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I. Elu woi surm?

Kuues Mtiikk.

(Laetus.)

Wäga raske oli kuningal olnud õiglase Richardi iseenese
ohwerdamist wastu wötta ja oma päästjat ära salata, kuna
ometi tema ütelus, et ta Richard Will iami wend on, teda waugi-
wötmise eest oleks kaitsnud. See walus tundmus liigutas
ta südant, kui ratsamehed üle silla wälja söitsiwad, ja wcsi kippus
temale silmadesse.

,,OH!" hüüdis ta Will iami poole pöördes, ,,mina ei jõua
seda ara kannatada, — nad wiiwad teda wangi, wahest pää-
legi surma!"

,Mi t te kognni, armulisem herra!" ütles Will iam tröös-
tides. ,,Temalc ei tehta midagi, sest mitu kord sai punase-
kuue mehele öeldud, et waug minu wend on. Aga paulik jäi
isemeelselt oma arwamise juurde, waug olla meie kõige armu-
lisem kuningas. ,,Saatku tema siis," hüüdis ta roömsaste
naerdes, ,,oma kuningat kuuni Londoni: wäga ruttu lastakse
ta jälle lahti, sest ma ei usu mitte, et teda sääl wöi kusagil
mujal kuninga asemel wastu wöetakse!"

Will iam ütles seda nii usaldawalt ja roömsaste, et Kaarel
tahtmata ühes naeratama pidi, waenlaste pikanina pääle
mõteldes, mis nad oma cksitnse läbi wististe saiwad. Tema
^ida läks kergemaks ja mnre kadus.

Aga Karless ütles:
,,5ta minu aru käib meie wahwa kaitsejaga ühte, armu-

lisem hcrra! Päälik saab wähe auu oma saagi eest ja Richard
lastakse warsti lahti. — Aga teie," ütles ta tõsise häälega
edasi, ,,peate uute hädade päälc walmis olema, sest wististe
saab päälik selle pääle mõtlema, et Richard liig järele-andlik
wangiwötmisc juures oli. Tema saab sellest arwama, et
Richardil mõni iseäranis põhi seda teha oli ja umbes õiget
Põhja leidma. Ja siis saab Boscobel-House eestulewail paewil



ülcwest künni alla läbi otsitama, et päris kuningat wale
kuninga asemel tabada!"

Kuningas waatas nende uute hädade kuulutamise juures
mõtetes maha.

,,Töeste," ütles ta siis, ,,tcil on õigus, mu sõber! Wis-
tiste saab see süudima, mis teie targalikult ette ütlete. Wahest
ju möue tunni pärast tulewad ratsamehed tagasi, sellepärast
siit ära — aga kõhe! Aga kuhu pcau mina minema? M a
ei wöi edasi ega tagasi, sest kuhu miua waatan, sääl ou luaeu-
lased ees! Kas teie ci tea nönu anda, wahwa Wil l iam?"

Möisawalitseja mõtles järele. ,,Ma pean teile õigust
andma," ütles ta siis, ,,siia Voscobcl-House ci tohi teie mitte
kaua uaks jääda. Ja ometi ei tea ma teile suu lähedal ühtegi
pelgupaika nimetada, sest wüs penikoormat ümberringi ei ole
maja ega hoonet, kns teie aset wöiksitc leida. Üksi suured metsad
on Boscobel - Housi ümberkaudu. — Nced metsad," ütles ta
wäikse wahe järele, ,,on paksud ja mitmed köhad mäda põhjaga,
ni i et ratsamehed pääle ei pääse ja wöiksiwad häda ajal warju-
paigaks olla. Sellepärast on minu nöuu, armulisem herra,
teie anuate ennast mõneks ajaks metsa warju, kuuni teie kar-
tuseta Boscobclisse tagasi woita tu l la ! "

N i i wähe meelepäraline, kui see nöuu kuningale ka oli
mitmesuguste puuduste, raskuste ja kitsikuste pääle mõteldes,
mis metsas teda ootasiwad, siiski ei jäännd tal muud nonu
üle, kui oma kiunitust anda pääle selle, kui ka Karless oli
ütelnnd, et see ainus pääsmise nouu olla. Ohates lubas ta
walmis olla Karlessiga, — kes kõik r ist i kuuingaga koos
tahtis kända, — metsas aset wötma, künni ta saaks edasi
põgeneda. Häämeclega oleks ta Boscobelis lühikest sööma-
aega pidanud; aga kartus tagaajajate tagasitulemise pärast
käskis parem kaitsta kui kahetseda, enam hoida kui ojata.
Wil l iam muretses sellepärast, — tema abikaas oli ümmarda-
jatega seltsis ka põllule läinud — mis ta toidu nöuudest
kätte sai, jahikotti, ja läks wiitmata mõlemate wale-sulastega,
kellel omad tööriistad, kirwes ja saag ühes oliwad, läheda
metsa poole.

Boscobcli mõisa ümberkauduse metsa sees oli sell ajal
la i pr i i wäli. Üksi kesk wälja seisis ilmatu suur tamm, kelle
tüwe ligedal hallikas sirises ja kes oma wet wäikses ojakeses halja
rohtnde läbi metsa poolc saatis. See pnn wöis küll oma
600 aastat wana olla, aga siiski oliwad tema laiad oksad
wäga rohkes lehtede ehtes, mi et silm sisse waadata ei suur-



) Senna poole sammus William Pcndcrel, ja kui nad
puu juurde oliwad jõudnud, pidas ta kinni, et oma imeks-
panija kaasalistele pelgupaika tähendada.

,,Kas siia peame jääma?" küsis kuningas kahtlasclt enese
ümber waadates, — ,,siia wäli wälja paale, kus mitte ühte
pöösastki ei ole, mis meid häda korral kinniwötjate eest warjaks,
— kas see teie tõsine uöuu ou, William?"

,,Wististe, armulisem herra!" kostis William kindlaste.
Teie ci toimeta mitte targuti, sõber!" ütles ka Karlcss,

kes niisama, nagu kuuiugas, asjata enese ümber waatas, kus
see kõht peaks olema, mis neile warju wöiks anda. ,,See
wäli on nii paljas, nagu minu peu pesa, — niisama hästi
oleksime Boscobcli wärawa ees ehk maantee pääl woinuo warju
otsida kui siiu!"

Ja siiski arwan miua," ütles William kindla usaldusega,
,,et teie praegu kusagil paremat warju ei leia, kui selle puu
lehtede sees, kes teid niisama hästi waenlaste, kui ka wihma
ja külma eest kaitscb!"

Pääd raputatcs waatas kuningas üles puu pääle. ,,Puu
metsas," ütles ta, — ,,kui meie pelgupaik just puu peab olema,
— oleks mull palju armsam, kui see üksikult seisaw tamm, kes
meid wähe kaitseb, kui meid tema päält otsitakse!"

,,Wististe, armulisem hcrra, — ,,kui teid otsitakse!"
ütles William, sõnakese ,,km" pääle hästi rõhku pannes. ,,Aga
mina nsuu kindlaste, et metsas iga puu ja pöcsas läbi otsi-
takse, aga siin selle tamme pääl ci otsita teid m i t te , sest kecgi
ei saa kaugeltki arwama, et teie seda üksikut puud enesele war-
jupaigaks olete walinud!"

Kuningas waatas erkselt üles, — need sõnad, mis grahw
Derby Stourpordi köhal tema wastu oli rääkinud: ,,meie
Peame seda tegema, mis waenlased meist kõige wähem arwa-
wad," tuliwad temale nüüd meelde. Ju ott kord see õpetus
oina häädust katsc korral ilmutanud, juba ükskord oli ta selle
täitmise läbi raskest hädast pääsnnd. Selle pääle mõteldes
muutis tema arwamine Williami nöuu üle ja ta wastas:
,,Töeste, William, teie nöuu on wististe mõnus! — Mis teie
arwate, Karless?"

*) Eollc puuic anti pämst nimeks: Kuninga tamni." a^a ta lõppes pärast
ara, scst et kuninglikud senna ,,risti sõitma" lätsiwad (nagn mõned katoluklazed
Praegu lv^-l püha kohtadcsse) ning iga mees Inglase wüsil tükikese pnu t^orost
mälestnfcts knasa w'-ttis.



,,Mma arwan, — ma tunnistau seda häbiga — et
Will iami nouu taieste hää ja oige on!" kostis oberst. ,M ina
kõige wähem saaks, kui ma metsas mõnda pögeuenud järele
peaks otsima, wististe üksi paksu metsa läbi otsima, aga mil-
lalgi üksikult seiswat puud. Teeme sellepärast oma targa sobra
uöuu järele, toeste, see saab meie õnneks olema!"

,,Olgu uönda!" hüüdis kuuingas ja hakkas wiitmata puud
mööda üles ronima. Aga kõik ta katsed oliwad asjata, sest oma
hõlmaga ei ulatauud ta jämedat puud ümbert kiuui wotta ja köit
oksad oliwad liig kõrges. Saal laskis ennast Will iam puu
tüwe l igi ühe polwe pääle maha ja palus kuningat teda redeli
asemel tarwitada. Kuuiugas astns tema õlale ja püsti tõus-
tes tõstis ta kuninga ni i kõrgesse, knnui ta oksast kinni
ulatas wötma ja nõnda kergcste ennast üles tõmmata wöis.
Nõndasama aitas Will iam Karlessi pnu otsa. Wiimse kätte
andis ta ka lõppeks söögi-nöuud ja kirwe ning sae, et kui
häda öiete suur oleks, siis uemad ennast puuraiujaks wöiksiwad
nimetada, kcs puud kuiwist okstest puhastamas olla.

Kui uüüd Karless ja kuningas ülespoole oliwad rouiuud,
läks Will iam mitu korda ümber puu ringi ja katsns, tas ta
oma kaitsetawaid näha wms. Aga tema rahule olemiseks oli-
wad uccd taieste uägemata. Ta hüüdis nüüd tasakeste üles:

,,Kuulge weel seda, armulisem herra: Miua tulen wahetc
wahel siia teile toitu ja sõnumid tooma. Oma tulemist annan
ura igakord selle laulu esimest salmi lauldes, kellcMbi laulik
Bloudel kord kumuga Richard Löwisüda waugitoruiMeMeidis,
teada. Pange hästi söuu ja wiisi tähele!"

Ja suure häälega hakkas ta laulma, kuna ta ise ennast
üles näitas, nagu otsiks ta töhwu:

,,T5be tuli tungis ilma
Jätma maha jäädawalt,
Kippus kustutama silma;
Kaugelt külma
Kätt mu järel käredalt
Sirutas ju surm, miud wiia himukalt:
Sääl säras armu hella silm,
Surm lahkus, lahkeks muutis ilm."

,,Kui teie üksi seda salmi kuulete," algas William pärast
laulu esimese salmi lõppemist oma juhatust, ,,siis wöite julgeste
puu paalt maha tulla: olgu see teile täheks, et kõik asjad
korras on. Kui ma aga selle laulu toist salmi laulau, siis
olgu see teile manitsuseks, et kahekordset ettewaatmist tarwis



ou ja et teie mitte kogemata liigutamise läbi oma pelgupaika
ei awalda!"

Ja oma silmakirja tööd edasi toimetades hakkas ta uueste
laulma:

,,Söda sõudis, lahing jõudis,
Kitfik kaswis kibcdaks,
Rahe kombcl inöeku sõudis,
Surma nõudis;
Igast küljest hirmsamaks
Kaswis häda, käsi läks ju lödewaks:
Saal heljus neiu silma ees
Ja warsti olin wöidumees."

,,Kas saite taieste aru, armulisem herra?" küsis William
wiimaks, kui ta laulu lõpule oli jõudnud.

, , Iah!" anti tasakeste ülewelt wastuseks ja selle usaldu-
sega, et tagakiusatud kuningas esiotsa taieste warjatud oli,
läks auus põllumees kõdu tagasi.

Aga kuningas ja tema seltsiline katsusiwad nii hästi kui
wöimalik aset wötta, sest et nad, nagn ette oli arwata, kaue-
mat acga siia pidiwad korterisse jääma. Kuningas istus ratsu
oksa pääl, nii et ta selg wastu puud toetas ja ta käed töise
oksa pääl, mis ta rinna eest mööda käis, kinnitnst leidsiwad.
Nõnda oli ta köigcwähem mahakukkumise eest, kui ta wäsi-
mnsest magama uinus, hoitud. Karless istus niisama natukene
kõrgemal ja waatas hoolega läbi okste ümberringi, et kui ta
möuda ähwardajat häda märkaks, siis kohc kuningale seda teada
wöiks anda.

Tund läks tnnni järele aeglaselt mööda; päike wecres ju
lääne taewa serwas alla ja igatseja südamega ootasiwad mõle-
mad põgenejad Williami tagasitulemist, sest sönnmed, mis tema
töi, pidiwad otsust andma, kas nemad weel kanem siin halwa
aseme pääl pidiwad wiibima, wöi wöisiwad nad ööseks Vos-
eobelissc minna. A.ga päike kadus ja öö kuulutas oma tule-
mist widewiku ja ikka snnremaks kaswawa pimeduse läbi. I lma
asjata ootsiwad nad sobra tähendamise pääle. Kuninga röömus
lootus hakkas jälle kaduma. Senna juurde tuli weel joogi-
janu; süüa tal oli, aga juua ta ei saanud, ehk küll hallikas
puu juures wulises, sest ta ci usaldanud maha minna, esiteks
kartes, et teda keegi näha wöiks, töiseks, et ta ilma wöera.
abita puu otsa tagasi ci saanud. Juba oliwad nad kolmküm-
mendkuus tundi puu otsas olnud ja Kaarel kuus ruudi tulist
joogi-jänn kannatanud. Ta ei jõudnud enam joogi-jänule
wastu panna ja oli ju walmis oma aset maha jätma, kui



korraga ta seltsiline käe tagasi hoides tema öla pääle pani,
sest eemal oli parajastc laulu häält kuulda. Kuningas kuu-
latas rõõmuga lähemale tnlejat laulu häält. ,,See on Wi l -
l iam!" hõiskas ta, ,,ja toeste, ta laulab seda laulu, mis ta
tundemärgiks laulda lubas!"

,,Agaraste tahtis ta hakata maha rouima abi saatja
sõbrale wastu, — aga Karless hoidis teda tagasi.

,,Mitte ui i üle pää kaela, armulisem herra," sosistas
oberst temale korwa sisse, ,,kuulake cuue, m i s ta laulab!"

Kaarel kuulatas ja ehmatas. Selgcste kuulis ta nüüd
laulu sõnu, — see oli salm, mis neid et tewaatmisc le pidi
manitsema.

Ruttu tõmbas kuningas ja la, mida ta ju alama oksa
pääle oli pannud, tagasi ja ootas wäriscdes, mis edasi saaks
süudima. Mõni silmapilk pärast seda nägi ta lehtede wahelt
Williami wankri pääl soldatite wahel tükk maad eemal teed
mööda edasi söitwat. Soldatid näitsiwad tähele pannes laulu
päält kuulawat. Tamme puu lähedal algas William uut
salmi, järgmiste sõnadega:

,,Kade wiha, kaua juba,
Löwi, loites wantseb,
Kojaks kõle müüntuba,
Mingi luba!
Siiski paha põgeneb;
Ligi Blondel, truus ta huultelt koueleb:
Iäe lindlaks, silm wcel Suue näeb,
Pea tonn taba lahti laeb!"

Tuksuja südamega kuulas Kaarel o m a Bondeli lauge-
male kolawat laulu. Nüüd ta sai aru, mispärast Will iamil
siia maale woimata oli olnud neile appi jõuda. Wististe oli
sündinud, mis nemad ette oliwad arwanud: ratsamehed oliwad
Boscobelisse tagasi tnlnud ja tulemist takistanud. Siiski oli
wahwa mees wöimalikuks teinud temale, kui ka soldatite saa-
detusel, märku anda, ja nimelt tähendasiwad wiimse salmi
lopusöuad, mida ta mitu korda laulis, ligedat ärapäästmist.

Rööm ja magus lootus clustasiwad sellepärast kuninga
wäikest lootust ja ta imeteles Karlessiga seltsis oma sobra ja
kaitsja tarkust, et ta ka soldatite walwamise all temale ette-
waatmisc tähte ja troosti teadis anda.

M i l l wiisil see William Pcuderclil korda läks, seda saame
cestulewas päätükkis kuulda.



Seitsmes Mtiikk.

Nagu Karlcss ja William Pendcrcl öigcste oliwad arwa-
und, ci teeninud päälik Evans oma kuninga wangiwötmisega
suurt auu, keda ta auusas Richardis obcrst Kotsalile ette wns.
Enesc wabandamiscks rääkis päälik kõik, kudas see oli tulnud,
et ta metsawalitscja mangi wöttis. See äratas, iragu kuuingas
ja tema sobrad oliwad arwaund, obcrsti kahtlust, ja kiunitas
seda mõtet, et päris kuningas mõisa läbiotsimise ajal sääl oli,
et ta wahest Praegu sääl ehk kusagil mõisa ümberkaudu saaks
olema ja Boscobelisse tagasi saaks tulema, kui kardetaw häda
mööda näitas olewat. Kotsal tundis ka sest wiisist ja kombcst,
kudas Voscobeli mõisa walitseja ja te:ua wcnd wahest päälikut
Evansi eksitasiwad, et nendega iga päewase nöuudega, nagu
hirmutamisega, ähwardamiscga ehk ka wägiwallaga joonele ei
saanud. Tema wöttis sellepärast nöuuks kawaluft kanialuse
wastu tarwitada ja arwas sellepoolest Boscobeli möifa-walit-
sejast üle käiwat. Ta sõitis sellepärast ise ühe oma rügemendi
ratsasalga ecs-otsas Boscobelisse, natukene aega pärast seda,
kui William metsast knningat peitmast kõdu oli jõudnud.
Mõisa sai uucste läbi otsitud, aga ilma asjata. Kotsal näitas
ennast nii üles, nagu usuks ta nüüd taieste, et kuningat siin
ei ole ja sõitis oma soldatitega ära. Aga metsas, umbes paar
wersta tamme juurest, kus kuningas ja Karless peidus oliwad,
kaugcl, laskis ta kinni pidada ja mehi hobuste seljast maha
tulla. Ta tahtis siin öö hakatuseni oota ja siis Boscobelissc
tagasi minua ja mõisat uuestc läbi otsida. Ta lootis, et seni
William kuninga kõdu toob ja teda nõnda kergcstc kätte
wöiks saada.

Aga maailma walitseja walwas oma salwitud mehe üle,
sest üksi ühe õnnekaupa juhtumise läbi läks see kawalastc wälja
mõteldud uouu nurja.

William Pcudcrel, kcda Kotsali kawalus toeste eksitas,
läks pärast soldatite äramiuekut tamme juurde teele ja tahtis
kuuingat ja tema seltsilist suures röömus kõdu tagasi tuua,
sest ta arwas, et uüüd päälc kahekordsct maja läbiotsimist üsna
kartnscta wöib olla. Jn oli ta tamme lähedale jöuduud, kui
ta korraga hobuste hirnumist kunlis. Ta teadis, et mõisa
hobused ju tallis oliwad ja et ümberkaudu ligidal hoonid ja
elutust ci oluud. Selleparast wöörastas teda see hobuste hir-
numine nii, et ta ettcwaatlikult senna poole waatama tõttas,



10

kust poolt hirnumine tul i . Ta leidis ehmatades soldatite-salga
ja silmapilk oli tal Kortsali kawalns selge. Rnttn läks ta
kõdu ja käskis wärawa silla üles tõmmata ja heitis töiste
majalistega, kes kõik tööst wäga wäsinud oliwad, magama.

Umbes tnnd aega pärast seda tul i Kotsal, nagu Will iam
oli arwanud, wärawa ette. Oma suureks rõõmuks nägi ta
silla ülestömmatnd olewat. Ta arwas, et see wahe ajal mõi-
sasse tulnnd kuninga kaitsmiscks oli sündinud. Nüüd arwas
tema kuningliku jahilooma loksus olewat.

Ta seadis mõisa ümber wahid wälja, et kccgi ei pidcmud
ära pääsema ja laskis siis äkiste ja wäga waljuste kella helis-
tada. Alles tüki aja pärast tul i üks mõisa sulane ja küsis
kaunis käredalt, mis niisugune kära tähendada. Niisama käre-
dalt wastas oberst, et kutsugu ta silmapilk walitseja senna ja
lasku wäraw lahti teha. Sulane täitis pahaselt käskn ja pea
seisis woodist wälja kutsutud walitseja obersti ees. Jämedalt
andis ta Williamile oma tulemise põhja teada ja nõudis ära-
peidctud kuninga wäljaandmist. Rahuliselt kinnitas William,
et see wöimata olewat, sest kuningat ei olla^nüüd niisama wähe
kui esimese läbi otsimesc ajal siin.

,,Olgn siis,„ sina häbemata talupoeg!" hüüdis obcrst,
,,meie tahame wähe sinu maja, küünisid, tallisid läbi otsida,
sest mina, oberst Richard Kotsal, ütlen: Kar l Stuart on siin,
ma tean seda toeste! Aga seda.ma sulle ütlen, sina äraandja."
ütles ta ähwardadcs edasi, ,,kui meie teda siit leiame, siis lasen
ma sind hauutada, sind ja su terwet maja rahwast!"

William ei wastanud selle Pääle muud, kui et ta ölasid
kergitas. Si is kutsus ta kclla läbi kõik mõisa rahwa obcrsti
käsu pääle kokku, kes iga üht üksikult enesest mööda laskis
minna, et näha saaks, kas mitte kumngat, keda ta palest pa-
lesse tundis, nende hulgas ci oluud. Ka ise nacstcrahwast ci
jätnud ta tunnistamata, sest tema aru järele oli wöimalik, et
kuningas enesele tüdruku riided selga oli pannud. Aga kõik
oli asjata. Ka ähwardaw nöndmwe ja tagapärimine maja
rahwa käest ci awitanud: keegi ci ütelnnd midagi pögenennd
kuningast teadwat, weel wähcm teda näinud olewat.

Aga Kotsal ei usaldanud siiski. Ta laskis uueste terwe
mõisa läbi otsida. Aga ehk see küll kõige suurema hoolega
sündis: kusagil ei oluud otsitawa jälgi leida.

Oberst oli tüliwihane selle nueste asjata uähtud waewa
üle. Ta käskis soldatid mõisas korterit wötta, iga üht, kus ta
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aset leiab. Wahtidele silla pääl andis ta käsku iga üht tnlc-
jat küll sisse, aga kedagi wälja lasta.

Sell wiisil arwas Kotsal kuningat kätte saawat, sest ta
arwas, et kui kuningas kusagil metsas marjul on, siis ta kas
öösel wöi ka töisel päcwal saaks mõisasse tulema ja nõnda
löksn langema.

Selle kange käsn wastn pani William mehe wiisi, sest
tema pere pidada tööta seisma ja lõikus olla kokku panna.
Aga tcma wastupanemine ci awitanud midagi.

Ni i pidi möisawaliiseja omas majas nagn wangis istuma.
Mhtawalt oli ta üsna rahul, aga hirmuga mõtles ta selle
pääle, et kuningas wahest pikka aega tagasi saaks tulema. Ta
mõtles sellepärast scllepääle, kudas ta kuningale tähte wöiks
anda, et häda kardctaw on. Wiimaks leidis ta ühe nöuu,
kellcst ta kõige cnnema lootis asja saawat. See nöuu oli liig
julge, aga ta pidi korda saadetud saama, sest tcma küljes seisis
kuninga elu ehk surm.

Tcma laskis ennast obersti ette wiia ja palus luba ühe
jan soldatite saadetusel linna soita söögi nöuusid ostma, scst ta
ci wöinud teada, et niipaljn wöcraid majasse saada tulema, et
siis warcmalt kõik malmis oleks muretseda wöinud. Kotsal
nägi ära, et Williamil õigus oli, ja et ta soldatite kaasas
palus sõita, sellepärast ei mõistnud ta midagi paha karta ning
andis temale söilmiscks luba. Kaasalistcks andis ta temale
neli soldatit, kes mitte silmapilguks Williami körwalt ei tohti-
nud lahkuda. Ja natukese aja Pärast wuriscs kähe hobuse
wanger nimetatud wiie mchcga üle silla.

Pca oli ostctud, mis tanvis ja rõõmsal meelel söitsiwad
kõik kõdu poole. Inba hakkas ohtu ligi jõudma, sellepärast
küsis William soldatitelt nöuu, kas nad mitte lühemat mctsa-
tccd ci pidanud sõitma, kus wähcm tolmu ja wilum sõita oleks.
Soldatid oliwad selle poolt. Niisama ci olnud neil ka midagi
selle wastu, et lahke percmccs ostetud nöuudc hulgast tugcwa
Pudeli wälja wöttis ja säält neid laskis rüübata. Nüüd tuli
Williami enese kätte kord. Naerdes tõstis ta pudeli kõrgesse,
laulis ühe lustilise joomalaulu ja jöi siis hää söönm.

,,Andke audeks," ütles ta siis pudelit jälle oma körwas-
istuja kätte ulatatcs, ,,ma ci mõtelnud mitte, et tctle niisugu-
sed laulud mcele järclc ci ole. Aga ärge pauge pahaks, mulle
maitseb joodaw wiin wccl ükskord nii suupärast, kui ma mõne
lustilise lanln senna jnurdc löön!"



,,OH, tühja ka," wastasiwad soldaüd, ,,meie ei pea seda
sugugi nii suureks patuks, kui keegi mouc söömu haäd joooawat
wiina wötab ehk möue ilusa laulu laulab. Ärgc laske enuast
eksitada ja laulge nii palju kui süda lustib!"

William ci lasknud seda cuesele kaks korda ütelda, waid
hakkas alustatud jooma laulu töist ja wiimaks kolmandat salmi
laulma. Laul oli wäga soldatite meele järele.

,,Teil on õigus, sõber," ütles üks soldat, ,,töeste, niisugust
lustilist laulu kuuldes maitseb wiin pareminc!"

Neude sõnadega pani ta pudeli suu äärde ja wöttis tubli
lonksu.

,,Kas teil niisugnsid laulusid weel enam tagawaraks on?"
küsis nüüd kolmas soldat, kellc kätte naaber pudeli oli annud.

,,Nii palju kui soowitc, üks ilusam kui töine!" wastas
William naerdes.

,,Laulge siis, sõber!" ütles neljas soldat, kui ta ka töiste
wiisil pudelit oli musutauud. ,,Aga enne wötke keele kastet!"

I lma wiitmata täitis William nõudmist ja algas jälle
uut laulu, mida soldatid niisama hää meelega kuulsiwad, kui
esimest.

,,Teic olete lustiline seltsimees, sõber!" ütles Williami
körwal istuja jälle. ,,Teid peame elada laskma. Elagu
möisawalitseja!"

Ta tõstis selle Pääle jälle pudelit ja niisutas oma keelt.
,,Laulge, mees!" hüüdis töine naaber, ,,töestc ma wöiks

terwet päewa päält kuulata!"
,,Iah, laulge!" palusiwad ka töised soldatid ja üks lisas

juurde: ,,Iumal anna pattu andeks, aga teie laul on mulle
enam meele järele, kui kõige ilusam Taaweti patukahetse-
mise laul ! "

Kõik naersiwad seltsimehe toore ualja üle ja William ei
olnud muidugi mõista wiimane. Aga siis laskis ta hobust
sammu käia, sest wahe ajal oliwad nad kuninga-tammc lähedale
jõudnud.

,,Kuulkc, wahwad naabrid!" ütles William, ,,nüüd lanlan
ma teile oma kõige ilusama laulu ette, mida mulle mu wend
Thomas — Jumal ülendagu ta hinge — õpetas. Ta oli
tubli, wahwa soldat, nagu teie olete, ja langes isamaa eest
wöideldcs. Aga see laul, mis ta mulle õpetas, on seesama, mida
laulik Blondel oma kuninga wangitorni ülesleidmiseks laulis.
Kas teate seda lugu?"



,,Ei, sõber!" oli wastus, ^jutustage seda meile!" Lühi-
keste söuadega rääkis nüüd kalual William tutwat lugu, mis
Inglis kuningaga sRichard Löwisüdaga) oli siiudinud, kui ta
ristisöidult Palestiina maalt oli tagasi tulnud. Ta oli sääl
Austria hertsogit Leopoldi nii raskeste pahandanud, et see teda,
kui ta tagasi tulles paljalt ühe teendriga wöera nime all läbi
Saksamaa kõdu tahtis minna, — sest wcnd oli tema wastu
ülestõusnud ja mässamist tõstnud ning rutt oli temal selle-
pärast taga, — kinni laskis wötta ja kättetasumiseks wangi
panna. Juba oli ta kuude kaupa waugis olnud ja sõnum oli
ka ju Inglismaale tunginud. ,,Sääl" — nii jutustas Wil-
liam — ,,läks kuninga sõber, laulik Vlondel, teele kuningat
otsima ja laulis kõikide Austriamaa losside ees üht laulu, mis
kuningas Richard oli teinud ja mida tema üksi, pääle Blondcli,
tundis. Ta lootis, et kuningas laulu kuuldes temale wastust
saaks audina ja nõnda oma wangikohta teadustama. Nii
jõudis ta ühel päewal üksiku ja päratu kõrge kalju otsas seiswa
Trifelsi lossi ette ja hakkas järgmist laulu laulma."

Ja walju häälega laulis William seda salmi, mis ta
oma ligcnemise täheks oli annnd.

,,Sellc salmi pääle," — jutustas William köwaste tuk-
suja südamega edasi, sest nad oliwad otse tamme köhale jõud-
nud, — ,,jäi Blondel knulatama. Waata, sääl kõlas korraga
lossi seest laulu töine salm wastuscks.

Ja jälle hakkas William laulma ning nimelt seda salmi,
mis kuningale ettewaatmisc täheks oli antud.

,,Nüüd," — jutustas William edasi — ,,teadis truu
Vlondel küllalt: tema lanln päälc ei wöinnd keegi muu was-
tata, kui kuningas. Rõõmust täidetud südamega laulis ta
kolmanda salmi jnnrdc, mis kuningale teada andis, et ta tema
wastust oli knulnud ja pea abi saatma saaks."

Ja William lantis seda kolmandat salmi, mis tammc-
warjus kuningale nii suurt troosti saatis.

Sügawastc hinge tõmmates rääkis nüüd William loo
lõpetuseni, kudas Richard Inglismaa würstide ja lordide läbi
wiimaks lahti oli päästetud, lellele Vlondel kuninga wangi-
kohta oli teada annnd.

,,Sce oli mehine töö, mis Blondcl tegil" hüüdis üks
soldat, ,,ja toeste see Richard Löwisüda laul on kõige ilnsam,
mis teie lanlsitc!"

,,Kas pole n i i ! " wastas William naerdes. ,,Aga mina
ei laulnud seda laulu ka iial nii hää meelega, uagn täna, sest
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nälgi" — lljas ta kahc - poolise tähendamise juurde — ,,ei
laulnud uia seda laulu körwade ees, kes armsamaste teda olek-
siwad kuulnud, kui need, kes teda kuulsiwad!"

,,Teie peate seda mulle õpetama, sõber!" ütles üks
soldat.

,,Wäga hää meelega! wastas Will iam Pcndcrel.
Nende sõnadega andis ta hobustele piitsa ja mõne minuti

pärast wurises wanger üle Boscobeli mõisa wärawa-silla.

Kaheksas M t l i k l .

Weel järgmist päewa pidi kuningas ja Karless onia war-
jupaigas wiibima, sest oberst Kotsal laskis wiimaks, kui ta
kaks päewa Boscobelis oli ootuud, wastu õhtut hobused sadu-
lasse panna, ja sõitis ära. Ta usaldas nüüd taieste, et kuniugat
siin mõisa lähedal ci olnud.

Aga William Penderel ei läinud mitte kõhe kumuga
pelgupaiga juurde, waid ta läks salaja ratsameeste järele ja
waatas, kas nad ka toeste ära lähewad. Alles siis, kui ta
seda nägi, jooksis ta tamme juurde ja ütles kuningale, et ta
kartuseta Boscobelisse tagasi tulla wöioa.

Meie wöime arm ata, kui suure rõõmuga kuuiugas seda
sönumet kuulis. Kolm täit päewa ja kaks ööd oli ta pidanud
tamme otsas istuma ja ainult üks kord — minewal ööl —
oli ta jänu-hädas maha julgenud minna jooma. Obersti abil
oli küll tema puu otsa tagasi saauud, aga Karless ise ei saa-
nud.miski kombel üles ja pidi ühe puu otsas metsa ääres warju
otsima, mi et kuningas wiimsed kakskümmend neli tuudi üksi
tamme otsas oli.

Kuninga terwe keha oli nagn pnruks pekstud, kui ta
Wil l iami märgiandmise paale puu otsast maha tu l i . Nagu
alwatud ja kangcks jäänud wedas ta ennast obersti käe pääle
toetades Boscobclisse, kus ta puhkamist lootis leidwat. Onne-
likult jöudsiwad öösised rändajad nägemata mõisasse, sest et
William kõik maja rahwa oli magama saatnud ja silla alla
jätnud. Tuas wöttis Will iami abikaasa kuninga auupaklikult
wastu.

Kaarel ja Karless kosutasiwad kõige päält oma teha
walmisseiswa söögi laua ääres ja heitsiwad siis puhkama —
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kuningas esimest korda pärast õnnetumat Worccsterilahcugi päewa
— sängi.

Suurest wäsmmsest hoolimata ärkas Kaarel töisel hommi-
kul wara üles ja kärsitu loomuga, nagu ta oli, pöörsiwad
kõhe ka ta mõtted põgenemise uöuu pääle, mis ta oberstiga
puu pääl oli kokku kõnelenud. Ta äratas obersti üles, kes
säälsamas tuas magas ja küsis tema uöuu. Aga oberst soo-
wis, et tema seda asja niisama truu kui targa majaperemehe
hooleks auuaks toimetada. Kaarel oli sellega rahul ja walit-
seja kutsuti uöuupidamisest osa wötma.

William mõtles natuke aega ette räägitud põgenemise
plaani üle järele, ja — raputas siis tõsiselt pääd. Ta ütles
wöimata olewat üle Bentley ja Severni jöe minna, sest kõik
sillad ja ülekäimise köhad olewat wahi all ja salaja üle saada
ci minna sellepärast korda. Awalikult ci wöida nad ka sillast
üle minna, sest igal pool nouetawat passi, kelle paal passi-
kandja wälimme knju karwa pealt pidada teada antud olema,
ehk kui seda ei olla, wöetawat kohc waugi.

Kurwalt ja troostita waatas kuningas maha. Ta ei
tahtnud seda plaani körwale jätta, kclle üle ta nii kaua oli
järele mötelnnd ja kes ka siiski õnneks wöiks minna. Agar
julgus oli pääle selle enam noore knninga meele järele, kui
pikaline wiiwitamine. Ta arwas sellepärast oma nöuu järele
teha, sest et töist nöuu ei olewat.

Aga kumuga suureks imekspanemiseks andis nüüd kartu-
stta oberst, kes muidu igale hädale julgcste silma waatas,
nöuu, oma plaani maha jätta, s. o. põhja poole Bcntely linna
oberst Lane juurde minua. Kui Scverui jõest kuuiugal wöi-
mata olla üle saada, siis ci olcwat see sellepärast mitte oberstil
wöimata; ei wöida kuningas obcrsti jnurde minna, kes kcelda
oberstit kuninga juurde tulla. Niisama pidada see nöuu põhja
Poole Shotimaale põgeneda maha jäctluna, waid selle asemel
pidada tatsutama lõuna poole saada ja Prantsusmaale
Põgeneda.

Knningas Kaarel löi enese otsa ette. ,,Kus mu meel
oli, et mnlle see nöu ei tulnud!" hüüdis ta. ,,Iah, toeste,
nii läheb! Karless, teie päästate töist korda minu elu!"

Kõhe palus ta Williami Penderelit Bentleysse oberst
Lane junrde soita temaga põgenemise plaani kokku rääkima.

Hää meelega oli truu talumeees seda walmis tegema.
Pool tuudi pärast seda wurises Williami waugcr Evelyni

linna poole. Siit muretses William euescle passi Severni jöe



üle sõitmiseks ja oli ju löuue ajal Bentley linnas Lane majas.
Kui ta Karlessi nime oli nilnetannd ja ütelnnd, ct tal tema
nimel tähtsaid asju olla toimetada, lasti teda Lane ette. Oberst
wöttis lihtsat talumeest wastu — omas haige-tuas, sest ta oli
woodis ja haige. Siiski jutustas William temale tcrwet lugu,
mis wnmastel mööda läinud päewadcl oli süudiuud, mis loo-
tust tema päälc olla pandud ja et kuuingas temalt päästmise
abi oodata.

Lane kuulas truu talumehe kõne imeks pannes ja tähele-
panemisega päält, aga ohkas walusaste, kui kuulis, missugusel
kombcl kuningas tema abi paluda. ,,Oh!" hüüdis ta, ,,kui
wäga kahetsen mina, et ma mitte ise ei wöi oma tapetud
kuninga pojale oma truudust tuuuistada ja temaga reisi pääl
kaasas käia! Aga ikka peab tema soow minule käsk olema, mis
täidetnd peab saama, kui ka mitte sell wiisil, nagu tema
soowib!"

Nende sõnadega helistas haige enese körwal seiswat kella.
Warsti astus noor jumekas, umbes kaheksatoistknmne aastane
tütarlaps tuppa, keda kõhe näust ära wöis tunda, et ta obersti
tütar oli. Ta kummardas terwitades woera poole ja astus
siis isa sängi ette ning kuulas järele, mis ta soowis.

Oberst wöttis tütre käest kiuni ja ütles: ,,Mu laps!
kuningas, meie kõige armulisem isaud ja walitscja, on pögenc-
misc pääl ja selle truu mehe juures sala warjus. Tema waen-
lascd otsiwad teda taga. Ainns pääsemise nouu on, et ta
tccndri riides minu seltsis lõuna poole reisiks, kust ta laewaga
Prantsusmaale loodab pääseda. Aga et ma haige olen, siis
ähwardab see nöuu nurja minna. Mis peab sinu arwamise
järele sündima?"

,,Teie asemele, armas isa, peab kcegi mun, pean mina
seda reisi ette wotma!" wastas neiu hiilgwail silmil.

Oberst andis naeratades pääga oma rahulolemist tunda.
,,Ma ei ootnuo sinult töist wastust, armas Iauc," ütles ta,
,,ja olen su nöuuga taieste rahul. Aga ma ci taha sulle salata,
et see reis wäga kardetaw on: kui kuningat ara tuntakse, siis
oled sina kadunud!"

Iaue ehmatas wähe, aga ütles warsti: ,,Mul oleks teist
wäga kahju, armsam isa, kui teie oma ainust last kautaksite.
Siiski ci pea kartus mind tagasi hoidma oma kohut täitmast!"

,,Iumal saab sinuga olema," andis isa wastuseks, ,,ja
tema onnistus saab sind saatma!"
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Siis pööris ta ennast Williami poole, kes selle jutu wahel
sängi ääres oli scisnnd. ,,Teie kuulete, sõber, et mu tütar
walmis on kuninga päästmiseks minu asemel reisi ette wötma.
Minge sellepärast tagasi ja andke minu armulisele isandale
teada: Wecl täna muretsetakse passid ja muud tarwilised asjad
reisimiseks, nii et ta homme hommiku wara wöib sõita. Ette-
waatmise pärast ei pea ta mitte Boscobelisse ega senna ümber-
kaudu minema, kns kuningat igalt poolt otsitakse, waid ta sõi-
dab Moseleysse, mis Birminghami lähedal seisab. Sääl,
minn kasnwenna Whitcgravc majas saab ta kuuingat ootama.
Moselcyst reisiwad nad siis Norton-Honsi, Bristoli lähedale,
minn õemehe Nortoni juurde. Ja sääl wöib kuningas ker-
gestc laewa leida, mis tcda warju wnb. — Minge nüüd, sõber,
ja andke seda kuningale mu kõige alandlikuma tcrwise soowi-
mistega teada!"

Selle otsusega läks William Pendercl kõdu poole ja sai
wastu õhtut Boscobclisse, kus ta sõnum häämeelega wastu
wöeti. Warsti pidas kuningas sõpradega nöuu, kudas ta tüli-
tamata Moselcysse saaks. Senna tänna läbirääkimise järele
ühendasiwad nad ennast wiimaks selle nönusse, läbi ööd sala
teid mööda kuuni Moscley linnakeseni, mis umbes 20 wcrsta
säält kangcl oli, käia.

Selle otsuse pääle läksiwad kõik kolm sala keskööl teele.
Et kuuinga jalad wecl endistest käikidest üsna terweks ei olnnd
saannd, siis pani William ühe tööhobuse sadulasse, kellel küll
mitte kumuga hobuse wälimist kuju ci olnud, aga kes siiski
wäga hästi sõitis ja kumuga praeguse wälimise kohta sünnis.
Tema oli enesele öiete näru riided selga pannud, nii et teda
küll kccgi ci wöinud ära tunda.

I lma äparduscta jöudsiwad nad Moseleysse. Whitcgrave
wöttis kuuinga kõige alandlikumalt wastu, sest wend oli käsk>
jalalt ju kirja seuua saatnnd, kellc läbi teada oli autud, mis-
sugune sunr wöeras tal oodata oli. Whitegrave juhatas
kuninga körwalissc tämbrisse, kus ta tcda kirjaga ühes saadetud
tecnrs ülikonda palus selga panna. Kaarel pani ruttu uued
riided selga ja jättis siis oma siia maalse seltsilise oberst
Karlessi jumalaga. See ci tahtuud kuninga nöuu pääle mitte
temaga ühes põgeneda. Ta ütles: ,,Kaht põgenejat on ikka
kergcm kätte saada, kui üht. Miuge Jumalaga, armulisem
hcrra! Kui see tema tahtmine on, küll ta siis ka mind päästab,
kui mitte, siis tahan ma oma kuningale wannutnd truudust
oma werega kinuitada!"
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Sügawastc liigutatud sulus kuningas oma wahwa ohwit-
seri rinna wastu ja ütles, et ta paremail päewil loota teda
jälle näha ja siis tema truudust kohuse järele tasuda. *) N i i -
sama südamelikult jättis ta Williami Jumalaga. Ka teda
rõhus ta oma rinna wastn ja ütles silmameega: ,,Ei iialgi
taha ma unustada, uus tänu ma teile wölgu olen. Wiige
õiglasele Richardile palju termist ja ütelge, et ma kord talle
loodan tasuda, mis ta minu pärast kannatas!"

Ohtu, nagu kokku oli räägitud, jõudis preili Jane Lane
Moselysse. Rõõmuga wöttis kõhe kuningas tua poisi teenis-
tuse enese paale ja ruttas uoore preilile wastu teda hobuse
seljast maha aitama. I l u s preili mõistis oma köhalt niisama
hästi käskija olla, nagu kuningas käsualune. Ta wiskas to> >
oalt waljad tema kätte nagu igapääwase palgatud sulasele.
Aga pärast tuas, kus wöcraid maarjaid juures ci oluud, muu-
tis ta oma ülespidamist noore würsti wastu. Sügawaste
kummardades tunnistas ta oma röömu üles, et ta omalt poolt
ka kõrgest auustatud kumuga päästmiseks wöida ligi aidata.
Auupaklikult wöttis Kaarel noore preili käe kiuni ja andis
suud ning ütles selle aja natuke üleliig auuaudmise pruugi
järele: ,,Uskuge mind, ilus preili, sell korral tänan ma saa-
tust, et ma tuapoisi teenistust olen sunnitud silmakirjaks
pidama. Teie wastu ci ole see mul mitte raske ja ma kahet-
sen üksi, et tma mõne päewa järel enam ei saa wöima olla,
mis ma toeste olen: Teie alandlik ja tänulik teender!"

Töisel hommikul wara läksiwad reisijad Nortoni mõisasse
teele. Kuningal oli hall kuub ja loest seljas ja niisamasugust
kirja püksid jalas. Ta sõitis tulise hobuse seljas ees. Umbes
kakskümmend sammu selle aja pruugi järele tema taga sõitis
Lane preili ühe kammcrneitsiga ja tallmeistriga ja jälle kaks-
kümmend sammu nende taga sõitis üks Päris teener, kes nii-
sama riidis oli nagu kuningas ja kes reisi tarwiduste ja hobuste
cest muretses.

Iseäranis esimesel päewal oli kinuiwörmise kartus kunin-
gal suur, sest nende tee läks wäga Worcesteri ligidalt mööda,
kus ikka alles üks jagu wöidurikkast soawäest laagris oli. Iga

' ) Oberst Karlcfs leidis tccd ja nouu Londonisse ja säält Hollandi maale
põgeneda. Kuningas Kaarel tustis teda pärast oma tagasitulemist mõisniku sei-
susse ja andis temale tore wapi: Nime ,,Carlos" al seisis tamm, kcllc üle puuane
ristjoon seisis, kes kolm kuninga krooni kandis; wapi ehteks oli tamme lehtedest
wamnk ja mvct ning walitsusc kepp, Andrease risti wiisil kottu pandud.
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silmapilk pidasiwad Lanc preilit wälja seatud wahid kinni ja
waatasiwad tema passi. Aga kõik oli korras ja eessõitjat tee-
uert ci pannud keegi tähele, kes John Potteri nime all passi
pääle oli üles tähendatud. Õnnelikult jöudsiwad nad esiinese
päewa õhtul Beffordi, töisel päewal Gloucestcrisse ja kolman-
damal päewal reisi - lõpule, Nortoni mõisa. Warsti andis
preili Jane saladnst maja peremehele teada, kes kuningat lah-
tiste kätega ja suure auupakkumisega wastu wottis. Kuuingas
pidi ikka teenri nime kandma. Aga temale anti mõisa pere-
mehe majas ise tuba, et ta peremehe perega nägemata kokku
wois saada, sest teda öeldi haige olewat. Nortoui herra ise
ruttas weel scllsamal päewal Briscoli linna ja tatsus mõnda
laewa leida, kcs põgenejat Prantsuse maale wiiks. Aga kõik
ta waew oli asjata. Kromwclli käsk oli kauge; ükski lacw ei
tohtinnd läbi otsimata sadamast wälja minna ja sellepärast ei
usaldauud kccgi lacwa kippcr sala ka suure maksu eest põgene-
jat kaasa wötta. Ka mitte ühte kalalootsikn pioajatki ta ei
leidnud, kes oleks julgenud kuningat pääle wötta ja kaugemale
mere Pääle sõita, kust siis wast mõni Prantsuse- ehk Hollaudi
maale purjetaw laew teda oleks pääle wötnud. Tall ei
jäänud muud nöuu, kui kahepäewasc katsumise järele jälle kõdu
tagasi sõita.

Kurwalr kuulis kuningas seda sönnmct ja nägi oma nii
häste wälja arwatud plaani luhta minewat. Ta nöuu oli
otsas. Nortoni herra ja proua püüdsiwad kuuiugat trööstida
ja palusiwad teda mõni nädal wöi kuu ueude juures kanna-
tada, sest igaweste ei saada Kromwelli käsk tuurima ja pärast
poole wöida nemad mõnda laewa leida. Aga noor kärsitu
kuningas ei tahtuud seda nöuu kuulda. Ta tahtis jälle reisi-
keppi kätte wötta ja lõuna poole põgeneda, kust ta arapääseda
lootis. Asjata püüdsiwad Nortoui herra ja proua temale
selgeks teha, et lönna Pool niisama wähe pääsemise lootnst oli
kui' siin, sest et ka sääl ranna ääres seesama .Kromwelli käsk
niaksis. Aga Kaarel ei annud järele. Sääl lubas Laane
Preili kuninga nöunlc appi tulla. Ta tahtis teda Shcrborne
lähedal seiswa Trenti lossi saata, kclle peremees Windham ta
isa sõber oli. Röömnga wottis Kaarel seda pakkumist wastu
ja ju töisel päewal oliwad kõik eudisel wiisil teel. Kähe päewa
Pärast jöudsiwad nad pärale. Windhami herra wottis knninga
lahkeste wastu ja töutas temale oma abi. Ta seadis oma
tugcwa poja nende sõnadega kuninga ette: ,,Armuliscm herra,
kolm minn poegadest on ju kuninga eest langenud, — see siin

2"
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on wiimne Windham. Aga siiski näete teie teda walmis ole-
wat, nagu ta wennad, oma cln knninga eest jätma. I i a l ei
jäta üks Windham oma kuninga krooni maha, kui ta ka paljalt
weel juuksckarwa kulles rippnb!"

Päew pärast seda jättis Lanc preili kuninga Jumalaga.
Liigutatud südamega tänas kuuingas uoort tütarlast tema
julguse ja waewa ja ise-cnese ärasalgamise eest, sest kui kunin-
gas oleks ära tuutud, siis oleks ka tema wististe surma saa-
nud. Mi l la lg i ei saada ta — ni i töutas kuningas — teda
ära unustama. ,,Iääge Jumalaga," lõpetas Kaarcl, kui ära-
punastaw tütarlaps sügawaste kummardades tuast oli walja
nünemas, ,,tallis preili, jääge tcrweks ja wötke seda teadust
enc'ega kaasa, et kui minu jalg kaitseja Prantsusmaa piunale
peaks" astuma, siis selle pääsemise juures kõige päält teie osa-
line olete. Jääge südamest Issmalaga — kunui töiue töist
önnelikumail päcwil jälle näeme!"

Palawa önnesoowimistcga kuninga päästmiseks jättis
wahwa neitsi Trcnti lossi maha ja sõitis kõige päält Nortoni
mõisa tagasi. S i i t läks ta mönc päewa parast kodnpoole
teele. Ja et kecgi tema ratsulist tagasi minemist imeks ei
paneks, andis ta põhjaks, et isa korraga wäga raskcste haigeks
olla jäänud. Teda lasti keelmata oma teed käia ja neljatöist-
kümne päewalise reisi järele jõudis ta kõdu tagasi.*)

Üheksas päätiikk.

Kromwcll oli wahcajal Whitehalli paleesse tagasi läinud.
S i i u sai ta oberst Kotsali sõnume kätte, et kumuga jälgesid
Whiteladicse ümberkaudu olla leitud ja päälik Kullou ju arwa^
nud teda käes olcwat, kui ta korraga jälle ära kadunud, et
enam jälgegi leida ei olnud. Ta oli selle üle tulist wiha
täis ja luges küll kümme korda seda kirja kohta, mis kinuiwöt-
mise lugu Euelyni meski juures ja mäda joc äärcs jntnstas.
Ta oleks pea aegu ise ka uskunud, et see ärakadumine oigel
kombel korda ci läinud, kui ta enam ebausklik oleks olnud.

*) Kui Kaarel jälle Inglismaa auujärjc ftääl istus, makseli Lanc preilile
Ingl is rahwa poolt tänuks 1000 naela sterlingit.
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Kromwell tundis Evclyni ümberkaudist wäga hästi. Sage-
daste oli ta noores pölwcs sääl jahi pääl kumud ja nimelt
mäda jöe ääres, knhn George Kllllon oli näinud põgenejaid
kadnwat, partisid tapnnd. Ta tundis wäga hästi jöe tallast
ja teadis, et üksi see, kellel need wähe kindlad köhad tntwad oliwad,
kelle pääl käia wöis, jöe äärdc astnda tohtis. Sellepärast ci
tohtinud ta mitte pahaks panna, et George Kullon weerand
tundi kilnni möldri senna jõudmiseni ilma tööta laskis mööda
minna. Ta pidi päälegi päälikn tarknst kütma, et ta koera
ühes oli lasknud wötta, kes pögeuejate jälgesid taga ajas. T a
luges edasi, kudas kocr üle silla läinud, kus töisel pool kuninga
kübar leitud, ja mid mötsa kooba juurde juhatanud, kus möued
wärskcd söögi uöuud selgestc tunnistanud, et hilja aja eest sääl
keegi sees elanud. Aga siin löpnnd jäljed otsa ja koobast ega
ümberkaudu ei leitud kedagi.

See oli Kromwelli mõistusele mõistatus, unda ta asjata
puudis ära arutada. Si is oleks wöinnd arwata, et kuningas
jöe ääres hukka ou saauud, kui mitte möldri koer põgenejate
jälgede wäljatulcmist ei oleks teda annnd. Ja ometi ei wöi-
nnd Kaarcl siia poole tnlnnd olla, sest mnidn oleks teda koo-
bas pidannd leitama, knhu jäljed wiisiwad. Aga kuhu oli ta
siit jääuud, kui ta toeste koopasse oli läinud? Kui ta koopa
sees kusagil peidus seisis, siis oleks teda kocr tõeste leiduud.
Maa ei wöinud ennast ka awanud ja teda wastu wötuud olla.
M is oli sellepärast Kaarel Stuartist saauud?

Kroinwell tõusis istmelt üles ja käis sügawas mõttes
mööda tuba.

,,Koopas peab ta olnud olema," rääkis ta waljnste edasi
tagasi käies enese ette, ,,sest ma ci nsn mitte, et inimene, kellel
liha ja lnud on, ära kaduda ja nägemataks saada wöib. - ^
Georg Knllon on jälle nlöne rumaluse-tüki tciimd, muud midagi,
aga kus köhal — scda ci jona ma kättc saada!"

Käed selja pääl, käis ta jälle edasi tagasi. Korraga tõstis
ta pää kõrgesse ja hüüdis: , ,Müd on käes!" Mitte koopasse
ta ei pögencnnd, waid koopast ta tn l i ! Aga," rääkis ta üksi
edasi, ,,siis on mul arusaamata, kudas ta oma kübara wöis
ära kautada? Üksi siis, kui teda taga aeti ja temal tuliuc
rutt oli, wöis ta teda kautada, — aga koopast tulles ei aja-
nud teda ometi keegi taga!"

Jälle wöttis Kromwell kirja kätte ja luges walju häälega
seda kohta, kus kumuga kübarast jutt oli.
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,Mölemate põgenejate jä l jed, " seisis aru-kirjas sõna
sõnalt, ,,tuliwad kõrkjatest walja ja läksiwad ahtakest teed
mööda üle I r o n i ojakese nmbes kaks sada sammn eemal seisma
metsa poole. Sun , mõni samm töisel pool ojakese silda leiti
— pärast seda, kui ju kocr nagu jälgesid käest ära näitas kau-
tannd olewat — sulgküber, mida päälik Georg Kullon Scvcrni
orus taga aetud meeste omanduseks tunnistas. Sest et grahw
Derby tunnistuse järele töine neist põgenejatest kuningas oli
ja tema ise wahe ajal Whiteladies on mangi wöewd, siis on
kaksipidi mõtlemata tost, et see kübara kautaja Kaarel Stuart
on olnud'"

Pahaselt wiskas Kromwell kirja laua paale. ,,Et tema
see o l i , " hüüdis ta, ,,kes selle juures kahklcb? Aga kuda ta
tagaajajate käest ära paäsis, see on arusaamata!"

Nagu kogemata waatas ta weel kirja pääle ja silmi lan-
ges temale üks lause, mida ta enne suuremat tähele ei olnnd
pannud. , ,S i in , " luges ta jälle Mulju häälega, ,,moni samm
töisel pool ojakese silda leiti — pärast seda, ku i j u kocr
n a g u jä lges id käest ä r a n ä i t a s kan tanud o l e w a t —
sulg küber "

, ,Mis seo tähendab?" hüüdis Kromwcll sügawamalt kirja
pääle kummardates ja sõrmega seda kohta tähendades. ,,Kocr
näitas jälgesid kanntanuo olcwat ja kübar oli töisel pool jõge

ahaa, nüüd ou mul kõik selge! Kaarcl ^ aga ei, ühe
Stuart i pääs ei sündinud niisugune tark plaan ilmale — tema
terane teejuht tahtis koera walejälgedcle juhatada. Kübara
wiskasimad meelega töisele poole silda ja ise hüppasiwad mette.
Oh seda Külloni tölplast! Tema nägi, et kocr silla pääl seisa-
tama jäi , nägi et ta nagu jälgesid ära oli rautanud, — aga
temale seatud lõksu ci märkauud ta mittc; pimedast pääst läks
ta sisse! — Küll Kaarel Stuart siis wöis naerda, kni tema
teejuhi kamalus korda läks! Oh George Kullon! — Jumal
päästa mind päälikutest, kcs üksi wahwad, aga mitte targad
ei o le ! "

Wihaselt kokkn tömmatnd otsa esisega astus selle pääle
Kromwcll kalli ja wäga ilusa marmori tuleaseme ette, kelle
üle ära tapetud kuninga Ladina kecli nime täht N ja üks N
kuninga krooniga oliwad. Kroomwell waatas selle kumuga mäe
ja wöimuse märgi pääle ja rääkis tasakeste enese ette mõle-
mate tähtede tähendust: ,,^g.l-ow3 U«x (kuningas Kaarel)."

Naeratamine helkis raudse palega kindrali huulte ümber.
,,Iäägu oma kohta see 0. N.," ütles ta tasakeste. Üksi tema
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tähendus peab muudetud saama ja nimelt tähendama —
K«x, ja nende tähtede üle seiswa kuninga kroon peab minu
nime pareminc kaitsma, kui Carolust. , , Iah!" lisas ta kätt
selle krooni pääle pannes juurde — ,,mina tahan selle krooni
pärija olla, tahan ise kuningaks saada! Wäe ja wöimuse
juurde, mis mu käes seisab, tahan ma ka auu-uime, — nende
öli-puu okste üle, mida ma wöitude läbi oma pää ümber pal-
misin, tahan ma ka seda krooni panna, — ja keegi, ei keegi
pea mind ära hoidma seda tegema!"

Pää uhkelt püsti, nagu oleks ju kroon, keda ta kätte
püüdis, tema pääs, käis Kromwcll jälle mõned sammud toredat
tuba möäda, mida tallid tekid katsiwad. Mõtetes wiibisiwad
ta silmad jälle kuninga uime tähtede M l .

,,Aga," rääkis ta jälle, ,,et mina selle sihile saaksin, et mitte
mõni töine minn waewa nägemise ja püüdmise pärandajaks ei
saaks, sellepärast peab Kaarel Stuart, see riigita ja ilma maata
kuningas, minu wäcs olema. Ma pean teda kätte saama ja
selleks — peab parlament minule oma abi andma. Kui ta
seda on teinud," ütles ta pilgates edasi, ,,siis on ka tema
wiimue tunnikene tulnud. Ma olen selle parlamendi lori küllalt
ju kuulnud, ma tahau ainus Iuglismaa isand olla ja üksi
walitseda!"

Nende sõnade juures helistas ta hube laua-kella, mis
pääle teener sisse astus. Kromwell käskis enese kübara ja mööga
kätte tnua ja tõlda trepi ette soita lasta. Aega mööda astus
ta' lossi laia treppi mööda alla toredasse tõlda, kclle ees kuus
wäga ilusat halli oliwad.

,,Parlamendimaja ette!" käskis ta teenert, kes tõlla ust
kiuni pani.

Poole tunni pärast tnli wangcr tagasi ja Kromwcll
sammus rahulise palega treppi mööda tema ees kummardajatest
teenritest läbi oma igapäcwasc töötuppa.

Parlament oli kõhe Kromwelli soowi täitnud. Ta oli
tuhat naela sterlingit Kaarel Stuarti pää päälc pannud. Iga
üks, kes teda wangi wöttis wöi ka, kcs tema mangi wötmise
juures abiks oli, sai selle rahasumma.



Kümnes päiitükk.

Juba mitu päewa oli sest saadik mööda läinssd, millal
kuningas Trendi lossi tuli. Kuninga kärssimata meel ei aituud
midagi, waid ta pidi kannatama. Sest ka siin ega ümberkaudu
sadamates ei olnud mitte üht laewa ega ümberkandn lootsiku
peremeest, kes oleks julgenud wastu Kromwclli käsku mõnda
põgenejat ühes wötta. Kõik waew, mis Windham selleks nägi,
oli ilma asjata olnud.

Aga ehk küll Windham wäga oma järclckuulamistega ette
waatas, siiski oliwad sadama ülemad ja Kromwelli salakuula-
jad tema tööd hakkanud tähele panema. Selleks oli neil seda
enam põhja, mida enam tuttaw ja awalik oli, et halli pääga
Wmdham kuninga sugu poole hoidis. Iseäranis üks endine
Kaarel I. soldat, uimega Ioyce, kcs ka noort kuningat wäga
hästi tundis, tuli selle mõtte päälc, et Wmdham noorele kunin-
gale laewa põgenemiseks otsib. Ta mõtles knninga pää pääle
pandud rahasumma päälc ja tahtis seda euesele wöita. Wocra
nime all läks ta Treudi lossi ja ütles enese ühe söalacwa
peremehe olewat ja pakus ennast Windhamilc teenistusse.
Rõõmuga ja ilma paha pääle mõtlemata wöttis Wmdham
pakkunute wastu. Ta lubas wale laewaomanikule 500 naela
sterlingit, kui ta üht herrat ja tema teeucrt (tema poega Ro-
bertit ja kuningat) sala Prantsuse maa randa wiiks. Ioyee
käskis ueid tulemase päewa õhtuks ühte liht kõrtsi tulla, kust
ta neid oma madrustega lootsikuga saada laewa wiima,
pärast seda kui ju laew läbi waadatud sadamast wälja olla
sõitnud.

Röömsa meelega saatis Windham seatud ajal kuningat
ja oma poega Charmouthi. Kaarel oli jälle silmakirjaks teenri
riides teenri teenistust enese päälc wötnud. Pime oli ju käes,
kui uad tähendatud kõrtsi jöudsiwad, kus ueile päälmise korra
pääl aset anti, kuum ueile madrused järele saaks tulema. Ouue
kaupa oli see ümmardaja, kcs wöcraid tuppa saatis, wana
auuwäärt obcrst Wiudhami endine teener, Trendi lossis sündi-
nud ja saälsamas üleskaswauud. Röömsaste terwitas selle-
pärast Juliana Koningsby oma pärisherrat, ehk küll tema
imeks pani, et tema herra siia tu l i , kus muidu üksi
madrused ja alatud inimesed aset wötsiwad. Tema imeks-
panemine läks wecl suuremaks, kui tund aega pärast seda temale
tuttaw salakauba wedaja ja salakuulaja obersti järele küsis ja
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senua tuppa tõttas, kus kolm wöerast õhtu sööma-ajal istusi-
wad. Ta ehmatas selle üle wäga ja ci aimauud hääd. Selle-
pärast läks ta sala kuulama, mis Ioycc Wiudhamiga saaks
rääkima. Parajastc ütles Ioycc, et tema lacw olewat wähe
wigascks saanud, pidada eune parandatama ja selleks kuluda
moued tunnid ära. Nad woida julgeste oodata, sest enne hom-
mikut saada wististe tema madrused ucilc järele tulema.

Kui põgenejad seda oliwad lubauud teha, läks Ioyce
röömsa palega jälle ära, sest tema arwamine oli tõeks läiuud:
ta oli kuuiugat teenri riides ära tunuud. Ju arwas ta parla-
mendi tuhat uaela omas taskus köliscwat, sest sadama wahi-
soldatite läbi kumuga waugiwötmiuc ei uäitauud tema meelest
euam takistust tegewat. Aga kuri pimeduse uöuu läks uurja.

Wacwalt oli Ioyce kõrtsist wälja läinud, kui wahwa
ümmardaja kahwatauud uäuga obcrsti tuppa jooksis.

,,Hcrra, hcrra!" hüüdis ta Windhami käcst kiuni wöttcs,
,,mis on teil sellc mehega tegemist, kcs praegu teie juurest
wälja läks?"

Pahaselt waatas oberst tüdruku otsa, sest ta pidas seda
küsimust paljaks uudischimuliscks. ,,Mis sull sellega asja ou!"
wastas ta ja pööris euuast ara, ,,minc ara ja jäta meid üksi!"

Aga Juliana ei lasknud ennast ära hirmutada. ,,Iumala
pärast, hcrra," hüüdis ta paludes, ,,ärge usaldage teda nutte,
— Ioyce on kclm!"

Jälle pööris ennast oberst neitsi poole. ,,Ioycc?" ütles
ta ,,sa eksid, tüdruk, — see mees, kcs eunc tuast läks, on laewa
peremees nimega Perth!"

,,Lacwaperemees — tema?" hüüdis tüdruk. ,,OH hcrra,
uskuge miud, see ou wale! Ma tnunen tcda wäga häste, sest
päelviti tlllcb ta siia majasse, — tema ou salakauba wedaja ja
salakuulaja, waras, aruandja, kellcl mitte kalalootsikutki oman-
duseks ei ole, seda wahcm wecl lacwa!"

Ehiuatadcs kargas kuuiugas üles. ,,Kas see ou wöimalik?"
ütles ta kahwatauud palega/ ,,Kas lugu tõeste uii ou, nagu
sa ütlesid, neitsi?"

,,Nn toeste, kui Jumal elab!" hüüdis tüdruk ja tõstis
käe taewa poole töcudamiseks, ,,ma räägiu töt: Ioycc ou petis
ja walelik, kes kõik raha ccst ette wötab! Ma ei tea mitte,
kes teie olctc, hcrra, — scst tcie teeuri riided ou miuu arwa-
tcs silmakirjaks selga pandud, — aga kui Ioyce teid äraaudes
raha wöib teenida,' siis olge julged, et ta seda saab tegema!"
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Ehmatades kuulis kuuingas seda uut tunnistust, mis
wahwa tüdruk waleliku kohta ütles. Nüüd alles tuli temale
meelde, et laewapcrcmees, kelleks ta eunast oli nimetanud,
kõne wahel terawaste teda oli silmitsenud. Kaarel arwas selle-
pärast, et salakuulaja teda ära oli tunnud ja raha pärast
ära anda tahtis. Üksi rutuline põgenemine wöis awitada.

Ka oberst Windham oli wist sedasama uöuu wotnud, sest
weel enne, kui kuningas aega sai temalt nöuu küsida, hüüdis
ta äkiste: ,,Ruttu ära, armulisem hcrra, — Robert mingu
teiega ühes! Aga mitte Trendisse, sääl saaksite wististe wangi
wöetud. Minge Brindporti poole, — Jumal awitagu teid
edasi! Aga nüüd minge rnttu, enne kui hiljaks jääb!"

I lma et ta Jumalaga jätmisega aega oleks wiitnud,
tõttas Kaarel ukse poole. Siin oli truu tüdruk, Juliana
Kouiugsby, ja kuulatas kartlikult trepi poole. ,,Iumal tasugu
sulle seda, wapper neitsi, mis sa minnle häad tegid!" hüüdis
kuningas temast trepi poole mööda jookstes. Aga ju oli hil-
jaks jäänud. Uulitse pääl oli usinaid sammusid ja möoga
kõlinat kuulda. Ehmatades jäi kuuingas seisma.

Juliana oli seda kära niisama õues kuulnud ja aru saa-
nud, mis see tähendas. Ta haaras laua päält pölewa küüdla
ja hüüdis tasakeste kuninga wastu, kes jn ennast arwas kadn-
nnd olewat: ,,Ruttu mu järele, herra, Jumala abiga katsuu
ma teid päästa!"

Nende sõnadega tõmbas ta kumngat enese järele ühe kõrri-
dori pääle, kclle otsas järsk trepp maja pööningule wiis. Kui
nad, Kaarel ja Robert, ülcssc oliwad jõudnud, saatis neid
neitsi üle pööningu töisele poole ühe wäikse ukse ette. Wöti
oli luku sees. Tüdruk tegi ukse lahti ja wastu lehkas neile
heinte lõhn. Nemad oliwad elumaja körwas seisma heina-
küüni lae pääl, kust ühe luugi läbi wäikese redeli waral alla
wöis minna. Ettevaatlikult käskis tüdruk põgenejaid alla ja
küüui uksest wälja minua. Aga uks oli wäljast poolt kinni.

,,Küll ma teen lahti!" hüüdis Juliana, kes selle takistuse
pääle ei olnud mõtelnud. ,,Seiskc seni wagusi ja ärge tehke
häält!"

Ruttu läks tüdruk endist teed tagasi, pani wäikse wahc-
ukse, mis heinaküüni pääle wiis, lukku ja tõttas uüüd trepist
laulu lüües alla, kuhu Ioyce soldatidcga kuniugat oli tulund
kinni wötma. Asjata otsisiwad nad mõlemaid obersti seltsilisi
taga, aga iseäranis teenri riides meest, kes Ioyce ütlemise
järele kuningas pidanud olema. Wihasclt oli Ioyce wana
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obersti habemest kmni wötnud ja tatsus ähwardamise teel kuninga
peidupaika teada saada. Sellsamal silmapilgul tul i Juliana
ja katsus tähelepanemata soldatitest mööda saada. Aga Ioyee
nägi teda.

,,Pca, tüdruk!" hüüdis t a , arwatcs, et neitsi otsitute
pelgupaika teab. ,,Kust sa tuled?"

,,Kust ma tulen?" wastas Juliana kartuseta ja lõbusalt,
,,cks omast kambrist!"

, , Ia mis sa sääl tegid?" küsis jälle Ioycc.
,,Noh, mis teil siis sellega tegemist on?" wastas tüdruk

naerdes. ,,Aga kui teie nii wäga nudishimuline olete," ütles
ta naljatades, ,,siis wöin teile ka seda teadaanda: ma tegin
ennast ilusaks, et ma teile meele järele oleksiu, kui ma teile
napsi toon!"

,,Kuule, Iu l iaua," ütles Ioyce meelitades, ,,ole hää tütar-
laps ja anna mulle ühe küsimuse pääle kostust. Kas sa ei
tea, kuhu selle herra seltsilised tätsiwad, kes hilja aja eest siin
tuas oliwad?"

,,See uoor herra ja tema teener?" küsis Juliana wastu
ja waatas tuas ümberringi. ,,Kas neid enam siin ei ole?"

,,Rnmal küsimils!" käratses Ioyce, ,,kui nad sinr olcsi-
wad, tas ma siis nende järele hakkaksin küsima! Kas sa ci tea,
kuhu nemad ennast ära peitsiwad?"

, M s teie neist siis tahate?" küsis tüdruk silmakirjaks
uudishimnliselt.

Wihaselt tampis Ioyce jalgn wastu maad. ,,Iäta omad
küsimused järele, rumal loom," hüüdis ta käredalt, ,,ja
kosta m i nn küsimuse päälc: kuhu läks selle herra teener?"

,,Kas mina seda tean, wana kärn!" hüüdis Juliana
pahandades, ,,otsige, kui teil teda tarwis on ja jätke mind
rahule! Mina ei tee wöera teenritega tegemist! Pääle selle
oliwad nad alles wcerand tuum eest siiu, kui ma neile süüa
tõin ja ei wöi sellepärast kaugel ol la!"

Nende sõnadega pööris ta Ioycele selga ja läks pool
waljuste enese ette' tülitsedes aega mööda trepist alla. Selle
läbi sai ta kätte, mis ta tahtis: et keegi teda enam tähele ei
Pannud. Ruttu jooksis ta uüüd läbi köögi küüni ukse poole.
Kedagi ei olnud ligidal. Ta lükkas r i iwi eest ja uks läks
lahti. —

,,Ruttu, mu hcrrad!" sosistas ta wälja astujatele wastu.
,,Minge läbi aia ja üle müüri öne. Paremat kät wiib tee
Brioporti poole!"
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Ruttu läksiwad mõlemad põgenejad tüdruku juhatuse
järele aiauksc poole, kus ueile ühe wahisoldati ,,Pea kinni!"
wastu kõlas. Soldat Pani piiga põigiti wärawa ette. Aga
sell silmapilgul oli Robertil möek tupest. Ühe löögiga löi ta
piigi körwale ja tuugis moegaga soldati paale.

,,Halloo, appi seltsimehed!" hüüdis see walju häälega,
aga siis oli ta suu igaweste wait. Roberti möek oli ta süda-
messe tuugiuud, — mees kõikus ja kukkus siis maha.

Tuule kiirusel rutasiwad nüüd põgenejad edasi, sest ju
oli kära ja jooksmist kuulda.

,,Kas sa hüüdsid, Hcnry Wright? küsis Ioycega ühes
sinna jõudnud päälik.

Aga mees maas ei wastanud. Laterna tulel, mis senna
toodi, paistis surnu keha.

,,Haa!" hüüdis päälik — ,,nemad on teda ära surmanud
ja ise ära põgenenud!"

,,Pagan wotku!" hüüdis Ioyce hambaid kiristadcs, ,,edasi,
neile järele, sest kaugel ei wöi nad olla!"

Ja soldatite ees tormas ta müüri poole ja ronis juurde
jõudes müüri otsa. Aga asjata püüdis ta silu: läbi pimeduse
tungida. Niisama wähe nägi päälik, kes ka müüri pääle
oli tulnud, midagi. Sääl katsusiwad nad kuulmise waral teada
saada, mis silmil wöimata oli.

,,Wait!" hüüdis päälik soldatite wastu, kcs niisama müüri
otsa oliwad ronimas. Liikumata seisiwad soldatid käsn püäle
paigal; ühtegi häält ei olnud kuulda. Aga päälik pani mõle-
mad käed körwa-lcstade taha ja kuulatas. Ümberriugi oli kõik
wait, aga Bridporti poolse tee Päält oli kähe inimese rutulist
sammu müdinat kuulda.

,,Senna, Vridporti poole on nad põgenenud!" ütles pää-
lik Ioycele. ,,Ruttu neile järele! Sammu müdina järele wöi-
wad nad wacwalt kolmsada sammu meist eemal olla!"

Rcnde sõnadega hüpasiwad päälik ja salaknulaja müüri
päält maha ja paniwad, soldatid taga järel, Bridporti poole
jooksma. Nüüd algas niisamasuguue jaht, nagu 3. Septembril
Scverni orus peeti, üksi selle wahega, et endine jaht ratsa,
Praegune jala oli.

Kõik jöudn kokku wöttes jooksiwad kuningas ja Robert
ruttn edasi, nii et wäike wahe tagaajajate ja nende wahel mitte
ci kaonnud, waid päälegi kaswis, sest neil oliwad kerged riided
seljas, kuua töistel raskemad oliwad. Aga aega mööda hakkas
nende jönd wähenema, iseäranis nõdrema jöuuga killüugal, kcs
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päälegi niisugust jooksu ei olnud harjuuud. Nagn palawas
töbcs tuksus ta weri tuliselt sooutes, südames ja pääajus pck-
siwad nagu haamrid ja ähkides tnli hing ta rinnast wälja.
Siiski tormas ta pool uimaselt edasi künni ta hüüdis: ,,Ma
ei jõua enam!" ja minestusse langes.

Ehmatus tuli kuninga weel öiete tngcwa seltsilise pääle.
Ta wöttis kuninga sülle ja jooksis meelcäraheitmisega edasi. Aga
pea tundis ta ka oma jõudu wähcnewat.

,,Armuliuc Jumal," palus ta ise ju pea langemisel,
,,päästa kuningat ja ara lase teda waenlaste kätte langeda!"

Saal korraga, kui ta jõud ju löpmas oli, nägi ta natuke
maad eemal tuld wilknwad. Wecl kord ärkas Roberti kadu-
nud lootus ja wiimast jõudu kokku wöttcs kandis ta kuningat
senna poole. ,,Sääl, sääl leiab kuningas abi!" hüüdis tema
sisemine hääl.

Lõõtsutades jõudis ta maja ette, kust tuli paistis. See
maja oli üks neist mere lähedale wäga lihtsal wiisil ehitatud
majadest, kuhu suwc ajal suurtsugu inimesed elama tuliwad,
kui nad suurte liunade tolmust ja paksust ohust tahaksiwad

' mõneks ajaks lahti saada. Waewaga wedas Robert kuninga
wärawa ette ja põrutas haamriga, mis senna koputamiseks ott
walmis pandud, kui kccgi sisse tahtis, wastu wärawat. Wanal-
dane naisterahwas, Puritaanlaste wiisi riides, tegi wärawa
lahti.

Ehk küll Robert sellest nägi, et maja rahwas wacnlaste
liigist oliwad, siiski ei jäänud temale muud nouu üle, kui abi
paluda.

,,Iumala nimel," hüüdis ta wanamoori wastu, ,,laske
meid sisse ja kaitskc meid, — päästke meid tagaajajate eest!"

Wanakcne laskis latrctule walgust paluja pääle langeda
ja waatas selle riideid, kcs päris ilmalast awaldasiwad. Puri-
taanlase tegnmood näitas üles, et tal suurt lusti oli wöeraid
ukse ette jätta. Aga ta nägi surnuwalgct palnja seltsilist, kes
ikka alles minestnses oli ja see tegi ta südant ärdaks, nii et
ta ukse taieste lahti wöttis ja ütles: ,,Astugc sisse, teie ilma-
lapsed, halastuse majasse! I i a l ei lähe siit ukse eest ükski abi-
otsija awitamata ära."

Robert wöttis jälle kuninga sülle ja kandis tuppa, kelle
ukse eeskäija wanakene lahu tegi. Ettcwaatlikult pani Robert
kuninga tuas sohwa pääle ja katsus teda nüüd elusse äratada,
kuna wanamoor maja perenaist läks kutsuma.
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Wähe aja pärast tuli proua senna ja wanamoor kandis
üht kastikest tema järele.

Maja proua oli tugew, umbes kakskümmendwiis aastat
wana nacsterahwas. Tema oli ilus ja pale uägu ilmutas
suurt waimu ja meelekindlust, ka nagu natukene waljust. Aga
suured, mustad silmad tnunistasiwad üsua selle wastu: südame
heldust ja häädust. Riides oli ta niisama, nagu tema ümmar-
daja, üsua lihtsalt. Aga juuksid kandis ta wasta Puritaan-
laste pruuki katmata ja enam hoolega palmitud, kui seda selle
ususeltsi naesed vliwad harjunud.

Windham tõusis, kui uoor proua tuppa astus, püsti,
terwitas auupaklikult kummardades ja palus oma haigele selt-
silisele marju ja abi..

Noor proua paeuutas pääga ja astus sohwa ette, kuhu
Robert minestuses kumuga oli pannud. Tõsiselt waatas ta
haige palesse, aga ta enese pale ilmutas imekspanemist, kui ta
mõne suurtsugu wöera asemel meest teenri riidis nägi.
,,Kudas?" ütles ta, ,,teie olete oma teenri pärast nii wäga
mures?"

Windham punastas tahtmata ara. , , Iah!" kogcldas
tema; ,,aga ei, auustatud proua," — lisas ta ruttu juurde,
— ,,mina ei taha teile mitte maletada: mu seltsiline ci ole
mitte, mis ta näitab olewat. — Aga ma paluu teid," ütles
ta ruttu edasi, kui uoor proua imeteledes üles waatas, ,,ärge
küsige mitte tema nime järele, — tema un üks õnnetu ini-
mene, keda ta waculased taga ajawad!"

Jälle tähendas proua Pääga, et ta rahul on, wöttis ühes
toodud kastikesest wäikese klaasi ja walas selle seest uatukcne
wedelikku peu pääle ning unsutas sellega haige otsa ja meele-
kohta. Halastaja Samaarialase hoole läbi hakkas haige hin-
gama ja tegi silmad lahti, aga ta silmad waatsiwad wöcralt
M segaselt enese ümber uing andsiwad märku, et haige raskesse
palawikusse oli langeuud. Aga korraga waatsiwad ta silmad
lambi tule läbi walgustatud proua pale päälc ja ehmatus tuli
ta näu Paal nähtawale. ,,Ha, — Kromwell!" hüüdis ta
kässa nagu kaitsmiscks noore proua wastu wälja sirutades,
,,appi, — päästke mind selle hirmsa inimese tagakiusamise
käest!"

Robert ehmatas selle jampsimise kõne üle wäga. Ta kum-
mardas haige üle, pani käe ta otsa pääle ja ütles: ,,Olge
rahul, — teie olete sõprade juures!" — Aga siis ütles ta



31

nii tasa kui wöimalik juurde: ,,Iumala pärast, olge wait,
armulisem herra, sest teie saadate ise ennast muidu hukatuse
sisse!"

Aga proua oli siiski neid sõnu kuulnud ja haige kartuse
awaldamift Kromwelli wastu märkas ta, kust poolt tuul
Puhus.

,,Tcie olete Stuarti partei osaline," ütles ta rahulikult
Windhami wastu, ,,wöidetud kuninga seltsiline! — Aga olge
rahul," — ütles ta edasi, kui ta Windhami kartlikku nägu
nägi, ,,ehk ma küll teie politika sõprade hulgast ei ole, siiski
ei ole teil tarwis mind karta. Teie olete taieste kaitsetud,
sest," lisas ta naeratades juurde, ,,minu juures ja minu
majas saab küll wacwalt keegi Stuarti seltsilasi otsima!"

Otse nagu proua sõnu waleks tunnistada, kuuldi praegu
käredat wasara häält öuc wärawa ees ja hääled pärisiwad
sisse laskmist. Robert kcchwatas walgeks; nüüd pidi knninga
üle aru tulema: kas elu wöi surm.

,,Lahti!" hüütt öucs, Kromwclli ja parlamendi nimel!"
Imekspannes kuulatas Puritaanlase proua. ,,Mis see

tähendab?" küsis ta.
,,Halastage!" palus Robert meeleäraheitja palega, —

,,need on selle haige kinniwötjad!"
,,Mine wärawa juurde, tzanna," ütles maja proua rahu-

likult, ,,aga ära lase kedagi sisse, ära aima ka ühtegi wastust
küsimuste pääle — kas kuuled? Ütle, et ma ise warsti wälja
lähen ja nende soowimise järele pärin!"

Tummalt kummardas Hänna ja läks ruttu tuast käsku
täitma.

,,Lahti, tehke lahti!" kõlas sell silmapilgul jälle wärawa
taga.

Palawikus kuningas ajas silmad pärani lahti ja hüüdis
istukile tõustes: ,,Kas sa kuuled, Windham, — see on Krom-
well oma timmukatega! Häda mulle, ma olen kadunnd! Tema
tapab mind nagn mu õnnetuma isa ära! Appi, Robert, päästa
oma kuningat!"

Nagu' alwatud seisis truu Windham haige juures, kui
see jampsimises oma suuga saladust üles awaldas. Proua,
kcs ju parajaste uksest wälja oli minemas jäi ukse juurde
imckspannes seisma.

,,Kas see oleks wöimalik?!" hüüdis ta, ,,Kes on see mees?"
küsis ta siis käskides ennast Robert Windhami poole pöördes.



,,Ara nõua selle järele mitte, naenc!" wastas Robert
nreelctnmalt. ,,Sec oleks sulle surmaks, kui sa seda saladust
teada saada ja Kromwelli tagaajajatele awaldada tahaksid!"

,,Siis on see tõsi?" hüüdis proua tuliste silmadega wastu
ja käega haige poole näidates. ,,Räägi mees — kas see mees
sääl on — Kaarel Stuart?"

,,Suu kinui, öuuetu loom," kiristas Windham läbi ham-
maste ja tõmbas moega tupest, ,,kui mitte, siis oled sa warsti
surnu teha!"

,,Häbcmata," wastas Puritaanlane rahuliselt ja pani
käed risti rinna paale, ,,kas sa mind, liht naist, tahad ähwar-
dada? — Olgu siis," ütles ta edasi astudes ja nagu pool
pilgates edasi, ,,tösta oma wahwa möök kaitsmata naese rinna
wastu üles, — surma mind ära! Aga tea, et öucs wärawa
ees mehed seisawad, kes minn surma sulle kohc kätte saaksiwad
tasuma, sest need on mn isa saadikud: mina olen Elisabeth
Klaypole, - ^ Oliver Kromwelli tütar!"

Selle hirmsa nime üle weel enam ehmatanud, tahtis nüüd
Robert wccl ennemalt kardctawale saladuse teadjale otsa teha,
aga tema ees seisja proua rahuline pale ja kartuseta pilge
tegi tema käewarre rammutumaks. Aegamööda laskis ta oma
tõstetud käe möcgaga alla langeda ja kattis sügawa südame
waluga käed silmade ette. ,,Önnetu noormees," hüüdis ta,
,,sa oled kadunud, ja — minu läbi, kes ma sind su wihase-
mate waenlaste majasse saatsin, — Mine siis," ütles ta ikka
weel liikumata tema ees seisja Kromwclli tütre wastu, ,,mine
ja anna teda tema timmukate kätte, — sinu pää päälc tulgu
siis tema süüta, waga weri: t e m a on k u n i n g a s ! "

Noor proua raputas töemcclcliselt oma ilust paad. ,,Mis-
pärast arwate teie, et ma niisugust jälestuse tööd saau tegema?"
küsis ta, oma tasaste silmadega Windhami otsa waadates.
,,Mis põhi on teil mõtelda, et mina püha wöcraste wastu-
wötmise seadust saan rikknma ja enese ja oma maja anu teu-
tama? — Olge kartuseta, mina ei saa oma wöera äraandjaks,
ka siis mitte, kui ma teda wihkan. Ma tunnen parcmme
oma kohut ja tean, mis ma temale wölgu oleu: mina tahan
ku u i u g a ä r a p ä ä s t a .

Ja ilma, et ta enam Windhami tähele oleks pannud, kcs
kõrge meelelise ja auusa proua jalge ette oli laugcuud ja isegi
ei teadnud, kudas ta teda pidi tänama, läks. Kromwelli tütar
wälja wärawa juurde. Ta jõudis parajastc senua, kui Hcmna



warawa lahti tegi. Kõhe astns proua oma isa soldatitele
wastu.

,M is teie soowite?" küsis ta rahuliselt paulikult.
,,Palun andeks, auus proua, et meie teid peame eksitama,"

wastas päälik. Meie ajame noort Stuarti taga ja peame
arwama, et ta siia majasse on põgenenud. Lubage meid
järele waadata!"

,,Häämcelega," wastas noor prona, ,,aga enne annan
ma teada, et see maja lord Klaypole omandus on, kes ise
Praegu Loudonis wiiwib. Teie ees seisab tema abikaas, Oliver
Kromwelli tütar!"

Need sõuad möjusiwad otse nõnda, nagu tark proua
oli arwanud. Kõhe wöttis päälik kübara pääst ja palus mitu
korda audeks, et tema teda oli julgenud tülitada. Tema ei
oleks ka seda teiuud, kui ta oleks teadnud, kelle päralt see maja
on. Edasi rääkis päälik, mis wiisil wöerad rudis olnud ja
küsis, kas auustatud proua mitte wast neid polnud näinud.

Tahtmata tõusis prouale puna palgesse, sest nüüd pidi
töe armastaja Puritaanlane, kui ta põgenejaid päästa tahtis,
walet rääkima.

,,Umbes kümue minuti eest," ütles ta körwale pöördud
Palgega, nägin ma kaks meest majast mööda töttawad, kes
nõnda rudis oliwad, nagu teie ütlesite. Nemad läksiwad senna
-— Bridporti poole!"

,,Ma tänan teid, auustatud proua," ütles päälik, ,,ja
Palun wecl kord minu siiatulemist. wabandada!"

Nende sõnadega kogus päälik omad mehed jälle kokku ja
ruttas Bridporti teed mööda edasi.

,,Teic ci teinud õigust," ütles Hänna, ,,sest esiteks ei
rääkinud teie tõtt, töiseks juhatasite oma isa soldatid wale
teele!"

,,Ia, Hänna," wastas auus noor proua, ,,aga Jumal
saab mulle mu pattu andeks andma, sest ma tegin seda kähe
inimese elu hoidmiseks, kes niisama tema lapsed on, kui
meie."

Nende sõnadega astus ta majasse tagasi ja käskis wana
tujulist moori wärawa jälle lukku panna.

(Mõistlik jutustaja II.)



ilkötoisMlMucs päätiitt.

Nelitöistkümme rasket päewa oliwad mööda läinud, klinni
kuningas paranema hakkas. Ustawalt oli Kromwelli tütar
saladnst hoidnud ja ka ainust kaastcadjat Hannat saladuse hoid-
misele nöuutanud. Aga haiget kuningat oliwad kõik kolm
kokku poetanud ja iseäranis noor proua suure truudusega ja
hoolega, olgu küll, et ta kuninga walitsnst wihkas. Ta oli
kuuiugale ühtlase arstiks ja poetajaks oluud, oli mitu ööd haige
sängi ecs walwauud ja külma wee nartsusid tema tulipalawa
otsa pääl pidanud ja oli temale waigistajat jooki annud, kui
hirmsad uncnäud teda hirmutasiwad ja ta janipsimise tujus
ennast arwas taga aetud olcwat. Ni i oli temal wäsimata
hoole läbi korda läinnd haigusest jagu saada ja täna, see on
10. Oktoobril, tundis wnmgas ennast ju nii terwe olewat, et
mõtelda wöis seda uraja maha jätta, kus ta oma elu kõige
raskemal tunnil lahket wastuwötmist, warjn ja abi oli leid
und. Ta tahtis kõhe täna teele minna, sest kui ta ka oma
päästja wastu kõige sügawamat tänu tundis, siiski ei sa uud
ta sellest allarohujast tundmusest lahu, et ta waenlase n, jas
oli ja oma kõige wihasema waenlase tütre käest armuandeid
pidi wastu wötma. Sellepärast tahtis ta kõhe teele minna,
mis tarwis Robert kaks ülikonda riideid, nagil neid mõisa
rentnikud kandsiwad, oli muretsenud. Neis reisi-riidis astus
kuningas Klaypole prona ette ja ütles kõik awalikult ära, mis
teda sundida ju wecl täna lahkuma.

Klaypole proua laskis kuningat otsani kõik ära jutustada.
Siis. wastas ta lühikese waitolemise järele: ,Mina ootasin
seda nöuu teie suust kuulda saawat ja woin seda küta. Teie
ei wöi ega tohi kauam Kromwelli tütre majas wiibida, sest
seda abi, mis ta haigele wöerale andis, ei wöiks ta terwele
kuningale mitte anda. Ma tunnistan teile awalikult: mina
olen priiriiklane ja sellepärast teie wastane!"

Südameliku tänuga wöttis kuniugas noore proua käest
kiuni ja andis talle suud, liigutatud häälega üteldes: Oh kõige
kallim proua, annaks Jumal, et mull enam misugusto wacn-
last oleks, kui teie! Toeste, — mu sobrad on mulle palju
hääd teinud, sest saadik kui ma nagu Jumalast maha jäetud
omas riigis ümber eksin, et ma seda ainust wara, mis mulle
järele on jäänud, oma elu, alale hoiaks. Nad on mind ära
peitnud, minnle süüa ja juua muretsenud, mind läbi jõgede



ja metsade ja rabade saatnud, on minu pärast tagakiusamist
kannatannd: aga teie olete enam teinud, kui nemad kõik! Teie
olete mind, tagaaetnd wacnlaft, oma majasse wötnnd, olete
mind oma isa soldatite eest marjanud, olete mind päästnud,
kui teil wöimus käes oli mind hukka saata; teie olete mind
Poetanud, kui ma haige olin, olele mind trööstinud, kui ma
maha jäetud olin! Öh tallis proua, teie olete toeste tülisid
süsa minu päa pääle korjauud; teie olete püha kirja õpetuse järele
tciuud, kes käsib waeulastcle hääd teha. Selleparast tahan ka
mina seda püha käsku täita ja teid ikka õnnistada, kui ka teie
meel waenuliscks minu wastn peaks jääma!"

Pnritaanlanc naeratas. ,,Teie ei rääkinnd mitte üsna
öiete," ütles ta, ,,scst mitte t e i e wastu ei ole ma waenuline,
waid ainult kuninga walitsnse wastu, mis teie taga nönate.
Aga kui haige ja tagakiusatud, olite nagu iga üks töine inimene,
minu ligem, keda aidata minu kohns oli. Sellepärast üksi
olen ma teid awitanud, — aga nüüd edasi ei tohiks ma teid
enam awitada. Sellepärast kiidan ma teie nöuu hääks ja
jätan teid Inmalaga!"

Nende sõnadega paenutas Kaypole proua kuninga poole
külmalt pääga Jumalaga jätmiseks ja pööris ukse poole tuast
wälja minema. Aga Kaarel wöttis teda tasakeste käest kinni
ja hoidis teda tagasi ning ütles sügawaste liigutatud palujal
häälel:

,,Mitte nõnda, auustatud proua, ärge lahkuge minust.
Ärge laske mind, kelle cln teie olete päästnud, nii wäga tunda,
et mina kogcmata teile wastalise ja waenulise poliitika seltsi
Pää olen. 'Ütelge mulle, kes ma nüüd lähen, ja wahcst ei
ial enam oma isamaad ega teid näha ei saa, üks ainuski
sõbralik sõna, — unustage silmapilguks ära, kcs ma olen ja
nähke minus ükski waest õnnetumat, kes wöcral maal ikka
Palawa ja tänuliku südamega teie pääle saab mõtlema, —
ma palun iiht ainust südamelikku sõna Jumalaga jätmiseks!"

Kuninga siida oli nii tänu täis, et ta wiimaste sõnade
junres oina auusa waenlase ette ühe pölwe pääle maha langes
ja paluja silmadega tema ilusa palesse waatas. Sääl kadus
ka tema nän päält külmus ja ta lahkcist silmadest paistis ta-
sadus. Kergesto pani ta o,na käe kuninga pää pääle ja ütles
tasakeste, aga siiski kindla häälega: ,,Issand Jumal saatku
teid! Ta olgu igal ajal teie juures ja lasku teid woeral maal,
mis uüüd teie kõduks peab saama, rahu ja õnne leida! Jääge
terwcks ja Jumalaga — igawestc!"
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,,Tuhat tanu, auus, tallis proua!" hüüdis kuningas.
,,Nende õnnistamise sõnadega rändan ma röömsa siidamega siit
ara. Teie soow saab mind trööstima, kui mul kmbdus on,
minule jõudu andma, kui mnllc mccleärahcitmine kätte tuleb,
nii et ma — kui ka mitte õnne — siis ometi rahu wöeral
maal wöiu leida!"

Kaarel tõusis üles ja ruttas tuast wälja. Pool tundi
pärast seda jättis ta Roberti körwas käies seda paika maha.
Mõlemad kaisiwad Bridporti linna poole, kus neid wcma Wind-
hami sõber, obcrst Gnnter, lahkcste wastu wöttis. Aga siin
linnas wöisiwad nad wähe aega paigale jääda, sest et Kaarli
ärapääsemise pääle siia linnas ja ümberkaudu palju salakuu-
lajaid oli saadetud. Ka oli oberst Gunter tuttaw kuninglane.
Aga mere äärt mööda ci tohtinud nad ka edasi rännata, sest
et siin langet mahti peeti. Sellepärast söitsiwad nad oberst
Guntcri saadetusel ratsa läbi ööd Heale mõisasse, mis Salis-
bury linna lähedal seisab, kus obersti öde, lesk Hyde proua,
neid wastu wöttis.

Wiis päewa jäiwad kuningas ja Windham selle auusa
naisterahwa wöcraks. Selle wahe sees oli oberst Guntcr, kes
warsti Vridporü oli tagasi läinud, wäsimata kuninga eest
tegew. Ta katsus mõnda laewaperemecst leida, kes kuningat
Prantsuse randa saaks wiima. Ja mis wana Windhamil ja
Nortouil woimata oli, seda saatis wiimaks Gunter korda.
Ühe kaupmche Mansel'i läbi, kes kuninga poole hoidis, sai ta
ühe laewa kipriga tutwas, kelle sõiduriist New-Shorehami sada-
mas seisis ja mõne päewa pärast teele pidi minema. Tatters-
hall — see oli meremehe nimi — oli käre, aga wäga anus
ja õiglane mees, kes kumuga Poole hoidis ja Kromwelli wastu
seisis. Seda oli Guntcr kogcmata jutu sees märkanud.
Üliwäga röömus selle üle andis Gunter Tattcrshallile teada,
mis asja pärast ta tema juurde oli tulnu o. Ja ilma palga
nõudmata oli wahwa meremees walmis kuningat päästma.
Kõik sai kokku räägitud, null wiisil ta oma päästmist korda
tahaks saata ja kudas kuningat laewa pääle saada. Nende
rõõmsate sõnumitega sõitis Gunter Hcalesse, kuningat säält oma
päästja juurde saatma.

Sooja söuadega tänas kuningas agarat abimeest ja oli
walmis nende nönu järele tegema. 15. Oktobri-kuu päewa
õhtul reisisiwad Windham ja kuningas palawate õnnistuse soo-
wimistega, mis Hyde proua neile kaasa audis, ara ja jöud-
siwad esimese öö reisi järele Hambletom, kus nad päew otsa
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warjus oliwad, ja järgmisel ööl, nagu kokku oli räägitud —
New-Shorehami.

Nagu eune äraaudja Foyce, ni i oli ka nüüd Tattcrshall
üht alatud kõrtsi täheudauud, kus ta kuningat tahtis oodata.
See oli üks madruste asupaik, üsna mere ligidal, uimega
,,Öuucliku reisi trahter." S i iu wöttis auus meremees oma
kõrgeid reisijaid wastu. Ta tcrwitas neid kõrtsmiku nähes
nagu wana tutwaid ja uöndis temalt üht era tuba, kus ta
oma sõpradega klaas wüua wöida juua uing juttu ajada, sest
siiu töiste hulgas olla kära liig suur. Sõbralikult audis
kõrtsmik selleks oma elutua. S i in alles, kus nad üksi oliwad,
terwitas meremees kuniugt tarwilise auupakkumisega ja töutas
teda, tulgu mis tuleb, souwitud randa saata. Lahkeste tõstis
Kaarel pölwil i langennd kapteim üles ja tänas teda täiest
südamest. Ta nimetas teda omaks sobraks ja häätcgijaks,
lellele ta kord, kui ta oma õiguse päralist auujarge ja walib-
sust jälle kätte saada, tema tälwst tööd tahta tasuda.

Rõõmsas tujus tõstis Kaarcl klaasi ja löi meremehega
kokku, kes trahteri nime pääle tähcndatcs õnneliku reisi ja rutu-
lise tagasitulemise paale jöi. Üle kcsköö istusiwad nad koos,
künni ju kõik kõrtsid ranua ääres tühjaks hakkasiwad jääma ja
madrused lauldes ja karjudes iga üks oma laewa pääle tagasi
hakkasiwad miucma. Ka Tattershall sammus nüüd sadama
Poole, kclle lähedal ta ennast wäga joonuks tegi ja tutwat
madruse laulu köcrutama hakkas. Ta toetas ennast sääl juures
oma kaasaliste pääle, nagu ei saaks ta üksi sammugi edasi.
Naerdes lasksiwad sadama wahid lustilist joonud ja ka tema
mõlemaid seltsilisi läbi. See oli igapäcwane asi, et madrusid
nende tutwad laewa päälc saatsiwad, kui omad jalad ju nõd-
raks oliwad läinud.

,,Aga see mees on raskcste täitnud," hüüdis üks soldat
mööda müüjatele taga järele, ,,waatkc ette, et see pnupakk
teil wette ei kukku!"

,,Pole wiga," hüüdis kuningas uacrdes tagasi, ,,tüüri-
mees ootab teda köie otsaga laewas, küll soe teda kõhe tar-
gaks teeb!"

Wahid pöörfiwad jälle uneste iulcjare poole käsku mööda
järele waatama, wö ükski kahtiano w.i;nc-u? sadamasse ^ astu.

,,See läks hästi korda," soetas Tattcrchall kuninga
wastu, ,,uünd ruttu edasi, — sääl on nunn la^w!"

Mõni silmapilk Pärast seda samnmsiwad kbik kol?u iile
laewasilla, kuuiugas oli päästjas sõiduriistas.
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Öö oli külm, wihmane ja pime; mitte üht tähekest ei
olnud tacwas näha ja pimedad pilwed lcndasiwad kangest
põhja tuulest kihutatud kiireste edasi. Lahtised masti köied
löiwad logistades mastide külge ja meri oli kaugeste lacneta-
mas. Niisugusel ööl ci läinud küll keegi meremees häämeelega
teele. Aga meie laewa rahwas ei teaduud oma toimetuseks
parenlat soowida. Ettewaatja Tattershall oli ju miuewal
päcwal kõik sala ärasöitmiscks ettewalmistauud, iseärauis ka
rasked aukrud ülestömmata laskuud, sest et ueudc tõmbamine
praegusel tunml wahi-meeste tähelcpancunst oleks äratam,d.
Aukrute asemel pidasiwad lacwa kaks jmuedat köit, keda kcrgclt
lahti wois päästa, kiuui. Pääle selle oli Tattcrshall lasknud
mustad purje riided malmis panna, sest walgeid oleks ka öö
ajal kaugele wöiuud uäha, kuua mustad ju lühikese maa järele
silmist kadusiwad. Wiimaks oli ta weel, et ta igapidi walmis-
tatud oleks, oma laewa meeste kätte sõjariistad wälja jagauud
ja suured tükid ülesseadnud, sest ta tahtis, kui ueid oleks taga
aetud, kuuiugat elu ja surmaga kaitsta.

Ni i ettewalmistatud käskis ta laewalatert, kcs pää-ntasti
kulles põles, ara kustutada ja lacwa lahti teha. Varsti
hakkas lacw edasi liikuma ja sõudis tüüri juhatusel sadama
wärawa poole, mis kahest wägcwast kiwisambast oli määratud
ja kus latre ja törwa-lontide tule walgusel tcrwet ööd wahti
peeti. Sellest köhast ei pääsuud nägemata mööda, waid temast
pidi julgelt ja wäga ruttu läbi söidetama. Tatterhall laskis
sellepärast wärawa lähedal laewa tuule järele seadida ja korraga
kõik purjed üles tõmmata. See mõjus silmapilgul. Wäge-
waste lõõtsus tuul purjede sisse ja wingudas lcudas lacw
wahtidest mööda wärawast läbi.

Ehmatades ja imekspannes waatsiwad wahid üles, kui
julge kaubalaew otse kõige käskude ja seaduste wastu ucudc
niuast mööda purjetas. Ni i ruttu oli laew tulnud ja läinud,
et nemad omast kohmetuscst ärkades alles siis tarwilist tähte
wöisiwad anda, kni ju laew ueudc silmist kaduuud oli.

,,Halloo — laew!" hüüdstwad nemad nüüd ja löiwad
ühtlase kella, mis seaduse wastu tegu pidi kuulutama.

Warsti läks sadam elamaks. Iga l pool löödi wahi-kella
ja ruttu tõmmati wärawa ligidal seisjate wahilaewade ankrud
üles ja sõideti kaubalaewa, kui wöimalik, kimn wötma. Lühi-
kese aja sees oli Tatterhalli lacw nii paljil maad ette jõudnud,
et ka teda siis enam tema nmsta purjude pärast ei nähtud,
kui wahilaewade paalt tuule kuulisid üles wisati, mis ümber-
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nugi öiete kangele merd walgu^tasiwad. Miitmc tnnnilisc sõidu
järele uägiwad wahi-lacwad ära, ct kõik nende waew ilma
asjata oli ja pöörsiwad selleparast sadamasse tagasi.

Aga Tattershalli laew lendas nagu linnuke üle laeue-
taja mere Prantsuse ranna poole. Päikese tönsn ajal nägi
kuningas wäikcst Fecampi lülua. Torm ja wihmasadu oliwad
järele jääuud ja pool tnudi pärast seda purjetas laew päästo-
tlld kuningaga nimetatud linna sadalnasse.

Knningas tänas oma päästjat silmameega ja wottis uritu
korda teda ümber kacla kinni. Vt Tattershall miski hinna eest
tasumist wastn ci wötuud, siis jautas kuuiugas o:na wiimast
raha madruste keskelc. Ta ütles mitn korda, et see nutte
neile palgaks ei olnud autud, waid aga wäikeseks tänutäheks.
Nüüd alles läks ta Wiudhami seltsis maale.

„ Elagu, elagu meie kuuingas!" hüüdsiwud madrused
kübaraid keerntades tema järele ja laulsiwad: ,,(,?0ä
k (^Iilliic^ (Jumal kaitse kuningat Kaarlit)!"

Kahcksa aastat oliwad sellest tähtsast päewast, 17. Ok-
toobrist saadik, millal kuningas Kaarel I I . Prantsuse randa
oli astuuud, mööda läinnd. Tähtsad asjad oliwad selle wahe
sees ka Inglismaal süudiuud.

Kromwell oli köige kõrgema wöimuse astele jöltdnud.
Oma soldatite waral ol! ta wastu pauija parlameudi ja riigi
nöuukogu koost ära kihutauud ja uue uöuu-kogu, kus üksi tema
meelelised oliwad, kokku kutsuuud. Aga ka töise parlamendi, *)
kes jälle julges natukene töisiti mõtelda, kni tema, oli ta kõdu
saatuud. 16. Tetscmbril 1t>53 laskis ta ennast oma ohwit-
seride nöuu järele kolme nhendatnd kuningriigi protektoriks
(kaitsjaks) nimetada, nii ct täis kumuga wöimus tcum käes
oli. Aga sellega pidi ta rahul olema, sest esimest korda ei
läinud temal korda kätte saada, mis ta nõudis: Inglis knnin-

' ) Seda parlamenti hüüti ,,Barcbone ftarlamendils." Barebone oli naha^
kcmpmces ja Plintaanlaste seltsi parlamendi liia,?. Tema oli selle aja Puritaan-
laste prnugi järele tcrwct piibli salmi enesele eesnimeks mmud : ,Kin Rristns mitte
nnnu eest ci oleks surnud, siis oleks mina ara wannutud ^ Barcbone." Teda
hüüti sellepärast üksi ,,ara wannutud Bareboneks" ja wiimaks terlvct parlamenti
tema nime järele

s p s t
a nime järele.
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gaks saada. Ni i kolmas parlament kui ka päälikute koau ja
tema omad sugulased ning rahwas paniwad wastu. Ta pidi
oma soowi maha jätma. Tasumiseks selle ccst sai talle elu-
ajaks kuningliku printside annnimi ,,körgus" autud ja tema
elu ajaks Inglismaa protektoriks nimetatud, selle õigusega, et
tema oma järeltulijat ise wöis nimetada.

Nii oli endine öllepruuel oma auuahne sihile jõudnud:
tema oli Inglismaa ainns walitseja, kui ka mitte kuningas
nime poolest, siis ometi wiic ja wöimuse poolest. Otsata
suure waljusega walitses ta nüüd oma isamaa üle, kes era-
kondade tüli läbi lahus seisis. Iga üht, kcs wähe temale
julges wastu tõrkuda, käristas ta hirmus kangeste. Toweri
kindlus oli wangidega täidetud. Palju kumuglasi, aga ka palju
eudisid sõpru, kes tema wägiwallale oliwad julgenud wastu
panua, laskis ta ära hukata. Nende wara wöttis ta omale.
Ni i ehmatas ta waenlasi ja sõpru uing kinnitas oma wöimust
hirmu märal.

Aga seda peab ka tunnistama, et see wägew mees oma
seadmiste läbi mitte üksi oma isamaad orjakütkesse ei pannud,
waid et ta ka teda muidu kõige kõrgema wöimuse järjele tõs-
tis, nii et terwe Euroopa imekspanemisega protektori paale
waatas. Wägewas wöitlemises Hollandi maaga,*) kcs siia-
maale esimene merewägi oli olnud, alandas ta seda ja tõstis
Inglaste meremäe esimeseks mcrcwäeks Euroopa maal.
Pärast selle soja lõpetamist nõudis Kromwoll Hispaanialastclt
prii mereteed Lääue-Indiassc. Aga kui uad tema nõudmist
ci tahtnud taita, sundis ta neid seda tegema ja wöttis I a -
maika saare Inglaste alla. Siis alandas ta Algieri, Tunnise
ja Tripolise walitsejaid, nõudis Toscaua suurehcrtsogi käest,
kes Inglis laewade wastu wägiwalda oli prnnkinnd, hää suure
rahamaksu kahjutasumiseks wälja ja pani ise paapstigi Rooma
linnas wärisema. P r o t e k t o r i l e pakknsiwad nüüd töised
walitsejad nii suurt auu, nagu nad enne k u n i n g a l e g i ei
armud.

Künni 1658 aasta lõpetuseni hoidis Kromwell walitsust
omas tngcwas käes, aga siis hakkas ta jõud lõppema. Wor-
cefteri ja Dubari tapluste mälestuse päewal suri protektor,

*> See seda algas .^rouiwclli kuulsa ,,Naviaatsiom aktide." s. o. mere
seaduse pärast, tus ta seadis, et kaupa Aasiast, Aafrikast ja Ameerikast ü k s i I n g -
l islaewad, ja laupa Euroopa riikidest üksi selle laewad, tust kaup päri ol i , I n g l i s '
ninale sisse iohtisiwab tuua.



kui ta paljalt kolm päewa haige oli olnud. Surres nimetas
ta oma poja oma järeltulijaks walitsusc ammctis.

Kõik tunnistasiwad Richard Kromwelli walitsejaks. Aga
temal ei olnud isa waimu ja wöimu. Seda tundis ta ka ise
ja andis sellepärast priitahtlikult walitsuse 25. Mai l 1659
käest ara. Sedasama tegi lühikese aja järele ka ta wcnd
Hiudrik. Sääl töstsiwad ohwitscrid Kromwelli tütremehe,
kindral Flectwoodi ülemaks kindraliks ja walitsejaks; aga ka
tema ei stmtuud Kromwclli kohta täita. Ühtewüsi oli riidu
ja taplemist mitme erakondade wahel. Tema ise oli parlamen-
diga tülis. Mis imeks panna, kni rahwa seas igatsus tõusis
waua kuningate walitsuse järele? Ise ühe suure jan soldatitegi
soow oli see. Kiudral Monk, kcs Shotimaal seisis, hakkas
sellepärast tasa hiljukestcStuartite tagasitulemist ette walmistama,
ja kui Flectwood ka nöuuks wöttis parlamenti koost ara ajada,
nagu seda wägew Kromwell oli teinud, siis tunnistas ta awa-
likult ennast tema wastaseks, marssis äkiste oma soldatitega
Londoni poole ja jõudis 3. Küünla-kuu päewal 1660 senna.
Nagu julge Monk ette oli arwanud: Inglissi maa- ja mere-
wägi heitis tema poole ja nöndis biniuga walitjust.

Monk hakkas nüüd selle üle päris aujärjepärijaga, kes
praegu Brüsseli linnas elas, nöuu pidama. Uus parlament,
— enamiste kõik liikmed oliwad kuninga meelelised — kuulu-
tas 8. Mai l otsata rahwa röömuhöiskamise all Kaarel I I .
Inglismaa kuningaks. Ju 29. Mai l jõudis uus kuningas
Inglismaa randa. ,,?05t nudiw I^oedliz!" ütles ta enese
ette oma ära snrmatnd sobra Derby pääle mõteldes, kui ta
lillede wihma ja oma päälinna rahwa röömuhöiskamise all
Robert Windhami korwas Whitehalli pallee poole sõitis.

Kuninga esimene hool pärast tagasitulemist oli nende
tasumine, kes temale hädas abiks oliwad olnud ja teda mitu korda
surmast oliwad päästnud. Pendercli wennad saiwad würstlikn
Palka. Lane preilit, kes aga nüüd jn abielusse oli astunnd,
läks ta ise waatama ja jäi eluajaks tema sobraks. Wahwa
Juliana Konisbyle ostis ta selle trahteri, kus teda see tüdruk
äraandja Ioyce käest oli päästnud, päriseks ja kinkis suure
summa raha weel pääle kauba.

Wana hall Wiudham, Roberti isa, oli pea pärast wangi-
wötmist wangitornis ära snrnnd, — temale õnneks, sest Krom-
well oli talle surma timuka käe läbi osaks arwannd. Knuin-
gas maksis nüüd poja kätte, mis ta wanale isale wolgn oli



jäänud. Ta tõstis tema grahwi seisusse ja hoidis teda ikka kui
sopra ja nöuuaudjat enese jnnres.

Oberstit Guntcrit ja tema öde, lese Hyoe prouat, palus
kuningas enese juurde wöersille ja auustas nwlemaid wäga
ning tegi neile rikkaid lingitust.

Tubli Tattershall oli kadunud. Tema ei olnud pärast
õnneliku kuninga päästmist iial enam Inglismaale tagasi läi-
nud, sest Kromwell oli temale surina mandunud. Ta müüs
oma lacwa ära ja oli sellest saadik kadunud. Kõik tagakuu-
lamised ja waewanägemised tema kättesaamiseks ja truudnse
tasumiseks oliwad asjata.

Ka seda ilust prouat, lellele kuningas Kaarel kõige enam
täuu wölgu oli, oma auustatnd wacnlast, kaitsjat ja põeta-
jat, Elisabeth Klypolet, otsis ta asjata Vridporti ranna-majas.
Kromwelli armsam tütar oli — wähe päiwi enne isa surma
— temale igawessc lodumaale ette jõudnud. Ta suri 6. Au-
gustil 1658 Hamptonconrtis ja maeti selle linna matnse-
acdas.

Tann tundmises reisis kuningas senna ja heitis walnga
tema haua pääle polwili. Ta tegi waga siidamega palwct ja
pani silmameega kastetud wanniku tema hauakünka pääle.
Siis murdis ta ühe lille haua paalt ja hoidis seda kui kõige
kallimat ja pühamat mälestust. Selle mälestuse asja jnurde
oli tähekene järelseiswa kirjaga lisatud: ,,Lilleke kõige parema
inimese haua päält."

I I . Udumäe kuningas.
Saksa l a u l i k u Goethe l u u l e t u s .

Ü. p J . Bergmann.

Kes sõidab nii pimedal öösel weel?
Sääl isa on lapsega hilja teel;
Poeg käe Pääl on hästi tall warju all,
Ei pundn ei kaitsmist ei sooja tall.

, M u poeg, miks nii kangcste hirm sull käe'?"
,,Eks Udumäe kuningat sa siis näe,
Kes metsa all kullasel kroonil käib?"
,,Poeg, olewat üksi sääl udu näib!"

,,OH lapsuke, rõõmuga tule sa!
Su meeliti sinuga mäugiu ma!
Joel litti hnlk kaswamas talda pääl,
Mu emal hulk küllasid riideid fääl."



,,Mu isa, eks kuule, mis salajas
Mull ' tuulab Udumäe kuumaas?
,,Iää rahule, laps, pea oma huul!
Wist koltuuud lehtedes wiugub tuul."

,,Vks, keua laps, minuga tule sa?
Mu tütred siis manguvad sinuga;
Mu tütred on tautsimas igal ööl,
Nad laulwad, et järgcst' sull röömus mecl."

,,3^u isa, eks Udumäe kuniuga
Nuort tütart uäe metsa all sciswat sa?"
,^Mu Poeg, wäga hästi uäeu udll weel,
Siud petawad remmelga pöösad teel."

,Mnl l , kaunis laps, siunta osaks puu,
Siud tahes ehk tahtmata ära wiin!"
M u isa, ta tallal^ mull tulemas!
Mind puutunud Udumäe kuuingas!"

Ta isa täis ahastust usinast'
Siis sõidab un:g taisutab ähkiwat last,
Ou wiimati kodns uiug ouc pääl, —
Ju pojuke oli tal suruult käel.

I I I . Johannes Gntmberg.
Ajalugu wiilnb kõige euam wöidurikaste wägiuleeste ja

kuulsate kaugclaste juures, kes wägeluaid rahluaid alla heitma
suudisiwad, toredaid liuuasid ära hääwitasilvad ehk jälle üles
ehitada käsksiwad ja uusi riikisid pöhjcudasiwad. Pääle uendc on
mchi,kcllc tegusid csiiueselsilmapilgul tähele eipnuda,aga missugu-
sid siiski pärast suurteks liidetakse, sest et ucudcga rahwaste elus
uus aste algab. Niisuguuc tegu ou ka raamatu triikkiunse
kuusti ülcslcidmiue. Seda wöib kõige suuremate häätcgude
hulka arwata, mis ial iuinicste sugule on osaks saauud.

Kudas oleks lugu meie õpetamisega, koolidega, raamatu-
kogudega, kui kõik raamatud peaksiwad kirjutatama? Kirjuta-
mine saaks palju aega kulutama, raamat palju raha maksma,
üksi rikkad raamatuid osta wöima. Kaarcl Suure ministrid
ja tema ise ka kogusiwao peaaegu pool aastasada raamatuid
raamatukoguks, aga jöudsiwad wacwalt sada tükki kokku kor-
jata. Täna on mitmel küla-koolmcistril ju enam raamatuid,
kui sellel wagcwal maailma riigi walitscjal! Meie teadus kas-
wab jõudsal sammul, sest et odawad raamatud meid edasi
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awitawad. Kui midagi uut asja üles leitakse, siis saab see
ajalehtede ja kirjade märal ruttu haritud inimeste ühiseks
waranduseks. Midagi ei jää meile teadmata, mis teada möib,
kui meie ise tahame. Poiss leiab omas kooli-raamatus palju
tulusaid õpetusi ja wahetundides röomustawad teda jutu-raa-
matud, kes kaugest maast ja wöcrastest rahmastest, kuulsatest
meestest ja muist tähele panemise wäärt asjadest raaguvad.
I lma raamatu trükkimise kunsti abita ei oleks piibel mitte
rahwa-raamatuks saanud, ei seisaks mitte lauluraamat iga
mehe laua pääl, ei oleks Ameerika maa ülesleidmine mitte
lühikese ajaga üle ilmamaa tutwaks saanud.

Kui armas on pitki talwe õhtuid ja pühapäewa priitun-
disid öpctalikkusid ja kosutajaid raamatuid lugedes mööda saata!
Õigusega liidetakse sellepärast hääd raamatut kõige paremaks
sobraks. — Kaupmcestcle on ajalehed otsata tähtsad, selle-
pärast seisab neid nende kauba-majadcs mitu tükki. Nemad
annawad kaugc maa asjadest teadust, toowad rohke lõikuse ehk
wilja-ikalduse üle sõnumid, mis järele hinnad tõusemad ehk alane-
wad. Nende sönumcte järele seab kaupmccs oma cttewötmisi.
Tuhanded ja miljonid rublad on kaalu pääl! Ja kes jõuaks
enesele igas köhas sönnmesaatjat pidada? Kas oleks hnlk aja-
lehti ilma trükkimiseta woimalik igale poole sõnumid wiima
saata? Kudas wöiksiwad teada-audmiscd ja kuulutused ilma
selleta ruttu laiale lautatud saada?

Mõtleme nüüd miljoni kaupa töötegijate pääle, kes trü-
kikojas oma leiba ja ülespidamist saamad! Mõtleme kõigi
masinate ja töö-riistade pääle, mis raamatu trükkimise teenis-
tuses on ülesleitud ja mis nüüd tuhaudaile inimestele leiba
muretscwad! Paberi wabrik toidab mitmeid perekondasid naru-
kaupmchi ja palju töist töölisi kuuni paberi müüjani. Raa-
matu-trükkija tarwitab tähtcde-malajaid; need tarmitawad
mäemehi, kcs neile metalli muretscwad. Siis pcawad trükki-
jal pääle selle tähtede-malmistajad, raamatu-pookijad, paki-
kandjad, märwi - ladujad, masina - meistrid, pnn - meistrid,
kirjanikud olema. Voorimehed mcdawad paberi-ja raamatu-
koormaid linnast linna ja ise trüki-musta malnnstaminegi
toidab hulk usinaid töömehi. Kni meie täna raamatu-trükki-
mist tahaksime ära kautada, siis jääksimad milljouid inimesed
tööta ja leiwata, peaksimad lapsed raamatuteta kooli minema
ja nagu enncmanast kõik järele kirjntama, mis nemad õppima
peamad ja nõnda wäga palju aega raiskama. Sellepärast



Pühitsetakse õigusega iga saja aasta järele Gutenbcrgi sündi-
mise päcwa tema häätegnde mälestuseks, kelle osaliseks meie
olenic saauud; sellepärast on temale Mainzi linna tore mäles-
tuse kujn asutatud.

Aga kes oli siis see J o h a n n e s G u t c u b e r g , kes
raamatu trükkimist ülesleidis? Tema oli nende inimeste hul-
gast, kellest wana sõna ütleb: ,,Häda ajab härja kaewu."
Omast siindimise köhast, Mainzi linnast, ära aetud, rändas ta
Strassburgi l inna, kus ta enesele ülespidamist tahtis muret-
seda. Tema oli liuna wana-kodanikkudc sugust, kclle käes
linna-walitsemisc ammeüd feisiwad. Tema suguseltsil oli kaks
maja ja maakohta: Gutenberg ja Gcnsfleisch. Esimese järele
nimetas ennast meie Johannes, sest et ta saal umbes 1400
aasta ümber oli sündinud. Sell ajal oli sagedaste tül i linna
wana-kodanikkude ja käsi-tööliste wahel, ja sagedaste pidiwad
wauad-kodauikud põgenema, kui käsi-töölised mässamises wöi-
must saiwad. Ühel niisugusel korral pidi ka Gutenberg oma
isa-linna s1424 a.) maha jätma ja Strassburgis tööd otsima.
Tema katsus mõnda toimetada: walmistas peeglisid, sehkendas
kaartisid ja katsus nutu muud tööd. Aga midagi ei tahtnnd
temal hästi korda minna, wististc, et tal tarwiline osawus nende
tööde tegemiseks puudus.

Saal oliwad mehel kurwad päewad ja ööd. Kudas pidi
ta enesele leiba teenima ja sandikeppi enesest eemal hoidma?
Ta mõtles senna ja tänna, heitis üht ja töist wöetud nöuu
ära, sest et kordasaatmisega toime ei saauud. Aga waata,
korraga käis tal mõte pääst läbi: Kas ci ole wöimalik üksi-
kuid tähti muretseda, kellega raamatuid wöiks trükkida? Sell
ajal trükiti juba pühade piltisid nende uimedega ehk ka mõne
Piibli salmiga, mis pildi all seisis. P i l t ja kiri lõigati köwa
puu laua sisse, nõnda et pilt ise ja tähed kõrgemal seisiwad,
nagu kirja päül pitseri tähed. Seda tehti wärwiga kokku ja
trükiti nõnda mitu korda ära. Nõnda trükiti kalendrid, män-
gukaartisid j . m. ja müüdi laatadel rahwale. Kndas oleks
lugu, mõtles Gutenbcrg, kui mitte terwet rida ehk lehekülge
puu sisse ci lõigata, maid kui üksikud tähed pulgakeste otsa
lõigatakse ja neid ni i palju tehakse, et neid tahtmise ja tanm-
dusc järele sõnadeks kokku wöib scadida ja mitmed lehekülged
korraga ära trükkida, siis lahti wötta ja jälle töisteks sõnadeks
tarwitada? Niisuguste tähtede abil wöiks nn palju raamatuid
trükkida, kui tarwis!



Mida enam Gntenberg selle üle järele mõtles, seda enam
mõnus näis ta nön olcwat. Ta pani wiimaks käe adra külge
ja nikerdas nädalate, knnde kaupa tähti, kes sell korral wcel
hääo silnrcd oliwad. Kni ta neid muid sõnadeks kokku seadis,
siis leidis ta, et mõned tähed liig köwad, töised liig pehmed
oliwad ja tir i selle järele mitte ühetaoline ei saanud. Ka
läksiwad mitmed peenikesed pulgakesed kätki. Küll oli Gutcn-
berg ühe mehe, nimega Dritzehen leidnnd, kes teda tema ette-
wötmises rahaga oli toctannd. Aga see mees snri.ja Guten-
bergil pundns nlatcrjaal oma tööd edasi teha. Ta märkas,
et alaline tähtede walmistamine enam maksis, kni selle aja
sees kirjntamine.

Tnsus tnjnl ja oma cttcwötmise kohta kahcldes istus ta
kord omas tuas ja mõtles järele, kas ta oma leidust kudagi
wöiks parandada wöi mis muud oma elu ülespidamiseks ette
wotta. Nõnda istudes mängis ta ühe waha tükikesega, mis
tal kogemata kätte oli juhtunnd. Ta röhns wahatükki oma
pitseri sõrmuse pääle, kelle sisse tema wapp oli löigatnd.
Kogemata waatas ta silm wahatüki paale ja nägi mind sääl
wapi kõrgendatud kuju. Tema kõhkles, kargas siis röomsaste
istmelt üles ja hüüdis: ,,Nünd olen ma leidnud! Õnnistatud
olgu see tund! Mina wotan lõikan tähed wormi sisse ja
walan siis nii palju tähti, kni hää arwan olewat, ja ei prnugi
mitte iga üksikut tähte enam nikerdada!"

Toeste, selle mõtte läbi oli raamatn trükkimine üles-
leitud. Gutenberg hakkas kõhe tööle. Siiski, ta ei mõistnud
parajat metalli tähtedeks sletrideks) wötta. Pea oli metall,
mis ta letrite walmistamiseks kokkn segas, liig pehme, pea
köwa ja abras, nii et tähed kätki mnrdnsiwad. Ka selle paran-
damisega ei läinud asi edasi. Jälle oli Gutcnberg pea meelt
ära heitmas, sest et ta sihil nii ligidal olles siiski teda kätte
ei saanud. Tema rahawarandus oli otsas ja wölad rohnsi-
wad rüngaste. Aga ta kinnitas uucste oma meelt. Üks
lukksepp, nimega Schöffer, awitas teda, sest ta tundis Gnten-
bergi mõtte oige olewat ja wäga käsn saatwat, kui tal korda
läheks oma nöun teuks muuta. Gutenberg oli (1443) Mainzi
linna tagasi läinud ja trükkis sääl puulctritega raamatnid.
Schöffer wöttis ühe rikka mehe, nimega Faust, nende nönusse,
kes raha metallist letrite muretsemiseks ja suure trüki-koja
asutamiseks laenas. Ehk küll trükk nüüd paljn parem oli ja
mõne aasta sees üks Ladina keeli piibel ja paljn palwe-raama-
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tuid walmis oliwad trükitud, siiski oli wccl palju asju parandada
ja Faust pidi mitu kord uucste raha laenama.

Wiimaks oli Gutenberg asja nõnda langele ajanud, et
trükikoda käsu saatis. Sääl ärkas ahne ^ Fausti sees ihatdns
seda käsu kõik oma kotti korjata. Tema uöudis korraga kõik
lamatud raha tagasi ja et Guteuberg nutte maksta ei jöud-
und, kacbas ta tnna paale kohtns. Kõhus mõistis trüki-koja
kõigega Fausti omanduseks, kes nüüd Schöfferiga koos edasi
trükkisiwad.

Waeue Guteuberg oli toist korda ilma tööta ja leiwata
ja pidi waluga nägema, et töised tema pale higist ennast toit"
siwad, kuua tema puudust pidi kauuatama. Möui töiue oleks
meelt ara heitnud mure ja pahaudusc pärast, aga Gutcnbcrg
ci kautauud julgust, waid luöitis Mainzi liuua kodaniku
Konrad Humnleri onla nöuusse, kcs talle uue trükikoja asutu-
seks raha audis. 14. Augustil 1457 trükkis ta Ladiua kceli
Taaweti laulud walmis, kus ta ccsköucs Jumalat täuab, kes teda
raamatu trükkimise kuusti leida lasknud, et Jumala söua lai-
ale saaks lautatud. Ta tegi usinaste kunui 1465 aastani
edasi tööd, millal ta mõisniku seisusse tõsteti. Mainzi
ülem-piiskop wöttis teda oma peresse ja mnrctscs tema eest
künni ta surma tunuini (1468). Mainzi Doomi kirikus sei-
sab ta haua-kiwi ja ,,Guteubergi platsi" pääl walatud mäles-
tuse kuju.

Ni i lihtlabane, kui ka Gutenbergi elu oli, siiski tõendab
ta wanasona: Järe le jä tmata püüdmine saadab sihi le!
Kui sagedaste ei ole wahest Gutenberg Faustiga rääkinud, kui ta
temale mõnda walmist trükipooguat ette paui, mis suurt käsu
tema leidus saab tooma! Ja tema lootused ei ole nurja läi-
nud. Hakatuses peeti trükkimise kuusti salajas ja töötegijad
oliwad waudcga pidanud töutama suud pidada. Aga kui kord
kaks ülempiiskoppi Mainzi linna pärast töine töisega sõda
pidasiwad, saiwad mitmed majad ja ka Fausti trükikoda tule
läbi ära hääwitatud. Trükimaja töölised läksiwad mitmele
maale laiale ja asutasiwad uusi trükimajasid, mis läbi ruttu
trükkimise kunst üle Euroopa ja ka pea üle töiste maade,
kuhu Eurooplaste jalg ulatas, laiale lagunes. Nüüd ei ole
enam ühtegi maailma nnrka ilma trükimajata. Riigi walit-
sused ise kaunawad nende eest hoolt, sest trükkimise Märal saa-
wad säädnscd, käsud, kuulutused :c. ruttu tutwaks. Õpetus
edeneb ja teadns kaswab koolides ja kõdudes sest saadik jõud-



saste, kni trükitud raamatud nende teenistusse on heitnud. Ise
wangisidki kutsutakse selle läbi parandada, et neile häid ja
öpetlikka raamatuid lugeda antakse. Sellepärast römnstagem
selle önnerikka kunsti üle!

IV. Lustisöit thee maale.
Wiisakalt, nagu haa elukombe nõuab, astun ma oma

lugijate ette ja annan neile teada, kes ma olen. Mind tuleb
nende õnnetumate ehk õnnelikkude liiki arwata, teda Hiinamaal
Cha-szes'sidcks wöi thee maitsjateks hüütakse.

M a isegi ei tea, mis mind on ajannd oma elupäiwi
thee ostmisega, maitsmisega ja nuusutamisega mööda saatma,
kas mõni saatuse tu^u ehk lootus ühel päcwal rikkaks meheks
saada. Aga ni i palju on tõsi, praegu olen ma ju mõnda
aega nimetatud ammetis Hiinamaal ,,Iuug Heysoni A Coinp."
kaubamaja teenistuses, Hankowi linnas.

Ühel ilusal kewadc hommikul istusin oma kohut täites
suures thec-tuas, wastu suurt aknat. Hele walgus langes
sisse ja otse kõhe minu laua paale, kus hulk portselaani tas-
sikesi ja kruusikesi mitme suguste theescltsidega seisiwad. M a
olin parajaste oma tööd lõpetanud ja wiimast saadetud theed
läbi tatsunud, kui mu noor sõber Wi l l i tuppa astus. Temaga
ühes tul i Akoug, Oopakka maakonna kõige nöuukam thee-
kaupmees.

Wi l l i ja Akong oliwad suured sobrad. Nad waatsiwad
mõistu töine töise otsa ja tähendasiwad Pääga, ni i et ma kõhe
märkasin, et neil mõlematel möm nöuu minu kohta oli kokku
raalitud.

,,Tshm, tshin (s. o. kudas käsi käib) Akong?" alustasin
mina juttu. ,,Mis hääd, Wi l l i? Wististe jälle mõnda wäi-
kest naljatükki? Ütle aga wälja, mu poiss!"

,,Hi — iah! " kogeldas Akong ja naeris.
,,Mis ma salgan, Cha" — nii nimetas Wi l l i mind

lühendatud Hiinakeeli nimega — ,,Akong lubas homme oma
lootsikuga kõdu, thee maale, tagasi sõita ja ütles, et ta wäga
saaks rõõmustama, kui mina ühes läheks. M a tahtsin selle-
pärast küsida, kas tohin temale kaasa minna?
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Will i — ühe nm sõbra poeg, keda isa mõneks ajaks
minn hoole alla oli annud — teadis wäga hästi, et ma küll
wacwalt tema palwet saaks kuuinlata jätma. Aga siiski wii-
witasin nia sell korral loaandmiscga. Akongi kodumaakond
oli siit mitn sada penikoormat kaugel ja niisuguses maajans,
knhn wäga harwa ehk ka ci sugugi Eurooplast jalg ulatas.
Niisugune lustisöit oli natnkene kardctaw.

Willi pani mu kõhklemist tähele ja waatas nagu abi
otsides Akongi poole, kes nüüd ütles: mina ise wöiwat ka ühes
soita, sest et enne kahte nädalat nut thec saatnst oodata
ci olla.

See uönn läks korda ja Will i sai nüüd käsku minu tee-
nijatele teada anda, et nad meie reisi tarwis kõik walmis
pidiwad muretsema.

Töisel hommikul laskis Akong oma suurt mandarmi-
Paati reisile walmis seadida ja kõiki tarwitusi ligi wötta.
Nnsnguue sellcmaa suurtsugu meeste paat ehk lodi on wäiksel
möedul Noa laewa sarnane. Sulliemat jagu paadi-ruumi
täidab maja, kcllel wäikseo aknad ees on ja kes magamise, söö-
mise :c. rmnnidcsse on ära jantatnd.

Pitkas lootsiku tagumises j aus on laewameeste asukoht ja
suur tüür. Meie, Will i ja mina, astusime paati ja kõige
Päält maja ees seiswa lahtise rnumi sisse. Siin wöttis meid
Akong annpakkudes wastu. Jälle küsiti ,,tshiu, tshiu" ja anti
käsku, kui terwitamine mööda oli, teele minna. Lootsikumehcd
astusiwad iga üks oma kohta ja warsti ujus meie ,,laew"
sadamast wälja ja suurt Jaug-Tse-Kiaugi mööda edasi.

Paremal jöe kaldal otse sääl, kus Hau'i haru Jang-
Tse-Kiangi woolab, seisab suur kaubakoht Hankow, kelle sees
enain kui million inimesi clawad. Selle linna sadam on 1861
aastast saadik ka Eurooplaste laewadele lahti, nagu see sell
aastal Tcin-Tsiui lcpiugus maha tehti. Hani jöcsnn kubises
laewadest, kclle mastid snurt nletsa süuuitasiwad; üksi ahtake-
sed wee-uulitsed oliwad lootsikutele lahti jäetud. Jang-Tse
Pahemal pool kaldal, seitse penikoormat Hankow ist eemal —
nimetatud jõgi on siin köhal nii lai — seisab Hnpeh maakonna
wiitsekuuinga pealinn Wnchang.

Rnttu söndsime linnast mööda ja ligistasimc löilua poolse
jöe kaloale. Tunl oli wäga wäikenc, sellepärast saadeti loot-
sikust üks osa mehi maale, kes köiega sõiduriista edasi winna-
siwad, iragu Venelased Emajõe pääl lotjasid. Ümberkaudne
maa, knst ineie tee mööda käis, oli enamiste öitsewa wilja-

(Mmstllk zutu5t0la II.) 4



põldudega käetud, mis tunnistust andsiwad, et selle maajau
rahwas hoolsad põlluharijad oliwad. Ka ise mäeküngastel ja
küllastel hällisiwad wilja-pöllud. Wastu lõunat sõitsime ,,Ta"
ja ,,Lao-Kin-Shan" ssuure ja wäikse kuldmäe) linnast mööda,
kus ka rohkeste laewu näha oli, täidetud thee, süte, kipsi ja
keeduwiljaga, kes kaugest lääne maakonnast (Sze-Chuen)
tuliwad.

Künni töise päcwa öhtuui oli meie reis üsna üksluine.
Siis pöörsime suurest jõest ühe körwalise harusse ja pärast
kaewandussc, mis meid otsekohe Akongi kõdu wiis. Kolman-
damal hommikul ärkades leidsime laewa ühe lihtkorralise maja
ees soiswat, mis meie theekaupmehe ,,Hong" öeldi olcwat. Ka
töised ligedal seiswad majad ning nende ümber seiswad thcc-
wäljad oliwad meie Akongi omandus. Selle järele olime
siis theemaalc jöudnnd.

Nii kaugele kui silm ulatas waatama, nägime tumehal-
jaid thee-pöösaid, kes puuaka lüwa-pinna pääl kaswasiwad,
mis aga mitte liig kuiw ei tohi olla. Koka palwetest hooli-
mata, nii kaua laewa jääda, kuuni hommikut olime saanud,
läksime maale, kus orjad ühe häälelist,,aho, aho, aho" laul-
des pambuse keppide otsas oma koormaid kandsiwad. Ruttu
täideti sell kombel kaldal seiswad lootsiknd wöi lodjad thec-
kasüdega, kuna mehed, naesed ja lapsed istandustest uueste
korjatuid theelehti korwidcga seljas ehk peenemaid seltsisid ette-
waatlikult Pää Pääl kandcs walmistamise majadesse wii-
siwad.

Pärast pruukosti, mida meie laewas saime, läksime kõhe
thce aedadesse. Mõned mehed, peened püksid jalas ja puu-
willa pihtsärgid seljas, oliwad praegu uue istanduse kallal
töös. Põld oli ruutudesse ära jautatud ja taimed alles wae-
walt kaks tolli kõrged. Ühel köhal külwati parajaste wäikeseid
ümmargusi seemneid maha. Mõned mehed tegiwad labidaga
üsna Hiina wiisil tööd, aga pidasiwad iga paari minnti järele
wahet, kus nad piipu tömbasiwad. Siit läksime töiste kohta,
kus walmi thee-taimede küljest lehti ära korjati. Vanaduse
järele oli thee-pöesaste kõrgus kaks kuuni kuus jalga. Mitmed
oliwad wäikeste, walge öitsmetega käetud. Nende seemned
seisawad karbikcstes, kes mnidu pähkla sarnatsed on, aga
peenemad ja õliga täidetud. Theclehed on peaaegu poh-
lata lehtede nägu, mnud kui natukene tumedamat haljat
karwa.



Esimeue lõikuse acg on Aprilli kuus. Siis on lehed alles
waga noorcd niug öruad ja ncist walmistatud thee kallim kui
pärast pool nopitud lehtede thce. Töine lõikuse termin on üks
kuu pärast esimest, kui ju taimed ou walnus saanud. Sant
ilm wöib terwet lõikust ära rikkuda, mispärast lõikusega ruta-
takse ja selleks mi palju rähmast kokkn aetakse, kui wmmalik.
Selle järele tuleb weel kolmas ja ueljas lõikus. Ometi on
selle saagi häädns palju alam ja pruugitakse enamiste kõdu

tarwituseks ära. . . ^ ... < <
Thee põldusid ou mitmes maakonnas; selle järele on ka

mitmeid thcc-scltsisid, mis kauplemises iga üks ise uime kanna-
wad. Meie olwie Hupch ehk OopaM umakonnas, ja see thee,
mida meie uägime walmistawat, oli kange mustalehclme,
nimena ,,Congü." Haljas thee saab oma karwa klpstst ja
Berlini sinest,'kellega thcc lehti läbi segatakse, ^ema walmis-
tamine on wacwaliscm, sest esiteks peawad thee lehed oma haa-
duse järele wälja lvalitud ja töiseks tossu sees ära uärwetatud
nina siig lihtsal wiisil kuiwatatud saama. Tähtsamad halja
thce seltsid ou: Imperial, Gunpowdcr, Ymiug, Hysou, ^shu-
lõua; tähtsamad musta thee seltsid, pääle l5ollgu:Bouy Suchong
Pekko Souchay ja Weue Karawaaui-thce, mida hmst lehtedest
walmistatakse, sest et saut thcc kuiwa-maa rcist Kmchtast kuiun
Peterburai linna (6500 wersta) ei kauuata. Kõige paremat
stltsi, Keisri- ehk lille-thced, keda kõige örncmaiest, noorema-
test lehekestest walmistataksc, ei saadeta sugugi wocralc

' Kolmaudat istaudust elustas suur meeste, uniste ja laste
kari, kcs wöimalikult ruttu, aga suure ettcwaatMega M ô a-
wuscaa, thee wösukestelt lehti ära korjastwad. Nemad waat-
siwad meie pääle, kui senna olime jöndnud, uagu nueloon^oe
Pääle ia hüüdsiwad töine töise wastn sönll, kclle häälest nncks-
vaneunne iuälja kõlas. Siit läksime ühe jau orjade järele,
kes lehti walmistamise tubadesse kaudsiwad, ja õppisime uuuo
ka seda tööd tuudma. Wähcnmlt kolmkümmeud noort tütar-
last oliwad tegcwad lehti oma hääduse ja karwa zarele waha
walima. Meid nähes tõusis nende hulgas kchm ia kahm;
olime wististe esimesed ,,mets iuimesed," kcda mmad ^
ja kellest nemad arwasiwad, et nad eunast haste ^mm atest
hällilastest toitwad. Aga Akong, kes stm zallc 5 " ' . s"tst ok
astuuud, waiqistas neid Hiina prelkkch, ia charams loMs
nende kartus iäieste, kui Will i oma puudukst Huua teele osâ
wust tarwitas. Selle ruumi ligidal seisis kmwatannse kõht.



Ühel pool tua küljel oli pitk telliskiwidest koldc, kus soetule
pääl raudpaunid malmis scisiwad. Ncuoe pannide pääle wisati
thec lehed, kus neid mõni minut ruttu ümber segati, siis pam-
busc laua päälc walati ja nii kaua rulliti ning rõhuti, kuuni
neist roheline wedelik taieste oli wälja pressitud. Nüüd wiidi
nad pitkades, madalates korwides päikese kätte kniwama ning
pandi siis nueste pauni päälc, kus lehed ennast nii rulli ja
tsäbarisse tömbasiwad, nagu nad meil silmade ees seisawao.
Kõige selle toimetnsc jnurcs waadatakse wäga ette, et lehed
mitte ära ci murdu, sest neil on kanbatoimctnses palju alani
hiud .

Iga iseäralise toimetuse jauks on ise kanuner ehk maja
kene. Nii walmistati ühes urtsikus kastikcsi, kuhu walmi^
thee pidi sisse paudama; töises wooderdati neid kastikcsi ftanioll
stina) paberiga, kolmandas pandi kastikestele thce seltsi ja wa-
briku nimi päälc. Wiimaks kaaluti ta ära, täideti kastikene
täis ja pandi kinui uiug saedeti lootsikutesse, kes ueid walmio
oliwad kaubakohtadcsjc muretsema.

Juba oli hulk thce-lotjasi täidetud; Akoug tahtis
ueid ise töisel päewal Hankowi saata uiug meid ühtlasi lodu
tagasi wiia. Aga enne walmistasiwad meile thee istanduste
peremehed suure pidusöömaaja, kcllcst päris Hiina wiisi taht-
sime osa wötta, s. o. ilma noa ja kahwlita, üksi puu pilbaste
abil. Aga see oli sööma-acg! Meie istusime, ikka neli meest
seltsis, wäikcste lauakeste ümber, Hiinlased Pidu riidis. Esiteks
toodi mitmed magusad road lauale, siis waagnad liuuu Pesa-
dega ja pärast kisla saruane wedelik, kelle sees mõned täna-
liha tükid ujusiwad. See söök maitsis üsna hästi, ehk mcie
küll kõik koos ühest waaguast sõime, missugust tähtsat tööd
wäikeste portselani lusikate waral toimetasime. Selle paale
toodi jälle magusaid roogasi ning meretigusid ja raswast jea
liha. Neist söötidest ci himustauud meie midagi. Aga üks
liig auupaklik Hiinlane wottis o:ua puupilpaga tüki liha ja
pakkus, kui ta ise suu täie oli ammustauud, seda Willile.
Neude pilbastega ei saanud meie hästi toime, sest tükid libisc-
siwad ikk< uagu magneti wäel waaguasse tagasi. Kui mitte
lecut ja riisitaugu ei oleks oluud, mida lusikutcga lvöisiule
süiia, siis oleksime tühja kõhuga ära läiuud. Wahe ajal pa-
kuti ühte wiisi theed, uiisama ka ,,Samshnt," üht riisist wal-
mistatud jooki. Körwadc kosutaniise eest pidi wist uütmc
uaisterahwa laul ja mäng kahekeeleliste wiiolite pääl luurit-
sema. Aga meie ei möistund sellest naksust kraaksust suurt
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lugu pidada ja kutsusime, et ftca oma lootsikusse hingusele
saime.

Hommiku ärkades leidsime laewa ju kõdil poole teel ole-
wat. Päri tuule abil jöildsimc pea Mng-Tse-Kiangi ja kol-
inandal päcwal önllelikult Haukowi, wäga rahul oma lusti-
piduga thee ulaale.

Külawaderile, kellel ehk meel möue^ küsimused keele pääl
lölksuwad, tahab raamatu toimetaja appi tulla. Kõige esiteks
ehc soowib sõber teada, kust ueed lehekesed, ketlcst ta oma puna-
kat märjukest walunstab, oma uime saauud. Kust miljalt, kui
Hiina keclest, thee lodumaalt. Hiiua kccli ou thee uimi ühcs
murrakus t i a , töises tsha; esimeuc uimi ou Ladina keeli
thea-, Prantsuse keeti thä- ja Iuglis kecli tea-le põhjaks;
wiimne Weue keeli tshai-lc aluseks. Eurooplased saiwad
theega seitsme töistkümue saja aasta keskel sl«36) tutwaks.
Aga üleüldselt hakaü teda esiteks kaheksatöistkiiulue saja aasta
keskcl pruukima. Teda laiale lautada awitas, uagu ka kohwi
tarwitamist, see ruuial ebausk, et tema juomiue iunuese eluiga
pitkeudada.

Parajal wiisil thee joomiue edendab seedmist ja kosutab
mnuest külma ilmaga ja reiside paal, aga rikub selle wastu
scedmist ja äritab uärwisid, kui teda liig kaugelt ja üle liig
Pruugitakse.

V. K a l a m ees.
Ennemuistne jutt.

Kord elas suure mere ääres üks waeuc, uoor kalapiiüdja.
Tema elumaja ase oli lage liiwawäli, kuua laugemal maal,
ilusad puiestikud ja öitsewad aasad lvaataja silma sirasiwad.

Tundide kaupa iotus kalapüildja päewa ajal mere kaldal,
öug körwas wees. Käsi rüpes hoides õhkas ta sagedaste:
,,OH oleksin ma kuninga poeg!"

Juba siis, kui kalapüüdja alles lapsena kirjude kiwikes-
tega mere ääres mängis, oli talle see üht lugu lacnctc kohi-
nal körwadessc kännud, mis igatsust tema sees oli äratauud.

Meri kõhises ka nüüd päewast Päewa ja aastast aastasse;
laps kaswis ja kängus uiug temaga wöidu igatsus ta sees.
Ja uagu lapsena kord, uii kuulatab ka uüüd noor kalapüüdja
Wäsimata kohisenüst, uing ikka ilued puhkused tõusemad ta
põuest: ,,OH oleksin ma kumuga poeg!"
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Sest imelikult laksus laul laenetest ja jutustas turulistest
korallidest, kuldkaladest ja kristallikiwist lossidest — aruldaselt
rääkis ta hõbe juukstcga mere-kuuingast; ommcü kõige ilusa-
mat lugu kuulutas ta taunimast kumuga tütrest, ja ni i kõhises
ta edasi ja edasi.

J a kui kalapüüdja õhtul wäsinud kaldalt kõdu onui poole
sammub ja wiimaks oma öleascme paale puhkusele wajub, siis
ohkab ta meel enne silmade sulgumist südame põhjast: ,,OH
oleks ma ommeti kumuga poeg!"

Öö ou käes. Õues, päratu wälja üle paned sa waikust
tähele. Ka wete-wood teemad ühetaolist, unele uinutajat häält.
Aga all mere Põhjas paistab päewa walgus ja kiirgab tule-
kuma. A l l kölawad kristallist sambad. Lossi läwe pääl istub
kaunis kuninga tütar, pale walge kätega käetud, ja ohkab:
,,OH olessin ma ommeti kalapüüdja tütrekene!"

Lapse isa, waua höbc juustega mere kuningas, kelle pitk
habe mere wahuna hülgab, on oma halja merc-knuc ölade
pääle wötnud. Ta uäeb oma lapse kurbdust ja kuuleb tema
kaebamist. Oma kaharpääd rapntades rapsab ta kuld kandle
kätte, istub tütrega wastastiku ja hakkab ni i lõbusalt laulma
ja mõjusalt mängima, et laened lust i l kõrgesse kargawad ja
hundiratast lööwad.

Ka kuninga tiitar lööb kuulatama, tõstab pääkest kõrge-
male ja palub: ,,Taadikc, laula ikka laulu kaugcst maast, selle
Päikesest, selle kuust ja selle maa kalmnehe lapsukesest."

Isa laul is:
,,Kaugel maal, laps, seisab meri su jalgade ees, talitse-

tud löwi sarnatselt, ja uinub. Pää köhal, ülewel heljub öhu-
järw, mis sinist karwa ja soe on — seda hüütakse taewaks.

J a kesk ohu hõlmas köignb kumaw kuul; ta lualwab
päcwa ajal, ja õhtul wajub ta alla purpuri puna laeuctesse.
Sääl maal hüütakse seda päikeseks.

Kui tulekuul magama läinud ja purpuripuua ära kustu-
nud on, siis katab pimedns maad. Wiimaks tuleb üks hõbe
laewakeuc uähtawale ja ujub üsna waiksclt läbi öhu-järwc.
Aga ta sõuab ilma aernta ja purjeta. Tuhanded pärlid pais-
tawad ümberringi ja walgustawad tema teed, et ta ei eksiks.
See laewnkc on knu ja need pärlid on tähed.

Ka imeilusad sõled on kangel maal. Nad kiignwad halja
aasa pääl ja annawad magust lõhna. Neid nimetatakse sääl
lilledeks. Pal ju loomasid lcndawad tiiwade waral üle mere
ja laulawad kaunistc. Need on liuuud. Suured, tugewad
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kaugelased, halja karwaga nagu minu kuninglik kuub, wöta-
wad neid wäikcsi lauljaid oma war ju: puudeks hüütakse neid
wägewaid sääl maal.

Mere ligidal maa pääl seisab kindlalt onn', kus kala-
Püüdja elab. Tema päralt on päikese ja tähtede hiilgus, tema
Päralt lindude ja lillede i lu , tema päralt terwe lai wäl i . "

Kuningas jäi wait. Ta pää wajus alla rinna paale,
sõrmed libisesiwad kandle kcelte juurest ja uni wottis teda oma
kaissu.

Sääl tõusis knuinga tütar istmelt üles, tegi tasakeste ühe
konna kärbi ukse piidalt, mille külge ta oli kinni scutud, lahti
ja laskis sõiduriista laentc läbi edasi liigntada. Wiimaks
juhtis ta teda üles poole, ilma et ta isegi tähele pani mis
ta tegi.

Korraga hakkasiwad lained rahutumalt tantsima ja ime-
likult hiilgama. Nad löiwad ennast lahti ja märjalt tõusis
neitsi nähtawale.

Tema pää köhas kõrges põles suur tu l i . See saatis oma
küreid alla. Aga mere üle heljusiwad mustad wctc-wood,
pikse pilwed, kes ruttu kokku kogusiwad. I l m läks tumedaks
ja tumedamaks, mida ligemale ja koomale nad jöudsiwad.
Wiimaks kattis öö pimedus ilma, sest wetc-woode läbi oli tule
walgus ara peidetud. J a kuula missugune hirmus hääl!

Kaugclt kihutas üks rüütel, ise elu tule karwa, tnle-ho-
buse seljas sinna, ni i et tulc-rmma leekiw lakk tuule tujul
lehwitas. Paremas käes käänas ja wäänas ta tulist moeka.
Möcrates langcsiwad pilwed, mida ta oma tule-ruuna ja
möegaga oli lõhkunud, tema taga jälle kokku. Kuninga tütre
köhal peatas ta oma hobust. Tacwas, maa ja meri helkisi-
wad elu tules. Oma ruuna seljast kummardas rüütel ennast
kuninga tütre poole ja rääkis. Aga tema hääl oli nagn tormi
tnhin ja marn mühin, kni ta neid sõnu ütles: ,,Tcrc tulemast
mu walguse walda! mere kuninga tütar; ni i ruttu, kni öö ja
Päew wahcldawad, saagu su soow täidetud!"

Kuninga tütar ruudis, kudas ta tulisilm tema sügawa-
masse südame põhja tnngis, ja töisel silmapilgul seisis ta ise
waese kalapüüdja riietes mere kaldal.

Mer i kõhises kangeste ja lained langesiwad wahntades
kaldalt tagasi. Sügamast mere Põhjast kõlas kandle hääl
neiu korwadcssc. Ta tundis oma isa häält, kelle smmd mää-
ratu mere lohisemisega ühendatud temale hüüdsiwad:
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,,Sa oled wöeral maal. Hääd teod! Aga kosib sind mõni
inimese laps, siis saawad lained su kaela laugema ja sind kõdu
tagasi kaudma, kuhn sa jääd ikka ja igaweste!"

Wäristuscd käisiwad üle pracgn kalapüüdja neitsi riidis
olewa kuninga tiitre, kni ta neid sõnn kuulis ja enese ees ta-
ganejat mere mööna nägi. Hirmsaste ulns torm, koledaste
tuiskas ta üle liiwase lagediku. Neitsi ruttas kaldalt ara
warjnpaika otsima ja leidis onnikese, kus kalapüüdja sees
käsi-pösikule laua aäres istus. Tasakeste koputas uein ukse
külge.

,,Kes peaks küll selle hirmsa ilmaga õues käima?" ütles
mees.

Jälle koputati. Ta tegi ukse lahti ja waatas, uägus
kalapüüdja ueiu seisis ta ees. Ta ütles:

,,Kas wöin ma sinu juurde jääda?"
Ta näitas käega puupingi poole. Neiu wöttis sääl aset

ja toetas pää wastn seina.
Öucs möllas maru, mere lained töusiwad tacwa kõrgu-

seni. Wiimaks waikis torni, kalapüüdja tegi toaukse lahti
ja mõlemad astusiwad öue. Meri kumas ja hiilgas kullas ja pur-
puripunas, päike paistis palawalt ja magus lillede lohu täitis
tarastajat õhku.

Ka ueiu pale läks lahkeks ja paistis uagu tasane knn
walgns. Käsi laiale lautades tõttas ta mere juurde, wöttis
kamaluga mere wahtu ja niisutas sellega oma huuli.

,,Isa," hüüdis ta, ,,ma näen su laulu! Öhu-järw, päike
ja elusad sõled! Sa laulsid kaudle kcelil:

,Merc ligidal maa Pääl seisab kindlalt onn', kus
kalapüüdja elab. Tema päralt on päikese ja tähtede hiilgus,
tema päralt lindnde ja lillede i ln , tema päralt tcrwe lai
wäli."

,,Sääl seisab onn'," ütles kalapüüdja arnwstusega tema
otsa waadates, ja mina olen see talumees."

Nemad läksiwad mere äärdc ja istusiwad wee üle rippnwa
kalju kalda päälc.

Kalamces pani oma wörgn wette. Ja waata, ta läks
nii raskeks, et nad teda waewalt wälja jöudsiwad tõmmata,
sest wörgu sees hiilgas ja kiirgas imelikult.

,,OH häda!" hüüdis kala-tüdruk, ,,need on knninga kandle
keelcd. Minu isa on neid kätki kiskunud, sest ta kurbastab
miuu pärast."



,,Siis on su isa höbc juustega ehitud mere-kumugas ja sina
oled see ilus kuninga tütar?" ütles kalamees.

Aga kala-ncitsi hakkas nuttes kandlikccli kokku punuma.
Ja kui päike looja minemas oli, hiilgas neitsi pölwede pääl
sunr kuldtnkk, mida ta kuld kecltcst oli pununud. Ta haawas
terawa kiwikesega oma walget käcwart ja kirjutas oma werega
kullatüki pääle:

,,Isa, punn kandlilc nucste keelcd pääle ja ära kisu neid
enam iialgi kätki, sest muidu lõhkeb mil süda. Ma olen kaugcl
maal. Minn päralt on päikese ja tähtede hiilgns ja miim
päralt on kalapüüdja."

Nüüd hakkas kalamces ta käest kinni ja ütles: ,,Nii kaua,
kui ma mäletan, on mulle ikka meri sinust lanlnud. Sa oled
nüüd tulnud, eks jää nüüd ka igawkste minn jnnrde!"

Kalatüdrut waatas ta otsa naeratades ja pisarassilmil.
Kuula, kudas mcri metsikult möirab ja waata, kndas mesi
tönseb! Kalauein palet katab snrnn walge. Ta mõtles oma
isa sõnade päälc: ,,Kosib sind mõni inimese laps, siis saawad
laencd sn käeta laugega ja sind kodn tagasi kandma."

Ta pöörab ümber ja lnhab põgeneda. Aga wesi woolad
üle kallastc, lained langclvad ta järele ja kahmawad ta kinni
ning wiiwad meresse. Oma walgc käega wilgutab ta weel
kalamehcle Jumalaga jätmiseks.

Sügawusest kostab waljn röömu kisa, kni mere kuningas
oma last hõlma wöttis. Aga tcma rööm muutis pea knrbdu>
seks, sest et ta tütar murelikum oli kui enne iial ja silmi pääft
tahtis nutta, kui ta sõrmed kaudle kuldkecli kölistasiwad.

Seda nähes toetas kuningas kandli tnlba najale ja ei
lanlnud enam. Lained jäiwad soiku ja uinusiwad nnesse.
Kuuiuga tlltar oli läwe pääl kummuli ja kattis oma pale
kätega kinni. Tal ei olnud ka sedagi wiimast troosti, mis
inimestel on: teda ci surmaund surin.

Kõrges kaldal seisis waenc kalapüüdja. Hommiku päike
körwctas ta päälagc, päikese kiirete sira tegi ta nägemist tume-
daks. Ta waatas ühte lugn laenetessc, mis kaldal tasakeste
mängisiwad. Korraga läks ta süda kergcks: ta wöis surra.

Rnttn hüppas ta alla laenctesse. Wisisedcs löi wesi ta
Paa ülc kokku.

Sügawas seisis mere knningas. Ta nägi kalamecst alla
wajnwat ja sirntas omad käed wälja teda wastu wötma.

,,Kas sina see oled, kalamecs?" ütles ta. ,,Siis on wana
laul öigeste kuulutanud: armastus ei tunne surina. Ja ise
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teie, naesed, nõdrad inimeste lapsed, nii pea kui teie armas-
tate, nii kohc olete surematad."

Ta pani noore mehe tasakeste kuninga kotta maha, wöttis
oina kuldkandli kätte ja laulis:

,,Ma uratan sind sellerina lauluga, kalamces, mida ma
sulle lapsena laulsin. Wait on merepõhi. Merepõhjas waikib
kõik häda. Tulgu alla ja puhaku omast waewast, kes
wäsiuud.

Lained laulawad teile kiigelaulu ja kuldkalad ja purpmi-
purikad röümustawad teie silma.

Kristalli palastis istub kuningas oma kuldkandliga. Walge
habe, nagu mcrewaht, ripub ta rinna ees. Haljas knub on
ta ölade ümber ja ta laulab ja mängib.

Kui ta waljustc ja wilcdastc oma häälel laseb heliseda,
siis tungib soe südamesse, nii et lained kõrgesse kargawad.
Kui ta tasakeste laulab, siis jääb meri soiku ja uinub unesse.

Kuningas jääb wait, meri hingab; walged wahn põied
kiiguwad uagu unes ja wäikescd wec-pärlid mängiwad
kaldal.

Ja selle wahele kõlab peenike hääl. See tuleb kristalli-
sammasteft, mis helisema hakkawao, kni knninga tütar tasa-
keste tuppa astub. . . . . . . "

Sell silmapilgul astus kuninga tütar, keda isa ennemuistne
laul oli meelitanud, sisse.

Ta pani kanoli käest, kummardas magaja üle ja hüüdis:
,,Ärka üles, ärka üles, mu kuninga poeg!"

Sääl tõusis kalamees uuest üles. Merc-kuuingas Paui
temale oma halja kuue ümber ja kalli pärli-krooni paha.

Aga kuninga tütar waatas üliarmsaste tema otsa, ja
mõlemad langesiwad isa ette pölwili, sest nende onn oli nii
suur, et nad sõnu ei leidnud, seda üles tunnistada.

Kristallist sambad helisesiwad, kanncl kõlas, lained lange-
siwad lustil töine töise hõlma, lai mcrewäli ilmutas wäge-
waste oma kaasröömu ja tema lohisemisel ei saa otsa olema.



VI. Kalamees.
S a k s a l a u l i k u Goethe l u u l e t u s .

Ü. p. J

Jões wesi köhas, kerkis, kees,
Ja waates õnge püäl'
Ta kaldal istus külamees,
Kui surnul waik ta hääl.
Kui istub, kuulab, wahib mees,
Märg laene ühest laeb,
Ja waatcs walget wahtu wees
Ta märga ueidu näeb.

Ta laulis, ütles mehele:
M iks kawalaste siit
Mu lapsi laeutcst ülcsse
Sa walu-surma wiid?
Kuis kala röömus, teaksid sa.
On wetewoode sees,
Sa alla kiirest' astuks ka,
Ning saaksid rõõmsaks wees!

Eks kuu kui Päike merewees'
End' jahutamas käi?
Eks hiilgwat enam silma ees
Neil tulles nägu näi?
Eks hüüa wilu woodc pind,
Sind taewasina ka?
Eks oma nägu hüüa sind
Wee wilnl' elama?"

Jões wesi köhas, kerkis kees,
Ning kastis jalgu tall,
Ta süda ujus armuwecs,
Kui rinnal armsamal.
Sai öeldud neid, sai laulnud ka,
Ots jõudis usinast':
Pool tõmbas neid, pool langes ta,
Ei kuulnud cuam tast.
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VI I . Mõned pildid kodusest laste
kaswatamisest.

lLopp.)

I lus pühapäewa hommik on käes. Päike paistab lah
kestc tuppa, kus ema oma „silma tera" riidesse aitab pauna.
Kuulame neid natukene päält!

,,Waatke, mis kena meie Miku on! I lus kuub seljas,
kena kübar pääs: just nagu möui priuts!"

Ni i hüüab ema rõõmust hiilgama palega. Ja kõhe
töttawad köögi Leena, karja Maret ja wäikese Miku wanemad
wennaksed noort printsi waatama ja imestelema. See näitab
kõiki õrnuse ja auustamise awaldnsi palju paremine tundwat,
kni toe poolt mõni kroonikandja.

,,Noh," hüüab lugeja wahclc, ,,cks sina siis ka ühes ei
rõõmusta niisuguse õrnuse juures. Lapsed tarwitawad ar-
mastust ehk olgu see ka metsloomade armastus. I lma tallis-
tamiscta ei saa ema süda toguni mitte korda."

Wäga oige! Aga kõige parem ande wöib liigduses kahjn
saata; ka üle liig önms ou kardetaw. Ära arwaku, armas
ema, et sinu laps seda õrnust ja ellitamist naljaks ja warjuks
peab! Kahe-kolmc aastane maailma kodanik ci tunnegi weel
nalja, waid kõik on tema meelest tõsi. Ta tuuueb omas
meeles kõik, kndas tema wastu ennast üles näidatakse ja ta meel
kaswab selle järele.

Miku on mõned sammud astunud, on ehk wahest lapse-
hoidja käe körwas ise ka öneski käinud, ja unud tagasi tulles,
oh seda hõiskamist!.,,Tooge wäikene lauakcue siia, Miku tahab
süüa, Miku peab kõige paremat saama! Mis nn: kullapojakcne
tahab?"

,,Miku tahab liha, Miku tahab wöidleiba, Miku ei taha
piima, Miku tahab õlut 2c." kuulukse wäikest troonipärijat
nüüd käskiwat.

Söömaaeg on mööda, lapsehoidja wotab Mikn sülle, kii-
gutab käte pääl, upatab teda ja laulab, waatab aga ise üht-
lase läbi akua jumeka ja sirge uaabri Töuuise järele, kcs praegu
säält mööda läheb. Selle juures lööb ta Miku jala kogemata
laua külge. Wäike jõmpsikas hakkab humsaste karjuma.
,,Oota, sina kurjategija!" hüüab lapsehoidja, ,,sina paha
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laud, lükkad minu wäikcst kanapoega, selle eest pead sa walu
saama!" Ja laud saab oma jau peksa.

Miku uäeb rätsepa sõrmkübarat ja tahab omale. Aga
meister ci wöi anda. Kohc hakkab Miku pasun hüüdma, mis
euue ei waikne, kuum rätscb Mikule midagi muud kätte annab
ja ennast silmakirjaks käristada laseb, kus juures Miku ühes
aitab.

Waatame edasi! Meie kaswandik istub pörmandal ja
mängib. Lapsehoidja ehitab temale tuba. Aga ikka ja ikka
wiskab Miku, kui ju palgid kokku seatud, tua laiale. Hää
küll, laseme uoort õppijat ise oma jõudu harjutada ja ehitada.
Nüüd tuleb tema wauem ödc, wotab ühe puutüki ja tahab
wöersile tulnud sõbrale näidata. Aga, kuda sääl Miku hari
puuascks läheb. Ta wiskab kõik ehituse materjaali laiale,
hakkab karjuma, tambib jalgadega ja ci jää enue rahule, knnni
ode wöetud puutüki tagasi toob. Wahe ajal astub isa tuppa.
Nüüd häda Miku isemeelelc! Aga ci! Kui isa asja on üle
kuulauud, hüüab ta naerdes: ,,Waat' nii, mu poeg, niisugune
mehine wiis on mu meele järele; siuust saab kord mees, kcs
oma õigust käest ei auua." Õnnelik isa, kes sa selle iscmeele
üle rõõmustad, lunata ette, et su poeg kord s i n u õigust käest
ci wöta!

Miku oli ju hää suur poiss ja jooksis öue pääl ümber,
aga mitte senna, kuhn lapsehoidja juhatas, waid seuua, kuhu
tema ise tahtis ja kuhu ta oma hoidja kätt pidi järele tõmbas.
Kord nägi ta teldri ukse lahti olewat ja kohc tahtis ta sisse
minua. Aga lapsehoidja ci lasknud. ,,Ära mine teldrisse,
Mikukeuc, kcldris ou pime, waata seuna, sääl on tnikesed,
kanakesed, tip, tip, tip!" Aga ei! Miku pruukis oma ju tutta-
wat abiuöuu: Ta hakkas karjuma, et mets kajas. Ema ruttab
jookstes seuna poole ja ütleb: ,,Mis see rumal tüdruk jälle
lapsele ou teiuud? Mis Mikul wiga?"

Lapsehoidja seletab ära, mis Miku tahtwat ja kudas see
korda ei mincwat. Aga ema? Ta wötab Miku käe körwa,
käsib lapsehoidjat tuld tuua ja uüüd astuwad keldrisse: M i ime
Miku seuna, Mikn peab kellcrt nägcnia." Aga ju pooles
tees tuleb Mikule meelde tagasi pöörda ja kohc astuwad cma
ja lapsehoidjaga järele.

Meie oleme nüüd mouda kunlnud, mis iseenesest üsna
röömnline on. Kellele ei peaks see meele järele olema, kni
wauemad suures röömus oma kõige kallima warauduse sile



õnnelikud on ja oma südame tundmustele prii woli awalda-
miseks annawad?

Aga meie ci pea ara unustama, et kus wanemate armas-
tus kõige kõrgemal järjel ennast ilmutab, jääl ka häda kõige
kardetawam on. Tul i palawate armastuse kiirtcga körwetab
sagedaste ema ja isa süda kõige kaunimad kaswud lapse süda-
mes ära, ja hõiskamine kähe, kolme aastaliste juures wöib
kahetöistkümne ja kolmetöistkümne aastaliste juures nutuks
muuta.

Jätame kümneks aastaks armsa perekonna maha ja läheme
siis neile uueste wöersile. Meie waatame Miku järele ja
leiame teda tuas isa ees. Üsna külmalt kuulab ta isa manit-
sust päält.

,,Kas need on sinu parandamise tunnistnsed? Sinul on
omas ülespidamises jälle koolitunnistuse pääl UI . Ma tean
küll, sa ei taha enesele midagi öelda lasta, oled oma kool-
meistri wastu sõnakuulmata ja kõige wähcma laituse juures
pahane, lahkuseta, su isemecl ja kõrkus ei tunne enam ühtigi
piiri. Mine minu silmist, ma ei taha sinust enam midagi
teada!"

Ni i räägib wihanc isa ja lükkab poega enesest ära. Ja
Mihkel? Tema süda ei ole sugugi pehmemaks muutnud oma
isa pahanduse üle, waid ta läheb ara ja puistab oma wiha-
tusku wastn tuleja noorema wenna kacla, kcs nüüd karjudes
ema juurde jookseb ja Miku pääle kaeboust tõstab. Rõhutu
ema ruttab isa juurde ja õhkab:

,,Kui see uönda edasi kcstab, siis ei tea küll, mis asjast
peaks saama! Ikka astub Mihkel iga ühele nii wastu, nagn
oleks tema üksi olemas. Enne oli ta kõikide wastu sõbralik,
aga nüüd kaebawad kõik tema üle."

Isa on mõtetesse langenud. Ta tuletab Miku esimest
lapsepölwe meelde ja mõtleb kõige üle aru kallistuse pääle,
kelle osaliseks Miku ema poolt saanud ja külmalt ütleb ta
sellepärast: ,,Sina ise oled selle juures süüdlane, sest sina oled
teda oma meelistamiste ja kallistamiste läbi ära rikkunud!"
Aga meie peame hää ema eest seisma, sest tcma kannab paljalt
üks osa süüd oina paal; ka isa, lapsehoidja ja töised inimesed
on süüdlased. Lubage mulle selle seletuseks paar söua.

Wauad lastekaswatajad ütlesiwad, lapse hing olla tadu!a
i-Hsa, s. o. kirjata tahwel, kclle pääle kaswataja soowimist
mööda teadmisi, tuudmisi, püüdmisi :c. wöida tähcntada.
Möued arwasiwad ise ka kirjutatud kirjast seda ja töist paran-



63

dada wöiwat, üht ehk töist tundmust lapse hingest kustutada
saawat. Aga see terwe kuju ou wale. Meie peame ütlema:
Lapse hing on põld, otse elaw põllumaa, kes malmis ou seemet
wastu wötma ja kaswatama. Kui nüüd seemne tera selle
põllu sisse pannakse, siis ei ole hakatuses midagi uut uäha;
kõik jääb mulla piunal niisama. Aga mõne aja Pärast tõuseb
taim uähtawale, kes jöudsaste kaswab ja ennast mitte tagasi
tungida ei lase, olgu siis ehk wäc wöimuscga. Ni i on lugu
tundmustega, kõigega, mis meie lapse hingesse istutame. Noor
silda on rammusa põllu sarnane, kcs isuga seda kõik wastu
wötab. Ja mis üks kord tema sees on juurduma hakkanud,
seda ei jõua ükski maailma wägi enam ära häwitada. Tai-
mekest wöib ära rikkuda, kui tema jnurekesed kätki lõigatakse,
aga mis lapse hingesse ou asunud, wöib küll ka waimu nöuude
läbi alla rõhutud, aga ei ilmaski põhjani ära rikutud
saada. Aga astume nüüd Miku juurde tagasi!

Oma määratu meelitamiste, kallistamiste, ellitamiste läbi
olete, isa ja ema ja ka töised wägewat iseahuuse idu oma lapse
südamesse istutanud, olete teda selle läbi, et iga üht kui wähe-
mat soowi täitsite, isemccleliscks kaswatauud. Hakatuses tun-
dis laps kõigest sellest paljalt tumedalt hääd meelt, mis temale
ikka armsamaks läks ja aega mööda meele ja südame omadu-
seks kaswis. Hakatuses oli see teie silmade eest warjus, aga
paha idu tärkas wägcwaste südame põllus, künni nähtawale
tõusis ja jöudsaste tugewaks paisus.

Aga maailm ci ole Paradiis. Mõndagi õuna peame
puu otsa rippuma jätma. Ni i peab Miku ka õppima, et mitte
kõik asjad ainult tema pärast ci ole olemas, peab õppima, et
ilm mitte suhkru saiadega täidetud ep ole ja et ka meie mõne
asja poolest peame puudust laimatama. Aga seda ei taha
Mihkel. Tema iscahnus on üksi oma käsu nöndmas ja söud-
mas, ja sellepärast ohutab iga silmapilk, millal ta röömu
kurikas tema suu äärast kaugemale läheb, tema ihaldust ja
kihutab teda wöitlusele oma ümbrusega. Õiguse järele ei ole
tema ennast muutnud omas olemises, aga tema ümbrus on
tema wastu tema suureks pahanduseks karwa muutnud. Selle-
pärast peame teda kahctsema. Ta tahaks ka nüüd kõige pare-
mat maitseda, aga temale selletataksc, et ta mitte üksi ei ole
olemas. Ta arwab mõnda lustilist lugu ja nalja teinud
olewat, aga kccgi ei kiida ega kallista teda selle eest. Temal
on enesest suur lugupidamine, aga kccgi ei pane temast suurt
tähele, waid laidab päälegi. Kas sääl imeks panna, kui noor
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ilmakodanik wihajeks saab niisuguse maailma üle, kcs tema
endistest ilusatest unenägudest käredasse olcwikussc lükkas? —
Ülearu cllitamise ja meelitamise hallikas on euamiste ikka ot-
satu armastus, aga saab kihwtiks, kes lapse südant lõppeks
ära rikub.

M i s peaks meie Mikust saama?"
Olgem awalikud. Ku i õpipoiss saab ta oma sõnakuulmise

kõhust kergestc ära unustama ja meistriga tülisse minema.
K u i peremees on ta l wäga raske oma teenijatega ja ka oma
ülematega läbi saada. Kn i ammetnik saab teda üksi iseahnus
juhtima ja ci ole temast ühtegi ohwri meelelist tööd oma lige-
miste käsuks loota. Libaskid ja keelekandjad saawad tema
sõbrad olema, knna ta l iga anus sõber saab punduma. I l m a
kool saab küll mõnes tüäs teda targemaks tegema ja paran
dama, aga haawade läbi, mis ka elu otsani walutawad.

M u l ou kahjn, armas isa ja ema, et ma teile just n i i -
suguse pi ldi oleu pidanud silmade ette tooma, kuna ma ometi
teie kõige paremat püüdmist tunnen. Aga mida enam ma
teiega ühes walu tmmen, seda enam p e a n m a k õ i k i
w a n c m a i d p a l n m a , o m a t o r m i l i s t k a l l i s r a -
m i s t e r a h e t ü m b c r m u u t a t a s a s e k s t a r g a -
l i k u k a s w a t a m i s c w i h m a k s , mis õigel ajal kosutab,
i lma kahju toomata. A g a k õ i g e p ä ä l t w a l w a g e
ü h t l a s e ka l a s t eh o i d j a t e , ü m m a r d a j a t e j a
t e e n r i t e :e. ü l e , e t n e m a d u m b r o h i k ü l m a -
j a k s e i s a a l a s t e s ü d a m e p ö l l n l .

8.

Nüüd armsad lugejad, pöörame hakatuse juurde tagasi,
kus vina lootust tulcwikn kohta iseäranis emade paale panime
ja arwasime, et nemad meie lootusid tä i ta suudawad, kui taha-
wad, ja küsime: Kas nad t a h a w a d ? Sel le pääle wöimc uüüd
kül l , kus meie ka kõigis eksitustes ikka cma-armu oleme si lmanud,
julgestc , , j ah " wastata. Aga ühtlase oleme ka uäiuud, et hää taht-
mine i lma mõistuseta ja mõistmata armastus seda lootust
korda ei saada. Õppima peawad isad ja kõige päält e m a d
lastekasvatamist!

Sellepärast: R ä ä k i g u , k e s r ä ä k i d a m õ i s
t a b , e m a d e w a s t n , e t n i n n j a d ä r k a k s i w a d !
K i r j n t a g n , k e s k i r j a m e e s , e m a d e l e , e t o t s i -
j a d õ p p u s t l c i a k s i w a d ! T e h k u t ö ö d , k c s t ö ö d
t e h a j õ u a b , e m a d e g a , e t k ü l m a j a d l õ i k a k-



s i w a d ! K õ i k s e e s ü n d i g u s e l l e a u u k s , k e s o n
ö e l n u d :

„ L a s k e l a p s u k e s e d m i n u j u u r e t u l l a ! "
Kandku ka need pildikesed, rahwa elust wöetud, koduse

lastekaswatamise ülendamiseks wähcgi w i l j a !

VI I I . Taewasine ja pilwed.
Üks laps põlgas pilwi ära ja ütles isale: ,,Kui nad

ometi ilust sinist taewast iialgi enam kinni ei kataks!"
Isa wastas: ,,Wacne laps! Mis käsu on sull

taewasincft? Selle wastu saadawad hallid pilwed meile
onnistust."

Kui ma suurt hulka toredaid laisklejaid Ürikusse näen
minewat, kclle körwas lihtsas riides hoolsad inimesed sammu-
wad, siis mõtlen ma ikka taewasiue ja halli karwa pilwede
Pääle."

IX. Tähtimaalt.
J. Bergmann.

Soruline sabatühti
Tuhinalla taewas nähti.
Põhjanaela pool.' jõudis,
Toredaste tema t nõudis:
,,Kasi eesta, teNni wale!
Paistma peab nüüd minu pale!"
Põhjanaela na^ratelles.
Sabatähti sajaielles:
Tuiskas tuulel uhinalla,
Wari kadns wahinalla.

a II).
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X, Tähtsad lastekaswatamise ja õpetamise
juhtsalmid.

Ju wanal ajal mõeldi lastekaswatamise ja õpetamise üle
järele ja pandi mõned mõtted kirja, mis ka alles praegu sage-
daste pädagogika (lastekaswatamise) kirjadcs leitakse. Pääle
selle on nende hulgas mõned juhtmõtted, mis hakatuses mitte
pädagogika pihta ei olnud tähendatud, uuemal ajal aga õpetamises
juhiks on pruugitud ja ka pädagogika ,,raamatutesse rapsitud."
Need juhtsalmid, kelle sünnitajaid meie osast teame, osast mittc
ei tea, on enamiste Ladina teele mundris pruugitawad. Moic
saame neist tähtsamad Or. Dittes'e ,,Pädagogika kooli" järelc
sellessamas keelcs ette tooma, aga Eesti keeli tolguga.

N«m8 83.N3, in corpoi-o 83.no, terme maim terwe ihu sees,
see olgu lastekaswatamise siht. (Iuvenal).

U^xima, ätidöwl- pucilo re^röntia , kõige ülemat lugu-
pidamist oleme lapsele wölgu; meie ei pea tema wagadust ja
südame puhtust mitte rikkuma, waid peame temas inimese löi>
gust auustama.

Homo 8um, ninil kumani u. m« aliönum püw, wma
olen inimene, midagi inimeselist ei pea mulle wöeras olema;
s. o. laps on inimese loom ja peab temale sellepärast iga küljelist
inimese kaswatamist antama; iseäranis peab temas uratatama
osawötmist kõigis inimlikkudes asjades.

Oo niniw mlül, ei mingist ei sa midagi; ilma waimu
annedeta ja waimu toiduta ei ole waimu kosumine wöima!ik,
midagi ei sünni lapses iseenesest.

M n ümnia p683umu3 ümneZ, mitte kõik ei wöi kö ke,
anded on mitmesugused.

M n 8cnö1a«, z^ä vit^l) äi^ciwr, mitte koolile, waid olu
tarwis õpitakse. (Seneca.)

00I15MMÜ0 ost ä.Nsi-3, Nlltüra., harjumine on töine loom;
mitmekorralise elukorra, usina harjutamise läbi sünniwad jää-
dawad loomu omadused.

^ü! la äieg 3in6 Iwe, ükski päew ilma jooneta; mis asjas
keegi tubliks tahab saada, selles peab ta päewast päewa wahe
pidamata tööd tegema; harjutamine sünnitab meistri ja ainult
usinuse läbi jõuame igale sihile.

F Itsr 63t per prÄsceptg,, drevo et ötücax P6l
pitk on tee eeskirjade naal, lühike ja tulus näituste



waral. Maata Niggoli Wene keele õppimise raamat, lehe-
külg IX!)

VxpLliöntia K8t 6ptiina rörum ing^lätrg., kutsumine,
proowimine on asjade kõige parem koolmeister.

^Vai-iLtaz üöi^ctat, wahctamiue (waheldus) rõõmustab;
last ei pea li ig kaua ühe asja tallal hoidma, ühe küljcliseks
tegema.

ki-äcüca o8t mui t ip^x, katsumise wiis on mitmesugune;
ta ei pea mitte igaw ja õpetamise juures üksluine olema.

M n muita, 86ä mültum, mitte mitmesugust, waid Palju;
s. o. põhjaliselt, wähe ja hästi. Miinus.)

idaturg, nõu ä^it s»l;i- 8<i1wm, loodus ei toimeta mitte
wahet jättes (ei käi hüpates).

?«8twu 1ent6, astu aega mööda edasi, aegluse rutuga.
0mn6 niniium uon dönum suöcct), kõik liigdus ei ole

hää, (ou kahjuliuc).
It,«p«Mio egt niäwr 8tuäi6i-um, kordamine on kõige

teaduste ema.
Aön6 üoc6t <iui den6 äigtm^uit, hästi õpetab, kcs hästi

wahct teeb; ära ole omas õpetuses segane.
I)ivi6o ot imp0i-a, jauta ja walitse; (Waata Eesti K i r j .

aastaraamat 1876 lk. 43!)
1n verda i n a ^ t r i ^ui-ai'6, meistri sõnade Pääle manduma

— on oma kohalise tundmisele takistuses (näitus ajaloost:
Pythagora jüngrid); isekatsumisele, uurimisele ja mõtlemisele peab
noor sugu kaswatatama.

^uäiätui- et äiwi-a par^ ka wastaste selts saagu kuul-
dud; s. o. mis asjas arwamised kokku ci sünni, selles kuuldagu
ka wastastc arwamisi ja äiuo ira et ztüäio, ilma waenuta ja
hoolega tatsudes.

Oocönäo üi3citur, õpetamise läbi õpitakse; selle läbi tun-
takse oma puudusi, õpitakse inimese lvaimu kaswamise teed ja
waimu iscdusi tundma, õpitakse oigel wiisil õpetama ja lastega
ümber käima. (Sencca).

Ikka ad ovo, munast pääle, ilma pitka sissejuhatuseta woi
eeskõneta; palju enam peab priskelt w ui6äi3.3 rög, asjade
keskcle, astuma, õpetuse matcrjaali kätte wötma ja arutama.

^6ctuz 68t yuoä 6i8Lrt0i- l^cit, süda on, kes kõnemeest
sünnitab; tühi sõnade kõla ei kõlba. (Qumtilian.j
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XI. Mõtteterad.
Maailm on igawene kooliraamat ja elu kõige osawam

koolmeister. Graser.

I lma waimustuseta ci ole midagi suurt, ilma kindluseta
midagi hääd sünnitatud. Schiller.

Maa on taewas, kui rahu otsitakse, õigust tehakse ja wähe
soowitakse. Pestalozzi.

Õnnelik maa, kus auusad elukombed wägewamad on, kui
head seadused! Tegnör.

,,Meil on palju enam waimu wöimu kui tahtmise kind-
lust, ja otse meelega arwame enese wabandamiseks, et mõned
asjad ilmwöimata on."

,,Ei ole ükski õnnetus nii suur, millest mitte tark tarkust
ei leiaks, ega ükski onn nii suur, mida rumal oma kahjnks
kurjaste ei wöiks pruukida."

,,Targaste rääkida on raske, aga targalisclt wait olla
weel raskem."

,,Nii wähe kui kaupmecs kanpa käsuta ümber wahetab
(s. o. ära müüb ja uucste ostab), nii wähe wahetab inimene
töine töisega mõtteid ilma asjata."

„Südame kenadus ilmntab ennast auusas ja õrnas mõt-
lemises."

,,Neitsi riided on sagedaste tema hinge peegel, tema kars-
kuse thermomectcr."

,,Kunstlik lihtsus on örn petus."

,,Kadeduse surm on tõsine sõbrus, edemuse ots tõsine
armastus."

,,Alatu waimuga inimene ei köhta awaliku meelega
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,,Mida enam öigusid riik oma kodanikkudele annab, seda
enam peab ta nende kaswatamise ja waimuhariduse eest hoolt
kcmdma. ^ Washington.

Rahwaharidus — rahwa onnistus.

XII. Walgjärw ja Käteräti oja.
Rahwa suust.

Helme kihclkonnas, Koorküla mõisa ligidal, seisab W a l g -
j ä r w . Selle järwe Põhjas wöida — nii räägib rahwa suu
— selge ilmaga üht elumaja näha. Lugu selle järwega ja
majaga olla järgmine:

Koorkülas elanud katoliku usu ajal üks ,,saks." See
hakkanud oma lihast öde armastama ja soowinud ennast te-
maga laulatada lasta. Aga ükski preester ei olla püha toi-
metust ette wötta tahtnud, sest et seda kurjaste taheti pruukida.
Wiimaks tarwitanud mõisnik kawalust. Tema läinud üksikusse
elumajasse, mis ta mõisa ligidale orgu ehitanud ja lasknud
üht preestrit enese juurde paluda püha sakramenti andma, sest
tema olla suremisel. Preester tuluud. Aga nüüd annud
temale mõisnik teada, et ta teda tema õega, kes temaga ühes
nöuus olnud, pidada laulatama, ehk kui mitte, rautada ta oma
elu. E i awitanud wastu panemine; preester pidanud suudust
täitma. Pärast püha toimetust sõitnud preester ära ja jõud-
nud ühe ojakese juurde, mis umbes kolm wersta Koorküla
mõisast kaugel on. Ta lasknud kutsarit hobuseid peatada ja
astunud oja äärde käsi pesema, täheks, et ilma süüta olla
wennakstc patutöö juures. Aga pärast pesemist leidnud ta
käterätti puuduwat, mis ta ,,saksa" juurde uuustanud. Ta
saatnud kutsari ära tooma, aga see leidnud ,,saksa" maja ase-
mel ülemal uimetatud järwe. Ojakene aga saanud sellest omale
, , K a t e r ä t i o j a " nimeks.

Tähendus: Sarnaseid juttusid, uagu ees räägitud <mis ju ta
,,Tartu õpetatud Eesti Seltsi" toimetustes Saksa tceles kirjas seisab,
ehk ma küll ccsseiswa tüki ise rahma jutu järele ulm üles pammd),
leiame mõnegi jöe, järwe, soo, kiwi, lossi ic. lohta rahwa suus liitu
"ws Soowida on, et igaüks, kes mõnda niisugust jnttu teab ehk

sd kh k i j b j sii ks ö sltsi Est K i j
Soowida on, et igaüks, ke s g s j h

kuuleb, seda kõhe kirja paneb ja siis kas möue seltsi, nagu Eest. Kir j .
seltsi wöi ka üksiku iuimese kätte, kes muistenikku uurib, ära saadab.
>̂ee oleks üks tänuwäärt töö isamaa pinnal.



XIII. Korgi plllk.
Nahwa laul.)

Kes noo uhke ollenesse,
Kes nuo korgi kSndinesse?
Julgu ei ,,Iumal appi" anda.

Mööda lääwä mürgü tüki,
Kawwest käänwä rawwa kange.

Egä ei sünni suurte sekka,
Vtahu ei korke körwale:
Suure lööwä suu pääle,
Korgi lööwä korwa pääle,
Uhke lööwä otsa pääle,
Näljätse löüwä näo pääle.

XIV. Lind, inimene ja öhusoitja.
Meie inimese lapsed elame ja li igume, õieti öelda, suure

mere Põhjas, keda õhumereks hüütakse. Mitme penikoorma
kõrguselt wöi sügawuselt lautab see ennast üle meie maakera
laiale. Nagu wähjad tõsises mere Põhjas, roomame meie —
olgu ka kähe jala paal — oma mere Põhjas ümber ja ei suuda
kuigi kõrgele tema paalt üles tõusta. Ka on see põhi tüüka-
line ja kontline, n i i et meie käimise tarwis teda peame tasan-
dama. Niisugust kunstlikult tasaseks tehtud käimise kohta
hüüame teeks. — Meie n ä g e m i s e m e e l e l on ka mitme-
sugused takistused ees. Sellepärast ronime mõne mäe wöi
torni otsa, mis läbi meie silmaring laiendatud saab. Kui
õnnelik on see, kes niisuguse suurendatud waatusele jõuab, —
ehk wcel kõrgemale, maa Päält üles — üles ohu ruumise! —
Kui õnnelik, kes — l e n n a t a woiks nagu l i n d !

Hm, imeline küll! Inimesele, kõige ülemale loomale, maa-
kera walitsejale on ni i kitsas silmaring osaks antud ja wäga
wäikene köhast saamise wöim. Lind, keda inimene enesest palju
alamaks peab, on temast selle poolest mitu, mitu kord ees.

Ja wististe on ka lind inimesest, hoolimata tema tiiwa-
dest ja lendamise wöimust palju alam. Sest kui meil walida
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oleks, kas käsi wöi nende asemel tiiwasid wötta, siis saaksime
ometi käsi soowima, mida meie ni i wäga tarwitame, et alles
need inimest inimeseks teewad. Jah, wahest tunniks wöi ka
Päewaks kaheks kolmcks oleksime selle wahctusega üsna rahul.
Sest kes meist mitte ei soowiks mulla pinnalt puhta öhu ruumi
sisse lennata, kellcl otsa ei näita olewat? Kes ci tahaks mitte
säält kõrgest alla waadata meie igapäcwase elu pääle? Ja ise
mõne jau inimeste soow käiks weel kaugemale: linnukestega
kewadcl ja sügisel oma elu kohta muuta, selle kergelase juhi-
mötte järele, kes ütleb: ^udi dene, idi M r i a , " s. o. kus hää
(elada) on, sääl on (mu) isamaa.

See soow nüüd küll oleks ju l i ig ja ei sünniks meie
seltsliku eluga kokku, ka mitte meie tcrwe harimise (kultuura)
kaswamisega. Aga, nagu öeldud, natukeseks ajaks öhu
sisse lennata ei saaks kellegile kahju tegema, ega ka wastu
meelt olema.

Nüüd küsime, kas inimesel toeste wöimata on öhu sisse
tõusta? Kas mitte käes olewal ajal mõnda Edisoni ei ole, kes
inimesele mõne kunstliku ülesleiduse läbi linnu sarnast lenda-
mist wöimalikuks teeb? —

Selle pääle wöime küll ,,ei" kosta. Kõige wähemalt
wöime öelda, et linnu kombel lendamine ü h e l e inimesele
Praeguse teaduse seisul wöimatumaks jääb, sest millalgi ei saaks
ühe inimese jõud ulatama mõnda kunstlikkn lendamise masinat
juhtima ja masina raskust nink wastupauemist ära wöitama.

Loodus on ka ju i m e t a j a l o o m a d e jauskonnast
ühele loomale lendamise wöimu annud, see on, lendaw-hiirele.
Aga see wöim on wäikcne, ja töiseks wäga kalli hinna eest
saadud; sest tiiwade ehk õigem leudamise naha asemel puudu-
wad sellel loomal esimesed jalad wöi käed.

Ja meie ütleme weel kord, ilma käteta oleks inimese kõr-
gusel loomal wöimata läbi saada.

Ehk kas ehk eksime wahest? Kas ei wöiks inimese waimu
kõrgusega loomal linnu kuju olla? — Meie maakera M l oleks
see wöimata. Aga sada tuhanded töised planetid, kes päikeste
ümber rändawad, ei saa ometi ilma elusate loomadeta olema?
^ n palju kui inimese aru ja teadus tänini teab awaldada,
küll wististe mitte. Pal ju ennema peame arwama, et ka nende
pääl omad loomad ennast elust röömustawad. Wöiks
ju olla, et need lindude kombel lendawad ja muidu innimese
waimu kõrgusel scisawad. Meie peame mõtlema, et meie maa
kõigega, mis tema pääl elab ja l i igub, küll üks wäga



wäikenc jaukeuc tcrwcst maailmast ja tema eluloomadest on.
Missugusid imeloome ei saaks wahcst meie sugune näha, lm
ta wöcruskäigu asemel tädile wöi onule ühe sõidu mõne töise
planeti juurde waewaks wötaks! Ta tuleks siis tagasi ja rää-
giks loomadest, kelle olemist meie oma aru järele wöimatu-
maks pidasime.

Aga läheme ka oma maakera juurde tagasi! — Linnu
kombel õhusse lennata meie ei saa. Lepime sellega. Aga tat-
sume seda töisel kombel korda saata.

Kõik katsed l e u d a m i s e m a s i n a i d linnu tiiwade ase-
mel pruukida on luhta läinud, sest et inimeste käewarre rammu
nende juhatamiseks liig kõhn on. Niisuguseid katseid on mit-
mel korral ette wöetud. Juba esimesel sajal p. Kr. s. olewat
kuulsal targal S i m o n i l Rooma linnas korda läinud ühest
majast töise leunata. Keisri Immanuel Commenuse ajal len-
das üks Türklane Konstanrmopolis Hippodromi torni otsast
maha. Vapusta D a n t i Perugiast (Itaalia maal) lendas
wiietöistkümue aasta sajal kord üle Trasimeuusc järwe, murdis
aga töise katse korral jala. Ja weel töist katseid on ette wöe-
tud, mõned üsna naljakad. Aga nende juures ci lendanud
keegi maast üles, waid ikka mõnest kõrgest köhast alla, nagu
katuselaud, ja pidi päälegi röömus olema, kui tcrwe tontidega
maha jõudis.

Ja wiimaks on ometi inimesele korda läinud ennast
õhusse kända lasta, kust ta rahuga ja kartuseta alla maa ja
mere pääle maad ata wöib.

Ei ole wccl sada aastat täis, kui kaks Prantslast, wen-
uad J o o s e p ja T e h w a n M o n t g o l f i e r , kes Anno-
nay linnas, Ardeche maakonnas paberiwabriku peremehed oli-
wad, 5. Juunil 1783 aastal nöuuks wotsiwad, lusti pärast
suurt paberipöit wöi pallougit õhusse tõusta lasta.
Nemad tcgiwad tule pallongi alumese awause ette, mis läbi
öhk pallongi sees sojaks ja sellega ka kergemaks läks, ning
pallong kohc üles tõusis. Sell wiisil oli ö h u p a l l o n g
ü l e s l e i t u d . Ja kui ta ka kaugeltki seda käsu ei ole
saatnud, mis hakatuses temast loodeti, siiski on ta ometi tea-
dusele ju öietc hästi käsu ja elule mõnda hääd toonud. Prants-
lastele, kclle teraset meelt ju wana Iulius Caesar kiidab,
tuleb öhupallougi ülesleidmise ja ka tema täiendamise auu anda,
mis läbi teda ka ju sõdades on wöimalik olnud pruugitawaks teha.

Ruttu sai see uus leidus terwes Euroopas tutwaks ja
imeks pandud. Öhupallongid aga nimetati kaua nende leidjate



uime järele M o n t g o l f i ö r i d e k s . Uus ülesleidus sai
ruttu täiendatud. Kuna mõlemad wcnuad oma pallongi soja
ohuga täitsiwad, mis, kui jahtuma hakas, pallongit iseenesest
aegamööda alla langeda laskis, leidis professor C h a r l e s ju
sellesama aasta Augusti kuul parema öhujau, kerge wesinik-
gaasi, üles, mis nüüd pallongite täitmiseks pruugiti.

Aga weel ei julgenud ükski surelik ise pallongiga seltsis
öhu sisse tõusta. Tark inimene tahus asja enne elajate kallal
tatsuda. Nõnda saatis Septembri knul Montgolficr kuninga
Ludwig XVI . silma ees Vcrsaille linnas oum leitud pallongiga
— Montgolfiöriga, kelle öhk sooja läbi oli kergeks tehtnd, —
ühe lamba, knke ja pardi lendu. Need loomad oliwad korwi
sees, mis pallongi alla oli seutud. Kõik kolm tuliwad terwclt
maha tagasi.

Nüüd alles jnlges i n i m e n e onne katsnda. Siiski ei
olnud see mees kumbki pallongi leidjatest, waid üks kolmas:
P i l ä . t r e des R o s i e r s , ' kes selle sama aasta Oktoobri
knul pallongi külge kinnitatud lootsiku sarnases kastis wöi
lacwas üle Parist linna lendas.

Sellega oli öhusöitmiscks tee tehtud, ja et siis alles fee
õnnelik aastasada walitses, millal iga ülesleidust pateudi alla
ei pandud, oli öhusmtjaid pea igal pool leida. Charles, Mont-
golfier, ise ka Chartresi hertsog ja mitmed töised julged mehed
usaldasiwad öhupallongi wöi tuulelaewa sõitu ette wötta. Pea
wötsiwad ka töised rahmad sellest osa ja täuini arwatakse ju
üle kolme tuh anda õhureisi, mis enamistc õnnelikult on
korda läinud, sest et paljalt wii?töistkümme inimest surma on
leidnud. Külawadcr teeb sõnakese iile ,,paljalt" suured silmad
ja arwab, et kas 15 inimest weel küll ci ole. Oma jagu
olgu snl öignst, aga ,,paljalt" pean ma siiski seisma jätma.
Sest kni meresöitused, raudtee-söitusid ie. öhusöitudega körwu
seame, siis ei ole õhusõidud sugugi kardctawamad. Ise oma
mulla pinnal, taltsatc hobustega rcistdcski tnlcb õnnetusi ette,
miks siis ka mitte õhusõidul? — Olgu mis on, aga Prants-
lastel on ohusöit nii armsaks saanud, et öhupallong pea ühelgi
suuremal rahwapeul ei puudu. Muidugi sõidetakse niisugusel
korral wähe kõrgesse, nii et kartnsest juttugi ei ole. Ou ometi
ise keisri proua Eugenie (1867) ja prints Napoleon öhulae-
waga üles tõusnud, kuna prints Murat paljalt oma adjutandi
kaasa saatis!

Wiimsel Parist maailma näitnscl (1878) oli ka üks
,, w a n g i s p a l l o n g " näha ja tarwitada. See üli aga
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loom! 200 jalga kõrge, 280 centneri (1400 leisikat) raske ja
pallong ise seest 25,000 kantmeetrit suur. Pallongi all rip-
puwa ümmarguse kästi sees leidsiwad 30 inimest istet. See
wägünees, suurem kui ükski öhupallong enne teda, on seitsme
korralisest riidest tehtud. Kõige päälmine kord on wärnitsc ja
öliwarwiga wärwitud musselini riie, mis all kautschuk seisab.
Nüüd tuleb kahekordue linane riie ja kautshuk ja kõige sees
wiimaks jälle musseliin. — Pallongi täitmiseks tarwitataksc
wesinik-gaasi. ,,Wangis pallongiks" hüüti teda sellepärast, et
ta toeste kolme tolli jämeda köie läbi maa külge oli kinnitatud,
mis teda ka siis, kui ta püsti umbes 550 meetrit üles tõusis,
lahti ei lasknud. Pallougi peremehel oli hää teenistus; sest et
hiud wäikene, ei jätnud keegi, kcllel wähe wöimalik oli,
reisi üles käimata, kust wäga kena alla terwe Parisi liuna
pääle waadata olnud.

Aga astume nüüd jälle öhulacwa lapsepölwesse tagasi!
Ju terase waimuga professor C h a r l e s täiendas öhupallon-
git nii, et ka uuemal ajal enam suurt juurde ei ole tulnud.
Tema laskis pallongi linasest riidest, puuwillast ja siidist wal-
mistada, kelle üle paeltest wörk oli palmitud, mille küljes all
paat seisis. Nüüd pruugitakse paadi asemel ueljanurgalist
kästi wöi ka ümmargust, paju witsadest palmitud korwi. —
Ju Charles tegi pallongi päälc w e n t i i l i , keda ühe paela
abil wöis lahti tõmmata ja kinni lasta ning sell kombel ohu
laewa tõusma ehk langema sundida; sest nii pea kui see wen-
ti i l lahti tehti, woolas kerget õhku pallongist wälja ja pallong
jäi seisma ning wajus siis alla poole. — Ju Charles wottis
r a s k e n d u s i ühes, s. o. raskeid asju, nagu näituseks lnwa
kottides, mis maha puistati, kui soawiti, et pallong pidi kõr-
gemale tõusma. Ni i wöis tema pallongit p ü s t i käigul j uh -
t i d a, aga ei mitte wee k ä i g u l , ja — n i i on l u g u
a l l e s t ä n a päew! Üksi tuule waral, kes ka mitmesu-
guses kõrguses wastastiku woolab, wöib ta oma laewa ühele
ehk töisele poole juhtida, kui ta ennast parajal kõrgusel hoiab.
Aga sagedaste peab öhusöitja tahtmata üsna töisele poole rän-
dama, kui tema meeles seisis. Ni i langesiwad mitmed ohu-
laewad, kes Saksa-Prantsuse sõja ajal Parisist oliwad wälja
saadetud, kurja Preislaste kätte, ja üks jõudis toguni külmale
Norramaale. Kui ka öhusöitjal k o m p a s ühes on,
siis ei tähenda see seda, et laewamees oma tnulclacwa tema
järele juhüda wöib, waid see riist on temale paljalt juhatajaks,
kuhu poole teda isemeelne tuulelaew kannab.
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Ka seda p i i r i , kui k õ r g e s s e öhusöitja wöib tõusta,
öppisiwad esimesed sõitjad tundma. Charles kirjutab: ,,Kahe-
kümuc minuti järele olin mina 3000 meetrit kõrges. M inu
sees oli priiuse tundmine, nagn limmkesel, kes puurist wälja
on pääsnud. Pallong, kes maa pääl mitte täiste ümmargune ei
olnud, paisus siin üsna täis kuuli sarnaseks. Mina tegin
wcutiil i lahti, et pallong mitte liig ruttu ei tõuseks, siiski olin
ma kümne minuti järele talwe külmas, ni i et mul sulg koh-
metanud käest maha kukkus." Ka wäga õhukese ohu ja hin-
gamise raskuse üle kaebab tema, mida ju wana S a u s s u r o
oli Montblangi otsa tõustes tunda saanud.

P e e n i k e n e ehk õ h u k e öhk paneb inimese ja ka
ise linnu l i ig kõrgesse lendamisele pi i r i . Sest mida kõrge-
male meie läheme, seda kergem ja õhem on ohk. Kui mere
Pinnal — sest mere pinnalt mõõdetakse kõik kõrgused — meie
üle seiswa öhusamba raskus kolmekümne Ing l is (ka-Wene)
tolli körgnse sulahöbe samba raskusega*) ühesuurune on, siis
on ühe Ing l is penikoorma sumbes pooltöist Wene wcrsta)
kõrgusel öhusamba raskus weel paljalt 25 tollise sulahöbe
samba raskuseline; kui kaks penikoormat üle mere pinna oleme,
siis kaalub seitsmctöistkümnc tolline, kui kümme penikoormat,
siis nelja, ja kui kakskümmend penik., siis ühe tolline sulahöbe
sammas meie üle sciswa öhusambaga ühe wörs. See on
tähele panemiste ja rehkendamiste waral ni i ära arwatnd, sest
ükski inimene ei ole kaugeltki wiimaks minetatud kõrguseni
jõudnud. Tema ei w ö i m i t t e sinna saada, sest ta sureb,
läpastab ju enne ammu ära. Meie keha jaud, iseärauis kops
on ui i loodud, et oma õhumere p õ h j a s peame elama, kus
iga ruut-toll meie keha päälisest oma 15 naela ohu raskust
wöi rõhku peab kandma. Aega mööda harjutamise läbi wöib
ka kops küll wähema rõhumise all elada, aga alla 15 tollise
sulahöbe samba raskuse ci tohi see rõhumine ka mitte enam
minna. Ja miks mitte? Sellepärast, et mida kergem öhk, seda
wähem on temas h a p n i k k u , seda eluõhku, mida kops were
uuendamiseks ühte lugu tarwitab. Kui l i ig kõrgesse oleme
jõudnud, püüab kops oma jagu hapnikku ikka kätte saada ja
selleparast euam õhku sisse wötta, s. o. meie hingame palju
rutemine. 37,000 jala kõrgusel, kus öhu rõhk paljalt seitsme
tollise sulahöbe samba raskuseline on, tuleb ju läkastamiue

' ) See on nõnda arwatud, et sulahöbc ja ohu sammas pcawad ühe jäm-
olema, ühesuuruse alus p'chja pääl seisma, kuna öhu samba pittus öhu

i ulatab, aga sulahobe sammas paljalt 30 tolli t?rge on.
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kätte. Mõni kord sünnib see ka ju madalamalgi. Need on
inimese kõrguse piirid. Aga kas see ka kõigi töiste loomade
kohta maksab? Ja kui kaugele ulatab siis öiete meie maakera
oht? Vastuseks:

Ka töige töiste loomadel on oma kõrguse piir, sest öhk
läheb, mida kõrgemale, seda peenemaks ja kaub umbes seitsme-
kümne wersta kõrgusel peaaegu üsna ära, mis järele muud
ei ole, kui tühi ruum. Kas toeste tühi? Ni i tühi, et meie
oma wiie meelega enam midagi ei wöi tunda, kuna küll mõis-
tus ütleb, et ta taieste tühi mitte ei wöi olla. Olgu et wahest
infusooriatel wöimalik on läbi selle ruumi mõne töise maailma
pääle rännata, meile jääb see wöimatumaks.

Kaks õhureisi on näidanud, kui wäga kitsas inimese kõr-
guse piir, uagu ju ülemal tähendasime, on. Esimene sõit lop-
pis wiimaks taunis önneliselt, kuna töisel reisil kaks tublit meest
oma elu kautasiwad.

Esimese uimetatud sõidu wötsiwad kaks Inglis õppinud
öhusöitjat, G l a i s h e r ja C o x w e l l , ette.

B r i t i m e t e o r o l o g i a selts, kcs ju eune kuulsat
öhusöitjat G r e e n ' i oli lasknud üles lennata, saatis neid
t e a d u s t e tuluks reisile. Nad läksiwad Wolverhamptouist,
kuulsast raua wabriku linnast Stasforoi grcchwitonnast 5. Sep-
tembril 1862 teele. Kell oli parajastc üks löönud ja juba
poole tunni pärast oliwad nad kuue wersta kõrgusel üle maa
pinna. Nad wiskasiwad liiwa wälja ja kümne minuti järele
oli jälle öhupalloug pooltöist wcrsta tõusnud. Glaisher wöis
weel ilma tiisikuseta oma graadiklaaside ja mu teaduse abi-
nöuude juures istuda, kuna ju Coxwcllil, kes pallougit juhatas,
hingamine wäga raske oli. Aga Glaisher tahtis weel kõrge-
male tõusta. Jälle wiskasiwad nad liiwa wälja ja jöudsiwad
pooltöist wersta kõrgemale. Aga nüüd ei seletanud ka enam
Glaisheri silmad peenikesi graadi jooni raskuse- ja soojamoötja
pääl. Wahe ajal oli palloug ennast tiiru keerutanud, mis
läbi wentiili pael wörgusse ära oli watsinnd ja wöimata oli,
wentiili lahu teha. Ei aitanud muu nöuu, kui julge
Coxwell pidi köit mööda üles künni rongani ronima, kes pal-
longi ja lacwa wahel kõiki paelu ja köisi hoidis, ja sääl i l -
matu kõrguses wentiili paela lahti arutama ja korrale seadma.
Terwe pallong ja kõik paelad oliwad jäätusest libedad; siiski
sai ta ettewötmisega toime. Aga käed oliwad tal külma läbi
nii kangeks kohmetanud, et enam köiest kinni ei suutnud pidada.
Ta langes, aga õnneks ometi laewa ja ilma weata.
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Aga missuguses korras leidis ta siial Glaishcrit? Laseme
teda ise rääkida:

,,Kui mina Coxwclli ronga M l nägin istuwat, saatsin
baromecetri (raskuscmöötja) pääle ja leidsin sääl hõbe seisu
9'Vi tolli olewat, s. 0. meie olime 29,000 jalga üle mere-
pinna kõrgel. Mina waatsin kclla järele. Ei olnud weel
kella kahc aeg. Ma tahtsin tähendusi üles kirjutada, aga
parem käsi ei kuulnud sõna. Katsusin pahemaga, aga ka see
ei hoolinud. Nüüd raputasin ma oma keha, aga ma ci tun-
nud oma liikmeid, nagu oleks nad kõik ärasurnud olnud. Ma
püüdsin jälle baromeetri pääle waadata, aga paa langes pa-
hema poole õlale. Jälle raputasin ennast, mis pääle pää püsti
jõudsin ajada, aga kõhe langes ta paremale õlale. Nüüd kuk-
kusin maha, selg wastn lacwa ja pää laewa ääre pääle. Ikka
weel nägin ma Coxwclli ülewel. Korraga loppis minu jõud
taieste otsa ja silmad läksiwad kirjnks. Ma nägin wecl Cox-
welli nagu läbi ndu ja Püüdsiu rääkida, aga ei saanud. Nüüd
langes mu üle pimedus, ehk küll wcel meel pääs oli ja mina
weel mõtlesin, et kui meie warsti alla ei lähe, siis surma
lapsed oleme. Aga ka meel kadus wümaks ja minna uinusin
nagn magama."

Niisuguses korras leidis teda Coxwell ülewcst alla kuk-
kudes. Wentiili pael oli lahu, Coxwellil oli tarwis üksi tõm-
mata ja nad oliwad päästetud. Aga tema käed oliwad koh-
metannd, ja jnba tuudis ta minestamist kätte tulcwat.

Wiimase jöuuga ulatas ta pääga paela poole ja sai teda
öuuelikult hammastega kinni. Ta tõmbas nõnda wentiili lahti
/a pallong hakkas wajuma.

Mönc minuti järele tuli ka nüüd jälle Glaisherile natu-
kene meelt paha. Ta sai aru, et Coxwell teda uratada
tahtis.

,,Mina kuulsin," kirjntab Glaisher, ,,Coxwelli räakiwat,
aga näha ega wastutada ei wöinud ma mitte. Ma kuulsin
teda hüüdwat: , , ,M tatsuge ometi!"" Ja korraga hakkasin
mina jälle asju seletama ja nägin ka Coxwelli. Nagu unest
arkanud tõusin ma üles, aga uimaselt. Nüüd wöisiu ka jälle
rääkida, oma liikmid tarwitada ja uucste tähelepanemise tööd
ette wötta. Aga Coxwell ci wöinud enam oma käsi pruukida,
nad oliwad mustaks läinud ja mina walasin wiina neile
Pääle."

Ometi nad oliwad päästetud! —
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A g a k u i k õ r g e s o l i w a d n a d k ä i n u d ? See
küsimus ei ole koguniste mitte tühine. Sest wististe woiwad
need Inglased kiidelda, et nemad k õ r g e m a l o h u k r e i s i s
on käinud, kui kcegi i n i m e n e i ialgi enne ja pärast neid.

Meie teame, et kui Glaisher oma wiimse tähenduse kirja
pani, nemad 29,000 jalga üle mere pinna oliwad ja pallong
ikka weel kõrgemale tõusis. S i ia maale oli Glaisher minut
minutisse üles tähendanud, kui kürcste pallong tõusis. Kui ta
minestusest ärkas, wajns juba palloug alla poole, sest Coxwell
oli wahe ajal wentiili lahti teinud. S e i t s e m i n u t i t oli
tema minestuses olnud. Lendamise kurus enne minestust oli
308 meetrit minutis ja langemise kurus pärast ärkamist 617
meetrit minutis. J u neist kahest arwust wöib kõrgus, kuhu
nad oliwad jõudnud, umbes arwata.

Aga wccl lindlamat otsust andis neile thermomecter ja
nimelt niisugune, kes ise üles tähendab, kui kõrges ehk madalas
tema sulahöbc on seisnud, s. o. mitu graadi külma ehk sooja
on olnud. Kuna nüüd öhk kord korralt, mida kõrgemale, seda
külmemaks läheb ja Glaisher minut minuti järele soojuse mahe-
nemise künni 29,000 jala kõrguseni oli kirja pannud, siis
wöis mööda läinud ajast ja külmuse graatide arwust kõrgust,
kuhu uad oliwad jõudnud, teada saada. Sulahöbe kõige alam
seisus Reaumuri thcrmomcctri järele oli 20 grandi all nul l i .
Selle järele oliwad meie öhusoitjad 37,000 jalga (— 11,277
meetrit ehk pääle kümne wersta) kõrges käinud, mis rehkenda-
mise teel leiame.

Aga ka päris katse kinnitas selle arwu õigust. Kui Cox-
well ronga päält maha oli kukkunud ja ta wcel wentiili ei
olnud awanud, langenud ta silmad aneroidbaromcetri pääle,
kelle näitaja tähendannd, et höbesammas seitsme toll i kõrguses
seisnud, mis ka nimetatud kõrgust (37,000 jalga) üle mere
pinna teada annab.

Meie maakera kõige kõrgem *) mäenupp G a u r i s a n k a r
(ehk Mont Ewerett) on mere pinnalt 8,838 meetrit ehk 29,000'
jalga kõrge. Senna roniwad Brama usulised üles, et juma-
luse ligemal wöiksiwad ära surra. Aga kas neist ükski mäe
tipuni on jõudnud, kes seda teab tõendada? Ükski Eurooplane
ei ole seda teed tatsunud. Aga Glaisher ja Coxwell oliwad

*) Praegune, uuelt lutwaks saauud köige kõrgem mägi on Uue-Günea saare
pääl, nimega H e r t u l e s : tema kõrgus on 32,700 jalga.



Pääle 8000 jala kõrgemale tõusnud, kui Gaurisankari
mäe tip on!

Mõlemad öhusoitjad oliwad tähekesi üles tõusnud ja hin-
gelistest paljalt kuus t u i d ühes wotnud. Kolme penikoorma
kõrgusel wiskasiwad nad ühe tui wälja. Tema lautas tiiwad
laiale ja langes nagu pareri leht. Töise lasksiwad nad nelja
Penikoorma kõrgusel lah t i , kellel suur waew oli lennata,
sest et öhk ju liig õhuke oli. Aga kolmas loom, keda nemad
neljanda ja wiienda penikoorma kõrguse wahete pääl lahti lask-
siwad, kukkus kiwikcse kombel alla poole. Neljanda tui wis-
kasiwad nad jälle nelja penikoorma körgnsel alla poole tulles lae-
ni ast wälja, aga sell loomal oli küllalt tarkust pallongi pääle
istuda ja ühes soita. Wiies oli ülcwcl surnud ja kuues möm
aeg uimane, kui pallong maha oli jõudnud.

Meie tähendame wecl selle sõdu kohta, et mitte külm neid
julgeid mehi uimaseks ei teinud ja üht tuid surma ei saatnud,
waid peenike öhk, wäikene wäümese ohu rõhumine ja hapniku
puudus.

Pärastpoolscd öhusoitjad on wiimast wiga sellega püüd-
nud aidata, et h a p n i k k u p u d e l i t e s on kaasa wötuud.
Aga kauaks ei ole see ka mõjunud, nagu üks kurblik öhusöit
meile mõne aasta eest näitas.

Kolm meest, G a s t o n T i s s a n d i e r , kes ju mitu ohu-
söitu oli teinud, S i v e l , üks meremees, ja G r o c e S p i -
n e l l i , üks noor I taal ia masinameister, söitsiwad 16. Ap-
r i l l i l 1877 Pariisi ligidalt üles. Nende reis oli üksi teadus-
likkude asjade ajamiseks. Nimelt tahtsiwad nad ülewel puhtama
ohu sees päikese kiirdeid spektrumi abil waadata.

Gaston Tissandier, kes üksi elusalt alla jõudis, kirjutab
sellest reisist järgmisel wi is i l :

,,Iuba kellu ühe ajal olime 5000 meetrit kõrges, kus ju
5 gr. Ccls. järele külma oli. Groce toimetas spektrumiga ja
meie olime kõik tcrwed. Sivcl wiskas li iwa kergituseks wälja.
Ruttu tõusime kõrgemale ja hingasime hapnikku pudelitest, mis
meid wäga elustas. Kcll üks ja kakskümmend minutit olime
7000 meetri kõrgusel, kuna ju 10 gr. Cels. järele külma oli.
Juba oliwad Sivel ja Groce kahwatanud; ka mina läksin
nõdraks.

Jälle hingasin ma hapnikku sisse. Siuel küsis, kas ta
weel rohkem li iwa peab wälja wiskama. Groce ja mina
olime sellega rahul. Sivel lõikas kolm kotti uueste lahti, mis tuule-
laewa korwas rippusiwad. Otsatakiirusel tõusime nüüd kõrgemale.



80 ^

Mina ei saanud enam oma pääd seltsiliste poole pöörda, ei
ka oma käsi hapniku pudeli järele sirutada. Selle juures oli
mu meel taieste selge, sest baromeetri seisu woisin wccl näha.
Aga kui hüüda tahtsin, et 8000 meetr. kõrges olime, ci kuul-
nud keel käsku. Pea langesin ma maha ja minestasin ära.
Wöis kella poole kähe aeg olla. Kui ma jälle kell 2 ja 8
minutit ärkasin, wajus lacw hirmsal kiirusel alla poole. Wis-
tist oli Sivel wentiili lahti teinud. Kiiruse wähcndamiseks
lõikasin jälle ühe liiwa koti kätki ja tähendasin kirja: ,Meie
langeme. Külm 8 gr. Cels: Ohu rõhk 315. Sivel ja Groce
minestuses." Aga kõhe hakkas mu keha wärisema, meel kadus
mul uuesti pääst. Pea pärast seda raputati mind käewarrest.
Mina nägin Grocet enese ees, kcs hüüdis: ,,,,Laske liiwa
wälja, meie kukume!"" Ma nägin Grocet liiwa ja tekkisid
wälja wiskawat. Kas Sivel ka minestusest oli ärkanud, ei
tea ma, sest et uuesti uinusin. Pallong tõusis nüüd wististe
jälle kõrgemale. Kui mina kcll 3 7̂  uueste ärkasin, lauges
pallong kiireste. Laew heljus senna ja tänna. Sivel ja Groce
oliwad maus oma mantlite sees. Ma hüüan neid. Aga Siveli
pale oli must, silmad kustunud, suu pärani ja werd täis. Ka
Groce Spinelli suu oli werega täidetud. Wcel olime 6000
meetr. kõrges. Mina wiskasin wiimsed liiwakotid wälja kiiru-
selise kukkumise wähendamiseks. Maa tuli lähemale. Wiimaks
tegin aukru lahti, mis laewa maa külge pidi kinnitama. Maa
päälc kukkumine oli hirmus. Aga weel wedas tuul lacwa
edasi, sest et ankur maa külge ci hakkanud. Lõppeks saiu wen-
tii l i paela, kätte ja tegin selle lahti. Pallong woolas ruttu
tühjaks. Üks puu, kclle pääle ta langes, lohkus teda ära.
Kell oli neli, kui ma jälle maa pääle astusin.

Külma wärinad raputasiwad mu keha ja minestus tuli
jälle päälc. Ärkadcs leidsin ennast oma waeste ju külmaks
läinud, surnud sõprade körwas."

Nõnda kirjlltas Tissandier päew pärast öhusöitu omast
reisist öhusöitjate presidendile Parisi linna.

Imeline on, et sellel sõidul palju madalamal, kui Ing-
laste sõidul, kaks inimest ära lämmastasiwad. Wististe oli nende
keha tugewus ja nimelt kopsu wastupaneminc palju nödreMs
kui nimetatud Inglastel.

Üks kõle öhusöit tuli aastal 1856 Ameerikas ette. Õn
nelikult oli üks öhusöitja oma lustireisilt tagasi tuluud. P l



lõng oli weel poolest saadik gaasiga täidetud. Mitmed mehed
pidasiwad pallongit köitest kinni, kuna ohusöitja ise wörgu
sees toimetas; laew woi lootsik oli ju alt lahti tehtud. Aga
korraga — kas wahcst wöcriti möstetud käsul? — lasksiwad
mehed köied lahti ja palloug lendas kui nool ülesse ja ohusöitja,
Paelade wahele ära wassinud, pää alla poole, temaga ühes.
Pea oli ta inimeste silmist kadunud, ja ka pärast ei ole enam
temast midagi kuuldud.

Aga see ei saa iuimeisi õhusõidult tagasi hoidma, sest
Palju hirmsamaid aurulaewadc ja aurumasinate söitusid wöib
neile wähe näitustele wastu seadida.

Wäga tähtjas ja käsuline oli öhupallong Prantslastele
P a r i s i p i i r a m i s e a j a l . Kuuskümmeudwiis öhulaewa
lendasin)ad ümberpiiramise ajal linnast wälja. Esimene 23.
Sept. 1870 ja wiimne 22. Ianuar i l 1871. Nemad kandsi-
wad iga üks enesega 40 kuum 1400 kirja, 3 kuuni 34 kirja-
tuid kaasas. Nende öhusöitjate hulgas leiame ka tuttawat
Gaston Tissandiert oma wenna Albertiga. Need mõlemad kat-
susiwad ka Parisisse tagasi lennata, aga asjata. Ka Gam-
bctta sõitis 7. Oktobril linnast wälja. Tema laew lendas
wäga madalaste ja Preislased andsiwad tubliste kuulidega
Pihta, kellest üks Gambettat käest rihwas. Enamiste kõik need
sõidud läksiwad õnnelikult korda, aga kaks laewa jäiwad oma
juhatajatega igawcste kadunuks. Wististe on nad merde lan-
genud, sest ühe öhulaewaga ülcssaadetud kirjapakk leiti Kalcc
wäinas, Inglise ja Prantsuse maa wahete pääl, üles.

Lõppeks nimetame wecl üht öhusöitu, mis Parisi ümber-
Piiramisc ajal 2. Dets. 1870 koolide miuistri käsu pääle ette
wöeti. Pöhja-Aafrika rannas pidi 27. Detsembril täis Päikese
warjutus näha olema, kuhu tähctundjal I a n n s s e n i l käsk
käes oli waatama minna. E i aitnud muu nöuu, kui ohu
teed walida. Hommiku kell knus tõusis ta ühe seltsilise kaasas
Volta pallongis üles ja jõudis keskpäewa ajal S a v e n a y
köhal, Loire jöesnnl, jälle maise maale.

(MoWk jutubtaia II).



XV. Kuhu lendas meie lindu?
Iuuso Mustakallio.

Laulis enne lindu mulle,
Laulis mulle, laulis muile,
Laulis kõigele külale.
Kuhu lendas meie lindu,
Kuhu jõudis kuldarinda,
Kui ei hommikut alusta
Õhtut ei saada ilnga:
Lõbusate lauludega,
Kauuite häälte kõlaga?
Nksi mänuad mühiscwad,
Kaebdust kased kahiscwad
Neudel kodukohtadella
Linnu laulu asemilla.

Soome kcelest: P. U.

XVI. Motte-salm.
A. Piirikiwi.

Armastad sa kurjust,
Põlgad ara häädust:

Lahutad siis ennast
Mitmest armsast wcnnast.

XVII. Sumatra saarel.
Sumatra, Iava, Vorneo, Celcbcs, Palawan, Miudauao,

Wil ippi inid! Missugune reisilustiline uooruiees ei tahaks neid
ilusaid Taga Iudia saari uäha, kes oma loomade ja taimede
rikkuse poolest tähelepanemise wäärt on.

Aga kes meid keclab neile wöersile minna? Kui ka ihule
mitmesugused takistused ees seiswad, waimu ei peata kecgi;
päälcgi ei makseta mõtete eest tolli. Sellepärast on meil na-
tukene waimu erkust tarwis ja — meie oleme soowitud
köhas.



Astume siis Sunda saartest kõige suuremale, Sumat ra
pääle, kes poole Saksamaa suurune ja toeste pärli töiste saarte
hulgas on. Maa wöö sAequator) poolitab teda otse kesk
köhast, ou selle järele temale ka wööks. Pitkuti käib saarest
mägestik läbi, mille tipud kuuni 4000 meetrit kõrged on. Maa
keskel on palju ilusaid järwesid; jõgesid leiame suuremalt jault
ranna ääres, kus ncude kaldad kõrkjatega ou käetud. Kaunid
orud on teeks mägedesse, kus jahe, terwise päraline öhk asub,
nii et ka Eurooplased sellega wmwad leppida.

Juba kuueteistkümne aasta sajast saadik peawad H o l -
l a n d l a s e d seda saart oma woli all. Aga selle ärawöit-
mine ci ole poolegi nii taieste ja ruttu sündinud, nagu Iava
saarega lugu oli. Söjahimuliscd päris rahwas pani Hollandi
asutajatele mehiste wastu ja paha rauua äärue kliima aitas
omalt poolt ligi. Ka ise praegu ou Euroopa asutajatel weel
Pärisrahwaga rasket heitlemist elu pärast.

Aga saar — kclle pääl umbes 7 miüioni inimesi arwa-
takse elawat, kes aga wahest 30 millioni toita wöiks, —tasub
kõik waewa rohkeste oma rikkuse läbi. Sest taimeriik pakub
hoolsale inimesele suhkru pilliroogu, riisi, indigot, kampwcrt,
Pipart, kohwi, tubakat, puuwillu ja ka ise wüna kõrgematel
kohtadcl. Ja clajariik on looduse uurijale ning kütile otse
Paradiisiks. Sääl elawad e l e w a n d i d , kes mitte üksi rohu
rikka rohtlaancdes ei asu, waid ka ise kõrgemale mägedesse
lähewad, tuttawaid radasid tallates, kus meie neid paksukesi
iial ci oleks tcaduud taga otsida.

Enam madalal maal clab u i n a s a r w i k , kes terwet
Päewa otsa soodes ehk rabades magab, mi et möuikord ainult
Pää ehk ka üksi uiua porist wälja ulatab. Tema on tcetcgija
Polises metsas. Kus muidu immcuc kirwc abil läbi kõik sugu
Pöesaste, mis sada jalga kõrge puude wahcl kaswawad, wöiks
tuugida, sääl käib tema lihtsal wiisil, takistajaid jalgade all
Purustades, ja hoiab oma tee pärast seda mi korras ja puhta,
uagu tee-saks meie maantee. Aga häda igale loomle, ka
inimesele, kcs selle röhkija hirmutuselc peaks tema tee pääl
wastu juhtuma, ilma et ta ju kaugclt kuhugi körwa peitu
Poeb! Siiski pruugiwad kampweri otsijad neid teid, aga üksi
pacwa ajal. Need wacscd inimesed, Malaiad chk Battad,
lähewad kuue kuuni kahcksakcsti mõneks kuuks metsa kampwert
otsima. Raske ou nende teenistus, sest wahest tuhanda puu
kohta on üks kampwcri puu, kelle seest see kallis wcdclik waigu
kouibcl jookseb ja wüikeste puu aukudesse uiug löhetcssc kogub.



84

Weel pahem on öö-korteri pidamine, sest sipelgad ja maud on
kurjad hammustama. Nende eest kaitscks teeb Batta oma
aseme iga ohtu üles nelja bambuse posti otsa, kellc üle rist-
puud on pandud; niisama on ka muidu ucndc elumajad kuue
jala kõrguse postide otsa ehitatud.

Aga jätame uüüd uinasarwiku käigud maha ja walime
enesele ladusama tee, kelle pääl ilma suurema waewata enam
saare keskele jõuame, — sõidame üht jõge mööda edasi. Tore-
dat laewa ega lootsikut meil selleks reisiks küll ei ole, waid
ainult wäikene Batta paat, kolm jalga la i , pooltöist sügaw ja
üheksa pitk. Meie peame hästi rahuliselt istuma, sest ta ou
kergc ümber kippuma. Aga pääle nende halbuste on tal ka
oma jagu häädust: üle õhukeste ja taimedega ära kaswanud
kohtade läheb ta seda kergcmalt. Üks kollane, taieste Aadama
mundris Batta on meile lacwamcheks ja juhiks. Läbi nina
irisedes, mis laulmist peab tähcudama, püüab ta meie aega
lühendada. Kus meie wee woolamise pärast kaldal peame
edasi sõitma, rajub Vatta oma wäikese kirwcga, mis wedrutawa
warre otsas seisab, teed tülitawad oksad, kes l i ig madalas 5cis-
wad, meie eest ära, et meil suurt selja paenutamist ci ! ̂ .'ks.
Nüüd hüppab ta ka kaldale ja tõmbab, ise pori sees sammu-
des, paati enese taga.

Krokodillid tõusemad wecst ülcsse, aga wajuwad meid nähes
jälle rahuliselt alla tagasi ja ajawad paljalt weekullisid üles.

Meie pöörame oma pale kalda poole, kust meile puude
otsast euam elukaid wastu waatwad, kui jöe pinnalt. Sääl
põgeneb praegu üks a h w i p e r e k o n d ehmatades niisuguste
aruldaste wöeraste üle. See oli S i a m a u g ( H ^ I o d ^ Z
5Mäact.M3), Orang-Utangi järele kõige inimese sarnali,M
ahw, i lma sabata, wäikesc pääga ja targa lapse palega. O na
pitkadc käewarte waral wibutawad uad ennast ühe oksa p a M
töise pääle, jooksemad siis püsti töine töise järel tükike maad
oksa mööda edasi, uagu mustad toudikesed, kus juures nad käsi
sirus hoiawad, keha kaaluks. Nüüd arwawad nad meist ni i
kaugcl olewat, et Batta nool, mida nad ju üksi tuimemad,
neid ci ulata trchwama. Nad waatawad imekspannes meie
pääle. Meie sõidame rahulikult edasi. Aga sääl ärkab neis
uudishimu. Esiteks tulewad nooremad ja siis ka wiimaks
wanemad meile jälle ligemale.

Korraga kõlab ühe l innu käriseja, läbi tungija hääl töi-
selt poolt kaldalt meie korwa.

„ H o m r a i ! " sosistab meie Batta.
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Kõrges puu otsas istub üks suur, must lind, walge hot-
siku ja sabaga. Wisüste oli ta omastele ettewaatmiscks märki
aunud. Juba on meil püss pales, ja krah! käib pauk uiug
pitkalt langeb lind, tümadega kähistades, alla jõkke. Meie
sõuame ligi ning ettcwaatlikult tõmbab Batta linnu sabast
Paati, sest et ta üksi tümadest oli wigaseks lastud. Waene
homrai karjub mi waljuste, läbi luu ja üdi tungiwalt, kui
meie iial ci ole kuulnud üht liudu karjuwat. Nii pea kui ta
kiudlat Põhja eucse all tunneb, hakkab ta mehiste wasta pa-
nema ja raiub oma nokaga paremale ning pahemale poole,
nii et Batta teda munaks kaela ümbert köwaste peab kinni
hoidma. Meie soownne seda tarka looma elusse jätta, sest
tema saawat ruttu waguraks.

Tema on ninasarwcl indnde jaust, kclle uimi looduse
uurijate keeles 6ic1inc«ro5 dicni-ni» on. Tema silin kiirgab
punast karwa; punane on ka päälmine nokk, aga alumine
kollane. Jalad on tume tömud, nelja warbaga, kellest kolm
ees, üks taga pool seisab, otse nagu kaarual. ,,Kahju tema
emakesest," ütleb Vatta, ,,kes nüüd armuta nälga peab surema,
sest wististe seisis lind oma pesa juures, kes sügamas puu
oksa koopas on, kus emalind ühe muna Pääl hauub, aga ise
ara ei saa tulla; sest ifakeue ou teda k iun i sawitannd ja
ainult emakese toitmiseks pesasse ühe löhc jätnud.

Meie olime harjunud möuda cnnemuistcst juttu saarlas-
telt kuulama, et seda ka suurt tähele ei pannud, waid, kui linnu
jalgadest ja uimadest oleme siduuud ja paadis körwa seadnud,
rahuliste edasi söitsiame, kus weel mitmed loomad, nagu tiigrid
(kes mitu immest aasta kohta ara murrawad), ja töised meile
silma paWarrad. Iscar^uis kõle cli päält waadata, kudas
tiiger ja elewant wmtlesiwad. Wägewa hüppamisega tahab
tiiger ühe noore clewandi poja paale kärata. Aga ruttu on
suure clewaudi karja ninamees platsis, kcs were janulise kis-
kuja oma rihmadega maa külge kinnitab, siis teda pärast jal-
gadega puruks tallab, mis pääle terwc kari, kcs meid suuremalt
tähele ei pane, ära läheb.

Öö hakkab juba kätte jõudma ja meie peame sell korral
tagasi öömajale tõttama. Endise puu köhal, kus homrai olime
Maha lasknud, toob Batta selle linnu paadi nurgast wälja,
mis pääle ta kõhe karjuma hakkab. Ja toeste, tumedalt kos-
tab puu seest wastus. Batta peab nüüd 50 jala kõrgusse
üles ronima, kus ta õnneks kinni sawitatud pesa ja sääl sees
homrai emakese leiab, kcs oma tahma pärast enam lennata ei
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jõua, selle kaasa wötab ja paadisse isakese körwa paneb.
Wiimne saab ka pea terweks ja mõlemad jääwad meile wagura-
tcks koduloomadeks.

Sellega wöime seks korraks oma mötete-reisi lõpetada.

XVIII. Üks Eesti rahwalaul.
Nagu iga ühe üksiku iuimese kõhus on oma sisemist elu

tundma õppida tuttawa tarkusesõna järele: ,,tunne iseennast!"
n i i on ka iga üksiku rahwaseltsi liikme kõhus eunast oma rahma
waimuga ja sisemise eluga tutwustada. Aga uüüd on rahwa-
laulud rahwa waimuelu, Eesti rahwalaulud E e s t i rahma
waimuelu awaldused. Sellepärast woib iga Eestlane kõige
parcmine neis oma rahwa rinna tuksumist kuulata, tema kurb-
dust ja rõõmust, waewast ja walust osa wötta.

Pääle wäga kena k o o r e , s. o. wormide ilususe, mis
tarwis A . Grenzstein oma ,,Koolmeistri käsiraamatus
1880" laulukesega ,,Oli minul, oli minul, ellad wellad" wäga
täielise uäituse ette toob, onsuurem hulk meie rahvalauludest
meile isearauis ka oma mõnusa s i s u poolest tähele panemise
wäärt. Seda näeme eesseiswast laulust. Armastajat ja
mõistlikku ema, kes kõige suurema hoolega oma noore tütre
ihu ja hinge terwise eest hoolitseb, ja niisama anustamise wäärt
tütart loob laul meile silmade ette. Kujurikkas keeles mauit-
scb ema tütart ettewalumisele: ta ei pea enuast mõisas mitte
wäljaspoolsest hiilgusest laskma ära ahwcldada, ei pea mitte
oma südame karskust ja elupuhtuft kautama. J a tütar! Õrna
armastusega silmab ta ema murelist palet ja kuulab
kõhe kurbduse põhja järele, mõistab aga siis teraselt ema juha-
tust. Söuadega, mis meile küllalt tunmstawad, kui wäga see
karsk neitsi Mk paha wihkab ja kui kaugel ta enesest kõiki kasi-
nuseta mõtteid ja ka eksitajaid inimesi tahab hoida, lõpetab
laul . —

Paneme laulu selle üleüldise juhatuse järele nüüd sõnast
s ^ tähele. Ta algab meie tuttawa neitsi sõnadega, kes nä-
dalate kaupa peab teul olema, kuna ta süda kõdus oma armsa
ema juures wi ibib:



Tihti, tihti, neitsikesed,
Tihti ma käisin teule,
Alati abi- waimusse,
Igas kuus korra-uädalis.
Saanud ei knns loduje,
Nädalis memme nägema.

Läksin siis kuus koduje,
Nädalis memme nägema.

Mis leidsin memme tegemast»?
Leidsin memme nuttcmasta.

Mina memmeta küsima:
,,Miks sa nutad, memmekene,
Iked, hella emakene?"

Ema mõistis, wasta kostis:
,Mis ma nutan, tütar noori?
Sina kaswad möisa'assa,
Saabas sääreste seasfa,
Tnhweljalnste tnassa,
Kingajala kamberissa:
Wiimati pctwad peened särgid,
Haugutawad hallid kuued,
Matwad manteli magajad,
Katwad karwased kübarad."

Mina mõistsin, wasta kostsin:
,̂ Ennem, ennem, memmekene,
Ennem petku peene liiwa,
Haugutagu halli liiwa,
Mattu maha mnsta mnlda,
Katkn kinni kcua kirstu,
Eunem kni petwad peened särgid,
Hangntawad hallid kuued."

Ema mõistis, jälle kostis:
,,Sind ehk, sind ehk, tütar noori,
Sind ehk pctwad pcterscelid,'
Peterseclid, Pccdyuured,
Saksapuu õunad saledad,
Maarjapuu marjad magusad."

Mina mõistsin, jälle kostsin:
,,Emakenc, memmekene,
Ennem pctku peene liiwa,
Haugutagu halli liiwa,
Ä)iatlu niaha musta mulda,
Katku kinni kena kirstu,
Ennem kui pctwad pcterfcelid,
Peterseelid, pcedijuured,
Saksapuu õunad saledad,
Maarjapuu unnad magusad."
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Ema mõistis, jälle kostis:
,,OH minu tütar, tillukene,
Oh muru madalnkene:
H . . . . sinust oodatakse,
Warast sinust waadatakse!"

Mina mõistsin, jälle kostsin:
,,Külanaesed naesukcsed,
Linapolle linnukesed,
Tanupää tallekesed:
Sündign teie sülesse,
Käängu teie käte pääle,
Mis te musta ootanete,
Ootanete, waatanete l
Härg on tapetud, ära söödud,
Nahk on pooleli peetud:
Kui see hakkab möiramaie —
Hobu koolnud Koiwadella,
Töine Wäiuale wäsinud:
Kui see hakkab hirmnmaie:
Si is must seda sündinessa,
Mis te musta ootanete."

Ni i wöime selles laulus hella wanemate ja lapse wastas-
ükust armastust, mõistlikku ema, kes nii mitmele meie aja
emadele eeskujuks wöib olla, kiiduwäarilist tütart, kes jälle
omalt köhalt niisama meic-aegsetcle edewatele untsidele wäga
elawat eesmärki annab, tnndma õppida. Loodame, et see
tundmine mõnda haad seemet mcie südametesse idanema istutab

XIX. Egiptuse imemaalt.
I . Auli» weeti lga püha.

Üks kõige tähtsamatest ja imelisematest maadest maailmas
on E g i p t u s . Ja seda on ta ni i oma wälimisc kuju kui
ka oma ajaloo poolest. Aga kõige selle tähtsuse pää kaswa-
taja on N i i l u s e jõgi. M is ime siis, kui mitmed Egiptuse
rahwapühad selle önneandjaga nagu ühte on sõlmitud. Kõige
tähtsam neist pühadest on , , k u l d w e e t i l g a " öö 17>
Juuni l . Sest sell ööl toowat üks ingel Allah auujärjelt kuld
weetilga ja wiskawat Niiluse hallikasse, mis pääle jõgi tõusma
hakata ja uut elu surnud maal sünnitada.
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Iga Moslim usub weel täna päew niisama lindlaste
seda ebajuttu, nagu wanad Egiptilascd mitme tuhanda aasta
eest Niilust kindlaste Jumalaks pidasiwad. , , N i i l u s tõuseb!"
Ni i kõlab nimetatud Juuni kuu päcwal suust suhu; ja ehk
küll Niiluse tõus ja möön nii korra järele sünnib nagu päikese
tous ja looja minek, siiski wöetakse seda kui õnne sönumet röö-
muga wastu. I lma Niiluse jõeta oleks terwe Egiptus liiwa
kõrb."

Kuulame, kudas reisija Bogmnil ülewcl nimetatud rahwa-
Pühast jutustab.

Seitsmetöistkünme Juuni kuu õhtul koguwad Muhamed-
lased mosshecdesse palwe tegemisele kokku. Usklikud astuwad
rongis, kaks körwu, templite poole; walged paberist latred
kantakse neile ees. Nacstcrahwaid ei ole näha, sest nemad ci
tohi ennast awalikult sugugi näidata, olgn siis kinui käetud
palega ja wahi all. Seda enam on poisikesi näha. Ka der-
wished, Islami kloostri wennad (mungad), ei puudu mitte.
Pool alasti käiwad nad ümber ja pomiscwad wahe pidamata
,,Allah! Allah!" Templites tantsiwad nad rahwa ees, kes neid
wäga auustab.

Esiteks seisab ueid kakskümmeud ehk enam ringis. Niiiid
hakkawad nad oma pääd ja pärast kcha taku järele pacnutama,
alguses aega mööda, pärast ikka rutemine, kus juures nad
ikka: ,,Alläh i l Allah!" hüüdwad. Wiimaks lähemad nad
kõik nagu meelest ara ja hüppawad ning kargawad, kuuni
krambid pääle tulewad ja mõni maha kukkub, kcda siis surnn
kombel ära kantakse. On ka juhtunud, et mõned tõeste sur-
nult maha on langenud. Niisuguseid pidasiwad rahwas pühaks
ja Jumalast iseäranis õnnistatud inimesteks.

Muidugi ci tohtinud mina templisse minna; sest Muha-
medlased oleksiwad mind kui uskmatat, kes nende püha koda
oma säälolemise läbi rojastaks, lõhki kiskunud. Mina jäin
sellepärast öue ja käisin neid linna uulitseid mööda, kus kõige
enam rahwast köndis.

Kuld weetilga ööl ei lähe ükski Arablane magama. Iga l
Pool nähtakse püha wastu walmistawat. Nii kannetakse koo-
kisid ja kõik sugu magususe asju tuppa ja pandaksc ülewel
lausikutel maja katustel tuled latrctcs ja lampides põlema,
sest M tahetakse ööd tantsu ja muusikuga ehk ,,fantasiaga,"
nagu sääl iga lusti pidamist nimetatakse, mööda saata. Töised
sammuwad jälle Niiluse jöe äärde, kus nemad palmipuude all
niisamuti fautasiaga ennast püüawad rõõmustada. Ka ise
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tüdrukud ja naesedki ei puudu suu, sest ka nemad tahawad
güllidega (kruusidega) wett wötta ja koju kända. Sellekorrast
Niiluse wett peawad uad niisama pühaks, uagu Wcnelased jöe
ehk kaewu wett Iordani ajal (kolmckuninga pühal).

Juba on öö kätte jõudnud, aga sellest pole wiga: esiteks
paistab kuu ikka sinises taewas ütlemata selge walguscga ja
töiseks ou kõik majad ja kirikud lampidega walgustatud; wiim-
scd nii, et sclgeste m u c d d i n ' i t wöi tundide kuulutajat,
kes ülcwcl torni ümber käib ja usklikuid palwelc hüüab, wöib
näha. Terwc linn kõhiseb ja kähiseb tuhandate inimeste röönm
häälest; ka trummi porinat ja wilc häält on kuulda.

See on kuld weetilga öö, rahwapüha eesmäng, mida ise
pärast mitn nädalat pühitsetakse ja N i i l u s c l ö i k e k s hüü-
takse. Sest Niiluse tous künni täie kõrguseni tnurib peaaegu
kaks kuud.

Ei ole Egiptuses ühtegi töist jõge pääle Niiluse, kcs pit-
kuti terwest maast läbi käib. W i h m a ei tunda siin peaaegu
sugugi. Tacwas on ikka selge ja päike körwetaja. Mölemil
pool kulges on päratn liiwa kõrbed. Sellepärast wötawad
lääne ehk ida poole rändajad enestele tarwilise weewarandnse
Niilusest kaasa. Häda neile, kui see otsa lõpeb! ,,Klaas wett
on raskem kui kuldtükk," ütleb kõrbe Bedminlane.

Sellepärast peetakse ka ise Kairo linnas kaewnsid pü-
handatud ja kaitsetud kohtadcs. Rikkad, lahke südamega ini-
mesed on toredad majad kacwude üle ehitanud, kus juures
marmorist ehk kullast ci ole hoolitud. Ka kõige waesem sant
wöib siia sisse astnda, oma janu kustutada ja jahedas hooues
jalgu puhata. Sheik, kelle ees muidu kõik kummardawad,
wötab siin karika kaameli karjuse käest ja joob; kui mõni
pasha oma kullast kiirgaja hobuse seljas siit mööda sõidab ja
jännneb, astub ta maha ja kustutab, nagu kõik töised, oma
jäuu.

Pääle selle täitvad wee müüjad linnas ümber, kaks
wasist joogiuöuud käes, kellega nad kölistawad. Ise öösegi ei
jää uad rahule, sest mitmed tuhanded inimesed magawad õues
ja tasemad ennast wärskc wee läbi kosntada, enne kui nad
unesse uinuwad. Ja kui sa rahwa silmas ennast armsaks ja
anusaks teha tahad, siis mine wce müüja juurde ning ütle:
,,Iaga kõikidele!"

Ja kohc seab ta ennast walmis ning laulab pruugitawat
salmi: ,,Tulgc kõik siia ja jooge ilma hinnata. Allah annab
teile seda minu ja selle kõrge herra ja isanda läbi." Warsti
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koguwad tema ümber wanad ja noored, mehed ja naesed, wal-
gcd ja mustad inimesed; kcegi ei taha ennast kosutamata
jätta, kus seda ilma hinnata tehakse. Weemüüja kannab snnrt
kilvi kruusi seljas, kust ta nüüd ettcwaatliknlt, et lilgagestki
maha ci pea minema, wett joogiwaagnasse kallab ja sääl juu-
res wäsimata oma salmikcst loeb. 3iönda paknb ta waagnat
ikka jälle uneste täites ühele ja töisele poole, künni suur kruus
tühi on. Siis pöörab ta ennast sinu poole, walab wiimse
tilga nagu ohwriks maha ja laulab töist Araabia kecli salmi:
,,Nönda kui sa neid minu läbi oled kosutanud, nn kosutagu
ka sind Allah! Jumal on suur ja Muhamcd on tema
prohwet."

Siis maksad sa temale tema palga, ühe piastre ehk 20
penningat, mida wäikseks hinnaks wöib mmitada siin, kus
muidu kõik wäga kallis on.

N i i l u s e wes i ou parem, kui ühegi töise jöe wesi;
pea aegu wöib teda magusaks hüüda. Aga Egiptilased möis-
tawad ka temaga hästi ümber käia. Nemad puhastawad teda
esiteks suurte sawi törredc sees ja kallawad siis wäikeste
giillidesse, kus wesi wärskc ja jahe seisab. Need sawi kruusi-
kesed ei puudu kõige waesemas ega rikkamas majas; ja ise
kõige paremad güllid, nii õhuke kui paber, ei maksa suurt hinda.
Rikkad lasewad güllidcle hõbe ehk ka kuld körwad teha ja port-
selani tassi laua pääle alla panna, et mitte läbi tungija wesi
lauda märjaks ei teeks. Ka kõrbes kosutab ennast inimene ja
loom güllide seest. Kui kaameli peremees oma kakstoistküm-
mend tundi päikese palawal kuuma liiwa läbi on ära käinud,
siis on joogiwesi, mis pleknöuu sees seisab, tuli palawaks läi-
nnd. Tema täidab nüüd güllid weega ja paneb need kuhugi
kõrgemale, kas mõne liiwa künka otsa wöi mujale, õhtu tuule
kätte jahtuma. Weerand tunni parast on läbi gülli nirisejad
tilgakesed ära anranud ja wesi jahutamaks joogiks saanud.
Meil Eurooplastel on ülearu kastet, wihma, hallikaid, jõgesid,
kaewusid, aga üks ainus suwekuu Aafrika tacwa all ära ela-
tud, õpetab meid parcmine Araabia wanasöna mõistma: ,,Esi-
tets wett ja siis leiba."

Augusti kuu alguses on ju Niilus 16 kuuni 18. küünart
töusnnd. Dr. Ebelmg ska üks Saksa reisija) saatis mind
R h o d a saarele, kus Niiluse möötja seisab. Mõlemate pal-
mipuudcga käetud kallaste wahel seistes, wöib saarelt siiski terwct
Kairo linna, kõrbet ja pyramüdisid näha. Rhoda taimede
rohkus ja ilu paneb meid imetelema. Sääl kaswab mitme-
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sugusid plllmipuid, olcandrid, jasmiinisid, banaanipuid, aaloe
ja kaktus taimi, kohwi- ja bambuse pilliroogu, tamariskisid,
Jaani leiwa ja mürti pöesaid, roosi lillikesi, orangi ja tsitroni
puid, kelle üle suured sykomoori ja akaatsia puude ladwad
tume, ikka haljast katust sünnitawad. Nende wahel kceruta-
wad ennast puude ümber mitmed wääu-taimed.

Kaks tumctömu Araabia poisikest tahtsiwad wägise meile
teejuhiks heita. Meie wötsimc neid wiimaks wastu ja nemad
juhatasiwad meid , M o o s e s e p u u " Mnrde. See on > üks
mete wana, poolite porsunud sykomoore puu ja seisab üsna
wee ääres. ,,Siin seisis korwikene Moosescga," ütlcsiwad poi-
sikesed, ,,ja sääl suples printscs, kcs lapsukest ara päästis.
Allah olgu kiidetud!" Meie olime enne seda ju Heliopoli
linna waremcte juures , , M a r i a p u u d " näinud, kus Joo-
sep ja Maria tacwa lapsukesega olewat puhkanud.

Saare loune poolses otsas seisab N i i l u s e m ö ö t j a .
Suur puu wäraw tehti meie ees alles haa joodraha eest lahti,
mis N i i l u s e h ü ü d j a l e andsime, kus kiwisammas, Niiluse
möötja, seisab; tema pääle on küünrad, jalad ja tollid ära
märgitud, nii et näha wöib, kui kõrgesse Niiluse wcsi päewiti
ou tõusnud. See sammas olewat ju Waraonide ajast saadik
sääl köhas.

Iga päew käib Niiluse hüüdja linna uulitsate läbi ja
annab palwct tehes wee seisu teada.

,,Allah on suur," hüüab tema, ,,ja Muhamed on tema
prohwet. Allah on Põldusid õnnistanud. Kolmtöistkümme
küünart täna. Issand on meile armuline olnud." Poisi-
kesed, kcs hüüdjaga kaasas käiwad, kannawad lillekimpusid
kcppidc otsas ja wötawad andeid wastu, mis möödaminejad
ja ka majade peremehed neile jagawad. Kõik walmistawad
wett ka Kairos wastu wötma, kuna jn jöe ülemal jooksul
põllud üleujutatud on.

Niiluse loike õhtul ehitatakse wastu Rhoda saart jöe
äärde mitmed poodid ja telgid üles. Nende wahel kihiseb
inimeste hulk, nagu meil laadal. Pää tee on mõlematel pool
tulede läbi walgustatud ja kesk teed on ühe wankri täis ruumi
jäetud hobusega sõitmiseks. Meie sõitsime läbi kirju rahwa
hulga. Iga l pool on puuaseid ja walgeid turbanisid, tume-
daid kaftauisid, siis ka heledaid rudid, rikkamaid Arablasi ho-
buste ja cslite seljas näha. Pootide edine oli inimesi tubi-
nala täis ja kõik ostsiwad suhkru as ju , olgu kas elewanti-
sid, kaamelid, eslid, hobusid, obeliskisid, püramiidisid, mehi,
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naesi ja tnhat töistsugu kujust, sest Arablased armastawad
magnst, nagu meil lapsed. Aga kõigil neil suhkru asjadel oli
punane karw. Mina astusin wankrist ja läksin ka ostma.
,,Allah terwiscks!" hüüdis müüja, ponnistatud olgu sinu päew!"
Kui ma ostnud olin, hüüdis ta taga järele: ,,Tule jälle tagasi,
mu kallis sõber, minu terme pood on sinu päralt."

Poodi ees oliwad mitmed pool alasti ja katkend rudis
poisikesed ja tütarlapsukesed, kes kõik walget nartsn pää
pääl kaudfiwad. Nemad waatsiwad suuril ja igatscjail silmil
kõiki neid magusaid asju. Ma wiskasin oma ostetuist asjadest
neile ja küll kümme künni kakskümmcnd tömu käekest sirutasi-
wad magususte järele wälja. ,,Allah õnnistagu bcy herrat,"
hüüdsiwad nad kõigilt poolt, ,,hcrra pasha on wäga armuline!"
Selle pääle toppisiwad nad suhkruasju suu täis ja mina läksin
tühja Mea^a, nagu oliu tulnnd, jälle ära.

Õnneks sain ma selle eest mitme kordselt tasutud. Üks
Kairo linna Saksa kaupmees oli meid palunud tema laewa
pääl Niiluse lõike ööd, nagu pruut on, pühcndata. Laewa lae
pääl oli telk üles löödud, kelle all land kõige sugu sööki-
dega ja jookidega käetud oli. Laewa ninas istusiwao neli
Araabia mängumeest, kes meie aega omal wiisil püüdsiwao
lühendada. Masti ja költe küljes rippusiwad punased pabcri-
latred ja ülcwel masti otsas lehwitas prohweti roheline lipp,
päälkirjaga: ,,Allah akbahr!" Kaks madrust juhtisiwad laewa
ja nii sõitsime edasi tagasi hulga töiste walgustatud laewade
wahel.

Kõige euam panime icht suurt laewa, kes tammi ligidal
ankrus seisis, imeks. See oli wee pinnalt künni masti tipuni
latredega walgustatud ja mitmct karwa lipud ning lipukesed
lchwitasiwad tema küljes. Wiitsekuninga wäe mängnkoor
mängis selles laewas, kes ohwitserisid kõige sugustes kirjn
mundrites täis kubises. See oli N i i l u s e l a c w , ja tema
masti najal toetas üks naestcrahwa kogu kirju riidis, lilled
juustesse palmitud ja lehist wanik pääs — Ni i luse P'r u'u,r.

Wanad Egiptilascd ohwerdasiwad Niiluse jumalale iga
aasta ühe neitsi, et jõgi õnnistust aimaks. Selleks walisiwad
Preestrid kõige ilusama tüdruku üle terwe maa, ja tema wanc-
mad pidasiwad ennast wäga õnnelikuks ning auusaks niisuguse
walimise otsuse üle. Ohwer peeti warjus knnni täht päiwani,
kus ta ehitud rahwa ette astus ja tammi paalt wette wisati
ning püha surma suri. Kui Arablascd seitsme aasta sajal
Egiptuse ära wöitsiwad, jäi niisngnne pagana kombe nmha;
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wöidurikas Amru keelis selle püha ära ja laskis Niiluse pruudi
lahti. Aga rahuta rahwas nurises ja kaebas, jõgi ei saada
tõusma ja nälja häda olla oodata. Amru palus kaliif Oman
käest otsust. See saatis oma wäeülcmaic kirja käsuga, seda
jõkke wisata. Kiri aga oli uönda: ,,Omar, uskliknte walitseja,
Niiluse jõele. — Kui sina isceucsest tõused, siis ära tõuse mitte.
On aga Allah, kõige wägewam Jumal, sind tõusma pannud,
siis pallime meie teda, et ta ka sind sell aastal tõusta laseks."

Wacwalt oli see kiri Niilussc heidetud, kui jõgi kõikide
nähes tõusma hakkas ja ju mõne nädala pärast 16 küünart
kõrges seisis. Nüüd on sellest neitsi ohwcrdamise kombcst ainult
naisterühma kuju järele jäänud, ja niisugune oli masti najal
toetaja Niiluse pruut.

Ühe märgi pääle, mis Niiluse laewast anti, algas suur
t u l e - w ä r k . Paatidest töusiwad tulised maud üles, kaldalt
raketid ja suured päikeserattad, kümme kuum 12 jalga läbi
mööta. Kui silmapilguks pimedaks jäi, siis särasiwad korraga
tammi päält bcngaali-tulcd, kõik ümbrust kas punase ehk sinise
karwaga kattes. Senna juurde müristasiwad Rhoda saarelt ja
linna kantsilt snurcdtükid, mis kära rahwas oma röömu hõis-
kamisega suurendas. Lääue pool aga paistis hõbe kuu-sirp
heleda tacwa küljes; tema seisis otse pyramiidide köhal, kellc
tumedaid kogusid kaugel tacwa piiril wöis näha.

Töisel päewal oli Niiluse tammi lõhkumise par is päew
ja p idu . Suurem jagu inimesi ei olnud mööda läinud ööl
silma kinni saanud. Kõik köhad, ise palmi puudki oliwad ju
rähmaga täidetud, kui mina pea pärast päikese tõusu pidupai-
gale tõttasin. Tammi paal oliwad toredad telgid üles löödud,
pehmed sohwad ja istmed ülesseatud ja kallid tekid maha lau-
tarud. Aega mööda kogusiwad siia kõik kutsutud kokku: Riigi
ammetuikud, ministrid, ohwitserid. Kullaga tikitud rudis ja
auutähtedcga ehitud korrahoidjad (pidu marshalid) lasksiwad
wöerastcle kohwi ja pupusid anda; naesterahwastele pakuti
limonaati ja suhkruasju. Tulejad ja cesolcjad hüüdsiuiad
töine töisele wastastiku terwiseks ,,Salahm!"

Telkide ees oli üks jalawäe rügcmcut nelja nurka üles
seatild, mängumehed ja kollascd ning puilased lipud keskel.
Soldatid oliwad lumi walges rudis ja hülgawa söarüstadega
üsna kena waadata. Tammi pääl oliwad mitn sada tööineest
labidatega tammi lohkumas. Neudc ülewaataja istus oma
alama ammetnikkude keskes kalli teki pääl, jöi kohwi ja suit-
setas. Niiluse lacw pruudiga oli lillede ehtes.
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Juba oli kell kahcksa ära löönud. Sääl pankusiwad
Rhoda saarelt suuredtükid ja kautsilt auti wastus. Rügi-
mcndi mängukoor hakkas Egiptilastc rahwa hymnnst puhkuma.
Kuninglikud tõllad t r o o n i p ä r i j a ja printsidega söitsiwad
senna. Ees jooksiwad neil kirju riides lööprcd ja körwas
söitsiwad kaardiwäe ratsamehed. Wiitsekumngas ei olnud sell
korral ise mitte tulnud. Kui kõik printsid, kindrali mundris,
wankrist oliwad wälja astuund, tõusis telkide all elu. Kõik
Pashad, beyd ja effendid töttasiwad Kõrgustele wastu ja juha-
tasiwad neid arnta ,,salahmitega" ja siigawate kumarnstcga
istmele. Siin wöttis neid M ö l l a , linna pää kohtuherra,
wastu. Tema oli ilus mees, pitka walgc habemega, toredais
Türgi ehteis. Temal oli kiri käes, kcllele troonipärija oma
nime alla kirjutas. Nüüd astus Mölla telgi ette ja wiskas
kirja wette. See oli wiimne märk tammi löhknmiscle, sest
kõigilt poolt töusiwad raketid üles ja snureotükid müristasi-
wad uueste.

Mis uüüd tul i , ci jõua sulg kirja panna. Sadatuhat
häält hüüdsiwad müristades: ,,Allah, Allah!" ja arnta töö-
tegijad jooksiwad tammi pääle seda lohkuma. Nemad kaewa-
siwad labidatega ja ise ka palja kätega. Wähc aja pärast
hakkas natukene wctt nörisema ja korraga kadus tamm kõige
inimestega. Wägew jõgi saatis oma laeneid kaewaudust kaudu
linna poole ja üle wäljade põllumaale.

Naestcrahwas meie laewas karjatasiwad ehmatusest, sest
nägemise järele neelas jõgi kõiki neid töötegijaid oma kurku.
Aga wähc aja pärast tönsiwad kõik jälle nähtawale ja njusi-

.Wad kui pardid kaldalc.
Wancmal ajal wiskas wiitsekuniugas suurest kukrust hõbe

ja kuldrahasid jõkke, aga kiskumiscd neid wälja otsides oliwad
nii hirmsad, ct ikka enamiste mitu ininiest oma elu kautasiwad.
l̂ga niiiid on see nurjatu kombe maha jäetud, aga seda pare-

Utine maksetakse tammikaewajatcle oma päris palk. Ka Niiluse
pruuti lmsati wanal ajal wette, kuna teda nüüd töiseks aastaks
alale hoitakse.

Palmipuu okse, mis Niiluse lacwa ehtisiwad peetakse kal-
!.lks asjaks tcrwet aastat; ka arwatakse uiiüd Niiluse wctt ise-
äranis terwiseks olcluat. Selle ebausu läbi oleks üks wäike
Eurooplase lapsuke oma elu kautanud. Selle pere maja oli
M kacwanduse ääres. Lapsehoidja läks kiwitrcppi mööda alla

nöuuga, nii pea kni Niiluse wcst tuleb, last selle sees
et ta tcrwet aastat haiguste eest saaks hoitud; Araabia



naabri naescd tegiwad ju oma lastega niisamuti. Kui nüüd
jõgi wägewaste senna woolas, targas Arablane jõkke ja kastis
lapse sopase wee sisse. Aga see libises tema käest ja sai lae-
netest edasi kantud. Kaua otsimise järele saadi laps kätte.
Aga igaüks wöib wauemate ehmatust ära arwata! Hnneks
oli arst käepärast, kes poolsurnut elusse äratas. Lapsehoidja
oli nagu hulluks läinud. Ta käristas oma riided lõhki ja
määris oma pale poriga. Si is wöttis ta nua ja tahtis en-
nast haawata täheks, et tema oma elu hää meelega lapse eest
oleks ära aunud. Lapse wauemad andsiwad temale andeks.
Aga kas Arablane sellepärast omast ebausust jättis, on töine
asi. Siiski lootuse järele ei ole ta tema hooleks antud last
wististe i ial enam kaewanduscs ujutanud.

Niiluse tamm oli lohutud. Printsid, ministrid ja pashad
läksiwad minema. Söa^ägi marshis muusiku mänguga ära.
Rahwa pidu aga testis weel terwet päewa ja töist ööd. Päälc
Kairo tammi lõhkumise täitis jõgi tcrwet maad oma weega,
ni i et ta järwe sarnane o l i , kust külad oma palmipuudega
nagu saared wälja paistsiwad. Wesi jätab pärast langemist,
sigitawa pori järele, kelle pääle seemne külwatakse, mis t ^
idaneb, kaswab ja rohket ning tannist wilja kannah.

XX. Kewade käes.
A. Piirikiwi.

Laula ja hõiska ja rõõmusta meel!
Hüüa ja huika ja helise, teel!
Oüpikud hüüawad,
Raasikud kajawad,
Heinamaad belgiwad:

Kewade käes!
Rõõmusta meel!
Helise kcel!

Arud ja aasad ja metsad ja mäed,
Kuhu sa waatad, sääl röömu^sa näed.
Hääled nüüd ärkawad,
Taimed nüüd tärkawad,
Mäed nüüd markawad:

Kewade käes!
Rõõmusta meel!
Helise, keel!






