise palega Shekka juurde ja paku temale neid
pärlid werewenna lepingu tegemise palgaks."

5*
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Safeni läks wasta panemata, sest tarta temal tarwis
ei olnud: meie seisime paljalt 500 — 600 sammu waenlastest
kaugel, kes weel mitte sõja wastu taieste walmis ei olnud.
Kümme minutit waidles Safeni Shekkaga, kuna trummi löödi
ja sõjamehi uueste juurde tuli, kes töine töist sõjamängude
läbi taplusele tahtstwad äratada ja wahwuStada.

Safeni tuli tagasi. Shekka ei wötnud rahu wastu.
Waenlaste wägi oli nüüd ju umbeS 300 meest suur.

Warsti tormastwad wiiskümmend waenlast karjudes meie
poole ja wötsiwao meie trummi ära. Meie lasksime seda
rahuliselt sündida. Seda suurt wägimehe tööd wötstwad
metslased rõõmuga waStu.

Selle pääle tuliwad mõned mehed ja hakkasiwad lehmi
ära ajama, kes meie ja waenlaste wahel rahulikult söiwad.
Safeni küsis, mis tarwis nad seda teewad.

,,Sellepärast, et meie praegu taplust tahame alata, ja
kui teie mehed olete", ütles üks lehma-ajaja pilgates, ,,siis
walmistage ennast ka selle wasta."

,,Tänan sind wahwa sõber", ümisesin mina iseeneses,
,,need on kõige mõistlikumad ja tocmad sõnad, mis meie täna
kuulda saime."

Mehed oliwad oma lehmadega ju töiste juurde jõudnud.
, ,Si in, Safeni", ütlesin mina, ,,wöta need mõlemad ilusad,
punased rätid kätte; mine aega mööda waenlaste poole, ja
sell silmapilgul kui sa mu häält kuuled, jookse ruttu tagasi;
aga teie, töised, pange hästi tähele, sest nüüd maksab, kaS
clu wöi surm! Astuge kummalegi poole lootsikut ühewörs mehi
ja hakake kätega, nagu ilma ühegi iseäralie nöuuta, lootsiku külge,
ja kui ma teile käsu annan, siis lükake lootsik saja mehe
jouul mäelt alla wette. Kas olete walmis ja arwate seda
teha jöudwat? Muidu wöiksime siinsamas, kus oleme, tap-
lust halkata."

, , Iah meister!" wastasiwad loik ühel häälel.
M i n e , Safeni!"
Ma ootasin, künni ta umbes 200 sammu laugel ol i

ja mu käsku korrapärast täitis.
,,Nüüd edasi, poisid!" hüüdsin ma siis lootsikumeestele,

.surm wöi elu!"
Mehed wötsiwad oma wiimast jõudu kokku; lootsik hak-

kas liikuma ja libises aega mööda alla poole. M a tõm-
basin oma kaherauaga elewandi püssi kätte ja hüüdsin: ,,Safeni,
Safeni, tugasi!"
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Saarlastel oliwad terased silmad. Nad nägiwad loot-
silut liituwat ja nagu oleks neil üks tahtmine olnud, tor-
masiwad toil hirmsa kariumiscga meie poole.

M inu lootsik oli juba wee aarde jöudnnd. ,,Lükale
sisse, sobrad, ärge hoolige weest!" hüüdsin mina ja warsti
kötkuS lootsik wee pääl.

Safeni jäi silmapilguks kaldale seisma, rätid ktieS. Kõige
ligem waenlane oli siiski kolmlümmend sammu kaugel. Ta
tõstis oma wiskoda

,,Hüppa wette, sõber!" hüüdsin ma Safenile. Praegu
oli esimene waenlane walmis oma oda wiskama ja töine
tema taga seadis ju oma sõjariista joonele, kui minu püssi
tuul, mis esimese pihta saatsin, mõlemaid pikali sirutas.
Wibupüsst mehed jäiwad sellepääle seisma ja seadsiwad
püssid winna. Aga neile saatsin kakS jämedate haawlitega
täidetud laengit wastu, mis waenlast tagasi peletas.

Nüüd awitastn mina ühe oma meestest lootsikusse ja
käskftn seda töisi ka sisse awitada. Ise laadisin uueste omad
tule-rnstad. Mõned waenlased jooksiwad maa nina pääle,
mis kolmesaja sammu pikkuselt järwe käärusse ulatas ja
kust meie mööda pidime sõudma. Aga neid tihutasiwad möncd
püssi paugud, mis nende pihta saatsin, põgenema.

Ka minu mehed tömmasiwad nüüd püssid kätte, aga
mina lasksin neid püSsa körwale panna ja lootsiku põhjast
lauda wötta ning neid aerude asemel tarwitada; sest meie
waStu tuliwad nüüd laks merehobu lahtiste lõugade, nagu
tahaks nad meid, kes waewalt ranna äärsete metsaliste lüüsist
olime eluga pääsnud, nüüd wees ara purustada. M a lasksin
esimest merehobu kolmekümne jala pääle enese lähedale ja
saatsin siis ta pääluu sisse ühe kuueloodilise kuuli. Ka töine
loom sai niisuguse haawa, et nad meid enam ei tülitanud.

Wahe ajal oliwad wihased waenlased nouu pidanud ja
siis ranna äärde ruttanud, kus nende lootsikud warjus seistwad.
Warsti astusiwad kähe sisse sõjamehed ja hatkasiwad meid
taga ajama. Ühtlase nägin ma töiselt poolt talvalt ka kals
lootsikut meie kallale tulewat.

Ärapääsemise pääle ei olnud loota, sellepärast käsksin ma
oma lootsikut seisma jätta, kui meie järwe lahest olime wälja
jõudnud; rahuliselt ootasime neid.

M a täitsin oma clewandi-püsst kuulidega, kes pihta lüüeS
lohkesiwad. Neli kuuli tegiwad wiiele waenlascie otsa ja
rilkusiwad kals lostsikut ni i ära, et nad põhja wajuma hakka-
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siwad. Töised ülejäänud ei hoolinud enam meist, waid püüdfiwad
oma wendasid wcest wälja aidata. Ranna poole sõudes hüüdsiwad
uad taga järele: Minge ja surge Nyanza järwes!" Meie
olime päästetud!

See oli kella wije ajal pärast lõunat. Meil oli paljalt
neli bananipuu õuna ja kokku olime kakstöistkümme immest.
Kui hää päri tuul oleks tõusnud, siis oleksime kahekümnenelja
tunni järele M e omas laagris wöinud olla; aga wastalise
tuulega wöis reis ka kuu aega lesta. Aga kuhu pidime nüüd
pärast seda, kui Alice-saarel ja Bumbirehis nii waenulist wastu-
wotmist olime leidnud, weel toidunöuusid otsima minema?
Ioodawat wet oli meil küllalt, nii et sellega mitu aastat oleksime
läbi saanud; aga toitu? Kust pidime seda saama?

Saare poolt hakkas tuul lõuna poole puhtuma. Meie
tõmbasime purjed üles lootuses, et tuul ikka meile päri jääb.
Aga ohtu kella seitSme ajal kadus ta taieste ära. Jälle wöt-
sime laudadest rutulisel wiisil walmistatud mölad kätte. Paljalt
kolmweerand Inglisc penikoormat jõudsime sell wiisil tunnis edasi.

Terwe ööd otsa waewasime ennast sõudmisega ja püüdsime
töine töist trööstida. Aga hommiku ei näinud silm muud kui
merd ja taewast.

Kella üheksa ajal tõusis jälle tuul ja ajas meid ruttu
lõuna poole. See kestis paljalt pool tundi; siis oli tuul
kadunud. Meie sõudsime jälle wana wiisi edasi. Öö hakatu-
sel olime umbes seitse penikoormat ühest saarest kaugel, kuhu
meie kõigest wäcst püüdsime jõuda. Aga kõik oli asjata, sest
kange tuul oli meile wastu ja wihma walas maha. Mehed
oliwad 25 tundi söömata olnud ja sõudmisest wäga ära wäsinud.

Nii pidime ennast laenete ja tuule hoolele andma. Alla
ja üles kõikus meie lootsikule, saime tormist senna ja tänna
Wisatud. Sagedaste löiwad lained wet paati, mida ruttu
wälja ammutasime. Kcskööl jättis torm järele ja kuu lohkus
pilwede latte ja saatis oma tasast paistet wahutawa lainete ning
meie paadi pääle. Si in walgustas ta meele ära heitjaid
inimesi, kelle südametest wahete wahel sügawad puhkused wälja
tungisiwad, mis minu südant löhkusiwad.

,,Olge julged, mu poisid, ärge hoolige Vumbireh mets.
laste wandest!" hüüdsin ma, ,,halwade inimeste wanne muu-
dab sagedaste õnnistuseks ümber."

Üks ristpuu sai kätki lohutud ja tuli üles tehtud. Pärast
seda, kui olime kohwi keetnud ja sellega ennast kosutanud, heif-
siwad loik töised wäsimust puhkama, aga mina jäi walwama.
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30. Apri l l i kuu päewa hommik tuli lätte. Wiimast
korda oliwad mu mehed 27. Apri l l i l lell 10 Jumala iwa
suhu saanud: üle kahetöistkümne mehe neli bananipuu õuna ja
iga mees kruus kohwi! Ja kui ma neid nüüd pärast 68 tunni-
list paastumist palusin aerusid kätte wötta, et meie 12 p. k.
lõuna pool seiswale saarele jõuaksime, siis tegiwad nad seda
nurisemata, nii et ma nende mehist ülespidamist imeks panin.
Uksi kahju ol i , et tegu tahtmisest laugele maha jäi.

Kell laks pärast lõunat sõudsime ühe saare lahesse. Saar,
kellele maa oma kaardi pääl ,,Resuge" (pelgupaiga) nimeks
andsin, oli inimestest tühi. Meie roomasime omast lootsikust
ja iga üks tänas Jumalat armu eest, et ju maal olime.

Palawa li iwa pääl puhkasime natukene aega, aga siis
hakkasime ülespidamise eest muretsema. Safeni ja Varaka
saatsin ma saart läbi tatsuma ja töist mehi tuld üles tegema; ise
läksin ma lindusid laskma. Poole tunni pärast oli mul laks
raSwast parti käes ja Varaka ning Sa fmi tuliwad hulga, alles
halja bananipuu õuntega tagasi, luna la töised seltsilased ühe
hää osa magusaid, kirftsarnaseid marju tagasi tulles ühes töiwad.

Kui wäga õnnelikud olime selle rohke toidu juures,
kui tule ümber ohtu keha tarastasime! Mõne tunni eest waesed
tormist aetud, näljased, ju surmaga maadlejad loomad, aga
nüüd õnnelikud inimesed! Pärast sööma-aega panime piibud
põlema ja lõpetasime sellega auusaste oma öhtusöbmist. Aga
enne lm meie puhkame heitsime, tänasime kõik üheskoos Ju -
malat, kes meid omast suurest heldusest ja armust hirmsast
hädast oli päästnud. . ,..., . .̂

Meie wiibisime weel terwe päewa saare paal;a muretse-
sime enestele uued aerud ja toitu, nii palju, kui leidsime. S i i s
sõudsime Singo saare poole. Aga et ka siin inimesi ei elanud,
reisisime I t o saare poole edasi. S i in wötstwad meid saarlased
liwidega wastu, mis meid sundis edasi minema.

4. Ma i l tõusis lange wastane tuul , mis meid sundls
Wiru lahte sisse sõitma, kus meid pänsrahwas lahkeste wastu
wottis, sest üks minu meestest, Saramba, ok sut pan za ott
meile wahemeheks. Meile müüdi sõbralikult liha, w t o h w i d ,
piima, bananipuu õunu, mune ja sulgsabalift. Sellest matcr-
jaalist walmistasime enestele toitu ja olime lott^ waga
hääl tujul . ^ . , „ 5..<«

Lootuses, et töisel hommikul oma leen Mame, laksime
ohtu kell 9 teele. Aga umbes kell 3 ööse muutis ennast tuul,
ja nagu peaksime oma häda-kankat öiete pöhjaru tühjaks ;ooma,
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kaswiS tuul tormiks. Ühtlasi sadas suurt rahet, mis weel
häda ja ehmatust kaswatas. Taewas oli üle ja üle mustade
pilwedega laetud; mitte ühte tähte ei olnud uäha. Wilku-
wad walgud walendasiwad taewa lautuses ja köwaste kärkis
pikne. Meie lootsik lõikus nagu munakoor laenetel. Jälle
pidime teda taieste laenete hooleks andma, sest et meie püüd
teed kinni hoida üsna asjata ol i .

Juba hakkasime kartma, et Vumbireht rahwa wanne:
„ Minge ja surge Nyanza järwes!" wiimaks toeks läheb.

Hommik hakkas köitma ja meie märkasime nüüd, et umbes
20 p. k. Kagehyi küllast Wiktoria-Nyanza järwe lõuna-
poolses otsas olime. Nimetatud külas oli meie leer töiste
sõpradega. Hakatuses oli küll tuul wastane, aga pea muutis
ta meie järele, nii et purjude waral ruttu foowitud rannale
jõudsime.

Wal i rõõmukisa wottis meid ranna ääres wastu, sest
sobrad oliwad meid ju kaugelt purjudest ara tunnud. Püsside
paugud pörufiwad ja lipud lehwitasiwad, kelle ümber roomus
rahwahulk tantsis. Meie olime 5? päewa ära olnud ja
1000 penikoormat järwe ümberringi sõites ära käinud. Wale-
sönumed meie surmast oliwad meie meeste juurde tunginud, ja mida
kauemaks meie ära jäime, seda enam oliwad ncmad surma sõnumeid
uskuma hallanud. Aga meie tagasitulemine oli nüüd korraga
kõik murct ja kartust kautanud.

Kui meie paadi nina põhja puutus, hüppasiwad 50 meest
wettc, wedasiwad mind paadist, töstsiwad oma kukile ja karga-
stwad ja tantsistwad röömu pärast.

Töiste röömuhöiskamise wahel kõlas ka eht Inglise ,,hmraa!"
sest mu sõber Frank Pocock seisis nende hulgas rõõmust hiilgama
palega. Aga kui ma Frederick Varler'i järele küsisin, miks
tema ka mitte ei tulnud mind terwitama, siis muutis korraga
Franki pale kurtvaks ja tema näitas käega ühe künka poole,
mis järwe ääres seifis ning wastas wäriscwal häälel: «Selle-
pärast, et ta ju kahttoistlümnendat päewa sääl mulla põrmus
puhkab."*)

*) M, Standlcy reisilopst laiame 3. audes weel mõnda tutti
Mölama.
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Vi l l , Austraalia poesastilus.
Austraalia maa metsasid hüütakse ^oesast ik ludekS."

Miks? Sellepärast, et nimetatud maa tõeste suurte puude
waesust tunnistab ja kõrgemaid puid üksi harwa wähematc,
meie jumes ju poesaste hulka arwatawate puude seas leida
on. Austraalia metsa woib meie noorte metsade kaswandustcga
wörrelda, kus üle madalate ja nõtrade noorte puude üksi mõned
wanemad seemepuud silma paistawad.

Meie astume Löuna-Austraalia ranna äärcst üle Bass
uulitsa kolmenurgalise, suure saare paale, nimega Van d i i me n i -
in aa, mis nii taimede, kui loomade poolest wäga rikas on.

Tähtsamad ja suuremad loomad on siin kukurhunt
wöi t i i g r ih unt (IKMcinus c^nocepknius), känguru ja Aust-
raalia kasuar, nimega emu ljooksjate lindude seltsist). Nende
kõige kurjemad waenlased on Inglis asujad, lelle püssid
neude hulka nõnda on laastanud, nii et neid weel armaste ja
ülst kesk saart, mägedes leida on.

Aga ta loomade eneste hulgas on mõned töistele waen-
lasteks. Seda tähendab esimese nimetatud looma mmi ,,hunt"
ja päälegi , , t i igr ihunt". Teda wöib ka nüüd juba tähtsamates
Euroopa maa elaja-aedadeS elawalt näha. Selle hundi kasukas
on wäga kena, palju ilusam, kui meie kriimsilma-emandal wöi
halliwatimebcl: üle hallikollast pöhjuskarwa käiwad mustad
pöikjooned, otse nagu tiigril. Tema kaswab künni kals jalga
kõrgeks ja neli pikaks. Pääle se!?e on tal tugew, taks jalga
pik saba. Julguse ja tugewuse poolest wöib ta mitme koeraga
taplust hakata, ilma et tal kartust oleks alla jääda. Tema
must, suur silm tähendab meile, et ta enam vhtu-ja öö-loom
on ja wähem walgust armastab kui pimedust. Õhtul astub
ta omast kaljuloopast woi ka oma laewatud urust wälja ning
hiilib metsa lagediku poole, kus pöesakänguru (llalmatuniZ
kenulitti) ja wahest ka emu (1)i-«iuäM8 Novue IWIWnliwe) rahu-
liselt söowad. Kui tal korda ei lähe pöesastitkude warjuS nägemata
lunni oma ohwrite juurde jõuda, siis katsub^ ta la üsna
hundi tõmbel wvidujoolsus põgenejaid kinni püüda. Aga
siin on temal meestega tegemist, kes hüppamise ja kargamise
kunstis kuulsad on ja wäikestest jõgedest, kraawidest ic. nagu
lennus üle lähewad.



Siiski, meie hattkirju ei ole ka loll, waid wangiski, kus
ta ühte wiisi ennast kargamise kunstis harjutab, hüppab ta
kergeste, nagu mängides, oma kahelsa jalga laugele.

Aga sest ajast, kui Eurooplaste asujad Austraaliasse ja
ta Vandiimenimaa saarele rahulist ja aeglast lammast on elama
asutanud, teeb kukurhunt niisamuti, nagu enamiste jimmesed
saaksiwad tegema, kui neile kergem ja raskem elu ülespidamise
wiis saaks wäljawalimisels ette pandama: nad waliksiwad
enestele kergemat leinateenistust. Nii jätab enamiste kukur-
hunt waewalist känguru jahti korwa ja otsib enesele kergel
wiisil ööse lammaste aedadest ülespidamist. Muidugi kihutab
ta selle läbi wägewaid waenlasi enese wastu wihale. Tule
ja tinaga, loksude ja kihwtiga kiufawad karjaperemehed öö-rööw-
lit taga, nii et ka ju tema päewad on loetud, kcö ilma
imekspanemiseks üksi selle ainu saare pääl elab.

Nii palju kui wangipolwes, elajaaedades kukurhundi
tarkusemeelt on tähele pandud, siis käiwad kõik teadused selle
poolest ühte, et ta niisama, kui töised kukurloomad, ja üleüldse
kõik wanemad.. imeteja elajaseltsid maailmas, alatu järje
pääl seisab. Üks niisugune loom näituseks londoni elajate-
aias ei mõistnud sugugi wahet teha töiste inimeste ja oma
tallitaja wahel, kes temale päiwiti süüa annab ja mitmel
muul kombel hääd teeb.

Ka poesakänguru on niisama wäga rumal loom.
Seda on Frankfurti elajaaias tähele pandud. Neil on sääl
suur aed ja priius; siiski waguraks nad ei saa, waid ehmata-
wad sada korda ühe ja sellesama kogu ehk ühe ja sellesama hääle
cest.Onnti kui neil häda käes on, ilmutawad mehe kõrgused kängurud
ka natukene julgust, mis nii koertele, kui la inimestele kahju-
toojaks woib saada. Sest kängurud, niisama ka emulinnud,
tarwitawad oma jalgu löömiseks. Ja üks wops niisuguse
riistaga mõjub hamba- ja warbawalu wastu. Paale selle
mõistab känguru hästi ujuda. Ja kui mõni koer taga ajades
talle wette julgeb järele minna, pöörab ta ümber ja wötab oma
lühikeste esimeste jalgadega köwaste koera kaela ümber, pistab
siis tema pääd nii laua wee alla, künni koer ära on uputatud.
Muidugi aitab see nöuu üksi siis, kui tal ühe waenlasega
tegemist on.

Nagu enne ju tähendasime, on ta, muidu wagurate ja
liha ning naha läbi fasusaatjate, khngurude ja emude hulk Van-



diimenimaa saarel harwaks jäänud. Si iski, mõlemad loomad
elawad ka lindlal maal, ja siin ei ole ruumi puudust. Asutajad
elawad alles ranna äärseteS maajagudes ja suur keskmaa on
alles metsaliste woli all, kus weel küllalt rohmikast maad
lammaste karjade pidamiseks prii seisab.

IX. ühe wana soldati mälestus.
Teie soowikfite siis M e , lapsed kord aastast kahekiimnc-

ühefsast tükikest kuulda, kus meie, wanad mehed, suure D l l >
b i t s h i all Türklastele teed kõdu poole näitasime, sest nemad
oliwad uueste natukene ninatargad olnud ja arwanud, et mete
wägewa Wenemaa hiilgaw rist pidada nende tiiSkuse tobes poole
kuu ees ärra kahwatama?" .

N i i wastas wana I w a n Starikoff oma paranda noortele
scltslastele, kes ühes Mõskma laatsareti õues paikest paistfiwad
ja tema pääle oliwad ajanud, ta pidada »mle M e tülikest
wanast Türgi sojast (1829) rääkima. . c » >

' Toeste," ütles Iwan edasi ja wöttis pübunosu suust nmg
laskis oma walge kihwade alt suurt suitsupilwe rõngastes tõusta,
,,mina olen omal ajal mõnda palawat päewa nanmd ia mõnda
wahwa meest tunnud-sest, Jumalale tänu, julgeist ja wahwa-
dest isamaa poegadest ei ole püha Wenemaal ual puudus olnud,
nagu teie uueöte maailmale Plewna all ia Shlpkas olete tun-
nistanud, - aga nemad kõik kottu ja teie ka senna Mrde e,
oleks meie wahwa wana obersti grahwi Pawel Petromtsh Se-
werini wastu midagi suutnud. Mitte üksi ei astunud ta M
hädale kui mees wastu — seda tegiwad ka pahu toist, — waio
ta ei näitnud üleüldselt häda tundwat. Kelle korwas tema tap^
luseS seisis, sellel oli südames tundmine, nagu elsakftwad kumme
pataljoni abiwäge tema selja taga.
nagu kaswis, ulatas üle töiste ja tema lulged h a W silmad
wahtisiwad wahe pidamata waenlase otla,.nagu ahaks nad
hüda , ,Si in ma seisan, trehwige mind, km jõuate!" Km maa
uurtükkide mürisemi est wabises ja ^ « a t e r a ^

VhuS wuhisestwad, siis pistis Pawel. Petrowltsh sigar
suhu ja wilis as üht laulu, nagu oleks ta kõdus oma kohw
auas. Noh, isa Nikolaus Pawlowitsh (wser Nikolai) lse pam
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temale Warna linna all 1828 püha Georgi risti rinda — mõtelge
lapsed, Gorgi-rist keisri omast käest! Nagu teie ise arwata woite,
tuli nüüd suur õnne soowimine, käeraputamme, terwise joo-
mine. Kesk hõiskamise kisa wotab Pawel Petrowitsh risti
taelast, tõstab ta kõrgesse ja hüüab: ,,Mu herrad! Praegu olete
ütelnud, mina olewat omas rügemendis kõige külmema werega
mees. Aga wahest ei ole mitte iga üks selles nöuus. I lma
asjata ei tahaks ma seda auutähte kända. Sellepärast toutan ma
teda kõhe sellele anda, les minust külmema werega on!"

,,Nüüd oli ka päälikute hulgas, kes obersti ümber seisi'
wad, üks noor mees, les alles hilja aja eest rügimendisse oli
astunud. Ta oli wäga wagane, tasane ja ennema tüdruku kui
mehe palega. Obersti sõnade juures waatas ta üles ja tema
silmadest hilgas paistus, nagu päikese kiir, kui see pajoneti pääle
langeb. Sääl mõtlesin ma enese juures: „ Pawel Petrowitshiga
selle asja poolest wöidu käia on raske, aga kui keegi seda jõuaks,
siis oleks see üksi nimetatud noormees."

,,See sõda oli kõige raskem, kelles ma olen läinud.
Sagedaste olin ma kuulnud, Türklastel ei olewatki talwe. Aga
seda ma ei uskunud, ehk ma küll neile uskmata loomadele soo-
wistn, et neil see lõige ilusam aaSta-aeg oleks puudunud. Nüüd
olin ma sääl ja nägin imeks pannes, et lugu tõesti nii oli,
nagu minule oli öeldud. Hää auufa külma ilma asemel, kelle
juures ,nagu meie wana sõna ütleb: .külm talw teeb igaühte
nooreks" — inimene toeste erguks saab, oli siin hirmus wih-
mane ilm, mis meid nii läbi leutas, et hamba alla ka kuiwa
kohta ei jäänud. Mägede küljed, mida mööda üles pidime roni-
ma, oliwad libedaks läinud, lausik maa oli sooks muudetud,
kcda mööda suuntükkistd pidime edasi wedama. Aga see oli
ammet! Wiimaks olime neid üle Vallani mägede wcdanud. Meie
olime juba töisele poole mägestikku Iamboli linnani jõudnud,
kust tee Adrianoopolt linna mööda käib, kui korraga Türklased
meile wastu hakkasiwad. Seda peab ütlema: nad södisiwad
mehe wiifi. Aga nad teadsiwad ka, et kui Adrianoopolt linn
langenud, siis kõik ladunud oli. Aga Jumal taewaS olt
mete poolt, nii et woltsime, ehk küll riided kätke-
nud, sõjariistad roostitanud ja wäe soja-tarwiduste muretse-
jad püssirohi liiwaga oliwad seadnud. ,,WaStu õhtut, lm
waenlane taganema hakkas, nägin mina, kudas Pawel Petro-
witsh, kes selle wahe sees kindraliks oli saanud, ühe suuretüki
paterei poole wahtis, mis meist umbes sada sammu paremat
lät oli üleS seatud. Korraga raputas ta pahaselt pätid: ,,Pa-
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gana päralt! Mis'nendele meestele meelde tuleb, et nad nii
halwaSte lasewad. Nad wöiksiwad niisaama hästi ka Türklaste
pääle kartohwlitega lasta. Küll ma neid paugutama õpetan!
Siia, Iwan ! Ja tema ees, mina taga järel, jooksime patarei
poole nagu tuul ja torm.

,,Kus on see lambapaä, kes selle patarei komandant on?"
müristas Pawel Petrowitsh patarei wahel.

ÜtS noor ohwitser astus ette ja pani terwiwoes käe mütsi
äärde. Ma ei tahtnud oma silmi usaldada: otse seesama, keda
ma ju Warna linna juures tähele olin pannud.

,,Teie ei ole homme, mu üliwahwa herra, siin mitte enam
komandant!" käratses kindral. ,,Kas teie teate ka, et ükski öönes-
kuul, mis teie lasete wisata, lõhki ei lähe?"

,,Ezcelenz lubagu," wastas noor mees auupakkudes, aga
lindlal häälel, ,,see ei ole minu süü. Tulenöelad on nii hal-
wad, et nad mitte künni püssirohuni kuuli sees ei pole."

,,Mis? Tulenöelad on halwad? põrutas kindral. Tahate
minule midagi ette waletada? Kas sellest küllalt ei ole, et oma
asja nii halwaste toimetate?"

,,Söna ,,waletama" juures nagin ma, kudas tume puna
noore ohwitsen palesse tõusis ja tema käed rusikasse pigistasiwad.
Ühe sammuga oli ta kuulide juures, wöttis ühe kätte ja pani
tulel ondi ta otsa.

,,Nüüd woiwav Ezcellenz ise näha, kas ma waletan," ütlcs
ta rahulikult. ,,Ezcellenz woiwad ise lähemale astuda je oodata,
mis sünnib."

Kindral löi kõhklema, mitte nagu oleks ta kartnud — sest
sellest ei olnud tema juures juttugi —, waid nähes, ludas see
noor, waikne mees külma merega ööneskuuli kätte wöttis ja
rahuliselt teda palus, enese körwas oodata, künni ta näha saaks,
kas põlema süüdatud kuul lõhki läheks wöi mitte. See wöis
la kõige julgemat sõjameest kartma panna. Aga kindral ei
motelnÄ? laua. Käed risti rinna pääle pannes astus ta noore
ohwitseri ette ja seisis sääl kui sammas, kuna see tuld kuuli
tulenöela külge süütas, mis põlema hakkas.

,,MiS mina enese ja oma seltsiliste kohta öelda wöin,
seda wSite isegi arwata, lapsed! Muidugi ei tohtinud meie
palku jooksta, kui meie ülemad köhale jäiwad. Aga seda
teadsime: kui ovneskuul lõhki saals minema, siis saaks
ta meid ka pihuks ja põrmuks purustama, ja seda ära
oodates, — mis ma ilma asjata salgan, tuli kananahl
üle ihu.



,,Mina nägin, kudas mehed hambaid kokku pigistasiwao,
kui tuli tulenoela külge hakkas, ja soowisin südamest, kui ka
terwe kuulide hunikus mõni hää kuul seisaks, siis ometi see
halwade hulgast oleks. Aga ei, tulenöel põles sügawamale ja
sügawamale püssirohi ligemale. Noore mehe jume oli kui rauast
walatud ju ta waatas wahe pidamata kindrali otsa. Nüüd oli
tul i ju püssirohi ligidal. Mina pigistasin silmad kinni ja andsin
hinge Jumala hoolde. Aga sääl kuulsin ma oma naabrit öhka-
wat, nõnda nagu mõni, keS ju kord wee alla oli wajunud ja
jälle pääle tulnud. M a tegin silmad lah t i ; — tulenöel o l i
kustunud. Sõna lausumata laskis ohwitser kuuli lindrali jalge
ette kukkuda.

,,See seisis silmapilk wait ; ta ei teadnud isegi, kas ta noort
meest pidi läbi pistma, woi kui poega ümber kaela wötma.
Wiimaks pakkus ta temale kät.

„ Öeldakse, iga üks leida elus oma wäärilist meistrit.
M a olen täna toeste oma leidnud. Säh, wötta mu poeg
Georgi-rist, sa oled teda taieste ära teeninud; sest kui see tõsi
on, et mina rügemendis kõige külmema werega mees olen, siis
oled sina kõige külmema werega terwes Weneriigis."

,,Seda, lapsed, ütlesiwad ka kõik töised, kes seda lugu teada
saiwad. Pääkindral grahw Diibitsh ise laskis noort meest enese
ette kutsuda ja kiitis teda, mis pääle ta ärra punastas, nagu
tütarlaps. Pärast sai temast meie föjawäe kõige tublim ohwit-
ser, nagu keiser ise terwe söjawäe ees kiites tunnistas. Aga
meie ja ka kõik ülemad hüüdsime teda sellest päewast saadik
üksi,,külma werega ohwitseriks."

X. Mõned pildid todusest lastekaswatamiseft.

Kes on kõige esimene lastekasvataja ja laste esimeste
eluaöatate warjaja? KeS on, keda meie lapse-inglina terwitada
Wöime? —

Looduse teadus on pärast seda, kui mikroskoop (suureks-
tegija klaas) ülesleiti, wäga sügawaste ühe uue maailma sisse
waatanud, mis siia maale saladuses, meie silmadele warjus
seisis. Silmade mitu sada korda suurendatud wöimul wöime
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nüüd ime ilmutusi näha, looduse eluawaldawate olluste sm^
dimist ja kärjede kaswamist waadata. Aga ka inimeste waimu
walla waatamiseks tunnen ma silma, terawuse poolest esimese
sarnane. See waatab wäga sügawesse, waatab hinge elusse.
Ta on . . . . . . ema s i lm. Ole sina ka kaua aega kodu>
maalt ära, olgu su palet päikene põletanud, olgu su kcha
muutenud: ema silm on, kes sind kõige päält ara tunneb. Sest
a r m a s t u s seletab ema silma. Ja armastusel ei ole kusalgi
armsamat, kindlamat ja jäädwamat eluaset, kui ema südames.
E m a w a l w a b oma l as te üle, ema on las te k i lp , ema
on lapse i nge l .

Inimese meele esimesed mölkumised ja kõige ware-
mad tundmused möjuwad kõige enam, seisiwad kõige kauam,
ja mis ema, armastuse öilmetega ehitud, lapse südame altari
paale pani, kannab seda sala wäge, mis kõik pahad waimud
lavse hingest eemale peletab. Kui meil aga seda ühte oleks,
et meie wäetitesed künni noore ea hakatuseni mõistliku armastuse
(mitte ahwt armastuse) soojuses ja selle kaitseingli käe körwas
wöiksiwad käia: siis isamaa! wöiksid rahul olla. Nende tund-
muste wägi, mis kristliku ema süda meie sees Uratab, määrab
palju paha. Weel alles astate järele tungib sagedaste ema
armastuse walgus pimedusest walgele, kui wahest maailma
tolm peaks olema i ial suutnud seda kinni katta. Ehk kas
ei ole ju kalmukünkal, kelle al l truu ema süda hingab, mitme
patukahetseja silma pisarad jooksnud ja mitu meeleparandamise
tõutust uuendatud? Nagu armastaja ema silm oma last laene-
tawa elumere pääl saadab, ni i ei kauta ka laps oma ema
palet i ialgi silmist ära. Jah, ise elu õhtul tõuseb weel ara
seletatud ema kuju meie silmade ette ja kinnitab ning tröös-
tib meid.

Sellepärast paneme oma lootuse parema tulewiku tohta
lõige päält emade pääle, kelle juurde meid laStekaswatamise
parandamiseks ka kõik kõrgema waimuga mehed juhatawad.
Emadelt loodame, et tulewilus enam auusat meelt, enam
truudust, enam armastust, enam usku, enam iseenese ärasal-
gamist, enam ühendust meie keskel walitseks. Oma armsama-
tes isamaa l o o t u s t e s peame iseäranis emade poole pöörma.
Kas peame? . . . . Jah , wististe! Nemad wöiwad meie
lootusid täita, kui nad aga tahawad, töemeeleliselt tahawad,
armastuse wöimuga tahawad. Aga kas nad t a h a w a d ? —
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Armas Eesti isamaa! Mõnda aastat olen ma su lahkel
pinnal käinud, olen rõõmuga su pollmikkaid wäljasid näinud
ja su hoolast tööd waatanud. M u silm lendas ka su elu-
tuppa, su emade asupaika, ja körw kuulatas kõnesid. Aga
mis nägi film? MiS kuulis körw? — Paneme sellest mõne
pildikese lugejale ette, mis juhtusime kuulma ja nägema.

Meie oleme Saare Matsi taluS. Ajan perewanematega
ka natuke juttu. Räägin wanemate lohusest lastetaswata-
mises, hoolekandmisest koolide eest, osawötmisest põllumeeste ja
kirjameeste seltsist, ajakirjade tähtsusest, hää raamatute mõist-
liku lugemise tulust ja mõnest muust tähtsast asjast, mis rahwast
kõrgemale waimuharimise järjele töstawad ja ka rahwa wälist
ehk kodanikku korda ülendawad. Mõtlen iseenese juures: ,,Waat,
nüüd oled sa jälle mõne seemne terakese wälja puistanud,
mis wilja saab tandma." Sest maja-peremeeS ega perenaene
ei räägi wastu, waid on mõttes, nagu kuulaksiwad päält.
Aga wale! Peremehe sõnad, mis ta nüüd räägib, annawad
tunnistust, et siin ligemise armastus ja üleüldik ohwrimeel mitte
ei asu.

,,Mis lastekaswatamtnc, mis kool, mis seltsid? Kaougu
nad köil tükis, ei ole muud kui raha kurnajad. Ja ise weel
ajalehed ja raamatud! Kellel neist kõht täis saab? Aga mina
tahaks ometi näha, mis mul wiga on, kui mul hõbe taskus
kõliseb?!" — Nmbes nõnda samuti räägib perenaene. Raha,
wara,..kasu! on nende püüd, on nende hüüd.

Ütle nüüd, külawader, mis sinul niisugusest abielu paarist
nende laste kohta hääd loota on! Mina omast köhast arwan, et
kuö kuldwastka kummardamine nii jämedal Wiisil walitseb, säält
on elawa Jumala teenistus ladunud, les meid oma Poja läbi
õpetab lapsukesi tema juurde juhatama. Kääname sellepärast
omad sammud töise talu poole ja waatame, mis pilt meile siit
silma paistab.

Pikapilli Peep istub oma naeseMadligalauaääres. Lapsed,
ea poolest kolme ja kahetöistkümne aasta wahel, mangiwad
hakatuses tuas, aga kuulawad pärast isa ja ema sonutelemist
päält.

Maoli on parajaste suure pika arutamisega walmis saanud,
kudas naesemehe-sulaste pidamine kahjulik olla. ,,Tühi wötku
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neid! Midagi ei jää oma paigale: unustad sa leiwakannika
lööki, kõhe on ta ladunud, kanapesad scisawad tühjad, sest et
munad sulase naesc waagnasse weerewad, kus midagi wötta on,
see kaub. Selle wastu on poiSmeeste pidamine koguni töine:
sina maksad neile oma puhta rahapalga ja pikemalt ei ole
tegemist."

, ,Mis sa nüüd ikka jonnid, kui sa midagi asjast ci tea!
Oled ise hooletu, magad lesk hommikuni ja laebad siis weel
muude pääle. M i s naesel tarwis ennast meeste asjade wahele
segada?"

,,Noh, sina oled mul see esimene mees! Waata naabri
Andrest, ja suurustele siis wecl! Seda wöib meheks nimetada,
aga mitte sind. Kas see mõni mees on, kes sugulastele köit
järele annab, mis nemad maja müümise asjas teemad, kelle
juures sul suurem osa Wöita on? Päälegi hoiad sa nende poolc
ja räägid ikka minu wastu, kus sa mind pahandada wöid."

,,Kuule naene, pea oma suu! Ikka see wana l o r i ! Kas
sa ei tea, et mees on nacse pää ja sul midagi ütlemist ei tohi
olla? Ara anta mind wihale!"

Muidugi ei tee need sõnad naese pilwist nägu lahkemaks,
waid pilwede murd lähcb wecl suuremaks, künni hää hoog
wihma neid jälle lahutab. Mõni kord on asi meel pahem, sest
ka ise müristamist ja walkugi tuleb ette: sõimusõnad laugemad
ühelt poolt töisele poole, uksed käimad kliu ja kläu ja kui mõni
laps ehk muid togcmata juhtub niisugusele elawale, wiha-clcltri
wäega täidetud pilwele, s. o. isale möi emale tee paal ette, siil)
langeb terme hoog selle süüta looma kaela. Kaua aega wihas«
telewad wanemad töine töisega, s o< ci räägi üht sõbralikku sõ-
nagi, ja kui nad just sunnitud on töine töifclt midagi küsima,
siis sünnib see koera hammustamise kombel.

Armas isa ja ema! Kas peame imeks pancma, et teie
lastele sobruseta jZ käre olek töine töise, teie eneste, pere ja
ka muude inimeste wastu otse kui töiseks loomuks saab? KaS
peame nende süüks arwama, kui neil usaldus teie wastu laub,
sest et töine töise wastu ülekohtulised ja armuta olete ja nemad
teist eneste wastu paremat ci wöi loota. Paälcgi olete oma
ülelohtulist meelt ka nende wastu selle läbi ilmutanud, et
neid ilmasüüta oma wiha wälja tallamise riistaks olete teinud.
Mõn i wanem on ise wccl ni i pöörane, et ta ei arwa settest
küll olewat, kui ta lapsed tema tül i oma abikaasaga paalt
kuulawad ja näewad, waid ta püüab päälegi lapsi oma poole
Pääle saada, kui isa, siis ema wastu, kui ema siis isa wastu!

(Moistiil jutustaja I.) 6
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— Armsad wanemad! Mõtelge Me paale, et kõige suurem
kaswatamise nöuu on: eeskuju. On see hää, siis on ta mojudus
hää, on see paha, siis on ta mojudus paha. Töiseks pidage
meeles, et lapsad enestele köigc ülemaks eeskujuks oma wane-
maid wötawad. Kolmandaks tuletage meelde, mis meie
Issand Jeesus wäetikeste pahandamisest ütleb.

Ja nüüd teile, armas abielu paar, weel sõna kaks
neljastlma all teie wastastikusist õigustest. Minu aru järele ci
ole säiil tarwis töine töise wastu oma woli üle suurustada.
Armastus peab see side olema, mis teid eluajaks ühendab.
Aga armastus ei küsi iial suuruse ja õiguse ja woli järele,
waid ta usub kõik, loodab kõik, kannatab loik :c. Ma tuletan
teile uueste Nuti eeskuju ja sõnu meelde: ,,Sinu Jumal on
minu Jumal. Surm peab mind ja sind ühest ara lahutama."

Meie oleme nüüd ainult wanemate juures wiibinud ja
näitanud, kudas nende eneste elu ja olu läbi laste kaswatuses
kahju ehk käsu wöib sündida. Kuulame ja silmame nüüd ka
wanemaid laste seltsis.

Alles mõne päewa eest oli Liisa emalt õppinud nõelaga
ümber käima. Nüüd pidi ta ema körwas oma osawuse proowi
tegema ja taskurätikut ära palistama. ,,Tahan öiete
ilusaste teha," mõtles Liisa omas meeles, ,,nii et ema sind
liidab, ja isa — jah, tes teab mis tema weel teeb. kui too'
ilus on."

Aga sääl oleks sa pidanud nägema, kui usinaste wäikene
tütarlaps õmbles, nii et ise woi-lannikagi, mis ema enne oli ohtu-
ooteks annud, ära unustas. Aga Liisakene ei olnud mitte
üksi usin, waid ta tahtis ka oma tööd hästi teha, sellepärast
jooksis ta ikka wahete wahel ema juurde ja küsis: ,,Kas on nii
hästi, armas ema?"

Ja jälle läks ta usinaste töö tallale.
Aga kui just tööl kõige parem mõnu oli, t i t ! pistis hää

laps oma sõrmesse, nii et ta ehmatuse ja ootamata walu
pärast esiteks kohmetanud oli. Ta jooksis wiimaks ema juurde
ta tegi nii halenutuse näu, et kiwid olelsiwad pidanud ärdaks
minema.

Aga ettemötlemata ema hakkas, kuna ta lapse äparduscst
oleks pidanud kahetsedes osa wötma, suure häälega naerma ja
kõik töised lapsed naersiwad ühes.
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See lats Liisa südamesse. Ta wiskas taskuräti sinna
paika ja jooksis karjudes kööki M a r i juurde, peitis oma pale
tüdruku põlle sisse ja nuttis künni küll sai. Ma r i oli osawötlik,
massis sõrme nartsuga kinni ja tõendas, et ta warsti paraneb.

Ema mittekohane naermine ja pilkamine oli lapse südames
tema wastu pahameelt sünnitanud. Ja et ema ka edespidi, tui Liisa
kudagi wiist oli haiget saanud, teda naeris ja pilkas, siis läks
lapse süda ema wastu külmaks. Ja ikka ei teadnud wcel ema,
kust see tul i .

Sellepärast: Lapse ema, w a a t a ette, et sa kergemeelse
p i l kam ise ja naermise l ä b i oma lapse südames enese
w a s t u külmust ehk t o g u n i w i h a ei k a s w a t a !

5

Suures M . külas oli abielu paar, kes paremat ajawiidet
ei tunnud, kui oma ligemisi sorida.

,,Waata, kudas Naruski Sohwi toredalt astub, nagu
ei oleks ta sõrme otsagagi porist wet l i igutanud," ütles naene.

,,Ta arwab, et küla rahrvas ju wist ära unustanud on,
mis tal minewal aastal Mönniste Kaarliga tegemist oli? - H m ! "

«Eks sa ei näe sepa T i iu t , " tähendas mccs, ,,kes seda kord
naeseks saab, küll see teab, kudas Türgi pipar maitseb. Waata,
kudas ta ennast ehtinud on, kudas ta kehiteleb!"

"Katsuge kõik, kudas kirjutaja noorsand uhkusteleb! Tuhat
kahju, et tanaw natukene laiem ei ole. Kui ta ka wähe oma
wöla pääle mõtleks, mis tal Matiste Andresele maksta on,
küll ta kõrkus kauks siis sootumaks ä ra ! "

„Waata, kui näruselt Pika Matsi lapsed ümber jookswad,
kui näutumad nad on, otsegu oleksiwad kanad leiwapalukse käest ara
söönud! Surnutest ei pea küll muud kui haäd rääkima, aga
nende isa oli ometi tige inimene. M i s õnnetust see mees ilmaS
ei ole sünnitanud! Jumala karistus ei jää tulemata."

Sellesarnaselt teadstwad nad pea igast inimesest paha rääkida
ja räätisiwad suure haämeelega. Kõikide inimeste wigasid, mis
osalt ju ammu oliwad ära unustatud, saatsiwad nad walge
ette. J a kus nad kellegilt nime mööda paha ei teadnud, sääl
püüti kõige wähemalt töise auusat nime kahtlaseks teha.

Nende lapsed, kes kõik kuulsiwad ja isuga tähele pciniwad,
motlcsiwad lõppeks, et kõik inimesed ilma pääl, pääle nende
isa ja ema ning nende, kclmid ja tölplased on, pölgasiwad kõiki
muid ära ja niiitasiwad seda edewal kombel oma olemisega üles.
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Nad mötlesiwad üksi enese pääle, ilma et neil meelegi oleks
tulnud ka muude inimeste õnneks sõrme otsagi liigutada. Selle-
pärast: Ema, isa, ärge kautage oma armastuseta
jut tude ja sorimise läbi oma laste südametest l ige-
mise armastust ä i a !

a
Kustas nägi kirju liblika oma eeS lendawat, kui ta para-

jaste wee kruusiga kaewu äärest tuppa oli tulemas. Ta tahtis
looma kinni wötta, jooksis järgi, kummardas ja kukkus maha;
kruus kätki. Hirmu parast oleks poisikene maa alla pugenud.
Aga wiimaks arwas ta ometi kõige parema olewat isale äpardust
teada anda. Ta läks aeda isa juurde ja ütles ärdalt: ,,Armas
isa, ara saa wihaseks, ma tahtsin üht liblikat kinni püüda,
lukkusin sääl juures maha ja kruus —"

,,Ia tegid kruusi kätki?"
,,Iah, tegin küll, armas isa, aga kogemata, anna andeks!"
,,OH sina jumalakartmatu loom! Oota, mina tahan

sulle kruusi walada, et sa töine kord paremine tead ette wadata."
^Oh, isa! ega sa ometi mind ei peksa? u u u u ! Sa

lõikad ju paju witsa, anna andeks! u uu! anna andeks, ei ma
enam elades —"

,,Pea, sina kuri loom!"
,,OH isa! anna andeks! ai, ai, ai ! — "
,,Waat n i i ! nüüd pea meeles, kudaS kruusiga peab ümber

käima."
Töine kord waataS Kustas pildiraamatut. Kogemata tahtis

raamat käest maha kukkuda, aga ta sai weel ühest lehest linni haarata
ja tõmbas selle poolest saadik lõhki. Kustas pani raamatu hirmu
wärinal kinni ja laudile, aga ei lausunud isale juhtumisest
sõnagi.

Mõne päewa pärast otsis isa raamatust midagi järele
ja leidis löhkisc lehe. Kõhe küsis ta Kustaselt, kas ta mitte
ei teada, kes lehe lõhki kiskunud. KustaS tunnistas enda süüd-
laseks, aga jutustas ka ühtlast, missugusel kombel äpardus oli
juhtunud ja palus, teda mitte peksta.

Aga, sääl ei aitanud ükski rohi. KuStas sai oma karis-
tuse, nagu esimenegi kord.

Kuna ta nüüd nagi, et isa millalgi tot kuulda ei wotnud,
hakkas ta enesest seda ära wöerutama.

Kui ta edespidi kudagi wiisi eksis, siis ei tunnistanud
ta mitte enam oma süüd, waid salgas üsna ära, ehk käänis



süü mõne töise pää le : kord p id i t uu l , kord kass, kord mõn i
ta wennastest süüalused olema.

S e l l wi is i l pääsis Kustas iga kord lar istamata läbi . Ku i
ta aga to i tunnistas, siis sai ta peksa. Kas Peame imeks panema,
et ta n i i waletama hakkas? —

Sel lepäras t : I sa , ema! ärge s u n d i g e m i t t e w a l i d u s e
l ä b i t ü h j a a s j a d e j u u r e s las t w a l e t a m a , w a i d o l g u
te ie ü l e m p ü ü d m i n e l a p s i n õ n d a k a s w a t a d a , et n a d
i i a l g i , ei ü h e s k i a s j a s , ega ka w a n e m a l e l u e a l , te ie ees
s a l a d u s t ei pea. O l g e o m a l a s t e l e nende l apse p o l -
w e s a r m a s t a j a k s i saks j a e m a k s , aga p ä r a s t p o o l -
seS w a n a d u s e s n e i l e nende k õ i g e t r u u i m a t e k s sõp -
r a d e k s ! (Järg I I . andes,.

XI. MStte-terad.
M o t t o : Ei auu fce ilal anna mehel',

Kes mõtteta tööd toimetab.
SctMr.

Tee ääres näeme teetulpasid, kelle kiri meid juhatab, kuhu
poole peame minema. Inimese sugu kaswamise ja kaswata-
mise tee ääres, mis ju ära käidud on, sHsawad ka niisugused
teetulbad ehk juhatajad. E t igaüks inimene hakatusest lõpe-
tuseni ära käidud teed uucste peab tallama, siis peab tema tee-
tulpade kirja tähele panema. Aga iseäranis pcawad seda
tegema töiste teejuhid, s. o. koolmeistrid ja lastekaswatajad.
Muidu wöitsiwad nad waletee paale juhtuda ja eksitusse
sattuda.

Niisuguseid juhtkirju, üleüldiseid, siis iseäranis lastekas-
watajatele ja koolmeistritele, olen ma mõne tosina kokku kor-
janud, osalt la omast eluteadusest lisandanud ja panen siin
oma auustatud lugejatele tähelepanemiseks ette.

K. Ü l e ü l d i s e d :
Inimene on loodusc pikk mötlemiscmärk. J . Paul.

,,Öige isetundmine annab inimesele oige alanduse, aga
ka ühtlasi oige isctundmuse."
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,,Kejkmised waimud möiötawad köit hulka, mis üle nende
silmaringi ulatab."

,,Tühjad törred kömisewad waljuste, kuna täidetud suurt
ei tee."

,,Kellel körwad tõsidusele lukus seisawad, selle onnistust
nõudes peab meelt ära heitma." Cicero.

,,Ülsi sääl on tõsine waimu walguse kaswamine, kus
inimeste elukombed paranewad; paremad elukombed annawad
kõige kindlamat tähte parandatud kooliõpetusest."

,,Rabwaste wahel ei ole auusamat woitlust, kui püüd
esimene oÜa inimeste armastuses ja waimu harimises."

„ Sõbralikult annawad kuu ja päike töine töisele teed;
kui mitte, oleks ka neile kitsas nende suur koda."

Sundus, mis harib, on terwiseline; priius, mis midagi
ei õpeta, on kahjuline.

,,Wähe on niisuguseid häätegijaid, kes mitte saadana
kombel ei nõua: Heida maha ja kummarda mind!"

Laislrs on kehA rumalus, ja rumalus on waimu laiskus.
A. Piirttiwi.

,,Midagi ei ole woimata ja ikka on teeradasid, mis igale
sihile saadawad. Kui meil aga tarwiline meele kindlus oleks,
siis ei saaks meil i ialgi tarwiliscd abinöuud puuduma."

Usu elu! Ta õpetab varemine, kui kõnemees ja raamat.
Gölhe.

Keel on rahwaste waimu wäljaspoolne ilmutus; keel
on nende waim ja nende waim on nende keel; mõlemad on
üks ja seesama. W. v. Humboldt.

Keele õppimine on ülem kui keelte õppimine, ja köit
kiitus, mis wana-keeltele, kui waimu harimise nöuudele, an-
tak>^ käib kähe kordselt emakeele kohta, mida palju oigemine
keelte emats peaks hüütama. J . Paul.
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Paale emakeele on wanaema (Soome) teele õppimine üks
meie isamaa kõige tähtsamatest ettesöötmistest.

Inimese kõige kallim omandus paale'usu on ta emakeel
ja tema õigus; need kokku sünnitawad üht püha kolmaimlsust,
k's wiletsuses loos seisawad ja koos l a n g e w a d . Kes neile
t ruu, see armastab tot, on julge, tugew, ohwrimeeleliw',
õiglane ^ kes neist langenud, on walelik, kartlik, nõder, ise-
ahne, ülekohtune — seda õpetab ajalugu: et õppigem ometi
temalt! Iegör von Sivers. "

J . Lastekaswatajale:

Lastekaswatajatele on wäga tähtjas, et nemad tarkade
anvamisi ja eluteadust järele uuriksiwad. Herbart.

Ülemaks kui maalmeistrit, kui pildiraijujat, kui kõiki
kunstnikku pean mina noorte hingede kaswatajat.

lihrpfostomus

Lapse esimese hingetõmbamisega hakkab tema kaswata-
misc töö. J. Paul.

Hää kaswatamine on kõige parem kokkuhoidmine, ja
rumalus on maal kõige kallim asi. A. Tchmidt.

,,Enamiste kõik halwad omadused, m is meie
laste juures ilmsiks töuswad, on kas wanematest
pär i tud ehk esimese kaswatamisc süü."

Lastekaswataja! Tuleta, iseennast läbi latsudes, oma
lapsepolwe meelde; toeste, selle läbi saawad mitmed faswata-
mise wead tagasi hoitud.

I h u on hinge raudriie; peab see wastu pidama, siis
tarasta teda külmas ja kuumas. ' J . Paul.

,,Terwisehoidmise õpetus on üks kõige ülematest õpetustest."

Laste pääle waadates waatame tulewikusse, kuhu meie
jalg ei iial ulata. J. Paul.
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Usk, kui kõige ülema priiuse kaswandus, ei wöi mitte
sunduse waral, waid ainult katzwatamise ja oma lindla usu
waral kaswatatud saada. K. Hase.

Tuletage meelde, et ka kõige parema ja selgema möistu-
stga pää, kölwatu ja rikutud südame üle, templi sarnane on,
mis rööwlikoopa pääl seisab. Tegn6r.

Kiituse maalilised koolid on usu ja kõigi auusa elukom-
bele hallikad. Lutherus.

3 . K o o l m e i s t r i l e :
Kaswata iseennast, enne kui sa töisi kaswatada tahad;

aita iseennast kõrgemale hariduse järjele, enne kui sa toist
kõrgemale järjele awitada püüad. Veneke.

Koolmeister, kes ikka enese täiendamiseks tegew on, teeb
sellega ühtlasi ka oma kooli täiendamiseks tööd. Peötalozzi.

,,Koolmeister, kes raamatute lugemist hooletusse jätab,
ou päranduseta mees."

Lapse meel on üks koolmeistri käsi-raamatu test, kelles ta
alaliselt lugema Peab.

Hää kool sünnitab pea hää kogukonna. Kellner.

Kool on aja ja tema püüdmiste peeglikuju, wäga oru
rahwuse elusoojuse thermomeeter (soojamöötja.) Schiller.

Rahwalooli töö on waimu waTal aluspõhja panemine.
AwspVhi on terwe maja põhi; ta annab ni i wäljaspoolistele
lm scespoolistele seintele ja tubadele tarwilist tuge. Temaga
seisab, temaga langeb maja. Sellepärast, koolmeister, w i i b i
oma las te w a i m u h a r i d u s e a l u s p õ h j a pannes,
kanna l õ i g e suuremat h o o l t seda eh i tades !

«Mit te selle pääle ei ole rahwakoolis waadata, et rutiu
M tükk töisc järele mööda saab saadetud, et bää jagu õpe-
tuse mater aali lopscle saab pakutud; waid sclle pääle, et
pakutud materjaal lapsele töcste ladumata waranduseks saab.
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Selle poolest on, kui meie möedu järele arwame, p o o l osa
sagedaste enam kui tais. Mõni kurb tund jääb truuil, aga
noorel ja harjumata koolmeistril maitsmata, kui ta seda kul-
last manitsuse sõna tähele paneb.- Pea p i i r i !
866 muNum! s. o. mitte mitmesugust, waid palju!"

Noormees, ära tuulistele! Tea, tuulispää tormiga tõuseb,
tormi kiirusel taub; tea, höle tuli ei kesta laua, tuisk ei tuuri,
sadu ei seisa, wälk ei wälta. Aga waata tamme kaswu!
Astu tema teel!

Andke oma lastele kõige päält keel (löne); sest sõna ära-
tab motct. Dcnzel.

Koolmeister, tea, et sa palju enam sellc läbi toimetad,
mis sa oled, kui selle läbi, mis sa tead. Kehr.

,,Öpetus ja eeskuju peawad koolis nii kokku sündima,
et üht töise asemele wöib panna." 5

Ühelgi õpetusel ei ole enam mõnu, kui elawal eeskujul.

Koolmeistri wooruste summa on armastus ja rõõmuline
meel. Seda õpin ma omas koolis. Kui ma öiete rõõmuli-
selt koolituppa astun, siis on mu koolilapsed inglid ja kõik
läheb hästi korda. Sailer.

Oige kaswatamise proow on lapse rõõmuline meel ja
awalik olemine. Schwarz.

Kurba meest ma sallin, aga ei iialgi kurba last. J. Paul.

,,Koolilaste ja koolmeistri röömus meel on hää kooli cluöhk."

Sõnakuulmine on kõige ülem woorus, lapse päii woorus,
kellest kõiki töist woorusi wöib kergeste kaswatada. Diestcrweg.

Sõnakuulmine on ülem kui ohwcr. Saamuel.

Väljaspoolne kooli-kord, koolilaste puhtus, waikus ja
haritud kombe on kooli sisemise hääduse märgid. Pestalozzi.
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Mitte asjade warjud (sõnad), waid asjad ise, kes meelte
paale möjuwad, peawad laste ette toodama. I lmsi waata-
misega ja näitamisega, mitte palja aruliku sönaseletamisega,
peab õpetus algama. Näitlikust õpetamisest aruneb teataw
teadus. Comenms.

Ärge tehke õppimist ja õpetamist lastele piinaks!

Midagi ei mõju laste kohta wähem, kui ähwardaminc
mis enne õhtut täide ci lähe. J . Paul.

Ole kitse laristamises ja tasumises!

Oige koolmeistri süda, silm ja körw ei ole üksi looli-
tuas tegew, waid la wäljaspool muretseb ta oma koolilaste
eest. Ratichms.

Pidage suu, hoidke körwad lahti ja tehke tööd! J . Zimse.

Paaris sul seisku su süda ja pää!
Iulgeste ütlen: Si is kool on sul haa.

Õnnelik koolmeister, kes oma töö palka südametunnis-
tuses otsib ja leiab. Kehr.

XII . Soome rahwa wanad sõnad.
Soome kcelcst: J . B e l g m a n u.

1. G i tegewal töö lõpe.
2. E i kantud wesi kaewus seisa.
8. Täna tuld, homme muld.
4. Kuused paukudes pölewad,

Hälbid kiideldes könniwad,
5. Kuule selle kuuse kohinat,

Kelle tüwile toetad.
«< Lendaw lind saab setugi, '

Magaja mitte midagi.
7. M i l l a l laisk saab teha tööd?

Talwel ei tohi, pikad ööd,
Suwel ei saagi woöle wööd,
Sügise tormab tuulehool,
Kewade wefi kõigel pool.
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8. Algus tööd elustab, lõpetuses seisab kiitus.
9. E i ai aita hädast ega oh päästa ohust.

10. Anna korrale liha, saad luud tagasi.
11 > Mida noorena õppisid, seda wanana tead.
12. E i sääse häält taewa kuulda.
13. Paha seda hoost joota, kelle käel tange ning pää ei painu.
14. Parem püü peus, kui taks oksal.
15. E i kaks köwa kiwi häid jahu tee.
16. Peremehe silm teeb hobuse lihawaks.
17. Peremehe jalg rammutab põllu.
18. Hiljukeste ilmub hää, aega mööda astub taunis.
19. Kes kuuske sihis silmas peab, fee kadakasse kõmistab.
20. Hää tõutus, kaks kät.

XIII. Päew jlNöö.

Öö ja päew sönutelesiwad töine töisega, kWb neist esimene
olnes. Tuline, hiilgaw päiksepoiss hakkas päme.

,,Waene, pime ema," ütles ta, ,,mis on ka sinul minu
aasade, minu elusa elu sarnane? M a äratan, mis sina oled
ara surmanud, jälle uue olemise tundmisele; mis sina nõdraks
oled teinud, teen mina erguks."

,,Aga kas antakse sulle selle eest tänu?" ütles alandlik
öö, kes oma pale oli warjuga katnud. ,,Kas ei pea mina
kosutama, mis sina oma tuhinaga oled wasttanud? Ja kudas
wöin ma seda töistte, kui et sind ara unustatakse? — Mina
selle wastu, jumalate ja inimeste ema, wötan köit. mis ma
sünnitasin, rahus oma hõlma; ni i pea kui mu riide palistust
puudutakse, unustab loik sind oma silmakirja töödega ja pää
wajub tasakeste alla. Ja siis losutan ja tarastan mina sü-
dant taewa kastega. Selle silma eest, tes sinu paistel iialgi
tacwa poole waadata ei wöinud, wötan mina, kes ise war-
jatud olen, warju ara ja lasen teda naha lugemata hulk
Päikesid, tähe-kujusid, uusi tähti, ja tunda uusi lootusi."

Praegu puutus sonuteleja päew öö riide palistust ja
waikuscs ning wästmuses langes tema ise öö kinm kaewd
hõlma Tema aga istus rahulikult oma tähcmantli sees,
tähckroon pääs ja palgelt paistis igawene rahu.
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XIV. Seedri-puu.
Üks seedri-puu kaswiS kuuskede wahel üles. Nemad

jagasiwad temaga wihma ja päiksepaistet. Ja tema kaswiS
kõrgeks, palju kõrgemaks, lui kuused ning waatas kaugele
ümberringi alla orgu.

Sääl ütlestwad kuuled: ,,Kas fee sinu tänu on, et sa
ennast kõrgemaks ajad, sina, kes sa mi wäikene olid, sina, keda
meie toitsime?"

Aga feedri-puu wastas: ,,Sonutelege sellega, tes mind kas.
wada käskis!"

Ja seedri ümber seisiwad kibuwitsa pöesad. Nende
wiha suutis põlema, kui nad teda nii suures wägewuses taewa
pale ees nägiwad seiswat ja hüüdsiwad: ,,Häda toredale, ta
kaswab üle määra!" Ja tui tuuled seedri-puu wägewaid
oksi kngutafiwad ning palsami lõhn terwet maad täitis, pöör-
siwad okkalised kibuwftsad ennast temast ära ja karjusiwad:
Häda ülemeelsel̂ ! Tema uhkus kõhiseb kui mere laene'. Hääwita
teda ära, sa tMva Püha!"

Ja kui nüüd tuliwad meremehed ja oma kirwe ta juuresse
loiwad, siis tõusis suur rõõmukisa:
,,Nonda käristab Issand uhket, mi ta alandab wägewat!"

Ja tema langes ning peksis kätki ja purustas pihuks roo
mustajaid oma wägewate okstega.

Ja tema langes ning hüüdis: ,,Ma olen seisnud ja saan
seisma!" Ning need mehed seadsiwad teda püsti mastiks oma
kuninga laewas, ja purjed paisustwad, laew lendas ning landis
warandust kokku kuninga warakambrisse.

XV. Laste lirjadest.
Lapsed on wanemate, lapsed on rahwa kõige ülem wara.

Iseäranis noor sugu on see pöld, kclle sees need waimu ja südame
harimise wilja-terad peawad idanema halkama, kaöwama, õit-
sema ja wilja tandma, mis meie korjame ja tema sisse kül-
wame. Iga rahwa noore soo sccs seisab selle rahwa tulewil;
nii seisab ka EeSti laste sees Eesti rahwa tulewik. Aga kus olelS
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neid wanemaid leida, kes mitte oma lastele tulusat tulewiktu ei
soowiks? E i kusagil. Wöiksime ka küsida: Kus leiame ühtisa
ehk ema ehk üleüldselt übt mõistlikku Eesti hinge, les mitte ka
oma rabwale hääd pärandust pärida ja tulusat tulewilku ei soo-
wiks? Jäl le: E i kusagil. Pal ju enam on wistitzte iga wanema
Ülem soow oma lastele, niisama ka iga rahwa-söbra soow oma
rahwale kõige paremat pärandust pärida jätta.

Aga missugusel wiisil saab see soow täidetud? Kostus:
Külwa oma laste sisse tulewilu tarwis puhas waimu ja südame
harimise w i l i ! S i i s on käes.

Niisugust puhast seemet on meie E. K. Selts jõudu mööda
oma ,,Toimetuste" läbi, mis enamistc kooliraamatud on, püüd-
nud külwajate kätte muretseda. Ja see püüd on tal oiete hästi
siginenud.

Aga hoolsad külmajad ei lepi üksi sellega, mis koolis nende
harimise ja hoidmise all seiöwale põllule idanema pannakse, waid
nemad püüawad esiteks poldu umbrohu seemnete eest, mida waen-
lane walmis on uisu sekla pilluma, hoida, töiseks ise uut seemet
juurde lisada (wöib olla, et mõni tera ci idanenud, sest et ta
wahest parajat kobta ei leidnud) ja kolmandaVUules tärkawat
orast käreda külma ja muude wastaliste i lmWnuutuste eest
kaitsta. See on üleüldselt ära seletatud:

Kooli töö üksi noore sugu südame ja waimu põllul ei mõju,
waid lodu peab ennast kooliga selle suurele tööle ühendama:
kool j a kõdu kä igu l a s t e kaswatamiscs ja koo l i tamises
käsi käes. Nagu mõistukõnes tähendasime, täiendagu, lisandagu
ja toetagu kõdu kooli õpetust, hoidku lapsi halwade eeskujude ja ropu
nalja ning ülcüldselt sõnade eest, mis ei sünni, mis lapse hörna
südant wöiwad ära rikkuda, mis koolis antud hääd õpetust ära
kautawad ja paha asemele panewad. I g a üks mõistlik isa ja
ema hoiab oma lapsi. kardetawate ja kahju saatjate asjade, ise-
äranis kahju saatjate raamatute eest, hoiab neid niisuguste suure-
mate inimestega ehk töiste lastega ümber käimast, lellelt nende
lapsed paha wöiwad õppida. Nad waliwad oma lastele hääd
raamatud raamatute hulgast. Sest nagu halwad seltsilised ja
kölbmatad raamatud lastele ütlemata suurt kahju wöiwad saata
ja koolis külwatud hääd seemet ära lämmatada, nii wöiwad
selle wastu hääd seltsilised ja kõlblikud kirjad ütlemata suurel
möedul terwct laste kaswatamisc ja koolitamise tööd toetada.

Ja et lastewancmad wöikstwab kirjadc wäärtolcmist, mis n vo
oma lastele lugemiseks tahawad kätte anda, tatsuda, olgu ncilc järel
>eisaw, mitme lastekaswataja läbi tolku seatud pecgrl juhatajaks.
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1. J u t u d .

Juttude püüd peab olema noorele lugejale üht pääpuh-
tuse-mötet kujulikult waimu silmade ette maalida ja
temale elust näitusi (kujusid) nii eesmärgiks kui ka wasta-
kaitsmiseks (hirmutamiseks) ette kända. Niisugused woorus-
kujud wöi wooruseesmärgid peawad toeste woorad olema, aga
ikka wöimise piiris seisma, s. o. ei pea mitte niisuguseid tegusid
inimestest rääkima, mis üksi wahest inglid wöiksiwad ilmutada,
aga mitte inimesed. Töiseks peawad hirmutuse-kujutused nii-
sugused olema, et nad toeste lapse südames põlgamist arata-
wad ja mitte wahest ka põlgamise wäärt töö järeletegemist.

La i ta on tõik need jutud ja jutu-raamatud, mis lapsele
üksi ajawiiteks on tirjutatud, mis lapse luuletuswoimu äri-
tawal jutustusel üle määra äntawad, mis meelepuhtuseta
kujusid lugejale eesmärgiks seawad ja hirmutawaid wöi pö-
lastawaid kujusid nõnda ette kannawad, et lapse sees põlga-
mise tundmuse asemel häämeele tundmus nende wastu uratatud
saab. Laita on ka kõik niisugused jutud, mis rikkust ja ilmalikku
auu tingimata^l woomse palgaks panewad, kui ta niisugused,
mille läbi isekus, kättemaksmise himu, edewus, kõrkus ja
sette sarnatsebveksitused kaswatatud ja kangustatud saawad.

As ja ta on niisugused jutud, mis küll muidu enne
nimetatuid nõudmisi täidawad, aga seesugust materjaali
igapäevasest elust wötawad, mille läbi mitte noorte lugejate
silmaring laiendatud ei saa.

2. A j a l o o d .

Need tahawad lapse waimu minewikuöse juhatada ja
neile saält sündmusi ja üksikuid kujutust wöi inimesi ette tuua.
Nende lugude jutustamise käsu peab pääle selle käsu, mis igalt
liht jutult nõutakse, ka weel olema olewiku parem arusaamine
ja sellest õpetuse wötmine tulewiku tarwis. Ajalugude jutus-
taja peab omad lood tö t mööda ja elawalt rääkima. Luuleta-
tud historia kujutused historialikkude juttude juures olgu nimelt
selle aja kujutuste sarnased, mille seest lugu on wöetud. Need
kujutused wöiwad sellepärast üksi oma aja mõtete piiris ilmuda.

3. T ü k i d g e o g r a f i a s t j a l o o d u s e s t .

Need tahawad lastele kujutusi loodusest ja rahwaste
elust ette kända ja selle läbi laste sees looduse märkamise
meelt ja inimeste elu tähelepanemist äratada. Nende tükkide
kirjutaja peab püüdma clawalt ja elustawalt jutustada, aga
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ta peab ikka toe põhja paale jääma, s. o. peab asju nönda
rääkima, nagu nad toeste ilmsi on. Looduse lood woiwad
ka juttudeks walatud saada (nagu see ,,Laste Kirjakogu"
I. andes on sündinud), aga siis on selle pääle waadata, et inimesed,
kellcst nendes ka ühtlasi räägitakse, asja ja aseme kohta sünniwad.

4. E n n e m u i s t s e d j u t u d .

Need tükib tahawad noore lugeja luuletuswöimu harida
ja teda selle eest kaitsta, et ta (laps) oma waimu mitte ise
walatud hirmutuse kujutustega ei täida, mis läbi kergelt eba-
usk ja kartus kaswatatud saamad. Nimelt räägitagu niisugusid
ennemuistseid juttusid, mis rahwaste muistsest ajast seletust
teewad, lapsele ilusaid üleilmalist ilmutusi ette toowad
ja teda awitawao ilma elu natuke lauliku wöi tuuliku maimus
waatama, mis läbi aga laps ei millgi kombel päris elust ei
Pea ara wöerutatud saama. Ennemuistaste juttude kujutused
Pealrad hingetundlikult spsychologia järele) toed ja ka ühtlasi
eluöpetufeks, iseäranis pärastpoolse wanaduse kohta, olema.

5. M a l m i d . ^
Nendes ilmutatakse mõistmata loomade töid

ja omadusi ja -tahetakse neile selle läbi clalMes kujude?
elutarkuse seadusi ja õpetusi anda. Aga seda õpetust peab noor
lugeja kõhe ise märkama ja mõistma, siis toob walm täielist tulu.

XVI. Tähtede waatel.
«. Piiriklwi.

Täbtega täidetud taewas end' ülewel wolwib,
j sil

g
poole ta waataja silmades nölwib;

Pilkane pimedus katab ja matab maailma,
Ükfi säält ülcwclt sirab mull walgust weel silma.
Waata ja tunne, mu süda! mis tlllsud sa põues?
Saal sinu kuld^nie hommik sul õndsamas
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