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Nu-il« Ujftri Krnika juures peeti jäitegi pisu
kest Muptdu. Ta ruumikas maja, ntiba pakstl 
kuusemetsassa kaetud maike mäekülg kiriku all 
olemast Majade pesakesest lahutas, oli kuni Vii
mase taani, wiimase kambrini walgustatud, nõnda 
et esmalt mõne sajasilMalise ime-elukana Vaata
jale Vastu kumws ja kutsutud külalisi seda meelita- 
waMalt Väikesest Mudila pefakasest enese poolr 
kutsus.

Mudila ise asus salajas mäe-rinnäkese all 
kuuse (mietfa ääres, nii et temast eemal ainult 
Iumalakoja tornitipp muna, risti ja musta, räpase 
kukega üle ^nietsciladma natukene aga paistis, sala
jane oli kirik, salajane Mudila ise: majad 
Üsna pisukesed ilma suurema toreduseta ja ulata
sid katustega waewalt kõrgemasse kui kuuskede 
alumised oksad.

pealt näha paistis Mudila elu ka samasugune 
etemat nagu tema toreduseta Välimus: pood tut
tama sildiga, pagar imaja äraluitunud Kriimulise 
kringliga, mis nii iifuäratamata silma haawar-
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žingfepaärt sinise saapaga ja nagu õhu sees rippu- 
rcrrte kingadega saapa Rahal; rätsepa sN mesti, 
saterkuue ja kääridega; majad pisukeste aken
dega, mille pealt teekannud ja lambid nii isetead- 
roalt rvaatajale silma paistsid ja ligi werst maad 
buwitasid mäödasõitjat, kellele saatus osaks oli 
annud käia Mööda seda post maanteed, mille peal 
suwel tolMusanrmas pilroeni keerles, kuna aga sügi
sel ja keroa^el hobune tühja wankrit porist läbi ei 
jaksanud wedada, kus juures teemehed mandusid, 
aga mudilased rahuliselt sõuasid: „Ena ikki, ena, 
Mooses sai punasest merest üle, aga tema ei taha 
Mudila kõmast ipostmaanteest läbi ronida!" — see 
kõik ja need kõrk, ei ka need lainpide ja teekan
nude rnahelt rnilkurnad tühjad pudelid, mille nimed 
oma ,,Uum"-iga kaugele loetarnalt rnälja paistsid 
— see kõik ei teinud Mudilat teistest temasarnas- 
test alernrku-pesadest isesuguseks ega annud tema 
elust mingisugust ise-aimet!

Kes aga Mudilas mõne nädala oli elanud, 
see pidi tunnistama, et seal enam isemnasugust elu 
oli kui mõnes maakonna linnas. Lee märkas ka, 
kindas imetihti sim ja sea! majade aknad wal
geks kukkusid, rnalgemaks kui harilikult, ja isegi 
tolmu ja soparikast teed nagu kaunistasid ja maa
tasa silma oma Kirju sitsikardinatega torkasid. Mu
dila päris-elanikkudele olid niisuguste allalastud 
Kardinatega akende rnalgustuse põhjus üsna tui- 
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taw. Niisuguseid walgustcrtud aknaid olid mudila
sed oma suurnikkude juures, nagu nad nende wal- 
gustatud Akende peremehi «kutsusid, juba harjunud 
nägema. Niisugusel «korral sõnas mõni ninakani.' 
,,Täna on siin söömcb-kord!" kus juures ta sõna 
,,kord" peale iseäralise rõhu pani.

3q näitas, nagu ol^ks nende akende walgusta- 
mises tõesti järjekord olnud, sest «hakkasid ak
nad Mudila altpoolt otsast walgsks minema, siis 
wenis see aegiajalt postmaantee äärt mööda tutta- 
was korras ikka edasi ülespoole, kuni ta wil
maks üles otsa wälja sai. harukordadel sai see 
järg rikutud ja siis teadsid Mudilased rääkida, et 
wallakirjutaja täna oma naisemelhepõlroe Viieaas
tast juubelit pühitseda, ehk et köster 7 aastat juba 
ühest raamatust laulnud, ehk poekaupmees Nnne- 
mann uue teoori raswaheeringaid saanud, ise sööb 
ja teisi selle sündmuse mälestuseks süüa laseb. Nii
sugused korrad kandsid ikka juubelipidu nimi ja 
olid üksnes oma ringkonnale pühendatud. Eemal- 
olejad teadsid seda küll ka, aga osa wõtta wõisid 
nad üksnes Valgustatud akendest.

3a polnud selleks osawõtmiseks rahiwal ka 
mingisugust põhjust» sest Mudila suurnikkude ja 
Mudila rahwaelu, need olid kaiks ise asja, kaks ise 
ilma, mida ei sisemise ega Välimise sidemega koita 
ei Võidud. *’
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Ja mis oli Mudila ratoal, sellel rahwal, kelle 
meestesugust liikmed ralwel kandsid suurte kõrwa- 
bega karwaseid mütsa, miöa nüüd N an seni normaal 
mütsideks kutsutakse, survel aga poksa, musti wil
laseid riideid ja läiküvate nokkadega mütsisid pä
ris tõsiseks ineeste pea-katteks pidasid, kes suuri 
sassis habemeid austasid ja ikka piipu imesid' kelle 
naistesugust liikmed aga suurte ruutudega kirjusid 
rätikuid naiste ilueht^ks pidasid, — mis oii sellel 
rahwal tegu wallakirjutajaga, kes linnariidest üli
konda kandis ja paberossa suitsetas- ehk mõisa 
hopmanniga, kes moonainehi alati tõbrasteks ülis
tas ja kelle naine kirjutajakaasale ikka suud andis, 
kui nad teineteisega kokku puutusid- ehk poekaup- 
mehe Annemanniga, kes igaühele „sõna" näkku 
wishfts; ehk mis tegu oli neil köster Arnikaga, 
selle Arnikaga, kes oma nime „Arnick" kirjutas, 
ja juba enam kui 20 aastat harjunud käega kirikus 
orelit oli mänginud, ;alles hiljuti arvatud kihelkon
nakooli kõige parema Väljamaa metoodi järele pi- 
bias, ja kes hea meelega nägi, kui talupojad, need 
suurte habemetega, läikiVate nokaga-mütsidega ta
lupojad sügawasti tema ees kuma odasid ja mütsi- 
tagi temaga rääkisid, kus juures Arnik armastas 
ütelda: „pange aga müts pähä, ega ma 3umat 
ei ole!" ■— mis oli Mudila rahwal ja Mudila 
ametmeestel käsitöölistel.' kingseppadel, rätsepatel 
p muul sellesarnasel rahwal kõigi nende suuruikku 
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doga tegu ja ühist?! Kuidas wõisid nad selle rah- 
waga hofrhu passida?! Nemad sünnitasid oma ise- 
ilma, millel опта isesugused aimed, isesugused lõ
bud, terme oma isesugune ilmamaade oli. За sellest 
ilmast ei astunud 'heegi suurnik muidu wäHa, kui 
seda igapäewane ametitalitus ei nõudnud ega wõe- 
tud ka sellesse ilma teisest ilmast ühtgi uut liiget 
wastu.

Mudila suurnikud olid maust ilmast, oma ümb
rusest, täiesti lähutatud ja pidasid seda lahusolekut 
omale just auks ja uhkuseks. Hinus uus nägu, 
mis nende seltskonda kaks korda aastas ilmus, 
oli koguduse kirikherra, kes enesele nagu kohuseks 
pidas köstri ja tema abikaasa sündimisepäewade 
pidustustest Õhtul osawStta, seal käks söögipal- 
wet, ühe pisukese terrvituseKõne ära pidada, mõni 
lahke sõna söögilaual "rääkida, et siis jälle ära 
minna, nagu ta rvabandades ütles: „Heg on roaga 
käsin."

poe kaupmees Knnemann ütles siis ikka: ,,Noh 
sõbrad, õhk on puhas. Nüüd wöime alles peale 
hakata!"

За siis hakati ka peale — raha pärast kaar ta 
lööma, õlut jooma, Musta Peetrit ja pikkanina 
mängima ning wiimaks ka tantsu laskma, Mi
kuni hommikuni Kestis.

Nõnda läks Mudila elu. Nõnda oli ta ennegi 



10

läinud ja nõnda pidi ta La edaspidi minema, je>t 
see elu oli neile pahaks saanud.

Tulid KM Arnika juurde igal sügisel paar 
noortmeest. aga seda Arnikat, kes talupoegadele 
armastas ütelda: ,,(Ega ma Jumal ei ole!" kes 
enese sellest küll natukene wäyem tundis oleroat, 
seda Arnikat ei jõudnud need nooredmeh>ad tei
seks muuta. Arnik seisis oma armamistes nii
sama kindlalt, nagu terme Mudila, nagu tema terme 
juur köstri koht, mis tal poole mõisa suuruselt käes 
larmitada oli, nagu kihelkonnakool, kus Arnik 
direktori ametit pidas, Lesti keelt w lg ajelt õpe
tas, lastele raamatu järele Jumala-sõna eite lu
ges, aga õpetamise täiesti oma kahe abilise hoo
leks jättis, kes köstri käest selle eest prii lobi, nagu 
ta ihoobeldes kiitis, said ja mee! sada rubla raha. 
Arnik kutsus neid küll ikka oma äoideks, aga noo
red mehed armusid endid pärisorjad olewat ja kadu
sid ühe-talwise teenistuse järele nagu tina tuhka, 
et, wöib olla, teistes ‘feile)amajugustes paikades Mu
dila sarnases mees edasi ujuda. Köster kaebas aga 
oma raske seisukorra üle ning sõitis kahehobuse 
tõllaga, kutsar 'pukis, linna, et naisele uus kübar 
osta, ehk et ise wahel bürgerklubis mõistlikult 
klaas ausat märga oma janunewasse, suurest lau
lust ja õpetamisest äräkuimanuö kõrisse laska.

Köster Arnikal oli nüüd jällegi au enese juures 
pibuliji näha. Seal istusid tema ümmarguse, söö- 
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Kid ega koormatud laua ääres, mille peal toibub 
ja märjukesed nii maitserikkalt olid kokku jäetud, 
jälle kord Mudila suurnikud suuruse järele kenasti 
reas. >

Köstri paremal poolel asus «Hopmann, siis hop- 
manni proua. Keda küll rahwas Kure emandaks 
kutsus, aga seda ei uskunud köstri külalistest Keegi, 
öt nende seas ka keegi emand mõis asuda, pealegi 
ei olnud Hopmann wäljaräcikimise järele mitte 
Kurg, maid Kurch. belle järele asus kaupmees 
flnnemann, see wäljakannatamata Hnnemann, 
kes ema ülemeelsete sõnadega naistele alati hirmu 
peale ajas, te aga ise sellest kõige wähematgi ei 
hoslinud. Tema kõrwal istus wallakirjutaja Kiwi 
oma abikaasaga, kelle juures Laua otsas köstri kaasa 
aset rvõttis. Köstri pahemal poolel wõtsi-d, nii ütelda, 
teise järgu suurnikud aset: neiu Luiise Friederike 
Kaasike, noor neitsikene, köstri kauge sugulane, 
Mudila prouade — emandate — riiete looja, kes 
oma ilusa ja tarwilise käsitöö tõttu üle kihelkonna 
kuulus oli. Neiu ^aasikese kõrwal olid hariliselt 
köstri abilised, kes aga praegu puudusid, nõnda et 
riba emand Шпшпе Maasikaga lõppes.

Lee oli Mudila suurnikkude alaline seltskond, 
millele nab elasid ja liikusid. *

,,Hga, neiu Kaasike," küsis kaupmees Nnne- 
mann järsku oma laia, lameda häälega neiu Kau
sikeselt, kes waikselt, iseeneses mõttes olles ainult 
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toiduga tegemist nühiti tegew-at. „teie olete täna 
jälle lesk?"

„DH, imis hirmus!" hädaldas neiu Kaajiae, 
amrr hari!ist sõna ,,mis hirmus!" tarwitaöes, mis 
talle nii lihasse ja luutzse oli kaswanud, et ta pea 
ühtgi tähtsamat lauset ilma selleta alustada ei 
oskanud. „kuidas rosin mina lesk olla, hui mul 
meest pole olnudgi!" Selle juures liigutas ta õta- 
nulkka, nagu tähaks ta sedasama terme oma ke
haga tunnistada, et tal meest weel pole olnud, ja 
naeratas elurõõmsa näoga nii, nagu oleks kaup
mehe Hnnemanni jutt niisugune, mille peale ka 
kõige pisemat tähelepanu tannis polnud pöörda, 
just nagu ei tahäksgi tema, — see ilusa, saleda 
kehaga, rõõmsa, roalge näoga ja pikkade juustega 
neiu mehele minna. Ta naeratas ja inaatas selle 
juures oma selgete sinisilmadega, millest taltsuta
mata jala tuli mastu õõgus, kaupmehe otsa, nii et 
see oma lause källalt põhjendatud ei tunnud ole- 
wat ja otsa lisas:

„Sest wiis on neid juba olnud, aga see, kes 
meel tuleb, ei ole siia sõitnud!"

„Iltis hirmus!" kaebas neiu Kaajike meel enam 
punanedes, sest neiu teadis maga hästi, et kaup
mees nende roiie all endisi köstri abilisi mõtles, keda 
Köstri abikaasa !hea meelega neiule oleks soowitanud, 
aga kes tulid ja läksid, ilma et nad tähelegi oliksid 
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pannud, et neiu Kaaffäe sugugi nii wõimatukr ei 
pidanud mehele minna.

Knnemann nägi, Kuidas neiu punetas ja häbe
nes, Kuidas ta silmad maha lõi, aga siisgi naeris 
täiest Kõrist ja maatas pilka roalt UaasLkese otsa.

Köstri emandale oli kaupmehe naer ka wastu- 
meelt ja piinlik ja neidu oma kaitse alla mõttes 
ütles ta: ,,Hg.a, ifperra finnemiann, jätke ometi 
preili Luiise rahule. Teie ei wõi ka ühtgi ini
mest pilkamata jätta!"

,,Ma näen, et teie prohmet olete," naeris 
Hnnemiaim hea meelega, ,,siis ütelge mulle, kuidas 
pean ma selle srnepitopsi enese juurde saama?" 
kus juures ta käega laua keskkoha poole näitas.

„KH, mis hirmus!" kaebas KaasNe, „teie ei 
mai ka nagu ristiinimene rääkida!"

„Kut warm1 sedawiisi käseb!" reastas kaup
mees naerdes.

Hnnemanni maim ei annuö iialgi käsku teist
moodi rääkida, päris õiget juttu ajas Hnnemann 
harwasti, nagu ta ise ütles: „Siis, kui inimene 
jampsiks hakkab minema." Tema kõne oli ikka 
segu lendsõnadest, kõnekäänudest, laulu- ja muist 
sõnust. Gma rveidra jutuga tegi ta inimestele palju 
nalja. Ta pood oli alati ostjaid täis, nii et teda 
jõukaks meheks wõis arwata, misläbi tema lugupi
damine Ka Mudila suurnikkude seas tõusis. Kaup
mees sai sellest wäg-a hästi aru, et teda ainult tema 
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jSukuse poolest suurnrkkude selrka loeti, ja selle
pärast ei häbenenud ta sugugi neid ei suusõnaga 
ega kirjalikult natukene puudutada. ©Ii tema käes 
pidupidainise kord, siis saatis ta neile järgmise 
sisuga kirjad:

„Rustatub Mudila herrad ja prouad!
Mina, II. gilde kaupmehe-herra, Hnnemann, 

* ristinimega Kaarel, muidu aga Carl, annan neile 
inimestele, kelle juures mina süüa ja juua olen 
saanud, teada, et tänasel päeroal minu eluruumi
des üks niisamasugune sööma- ja joomakursus läbi 
tehakse, selle mälestuseks, et ma ühe tonnitäie 

. head rvankri määret olen saanud. Kelle! kõht tühi 
ehk kiilikas kõrbeb, see olgu punkt tund aega enne 
söögi hakatust minu juures, sest sellest minutist 
algab suumusklite ^harjutus peale.

lväga tõsiselt
L. Annemann, II. gilde kaupmehe herra/'

Zõnal ,,herra" oli kriips alati all.
Saajad pahandasid harilikult sarnase kutse 

üle, aga minemata ei jäänud keegi, sest kes tah
tis niisugusest tähtsast mälestuse sööma-ajast ilma 
jääda!

Яда Knnemannil olid ka teised mälestusepäe- 
wad: umbel seisis wankri määrde asemel ,,et kilud 
hapuks läinud," ehk „et uue hoowi koera olen ost
nud," ehk mõni sellesarnane põhjus. Muidu oli aga 
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sisu ikka üks sa see samane ja sõnal ,,-herra" oli 
ikka kriips all. Mõned arwasid, et ta sellega köstrid 
narrimat, 'kes „herra" ei tahtrvat olla, maid „isan
daga" pidawat leppima, aga kirjutaja Kiini tea
dis seda paremini seletada: tema teades lugenu? 
korra Knnemann wallamajas kiriku w öö miini) ri 
kirja, mille all „baron Ztockmann, kiriku woör- 
mündri herra," seisnud ja sellest saadik hakkanuo 
ka kaupmees ennast ise herraks kutsuma.

Niisugune isesugune oli Nnnemann, ja teiste 
hädaldused ja pahandused ei aitanud siin midagi 
ega julgenud teised kaupmeest eneste seast ka wülja 
heita!

,,Nga kuidas siis teile waim riiisugust sodi 
käseb ajada?" Küsis köstriemand.

Nnnemann tegi tõsise näo ja wastas siis Schil
leri Mereniglase sõnadega:

,,Inime' jäta sa täiesti maha, 
Mida ei Juma! full’ näidata taha!"

N)allakirjutaja hakkas naerma, nii et köster 
silmad ulesse pidi tõstma ja oma tähtsa kõne Hop
mann i kaasaga pooleli jätma, pea terwe laudkond 
waikis, ainult Hopmanniemand kõneles: ,,GH. 
mis kaunis, just kui meie baroniproua juures' 
Ma olen omale ka nii sisse säädnud: esiti ukse kohal 
ülemal wäikene pilt, siis parempool nurgas 
pisukene gipsikuju Sokrates ...
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„Mitte Sokrates, roa id Goethe..parandas 
walitseja Kurg.

„IDii Schiller, wõi Goethe... ühe sõnaga... 
üks tahtjas kuju..." korutas emand edasi. ,,5lga 
see annab toale niisuguse avm'sa ilme, et maga 
sõbralik seal on elada!"

Zelle juures oli walitsejaemand roaga wai- 
mustatub, et tal Korda oli läinud niisugust tuba 
saada nagu baroniproual.

5lnnemanni taastus Köstriemandale oli tema 
juttu seganud ja kui teised naerma hakkasid, ar- 
was ^hopmanniemand, et tema jutu üle naerdi, 
sellepärast ütles ta nagu kõigile:

„Tulge waadake, tulge ometi kord ja maa» 
dake! Proua Maasik tunneb wäga hästi baroni- 
proua maitset. 3a — ah?!"

proua Maasik istus magusi laua ääres. Hagu 
enese jaoks oli ta kõige aja olnud. 3a 'kui malitsepa
emand, kes poolmastu tema Kohal istus ja temale 
selle „ja — ah?" nagu seletuseks ette pani, siis 
lõi ta oma tõsised, sõstrakarma silmad, mis pisut 
alt kulmu maatasid, ülesse ja nagu kaastunbma*  
tult jäi ta malitsejaemanda otsa maatama. Käis1, 
nagu ei humitkks teda see maja kaunistusekraam 
sugugi, nagu ei oleks temal terme selle majaga ja 
inimestega mingisugust tegu, nagu olete tema ai
nult Kogemata siia juhtunud, et oma iludusega.
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feülgetõimfxiwa iludusega Mudila suurn Ukude
lauda ainult nagu kena lilldkimlp kaunistada.

lDalitseja-emanda küsimine ja emand Maasika 
küsiw, osawStmata maiade lõpetasid karraga laud
konna jutu ja kmkide silmad olid kiindunud Küsi- 
taroasse, kes aga ei teadnud, mis wastata.

Leda pilku tarwitas Me 'kaupmees ja kurki 
taldrikule pannes, teda Kahtwli otsas rveeretades 
küsis ta nagu Kurgi 'käest:

„Miks sa nutad, lillekene, 
Nupud sul täis pisaraid?"

Laudkond lõi jälle laiale naerule, kuna kõik 
rväga hästi teadsid, kelle kohta need „lille" sõnad 
käisid, sest emand Maasik oli selle sõna täies mõttes 
lill, kes oma ilu ei häbenenud. Lmand Maasik 
oli keMaswu naisterahwas, kelle täiskaswanud 
kuju ja just nagu walgest marmorist rväljaraiutud 
kael, Md ja Käervarred tema näoga, mille peaehe 
karmalt, pisut laÄiImu waatamad sõstrakarwa sil
mad oma otsima waatega täies kokkukõlas olid,i 
mille läbi ta jg^a iluduse austajale meeldis. Emand 
Maasik teadis, et'ta ilus oli, ja ei salg'anud ega 
püüdnud seda ka marjata. Ta käis Ma maga 
maitserikkalt riides, kus juures ta oma kaela
ja käteilu ei marjanud.

Esialgu, Kui ta Mõisast, kus ta prouale toa
neitsiks oli olnud. Mudilasse ilmus, tegi emand 
Maasika lahtine Kael Mudila elanikkudele palju 

2
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juttu, isegi kaupmees Knnemann oli nimetanud, 
et tema poes riideküünar roaga odarv olla, aga 
emand MaasR loslkis selle tähelepanemata mööda 
mtnna ja -ilmus oma kauge sugulase, roallakirju- 
taja Kiroi Shtupiduüele ikka oma wanal tuttarval 
wiisÜ.

Et emand MaaM wäga kenasti weel laulis 
ja gitarret mängis, mülest ta kuulamise wäärt 
lugusid wälja mõistis nõidnda, silis oli Mudila suur
il ikkude seltskond nagu sunnitud emand Maasikat 
enese sökka rvõtma ja wahel teda weet koguni pa
luma pidudele tulla.

Muidu ei oleks nad seda ehk mitte teinud, 
sest Maasik oli paljalt pagariemand ja pagariga 
ei passinud see seltskond kokku.

Emand Maasik ilmus ka pidudele ikka ük
sinda ja ei wotnud oma teistpoolt iialgi ligi.

Sellepärast arwasid ka paljud, et ta oma me
hega hästi ei elawat ja et ta mägist Mehele pandud. 
Manad naised teadsid mee! baronipojast ja pagari 
odamast rendist rääkida, ning- pagarisellid arwa
sid wähel mana pagari palett jahu-härmatise alt 
miieharulist punast jälge nägewat; aga kes Maa
sikate elu ligemalt tundis, see teadis, et nad waik- 
selt elasid, et Maasika emand oma mehest küll 
suurt lugu ei pidanud, aga muud halba ei wõi- 
nud ka keegi rääkida.
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Patz ar ei pannud fca sugugi palMs, et naine 
üksinda Allas käis, ta tundis sellest enesele nagu 
au, ja tihiti, kui ta purjus oli, naeris ta eneses:

„Ta KM mind ei armasta, aga ta on siisgi 
mm и emand," kus juures ta sõna „minu" peale 
rõhu pani.

Ta nägi KM, et temta naine kurwameelne, 
liigagi tõsine oli, aga teda rõõmustada, selleks 
ei tundnud ta enese kdhase oleroat, sellepärast nägi 
ta hea MeeKza, et naine Külasse läks.

See kurb waade aga andis emand Maasika 
näole üritama ilme, ja mida rohkem mudilased teda 
tundma said, seda meeldiwamaks ta neile läks.

Emand Maasik aga ei armastanud just mitte 
maga Mudila seltskonda. Ta tundis enese seal üle
liigsena. Köstri pidule läks ta siis, kui emand teda 
paludes igakord juurde lisas: „Kui teie ei tule, 
siis teete mulle meelehaiget!"

Kui nüüd terme seltskond kaupmehe sõnu nae
ruga was tas, siis noomis köstri kaasa: „Kõik kased 
ei ole lõbukased, mõned on ka leina-kased!"

„Mulle teeb hierra Hanemanni loba roaga palju 
head meelt!" mustas korraga Maasika emand.

„Sest et see pudrupada meelde tuletab," säh- 
was kaupmees sekka, kus juures ta kurgi pooleks 
lõikas. .

„Sust, just!" kinnitas Maasik.
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„Kus siis teie au-rvahid on?" hiilis korraga 
kaupmees neiu Kaasihese käest.

„Minu au-roahid?"
„GH, mis Hirmus!" pilkas flnnemann sekka. 

„Kas on ühene ei ole toeel Hoolt kandnud?"
Köstri emand nägi, et Hnnemann jälle neiu 

Kaasikese kallale oma norimisega läheb, sellepärast 
hakkas ta ise jutu otsast peale, et seda teisale 
roiia. . ,

„Meie ootame uut abilist iga päew," rääkis 
emand ,kõwa häälega, „sest kool hakkab juba warsti 
peale, aga abilistest ei ole weel humbgi siin. Noored 
inimesed pn ju nii ilma elu praktikata, et nad 
sugugi ei tea, mis nende Kohus on!"

„Keda sa, turnibene mõtled?" küsis köster 
korraga .teinepoolt laua äärest, hes hea meelega 
kõigest sellest, mis elupraktikasse ja eluõpetusesse 
puutus, armastas rääkida.

„Neid poori seminarista ikka!" wastas emand.
„KH—haa!" ,hakkas köster peale, „nendega 

ei ole nüüdse? ajal suurt midagi peale hakata. Mina 
olen nendest üsna tüdinud. Need on niisugused me
hed, hes sõnagi keelt ei mõista, nii et sa ei teagi, 
kuidas nendega rääkida, sest ega’s ma oma peres 
ometi ju maakeelt rääkima ei roõi hakata?"

„3a!" ikmnitas Hopmann tõsiselt. „Meie aeg 
on imelik aeg! (Ega siis meie ometi nende pä
rast endid ümber ei wõi tegema hakata. Naljaka
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maks läheb ikka see lugu. Kust peame omale 
wiimtakL mõisatesse noorkmehi abilisteks saama?" 
Ta hakkas naerma: „Eks telli wiimaks Saksa
maalt?!"

„За, eks ta nii wrkmaks ikka lähe!" kinnitas 
emand.

„5lsi on tõesti narr!" seletas köster edasi. 
.Missuguseid in-mesi ka nüüd kooliõpetajatena 
näha ei saa?" kus juures ta ise omto juttu hea 
meelega naeris. „Ma räägin teile ühe pisukeje 
(oo: Lee oli umbes Laanipäewa ajal. Kui ma 
aias jalutastn, tuli mu juurde keegi noormees — 
üsna kena näoga..."

„haa, preili Kaasike!" märkas Knnemann.
„Üsna kerra näoga... ja pakkus mulle abili

seks. Me saime kaubaga kokku ja ma saatsin ta 
kirikherra juurde esitelema..."

„Ennast preestrile näitalma..." üttes 5lnne- 
m;ann sekka.

„pärast j и leb ta minu juurde tagasi, ja .mõtelge 
ometi! Ta wõtab oma palitu ära ja mis mir näen?" 
Köster tegi tõsised silmad ja!hoidis naeru tagasi... 
„Ta seljas oli harjuski kirju särk!"

Lelle juures purskas ta ise naerma ja näppis 
äritatult oma Mmpanse habet, nagu peaks ar- 
wloma, et see kirju särk teda maga oli pahandanud.

Külalised tegid kõik kohkunud näod ja katsu
sid igaüks köstri naeru kaasa aidata, ja kui Knne- 
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Ttann Mka wiskcrs: „За tuul ei puhunud tema 
;bu alt mitte läbi V*  siis орг laua ääres fymge ärnni- 
r^anöatDat ,naeru kuulda.

Manal köstril oli sellest nii hea meel, et ta 
naost naeru pärast üsna siniseks läks ja leiwa raa
sukese Ihingekõrisse tõmbxas, mis teda lähetama 
ajas, nii et wesi silmist wooläs.

See Kohutas emandat, 'kes mehe termife eest 
maga hoolt kandis. Emand tõusis laualt ülesje, 
läkis1 fmehe selja taha ja labaluude wahele pihu- 
pesaga patsutades palus ta: „Papakene, papakene, 
ole ometi natukene ettevaatlikum! Sa wõid selle 
läbi rabanduse saada!"

„Hiis sa teed ära," rääkis köster silmi ja 
nina puhastades, ,,kui mana-ea fees niisuguseid 
asju näha saab!"

„За niisugused tolgandid peamad meie juhata
jad olema?" küsis Hopmann pilkamalt.

,,Ei kogunisti mitte!" seletas köster sekka, 
kus juures ta nägu jälle tõsiseks läks. „Ma maa- 
tafm ta otsa ja ütlesin sellele nooremehele: „Яда 
sõber ja «kaaskristlane, ma arwan, et ma teid 
ometi tarmitaba ei mõi!"

„Sest sul pole pulma riiet!" armas Япne
iman n. , ■

Laudkond naeris uuesti. Яда köster ei lasknud 
end .eksitada ja rääkis edasi: „Möga tõsi! Ma 
ütlen talle suu sisse, mis tal neaks on. Laste-
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kasrvataja peab mõistma end ka õieti katta 1 Tema
aga?!" Msis köster järsku. „Tema, häbemata, 
taastab mulle .sõnasõnalt: „Ei, kästriisand, see on 
minu suwebluus ! Uta panin ta sellepärast selga, 
et mul jala kergem käia oMs." — Köster läks 
jälle pahaseks: „Tema tuleb mind, maita inimest, 
meel õpetama, niisugune kolla-nökk, kuidas tu
leb Käia! Ma waatasm talle otsa ja ütlesin: 
„Niisuguse ninatarkuse eest wisatökse teid harrtuo 
majast wäljaa!.-

„Mudilas!" salwas kaupmees sekka.
„Hga Imtna ütlen teilte, et ma teid tarmitaõa 

ei wõi!"
„IDäga õige!" tõendas thopman.
„Mul oli pärast küll pisut kähju, aga kui ma 

mõne päema pärast kirikherra käest kuulsin, et 
see samane mees tema kirjutusel oas kalossidega seis
nud, siis jäi mu süda üsna rahule!"

„Яда ehk ei olnud kirikherra tuba puhas?" 
küsis flnnemann.

Üleüldine rõõmus tuju andis tunnistust, et 
kauMiehe sõna oli mõjunud.

„G!h, Nendega on igapidi häda!" seletas köstri 
emand edasi. „Paljud nendest on niisugused, kes 
süüa ka ei oska; mitte nuga ega kalhwlit 
ei mõista nad õieti tarwkada! Яда nuriseja räh
mas on nad!"
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„pinnus rahutumad waimud!" täienbos hös 
ter. „Millegagi ei ole nad rahul! Tuleb aga ke- 
roode, siis läheroad nad minema, nagu oleks nen
dega, Jumal teab, missugune ülekohus tehtud?"

„Kui surm on potis!" armas kaupmees.
„Surm1 on potife?" kirsis köster tõsise rõhuga 

ja laskis siis julgelt: „Li, surm on nende potis. 
Nüüdse aja noored inimesed ei tea ju, nris nende 
raihule tarrvis läheb, ja peale selle on nad uhked, 
liiga iseennast täis ja iseäralise maimuga. Пей) 
püüawad nagu kuhugile, nad tahawad nagu mi
dagi kätte saada, aga nad ei tea isegi, mida nr₽ 
hielt! Llukindlust, märkust neil ei ole. (Et rahulikult 
tööd teha, midagi pikalt toimetada, seda nad ei 
-mõista. Siis on neil meel isesugune haigus: nad 
jooklemad iseenese juurest, iseenese töö juurest ära 
eemale, teiste juurde. Teistega, — selle suure ilma- 
parandusega on neil palju tegu. Ma pean ütlema, et 
-ma niisugust tööd ei tunne ega mõista. Nad jookse- 
wad inimeste sekka, neil on nagu iseäralik mälu 
talupoegadega midagi korda saata. Sellega ega 
kaotamad nad oma lugupidamise iga mõistliku 
mehe juures. 3a iseeneste elu teemad nad möru- 
daks, sest inimesed ei austa neid ja selle juures ka 
mitte meid enam. Seda olen ma tähele pannud, 
et sellest ajast, kui ma neid noorimehi enese juurde 
olen hakanud matma, et ka inimesed minu waslu 
koguni imelikuks on läinud."
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Nad naervad, et Kölni doom kõigub V*  naeris
kaupmees kibedalt.

Köster sai pahaseks.
„Oodake, oodake," ütles ta sapiselt. „Teil on 

foor roalt, oma poeleti takka hea waadata ja naerda, 
aga meie nutame mälu pärast rahwa eest! Nah- 
was olla ja raihwa juhatajad olla, need on kaks 
ise asja! Kga meie oleme rahwa juhatajad ja 
oleme seda tööd ausasti teinud!"

Ta jäi puhkalma, et oodata, mis teised selle
peale utel road. Hga neile teistele näis köstri kõne 
Koguni kõrwalise asjana; neil oli söögiga roh
kem tegu. <Et peremehele meeldida, sellepä
rast nikutasid nad nagu mõistäKsid kõik seda, 
kaastundlikult päid. Hnnemann aga salwas sekka:

„Sest kõht on Imeie Jumal!"
,,Muidugi teada!" tõendas wallakirjutaja.
See üritas roana köstrit.
„Nga nende töö on alles tegemata/' rääkis 

ta edasi, „ja mis tehtud on, ei ole midagi roäärt! 
Niipalju on näha, et roanu aluseid hoolega ümber 
tustitakse ja kõik see maha kistakse, mille peal elu 
asub. Ütelge mulle, mis teie sellest arroate? Ши 
juurde tuleb keegi lapservanem. Ша tean roaga 
hästi, et mu endine abiline seal tihti kü
las käis. Ta tuleb mu tuppa, mu abiline on ka 
mu juures. Mees roõtab piibu taskust ja hakkab 
rahulikult oma tobi laadima. Ша ei ole enne 
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iialgi näinud, et talupoeg mu toas seda on julge
nud tehn. ГПа losen sündidu! Ta paneb tobi rahu
likult tormama V

Köster tegi põlastawnaerulife näo. Ka teised 
naerffö.

„VH, mis hirmus!" kaebas neiu Kausike.
„Aga sellest ei ole meel küllalt," rääkis köster 

edasi, „ta sülitas mu tuppa rnäha!"
Köster roaatas wihase, põlastarca näoga enese 

ümber nagu loom, ‘kes wastihut roerehaisu cm tund
nud, ja rääkis edasi: .

„Noh, seda ei jõudnud ma enam kannataba 
ja ütlesin talle: „Kuule, mees, mu maja ei ole 
kõrts!" Aga ma märkasin, kuidas ta kohe paha
seks sai ja minema pühkis. Mu abi aga õpetas 
mind: „See oli selle ausa mehe teotamine

„Kubas teotamine?" Küsisin ma. „Kuidas jul
geb talupoeg minu tuppa sülitada?"

Häitas, nagu oleks Annemann seda just oota- 
nud.

„Li kogunisti mitte," põrutas ta, „sest sa ei 
ole miltzil kombel wähem teiste Juuda würstide 
seas!"

Kaupmehe lend-lause oli niisugune, et laual- 
olejad naerma purskasid, isegi emand Maasik, kes 
juttu nagu tähele ei pannud, ei jõudnud head meelt 
tagasi hoida. Köster sai aga roaga hästi aru, mis 
kaupmees sellega ütelda tahtis, ja see pahandas 
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teda, et inimesed tema aatelistest mõtetest aru ei 
tahtnud saada.

„^erra Knnemann," rääkis ta siis madala hää
lega, nagu tunnete ta kurbtust, „teil on ikka ja 
alati hirwitamine keelel, kui meie rahwaelust juttu 
ajame! Meil ei ole elu nali ega lõõpimine. Meie 
tunneme: rähma elul on uss sees, kes teda närib. 
Meie näeme, kuidas fee uss jneie rahulifed talu
pojad wastikute teeb, et nad isegi oma õpetajate 
taastu nii jultunud on! Kuft see tuleb?! Kust 
tuleb see?"

Knnernann tegi tõsise näo, nagu otsite 
ta wastust.

See „ussi" sõna tuletas talle tuttama laulu
sõnu meelde ja kähku wastas ta:

„Siion, kui uss wõtab, — ^hamkrusta!" 
Kaeru Login ^hindas kaupmehe sõnu- Köster 

tegi aga ,,mh!" ega wastanuö midagi.
Toidukorrad läksid edasi. Toodi uusi toita 

laualje, ja jutt läte jällegi segamini.
Köster näis wäga üritatud olewat. Käjhta- 

masti tegi kaupmehe wiimane ütlus temale pea
roal u.

Kas siis kaupmees teda tõesti ussiks pidas. 
Keda hammustama peab? Nii ei olnud tema mee
lest need Laulusõnad?

Ta mõtles ja mõtles, aga kuidagi ei tulnud 
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temale laulu õiged sõnad meelde, ehk ta seda laulu 
küll rvist enam kui sada korda elus oli laulnud.

„-Vanainimese pea, unetab ära V pidi ta wii- 
makL enese üle otsustama.

Viimaks lcchkus see mõte temal peast ja uued 
jutud ja sõnad ajasid ta arutused ühe asfa pealt 
teisele laiali.

Toidud käisid käest kätte ja täitsid pisukese 
kodanliku meelega seltskonna söõgi-isu, kuni mii- 
maks Magusa toidu kätte järg tuli, mille ajal kõned 
pidu toimepanejate kohta lahti läksid, kus köstrit 
ja tema kaasat, kui mooruste eeskujusid kirjeldati, 
neid kõrgeks tõsteti ja neile mitu ja mitu korda 
„ta elagu" ja „nad elagu" lauldi, millega Ka 
köstripaar mäga rahule jäi.

Löök ja söögi-kõrroane — õlu ja miin — olid 
anta teo ausasti teinud: näod punetasid, hääled 
rnaljunesid, ja kui söögilaualt ülesse tõusti, —pärast 
seda, kui köster Taewa Isa toidu eest südamest 
oli tänanud, — siis algas harilik pidu-õhtu, mees
tel kaartidega, ja naistel sohrva laua ääres jutu ja 
näputöödega, ja kui see ka igawaks läks, kaardi
mänguga.

Iseäranis nobe töö walitses meestel kaardi
laual, kus köster, Hopmann ja rnallakirjutaja kibe
dasti antetrs olid. Kaupmees oli teistele abiks ja 
õlle kötteandjaks. Ta ei armastanud palju kaarta 
mängida.
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Mida пмуШепт keelt kasteti fa mängiti, seda 
enam waljunes 'ka kõne kaardilaual.

Korraga (muutus aga kõne mörramiseks. Kös
ter oli wõõriti mängtnuö.

beesamane Hopmann, kes köstrit söögilaual 
wooruse eeskujuks oli säädnud, oli nüüd laua äärde 
püsti 'kargunud ja pihutäit kaarta käes hoides, 
wihtus ta nendega üle laua ulatades köstri nina all 
ja sõimas:

„Eesel, eesel! Kuidas taõib täiearuga inimene 
nii lollisti mängida?! Lambapea!"

„Ma olen eksinud! Mana inimese pea!" õien
das köster wabandades.

„Eksinud? Eksinud! Lambapea! Kas sina mak
sad kahju? Mäksa mu silmad wälja! Maata, kui 
ma sulle nende kaartidega näkku ei sõida!"

Naised olid ka püsti karganud, sest nad teadsid 
roäga hästi, et niisugusel korral nende abi tarwis 
läheb. Leisis neil kõigil meel hiljuti sündinud lugu 
Valitseja juures meeles, kes majaperemees apteek
rile kaardilaual sühu sülitas, kui see oli kinnitanud:

„Kui ma maldan, siis sülita mulle suyu!" 
Lelle peale oli walitseja käskinud apteekrit j uu 
lahti ajada ja kui apteker seda oli teinud, siis ka 
seda saanud, mida ta käskinud.

Nüüd seisis kumbgi kaasa oma mehe selja taga 
ja rahustas oma üritatud teistpoolt.

Korraga kuuldus kerge koputus uksel.
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„Ша olen uneianub!" palus Koster.
„Sa oled petnud, aga mitte unetairud! Eesel 

taandus hopnrann ja wiskas kaaröthimbu lauale.
Koputati kõroemini.
Köster ei pannud seda aga tähele.
„Sa ei kuule ka seda, et keegi su maja lõ

hub!" pahandas Hopman. „Mängi sihukesega weel 
kaarta V*

Jälle koputati.
„Papi, 'keegi koputab!" ütles köstri kaasa.
„Karjane tuleb oma karja südaöö sel kat

suma!" õrreias kaupmees.
Kõik jäid wagusi.
„Ma ei ole teda kutsunud!" taastas köster 

poolehmunult ja hakkas õllepudelid laualt nurka 
lillepottide taha ära peitma.

„DDõta ometi küünal ja mine rcaatama!" käs
kis köstriemand, kus juures ta kaardilaualt küünla 
tõmbas, selle köstrile pihku pistis ja tema ukse 
juurde lükkas.

„Яда Ähk on mõrtsukas!" kohutas kaupmees.
,,GH, Mis hirmus!" hädaldas neiu Kaasike 

ja n?natas seinal olemasse suurde peegli.
Jälle koputati.

Ettevaatlikult, osalt !hirmuga, aroas köster 
saali ukse ja laskis küünla walgust kotta tungida, 
kus pisükene lambikene juba enne punakat eha 



laiali laotas. Ust Idfyti tehes nagid pidulised 
roõõra mehe kogu, keda köster teretas.

„Я—a!" kuuföi köstri häält. „DOõtke aga 
lahti! Issand õnnistagu teie tulemist minu katuse 
alla!"

„Nein Kaajike!" hüüdis kaupmees t ühenduse- 
rikkalt. •

pahane Hopmann kiärs aga mööda tuba edasi ja 
tagasi ja urises: „Kui 'ka kirikherra ise tuleks, Ma 
ütleksin talle suu sisse, et teMa köster päris eesel 
on! Kuidas wõ-ib terrve aruga inimene niisugust 
patentlollust lubada, ja ise seal juures rveel au- 
poolest köster!"

2.

See roõõra tulök segas korraga piduliste tuju: 
kellegil ei olnud asja, millega ta päriselt tegemist 
oleks teinud. Neiu Kaasike õli kaupmehe tähenduse- 
rrkka hüüu peale „OH, mis hirmus !" mastanud ja 
nüüd seisis ta nagu kogemata peegli all ja kohendas 
oma riideid ja pöllepitsa. Kaupmees oli seda 
tähele paanud, läkis emand Maasika juurde ja so
sistas- sellele ta ja kõrwasse: „See rasroab sulgi V*  
kus juures ta silmi pilgutades neiu Kausikese poole 
peaga liigutas. Kõik nagu ootasid Midagi ja wal- 
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imistwsiü endid selle midagi roosiu; ainult mõisa 
Rjoptnann käis endiselt mööda tuba edasi-togofi 
ja pomises enesele midagi ihabemesse.

Mles siis, kui köster tagasi tuli, algas nagu 
uus elu.

„Kes on?"
„Kas uus abiline?"
„Mis ta nimi?"
Niisugused sa sarnased küsimised langesid toana 

Arnikale kaela.
„Uus abiline jah," seletas köster, ,,uus abi

line, Heinrich Madaras- seesama neh, keda mulle 
mu roana sõber Tartust soowitas."

„Luiise Fridemke Kaasike ja Heinrich Mada
ras," pomises kaupmees sekka, aga nii kõrvasti, 
et see 'kõigile oli kuulda.

„Mis hirmus!" Kaebas neiu punastades.
„Kuhu ta jäi?" küsiti mitmelt poolt.
„Ma wiisin ta ülesfe, tema oma korterisse!"
„Kas ta siia ei tule? Tooge ometi ta siia!" 

käis jälle läbi Külaliste.
„lööme ta täna Mudila rüütliks!" pahrvatas 

Kaupmees Hnnemann sekka.
„Kas ta Loksa keelt ka oskab?" Küsis kirju

taja abikaasa.
;,Üsna Loksa keelt rääkisimegi!" seletas Köster.
Sellega oldi tr äga rohul.
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Terwe -seltskond pällus wann köstrit, et ta
noore majalise kohe täna seltskonnaga tutrousteks, 

lDanal köstril ei jäänud muud üle, kui pidi 
teiste soorvi täitmü ja noorelemehele järele minema.

wähe aja pärast ilmus köster uue abilisega. 
Zeltskonda tuleja oli pikka kaSwu, kahekümne
aastane noormees, ilusa, õitsema näo, pisukese suu 
ja terawa ninaga ning sõstrakarwa silmadega 
meesterähwas, niisugune, kes oma wälimuse järele 
teistele kohe meeldib. Tema pisut häbelik muige 
pisukese suu ümber andis talle esiotsa neitsii-öhtu 
näo ja kui wäikesed habemekarwad nina all ülesse 
pöördud lips-otsadega nagu roti sabakesed. tema 
mehemasse astumist mitte ei oleks tunnistanud.
siis oleks wõinud seda pead ennem mõne neiu kui 
mche omaks lugeda.

Klgas esitelemine.
„Herrn Madaras ja proua 'see ja see, ning 

herra see ja see," oli üksluiselt kuulda, mille peale 
Madara „Rõõmustab wäga!" poolkuuldawaltkõlas.

lvaewalt õli köster „herra Madaras" saanud 
ütelda, kui Rnnemanni suust üle saali kõlas esitele
mine: „Minu nimi on Johann Eduard Peeter Paul 
PukSki Thregut Leberecht Rohwikott RaalupoMM 
doolatonn wanapoiss Kaarel Rnnemann, teise gildi 
kaupmehe herra Mudilas!"

llnnemanni ütelus weeres suust nagu wesi, 
nii ruttu ja kiirelt, et noormees Madaras arugi ei 

в
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saanud, mis see pidi tähendama, ja suurte, osast 
häbelikel silmil jäi ta esitelewa ette rvaatama.

„IHis hirmus!" kaebas neiu Kaasike- 3fcgi 
emand Maasik, kes ikka wait armastas оПд, ei 
jõudnud end tagasi hoida, waid noomis: ,Enne
mana on ikka roana Ennema nn!"

Kö köster tegi pahase näo ja wabandades 
ütles ta: „berra Rnnemann on suur naljaham
mas !"

NMd alles sai Madaras mustata: „Rõõmus
tab wäga!"

Rnnemann armas aga meel midagi rnälja.
Ta pani käe oma kõrrna äärde, nagu ei kuu

leks ta ihästi, ja küsis: „Mis noored-herrad üt
lesid?"

„Rõõmustab maga!" mustas noormees tõsiselt.
„Mis teid siis rõõmustab?" päris Knnemann 

otsekoheselt.
Madaras jäi niisugusesse olekusse, kus inimene 

enam mitte midagi mustata ei mõista. Ta kehi
tas Slasid ja punetas näost.

,,Hga Rnnemann!" käis korraga emand Maa
sika suust noomim hüüd.

Madaras lõi oma häbelikud silmad ülesse selle 
noomima hääle poole. Ta ees seisis ilus naisterähma 
kuju, kelle sümad nii feurntatt, aga siisgi kaastund
likult tema otsa maatasid.
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„Mis hivmus!" waewles Kaafthie.
Ž)opfmkxnn ja kirjutaja pidid naerma purskanra, 

aga Madara häbelik olek hoidis neid tagasi.
Köster oli pahane.
„(Dlge head, wvtke istet!" pakkus köster.
Madaras pöörts Knnemannile selja ja wõttis 

sohroa ees aset, Prille ümber ka teised kohad wõt= 
sid, kuna nad Madara otsa waatwna jäid, nagu 
oleiks tema 'käes kord juttu alustada. Nooretmehel 
oli piinlik, ta nagu -heitles iseenesega, paistis, 
nagu oleks te-ma enesetunne haawata saanud, tema 
isik- pilkamiseks pruugitud.

ilnnemanni temp oli ka naisterähwad pahan
danud.

„Niisugune on meie Mudila!" kaebas emand 
Maasik tõsiselt. „Niisugune ta on! — lserra Ma
daras, ega teie enne sarnast nutka ei ole näinud!?"

Madalas waatas nagu tänaroa pilguga noore 
omanda otsa, kes seda piinlikku waikust lõpetada 
oli mõistnud. Lmarrd Maasika sõnad päästsid jälle 
keele paelad.

„Lga iherra Nnirenrann nii hull ei olegi," sele
tas neiu Kaasike, „ja ega see Mudila ka nii sõge 
ei ole, nagu teie teda kujutate. EKS igaltpool ole 
om a ihead ja wead!"

„5ee on õige jutt!" kinnitas Hopmann. „Para
diisi pole rveel keegi tark maa pealt leidnud! 

3*
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pole sellel Mudilal häda midagi,' lõikab küll!" 3a 
Maõara poole pöördes ^üsis ta: „Kas piiblit loete?"

Madaras ei saanuögi roastata, kui Maasik 
mahele.astus ja ütles: ,,3uba jälle oma piibliga! 
Ise Üiskusite alles ja juba jälle kaartide kallale. 
£as'ke ometi wõõras inimene pisutg-i puhata!"

Nüüd nägi Madaras, et emand Maasik just 
mieelega tema Vastuse wähele oli tikkunud, sest 
tema urmas piibli nime all päris tõsist asja. 3a 
nagu instikktilselt tundis ta, kuidas ta selle 
Kena naise poole hakkas hoidma.

„Ho jäh," hurjutas Hopmann, „naised tahawaü 
ikka kooreriisujad olla! Lähme, laseme ühe pisukese 
partii!" .

„Tänan roaga!" roabandas Madaras, „olgu 
teine kord!" Maöaras jäi sohrra äärde naiste laua 
juurde, kuna meihed jällegi Kaartide kallale asusid. 
Naised roõtsid sohroa ääres aset.

„Noh ütelge, neiu Kausike," küsis emund Muu
sik, ,,mis head teie Mudilast leiate? Siin ei ole 
ju midagi niisugust, mida nimetada sünniks!"

Neiu Luiise tundis, et teda nooremehe ees kimpu 
tahetakse ajuda. Ta lõi omla selged, suured sini
silmad nooremehe peale, nagu tuhäks ta ainult 
neid maa tarni R Vääriliseks Mudilas pidada, ju 
roastus siis ägedalt: „Nga, kus on siis purem? 
3gulpool on oma roeud, ja -ega meie nurk nii 
muhu jäänud polegi. Meil on oma hea seltskond 
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ja kes selle tutumsega ei taha leppida, see leiab 
ka ümbrusest!head seltsi!"

Mabaras waatas uuriwwlt neiu otsa. Kuidas 
need silmad sätendasid, nagu süld tuli oldks nendes 
õägunud.

„За jah," reastas Madaras, kes tundmata 
Mudilat laita ei tahtnud, „ega see asi nii hull 
ei ole, v-ui ta wahel Ka paistab. Nüüdsel ajal on 
igalpool juba kaunis laialine seltskondlik elu! Kas 
Mudilas selt sa ka on?" küsis ta nagu seletuseks.

„Mitte mingisugust!" wastas emand Maasrk.
„Ka mitte Karskuse seltsi?"
„Mitte midagi!" reastas pagariemand.
„Meil on oma seltskond!" wabandas köstri 

kaasa.
„За mis muud seltsi meil weel tarwis läheb?" 

küsis walitsejaemand. t
„Ma arwan, et seltsid läheread ikka tarwis," 

seletas Madaras oma pisukesi kihwu keerutades 
ja otse ülespoole lükates, „seltsielu toob rähmale 
koguni teise lehekülje! ,3a mitte üksi rähmale, maid 
igale üksikule inimesele. Ütleme — kõned, ütleme 
— udupildid, ütleme — tantsu-õhtud."

„Kas teie tantsite Ka?" küsisid korraga naised.
„Ф — jaa!" s
Naistel oli !hea meel.
„.Wäga Kahju!" armas Madaras, ,,et siin üht 

üleüldist seltsi ei ole. Vn meil seltsid, siis wärme 
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perekonna Ahitud toime panna — ühe sõnaga, elu 
on koguni teine!" ,

,Mulle teeb see wäga head meelt," seletas pa- 
gariemand, „et on tulnud noormees, te sarnaste 
waadetega ei ole, nagu siit Mudlla mehed! Igarvesti 
mängiwad nad kaarta, igawesti istume meie ük
sinda! Llust on Mul juba, näe!" — ta näitas oma 
kaela, kus juures ta lõua Kõrgemale tõstis, mis 
läbi rind kõrgemiale kerkis, nõnda et kaelamusklid 
ja rinna esimene roõlw enam silima paistis, „näe, 
siit saadik on juba see elu läinud. (Ela nagu 
kloostris!"

„klga, Ma ei saa aru, miba teie ometi soo- 
wite?" küsis köstri kaasa, kellele näis pagari- 
emanda elamus natukene iseäralikuna. Meie elame 
ju siin üska lõbusasti?!"

,,Lõbusasti nagu konnad tiigis," wastas ilus 
emand, „krooksume ja Krooksume, kuni surm meid 
mättasse ajab. Ütelge, kas on sün midagi, millega 
inimene rahule w-õiks jääda?!"

Ta waatas oma suurte sõstrasilmadega köstri- 
emanda otsa, nagu tahaks ta sellega oma arwamis- 
tele kaks suurt sätmdawat punkti otsa panna.

,Mis on meil, pereemadel, meel soowida, ma 
ei saa aru?" küsis kostriemand.

„Zoomida on palju," kinnitas emand Maasik, 
„möga palju!" ,
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Neiu Ncursike oli.ammu taihtnud juba Maasika 
emandale wastata. Talle paistis, nagu tcchaKs pa- 
gariemand korraga Võõra nooremehe ees niihästi 
oma ilu kui ka mõistusega hiÄgada.

„Ma ei saa ka aru," Msis neiu Luiise, ,,mis 
iseäralist elu teie soowite, ja mis elu naine peab 
soowrma? Tal on ju oma kodu! Mis iseäralikku 
seltsi talle tarwis läheb?" 3a nagu oma õiget 
neitsilikku põhimõtet kuulutades ütles ta: „Tubli 
majaema käib kõigest üle!"

„Tubli, tubli, neiu .Luiise!" kütsid naised.
pagariem!and naeratas kurwailt. -
„Kas teie seda kõik üh^kS tubliks majaema 

tööks peate, mis meie igawesti teeme: Kujume 
sukki, roalMistama sööki, ja kui kokku tuleme, siis 
teeme hebemeid, mängime wahel kaarta ja ajame 
niisugust juttu, mis kedagi ei IhuEa?" Küsis ta weei 
kurwemalt.

Madaras kuulas seda suure huwitusega. Mõ
ras emünd wõitis tema tähelepanu täiesti 
enesele. ,

„(Df), oleks teil ka „Väikene" kodus olemat" 
naeris Hopmanniemand, „KM siis kõik igawus 
kaöks!"

,,Mib olla!" wastas Maasik kurwalt. „Kui 
üks mäng isu ära ajab, siis peab teine lõbu pak
kuma!" x

„(Df), mängige ometi midagi, proua Maasik, 
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mängige ometi midagi," palus korraga kirjutaja 
emand, kellele sõna „mäng" Maasika mängu meelde 
tuletas.

„Jah, mängige midagi!" palusid ka köstri 
emand ja walitseja haa[a.

Neiu Kaajike näis tusane olewat.
„Ф1де nii lahked!" palus Madaras.
„Kas teie ka mängite?" küsis Maasik.
„Ma KM ei mängi, aga ma olen suur muu

sikasõber ! (DIge nii head, mängige!"
Sel ajal oli kdstrjemand gitarre toonud ja 

ulatas selle pagariemandale.
Nagu mastumeelt roõttis mängija gitarre ja 

poolwastikult hakkas ta keeli katsuma.
Smelik oralt kostsid tasased hääled män

guriista keelt eit kuulajate kõrwu ja üritasid nende 
tundeid.

Kõhe sai Madaras aru, et emand Maasik. ojan? 
gitarremäirgija oli. Madarale kuuldus, nagu tu
leksid hääled kusagilt kaugelt, kaugelt, nagu mõ
nest Kaugest laanest, kuhu keegi tnetspiigaöe meeli
tusel Murueide metsa ära oleks eksinud, ja 
seal hüüab ja kaebab ja palub, et keegi teda 
õigele teele, inimeste sekka saadaks, sest metsa elu 
näis tema ära olewat tüütanud!

Яда miks kostsid bassi keeled nii wäljakutsu- 
walt? Nagu oleks see mõne metsa maimu aku
ta m meelitus! 3a kõik see sulas teiste häältega 
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üheks magusaks luuleks, metsapiigade häälte sar- 
naMs, mis noort meest Murueidekese põlisetesse 
laantesse meelitab, kus nii hea elada!

Tasa häkkas emand Maäsik Otto von Leixneci 
laulu laulma: *)

*) Kus olid sa nii kaua, kaua?
Mul oli sinust iüurb ja ka!hju, 

Mu pea, mu süda olid haiged!
Ti m'a looda enam seda tundi!

Oh, f uudle mul punaseks mu kahwatanud suu. 
Siis saan ma jälle terweks!"

„П)о warst du äenn so lang', so lang'?
Mir war's um dich so trüb und bang. 
Mein Kopf, mein lserz, sie waren 'Krank!

„Ich hoffe nicht mehr diese Stunt)’!
(D, küß mir rot den bleichen Mund,
Dann werde wieder ich gesund!"
Neiu Kaasike õhkas, tõusis püsti ja tegi, nagu 

oleks tal köögist tormis midagi tuua, köstri ja 
walitseja emandad waatosid teineteise otsa, nagu 
ei saaks nemad aru, miks pagariemand niisuguse 
laulu laulis. Lmand Maasika silmad näisid aga 
nagu hiilgaks neis niiskus ja nagu ei mõtleks ta 
midagi, nii waatas ta oma ette.

„Bravo! 3Ius! Tore!" hüüdis Madaras, kes 
ennast juba nagu kõdu tundis.
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Kaupmees Hnnemann oli kaardilaua äärest 
seda ka kuulnud ja kui Madaras oma „bravosid 
lõpetas, hakkas ta laia lameda häälega peale:

„Tõtta ära pimedusest, 
Mine wälja rumalusest!"

„Kuss, kuss!" kisendas köster, „kuss, pea, 
sõge, suu kinni!" ja pani kaupmehele oma suure 
käe otsekohe suu peale. Kaupmees jäi mait, ja kui 
köster oma käe ära mattis, hakkas ta suure hää
lega naerma, siis tõusis ta üles je ja läks Madara 
juurde.

„Kas Zeus on kam ei i peale wihane?" küsis 
ta Madaralt. ,

Madaras naeratas ja reastas: „Ei ole!"
„Soo!" hõiskas Hnnemann. „Sisseastumise 

ekjam on tehtud! Siin löön mina sinu, bendrik 
Madaras, Mudila esimese klassi rüütliks ja kawa- 
leriks, jätan jumalaga ja hakkan koju minema!"

Selle juures oli ta Madara käe oma pihku 
motnuö ja raputas seda teise mastu tahtmist tu
gemast!.

„Saab küll, 'küll juba!" naeris Madaras 
mastu.

„See ei ole meel midagi!" laskis kaupmees 
maimustatult edasi. „Sellest ajast peale peate teie 
шее! enam nägema! Teie peate Mudila uksi eneste 
ees igalpool lahti nägema oleroat ja teid sisse ja 
wälja minewat üle uste läroeöe hea meelega!"
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ntaöoras ei teadnud, te nutta wöi naerda, 
nii iservärki M jrvN see temale.

Knnemanni lahkumine andis ka teistele marku, 
et nad minema hakkaksid. Mehed lõpetasid. Nai
sed ^hakkasid riidesse panema. Suure tänu ja kiitu
sega saadeti külalised minema.

Ka Madaras laks oma karterisse, ülesse ka
tuse alla Kambrisse, te teine moodi palja kotiga 
teises nurgas mahajäetult sllma paistis. Nagu Ma
daras märkas, pidi see mist olema teise abilise 
jaoks, keda meel siin ei olnud.

5.

Võõras tunne maldas Madara hinge, Kui 
ta oma tuppa astus, te Kütmata, kinnine õhk 
tema nina üritas nagu mõnes mõorastemaja Kamb
ris, mis mitu aega peremehe ihnuse pärast küt
mata on peetud.

Nõrk küünlakuma rnalgustas temale kambri 
sisemust, millel mingisugust külgetõmmet ei ol
nud. Madala, katusealuse toakese lagi oli mae- 
malt 8—9 jalga kõrgel, seinad tapeetidega üle- 
tõmmatuü, aga needgi pragunenud, ja ülemalt rip
pusid paiguti laihtised Kohad tolgendamatt alla.

Kõik see ei ülendanud Madara tuju. Ta tun
dis, kuidas mõõras paik tema peale esialgu rõhu- 
malt mõjus.
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Ta märkas liigetes wiludust. Nagu iseene
sest ligines ta raudahjule ja pani käe selle mõstu, 
mis tema õrna pihupesa oma jääse külmusega 
kõdistus ja üritas tema nina oma 'hülma raua- 
lohnaga, pagu tühi riiul teinepool seinas seda
sama oma kibeda tolmuhaisuga tegi.

Madaras rväristas ennast kõigest kehast. Lee 
tundus hoiguse-eelse müristusena, aga nüüd 
mitte haiguse, maid elama hakkamise palawi-ku 
esimene müristus oli.

Madaras mõistis seda, et külmatunne enam 
sellest tundmatusest tuli, mis teda siin piiras kui 
just toa miludusest. .

„Wõi siis siin, siin pean ma elama hakka
ma?!" küsis ta imestades enese käest. Lel
les küsimises peitus see rahulolematus, mis ta siit 
oli saanud.

Koguni teiste tunnetega oli ta siia kippunud, 
siia esimese, uue koha peale. Kui noormees tun
dis ta eneses tööjõudu ja see jõutunne andis 
temale tema eneselugupidamise. Ta oli omale ette- 
kujutanud, kuidas ta noore kooliõpetajana uude 
kohta ilmub, kuidas teda tähele pannakse, tema 
sõnu hinnatakse, tema määrtuft tuntakse ja sellest 
lugu peetakse. Hga esimene kokkupuutumine oli 
sellele risti mastu. Käis, nagu ei oleks see 
seltskond kõigemühematgi märkanud, et nende seas 
uus inimene oli, kellÄ oma ise nägu ja tegu- 
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niis wõis olla. (Ei, elu paistis temale roana kang
runa, fees teda nagu iga harilikfeu lõnga kangasse 
teiste sarnaste lõngade 'külge tahtis lüüa, et uut 
tema feõrwale panna ja nii edasi ja edasi«, kuni 
kangas Valmis. Paistis, nagu ei soowifes elu su
gugi, et mõni lõngafeeere suurem ehk isesugusem 
olõfes. 3a, niisugust kirju lõnga, nagu kaupmees 
Knnem^ann, niisugust sMis see elu küll, aga mitte 
teise keeruga, teise jäm'edusega. Ka oma esimest 
peapüüet, oma kodufeeelt, ei saanud Madaras läbi 
wiia. Kupükfeumisest mana köstri wastu oli ta 
hakfeanud seda keelt rääkima, mis Krnikas armas
tas ja nüüd tundis ta, kuidas seegi esimene pea- 
püüe raisfeu oli läinud.

See feõife üritas teda, kui ta pikemalt järele 
hakkas mõtlema.

„Hoo!" naeris ta oma südames, ,,see on üks 
isesugune iseltskond. Sellel on praegused hariduse- 
püüded sootumaks tundmata!"

Neid sellesse seltslfeonda istutada, neile uue
aja haridusepüüdeid armjäks teha, neid edasi 
kaswatada — seda wõttis ta kindlasti nõuks.

Seal tulid talle seminari kooliõpetajad meelde. 
Ta Mäletas roaga selgesti, kuidas aktikõnes usu
õpetaja neid 72-ga oli mõrrelnud, fees >head see
met 'läheroad külwama, fees pimedust lähemad mal- 
gustama. 3a 'Kõige selle sekka segas end tema 
lugemiste kõkkurnõtted, mis ta siit ja sealt aja- 
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lMedest ja raamatutest oli saanud, mis aegamööda 
nooremehe ilTmrroaateks ojfi kujunenud ja mille 
järele ta nüüd rahwale kõike seda, mis armas, 
mis kaunis, mis hea ja lõbus on kuulda, tahtis 
pakkuda.

Ja nMd? Nüüd korraga ei pandud teda tähe
legi, Poeti niisuguseks, kes nende sarnane on! 3a 
seal oli kaupmees Nnnemann tema korraga rüüt
liks, lNudilarüütlkks ja karvaleriks löönud!

„Nelle rüütel mina siis õige pean olema?" 
küsis ta enese käest ja 'hakkas riidest lahti rvõtma.

Lelle !juures tulid temale tuttawad neiud 
meelde. Nende rea otsa säädis ta ka siin-nähtud 
neiu Raasikese, ja korraga ütles ta: „Nga pagana 
kena.naisterahwas on see emand Maasik! 3a tema 
mäng? 3lus!"

Nagu taihtmata hakkas ta nõiduwaid hääli 
kuulma, mis teda kaugele, kaugele kutsusid. Weel 
asemel pikali olles kuulis ta neid helisid 
ja nende magusal õõtsul uinus ta 'ka magama.

Nlles hilja hommiku ärkas Madaras. Toas- 
seisnud meega pesi ta silmad, kusjuures ta oma 
linnaseepi reisikastist tarroitaS, ja kui ta näo ja 
Käed hästi ara oli kunvatanud, häkKaS ta juuk
seid korda säädma. Need olid tal pisut 'käharad ja 
sünnitasid lhoolsal sugemisel otsa ette kaks wäikest 
liikuroat keerdu, mida Madaras wabalt armastas 
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kanda. Kui pisakene ninahab-e ka oli korda süe- 
tuö, lÄKs ta alla.

Eeskojas sai ta köstriga kokku. Lellel olio 
suured pikasäärtega saapad jalas. Nähtawasti tuli 
ta töölt.

Lägana kummardusega teretas noormees köst
rit. Krnikas waatas uuriroalt Madara otsa, ja 
kui ta nägi, ,et see täielikus ^hingerahus oli ja 
enese nagu kodus tundis olewat, siis wõõrastas see 
teda pisut, sest seda ei olnud ta teiste noorte
meeste juures mitte tähele pannud. Siisgi küsis 
ta: „Kuidas tunnete enese siin Ka olewat?"

Madaras naeratas pisut ja wastas: „Väga 
hästi!" nagu tahaks ta ütelda: „Kui teie minu juu
res enesel hea tunnete olewat, siis teeb soe mulle 
wäga head meelt!"

Köster märkas, et Madaras mitte kassi sar
nane ei olnud, kes Maja müüre armastab, waid 
kes enesel seal kodu tunneb, kuS tal inimestega 
kokkupuutumist on.

Nad laksid wälja aeda.. Köstril oli suur aed, 
ilusa kruusatud teedega, mille Kõrwal Tnarjapõõsad 
ja wiljapuud kaswasD. Keskkohad olid keeduwilja 
jadks jäetud.

„Siin jalutame sügiseti!" sõnas köster.
„Ilus, wäga ilus, just Kui Edeni rdhuaias," 

meelitas Madaras wana köstrit.
„Muud kui Eewa puudub !" arwas köster.



„Seba annab Jumal omastele unes!" nalja
tas Madaras.

Köster naeris.
Nende jutt läks koolitöö peale. Siin kuulis 

Madaras, et teine abiline Jürisfon siit-kihelkonna 
mees olla, et ta juba kolmat aastat teenida ja 
köster temaga rähul olenxrt, ainult üks raiga olla 
tal, nimelt kangekaelsus.

„Jürisfon on maga hea mees," kiitis köster, 
„läbi ja läbi koolimees, aga kangekaelne!" Mis 
tema Kord ette mölab, mis tema kord tabab, fee 
peab nii olema. Яда tark poiss!" lõpetas köster.

Seal jooksis Suiife neiu neile nagu kogemata 
nagu ei oleks ta jalutajaid nämuögi, taastu. ,,Gn- 
kel .onkel!" hüüdis ta pool lauldes, „kohwi on 
malmis!" Ja kui Madarat märkas, kohkus ta 
pisut ja Vabandas häbenedes: „Mis hirmus, ma 
ei näinubgi, et Herra Madaras siin on!"

Neiul oli rnalkjashall pruunitäppidega riie sel
jas, mis temale nagu fuure kassi saleduse andis.

Madaras imestas, et ta eile õhtul neiu Kau
sikest nii ei olnud matkanud. >

„Maata, herra Madaras," naeris köster neiu 
Kausikest nähes, ,,eks anna Jumal omastele!"

Neiu ligines, ja naljapärast esiteles köster 
noori teineteisele. Neiu puikles kätt andes, aga 
puiklemises oli niipalju naljutuft, tõtt ja häbelik
kust, et fee niihästi noorele kui manale lõbu tegi.
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Tuppa jõudes auras Aohwikann juba laual.
„Kuidas teile fea meie eilne seltskond meeldis?" 

küsis köstriemand kohtoilaual Madaralt.
„IDäga lõbus seltskond, ainult Knnemann..." 

seletas Madaras.
„Hrge pcthandage!" sõnas emand, „see on Mu

dila nõrkus. Ta ei kõlbaks hiili siia, aga hui meie 
ainus kaupmees peab ta seas olema — muidu ei 
lähe!"

„Яда emand MaaM?" küsis Madaras. ,
Neiu Kaasikese silmad sätendasid. Kui Madaras 

seda Küsis.
„See on meie pagar jemand," wastas maja- 

ema, „ka see ei ole meie alatine majasõber! Яда 
ta on kirjutaja perekonnaga sugulane wõi sõber ja 
meie jälle nendega, nii et ta wahel meie seltskonda 
tuleb!" i ’

„Яда mängis ilusasti!" arwas Madaras.
„Kui muud midagi teha ei ole!" wishas Kaa- 

sike se^kka. .
„Temast, sellest emand Maasikast, roõib teile 

palju rääkida," seletas köster. „Ta on imelik 
naisterahwas!" '

„lsalp!" kinnitas emand. ; .
„Jaty, eks ta ha lp ka ole, aga tal on ka palju 

häid omadusi!" hakkas köster seletama.
„Kellel?" küsis emand häält tõstes.
„Lks pagariemandal ikka!"

4
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„(Die nüüd tpixb omadusi!" seletas emand lrär- 
нИ. „Tülvipaljas! Maata, kuidas ta riides käib?; 

Xuibas ta hälbib? 3a mis ta eila laulis? See 
oli ju ncik selle nooreherra meelituseks:

Gh musuta mul kahwatanud huuled punaseks, 
Siis saaksin ma jälle terweks!
Kas see kellegi laul Qli?"
„Kuidas?!" küsis köster. „ITTis? Kes peab 

mufutama? Minu majas?!"
„Яда mine küsi emand Maasika käest! Tal on 

'kka oma hull utu j ud meeles!" pahandas emand.
„Kes ta sündimise sa hariduse poolest on?" 

küsis Madaras.
„Яда tont teda teab!" õiendas emand. „Noo

rel põlwel elas ta mõisas. Käis wälsamaal! Siis 
räägiti..."

„Kuss!" noomis köster.
„Noh, ei tea, keda mina kardan! Ta tegi 

mul oma lauluga eila meele üsna pahaks! Пае, 
neiu Luiisegi häbenes ja läks kööki !"

„Noh. mis ta siis õige laulis?" päris köster.
Lmand hakkas naerma:
„Ta ei laulnud muud midagi, kui tahtis musu 

Zaada!"
„Mis hirmus!" häbenes Kaasike.
„Minu majas!" imestas köster.
„päris ftnu oma majas, jah!" örretas emand.
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kes teda siis mufuiama pidi?!" uah- 
watas wana Krnkkus korraga naerma.

„IDõta sa hulla kinni!" w-ihastas emand teh
tud wrhaga, „baroni poeg ehk kellega ta lugu
sid lõi..."

„Kufs!" kurjustas köster, „minu söögilaual 
mitte niisugust juttu ajada!"

„(Onkel, mis see keetmine aitab?" naeris 
neiu Luiise. „Herrn Madaras saab seda ikka 
teada!" '

„По jahmatage siis!" rcrskas köster käega.
„(Die mul asja ,feeba sul hoida! Läheb haruni 

pojaga wäljamaale; eks seal läinud lahku. Tuli 
teine koju — laks wa pagar Maasikale mehele. 
Nüüd räägib iga päev: „Ei ma oma meest ar
masta!" Ei tea, kes feal juures süüdlane, pole i 
lapsi ega kedagi!"

„Яда ilus naisterahvas!" sõnas Madaras jt• ■
„Яда mitu puuda on feal wärrvi peal?" 

emand.
„Kas sina oled tema wärwi kaalunud?" tõ

reles köster.
„Kaalunud ehk mitte, aga seda saab iga ini

mene aru,.et see wärw on! Пае, meie neiu Kaaffae, 
ka punane tüdruk nagu õun, aga kus tema?!"

„Я1аН saiad ees; pagari emand!" naljatas 
neiu Luiise.
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„<D(gu nüüd joiaö ees eHK mitte, aga Wärwj 
on seal küll ja küll!" kinnitas köstriemand.

Lanas olejad lvakkasid naerma, llladaras waa- 
tas hea meelega neiu Luiise otsa, kui see nii Kawa« 
lalt naeratas, kus juures ta silmades sala tuli sä
tendas.

Jälle im’estas Madaras, et ta eila seda ilusat 
sätendawat läiget, seda taltsutamata waadet ei ol
nud märkanud.

^„Ruidar siis teile pagariemand meeldis?" kü
sis neiu Luiise.

„Mis seal meeldida! Jnimene ei ole ta mitte 
inetu näoga, aga mulle näitas tema jutt kaunis 
wabana."

„ОД sellega ta just kehkleb nooremate ees!" 
seletas neiu Luiise. „Ma olen tähele pannud: kui 
keegi wõõras seltskonnas, keda ta enne näinud ei 
ole, siis hakkab ta niisugust tarka juttu ajama, 
et pane aga ,imete!"

„Minule fee ei meeldi!" seletas köster. „'See 
qn nagu kana laulmine, wöi kui lehm härja wiisi 
möirab. Li teiba!"'

„Яда miks?" küsis Madaras.
„Tal ju seelik seljas!" armas köster.
„Яда kirikherral on ju ka seelik seljas!" tä

hendas Madaras.
See oli köstri meelest liig. Ta lõi silmad 

suureks, mõtles natukene ja küsis siis: ,,Zjjs teie 
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olete ka üks neist, kes kirikhärrade seljas sõida- 
wad? Nüüd on üks uus sort inimesi, kellel iga 
'kotas Ma kirikherra on?"

„(Ei, mitte!" seletas Madaras. „Ma ütlesin 
seda wvrreldes. Niie ei tee ju weel meesst meheks, 
Nga minu meelest on üsna kena, kui naisterahwas 
ka raakida oskab, kuid mnidu-gi teatud piirides. 
Meie praegune seltskõnd ei saa muidu läbi. Nii- 
suyuseid asju on tarwis!"

„Need on noorte unistused!" wastas köster 
targa näoga. „See on kõik üks niisugune kraam, 
nagu need seltsid ja asjad! Ncchwa rikkumine! Li 
tea, kuidas meie omalajäl -läbi saime. Li olnud 
seltsi, ei midagi, aga mehi enam kui tarrorsT

,,3a, see oli oma-aeg !" õiendas Madaras. See 
oli oma-aeg, aga nüüd lähemad seltsid inimestele 
just tarrvis!"

„NH, teie olete ka üks rahwa-walgustaja?" 
küsis köster.

Madaras ei teadüud, mis rv-astata.
„See on," küsis ta, „mis teie selle all mõtlete?'
„See on niisugust, kes mööda seltsa jookseb 

ja karjub: eestlane, Lesti rahwas, Eesti keel, ässi
tab talupoegi ülemate pastu, naerab usku*  teotab 
kirikut, laulu Ja muusikat, pilkab — jee on meie» 
aia rabirva-walgustaja!" Köster oli.wäga üritatud.

„Li," wastas Madaras, ^fee ei ole mina mitte. 
Mina olen suur usu sõber. Ma tean, et usulange- 
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mine rafymalangmnre on. Usk on kõikumata kalju, 
mille dlus ei kõigu, ja nes sellel alusel seisab, see 
püsib kindlail jalul. Ka talupoeg« iseäralist hellita
mist ma põlgan. Niisugusel korral ■— Kolm «ammu 
aahet! Muusikast ja laulust pean ma suuri lugu 
ja tean, et see rahrva kõlblise jõu töitmist kas- 
matab. Hga meie peame olema Ka wabameelsed 
edu poole püüdjad rahwuslikul alusel. Zellepärasl 
leian ma just seltsielu, nimelt meie seltsid niisugus
tena, kus meie oma rahwa iseteadwust kombelisel 
teel wõime tõsta, kus meie noortsugu woime kombe
liselt kasroatada ja neile kombelist lõbu pakkudal"

Köster kuulas, kuulas, rüüpas oma suure tassi 
tühjaks ja ütles: „Need mõtted on õiged l Яда 
küll teie Jürisfoniga riidu lähete! Temal on ise
sugused mõtted!"

„Iltis siis tema tahab
„Яда pagan seda teab," raiskas köster käega. 

„Ei minu roana inimese pea seda kinni roota!"
f)ea meelega lahkus köster söögilaualt. Ta 

nägi, et ta nooremehe oli saanud, kes peaaegu >iagu 
tema mõtles. Ta tundis küll, et see noormees mi
dagi teistsugust räägib kui tema, aga ta tundis ka 
selle wahel loomusunni järele sugulust, tutwush 
ja ]ee tegi temale head meelt.

Noored läksid aeda, kus nad kraketti hakkasid 
lööma, köster kadus aga töö juurde.
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4.

ПТabara esimesed päewab läksid uues kokas 
üsna lõbusasti mööda. Ilmad olid mõni p-äew 
ha juba sügise nägu olnud, aga soe augusti lõpp 
andis ennast meel selgesti tunda ja meelitas inimesi, 
kellel küll ronijal töid enam ei olnud, wäljas olema 
ia eelolewate pikkade sügiseste toa-päewade tuska 
sellega kahandama.

Яда piäewad ei jäänud selleks. Li olnud Mada
ras meel nädalalgi uues kohas ära saanud elada, 
kui tuul wesikaarde päöris ja peenikest seene-wihima 
sadama hakkas. Madaras oli sunnitud oma puuris 
istuma ja seal seda elu natukene maitsma, mida 
terme talwe otsa pidi elama hakkama.

Gma üksikut roangielu ei olnud ta esiti tähelegi 
pannud. Яда nüüd, kui päeroa, teise ia kolmanda 
sadas, hakkas Madaras söögilaual igawuse üle kae
bama.

„Las' sadada," naeris рапа Ягпгёаз, „saab 
ilusaid jeeni!"

See ei huwitanud Madarat.
Enne oli ta neiu Luiisega aias jalutanud, nal- 

jatanud, kroketti mänginud, nüüd oli see wõimata. 
Ta katsus küll ka söögi järele natukene köstri 
pool edasi wiibida, aga kõik hakkasid tööle ja Ma
daras puges jälle ülesse oma urkasse ehk ta küll 
nii hea meelega neiu Luiise juures oleks wiibinud, 
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sest see oli nvdjas ainus inimene, fees naljataba ar
mastas. Hkmaö olid tMeb, wäga tõsised.

„Nüüd taihab igannts ära tappa V' feaebas Ma
daras juba kolmandal päewal.

„Ma wõin teile natukene tööd tuua," armas 
köster. 3a kui Madaras sellega ratyul oli, siis 
tõi köster temale pika raamatu, feitfyu ta lehte
delt m imes te nimesid, kes t ülemat < pühapäewal 
lauale tahtsid tulla, pidi puhtalt ifiöfe kirjutama.

„Kas wärskeid ajalehti feä saab?" küsis Ma
daras. V

Köster tegi suured silmad.
„Ei, neid meie ei loe; rikuwad muidu inimesi 

ja wiidawad aega, jõimamab üksteist, ja selle eest 
pean mina raha maksma? parem lähen kiriku 
alla kõrtsi, seal Jaan Ilma rahata sõimu küll 
feuuwa!"

Madarale nais fee uubifena.
„Siis pean ma lehe tellima!" taastas noor*  

mees.
lõi köster käega, „ei maksa raha rai

sata! 3ürison tellib M sõgedat. Ma olen ,eda 
fea roaatanub — paljas kiusuajamine! Hga kirik- 
herra annab mulle piohel mõne Saksa ajalehe, 
sealt kuuleb mõndagi head. Mineraal^ aastal lu
gesin neid reisikirju, — mis — noh, nimi läi
nud ära! — Vanainimese pea — niida ta jala 
läbi maailma tegi; olid wäga huwttawad!"
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Hoortmeeft pantö Arnika w aated imestama. 
За kui köster toast lahkus, tõusis Madaras laua 
tagant ja hakkas äritatult edasi^tagast käima.

Nagu meelega näis tal siin KRK teisiti ole- 
roat. „За sarnane mintene peab koguduse juha
taja olema," annas Madaras. „Ma tahan kat
suda, ma tahan aäidata!"

Dma meeles mattis jta ette, kõigepealt 3üri- 
soni kallale langeda, kes siin paar aastat tööd oDi 
teinud, aga nii palju ei olnud oskanud mõjuda, «t 
köster sarnaste waadetega ^i esineks.

„Noh, kas igawus kadus?" küsis köster lõuna
laual.

„Mitte raasugi!" wastas rroormees ja waa- 
tas Raasikese otsa.

„Kui Herrn Madaras tahaks, siis, onkel, w-otke 
herra Madaras homme zvallawanema Kröitsbeagi 
warrule," rääkis Kaasike. „Seal saaks ta natukene 
igarvust ära ajada!"

„Miks mitte," seletas köster, „aga sina pead 
siis maha jääma; selle teega ei wii meid wem а 
ruun läbi."

Tuli pisukene puiklemine. Noormees ei taht
nud neidu mitte sundida warru lõbust ilma jääma 
ja lubas ise maha jääda.

Mõlemad waatasid teineteise otsa, naeratasid ja 
tundsid lõbu.
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„Яда, papi," armas jriaja^emanb, „roota oad 
mõlemaö ligi. Selle tee saate kkr'ka ^äibub!"

Nõnba jäi ka.
Teise! päewal peale kirikut sõideti wall arva- 

nema poole. Ka see päew oli wesine, wesine ,ep- 
Lembri-ilm. Iv ihm a tibas peenikeselt, peenikeselt 
nagu läbi jõhwi-sõela ja muutis juba enne pori
seks läinud maantee hiilgamaks pori-jõeks, milles 
kaks rüüpa kohta hallimalt kaugele silma paistsid.

Meie sõitjad olid kõigest ühe wchmawarju ligi 
wõtnub. mille Madaras kohe enese kätte oli saa
nud, et köstril wabam oleks hobust juhtida ja 
neiu Kausikesel parem nende rcah.el istuda.

Siisgi kippus sõitjate istme ase selle läbi kit
saks minema, et nad ühe wihmawarju alla endid 
kokku litsusid.

„Nihkuge siiapoole," palus Madaras neiu 
Suiifet, „teil on rcäga halb olla?"

„Maga hea, roaga hea!" roas tas neiu ja ko
gus koomale, et mõlemal istujal tema kõrroal oa*  
rem*  oleks.

„Ягде kartke!" noomis Madaras.
„Mis hirmus! Ma ei karda teid sugugi."
„Siis tulge kõrgemale!"
Neiu nihkus ka kõrgemale, enam Madara 

lighnäle. Hab mõlemad tundsid, kuidas nende ihu 
soojus teineteisega sõbruneb es läbi riiete tungis; 
nad mõlemad tundsid, kuidas roahe! roankri põni- 
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lased neid üsna teineteise wastu litsus- ja nõnda 
sõideti edasi.

pealisriided lcrbinmrjad jõudsid nad wailawa- 
nema poole, kus warrulised juba murruna koos olid.

ITTaja wälilnusest mõis naha, et Kröitsberg 
kuulus jõukamate peremeeste kilda.

©ma esiisade elumaja suitsutare asemele oli 
ta uue kiwimaja ülesfe ehitanud, kus uuema wiisi 
särele oma eeskojad, saal, söögi- ja magamise, 
kambrid aset wõtsid. (Et aga eestlasele loomad, kel
lega ta niikaua sõbralikult koos on elanud, juba 
orjopõlwest saadik südame külge on kaswanud, 
mitte kaugel ei asuks, oli Kröitsberg loomalaudad 
põiki toa otsa ehitanud. Selle läbi kaotas maia 
puhtus palju, niisama ka ilu, kuid kes sellest küsis, 
kui aga kõik nii käe-jala juures oleks. Maja 
omas lautade läbi küll sawisõtkumise roobi kuju, 
aga ka sellest ei küsinud Kröitsberg.

Iselaadi, segikuju, kandis ka maja sisemus, 
põrandad olid wärwitud, seinad paberitega löö
dud, akende ees rippusid omahujutuö eesriided, saa
lis seisis sohu)a pehmete toolidega ning kitimeriga, 
söögitoas mahtus juur saarepuust nikerdatud puh- 
weti-'kapp, aga kõige selle peale ma alamata paist
sid igaltpoolt suitsutare elanikkude wnsid mälja • 
saalist klaweri takka leidis Madara siikn warsti 
juure waskrõngastega ja nyõruöega painutatud 
sõiduloaga ning pika wedrutawa marrega piitsa.
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Klamcri kõrwal asus hlaasustega 
riiulitel Vedelesid paar määrdunud, 
tmaiut ja lõhkirebitud ajalehe lisad, 
gmrt paistsid hobuserautamise kast 
kabjalvikamise noaga, tangidega ja 

raamatukapp, 
köitmata raa- 
aga nende ta' 
riistadega — 
was araga —

toredalt wälja. Söögitoa uhke puhweti-kapi otsast 
uxtatas terwe kari kõiksugu tarberiistu: höörviD, 
saed, peitlid ja walMistegemata rangipuud, uudis
himulikult pika söögilaua peale, mille ümber roimi 
toolid puupinkidega wSistlesL, ,ja terwele majale oli 
peremees imepisukesed aknad ilma õhu ruutudeta 
lasknud Leha, mille läbi Õhk küll wäljakannatama- 
taks, iseäranis talwetel, läks, aga Kröhsberg oli 
ütelnud: „(Ega ma ometi maailma oma puudega 
kütma wci hakata? Niisugused lapid on sakste 
asjad; ega meil ometi sakste kopsud pole, et nad 
külma „luhti" wälja wõiwad kannatada!"

Ja kui Korra talwel lastehaiguse ajal toh
ter seal oli käinud ja nina kärtsutanud ning õhu- 
ruutu otsinud, aga seda mitte leidnud ja siis Vi
hastanud, naernud roana Kröitsberg naisele: „Tänu 
Jumalale, et need põrguaugud mul tegemata jäid, 
muidu oleksid lapsed ära külmanud! (Die mul toht
rit roõi asja!" Kui aga kaks last ometi surid ja 
kui roana selle põhjust sinnatoodud tohtrilt päris 
ja kui tohter oli roostanud: „Kuule, Kröitsberg, 
Onu toad on „lusti" poolest roaga roaeroälised, sinu 
lapsed surid sellepärast, et toad umbsed on," siis 
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hingas Kröitsberg süga roalt, tõmbas kopsu paksu 
õhku täis, ajas Käed laiali ja ütles tõsiselt: „(Di, 
tobtrifyerra, siin on seda patka õige küll ja küll!"

Niisugune oli Kröitsbergi maja, kuhu war- 
rulised jõudsid.

Kröitsberg ise oli pisukene, madal, paks, rul- 
laka köhaga ja palja pea ning paljaks aetud lõuaga 
Ees, kelle näol alati lahe muige heljus. ZValla- 
wanemaks oli ta juba ammu tahtnud saada ja wii- 
maks sellele kargusele suure jootmise läbi tõus
nud. t)ea malega armastas ta kuulda, et ta rval- 
latDanetni on.

(Et õues wihma pärast alla ei roõidud, oli 
roarrumiaja inimesi puu-püsti täis.

^eäks meeleks leidis aMdaras rvarruliste seast 
ka kirjutaja naisega ja emand Maasika, nõnda et 
ta esialgu enese mitte üsna wõõra ei tundnud 
olewat.

Tasane jutukõmin täitis terme pidu maja. Siin 
ja seal istusid inimesed hoos ja ajasid oma tut» 
wuskonnaga juttu. Madaras lõi enese Mudila 
meeste-naiste kilda, kus ka mõned peremehed olid, 
ja kuulas, kuidas Mehed tänawuse wiljasaagi üle 
arutasid.

Siin ja seal nägi ta, et emad ja neiud pead 
kokku pistsid ja teineteisega, nagu märgata mõis, 
uute isikute üle aru pidasid.
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Madarat ei huwitanud need meeste jutud su
gugi, aga warsti sai ta aru^ et feõih see feltshonc*  
üks iseennast täis, uhike rahwas oli, trer c-ma jõu 
truse üle armastas hoobelda.

..lva Kalda E)ans ka kedagi!" rääkis keegi 
jäme passi hääl teinepool laua otsas. ,,l)ilp ees ja 
talukas taga! Tema ka?! Mis tema on? Kelk 
tema arwab enese okmat ? Lasknud enesele ka 
wedruwankri Lehal tzobune aiste rvahel nagu minu 
wasikas, naine nagu tuleraud, sõidab ka!" Ta lõi 
rusikaga masin lauda: „Seba ma ei salli, kui 
roaene uhke on! Moonakas!"

„Raa tal olid tänarou ilusad linad!" seletas 
teine peremees. „Saab oma 400!"

„Mis Imab?" mastas pahandaja. „Sinab nagu 
nälginud põrssa karwad! Яда tule maata, kus 
mul. — nagu Moosese habe: pikk, sile, maata kõr 
mait: just kui snd!"

„Rdh, sulle lähebgi tarmis," õiendas teine, 
„sul põlesid ju heinaküünid maha!"

laskis taat edasi, „see täpe ei tähenda 
£iimamanale midagi. Ma sain ju tulekasjajt on<a 
jao kätte. Kas ma ei tea, kelle torgatud ta on? 
Яда las' torkab meel! Ma ostsin pärast kiuste 
naisele suure millase rätiku ja tütrele linnamillase 
kleidi, lasksin roebrumankrile uue põlle teha ja 
kirikukarikale ostsin ka uue härmatse peale. Las' 
näha. Mis £iimamana mvib!"
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„Plis sa Lnwawanale teeb Г aaersib meiheb.
„Ф, feurat, mitte mrbagi!" hõislras kõneleja
„Kuule!" käis korraga Plabara horma ääres 

iriunuw hääl, „huule, kirjutaja Kaarel, lähme Ho- 
buseib maatama!"

Plabaras pööris silmab sinnapoole ja nägi kut
suja ühe suure habemega mebe olewat, «es kirju
tajat nimepidi hüübis.

Kirjutaja ei pannud tähelegi.
„Kuule, Kaarel! hei, Lähme!"
Ta hakkas kirjutaja õlast kinni ja raputas. 

Plabaras nägi: mees sai pahaseks, et kirjutaja 
Kiwi ei wastanud.

Plees raputas edasi.
„ära lõhuroastar kirjutaja kurjalt.
„LH—eh—hee!" naeris habemik, „saab ka wi- 

haseks. 3je malta poiss! Kurat, nüüd lähemad 
aga saksikud uhkeks. Toida neid, Mäksa neile palka 
ja miimaks hakka nende ees mütsi ka maha mõhna? 
Li lvennas, seda sa ei saa! Walla sant, walla 
poiss!"

„Plis sa nüüd lärmad!" taltsutas habemiku 
paiks naisuke. „Käe, uus kdoliherra kuuleb ka. 
Tere ka, koolrherra!" Mammake pakkus Mada
rale kätt: „Olete ikka mi jt uus koolrherra?"

„Mis kooliherra?!" rnihastas habemik. „Sihu
kene sainane koolmeister nagu toana» nagu meie 
mana Mõdu, meie mana Koolmeister!"



„Фк ometi wait!" taples naine ja pani me
hele fcäe suu peale.

Utees tõukas aga käe Kõrroale ja pahandas 
edasi:

„Kas teil raha ha kellegrl on? ITlitte 
KeNegil. aga Kngerja Mihklil on! Tahcüe, pange 
wälja!" _

Naine lükkas aga Mihkli edasi ja läks Madara 
juurde.

„Kas kooliherral ka igaro on siin wõõra rahrva 
seas?" küsis mammakene.

„(Ei saa aru!"
„Lks ta ole! Leie ju inimestega harjunud. 

Hga mis fa mere Snniga teed. Ma pidin ta tä- 
natou ka kihelkonna kooli tooma, aga teine nii 
kartlik: hakkad hõroasti rääkima, kukub kohe wal- 
geks! Näed ikka, et arg meri! Muidu aga hea 
laps küll: laulab nii ilusa häälega, ja loeb, ja 
kõik!"

„Noh, küll me oskame lastega läbi saada!" 
julgustas Madaras mammakest.

„Jäh, ^dks ta nüüd ole kah, aga eks last ole 
kodu ka tarrois. Lähtsin Hnni ikka linnakooli 
panna, eks siis jään üsna ilma abita. Hga mis 
sa teed ära? Lks peab lapsi ikka kooli panema! 
finni mul nii hea laps, aga eks pead ikka linna 
rniima: ta ei mõista ju neid peenemaid kombeid. 
Tahab ikka õmbluskooli minna! Lks ta õpi ikka.
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noor inimene! Uäeh, Nõmme Jüri tütar käis linnas 
koolis, mis tal nüük тогда? Saanud aehugaardile 
mehele! Elarvad nagu saksad — joorvad kohwi ja 
kõik, magama?) keskhommikuni. Iust kui saksad!" 
korutas eit.

„Mis sa seda Nõmme Liinat ka räägid!?" 
parandas teine naine karmalt. „See pidi ju me
hele «minema, hea Ma, et ühe kätte sai! pole 
seal aehugaarti kedagi, ma Kohtu kirjutaja, joob 
teine nagu siga!"

,Mõi neid tütreid ka linna kedagi miin!" 
kahtles keegi naiste seast.

„Näh, meie Nnnist nüüd seda küll karta ei ole," 
tõendas esimene mamma. „Meie Nnni pane ka? 
kähe poisi rnahele magama, ikka puhas kui lina 
seeme!"

„fcma, mis sa siin nüüd na rnäidled?" küsis 
korraga keegi naisterühma hääl Madara selja taga, 
Iuurdetuleja oli noor neitsikene, malkja peaga ja 
pisukese ümmarguse, naeratama näoga.

„No j äh," ütles ema Madarale, „eks see meie 
Hani olegi."

Noh, Nnni," õpetas ema tütart, „eks te
reta ka, see on meie noor kvoliherra!!^—--.

Madaras tõusis püsti ja omä nime nimetades 
ütles ta selle peale, kui neiukene „Tere" l oli ütdK
nuö: „Rõõmustab mind mäga!
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Neiukene punastas ia ei wastanud selle peale 
midagi.

Emale oli aga tütre kohmetus wastu meelt ja 
nagu juttu enese 'katte mõttes, seletas ia selle 
asemel:

„No jah, eks ta meie Annile ka head meelt 
tee, eks meie Annil ole niisama hea meel kui 
teilgi. Eks ta ole noorte inimeste asi: inka yea 
meel, kui teineteisega kokku saamad!" Ja tütre 
poole pöördes ütles ta: „Ei tea, mis sa siin seisad, 
ole ikka julge ka! Jää sa nüüd siia, ma lähen 
waatan, kuhu roana Mihkel jäi? Näeh. hakkarvad 
juba ristimist säädma!"

Neiu jäi ka Madara juurde seisma. Et neil 
aga teineteisega juttu ei olnud, siis hakkasid mõ
lemad ristimise ettewalmistamist waatama.

Suur laud Jäeti keset suurt tuba, mis Nröit-- 
b erg il saali asemel oli, walge lina laotati üle ja 
ristimisetaldrik, teine küünal teine pool, pandi 
lauale. Et widewik juba maad mattis, siis asendati 
mitmesugused walgustajad tubadesse: kuhu küünal, 
kuhu laelamp, kuhu suitsew „tattnina", nagu Mu
dila pool ilma Klaasita lampi kutsuti.

Nüüd paistis ka silma, missuguseks maja wär- 
mitud põrandad olid muutunud: lhiilgamäks ko
guks, mille peal jadanded saapajäljed nähti. See 
oli kõik wihmase ilma töö. Näis, nagu oleks keegi 
nõid wärwi-põranda sami-omaga ära wahetanud.
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Tuba kogus inimesi puupüsti täis ja ristimine 
algas.

Kära kestis aga kaugemates tubades edasi. 
Selgesti kõlas mana habemiku Angerja Mihkli hääl:

' „hei, köster! Küll juba! pane nime ära! 
Kiilikas kõrbeb!"

Köster ruttas tööga. Waewalt oli ta aga 
lapse nimi ütelnud, kui Angerja MdhIKW suure ha
beme üle teiste peade tuppa pistis ja hõiskas: 
„Kaarel elagu!"

Sündis keelamine, sosin, naer — aga köster 
palus lapsele maimu ja raun ema tele head termist 
ja jõudu last kasmatada. (Dii aga lõppel aul laul 
duõ, kui seesamane Mihkel tagant toast hõiskas: 
„punn pealt ära! Laske marrud sisse!" mille peale 
üleüldine hea meel amaldus. Näis, nagu oleks 
kusagilt tõesti punn pealt tõmmatud.

Endine enam ehk mähem tagasihoidlik mai- 
kus kadus korraga. Igaltpo-olt langeti miinapude- 
Jitega, Õllekappade ja -kannudega piduliste peale. 
Lsiti käis termisejoõk, mille tarmis mallawanem 
weini oli toonud, mis küll suhu tcmingamarja 
maitse jättis, aga ometi mein oli, siis algas alles 
Õllejoomine peale. Kapp tühjendati kapa, kruus 
kruusi järele, marrupoisid käisid lyiilgamate nägu
dega, lüpsikud Käes, ja täitsid ühinenud kappade 
ja kruuside kõhud uuesti mahutama märjaga, ja 
roarsti oli märgata, kuidas piduliste tuju tõusis.
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Nooreümehed, kes enne häbelikult neidudest 
eemale hoidsid, seltsisid nendega hoopis enam, ja 
neiud, enne nii kartlik-tõsised, lagistasid nüüd 
naerda, julgesid juba poiste otsa roaadata fa täit
sid heleda naeruga terme pidumaja. Man emad me
hed olid aga laudade äärde asunud ja fcaarto 
lööma hakkanud. »

Siit ja sealt kuuldi nooremate seast hüüdu 
piilt järele.

„Pillimehed wõtaroad alles kuraasi!" wastasid 
warrupoisid. IDarsti oli noorematele soowitud silma- 
pikk kätte tulnud, sest kusagilt kaugemast maja» 
kambrist kuuldi kiunuma miiuli ja lõõtsapilli ma
gedat ürgamist.

„Rehetuppa, rehetuppa!" naersid marrupoisid 
ja terme nooremate kari langes tubadest läbi rehe
toa poote. Ka Madaras ja Mudila emandad telliti 
tantsust osa mõtma. Rehetuba seisis köögi otsas. 
Suure reheahju äärde nurka olid kuused ringi 
pandud, mille sees muusika asus. Mööda seina-ääri 
asusid pikad pingid, kuhu tantsijad ja pealtwaa- 
tajad istusid.

Я Igas tants. Mitte liht tants ei olnud see, 
maid tantsude tants.

Rähetuba kiiluti paari minuti pärast täis kee- 
rutamaib paara, kes miristasid, ringitasid, hüp
pasid, kus juures nooredmehed arutihti takti kõwe- 
mat hoopi jalaga mõstu maad lüües kinnitasid, 
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wahel aga ka mõlemat jalga mastil põrandat pat
sutasid, mis terwele keerutusele metsiku ilme an
dis, mida warrupoiste kurgu põhjast kirgamine 
„iiuh"! rveel enam1 läbi liha ja luu lõik arvamaks 
tegi.

Madaras, kellel esiti isu sekka oli laska, waa- 
tas aralt weerlewat inimestekogu. Tema kolm kaas
last olid sellega aga nagu enam harjunud, siisgi 
paistis ka nende nägudelt wastik tunne.

Seal ilmus Madara seltskonna ette trobikond 
kälapoissa. „Kas saksad ka tantsida ei soowi?" 
küsiti neilt.

Keegi julgematest hakkas neiu Kaasikese õlast 
kinni ja palus: „Glrge nii lahked! Krge pange 
pühaks: meie oleme rumalad talupojad!"

Mudila naisterahwad naeratasid kaheldes.
(Ei awitanud ühtigi — naised wridi tantsima 

ja wiristati tulist keerd и üle refyetoa, kus juba 
tolm piImena heljus.

Madaral oli see pisut woõrastaw. Ta oli Tar
tus ülesse kasroanud, küi noovmiees, mitmest tant
suõhtust siin ja seal osa wvtnud, aga niisugust 
keerlemist ei olnud ta weel näinud, ka mitte omal- 
pool maal, kuhu teda wanemad wahel olid wii- 
nud. Ta kahtles selle üle, kas ta siin seda tõesti 
esimest korda näeb?

Ikka nagu ei julgenud ta sekka minna.
Ta nägi, kuidas neidude paled lõkendama olid 
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löönud; kuidas juuksed, mis enne nii hoolega pea 
ligi olid soetud, nüüd lipendama lõid, mis nende 
pead areroel seiswateks wõilille nuppude sarnas
teks kogudeks muutis.

Iga loo rvahel käisid õllekapad read läbi ja 
ikka enam« ja enam tuli nende sisu mõju tantsijate 
peale awalikuks: uuel tantsu korral katsusid noo- 
redmehed oma osawust tantsukunstis kõige pare
mini näidata. 5eal jäid mõningad ringi peal ühele 
kohale seisma, kus juures noormees neidu sada 
korda enese ümber keerutas ja tantsitatarvat küll 
musutada, küll pitsitada katsus, mida see aga was- 
tiku hea meelega takistada püüdis; seal tampis 
mõni wahwam mees juba terwel ringil mõlemat 
jalga wastu maad; seal pillas teine toredasti oma 
paremat ja neiu pahemat kätt parte alla, nagu 
püüaksid nad sealt midagi küttesaamatut tabada; 
seal laskis mõni enam-joobnud poiss neiu keset 
ringi lahti, tegi tema ees mitmesuguseid keha har
jutusi, kus juures neiu ikka taktis ühel kohal keps
les, rvõttis neiu jälle kinni, kes seisu ajal keeruta- 
wate paaride käest mitu korda mürakaid selga ja 
külge oli saanud, ja roiristas edasi.

Mida enam pillid ürgasid, mida rohkem õlle
kapad ringi käisid, seda südikamaks läksid tantsijad. 
Enne wõeti weel neiu pehmelt pingi pealt ülesse- 
nüüd langeti aga lennust peale, ja lõpu korral maju
tati rüsinaga jälle pingile tagasi.
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Mudila naisterahvad olid tantsust wabastatud 
ja seisid jälle Madara kõrwal punetabes ja lõõtsu
tades.

„Kas siin pidudel Ma nii ollakse?" küsis Ma
daras pagariemanda käest.

,,2Ma!" f
„Kas noocherra sugugi meie lõbust osa ei 

wõta?" küsis Korraga keegi noormees Madara käelt 
kus juures ta küsitarva ette, müts kuklas, "seisma 
jäi ja wäljakutsuwä, joobnud pilguga teise otsa 
wahtis.

„Meie palume wäga!" tellis noormees, kelle 
selja taha hulk teisi kogus.

„Siin on tantsijaid küllalt!" roabanbas Ma
daras.

„Noh. ikka natukene!" sundisid poisid.
Madaras kahtles pisut ja siis, et mitte W- 

tele mõstu panna, läks ta kirjutaja kaasa ette, 
kummardas pisut ja palus emanda tantsima.

Madara tegu sünnitas warrupoistele hirmus 
head meelt.

„(Do!" naersid nad^ .,wõi nii, mõi naa!"
Mudila saksikute ees suure xbea meelega küki

tades kutsuti neid nüüd tantsima.
„See on häbematus!" käis Madaral wiba- 

joon läbi südame, sest ig allpool, kuhu ta aga ma ei
tas, kükitasid hirwitawad poisid niisama suguste nei
dude ees. pärast läks nali weel nii suuraks: poi
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sid istusid tüdrukute ette.päris nnatyi ia hirwilasid 
seal juures saadanaMult.

Mudila omad said rväga Kirsti aru, mis see 
pidi tähendama ja kui lämitajad jälle nende ette 
tulid, ei läinud keegi tantsima.

„Фо!" naeris endine joobnud poiss, „rvvi sak
sad tantsu enam ei foowigi! Kurat, ega meie kellegi 
kvntsikud ei ole, et ig a seeliku ees käpa k ill lan- 
jgeme. Meie oleme Mudila meihed! Maata saa
danaid !"

Ta läks pähaselt teiste omasuguste sekka ja 
õlut juues räägiti midagi kõrwa sisse.

lvarsti lõpetati ka tants ja ringmäng: 
„Ma olen klaaswaaberkant",

hakkas peale, see tuttaw talupoege pilkelaul rvab- 
riklastest, kus juures mõned ulakamad üle teiste 
Kisendasid:

„Teie olete Klaasi waabetkandid" 
ilma selle peale waatamata, kas see laulumõõdule 
wastub ehk mitte.

„Sim ei ole meil midagi enam teha!" ütles 
pagariemand.

Kui nad minema hakkasid, wisati neile wees 
sõna „Kantsikud"! tagant järele.

Toauksel tuli wana Angerja Mihkel õlleka
paga neile wastu, juba üsna pehme.

„Фо! Kooliherra!" hõiskas ta ja hakkas Ma
dara kaela ümbert parema käega kinni. „Kallid 
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pidud, ilusad pidud. .eih, ech! Ivallawapema poeg 
Kaarel elagu!"

„Tasa, tasa!" taltsutas Madam? teist.
„KH. sa arwad, et ma joobnud olen?" läilas 

Mihkel ja sülitas nii, et see habemest maha ei lan
genud. „Säly, kurat, joo!" kus juures ta suurt 
Mekappa loksutades Madara nina alla toppis.

Madaras tSrkus.
„KH, sa oled Tori-u^ku!" pahandas ta, aga 

hoopis tasasemalt, kus juures kurb toon tema hää
les maad mattis. „Kuule, kooliherra, kas teie ka 
teate? Toris olla üks niisugune selts rahwast 
kes sugugi enam! õlut ega wiina ei joo?! Kas 

^see on weel õige ristiinimese usk?" küsis ta üsna 
burwalt. „Kas see on meel õige Testi-usu kinni 
pidamine?"

„Mis seal usuga asja?" küsis Madaras.
peremees rnaatas haledalt nagu küsides noore

mehe otsa, kus juures teda midagi tähtsal nähti 
Miõtlemat, siis laskis ta käe Madara kaela ümbert 
lahti ja nutuse häälega teise otsa altkulmu rnahti- 
des ütles ta:

,,(VH, Madaras, Madaras, rvõi mis sa oled, 
kooliherra mvi koolmeister! Lesti-usu salgajad ja 
solkisad olete teie puhas!"

„Kuidas nii?" küsis Madaras järsku.
Mees pidi nutma hakkama, nii hale oli ta 

hääl.
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„Kufyu jääwad siis meie ilusad pulmad sa 
roarrud ja muud püyad?!" kaebas ta, lõi käega 
nagu ei maksaks niisuguse inimesega enam rää
kida nagu Madaras, ja pead rväärutades läks ta 
tuigerdades oma õllekapaga rehe-alla.

Oma naisterahwad leidis Madaras saalis is
tumast, kus ka tema aset mattis. Selgesti oli 
tunda, et neist ükrgi siin enese bodus ei tundnud 
olewat.

„Noh, kuidas teie tunnete enesel siin ka ole
wat?" Küsis pagariemand Madara käest.

Madaras tegi wõõrastawa näo ja küsis umb= 
uskmatalt:

„Kas siin ikka nii ollakse?"
„OH, see ei ole midagi!" naeris neiu Kaasike. 

„Siin on ikka hea elada, aga mujal on wahel 
päris röõimata!"

„Mis meie siin weel waritseme?" küsis Ma
daras. .„parem1 lähme ära!"

„Kubu teie lähete?" naeris emand Maasik.
„Koju?"
„3a mis seal?" küsis emand. „On parem?" 
Madaras jäi mõtlema.
„Ega meie ei saa ka minna," seletas Kaa

sik«. „Kes meid laseb? praegu sajab rvihma pea
legi ! Ehk läheb üle!? (Enne sööki ei lasta meid 
kusagile! Söögbaeg ongi marsti käes."
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Nende sõnadega näitas ta laudade peale, kuhu 
warru talitajad söäkia ritta säädsid.

Madaras wajus mõttesse.
Malus tunne salwas tema südant noolena. 

Ta isegi ei saanud aru, mille kõhta see käis, aga 
see piinas teda. Näis nagu seisaks ta kusgil mere 
ääres, mille ranna wastu wähutawad lained lõhke- 
rvad, purunewad, wahuks kargawad. lvaewlewad 
nagu tahaksid nad midagi teha, aga ometi ei ole 
see muud, kui asjata mässamine!

Neist mõtetest äratas teda üleüldine söoma- 
kutse.

Madaras asus oma kaaslastega ka ühe laua 
äärde.

Üksgi ei hkkkanud aga sööma, waid kõ'k 
ootasid nagu midagi.

„Zöögipalwe?" kuuldi sosinal küsiiwat.
„Kus köster on?" küsiti läbisegamini.
„(Efe noor kooliherra loe!" rääkis paks mam

ma, kes enne oma tütart Nnnit kiitis.
Zõnalausumata tõusis Madaras Messe ja, ehk 

küll pisut mastu Meelt, jfugies ta söögipalwe ära, 
istus maha ja hakkas sööma, mida ka kõik tei
sed tegid.

Maewalt olid nad aga esimesed suutäied alla 
saanud, kui roana Kröitsberg tuppa ilmus, wi- 
hane, Miwihane.
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„5—se—ad, ss—e—ad," kisendas ta kvripõh- 
jast kriuksuwa häälega, kus juures kangesti koku
tas ja luksus, „ssead, ssead toast wälja, m- mi—nu 
t—toast wwälja, ssead roälja!"

„Mis wiga waNawanem?" küsis kirjutaja Kinn 
laua äärest ülesse tõustes.

„5—sead, ssead, kus söögi p—palwe? w—wci 
p—palu—u—da k—ka ei oska?"

„Glge rahul, kooliherra Madaras luges palme 
ära!" roaigistas kirjutaja joobnud wallamanemat.

See üritas aga lõpulikult wihase wallawanema. 
Ta nägu läks punaseks ja sõnu otsides mandus ta 
edasi:

,,M—mi—ss I—loe—elud?! £—la—uldud, 
lau—uldud p—peab ssa—ama, Sse—ad, s— 
se—ad!"

Ta oli nii wihane, et ta isegi ei teadnud, mis 
teha.

Kes teab, mis ta oleks teinud, kui mitte naine 
peale ei oleks juhtunud tutema.

lVallawanema taplemise järele olid warrulised 
kõik surrnawaikusesse langenud. Naine kuulis wa- 
narnehe kääksumise ja teadis juba, mis see tähen
das: niisugusel korral mana Kröitsberg naija ei 
mõistnud, parajasti wõttis Kröitsberg laua peale 
hüppamiseks hoogu, kui naine sinna ilmus: higi 
otsal, keha wõdises ja iseenesest ära kargas ta 
mehele kuklasse kinni, ladus talle mõned wõmakad 
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selga ja nagu jahukotti puistates tõttas siis me
hega tagumistesse kambritesse.

Kõrkiõe peale mõjus sündmus rõhüwalt. Teis
test tubadest olid ka inimesed ustele ilmunud ja 
suuril silmil imetlesid seda.

Hiies siis, kui wallawanem juba oli kadunud 
ja inimesed esimesest kohkumisest natukene toibu
nud, juleti suud awecda.

„(Dn aga küll naine!" naersid mehed.
,,Lga siis Kröitsberg muidu ka wallawanem 

ole!" pilkasid teised.
„Noh, Ms siis laulame peale?" arwasid warru- 

poisid õrretades.
„Laulame!" naerdi mastil.
Tõsiselt tõusis seesamane poiss ülesse, kes enne 

saksu tantsima oli ° tellinud, ja ütles sõnad ette, 
mida poisid kordasid:

„GH armas Isa taema [ees,
„Sa anna, et siin laua ees
„See suurem osa mulle saaks
,,3a libedamalt alla lü'eks!"

Mõned naised, kes wagaduse pärast ligi kõõru- 
tasid, said asjast alles siis aru, kui laulu mi im ane 
rida käes oli.

üleüldine kära ja rääkimis^kõmin mõttis jälle 
maad, ja pea tundus kõik endine, nagu ei oleks 
midagi juhtunud
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5. '
Madaras tundis enese aga nagu ühes iseära

lises ilmas, ja kõik see näis temale jäme, pöörane, 
tsores olewat.

Iseäranis pahandas teda külapoiste ülesastu
mine neidude teostu tantsu ajal. Ta wõrdles enne- 
nähtud linna seltskonda sellega, mis ta siin nägi, 
ja tviimane tundus tema meelest metsikuna. Näis, 
nagu ei oskaks külapoisid mingisugust lugupidamist 
Neidude teostu, ja need külatüdrukud paistsid tema 
meelest haledatena: nagu suured mängukannid olid 
nad poiste käes, kes neid lükkasid, tõukasid, jälle is
tuma surusid, pingi pealt ülesse kiskusid, et mööda 
tuba taga wedada ja siis jälle istuma panna.

Nõik see ajas Madara südame pööritama.
Ta mõtted läksid tema -seisukorra ja ameti 

peale, ja üks hääl ütles talle: „Siin on sul kale 
palju tood teha!"

Seal käis ta mõtetest walguse joon läbi: „Ma 
tahan näidata, kuidas pidusid tuleb õieti pidada, 
kuidas naisterahwastega tuleb ümberkäia! See on 
ju 'kannatamatu! Seltsi, — seltsi läiheb siia nurka 
hädasti tannis," mõtles ta iseeneses, „seal saab 
mõnegi sõna rääkida, mis ajakohane on, mis uut 
elu toob!" *

Ta maimu silmade ette ketkis selts, kus tema 
kõnesid peab, kus ta pidusid teeb, kus inimesed teda 
kuulawad, temast lugu pidama, teda austama hak- 
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Äawad ja teda rkÄa ja ihha otsiwad, tema käest nõu 
küsirvad ja kui ta roanahs1 saab, siis temti pildigi 
seina peale panemad ja temast iftRa räägiwad.

Selle ilutsemise juurde kerkis talle mõte: ,,Ma 
wcni ju ka roana Krnika asern'ele köstriks saada'"

Nõnda arroarnist arroamise ja mõtet mõtte otsa 
lükkides tuli talle midagi iseäralikku meelde: ta 
roaatas neiu Naasikese otsa, nagu otsiks ta tema 
käest selle iseäraliku mõtte peale roastust.

Neiu Naasike aga istus rahulikult teiselpool 
laua ääres ja ajas roäheteroahel Maasika emanda 
ja kirjutaja kaasaga juttu ja nagu ei märkanudgi. 
missuguse mõttega Madaras ta otsa roargsi roaatas.

Madaras lõi silmad jälle oma taldriku peale, 
sest Maasiku emand oli Madara roaabet ometi mär- 
kanud. Madaras tundis häbi: ta paled läksid ise
enesest punaseks ja lõid õõgaMa.

Яда siisgi tahtis ta neiu Naasikest meel roaa- 
bata. Ta lõi silmad jällegi ülesse, aga just sel
samal pilgul roaatas ka Maasika emand Madara 
otsa, nii et Madaras jälle silkMd maha taldriku 
peale pidi laskma, et toiduga tegemist teha.

Toidud olid mitmekesised ja rohked. Saual 
seisis harilik eestipidude toit: heeringad, sült suurte 
waagnatega, roõi, roasika-liha küpsis, saia leiwad, 
kaks kolm tükki üksteise otsa pandult, ja suured 
rukki-leiroa pätsid, Mille peale mehed kõige rohkem 
oma tähelepanu pöörasih ja sealt lõigates just nimelt 
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ütelda armastasid: „(Ei rukki leirvast lähe midagi 
üle!" See kõlas aga Madara kõrroades hoople
misena.

Niisuguseid isesugu hooplemist kuulis Madaras 
mitmelt poolt. Mitte kaugel temast istus tõsise 
näoga noormees oma neiu kõrrval, kes halemagusalt 
oma peiu otsa ülitrhti waatas. See oli aga ikka 
tõsine, ja kui ta kauase otsimise järele rviinapudelit 
kätte ei saanud ja neiu kõrrvalt arvitas: „pole seda 
tülina n’a tarwis kedagi!" roastas noormees: 
„Ega's ma siga pole, et ilma roimata sööma 
hakkan!"

„lVallawanemal ei ole aga tilkagi lori-wiina!" 
teadis keegi kõrwalt juurde lisada. „Temal on 
kõik weinid, tema teeb ikka toredasti: ta lask
nud terme roaadi weini tuua!"

„Ei tea, kui kallis niisugune miin peaks ka 
olema?" küsis keegi uudishimulik eit.

„Eks oma 35 rvõi 40 toop ikka maksa!" ar
mas keegi mees.

„По rvaat," seletas teine sekka, „sinna lee 
waNa raha läheb!"

„hapu laga!" armas kolmas. „Oleks toonud 
parem päris mana „lärmi-jaaku", oleks asi pea 
olnud, nüüd aja seda õlut sisse, nii et kõht juba 
loksuma hakkab, aga ühtigi! Mitte kilgi poega ka 
pähä ei saa!"

„Eks see ole toredam !" armas keegi küla onu.
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-Fi hakand nutma!" kuulis korraga Mada
ras temepoolt laua otsast suttu.

„Ci — mitte koguni!" seletas wana ingerja 
Mihkel. .

„КйП on aga kõrva süda j ees, sellel wana 
koolmeister Jürisfoml/' pahandas mees edasi. „Ma 
küsisin ta käest: „Kas sul ka raha on?" \a näi
tasin talle pihu peal sada rubla! Mees waallrb, 
waatab — aga nutnra ei hakkanud! Gn mehel 
kõwa "süda sees!"

Mehed naersid joobnult.
Oma kõrwal kuulis Madaras, kui kaks naist 

tasa teineteisega walla neidusid läbi wõtsid: ühele 
öeldi 200, teisele 500, kolmandale 1000 ja nõnda 
edasi rubla ligi antawat.

Madaras nägi, et seal laudade ääres Kogun: 
ise ilm end etwas, nii rvähe maitselrk, aga ometi 
armas, nii üliarmas nendele laua ääres wiibijatel.

Laudade ümber olejad elasid aga kõik täies 
hoos igaüks oma Kohas.

Nooremad olid enamasti kõik ühe laua ünr- 
ber kogunud, kus nad kirjus reas, ikka peiu 
neiuga paaritult istusid. Endine neidude häbelik
kus oli mööndunud: juba tantsualal olid nad mäbksa 
julgemaks läinud, ja nüüd ei tundnud keegi enam 
piinlikku wõõrastamist, ja paljudgi ei pannud pa
haks, kui peiud käed ümber nende pihtade panid 
ja pidasid paremaks nõnda laua ääres süüa. $el= 

6 
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gesti nägi ITlabaras, et siin nmjns endine aeg oma 
jämeda jätistega uuema ajaga wõitles.

iseäralik segi paistis jsööäidest ja söömisest 
silma. '

pärast külmade toitude roõtmist toodi riisi- 
suppi lauale, selle järele anti teed mitmesuguste 
nõude: klaaside, tasside ja kruusidega, mille kõr- 
wale külmi pannkooka ühe magusa toiduga, mis 
just mitte Kissel ja ka just mitte moos ei olnud, 
ette kanti.

paljud ei teadnud, kuidas seda magusat we
delikku tarwitada! Ühed panid teda tee sisse, tei
sed määrisid kookide peale, kolmandad rväänsid kül
mad koogid nagu sigarid rulli, kasisid otsapidi ma
gusa kaste sisse ja rüüpasid teed peale.

„КйП toidab aga toredasti!" sosistas üks Ma
dara ligidal olew perenaine teisele. „(Elab just kui 
saks! Rõik nii tore, mis ime! Veinid ja asjad, 
noad ja kahwlid ja asjad, riisisupid ja koogid, ja 
teed, ja asjad, ja kõiksugu asjad!"

„Iust kui saksad!" armas esimene. „(Ei meie 
sedarviisi mõista olla!"

„Mis teda rääkida!" wastas teine. „(Eks temal 
seda rva rahapuru ole!"

Madaras oleks weel nende magust juttu edasi 
kuulanud, kui korraga warrutubades hirmus müra 
ja kära sündis: rvanad hurjutasid^: „Tohoo, põrgu
line!" lapsed aga pistsid nagu, wilispillid karjuma.
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warsti itmiis tuppa Ku müra põhjuse sünni
taja. See oli keegi tahnmga äramärnütuö näoga 
inimene, laia kaabu ja waNja riietega, nagu pildi 
peal tihti Hmeerfüa istanbikkube omanrkka näha 
on. Ta walged silmab hiiligasid tahmase -süsimusta 
näo seest nagu kaks rvalget Keerleroat ise-ilmä elu
kat, kes igal pilgul oma koobastest wälja ähwar- 
dasib hüpata.

„Sirkus, sirküs!" hüüdis ta läbilõikawalt.
Lapsed waatasid jhirrnkst meest ja pistsid kar- 

jumm kus juures emade Kussutamine üleüldist kära 
weel suuremaks tegi.

IRees kandis käes suurt paberipoo-gnat mida 
ta igaühele lugeda pckkkus. Lehelt nrois järgmist 
lugeda:

„Suur Sirkuse Edendus.
I. Sõit Hraabia täku seigas, ime osaw ratsa

sõit, — kunstnik Kõrgeimäe Peedu Herra poolt.
II. Khwrika Moorid: Unkas ja В ambu ja 

nende imewäärilised tembud.
III. lvanäkurat ja Hnts, ehk imelikkude loo

made näitus.
hakatus kohe peale söögi rehetoa suures ruu

mikas saalis." ■
Selle kuulutusega käis ta ka kõik teised toad 

läbi.
Niipea, kui mooramees läbi oli käinud, ka

dusid nooremad.
6*
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„Sööme meie ikka Whuö täis," õpetajib wa-> 
nemad me^ed, ,.kuula nüüd, то-a' poiste lollus! 
l^irmutawad muidu wäikseid lapsi!"

Siisai kattus aaa igaüks peatselt lõppu teba, 
et „sirkust" waatamk minna.

Ka Madaras läks oma kaaslasteas rehetuppa- 
kus enne tantsiti.

Nüüd pakkus aga röhietoa ehitus koguni teist: 
waheukse poole oti suurem! tühi ruum j aetu ö; pool 
tuba aga, kuni suure reheahjuni, oli pinka täis, 
mille esimestes ridades nooremad juba aset wStsiL. 
Madaras^oma kaaslastega sai suure reheahju äärde 
aseme.

Kõlistati esimest korda suure aisakellaga, mis 
parre külge kinni oli seotud ia mille tila küljest 
pikk nöör alla rippus.

„Saab ometi imet näha!" arwasid manab 
naised.

Noortele näis aga ootamine üsna kõrmalise 
asjana: neil oli isekeskis küll ia küll tegemist, mll- 
lega aega mööda saata.

Kõlistati teist ja natukese aja pärast kolmat 
korda.

Pea pärast kolmandat kõlistamist läks rehe 
waheulrs lahti ja roärroitub näoga, tippides ja 
lappides, tuttides ja habemetes kloun, peaaegu nii
samasuguseid riideid Kui päris tsirkuste klounid, 
astus sisse, naeris, kilkas, sülitas, uperpalli Tas-- 
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kiö, tiritammi ajas ja maas nii aeles ja mcerles, 
et pealtrvaatajad naerust surid.

IDirntoihs Msijs ta enesele Ihobuse. Toodi ka 
kepi tukk kätte, millega ta ratsa mööda rehealust 
ümber laskis, teda peksis, kus juures ta ise taga st 
ülesse lõi, jälle hüppas, paigal pidas, jälle peksis 
ja tagast ülesse lõi nagu mõni wallatu poisi
jõmpsikas.

Kui sellega küllalt keeru oli lasknud ja kui 
inimestel naeruhoog wähenes, küsis ta enesele päris 
araabiatõugu hobuse.

Leal lÄk!s wäheuks lahti ja wana walge ruuna 
äraehitatud pea ilmus ukse rvahelt nähtawale.

Kloun ehk Kõrgemäe Peedu wõttis mütsi maha, 
teretas hobust aupaklikult, läks ta juurde, wõttis 
jalga, andis hobusele miufu otsekohe mokkadele ja 
tõi siis looma tuppa, pealtwaatajate hea meel oli 
ülisuur, mõned üsna nutsid suurest naerust. Üle 
terwe rehetoa kuuldi ainult: „LH, eh, ih, ih, õh, õh!"

Wana ruun nähti sellest naerust ka wähe üri
tatud olewat. Ta tõstis tutis pea Ülesse, raputas 
teda ja waatas nagu küsides inimeste otsa, nagu 
tahäks ta nende mõistuse seisukorrast kindlama 
otsuse saada.

Looma kahtlane pearaputamine lisas naerule 
uut hoogu.

Peedu oli wana looma keset lagedat ruumi 
paigale säädnud ja muntserdas nüüd selle kallak 
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küll tema kõrwu liigutades, küll saba tõstes ja 
waadateS, küll hambaid sihtides ja looma patsu
tades.

Oli fee kõik läbi LMud ia waatamte poolt 
ka läbi naerdud, siis häkkas Peedu hobuse selga 
tikkuma.

Küll ronis mees, Kull upitas ennast teise käega 
tagast järele, aga kõik ei awitanud midagi. ЮН» 
mäk^ palus ta kedagi ennast -hobuse selga aroi- 
tada. See upitas aga liiga palju: Peedu libises üle 
roana roalge selja allapoole. Яда siin pidid kõik 
korraga Peedu osaroust nägetna. peaaegu oli juba 
Peedu üsna maha kukkumas, kui ta kähku enejc 
õhus ümber raiskas ja püsti jalgadel seisis, mida 
isegi roana ruun imeks pani ja seda sõbralikult oma 
hea õhutamisega kiitis. Nüüd hakkas Peedu oma 
osaroust näitama. Ta hüppas üle ruuna, lõi kuker
palli küll ettepoole, küll tahapoole ja igakord ikka 
nii õnnelikult, et mees Ma nagu hark jalule seis
ma jäi. Miimckks hckkkas ta sõitma. Юапа ruun 
oli pehme pahma peal juba ringi õppinud jooks
ma ja nüüd laskis ta mööba rehealust parast sörki 
et kas küll saab. Peedu tegi aga selle sõidu peal 
oma turnimise tukka. Ta haaras rehe partesse 
kinni, rippus seal, laskis siis alla, jooksis ruunale 
loomate järele, pidas tema tpruutades sabapidi 
kinni, ronis uuesti selga — ja mässas roana põllu- 
orjaga kaua aega.
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Giid kõik naijat) nÄhitud ja kõik naerud naer
dud, itistis Peedu hobuse saba üle õla oma selga 
ja ajas toana walge Vaheuksest wälja rehe-alla.

pealtwaatajate tuju tõusis pöörasuseni: wesi 
liimis naersid nad ja .hoidsid kahe käega kõhtu 
kinni, kusjuures mõni sisemise walu pärast juba 
kiljatas.
. Madaras oli aga nagu pilwist alla langenud: 
ta ei teadnud/ Kas nutta wõi naerda; nii imelik, 
nii isesugune arusaamata näis kõik see olemat.

Ta ei saanud aru, mtks warrupoisid just tsir
kuse Välja olid arroanud.

Яда seal helises jälle Kell ja kaks meest mus
tade nägudega astusid sisse.

Lapsed ja neiud kiljatasid, mõnede wanemate 
suust kuuldus aga pahandus.

Seal tuli 'keegi kolmas nende kahe juurde ja 
seletas, et need Hafrika neegrite käks peameest, 
Unkas ja Lämbu, olla, keda tema neile näidata.

Unkas ja Lämbu olid Ka tõesti päris neegrid 
oma tempude poolest. Lad sõid tubakat, hammus
tasid pudeli kaelu ära ja närisid klaasi, kus juu
res nad urisesid ja ümisesid nagu Vihased karud.

Et aga lapsed wäga nutma hakkasid, selle
pärast läksid Kafrika Mdhed naiste taplemise pä
rast warsti minema.

Lõpuks tuli Vanapagan ja Hans oma loomade 
näitusega.
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Wanapagan, üsna kenasti riidesse pandud, 
suure sabaga, must, kikkis habemega ja pisukeste 
sarwedega isand, lõi Hansuga, liht talupoisiga, käsa, 
kumb neist teisele niisuguse looma toob, keda keegi 
weel enne ei olnud näinud.

Enne läks roanapagan otsima. Natukese aja 
parast tuli wanapagan tagasi ja wedas karu, ise
enesest mõista, ümberpöördud kasukaga mehe, sisie 
ja küsis Hansu käest: 9

„Gled sa seda enne näinud?"
Hans naeris ja wastas: ,,5ee on ju karu!"
Wanapagan sülitas ja käsikis Hanssu oma loo

ma otsima minna.
Hans läks.
Natukese aja pärast tuli Hans ühe niisuguse 

loomaga, keda keegi esialgu ära ei tunnud. Näha 
rvõis, et selle loomale õige kitsad riided selga olid 
aetud. Lest oli ta kõrgem, tagast madalam, pead 
temal ei olnud, aga lagedal otsaesisel olid kaks, 
nagu näha, söega tehtud silma, taga oli looma? 
suur saba.

Wanapagan maotus ja tunnistas, aga armas 
mi imaks, et ta niisugust elukat enne mist näinud 
ei olnud.

„Nust su said ta?" küsis manapagan.
„Metsast!"
„Mis ta seal tegi?"
,,8õi mustikaid!" mustas Hans.
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Selle peale rvrhastas wanapagan ja kadus 
rehe alla.

Nüüd hakkas ^ans naerma ja käskis looma 
püsti tõusta. 3a seal nägid Mk, et see teine 
talupoiss oli, kes omale kitsad riided selga oli 
ajanud, pikad, linadest juuksed pähä pannud ja 
esiti tagurpidi, käpakü sisse tulnufy kus juures 
juuksed sabäks muutusid.

Warruliste üleüldine naer oli Hansu kawaluse 
palk, kes omalajal sedawiisi oma naist wanapaga- 
nale olla esitelenud.

Sellega oli suur „sirkuse edendus", Mudila 
keeles, lõppenud.

Madaras hingas kergemini. Kui ta elutuba
desse sammus, palus ta perenaist, et see hobuse ette 
laseks panna, sest aeg olla koju minna.

Nii hästi perenaine, kui ka rvarrulised ei 
tahtnud neid minna laska, aga kui ka teised Mu
dila elanikud sedasama kinnitasid, siis lubati soow 
täita, kuid selle tingimisega, et köster marru lõ
puni wall arv anema m ajja pidi jääma. Köster oli 
nõus.

„Kahju, et minema hakkate!" kahjatsesid war- 
rulised, „nüüd alles hakkab päris noortenali peale

„Saab juba sellest ka!" naeris Madaras.
„Safe jooksta!" hirwitasid warrupoisid, „jääb 

meie jaoks rohkem!"
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See birtüttomine oli aga niisugune, mille 'isust 
ITiabaras aru ei sa-anud.

6.
hobune seisis juba walmis, ja Dtaöaras kir

jutaja Kitoiga hakkasid oma naisterahvastega mi
nema. (Et wallaw-anem alles puhkas, sellepärast 
jätsid nad tema jaoks perenaise kätte „palju ter- 
wisid" maha.

„Arge pahaks pange!" wabandas perenaine 
jumalaga jätmisel. „Minu mees on mnidu hea 
inimene, aga kui tal kilk peas on, siis ei ole otsa 
ega aru." Selle peale wastasid Mudila saksad: 
„pole rviga midagi! (Eks ta juhtu ikka, kui pea 
purjus!"

Mindi õue. Ilm oli pisut selgemaks läinud, 
sest rvanakuu, mis juba ülesse oli tõusnud, saa
tis oma nõrka walguft läbi pilwedekatte natukese- 
haawal musta maa peale. Vihma tibas edasi ehk 
küll tllkati, aga jämedamat kui enne. Kuu waerva- 
lisek walgusel näitasid wihma walingu jooned nagu 
ripuksid pikad nõia-juuksed pilwedest sorakil alla 
ja nagu MeakS nendega keegi pori meel enam! 
laiemale.

Sõitjatel oli raske tunne niisuguse ilmaga 
teele minna.

Kirjutaja pisukene hobusekene ja kitsas Van
ker ei tõstnud tuju. ,
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,,Kuulge, neiu KaasNene," arrvas kirmtajq, 
„tulge teie meie pesale, teie olete kergem, ja la
seme Madara pagarremandaga sõita!"

„Ongi parent!" urmas kirjutajaemand, ,,noort 
inimesi ei maksa just nii liiga kokku laska!"

Kaasike oli nähtawasti wäga rahul ja 
Madaras mõttis emand Maasika oma wankrile.

Madarale näis fee küll natukene mustume eit, 
siisgi ei julgenud ta otsekohe miastu panna.

pagariemundal oli laga möga ihea meel: 
„Noh, nüüd saame juttu ajada," armas ta, „hui 
aga ilmi lubab!"

Hee oli meel enam porisemaks läinud 
kui enne ja manker raputas külateel, mis suurele 
maanteele mälja miis ja mille rööpad suurte pas
ja põllukimi kildudega täidetud olid, nõnda sõitjaid, 
et need teineteise mustu müKsasid.
v „Teil on halb?" küsis Madaras.

„Mul on hea, aga teil on halb?" küsis emand.
„Li ole mtgla!"
Need olid esimesed sõnumahetused, mida mit

mel korral korrati, kuni suurele teele mälja jõuti
Iutupoolist õli Madaral, kes muidu suur rääki

mise sõber, praegu Õige mähe. Kõik fee, mida 
ta wallamanema juures oli näinud, mõjus tema 
peale mäga rõhumält ja Kõige selle sorteerimine 
ja nende nähtuste põhjuste otsimine andis Mada
rale palju tööd. Ta oli tahtnud Köstrile ja neiu 
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Kaaftfeefele oma arwamist awaldada, aga nüüd oli 
kogemata emand ÜTaafik1 tema kaaslaseks saanud, 
kellega ta mitte nii tnttaw ei olnud, ja see ma
hendas tema jutulõnga.

Niisama nagu enne warru-majas, nii ka 
praegu, ei tahtnud Madaras sellest aru saada, miks 
need inimesed, nimelt noor ra'hw-as, sarnased olid.

Selle juures torkas tema silma jõukamate was- 
trkuhke olek, lvähe aega oli ,ta küll marru! ol
nud, aga sellest sai küllalt, et nende iselae üle 
otsustada: waest põlati; rahast peeti kõige rohkem 
lugu; kirjutajad, kooliõpetajad, isegi kirikherra oli 
nende meelest põrmu-mutikad ega maksnud mi
dagi. Hga kõige selle juures silmatorkaw mag adus 
oma söögilaulude ja paTmetega.

Madaras ohkas ja ajas hobust.
Ka Maasika emand ei tahtnud enne juttu 

alata, aga kui matkimine ikka edasi kestis, kü
sis ta:

„Ijerra Madaras, teie magate?"
„Ci!"
„Яда teie maikite nii?"
„pole midagi rääkida?"
„Mille üle teie mõtlete ?"
„Warruõe üle!" — ja Madaras matkis.
„Teid mist üritab kõik see olek siinpool?" 

küsis Maäsik, nagu tahaks ta nooremehe otsust 
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kuulda saada. Lt aga Madaras Koihtles oma mõt
teid awaldamast, seletas MaasL:

„See pole weel midagi, ütles neiu Kaasike 
juba warrul, ja mina ütlen sedasama ka: See pole 
meel midagi! (On meiepool kohti, parem ütelda, 
olla meiepool kohtti, sest ma pole ka küll seda 
näinud, kus pidudel sarnaseid wägitükka tehakse, 
et sulu suu ja sTktad!"

ksobune plärtsis pehmel teel edasi, ja et sõit 
pealolejaid koledasti raputas, lakkis Madaras ho
buse käia.

„Ma ei ole ka niisugust asja enne näinud," 
arwas Madaras. „See kõik on mind nii põrutanud, 
et ma üsna uimane olen. Näib, nagu oleks terme 
haridus nende inimeste tannis jumalamuidu wälja 
mõeldud! 3ü missugune uhkus, missugune iseenesest 
lugupidamine ja missugune toores nali!"

Wihmawaling oli üle läinud ja poolkuu waa- 
tas kolletanud näoga üle prl toe ääre sõitjate 
peale. Maasika emand oli wihtoa-wariu, mida ta 
käes hoidis, et Madaral parem oMs hobust ajada 
olnud, kokku pannud. Madaras heitis pilgu oma 
kaaslase peale. Maasika emandal oli walge koetud 
willane rätik umber pea, kus juures rätiku ääre 
kaunistused üle tema otsaesise, mida käharad juuk
sed piirasid, alla rippusid ja tema ilusale näole õige 
meeldima kuju andsid. Ka naisterahtoa suured sil- 
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maö olid nooremehe poolde pööratud ja rvaatasid 
Msiwalt ja tõfifdt tetna otsa.

Tahtmata püüdis Madaras neist silmist mööda 
waadata.

Emand ei wastanud kahte. Ta mõtles pisut 
ja siis ütles ta kurwenm Häälega:

„jUtisi seal imeks panna 1 Kui meie -kätke oma 
siitmaa elu ligimalt järele Vaatame, näeme sel
lest tänasest öHtust terwe Oma elu pisikese pildi. 
(Dn inimene noor, siis paistab see talle enam tor- 
kcwalt silma, on ta aga wanem, sus lööb käega 
ja waatab tuimalt selle peale!"

Madaras tundis neis sõnus sügawat kurb
meelt. Talle näis, et neid inimene awaldas, kes 
ise elus wist oli petta saanud. Madaral oli kahju 
ilusast naisest.

„Ma arwan, et just 'käega ei maksaks lüüa," 
seletas Madaras, „sest kui meie kõik käega lööme, 
ei saa meie edasi ja jääme külmetamise punktile 
kus praegu seisame!"

„Яда kas jõuab üksik inimene siin midagi 
korda saata, kui temal selleks toetajaid ei ole?" 
küsis Maasik. „Siin peab just käega lööma, lvleks 
samane lugu õtewat, Kui jteie Kasrikamaa Võsa- 
meeste sekka läheksite ja seal maniski ja westi 
kasust hakkaksite rääkima, aäga neile ei Lähe neid 
sugugi tarwis!"
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„Яда ometi on tormis midagi teha!" roostes 
Madaras ägedalt. .

„За mis teie siis tahaksite teha?" küsis emand 
oodates.

Kui ада Madaras ei was tanud, rääkis ta 
edasi: .

..Elu on teist igapidi wägewarn! Elu läheb 
oma teed ja teie jooksete elule nagu pime kana 
tagant järele!" v

Madarale oli wõõrastaw -kuulda, et niisu
guses Mudilas naisterahwas el-ab, kes sarnaselt 
Mõtles, harilikult ei armasta naised elu üle aru
tada, aga siin .nägi noormees, et Maasika emand 
teistsugune inimene oli, ja see tegi teda noore
mehe meelest armsamaks.

„Siis usute teie tõesti," küsis Madaras, . „et 
inimene elule mifyagi Kei wõi teha, mitte natukestgi 
teda enese meele järele pöörda, nagu meil enes
tel ei oleksgi roaba tahtmist! Яда waat'," hüüdis 
ta waljemini, „ma teen, sest et ma tahan!"

Maasika emand ohkas pisut.
„Kui meie juttu mõni mõttetarkuse õpetaja 

kuuleks," seletas emand, „siis naeraks tai mui
dugi magusasti, sest selle seletusi, kas meie elule 
saame midagi teha ehk ei, oleme mõlemad liiga 
nõdrad ja oskamatud! Niipalju agä ütlen ma küll 
teile, et teie oma wabatähtmisega elu sees roh
kem ei saa jeha, kui paljalt tahta. Ma olin ka 
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kord noor inimene, kus ma palju soowisin, aga 
nüüd, kus'mul juba inimesed weerand aastasada 
ütleroad olewat, nüüd näen ja roaatan ma teisiti!..*

Maasika hääl wärises.
See mõjus Madara Eritatud tunnete peale. 

Madaral oli ilusast naisest Kahju. Ta tundis eneses 
tähtmist ja sõudu ka sellele ilusale naisele nat= 
data, et elu mitte niisugune pime, teistest jubi- 
taw kurbmäng ei ole nagu MaasiK armas; ta 
tahtis kenale naisele Midata, et elus ometi mi
dagi korda mõib saata, kui aga head tahtmist on, 
kui aga inimene kindlalt midagi head püüab ette 
mõita.

„Ma tean!" rääkis .Madaras ägedalt, ,,ma 
tean, et kurjus ei lase head kohe mõita, aga nii
palju on ometi ,selge, et hea peab kurjast mõitu 
saama!"

Madaras maatas mõiburõõmus Maasika otsa, 
aga neis silmades märkas ta midagi mälkumat, 
mis teda üritas, tema mõtted korraga segi ajas, 
midagi kirglikku, fütifamat lendas sealt mastu, ja 
emanda huuled naeratasid kurmalt.

,,Kallis noormees," ütles siis emand tasa, just 
nagu kutsuks ta nöörimeest kuhugile niisugusesse 
kohta, mida nemad üksnes kahekesi peamad tead
ma, „jah, eks ta niipalju ikka selge ole küll,' km 
meie aga teaksime, mis asi fee hea ja kuri on!"



97

Madaras tundis, nagu seisaks ta hea ja kurja- 
tundmise puu M.

,,Siis kahtlete hea ja kurja roahel," ütles 
Madaras naerdes, nagu pilkakL ta emandat, „kuna 
ometi see igal üapsel selge peaks olema!"

Ta tahtis oma sõnu parandada, aga juba 
olid nad üle keele.

Maasika emand jäi rahuliseks.
,,3a," wastas ta siis üsna külmalt, „ja, las

tel on nad küll selged, aga manad inimesed mur
rawad selle üle pead!"

Madaras tundis, kuidas ta paled punetama 
leib. Paistis, nagu oleks Maasik teda lapseks pida
nud. Kui aga Maasik niisama waiksel toonil edasi 
kõneles, siis kadus järg-järgult Madara piinlik 
tundnms. ,,Kui ma noor olin, siis olid mul ka kõik 
hea ja kuri klassidesse jagatud. LlU aga näitas 
koguni teist! Kui ,ma nüüd tagasi roaatan, siin 
näen, et.sootu teise kohta olen sattunud, Kui ma 
esialgu tahtsin, ja mul olid ka head tahtmised!"

,,Teie eluwiperused on teid umbuMikuks tei
nud," wastas Madaras nagu trööstides, „aga ega 
siis sellepärast, et mõne inimese tahtmised ja head 
soowid täide ei ole läinud, meie sealt seletada ei 
wõi, et meie head tahtmist elus läbi ei saa wiia!"

Maasikat nähti kahtlewat, kas edasi rääkida 
ehk mitte. Ta waatas Madara otsa, ja kui ta 

7
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nägi, et see isuga tiribagi tema käest ootas, siis 
rääkis ta rvaikselt ja pikalt:

,, Ütelge mulle, tyerra Mabaras, kas on ini
mese sübamel isegi armastuses roababus, tema 
oma parema, hea tahtmise järele?"

Mabarale tuli meelde see, mis ta köstri pere
konnas oli kuulnud, et Maasika emand ikka oma 
wastutahtrniselisest armastusest rääkiroat ja ütles 
fiis, nagu oleks ta selle üle sügawalt järele mõ
telnud:

„Ma arrvan!"
Emand Maasik hakkas magusalt naerma: „Ka 

selles ei ole temal wababust, see läheb ka teiste 
soowibe ja teiste tahtmistega kokkukõlas. Ka sel
les heas asjas, selles asjas, milles inimene ometi 
kord roaba peaks olema, on inimene wang, Ka 
selles ei ole temale wababust antud, waid lastakse 
sellest nii palju osa saada, kui see teistele meele 
järele on! Kus on seal siis teie eneste hea taht
mine ja selle .täitmine?

-Ma ei saa teie piltlikust kõnest hästi aru!" 
reastas Madaras. 4

„Mis seal aru saada," seletas emand edasi. 
„tEeie tahate, nagu teie räägite, midagi teha, et 
Mudila seisukorrast pääseks, milles ta praegu 
on. Mina küsin agg: Kas teie tahtmisest ka 
midagi wälja tuleb, s. o. teie wõite küll tahta, 
aga ega tahtmisega meel midagi ära ci ole tehtud.
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Ша tahtsin fea Kord mehele minna sellele, kellele 
mina tahtsin, aga läksin sellele, kes mind tah
tis, ja, wõib olla, et fee seda koguni Kolmandama 
mõjul tegi. 3a niisuguses seisukorras on praegu 
pool inimese sugu, suuremalt jaolt kõik neitsid — 
ja nii haua, kui praeguse aja seisukord seda nõuab, 
nii kaua ei aita nende paljas hea tahtmine midagi. 
Niisama ka siin. Teie taihate küll midagi Korda 
saata, aga teiega sünnib see, mis neiuga — ei saa 
seda, keda tema tahab, maid läheb sellele, kes teda 
tahab! See on ju ometi selge!"

Ta nagu oli jälle tõsiseks, kurwaks läinud; 
endine rväljaikutsuw naeratus palett kadu
nud. Madaras silmas maihetewahel teda ja pidi 
igakord tahtmata selle naise ilu ja mõtteosawust 
imeks panema.

Kuu poolsöör weeres ühe piTroe alt 
teise alla, Mille mustad marjud kiiresti üle 
sügisese maa jodksid ja wahel wihmatibasid maha 
pillasid. (Enne Mudilasse jõudmist 'hakkas 
aga rvihma jälle jämedasti sadama. Maasik tõm
bas wihma-warju üles je ja lõpetas oma aruta
mise Madaraga. (Et rvihm orvalin g enam nooremehe 
poolt oli, siis oli emand sunnitud end rohkem 
nooremehe poole hoidma.

„Ega teil halb ei ole?" küsis Maasik.

„(Ei!" ; s
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Wander õõtsus ja raputas, ja noor naine lan
ges mitu korba nooremehele oma parema käega, 
mida ta wihmaroarjuga kõrgemal hoidis, õla peale.

,,Toetage oma käsi mu õlale, on parem hoida!"
„Teil on halb?" t -
„Li!" . >
Maasik lasikis oma pehme, lihciwa käewarre 

Madara õlale. Naise käewarre soojus tungis läbi 
riiete teise õla külge ja Madarale tuli endine sõit 
Naasilkesega meelde.

Madara keha läks üleni palamaks.
Varsti olid nad Mudilas, kus Madaras pa

gari emanda maha minna laskis ja Kaafikefe peale 
Võttis.

„Tulge meid ka Vaatama!" ütles emand ju
malaga jättes ja kabus Vihmasesse ilma.

„Kas teil tee peal igaw ka oli?" küsis Kaasike.
„Li olnud!" _ .
„Яда Maasik pi räägi ju palju!"
„Gige rohkesti!" _
„Kas ta omla armastusest ka nittus ?"
„Kuidas siis!"
„Kas süda läkis haledaks?" naeris neiu Luiife.
„Mis ta nüüd haledaks läks, aga see Maa

sika emand on üks iseäralik imelik inimene," ar
mas Madaras. .

• „Фп iküH!" tõendas neiu Luiise, ,,waabake aga 
ette! Sellel on wigurid fees!"
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„Kuulcrke nüüd V naeris Madaras.
Neiu tui ise nckeris ka. Nad jõudsid koju.

. 7.

Teisel päervat peale lõunat läks Madara pisu- 
kene katuse-alune kamlbrikene elawamaks: köstri 
teine abiline 3ürisjon tuli Ka oma koha peale.

Madaras Kirjutas parajasti lauakkäijate ni
mesid Ma raamatu sisse, kui Iürisson tuppa as
tus. Ta teretas pealiskaudselt ja istus tühja wvoöi 
serwale, kus juures ta häbeMrllt toa ümbrust sil
mitses ja oma põime silis. Kui ta Wik wanäl 
Kohal leidis olewat, õhkas ta kaunis kuuldawalt. 
Madaras oli toolile poolwiltu istuma jäänud ja 
paremat kätt toolitoel hoides waatas ta Jüris- 
soni otsa. . ,

Jürissoni kuju näitas temale pisut wastik 
olewat. Tuli see nüüd sellest, et köster korra oli 
arwanud, et neil teineteisega mõtete lähkuminek 
tuleb, wvi tuli see Iürissoni näost, tema lagedast 
otsaesisest, süsimustadest juustest, .tema jämedast Ke
hast ja tõsistest silmadest, aga Madarale ei meel
dinud uue juurdetuleja wälimus.

Iürisson waatas järSku Madara otsa ja siis 
laua peale ja kui ta seal pika raamatu nägi, kar
gas ta äritatult ülesse ja küsis naerdes:

„Noh, Ms pagan teie selle Viguriga siin teete?"
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„Itagu miete!"
„See on lollus!" scchwus 3üns)on.
Madaras seletas, et la seda igawuse pärast 

teeb.
„See on rumalus!" põrutas Iürisson. ;,Kui 

inimese! nii palju häbi ei <ole, et ta meie nähtiu 
siin üle lööb ja meid nagu koeri ülemal peab, siis 
on see lollus, kui meie niisugusele mehele meel 
pealekauba tööd teeme. Li, sõber, kui meie ühes 
tahame tööd teha, siis rniska see pikk raamat aga 
köstri kätte! Selle eest saab ,ta palga, ia las' 
teha!"

Madaras rnaatas tõsiselt Jürissoni otsa. -
„Ягде rnaodake ühtigi!" õiendas Iürisson. 

Igaühel on oma tööpiir antud. Pidage seda mee
les. Яга tee teistele head, et nad sulle kurja ei 
saa teha!" ,

„Mis fee tahendab?" küsis Madaras.
„See tähendab seda, et igaüks peab ise oma 

Kami kratsima!" mastas .Iürisson. „Kui köstril 
niipalju lugupidamist meie mõstu ei ole, et ta 
meie toa laseks uuesti üle libistada, siis on see 
täiesti asjata, kui meie niisuguse mastu oma tä
helepanu näitame!"

„Kas asi tõesti nii hull on?" küsis Madaras.
„Ta on meel hullem," rääkis Sürisfon üri

tuses. ,,Lt kõik rnanamiisi jääks, siis arwati nii
sugune konks Välja: saeti Koster ka meel kooli
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õpetajaks, lasti teda abilised urotta, kes kõik ama 
nahal kooli raskused wälja kannatawad ja seda kõik 
koera leiwa eest, et teine omale kõhtu urniks kas- 
watada! — Maata, niisugune on see asi!"

Nende sõnadega wõttis ta laualt suure raa
matu, lõi selle kinni ja pistis ta laua alla.

Madaras nägi niisugust iseloomu jälle esimene 
kord.

„Яда teie leenile siin ometi juba teist wõi 
kolmandat aastat ?" küsis Madaras.

„Lee on ise asi. Kus inimene teenib. Mul on 
siin kodu ligrmal ja need aastad, mis ma teenima 
pean, on õieti ükspühas. Kus ma teenin. Яда, 
ega see mind omati ei sunni teise ees koera kom
bel lömitama! NAlalt.juba!"

Ta Näkkas mööda tuba edasitagasi käima ja 
selle juures habet ürituses nokkima. Madaras kee
rutas pisukesi kihrvu ja pani seltsimehe liigutusi 
hoolega tähele. ,

„Noh, kuidas meie nutk ka meeldib?" küsis 
korraga 3ürisjon. „Ma kuulsin, et teie nädala- 
päervad ifiin olete ja Nröitsbergi warrul ka juba 
rähmast walguslanud!" ,

Madaras läks punaseks.
„Kuidas Valgustanud?" küsis Madaras.
„Nah, olla seal põrssa tantsima õpetanud, tüo- 

rukutele elukommete tunda annud, palwet luge
nud ja nõnda edasi," seletas Iürisson.
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„Mitte mittagi sellesarnast!" wastas Mada
ras wabandades.

„pole,wiga, pole otiga!*  naeris 3ürisfon. ,,KütI 
fee afi läheb!*  Nad läksid alla.

Nöstriemänd oli kohwi teinud ja ootas juba 
noorrmehi lauale.

Laua ääres küsis köster Madaralt:
„Ncch, kas olete teineteisega ka juba tuttarvaks 

saanud?*  / , !
„Juba tunneme!" Vastas Madaras niisuguse 

häälega, nagu tahaks ta ütelda: ,, Tunneme ikka, 
tunneme,' aga wist päris tut tarvaks iialgi ei saa!*

Ka Jürisson sai Madara häälest aru ja naeris:
„Herra Madarat nägin ma juba enne — oma 

Vaimusilmaga. Temast teab Ka juba terme Mudila 
midagi rääkida!"

Madaras läks tõsiseks ja roaatas neiu £uiije 
filmi, nagu küsiks ta, kas 3ürisfon tõtt ehk nalja 
pidi rääkima. £uiife waatas naeratades Madara 
vtsa ja 3ürisson märkas, et neiu waates midagi 
uut oli, mida ta enne Heal ei olnud mürkanud.

„Kuulge ikka, neiu £uufe,*  naeris Madaras, 
,,mõtelge ometi: herra 3ürisfon teab rääkida, et 
wallas jutt liikuwat: mina olla Kröitsbergi war- 
tuI noori inimesi tantsima õpetanud! 5lh, ah, haa!*  
naeris ta magusalt, kiis juures ta nagu Koit naera- 
tarna llmariku palgepuna imestas.
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„1Ш$, mis, tantsima õpetanud?" Msis Kmi- 
tzas uuöis^imulihult, nagu ei tahaks ta kõike seda 
uskuda.

„Kuidas teab seda wald?" küsis neiu Luiise, 
kus juures ta oma „ah, mis hirmus!" ära ei 
unetanud. „Hiles ei la olime seal — ja täna juba 
teab terrve wald! See on Iürissoni oma luuletus!"

„Kuidas luuletus?" küsis noormees. „IDana 
Knnemann teadis sellest Kõigile rääkida, kus juu
res ta rõõmsalt Müdis : „Vaata, tähi käib roälja 
köstrimajast ja peksab mäha Mudila mehed!"

„Vana Hnnemann on ikka Knneman, temast 
täit nahka iialgi ei saa!" arwas köstri kaasa.

„Mis, mis see Knnemann siis õige rääkis?" 
küsis köster. „Mis tantsu teie seal õpetasite?'

„Mis tantsu?! Mitte mingisugust õpetust pol
nud seal, meie tantsisime ainult ühe ringi..." sele
tas Madaras.

„Teie olla Mudila meestele ju tantsukursusi 
annud!" wastas Iürisson.

Köster oli üsna üritatud.
„Kui kirikherra nüüd seda kuulda saab!" pa

handas köster ja roaatas umbuMikult Madara 
otsa.

„DH, mis hirmus!" seletas neiu Kaasike. „On
kel, ärge laske endid nii üritada. Seal ei oknud 
mingisugust tantsukursust, mingisugust tantsuõpe- 
tust..ja neiu rääkis loo ära, Kuidas ta just 
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oli, kuidas poisi-d kükitanud ja neile weel laulu 
laulnud ja nõnda ebafi.

Köster lõks tõsiseks, kus juures ta oma fyabet 
hakkas nokkima.

„hm !" — laskis ta fris kõri põhjast, kui neiu 
oma kõnelemise oli lõpetanud, ,,see on jälle sette 
uue aja ja selle uue maimu mili. (Enne seda ei 
olnud! (Enne..., kui meie noored olime...hm!" 
urises köster... „Kas näete nüüd, noored mehed, 
kuhu miib teid fee teie rähma sekka minemine? 
Teie kaotate oma lugupidamise, nad pilkarnad teid 
häbematalt ja settega õpirnad nad ka teisi ülemaid 
halrnaks panema. Kahmas on kui kukk. Nii kui 
ta teisest enesesugusest üle saab, lähed ta mana 
kuke mõstu häbemataks ja igal parajal pilgul on 
ta malmis tema kraesse hakkama! Ma ei arrva- 
nud, et teie, Madaras, nii mõifite eksida!"

,Mo arman, et fee just eksitus ei olnud, 
kui m-a tantsima läksin, aga miga on mujal! wiga 
on see, et inimesed siinpool alles mäga madalal 
haridusejärjel seisamad ja sette juures rumol-uhked 
ja toored on!" mastas Madaras kindlalt, aga pu
ne tõdes. „Nende meelest on fee nii meid er, Kui 
keegi inimene teisiti tantsid, teisiti ennast ülemel 
pead kui nemad. Saaksid nad aga ^harjutatud tei
siti maatama... ütleme, oleks meil siin üks selts, 
kus nad midagi paremat näeksid, ma rnõin julge 
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olla, -et piõne aastaga kõkk niijugune asi on ka
dunud !"

„(Ei ol-e!" mustas Jürisfon tõsiselt.
Nii hästi Madaras, kui ka köster maata 

imestades oma ametimenna peale. Esimene selle
pärast, et ta seda Iürissoni käest ei lootnud kuulda, 
et selts paari aastaga siit nurka parandada ei 
jõua, ja teine, et ta ei uskunud, et Jürisson tema- 
meelseks on läinud. Nad rnaotasid mõlemad käsi- 
raalt Iürissoni otsa; aga see jõi oma kohrni rahu
likult ega lausunud sõnagi enam1-

„Mis ei ole?" päris Madaras rnälj akut surn alk 
Tal nähti himu tõusroat JürisfonrTe, kes tema mastn 
jäme, lugupidarnata näis olemat, midagi niisugust 
ütelda, mis sellele armas ei ole.

„Teie ei tee siin mitte midagi oma rahma- 
rvalgustuse katsetega!" mastas õürisson niisama 
wäljakutsurvalt, aga tõsiselt.

Köster jäi kuulatama. See oli nagu mõõras 
muusika Iürissoni suust.

„Seletage mulle," ütets Madaras, „miks et 
toõi just siin mitte midagi korda saata. Miks on 
jee nurk isesuguseni kui kõik (Eestimaa, kus seltsid 
rohkesti tööd teemad ja õitsemad!"

„Gitsemad?"
„Gitsemad!"
„Kuulen esimest korda," misfeas Sürisson sekka, 

„minu teada kiratsemad, suremäd nad igalpool, ja 
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seda teed käib ka siinne, enne-aegu asutatud selts, 
hui seltsi üfcülöfi saab.

„Niisugust uskmata Toomast näen ma esimest 
korda," roaidles Ntadaras. „Zeletage mulle, kas 
arwate teie, et selts üleüldsi midagi rvõib teha?"

„Selts wõib palju tehta!" seletas Sürisson.
„See on ju kõige mõttekäigu roastu: selts 

wõib palju teha, aga ometi ei wõi ta midagi teha!? 
See on lihtsalt tuimus, tuimus kõige poolt!" Ta 
pani tassi lauale ja hakkas pidu kirjeldama, just 
nii, nagu ta teda oti näinud. „Missugune imelik 
tuimus, missugune südameta olek ! Teie näete ini
meste rumalust, teie näete nende toorust, teie näete 
seda kõik, — aga oma kätt, oma pisukest sõrme 
ei liiguta teie selle tarrvis, et teda sellest tunnusest 
päästa! Teie istute nagu küünlad oma raswv 
sees, sööte nende rasw-a ja joote nende higi ja werd 
ja lasete neid selles sõgeduses edasi pöörelda. See 
on enam kui ülekohus!" Ta puhkas.

„Kuulge, kulla noorherra," palus Iürisson, 
„teie räägite, nagu mõne ajalehe uue-aasta tõmbe- 
kuulutus- paljad ilusad sõnad, kõlks-sonad! Teie 
teate ju, et üht seltskonda, kellel haridus selle 
sõna kõige pisemas mõttes puudub, mitte üle öö 
haritud rahwaks ei saa teha, ja kui teie niisugusele 
seltskonnale oma wingerjad selga seote, siis on ta 
nagu hernehirmutis, kellel uus tsilinder peas!"
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„Ka need on paljaö sõnad!" wiskas Madaras 
näkiku.

„Mitte sugugi," roastas Iürisson kaunis pi
kalt. „Weel rohkem; — teie wõite oma suure 
walgustuse puhangutega niisuguse rahwa ära rik
kuda, teda õigest hariduse aimest ära harjutada, 
nagu see praegu mitmelpool juba on sündinud. Nii
sugust asja, nagu lugemine ja kirjutamine, pee
takse suuraks hariduse tundemärgiks, sellega hoobel
dakse, laulükooridega kisendatakse, iga pisema luu
letuse üle ilauldcvkse hosiannat, kuid need on olles 
esimesed sammud hariduses, niisugused asjad, mida 
nimetadagi ei Maksa! See on esiteks. Teiseks ta
haksin ma teada saada, mis teie siin tahate pak
kuda?"

Ta jäi küsides Madara otsa ro aa tarna.
„haridust, südame haridust!" taastas Madaras.
„See on sedasama, mis neile igal pühapäerval 

pakutakse?"
„See on roa im ülik!"
„Siis tahate teie neid weel ilmalikumaks teha 

Kui nad on praegu?" küsis Sürisson tõsiselt, aga 
Madarale kõlas see kibeda pilkena. „Kui juba 
roa im ülik toit, mis neile nüüd pakutakse, neiõ 
parandada ei jõua, mis siis teie tahate teha? Rää
kige, mü kuulen! Kui juba jumalasõna ei taha 
enam hästi mõjuda, mis tahate ininÄiku-sõnaga 
teha?" Madarat üritas see JüriSsoni kõne roäqa.
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Ta nägi, et Jürisfon niisuguse hitlbi taha puges, 
frmlle wastu tema enum sMiba ei jäksanud. Ta 
sai wäga -hästi aru, et Iürisson teda narris ja nina
pidi wedas.

„Seltsi tahan ma asutada!" wastas Madaras 
palawalt. ^Seltsi, seltsi,! ПН see ei wõi edasi tnmna!"

,,3a lres pearoad sinna tulema?" küsis Jürisson.
„Meie hM !"
„3a mis peame seal tegema?"
„Ennast -harima ja teisi ka!"
„Millega?" ■
,»©h, inimene, ära ale ameti nii puu-pea!" 

wihastas Madaras ägedalt, llöstrirahwas kuulas 
seda noortemeeste waidlust äritatM pealt. EDana 
köster kitkus kannatamata habet. Ta tahtis ka 
Midagi sekka ütelda, aga ikka hakkas keegi noor
test enne peale, kui ta sSna wälsa sai.

„Mina puu-pea?" inaeris 3ürisson. „©Ige ometi 
nii head ja ütelge, mis meie seal teeme?"

„Laulame, kõneleme, tantsime, mängime..."
„Seda teeme ju praegu!" roastas 3ürisson sü

gama häälega. „Seda meie ju teeme: meie lau
lame, — nemad aeduraedutaroad; meie roaidleme, 
— nemad sõimaroad; meie tantsime, — nemad 
hüpparoad; meie mängime, — nemad ka,' meie 
käime tsirkuses, — nemad ka, — muud kui iga
üks oma teel, roiiftT ja! kombel!"



111

„Aga soe on kõik jäme, mis nad teewad," 
wiskas Madaras sekka.

„KH, siis haridus on noorte herrade meelest 
selles, et kui kõik seda natukene peenemalt tehakse 
kui see praegu sünnib, on haridus käes? Tantsi 
peenikselt, — ja ära pitsita neidu mitte suure, kara 
töämehr pihuga, waid kõdista pisukese näpuga.' 
ära kaelusta tüdrukut, waid nõelu teda oma silma
dega ära poe põhku, waid musuta aga salaja — 
ja, ja — see on haridus ! Lee on see arwataw ha- 
ridusetee, mida mööda praegu suurem jagu selts
konnast sammub, aga niisuguse hariduse pärast ei 
tõsta ma oma pisukest sõrmegi!"

Madaras tundis, et Jürisfon oma mõtetes on 
järele andmata.

„Li mitte," ütles ta pikemalt, „ka seda er 
pea ma hariduseks, aga meie ei pea seisma jääma 
sellele paigale, kus meie kord oleme, meie peame 
edasi ehitama!"

„lvana mädanenud alusel?" küsis Iürisson ja 
hakkas põlgarvalt naerma. „Mitte edasi ei ole 
meil ehitada, waid uuesti ühitada, — fee on õige 
tee. Aga et uut ehitada, sellepärast peame roana 
eest ära koristama, aga ka sedagi tööd ei jaa 
siin teha..

Nüüd ei jõudnud köster end enam1 hoida.
„Noored meihed," hüüdis ta1, „teie olete mõle

mad noored. Ilmaelu on teil alles segane. Teie 
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olete mÄlemad ekKeel, Jiisgi Madaras on oma 
armamistes õiglasem ja õigem: inimesi on tormis 
iuhatada, aga peab teoõma, mis neile anda. See, 
et inimesed nüüd nii ulabad on, tultzb sellest, et Su
mal nüüd niisuguse aja on meie kiusatuseks meie 
peale saatnud, kus roaga palju rooli antakse. ©letis 
praegu orjapõli alles oleroat — maata, kui magu К 
siis inimesed oleksid! Hga nüüd tee nendega, mis 
sa tahad, asja nendest ikka ei saa! Nad on kui 
sandid: esiti karjub fauna ukse taga: „Lase sisse!" 
siis tahab mihelda; mii Tarnale, siis anna wiht' 
annad miha, siis anna seepi ka, ja saab niisugune 
seebi katte, siis on ta nii libe, et ajab su sau
nast mälja ja hakkab ise perem>eheks! Selle räh
maga ei tule ka õrn osti ümber käia! Maata, marsti 
jalg kaela peal!"

Köster hakkas naerma: ,,lTaö armawad, et 
inimesed kõik ühesugused on, sellevärast ühesugu
sed õigused! Mitte aga midagi! Sumal on Toonud 
ühed õrnemad, teised tuimemad! Need õrnemad — 
need tung imad kaugemale, need mõtlervad, need tun- 
nernad, aga need tuimad, — neile anna süüa ja 
juua ja kui hakkab irisema, siis anna malka, — 
ja jutt otsas! Neist asja ei saa! Neid ei tee keegli 
targaks! Muidu tühi töö, herra Madaras, fee seltsi 
asi, sealt ei tule suurt midagi mälja! Küll näete!"

„Mis teie seal nii waidlete!" hakkas ka köstri- 
emand rääkima. „Talme ees alles, eks saate küll
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sellest arutada, aga, nüüd otsustage, millal seenele 
lÄhöme. Lile ja üleeile sadas wihvia, 'kas lälMe 
homme?" !

„Ma küll ei tule!" ütles Jürtsfon roostu.
„Zga herra Madaras?" küsis emand-. <
„Nii kuidas soowite!" roastas see.
„Lühkte!" Kinnitas Köster. ■
Mine'K jäi teiseks päewakS.

' ! 8.

Köstri pinkwanker seisis ukse ees. Zeenele- 
minek oli käes. ,

Ilm oli ilus ja soe. Zügisene päike saatis loo- 
üuse peale meel rviimse armastusega sooji Kiiri. 
5eda tundis inimene, tundis Ka loodus, härmalõnga 
ämblikud õlid rohkesti tööd teinud- Kõrk kõrre- 
Mud sätendasid nende hiilgawaist niitidest.

Zeeneleminejaid õli neli: — köster emandaga, 
neiu Raasike ja Madaras. Iürisson, naga La juba 
ütelnud, ei läinud ühes. Ta teatas, et tal waja 
koju olla minna. ,

Zeenemets, Rileroere heinamaad, asusid wersta 
neli Mudilast eemal- Zeente poolest oli Kilewere 
kuulus, sest et seal mitmel seltsi metsa kaswas, 
kus metsa salkade wahel ilusad heinamaad laialt 
asusid. Kileweresse sõitis köster mitu korda sü
gisel ja tõi sealt igakord, kui wähegi aasta oli, 

8 
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hulga .Maaroahtu" ühes, nagu ta feeni armastas 
nimetada. । - ।

Metsa juurde, tee äärde, jäeti rvanker seisma, 
seoti hobune hoolega kinni, ligrwiõetud õllepudelid 
peideti põõsastesse ära ja seenelised läksid metsa. 
Mehed pistsid aga paar pudelit õlut tasku, et janu 
kustutada, ja naised Võtsid mõningad wõileiwad 
ligi, ei keha kinnitada, sest ring taheti kaunis 
pikk ette wõtta ja enne paari tundi mitte tagasi 
tulla. .

Et ka rohkem maad laiemalt läbi käia, ia- 
aasid teenelised endid käbte igkku: mebed oid id übes 
ja naised teises kohas otsima hakkama, aga kui 
kostriemand kartma hakkas, et nemad ära Võiksid 
eksida, ehk et mõni kuri inimene neid, nõrku naiste- 
rahwaid, kohutada wõiks, siis läksid Vanemad ühes 
ja nooremad teises salgas tööle. ,

„Яда see ei kõlba!" armas köster.
Emand tegi naeruse näo ja wastas: „Vanad 

inimesed juba, wõib ikka usaldada!"
„Missugune !hirm!" naljatas Madaras.
„Siis pidage meeles," käskis mqna Hmtbas, 

„kell 4 oleme tture Juhani heinamaal, kuhjade 
juures, seal kinnitame keha ja tuleme teist ringi 
tagasi! Luiise, pea Meeles!"

Mõmsa „hallooga" mindi metsa. Esialgu kuul
sid otsijad teineteise paari Kaugõl^Kostwät hüüdu,
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aga aegamööda kabus see Mrwust. Ivärske, niiske
SM tungis seeneliste kopsudesse ja ergutas neid.

„Tore, tore! halloo—o!" hõiskas Madaras, 
naeris ja jooksis seente järele.

Neiu Naasike oli aga kähwatu, kahwatum! kui 
muidu. Ta tundis, kuidas ta süda sees rohkem 
peksis, kuidas ta Mngamine raskenes. (Et aga 
amla üritust mitte toal ja paista Tatika, naeris ja 
kiljatas ta, kui ta mõne seene kätte oli saanud, 
llegamöoda 'kabus aga neiu ärewuS, puna tõusis 
palesse ja esialg uste üksikute sõnade, Müete ja 
lausete asemele tekkis suurem jutt.

Madaral oli palju NaasRese käest pärida, ja 
neiu seletas niipalju, kui teadis. Iseäraliku uudis
himuga tahtis Madaras teada saiada, mis mees Iü- 
risjon õieti on.

„Tont teda teab," armas neiu. „Temast ei 
saa keegi aru. Ta näib mõni suur idealist mci 
Tolstoi jünger olewat. Temal on ikka oma ise
sugused arwamised!"

„Gle mul idealisti!" naeris Madaras. Kui 
juba tema idealist on, mis on siis teised? Jüris- 
son on lihtsalt lõhkuja ja oma jonnakate maadele 
kaitsja, — ja muud mitte midagi. See on mees> 
kes midagi on lugenud, aga seda oma; peas ära 
ei ole seedinud- see on uuem' nähtus meie elus.

Nad tahamad targad olla, otjimab uusi teid, 
roaatamab seltsielu peale nagu baptistid, pearoad 
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enestest suurt lugu, aga rvainMhaiged on nad, 
ja muud mitte midagi!"

„Iürisson ja Maasilk," Pilkas KaasNe, „need 
on just kui paras paar, otse teineteisele loodud V*

„Яда Maasika Mtandal on teine waade!" 
tõendas Madaras. „See on kena naisterahwas!"

Neiu Naasike ei saanud Madara sõnast „kena" 
hästi aru ja teostas:

„Mis see kenadus awitab, kui seNe all muud 
midagi ei ole! Kas teie siis temast nii suurt liigu 
peate?"

„Just lugu mitte," wastas Madaras natukene 
segaselt, „aga tal näiwad üsna targad jutud ole- 
wat!"

„Фо!" naljatas neiu, „seda ta oskab, Kui ta 
kellegile tahab meeldida! Vaadake ette, et ta teid 
ka oma wõrku ei pista!"

Neiu nägu oli häbelikkaerune.
„Mis ta minuga teeb?"
„Noh, niisama!" teostas neiu silmi maha lüües.
Madaras oli neiu pilku Märkanud. Ta tun

dis, kuidas ta südamest soe hoog läbi käis. Ta 
naeratas ka teostu, ja kui pisut häbelik neiu sil
mad üles tõstis ja Madara otsa reaalas, siis tun
dis Madaras nagu woolaks sealt midagi tema 
omadesse ja see midagi oli nii sala-äritaw ja meel- 
diw. Noormees^ tundis, kui ilus neiu just sel pil
gul oli. Sust nagu ei oleks Madaras enne iialgi 
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näinud, et neiu Kaasikesel walige kael ja sätendaw 
ihuncchk on ning et ta nii täie rinnaga naisterah- 
was oli, pika saleda k^ha ja laia seljaga... ja 
see tegi temale kui meesterahwale head meelt.

„mis ta teeb minuga?" 'küsis Madaras uuesti.
Neiu naeris.
„Naerge meel!" hüüdis Madaras, kus juu

res ta süda kiiremini tuksuma hakkas.
„Miks pean ma naerma?!" naeris neiu.

„Naerge meel!"
3a nad naersid mõlemad ja nende naer kõlas 

Üheks kokku, nagu kahe mindi sidistamine ja hale 
sügisene laul kase ladmaS.

Madaras tundis, kuidas ta suu Kuimaks läks 
ja keel suulae külge nagu kinni hakkas.

Neiu Naasike naeris, ja jooksis seene järele. 
Madaras jooksis ka, ilma et ta seda just oleks 
tähtnud, nagu see mint kase ladmast teise järele 
lipsas, kui see mutukast püüdis.

Madaras oli pikemate sammudega ja enne 
seene juures. Ta kummardas, aga К aarike kum
mardas ika, mõlemad naersid, langesid seene peale, 
puutusid rüseledes kokku, kilkasid ...

„Minu seen!"
„Minu!"
„Minu!"
„minu!!" .
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Nii Kõlasid Mded läbisegi mitu ja mitu korda. 
Seen jäi Madarale.

„Mis hirmus!"
„Mis cm «hirmus?"
„Hab naersid mõlemad, loõtsutasid, punetasid 

ja keeled kuiwasid neil suu lakke.
„Mis hirmus; andke kätte!"
„paluge!"
„Mis hirmus!" lõõtsutas paluw neiu.
Iälle naer.
„Ma roõtan wägisi!" südandas neiu, kus juu

res ta sammu ligemale astus.
„Matke!" naeris Madaras.
Neiu kargas seene külge. Jälle rüselemine.
Kui ühes nõus nad mõlemad selle juures olid, 

just kui oleksid nad mõne kolmandama käest mi
dagi kätte püüdnud.

Kaua rüselesK) nad nagu Mudila poisid Kröits- 
bergi roarrul.

Neiu oli seene tugewasti oma sõrmede rvahele 
saanud ja enese seljaga nooremehe wastu pööranud, 
et selle läbi kätele Võitlemiseks enam jõudu anda, 
seent nooremehe tugewate sõrmede wahelt wälja 
käända. Madaras ei tahtnud aga seda sündida 
Zaska. Ta tõmbas neiu selja tugewasti enese wastu 
ja hoidis ta kõwasti oma rinna ligi. Ta tundis, 
kuidas neiu õõgaw selg tema rinnale sooja andis, 



119 —

aga ta armas ka seda, kuidas see neiule wastu 
meelt, Pahandaw alt

Neiu unetas' seene. Ta tahtis ennast waüas- 
tada. 5een oli nagu KSrwalisÄks asjaks jäänud. 
Ta tundis, kuidas wõimata on ennast edasi mul
juda laska, aga pääseda ta ei saanud.

pahaselt waotas neiu De õla Madara otsa 
ja hüüdis kohkunult:

„Gnu näeb!"
Nagu oläks neiu tuline olnud, nii langesid 

nooremehe käed lahti. Neiu lipsas wabadusesse 
ja pistis jooksma, kus juures ta kirgliselt, kel
milt naeris, tagasi waatas, jooksis ja jälle nae
ris, nii et Madaras aru sai, et teda oli petetud.

Madaras häbenes oma pettasaamise üle ja 
jooksul pistis ta neiule järele, et petist kinni püüda 
ja meel Kord talle kätte maksa, teda meel kord 
enese wastu tarnimata, sest see näitas neiule wäpa 
wastik olewat.

Nagu kaks lindu, nii ajasid nad teineteist 
taga ja imeks pannes nägi Madaras, kuidas neiu 
end eest ära mõistis põigelda. Õllepudelid tas
kutes ja seenekorw Käe otsas tegid Madarale jooksu 
raskemlakS. Mõlemate kätega pudelid kinni hoi
des ja korrvi enese külge litsudes ruttas ta neiule 
järele. 1

Korraga jäi neiu paigale, lõõtsutas, üleni näost 
punane, ja tükeldades häält kõrgele-kerkimast rin- 
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irast roälja surudes jcr sügawaSti hinge wärske 
õhuga täites hoiatas ta Madarast:

„(Ei tohi, herra Madaras, ei tohi!"
Madara wallatusetuhin kadus. See „ei rohi" 

sealt sügarvast rinnapõhjast Mas nii pühalikult 
noomides, ähwardades, nagu oleks seda inimese 
hing ütelnud, aga mitte roosad huuled.

„Oh—h! soe!" sai Madaras was tala. Яда 
ta suu oli ülikuiw, keel üsya naksus suulae küljes.

„Mis hirmus!" kaebas neiu. „Meie peame 
kusagil puhkama!"

Яда see hääl oli koguni teine, sarnane nagu 
enne wallatust oli olnud, mis nii üliarmsasth wälja- 
kutsuwalt Mas.

Madaral oli see heal jälle meele järele. Ta 
hea tuju tuli jälle tagask mida elü-tõsine, sügaw- 
hingeline „ei tohi" oli temalt eemale tõrjunud.

Nad jõudsid lagedale wäsinult, lõõtsutades.

' 9.

Nure Juhani kühjad, kuhu kokku pidi tul
dama, olid küll seal, ag№ kui noored sinna jõudsid, 
puudusid onu ja tädi. Madaras waatas kella, nagu 
wõife see wastata, kus manade paar on, Almas 
iiis neiu Kausikese otsa ja kui jee ka midaLi 
ei mastanud, küsis ta:

„Яда siia pidid nad ju tulema?"
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,,KüII nad tulewad!" julgustas neiu.
SiiSgi armas Madaras, et etzk nad Jun juba 

dn olnud, ja tõsiselt täis ta KMad ilmberriijgi läbi, 
nagu ei tahaks ustäda, et manad oma sõna ei 
pidanud. . -

Kui Madaras jälle neiu juurde tuli ja oma 
endist täsiwist kordas, hakkas Kaasike naerma. 
Ta punastas näost ja hingas fügaroasti, kus juu
res ta läbi arvaraks aetud ninasõõrmete märsket 
õhku sisse hingas.

„Mis teie naerate?" küsis Madaras.
Neiu ei wastanud midagi, maid wiskas enese 

küllakili rohu peale maha.
Madaras pidi oma Küsimist Kordama.
.„Mulle teeb nalja, kui arg teie olete!" nae

ris Kaasike.
Neiu maade oli jälle endine jütitam, ngLU 

/wäljakutsum, pilkaw. Ta oli oma ninarätiku lvõt- 
nud ja lebmitas sellega näo mast и. mis tema 
waadet Madara peale katkestas, ja Madaras tun
dis, kuidas keegi teda nagu sala leegiga oleks 
õrretanud.

Ta ei jõudnud maale mastu panna ja istus 
neiu tärma maha. Neiu oli jalad poolest põl- 
rvest mälja sirutanud ja mängis pö idade да, neid 
edasi ja tagasi liigutades.

„Kas tahate ka juua?" küsis noormees ja 
hakkas pudeli punni sikutama.



,,Ei hooli ühtigi!"
Nooröm^he pifk larrgies neiu mängiwate kin-- 

giLj^rlgade peale, mtöa õlhüüsepoolsed sukad, mille 
si!l!mladest roofakas-punane jalgade wärw roastu 
helkis, katsid.

„Hiis ilusad kirjud jalad!" naeris Madaras.
,,Mis hirmus!" wastas neiu ja tõmbas jalad 

katte Ma, nagu narriks' ta sellega noortmeest.
,,Mis on hirmus?" küsis teraga Madaras 

ja talle tuli kange isu neidu weel kord sellega 
hirmutada, et teda enese roastu tõmmata.

,, putukas on kaela peal!" ütes Mada
ras ja sirutas oma käe neiu kaela poole, nagu ta
haks seda sealt wõtta.

Kiljatades kargas neiu püsti, wehkles kaela 
ümber kätega, pühkis ja 'hirmunult kaebas ta:

,,Kas tuli maha, kas kukkus maha? berra 
Madaras, kas putukas on ära?!"

Madaras naeris täie suuga.
,,Mis hirmus! Mis teie hirmutate! lvuih, 

teie olete hirmus inimene!"
,,5lga armas ka!" wastas Madaras ja tõm

bas pudeli punni paukudes pealt.
Mõlemad naersid, t
3a neiu naerwast pilgust leidis Madaras seda, 

mida oli otsinud, mille üle ta enne kahelnud ja 
nüüd korraga leidnud, ja nagu kdolipoiss, keS 
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raske öeerdülesanöe kätte oli saanud, kargas ta 
rõõmsalt ülesse ja Maasi wähutawa õllega täiteL 
pakkus seda neiule:

„Зооде!"
„Teeb joobnuks! Li!" wastas neiu.
„Jooge!"
Neiu wõttis Klaasi ja pr.uöufas huultega kol

last ntärga.
„Jooge enam'!" sundis Madaras.
..Li!"
Madaras jõi ise klaasi tühjaks.
„Mis !hea!" puhus noormees, „just nagu sa

haga Ws mööda kuiwanud kõri alla!"
Madaras päkkus weel neiule:
„Üks klaas ei tee midagi!"
„Nga Ma jään joobnuks!" naljatas Kaasike.
„Lori!" ■
3a nagu omal ajal Lwa oma mehele õuna 

oli pakkunud, Kui nad ilusas äias üsna kahekest 
olid ja Mehekene järele andis, nii andis nüüd õr- 
nempool järõle ja jõi.

Madaras jõi weel klaasi, siis KolMandama. 
Neiu waatas Madara otsa, lõi oma näo lapselikult 
naerule ja weel lapselikumalt kaebas ta: „3uba 
ma purjus!" ■

Ka Madaras tundis, et tema pea pisut ki
hama ЪП hakanud, aga ennast kui kõwempoott 
näidates, lõi ta käega ja julgustas teist:



— 124 —

„See pole ühtigi!"
Neiu waatas küsides nooremehe otsa. Ta 

silmade sätendarv läige oli korraga kustunud, hal
liks olid nad läinud ja waatasid tema walge'Rs 
kahwatanud näost kaugele, kuhugile nägemata tu- 
lewikku. Nagu oleks neiu hingest tema iseenese 
mina kadunud, nagu oleks ta ainult asjaks 'aa- 
nud, kellel enam oma foorei ei ole, niisugusena 
tundus neiu waade.

Madaras märkas seda ja ta hinge tõusis soom 
neidu, seda ilma iseenese minata neidu kokku ru- 
suda, et selle rusudest uut tuld sütitada.

Ta tähtis korraga neidu enese rvastu tõm
mata, teda rujuöa, teda kas wõi suudelda, oga 
talle tuli korraga meelde, et wana-rahwas wöiwgd 
kuhugilt näha ja ta jõudis enese üle walitseda.

Neiu aga nagu ootas midagi: tõsiselt, kah
rvatanult seisis ta.

Madarale tundus seisukord piinlikuna, ja et 
neiu jälle temale ei ütleks: „Mulle teeb tõsist kurb
tust, et teie nii arg olete," küsis ta:

„Nga kus on onu ja tädi?"
„(Ei tea!" mastas Kaasike tõsiselt, ja nagu 

ärgates küsis ta: .„Яда meie oyu ja tädi ei ole 
kusagil! Mis hirmus!"

See mõte, et onu ja tädi seal ei olnud, äratas 
noored inimesed jälle lihtsasse elu iluta rooolusse.

„hüüdke!" käskis neiu.
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Madaras hüüdis. Neiu surus teise walju häält 
kartes mõlemad feäeö kõrrvade peale.

Ümbrus aga warkis.
Nüsiwalt waatasid nad mõlemad teineteise otsa. 

Neiu paled olid oma roosa Äarwa tagasi saanud, 
ta endine tuim waade elamaks läinud.

Dodati meel, päikene hakkas juba allapoole 
wajümv. '

Vanakesi, ei olnud ikka weel näha.
„Nga dhk> oleme eksinud?" kartis Madaras.
Neiu lõi esiti pisut Kohkuma, aga kui ta 

hoolega 'järele oli waatanud, siis wastas ta rõõm
salt: ' ,

„(Diete teie aga Ka arg!"
„Nrg? Nrg! Ikka arg!" päris Madaras. 

„Mis ma pean siis tegema? Kas mina, Võõras 
inimene, pean teadma kuhu rööwliaukn mind on 
toodud!"

Kaasike naeris Magusalt.
Nga et rvanarahwast ei tulnud, siis jäeti tühi 

pudel kuhjade juurde. Madaras pani otseti pudeli 
kaela sisse sedeli tähendusega, et nad siin on ol
nud, ja hakati edasi minema.

Neiu seletas Madaraid, et Mets rotiga mitme- 
sopiline on, kuidas siin aga inimesed tihti ära eksi- 
wad, ja kuidas siit omleti hõlpsasti wälja saabi,- 
sest et mets kuidagi üle paari wersta lai ei ole ja 
et igast küljest wõiMalik on lagedale pääseda.
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Neiu rõõmus meel mõjus ka Madara peate, 
kes nagu linna-elanik kunagi, metsa äraeksimist 
kartis.

Nad astusid metsa ja sammusid, neiu ees ja 
Madaras järel, edasi, ilmä et nad isekeskes palju 
oleksid rääkinud, wõ-i ka seeni otsinud. Ilm hakkas 
pimedamaks minema, aga lagedale ei jõudnud ngd

Viimaks jõudsid nad metsateele. Neiu jäi jei- 
satama ja maotus hoolega ümbrust.

„IDaaf, sul nalja!" rääkis ta tagasihoidlikult, 
„Ma ei saa enam isegi aru, kuhu peame minema? 
Ma ei tunne seda kdhta!"

Madaras ei roostanud midagi. Tal oleks nagu 
külm olnud: ta tundis selgesti, kuidas tal hambad 
suus lõdisesid. Talle näis see kõik nagu nõiduse- 
rnärk olewat: enne pinkwaakriga metsa, siis jooks
mine, äritus^ äraeksimine — just nagu oleks jeda 
keegi metsa-neiu siia meelitanud, et teda kiusa
tusse saata, teda hukata!

„Nga Kus hobune?" küsis ta hambaid lõdis- 
tades. !

„Kui ma seda teaksin," wastas К aa sille, „siis 
oleksin Ma sinna läinud!"

„Siis oleme meie ometi eksinud?"
„Seda rvist küll!" rvastas Kaastke ja hakkas 

suure häälega naerma.
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Madaral ei jäänud muud, feui pidi ka ligi 
naerma, eW' ta KM tundis, et nad oma rumaluse 
üle naersid.

„Lähmtz," ütles Kaasike, „ju meie ühte kohta 
Ma roälja saame!"

Läksid. Madaras ei lausunud musta ega wal- 
tzet. Ta tundis pisut hirmu. Ta kujutas juba ene
sele silme ette, kuidas» metsloomad nende peale 
langemad, kuidaS nad otsa saamad ja kuidas neid 
taga otsitakse ja mi imaks taga leinatäkse. Ma
darat äratas tema hulkuwast mõtetest neiu ta
sane laul: !

„Üksinda, üksinda, 
pean Võõrsil rändama..."

Neiu laul kõlas kurmalt, nagu kaebaks ta 
kedagi taga, nagu otsiks ta oma üksiku hingele 
seltsi, Kes teda wõörsN koju wiikS, soojendaks, 
kaitseks. i

See laul sai widewikul seiSwaist puiest omale 
meel salajama, kaebamama mõnu ning tungis Ma
dara hinge, teda enesega ühes Kandes. Madaras 
kuulas, pidas hinge Kinni ja wajatas neiu kuju, 
kes tema ees juba kustuma eha Mälguse kumal 
kõndis ja laulis ja lauldes Kaebas.

Madaras tundis selles laulus ometi midagi 
etteheitwat, et ta sellesama pisukese eluäparduses 
nii ilma julguseta oli. Ta tundis, et tema kõhus 
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oleks pidanud olem'a neidu julgustada, juhatada, 
ja tal oli enesest!häbi. < .

Jälle tuli talle meelde, kuidas nad jooksnud 
olid, kuidas ta neidu enese wastu oli pigistanud 
ja kuidas neiu tema Mest siis wälja oli lipsanud, 
kuidas neiu paled õõgasid, silmad särasid, kuidas 
see nii ,ilus, nii ПтееК)М nii kena oli...

„JIus, brawo!" sõnas Madaras, kui neiu lõ
petas . .

Kaasike hingas sügaroalt, sest 'käies laulmine 
oli teda roäsitanud.

„Noh, kas oleme eksinud?" küsis Madaras, 
kui neiu edasi waikis.

„Ma ütlesin ju teile, et siin on wÄmata ära 
eksida — läheme aga edasi, küll meie koju saame!" 
seletas neiu.

Neiu julgus tõi Madarale jälle endise tuju 
tagasi.

„Siis jookseme, saame ennem koju!" nae
ris ta.

„Küll meie saame!" andis Kaasike wastuseks.
Natukese aja pärast said nad lagedale.
Koht oli heinantaa, ilm juba täies widewkkus. 

Grn udu-rvine Kattis niiõetud lheinamlaad halli 
õhukese waidaga.

„So — siit saame õige tee otsa peale!" rõõ
mustas neiu. „See on mul tuttav) koht. Siit
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läheme üle heinamaa, je alt häklkab tee ja seda 
määda saame maanteele!"

Ta Wkkias' üle lageda edasi minema.
Madara kartus oli ik'orraga kadunud.
„Яда neiu Luiise, teie teete oma jalad kas

tega märjaks," naeris ta.
Neiu Luiise hakkas aga jooksma, nagu tahaks 

ta noortmeest maha jätta.
Madaras jooksis järele, möttis ta Alast kinni 

ja katsus Paigal Pidada.
„hakake aga jälle hullama!" noomis neiu.
„Ma olen ju arg !" wiastas Madaras ja pidas 

neiu õlast kinni.
„Laske lahti!"
„Li!"
„Ma karjun!" x
..Karjuge!"
Madaras tõmbas neiu oma wastu ja andis ta 

oksa ette, pale peale, nina peale, rgalepoole näo 
peale mitu musu.

„Яда Madaras!?"
„Luiise?!"
.... 3a teineteise käealt kinni hoides, külg 

üsna külje ligi, jõudsid nad Hilja koju. .'fT:.

Kui 3ürisson paari päewa pärast koolimajja 
tuli, märkas ta kohe, et Madara hinges suur pööre' 
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oli sündinud. Да pMs nagu tõsisemaks, osalt kq 
tasasemad läinud. Iürisson pli ootanud, et Ma
daras temaga kohe waidlema hakkab, sest wiimased 
arutusi oleksid selleks põhjust andnud, aga kõik 
fee jäi tulemata. Lelle asemel märkas ta aga, 
kuidas Madaras neiu Luiisega kakku sündis, kui
das nad roahel salaja teineteisega waateid rvaheta- 
sid, kuidas Madaras õhtuti ära. kadus,' kuhu, seda 
ei hakkanud Iürisson uurima. Näis, et neil kahel 
noorel inimesel isekeskis hea oli — ja Iürisson 
tundis sellest üsna ^heaö meelt.

„Ühest õigest põrssast ei kaswa ilma tusti» 
mata iialgi head siga!" mõtles Iürisson ja an
dus kooli-tööle, ilma et oma kaaslase rahu kui
dagi oleks rikkunud.

Яда sarnane maikne rahu ei kestnud kuigi 
kaua. Neiu Naasikõ lahkus kauemaks ajaks köstri 
majast: ta wiidi ühte ligidaloleroasse mõisa õmble
jaks. Ei läinudgi paari päewa mööda, kui 3üris» 
son Madara rahutust märkama hakkas. Kõige» 
wähemält paistis see nii olervat.

Madaras tuli õhtul söögilaualt Kohe ülesse ja 
hakkas tööle. Яда see näis temale raske, wostik 
olewat.

Ta ohkas, kaebas laste lolluse üle ja püüdis 
опта külmawebelise naabriga juttu teha.

„Kuidas need lapsed siis korraga nii lolliks 
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on läinud?" küsis Mrisson, kui Madaras jälle 
ohates ja pahandaöies .sul-e käest ära wiskas.

„Kuidas karraga?" päris Madaras.
„Enne ei olnud sellest sugugi kaebtust!?" was- 

tas iJürisfon. к
„Millas enne?"
„Enne, see on Mnewal nädalal, kui neiu Luiise 

kodus oli!" sõnas Iürisson tõsiselt.
„Mis mõju siis Luiisel laste peale on?" küsis 

Madaras näost punanedes. ,
„Teie olete wäljakannaramata!"
.,3a teie?" x
„Ma ei ole teid poole sõnagagi haawanud," 

seletas Madaras, „aga teie otstze sealt põhjuseid, 
kus neid sugugi ei ole! Mis s üüdi on selles neiul, 
et teie teda asjata puudutate!"

„palun -wabandust!" wastas Iürisson, „kui 
kaugele läksin, ,aga mülle näis see nii olewat, 
ja MS ma sellest siis salgan: meie peame ju 
terwe pasta otsa ühes elama, ja kui meie nii wagusi 
oleksime jäänud, nagu see minerval nädalal, siis 
kui neiu Luiise kvduZ Ш, siis ma ei tea, Kuidas 
aasta rvõi talwe Ale oleksin saanud. 5ee oli päris 
hea, ,et neiu kaugemale wiibi; nüüd saab jälle 
juttu!" '

Madaras sundis pisut häbi.
„Ei, asi ei olie mitte selles," puikles Mada

ras, „,waid selles, et meie küllalt teineteist ei tunne.
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ma Hoidsin tagasi !"

„See on lapse w ab andus!" binnitas Jüris- 
fon, kuna ta laua äärest ülesse tõusis ja mööda 
tuba.edasitagasi hakkas Käima. „Seda roõite lastele 
seletada! Hösel meie magame, päewal oleme töös 
ja õHtutel puudusite t>eie; Mil pidi sids rääkimine 
olema?"

Madaras tundis, et Zürisson jälle nagu wägin 
tema Kallale kipub, .ilma et temal selleks süüdi 
oleks pinud.

" ,,Hga laual?" küsis ta.
„Ma.olen teile juba seletanud," sõnas Siiris*  

son, ,„et köstriga ei maksa sõnu kulutada. Tema 
hing ,on meie omast nii kõrgel nagu kuu ja päi
kene, ja see oleks osjata waerv !"

„Siis <ei jää muud järele, kui käed rüppe 
ja kõrk on hea ja kaunis!" hakkas Madaras pil
kama, ,,nagu kõik fee Mudila kupatus!"

„Kas Kis teie tahate sellest alati rääkida?" 
küsis Sürisson. ,,Sa mis siis?"

Madaras oli mait. .
, „Sa Kis olielmie meie niisama kaugel kui en

negi!" Kinnitas Sürisjon. .
„Mitte Üksnes rääkima, maid ka tegema ja 

roaga palju meel. Kas teie siis tõesti ei näe, et jiin 
palju puudub, et siin palju teha on?" küsis Ma
daras juba kaunis ägiedalt.
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„Kulla inimene/ hüüdis Jürisfon, „seda ma 
ei salga, et siin palju teha on, aga — mis teha, 
see on küsimine. 3ga tegu ei ole aja ega inimeste 
kohane. Noh," rääkis ta edasi, „teie ütelte: meil 
ei ole selt sa, meil ei ole midagi! 3a waadake, 
selle midagi peale ei rvõi ka mitte midagi teha, 
mis midagi määrt oleks oleroat!" 3ürisson hakkas 
elamamaks saama. „Teie annate, et mina edu 
wastane olen. Sugugi mitte. Mina näen aga, 
et imeie inimestele hoopis rohkemat tannis lä
heb, kui paljalt seltsi ehk kooskäimise kohta. Meie 
peame inimesi katsuma mõistuse poolest tõsta ja 
teiseks, nende ühiseluline seisukord peab para
nema!"

..Kuidas tõstate neid mõistuse poolest, kui teie 
nendega kokku ei saa, Kuidas paraneb nende seisn- 
Kord, Kui neid ei õpeta; neid kokku ei kutsu?" 
küsis Madaras. „Niisugusel korral ei ole teie rää
kimine ka muud, kui paljad sõnad, ilusad sõnad!"

„See on idealisti unistus!" roiskus 3ürisson.

„3a see on materialisti jampsimine!" taastas 
Madaras.

Nad jäid mõlemad mait. 3ürisson oli kaksiti 
tooli peale istunud, lõua wastu tuge surunud ja 
mõtles, kuna Madaras äritatult oma pisukesi Kihwu 
keerutas ja kambris edasitagasi käis.

„Räägi siis, mis ja tahad teha!" käskis kor» 
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raga 3ürisfon. „Uta tcchan feuulöa — ja kui nevd 
mõtted õiged on, fiis nxrnnun alla!"

Madara silmad sätendasid, ta tahtis kord oma 
mõtted Jürisfonfle ite lugeda ja näidata, et tema 
sugugi unistaja ei ole.

„Meie Mudila elu on soAa!" ütles Madaras-
„Gige!" Annitas Iürisson.
„Teist elu läheb tarwis!"
„Pärm*  tuleb sisse panna V*  aitas Iürisson-
„По, rcaat, siis oleme ühes mõttes..." nae

ris Madaras.
„Siit saadik küll," kinnitas Iürisson, ,,aga 

edasi?!"
„Ldasi läheb 'kergesti," seletas Madaras, ^Mu

dilasse tuleb kooskäimise selts asutada, ütleme muu» 
sika-, lõbu- wõi karskuse selts. Ksi on selles: Iga 
rahwas tõuseb, kui tal iseteadwus sees on. Esimene 
asi oma iseteadmuses on aga rahwuslik ärka
mine. See inimene, kes ennast kui rahwaliiget ei 
tunne, see ei saa edasi, see on kui kuiw- oks; 
ajalugu sühtiw waim wiskäb selle kadumise tulde! 
Teine asi on esimese sarnane, see on: kõlbline alus 
kõiges elus!"

Madaras ei saanud edasi rääkida, sest Iürisson 
hakkas suure häälega naerma:

„KuiäaS saadad seda seltsis toime?"
„Meie õhutame Eesti maimu!" roastas Ma

daras.
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„Tantsuga?!"
z „Kõnedega!" kinnitas Madaras.

„Leda^teab ju iga moonakas, et ta.eestlane on, 
ja kas see teda halwemiaks teeks, kui ta seda mitte 
ei teaks?"

„KH, siis olete seltside wastu?" küsis Ma
daras.

„Noh, seletage aga edasi!" kärkis Iürisson.
Madaras mõtles pisut.
„Iätatne selle seletuse, see wiib meid asjata 

wäga kaugele. Läheme teist teed. Iga inimene 
tahad Koos^ Käia, tahab teisi näha, tähab oma prii 
aja seltskonnas mööda saata! See on iga elawa 
hinge esimene soow. Kga meil ei õle stin midagi. 
Teine asi, inimene tähab rahwaga läbi käia, sest 
see, fees’ oma elu jõudu rähma käest ei saa, see 
tunneb enese nägu kala kliimal olewat 1" Madaras 
pidas mähet.

„See tähendab, teie tahate neidude seltsis oma 
aega mööda saata ja selleks peab teile selts nägu 
marjuks olema, mille all teie wõiksite lõbusteleda; 
nii ütelda: selts peab see firma olema, mille all 
teie kauplete?!..."

„Pidage, pidage!" hüüdis Madaras.
„Kannatage, ma lõpetan..." palus Iürisson, 

„ja mis elu jõudu tahate teie selle seltskonna ja 
rähma käest saada, keda teie ise nii siunate ja 
kellest teie ise kolm saMmu eemal tahate olla? 
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minu arust on siin Koguni ise asjad teid ajamas, 
ja ärge pange pahaks, kui ma otsekohe roälja ütlen, 
mis see on..

„За see on?" küsis Madaras.
„Zee on lihtsalt auahnus, armastus ennast 

paista lasita, tahtmine näidata, et waadake: ma 
olen ka mees, kes midagi mõistab!.. Rähwawal- 
gustamisega ei ole.siin midagi ühist!" ütles Jüris« 
fon kindlalt. 3ürissoni sõnad mõjusid rusikahoopi- 
dena Madarale. Ta katsus rääkida, aga ta hakkas 
kokutama ja kui ta wähe oma mõtteid jõudis 
koguda, tegi ta näo, nagu ei peaks ta teise sõnu 
misgi ja seletas naeratades:

„See on paljas teie isiklik, kitsarindne waade, 
mille taga tõesti mitte midagi ei ole. Lt seltsi
des inimjesed käiwad, et nad seal teineteisega kokku 
puutuwad, see on päewa selge. Et seltsides räägi
takse, on ka selge, aga et rääkimisest mõtete mahe- 
tus tuleb, on ka selge,' et aga mõtete Vahetusest 
mõtte selgus tuleb — see on ka järjekindel ja sel 
on ka ühes rähma hr rvalgusetoomine. pöörge teie 
selle alla missuguseid põlhjuseid teie ise tahate, 
seda tõde teie ümber lüüa ei saa!"

„Selle mõstu ma ei otel*  rvastas 3ürisson, 
fees ka ägedaks hakkas minema.

„Mille wastu teie siis 'olete!" küsis Madaras. 
^Seltsi idu wastu teie ei ole, — siis olete teie seZle 
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wastu, et mina seda afutan! Ma astun tagasi, 
tehke teie ... ma olen teie alanöltk teener!

„Minu alandlikuks teenriks ei ^htakka teie 
iialgi," toastas 3ürisfon, „sellpks puudub teil ise- 
loomL Mina ei ole mitte seltside wastu, seda wõtke 
omiale jäädaroalt kõrwa taha, aga ma olen selle 
wastu, kuidas asjaga ümber käidaks^, kuidas asja 
aetakse!"

„Kuidas seda a,etakse?" küsis Madaras naerdes.
„Яда asja aetakse nii, et sellest kasu asemel 

kaihju tuuakse,' rikutakse, aga mitte ei parandata. 
Tõsine eduline elu jääb kõrwale ja lestad tuuakse 
päewaäorrale. ütleme, teie teete seltsi. Küsime', 
mis jõuate teie pakkuda? U)astus — lestu! Teie 
mängite seal näitemängu. Mis*  jõuate seal pak
kuda, mis on meil pakkuda tõsist, Õpetlikku, wai- 
m'ulöbu? Kust saate mängijaid? Tulõb wälja, et 
teie weiderdajaks olete saanud ja teie tood maadel
dakse, kui Veiderdajate tempu. Kui juba suured 
linnad ja suured jõud niisuguse asjaga kimbatuses 
on, Mis siis teie teete? Teie laulate, teie asutate 
laulukoori! Sellel on oma piir. Teie ei saa kauge
male, kui lihtsa keskmise, wõi alla-keskmise lau
luni — ja siis on teie regi liiwa peal. See samane 
ja waesem lugu on muusikakooriga. Vigasest muu
sikast ei saa teie iialgi üle. Teie peate kõnesid! 
Mis kõnesid teie peate? Mis saate teie pidada? 
Lihtsalt mitte midagi! Järele jääb tants ja mäng.
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За kui kaugele oleme siis saanud? Meie oleme 
elama paarnsti ära heitnud ja paberist paawsti 
Ülesse säädinud. imida kui pühadust — isamaa
list tööd austatakse. Meie oleme inimeste silmas 
tõsisest elust ara pööranud, et nad oma wiletsat elu 
ei näiefes ja lõbusteleme neid lauludega nagu karja
poiss Taarnet lolli Sauli! Nii on see lugu!..." 
ürituse pärast lõi ta rusikaga wastu lauda.

Madaras käis ürituses edasi-tagasi.
„За mis on siis sinu tahtmine?!" küsis ta.
3ürisson kargas toolilt Messe, pööras toolileeni 

alla ja jalad ülesse ja kisendas ürituses: „Nii 
on see asi!" kus juures La Käed mürisesid. Mada
ras waatas kartlikult üritatud naabri otsa, ta ei 
tnõistnud, ei saanud' midagi aru ja tasa sosistas ta: 
„3ust kui hull!"

3ürisson waatas nagu prohwet oma seltsimehe 
otsa ja kui ta selle kahtlust märkas, lõi ta tooli 
leenipidi wastu põrandat ja küsis:

,,Mi on see asi?"
„Li saa aru!" naeratas Madaras.
3ürisson pooris tooli ümber ja istus jälle kak

siti selle peale.
„Яда ometi saanud tooli jalge wahel is- 

luda, ikka pöörsite ta ümber," sõnas Madaras.
„Nii on loomulik!"
„За seltsi elu ei ole loomulik?" küsis Madaras 

pilkama li.
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,,(Dn loomulik!" rääkis Jürisjon, „kui see 
rahrva enese elust roälju woolab, aga kunstlikult 
teda istutada, kunstlikult ülemal pidada — see ei 
ole loomulik. Ütleme, teie teete seltsi! Яда kes 
ajab edasi, kui teie ära lähete? 5eal tuleb teine 
ja sel on isewaated, isemõtted — ja mis jääb kõi
gest sellest järele? Inimesed näewad oma nõrkust 
koguni ise asjas, tühjas töös ja Kaotawad oma 
tõsise jõu lugupidamise, nad ^kardawad oma marju!"

,,Nüüd näen, et teie Koguni wiltuseft kõigest 
elu edenemisest aru saate," hakkas Madaras peale. 
„Iga tyea asi hakkab pisukeselt peale. Esialgne 
hakatus, ehk parem üteldud, pealehakkamine on 
tähtjas. See külwaja wõi kündja, kes pilwede 
peale waatab, ei ole kellegi töömees. Meie peame 
aga peale hakkama, küll ta edeneb!"

„Hiis siis edeneb!" küsis Iürisson.
,, Seltsielu!"
„Ci, wennas!" hõiskas Iürisson, „see on üilpla 

tarkus: seltsielu edeneb siis, kui seltsid on! See 
on niisugun^ tatkus, kui sa ütleksid: puuraiumine 
edeneb siis, kui kirmeid on. Ei! asi on ümberpöor
dud: seltsid edenewäd siis, Kui sMsrelu on, ja teie 
wõite niipalju seltsa teha, kui teie tahate, elu 
ennast see ei edenda mitte. Mis on see edu, mis 
teie seal taga -ajate. Laulate?! Kellele? Kellele 
tuleb meelde, peale sandi, tühja kõhuga laulda! 
Mis on teil laulda, mis on teil hüpata?! Mis 
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rSSnmpidud teil alati on? — — — Ta lõi jälle 
käega wastu lauda. „Seal; on teil poolsöönud töö
tegijad' seal surewad teil arstimata inimesed; seal 
ei ole teil õigeid elumaju--------aga teie hüppate, 
laulate... LeMete!.." *

Iürisson oli nii üritatud, et ta 'hääl ja huuled 
^värisesid... „ja nüüd -tutete oma lõbu-, laulu- 
ja kõiksugu rallami-pidudega! ptüi!"

Madaras waatas poolkartlikült pahase noore
mehe peate.

„Nõh, mis siis teie tahate?" küsis ta natukese 
aja pärast. „Mõne Maakera paigast-ära-Kanguta- 

sMise seltsi asutada, wõeh?"
Iürisson hakkas 'naerma. '„Gige, tore, tubli!" 

naeris ta. „See oli ainus õige sõna, mis teie 
praegu rääkisite: maakera paigast-äca-kangutamise 
selts — tore, ilus! See sõna on juba midagi wäärt! 
Яда," rääkis ta siis pikemalt, „minul ет ole midagi 
selle wastu, kui mteie praegune seltskond siin seda 
soowiks. Käige Meie mehed läbi ja kuulake asi 
järele, õkS ntete siis näe!"

„See just minu mõte oligi," wastar Mada
ras. „Ma tahan kuulata, kuidas sellega lugu on. 
Mis teie arwate, kui ma selles^ asjas kirik- 
herraga räägiksin? Katsume oma paremad jõud 
kõik sinna Kokku ajada!"

Iürisson mõtles. Ta endine pahameel hakkas 
lahkuma.
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„Iah," arwas ta, ^kirikherral ei wõi selle 
mastu midagi olla, sest mida kaugemale teie ini
mesi tõsisest elust hoiate, seda parem meel tMal on. 
Laulge, tantsige, hüpake,' kisendage, et teie 70 seitse 
-korda eestlane olete, see on kõik hea, aga ärge 
mõtelge, Jumala pärast ärge mõtelge!"

„3a Mõisaherra?" küsis Madaras.
„Kes, baron Stockmann?" küsis Iürisson.
„Iah!" 1 ।
„Tema on Weider Isik," seletas Iürisson edasi, 

„tema on hulltujukas. Tema käest rvõib wahel 
kõik loota ja wahel mitte midagi!"

„Яда meie kihelkonna kooliõpetajad?"
„Eks kutsuge kokku ja kuulake järele,' aga ma 

arrvan, et neist Keegi niisuguses asjas enesel jalgu 
põhjas ei tunne olervat!" reastas küsitaw.

„Яда teie ei tohi asja segada!" nõudis Ma
daras.

„Mina olen mait kui lukk," seletas seltsimees, 
„ma ise tahaksin hea mjeelegä seda kõik hormalt 
maad ata." Madaras roõttis kindlasti nõuks asja 
arutusele wõtta.

U-
Iürissoni kõne ajas Madara teMa harilikust 

hoost wälja, pani tema mõtlema, ja tihti, kui ta oma 
mõtetega üksinda jäi, tulid temale seltsimehe jõ= 
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nad meelde. Kõige selle sekka marsis ennast weel 
tema igarvuse tunne ya igatsus neiu Kausikese järele. 
Kui hea meelega oleks ta tahtnud, et neiu just 
nüüd tema juures oleks olnud, tema juurde jäänud.

Nii mõis neiu Kausike ülitihti tema juurest ära 
lipata: kord siia, kord sinna,' kord nädalaks, kord 
kuuks, ja kes mõis kindel olla, et neiu tunded nen
del äraolekutel suurenewad, maid koguni ehk mä- 
henemad. i

Kõik need mõtted kogunesid üheks asjaks 
kokku — ja see oli selts.

Kui hõlpsasti mõis seal kokku saada, kui 
hõlpsasti jälle põhjust leida, et midagi ette mõtta, 
midagi korda saata — ja jälle tuli rnarru-pidu kõige 
oma tantsuga, oma tsirkusega Madara meele. ,,<Ei; 
nii ei mõi see jääda," mõtles Madaras mitu korda, 
„nii ei ole siin mitte midagi peale hakata!" Ta 
arutas Jürisjoni mõtete üle, tuletus neid meelde, 
aga mida rohkem tu mõtles, seda enam tundis 
ta, et Jürisfon siin ainult kiuste tema mõstu rnaid- 
$eb, rnõib olla ka ainult sellepärast, et mitte näha, 
kuidas just tema — Madaras — niisuguse asjaga 
peale hakkab ja Iürissoni käest au ära rnõtab.

Mida rohkem ta selle üle arutas, seda enam 
tai ta kindlaks, tõesti midagi ette mõtta.

Leal tulid tal aga seltsimehe sõnad meelde, 
et selle seltskonnaga midagi ei ole teha.
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„Uta ei Lahjaks uskuda," annas ta, „et siin 
mitte midagi ei ole tehta. See ei ole aga muub, kui 
Sürisfoni kitsas maade! jgalpoot on tööb Kull ja 
Küll, aga iseäranis meel siin. 3a tööjõuba Peiab ka, 
kui aga need ülesje otsitakse!"

Ta wõttiS nõuks plaan’ tõesti täibe wria ja 
kõik Mudila jõiub seal ühendaba! Hga, mis selts 
fee pidi olema? Selle üle murdis ta nüüd pead, 
ttjalehed kirjutasid igaltpoolt karskuse edenemise 
üle, aga selle põhjusmõtte poolt ei tahtnud ta kui
dagi ise olla, ehk' tema parem arusaamine küll 
kõige rohkem karskuse poole kaldus.

Ta pidi sellest wiimaks oma seltsimehele rää
kima. See oli aga ainult karskuse mõtete poolt, 
ehk ta küll kangesti kahtles, et see selts, kui ta asu
tatud saab, siis maga raskeid päian elab.

Nõnda mõteldes ja arutades jõudis nädal lõ
pule ja laupaew- oma rnaba peale-lõunaga tuli 
kätte, kus Madaras kihelkonna hingekarjase jutule 
tahtis minna, et tema mõtteid kuulda saada ja 
teda seltsi tegewusele Ülesse äratada ja paluda. 
3ürisfon naeris teda ja foomis, et ta niisugust ru
malust mitte ei LeekL, aga Madaras armas, et 
PareM on kõik asju targu ja pikalt ajada. Mada
ras läks. i

Mudila kirikherra Rümpler oli mana mees, 
kes enam! kui kolmkümmend aastat rahuga oma 
Viigipuu all oli istunud, korralikult jutulused kiri
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kus ära pidanud, surnud nlatnud ja lapsed ristinud, 
muidugi teada, enne köstri, pärast aga tema abi
liste abil ja kõrge muu asja sisse ei seganud ennast 
üümpler naljalt mitte. Uuemal ajal oli hakkanud 
ta ka kantslist kurja ja päha aja üle kära tõstma, 
nooremiaid inimesi, ajalehti ja kirjamehi põrgule 
roaks pakkuma, aga 'see ei tulnud sugugi mitte 
tema südamest, sest polnud tema kihelkonnas aja
lehti ega <ka nooremaid Nii palju, et see tema 
rähulikku mett oleks natukenegi narmendama pan> 

чшЬ. Niisugune kombluse käsn mvi shmamm, nagu 
ta ise armastas rääkida, polnud, 3umal tänatud, 
tema karja meel puudutanud.

Selle juurde läks nüüd Madaras kõige enne. 
Mana, hall, küüru majunud mees mõõtis noore 
kihelkonna kooliõpetaja lahkesti mustu.

„Noh, mu Heinrich?" küsis ta manal moel, 
kus juures ta iialgi oma koguduse liikmetele „teie" 
sõna ei tarmitanud; „mir siis sinul, mu armas, 
head on rääkida?" .

„head ei ühtigi!" mustus Madaras head nägu 
tehes, „aga mul on teilt mõne asju üle nõu küsida

Nirikherra urmas, et see kooli kohtu käib ja 
küsis: „Kuidas siis teile meie kool ka meeldib?"

Madaral oli halb meel, et ta kahe oma asja 
mulju ei toonud, nüüd oli raske jälle uuesti juttu 
seltsi asutamise peale miin.
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Eks ta lälhe ka, aga lapsed on ikka natukene
rumalad!" wastas noormees.

KiriKherra tegi pisut naeruse näo, aga siis jälle 
oma endist tõsidust tagasi saades ütles ta: „Kütt 
nad targaks saawad, kui nad aga koolis käiwaö; 
nüüd on ju meil kaks noort meest kõmasti töös 
ja kui nende käes asi ei edene, siis ei tea ka, mis 
tcha." Juttu nagu enam1 Madara isiku proomimiseks 
t^hes küsis ta: „Kas teie olete nüüd köstri esi
mene mõi teine abiline? Kuidas teie endid ametli
kult kutsute?"

Madaras läks näost punaseks, naeratas ja 
aastas: „Ta on ju üks-ta-kõik, aga nagu inspektor 
Kirjutas, olla mina, ehk küll aastate poolest noorem, 
aga kui seminari haridusega, esimene abiline!"

KiriKherra tegi Ülitõsise näo ja urises: ,,ž)m!"
Selles kõri hääles kõlas aga Madarale nagu 

pilkamine. Madaras Täks näost meel punasemaks 
ja mustas: „See on nüüd ju ükskõik, kes esimene, 
kes teine, aga maailmas on ta kord nõnda, 
et kes suurema haridusega, sellel on juba iseenesest 
mõista suuremad eesõigused ja et selle käest ka 
rohkem /nõutakse. See On kord nõnda!"

Ta sai ise aru, et ta oma seletusega luhta 
läks, aga see tuli nii iseenesest, et selle roastu ta ka 
panna ei saMud.

„Kui Juur on steie palk?" küsis kirikherra, 
ehk ta küll esimesel korral, kui Madaras ea« 

10
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naist .efitel^iios oli käinud, sellest temale oli rää
kinud. ( i

„Jah," wastais Madaras, „palk, 150 rubla \a 
prii söök, on KÄI natukene pisukene. (DIgn nüüd 
wallakoolmeistritega kuidas lugu on, aga meie oleme 
ikka suurema ^haridusega sa mitte enam koolmeist
rid, waid ikka kooliõpetajad, „Lehrer", aga mitte 
„Sdjulmieister"! Ega ma ka siia ei oMüs tulnud, 
mul oli parem koht kusagil saadawal, aga 
mul oli >hea tuttaw ja see oli siinse herra Arni
kaga tuttaw ja nii sain ma sõprade teel siia. Яда 
ma wõin ju ,tulewcil aastpl teise koha salle saada!"

„IjtmJ, hm!" urises Rümpler jälle p ilk a - 
wall, „see oleks meile wäga Kähju, kui ühe 
niisuguse tubli jõu kaotaksime. Яда meil on siin 
wäga palju teha. Ma irääkisin hiljuti köstriga: 
meie tahame üle kihelkonna piiblitunnid sisse sää- 
dida, nii igasse suuremasse Külasse kogume kokku, 
ja kui teie, noored mehed, selleks meile wauadele 
abiks taihate olla, siis oleks see wäga tänurväärt 
asi!" i

Madaras nägi kähjatsedes, et tema seltsi osi 
ikka kaugemale ja kaugemale läheb.

Ta jaatas’. i
„По, roaata, noor sõber," naeris Rümpler pun

nitult, „see on wägä lõbus ! Teie awitate wanal 
köstril laulda ja siis rvõime ilusa jumala-teenistuse 
niisugustel Kord^adÄ ära pidada!.
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Madaral oli tuline Häbi kohe piiblitundide jä
rele seltsidega peale halkata, aga nagu iräha, katsus 
kiriKherra just nagu meelega juttu teisal^ pidada.

„За meie peame Ka hdolega tööd tegema/ 
seletas KiriKherra edasi. „Nüüdse aja päewad on 
wäga rasked. Rahwal on wäga palju prii aega, ja 
kurjus tikub üle käte!"

KirMherra peatas. Nüüd armas Madaras pa
raja aja olewat oma asjaga ette astuda.

„Nga mis arwab õpetaja lherra seltsi-elust?" . 
küsis Madaras. „Zee on ka wäga 'hea inimeste 
waimu walgustamine." =

Ta jäi wait. Nümpler waatas alt Kulmu noore
mehe otsa, nagu ei saanud ta ^küsimisest Õieti aru. 
Nii näitas see ka olewat.

„Mis sa, mu armas Heinrich, kõnelesid?" kü
sis ta tõsiselt.

„Ma nimetasin õpetajalherrale," hakkas Ma
daras peale, „et see oleks ka wäga hea, kui 
meie siia Mudilasse, Kui teil selle wastu midagi 
ei ole, ühe kooskäimise seltsi saaksime!"

Nüüd oli KiriKherra aru saanud.
„Mis?!" küsis ta pikalt. „Nus?! Mudi

lasse?!... Ja mis selts see, peab olema?!"
NiriKherra läks ülitõsiseks. Mitu korda las

kis ta kõrist ,,'hm!" kuuldawale, nagu kutsuks La 
enese seest midagi mälja, ja jäi ootama.

„(Et ma muidu nii räägin," seletas Madaras 
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sõnu otsröes, „ma olen küll siinpool roõõras ja 
üsna noor, aga. m>a olen fea nii mõndagi näinud. 
Läisin Wljuti feufaigil warrul ja nägin, et siin
sed inimesed wäga madalal hariduse järjel on. 
Koolid teemaid küll oma töö, kirik söödab nende 
hinge suremata toiduga, aga neil puudub jiisgi 
meel ük!s wõigustaja, mis nende silmaringi laien
daks, nende jõudu paremate asjade peale juhiks. 
Neil puuduwad seltsid, kus noored ja wanad lõbu
salt koos käiksid oma aega kasulikult mööda saat
mas, lugemas, õppimas ja oma kombeid ja mõtle
mise m ii sa peenend am as!"

Nümpleri nägu oli enam kui tõsine: meelepaha, 
sala miha täitis ta hinge. Ta jäi Madara otsa ikka 
meel altkulmu maatama, nagu uuriks ta noore
mehe südant.

„Ma näen, armas Heinrich," hakkgs ta peale, 
„et mu ees noormees seisab, kellel pea kõiksugu 
uusi mõtteid täis, püüdmine rähmale midagi 
anda on mäga hea, aga... ma ütlen — aga! Ma 
ütlen sulle kui oma noorele sõbrale: jätke see asi 
maha!" -

Madaras maatas mana inimese otsa ahastama 
pilguga, tähtis talle midagi mast ata, aga muna
kene ei lasknud seda mitte sündida, maid rääkis:

„ttrge pange sugugi imeks, et ma nõnda kõ
nelen. praegusel! ajal kirjutatakse sellest mäga palju 
— ja ma usun, kui sina ka kirjutada mõistaksid, 
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siis leiaksime meie warsti mõne sõnumi ajalehest, 
et meie ätksamaõ pojad tahawad siia seltsi! asutada, 
aga tuttawalt poolt ollakse sellele roostu! Nõnda 
nad kirjutawad, aga selle juures jätarvad nad Aesse 
tähendamata, et sellel roastupanekul ka oma põh
jused on. Ka minul on omalajal niisugused mõt
ted olnud, aga ma olen need mõtted mckha jätnud!"

Ta läks nooremeihe juurde, koputas õla pihta, 
istus tema ette toolile, toetas teise käega noore
mehe põlrve peole ja ütles: „Ärge imestage sugugi! 
Ma olen roana inimene ja olen selle asa fees' ka 
midagi näinud ja kõrroa taha kirjutanud!"

Ta laskis nooremehe põlrve lahti ja pani teise 
käe oma põlrve otsa, kuna ta- teisega seinale näi
tas. „Ma ütlen: kõik niisugused asutused on paha- 
asi!" Madaras tähtis midagi roastata, aga kõneleja 
ei lasknud seda sündida.

„Dodake, oodake!" hoiatas ta teist, „pidage, 
pidage! Ma tähan sulle aga põhjalikult seletada. 
Nemad räägirvad: nad roalgustawad rähwast! See 
on paljas sõnakõlks. Neist kõnelapikestest ja laulu
salmidest ei saa inimene omale iialgi kindlat ilma- 
waadet, ilma milleta kreegi mõtleja elada ei saa! 
Nad arroarvad, et see on pahwawalgustus, Kui kreegi 
talupoeg enam1 mõisniku ees mütsi inäha ei roota, 
chk joobnud peaga mõne suuremaga tee peal hobus
tega roõitu ajab, ehk KiriKherra eest-uksest Kalossi
dega sisse tormab, põllumeeste seltsides NrõnÄe suu- 
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temale metyele wastu haugub... nad .arwawad, et 
see on roalgustatuö mees, ise oma jalal seisew 
mees!? Ei sõber! See ei ole weel mitte miõagi 
peale tooruse! See on rumla® toorus! Ja kes on 
seda miete rahwa seas kiastoatanud? Seltsid! Kuula, 
mu noor sõber, ma seletan selle asja ära. Hab 
kaimab seltsides, kuulervad seal kõnesid! Hiis kõ
ned need pearoad olema, mis teie neile peate? 
WaimtiHkka kõnesid kuuleroad nad kirikust, ja pü
hakirja seletust teie nendele anda ei mõista. Teie 
peate seal ilmal ikka kõnesid. Hiis asjast? Jlmast ja 
maast ja kõiksugusest pudupadu asjast ilma mingi
suguse karvata,' ilma mingisuguse järjeta! Inime
sed kuulewad aga hea meelega- Teie räägite neile 
korra kuust, korra päikesest, inimese kehast ja selle 
ehitusest, teie räägite maakera rvanadu.sest, ini
mese saamisest ja nõnda edasi! Küsime nüüd: mis 
on inimesed saanud? Nad ei ole midagi saanud! 
Nad on kaotanud! Nad on hirmus palju kaota
nud. Enne oli nende ilmarvaade luulelikkuões une
nägudes, iWises loojas, keda nad taerva tähtedest 
nägid rvastu rvaatawat, jõe mulinas kuulrvat, tuule 
hoos ja rvihma piisas ning töikerkaares tund- 
wat — — ja nüüd on fee korraga lõhutud, ja 
kui mitte lõhatud, sjis on tolle ometi praod sisse 
löödud ja neist pragudest woolab see soe mahl, mis 
nende hingesid kosutab, rvälja, ja süda jääb tüh
jaks, tühjaks! Mis annate neile, kui teie nende 
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lootused, mõtte roarju-ckujutused neilt wõtcrte? Kallis 
Heinrich, mis tuleb asemeA, mis pakute neile? 
Oma enese südame tüWust! Teil ei ole fu .midagi 
anda, mis niisugust inimest inimeseks jälle teeb! 
Ma ei ole fuuremia hariduse wastu. Ei, kogunisti 
mitte. Ma olen haridusesõber. Яда hari
dus peab järk järgult minema, peab feinbjat sammu 
astume, amült siis toob ta õiget lkasu. Sellepärast 
peame llindla wahe tegema nende kolme küsimuse 
wahel: kellele, mida, millal? ID ajata nende nägude 
peale, kellele teie seda tahate pakkuda, kas sa 
loed sealt midagi? Vaata, kuidas nad kirikus 
istuwad, tuhmid, ilma eluta näod, nagu muu
miad on nad seal. Mul tuleb wahel jutluses, kui 
ma ülemalt nende peale roaatan, meelde, nagu olek
sin ma surma riigis. Ehk pane tähele, kuidas 
eite taati teineteise kõrmal kirikusse sõidamäd. Utul 
tuleb igakord wärin peale, kui ma seda kõik näen. 
Ettepoole pisut majunnd, nii istuwab nad seal, 
rvagusi, ilma kõnelemata, iluta tundeta, nagu sa
rvist tehtud ehk 'puust nikerdatud. Saamad nad ki
riku juurde, siis ronimad nad mankrist nagu haiged 
mälja: meerand tund kulub neile selle ronimise 
kallal ära, meerand tund siputab eit oma seelikut 

kohemili, säeb rätikut, kuna taat hobust katsub, 
teda silub ja patsutab, — ja siis liigumad nad Kiri
kusse — — ja jäämai) hiljaks, hiljaks jäämad 
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nad! Ning kirikus nutab eit, ja taat magab, sest 
et mehel ei kõlba nutta!.

Madaras kuulas rmiekspannes seda jutlust. Ta 
ei olnud iialgi uskunud, et Rilmlpkr niiwiisi rää
kida mõistis.

,,3a nüüd" — rääkis kirikherra edasi, „ja sel
lele rahwale tahate seda pakkuda, mida meie oma 
naistelegi ei räägi. (Dina prouale ei räägi ma ka 
Mitte seda, mis teie rahwale tahate pakkuda! Mis 
peawad nad sellega tegema? Nuhu peawad nad selle 
panema? — Selle hariduse jahi Üle olen ma palju 
Mõtelnud ja otsusele tulnud: ei ole seda rahwale 
mitte tannis! Mis seal imeks panna?! Sellessamas 
mõttes on ka teie oma koolitatud liha ja meri! 
Kas teil puudub koolitatud mehi?! Teil on neid küll 
ja küll. Terwed maakonnad on teil neid täis! Mis 
nad pakuwad rahwale? Enne, kui nende nokad kol
lased olid, kirjutasid nad ka ^haridusest, nende suude 
nurgad mahutasid hariduse kiitmise kobrust! Üks 
kirjutas looduseloost, teine ajaloo sh kolm as rehken
dusest, nelj as wnsikash wiies põllutöö jt Hga, kui 
nad nägid, et see neile magajatele paha teeb, siis 
pöörasid nad nobedasti oma sihi, jä nad kirjutawad 
ainult seda, mis neid wõib patust lunastada. Nüüd 
kirjutab see, kes rehkendas, Eedeni tuletikkudest ja 
paradiisi wärawapulkädest ja sellest, missugune hääl 
oli piileami eeslil, õhk ka sellest, mis suur on see. 
fees on seitse ja kolm rneerandit. 3a teine annab 
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roiiekopitzulisi raamatuid wälja, mÄle ndmed on: 
„Issand siin ja MaRus seal." „Kos pean mõõgaga 
sisse lööma" ja ,,põruta, noorwend, paradiisi trum
mi!" Kas sa mõistad seda, armas Heinrich, 'kas sa 
mõistad seda? §ee salaasi on suur! Seda teewad 
vraegu mehed, kes ülikooli hariduse on saanud oma 
armsale rahwale, kes neid oma kukil kannab- 
kes neid, kui Kebeka seal kaewu ääres Llieeseri 
kaamelid jaoõab. Wõta sellest õpetust, armas Hein
rich, mis rahwa rahule tarwis läheb!.

Kümpler puhkas.
..Nüüd aga tuleb seal mõni wallakoolmeister, 

mõni poisikene, ja kirjutab ka ja pilkab ja naerab 
neid jumalamehi 'kui koer aia tagant ja näitab oma 
paljaid hambaid- ja nüüd on neil ka mõni leht, 
mis turutrummi ajab haridusest ja nAuft!.. Gh, 
mu waene rähwas ! Missuguste kiskjate kätte oled 
sa ennast wiskanud, ja need ei näe, mis nad tee
mad !"

Hurmalt kõneles ta siis edasi: „Tks tõstab 
küll kä oma moraalilist kooti õige rahwa wähl 
UTooria mäel, aga neid pooleharidusega poisikesi ei 
jõua ta weel mitte waikseks nottida.. . aga see on 
ikka nende poolküpse poisikeste mood!"

Kõneleja ohkas ja pühkis otfaefijt. Ta näis wä- 
linud olewat, aga silmist wälkus weel noorusetuli, 
tuli, mis weel wõis sütitada ja weel mõndagi selle 
tee peale saata, mida kõneleja soowis.
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Madaras oli tÄhel-eipannes pealt kuula
nud. Ta pani imdks, ntffcs Rümpler temale just 
seda pidi feõnelemJa, ta ei mõtelnud ju mitte teisiti.

Kui kirMherra peatas, mastas ta: ,,ilustatud 
õpetaja! See on nii kui Iminu südamest wälja ütel
dud, ma ei ole seda mitte teisiti mõtelnud. Ma 
olen Küll noor, aga seda usu^ Ma kindlasti, et mitte 
iga asja ei woi inimestele pakkuda, ja komblus- 
alusest pean ma kõige rohkem lugu. Sust selle
poolest tahaksin mina oma pisukese jõuga teile, 
aus õpetaja, appi tulla ja teie käest abi paluda. 
Ma olen siin natukene ümber waatanud ja mulle 
paistab paljugi silma, mis rahwa jõudu ei tõsta. 
Meie elame raskeil aeg^adel, nimelt usu ja rahwa 
elus. Sellepärast peame rahwa jõu kogumiseks ja 
tõstmisõks tööd teha püüdma ja tema kõlblist, ihu
list ja waralist wõimet suurendama ehk kaswa
tama!"

„Millega mõtlete seda teha?" küsis Rümpler 
uudishimulikult. „Reed on ilusad lendsõnad, mille 
taga muud ei ole, kui selle ütleja enese lapselik 
arusaamine elust. Kas sa wõid mulle ütelda, mis 
on ihulise ja waralise wõime suurendamine kõlblisel 
alusel', rahwa jõu kogumine, tema tõstmine — 
ma annan, et sa isegi 'sellest <aru ei jaksa saada,, 
mihta mitte!"

Madaras läks üleni näost punaseks, isegi 
horma lestad Sogasid.
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„Kagu näituseks," ütles ta, „siin juuakse maga 
palju, aetakse pidude peal KUmatumat nalja! Siin 
peafcs Karskuse mõte edenema, komblus tõstetud 
saama!"

„Шу, sa mõtled wist karskuse seltsi peale?" 
küsis Rümpler.

„Seda KM!"
lVanaherra naeris.
„Ka see on ilus asi iseeneses, aga ka sellest 

ei ole inimestel kasu, nad saamad wiltustele mõte
tele aetud. Teie ajate karskust ja sõimate kauple
mist ja kauplejaid. Teie segate aimed, mis segada 
ei anna. Mis süüd on kõrtsipidajatel sellest, kui 
teie arvalikult endid joobnuks joote? 3a mis süüd 
on neil kaubaasutustel? Teie üritate seal, kus 
rahu tarmis läheb, ja teete sinna tuld, kus maja 
kustutada, mett peale rnälada. Teie segate siin õi
guse ja kombluse ära ja toote mõlematele kahju, 
nagu teie üleüldsi oma asjaajamises enam koyju 
kui kasu toote. Nagu, teie mängite seal näitemänga. 
Teie näitemängud on kõik balagani tükid, ilma 
elu, ilma aateta, ilma sihita, ainus siht on seal 
ehk see, et naeruga kõhu musklid harjutada. Nen
dega aga tahate teie komblust tõsta, rähmast mal- 
gustada. Teie mõõrutate sellega rähma õigest mait
sest nii rumalasti ära, et seda keegi enam paran
dada ei jõua. Isegi teie oma lehed panemad imeks, 
miks inimesed seal naeramäö, kus nutma peaks-.
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Kes on rahwa,nii kangele wimub? Peie oma selt- 
$ib omtt balaganibe^a!... Teie tantsite seal... Jah, 
tantsige! Tants ei ole Aurabist, Irn Daawet kepsles, 
kui ta jum>alalaegnst laskis tuua. Hga teie külrvats 
füs tema ätil i kult tantsu selle rahwa sekka, kes oma 
«hariduse järele weel mitte sellel astmel ei ole, et ta 
oma kursi himusid jõuaks taltsutada. 3a siis miuu= 
turvad teie tantsupidud orgiateks, kiida Badms toime 
paneb!"

3a jälle läks rääkija hääl kurwaks.
,,K7ui on sellest kõigest roaga kahju!" rääkis 

ta, „ja sellepärast, armas Madaras, kui sul sellest 
rähmast ka hale meel on, siis jäta niisugused asjad 
sootumaks mäha!"

Ta peatas ja nxaatas ^nooremehe otsa.
Madaras oli nagu pilwist alla langenud. Nii 

isesugune ja ootamata oli kõne temale. See kõlas 
nagu mõne munga noomituse kõne, mille sekka 
armastuse laula on põimitud.

„Teie mõtted, aus õpetaja," hakkas Mada
ras peale, „on toaga õiged ja täis armastust 
rähma roastu, aga ühe asja peale tahaksin ma 
teie tähelpanu pöörata!"

„Nääkige, rääkige!" julgustas waimulik.
„Ürge artoake mitte, et ma kõige selle xoastu 

olen, mis teie rääkisite, aga igal priil inimesel 
jääb roaba aega järele, seda prii aega ja prii 
jõudu........ " - .
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„Peab palwe ja paastamisega mööda saatma!" 
hüüdis Rümpler Madara 'kõne wahele. „pea seda, 
noor sõber, alati meeles, mis meie usuisa Lutherns 
ütleb: „Liht inimese hinge õnnistuseks läheb raske 
töö tarwis!" ja seda 'pean ma niikaua õigeks, kui 
ta harimata ehk poolharitud on!"

„Яда, austatud õpetaja," rääkis Madaras, 
„meie peame neid harima ja rvalgustama!"

herra Rümpler hakkas wäga magusasti 
naetma.

„RH, teie tahate neid talupoissa, kes nüüd 
seal tüdruknid worstitamad- kes suurte pikasäär- 
tega saabastega, wandusega piip suus, lõõtsapill 
kaenlas, mööda külasid hulguwad, teie tahate neid 
walgustada, et nad oma südames haritud saaksid?! 
Tühi töö ja maimu rnäsitamine! häda, nälg, 12 
last ja haige naine sängis ning omal jooksja sel
jas, ristluud kanged ja malli jalgades — maata, 
see teeb nad mõistlikkudeks, ajab neid pisut ka 
mõtlema, aga mitte teie seltsid ega keegi muu!"

„Яда langenutele tõstjaks ja nõrkadele toeks 
tahame meie olla!" sõnas Madaras üsna meelt- 
heitrnalt.

„Mu armas Heinrich!" hüüdis Rümpler ja 
tõusis püsti. „Sina, mu armas, tunned elu nagu 
noor kanapoeg, kes munast on alles rnälja tul
nud. Temale on ka ilM rebukarmn kollane nagu 
ta ise on. Sa kuuled koleeast ja -armad seal hai
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guse süüdlase olervat, aga Ganges ja Vramabutra 
aj arvad oina rovoga ilma takistamüta ük maa
ilma, sa näed tulekahju ja arwad tiku süüdlase 
oleroat! Sa oled alles noor, mõtle selle üle ;fyästi 
järele ja küsi Hritika käest nõu ja jäta see asi üsna 
tegemata!"

Ta andis nooremehele käe ja jättis ta juma
laga. Rümipleri roiimased sõnad üritasid Madarat 
maga. Ta mõtles roastata, aga ei tihkanud seda 
teha. Ta kummardas sügawasti ja astus rnälja.

12.

Madara meel oli nukker. Niisugust pikka 
jutlust ei lootnud ta mitte Kuulda saada. DD limane 
kui sõna ei olnud temale meelde jäänud, siiski 
selle mõju oli tema hingesse wao jätnud. Ma
daras tundis, et siin temaga kiusu aeti. Rääkis 
ta oma nõust köstriga, siis oli see roastu, rääkis 
ta Iürissoniga, siis ajas see omia tarka juttu, aga 
tarka nõu ei mõistnud ta mitte anda, ja nüüd rveel 
roana Rümpler! Sellega oli ta rvanaparajaga kohku 
juhtunud. See korutas nii palju ette, et Mada
ras üsna ohkas.

R да mida enam ta selle üle järele mõtles, 
seda enam; sai ta Üritatud.

,,<Dn see aga maa ja! nurk!" armas ta 
iseeneses. ,,pagan teab ka, missuguste inimestega 
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eluajal tegemist d tule teha! 3a niisugused taha- 
wad weel teisi juhatada, teistele teeb näidata!"

Mida rohkem ta Udarviisi arutas ja wõrbtes, 
seda enckm selgus tema maimu ette tema roana 
tuttaro pilt, kuidas ta ometi seltsi asutab, seltsis 

« tööd teeb, kui ka enesele maenlasi kogub, siisgi 
nad wiimaks ära rvõidab ja enesest sunnib lugu 
pidama — ja ta jäi iseenesega rahule.

Ta oli Mudilasse jõudnud. Siin oli tee porine 
ja pidi hoolega enese ette maatolma, nii et käi
guga rohkem tegu oli, kui oma üritatud mõtetega.

Pag arimäjast mööda minnes nägi ta emanda 
ukse peal seisroat. Käi tas, nagu oleks Maasika 
emandal toas soe olnud ja nüüd tDärs&e õhü kätte 
tulnud, et seal pisut lalhutada.

Madaras teretas aupaklikult. Ha nägu Ms 
rõõmsale naerule.

„Ometi ükskord ka jälle meie poole!" hüüdis 
Maasika emand. .

Madaral ei olnudgi esialgu mõtet pagari poole 
sisse astuda, aga nüüd ei tihkanud ta mööda minna.

Ta pooris sisse.
Väikene majakene oli ka tõesti soe, mis Ma

darale pisut Dämlmastato näis olemat, mis aga 
©arsti üsna koduseks muutus, sest Maasika emand 
oli Madarale ülilahke.

3mtestabes pidi Madaras selle naisterahwa ilu 
waatlema. Midagi meelitawat, meeldiwat, külge- 
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tõmba wat oli seller naisterahvas. Tahtmata pidi 
Madaras foowima, et neiu Kaastke niisugune olelfes, 
siis oleks ta neiu eest tulest ja weest läbi läinud.

Maasika olek oli nii sõbralik, et Madaras 
noorele naisele oma juhtumist kirikherra Rümpleri 
juures rääkima Ihakkas.

Maasika emand kuulas tähelepanuga noore
mehe juttu. Ta paled wõtsid weel enam roosama 
karwa, kusjuures ta waade kurwaks läks.

„Ягде pahandage midagi!" trööstis Maasika 
emand, „siin ei ole midagi pahandada! Clu on 
juba kord wõitlus, ja kes wõidelda ei taha ja iga 
pisukese pahanduse juures kohe hoigama hakkab, 
see on alles wäga noor. Mina olen elus palju Kan
natanud, aga waadake, ikka elan weel!"

„GH, mis teie nüüd muidu elu üle nurisete," 
wastas Madaras. „Teie elate nagu pisukeses pa
radiisis." Ta näitas pisukese, ilusti ära ehitud 
pisut toredust awalöawa toakese peale, mille seinu 
kenad pildid kaunistasid, Kus ilusad majariistad 
sees olid, kus kõik üsna kena, KAgetõmbaw, meel- 
diw näis olewat.

Maasika emand waatas küsides Madara otsa, 
nagu tahäks ta nöörimeest proowile wõtta. Ma
daras tundis naisterahwa pilku enese peale mõ
ju wat. Ta tundis, kuidas ta oma tahtmise selle 
inimese oma alla peab andma, et sellel naiste-
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rahwal tema kohta rohkem mõju on kui kellegi! 
teisel. £

„Miõa seeWkk awitab?" wastais Maasik. ,,3ni= 
mene ei ela tubadele oga mitte iV&snes tu
bades, waid tõsine iniM!ene soowib rdhkem! Kas 
teie seda ei mõista?!"

Maasilka emand rvaatas endise pilguga Ma
dara otsa.

Madarale oli see küsimine, see maade, see 
kaebamine ■ imelik. See oli nagu midagi kiusa- 
roat, nagu midagi salalikku, meelitawat. Talle 
paistis, nagu tahaks Maasika emand meelega teda 
üritada, Meelega teda enesega kuhugile kiskuda. 
Madarale paistis Maasika emünd kirgiise naiste - 
rahwana, kes mitte mõistuse, maid tujude järele 
elab, Kelle iludus teistele antult kiusatuseks. Ta 
mäletas meel juttu, mida nad teel olid aja
nud, ja seal oli emand teisiti kõnelenud.

„Kas on ülouldsi mõnd inimest," Küsis Ma
daras naeratades, „Kes enese täiesti rahuliku, õn
neliku tunneb olewat?"

Maasika emand maatas niisama kurb-tõsiselt 
nooremehe otsa.

,,GH, need on wanad äramäletsetud õhkami
sed ja kaebamised, mabandused ja ttöostimised! See 
on see ära Mädanenud ja idealiseeritud ja tröösti
tud kurbmeel!" taastas emand ja istus sohwale. 
„Sellepärast, et keegi, nagu teie ütlete, end õnne

lt 
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likuira ei tunne, sellepärast pean mina ka enese 
trööstituna annamai Яда fees keelab mind seda 
enesest ära heitma, mis mulle roastife, ja mabalt 
elama?! Kes?"

Ta toaatas nooremehe otsa ja Madaras mär
kas. et naise ilusas roaates palju iorfearoat wälja- 
feutjet peitus.

Madaras tundis, et Maasika emand teda nagu 
meelega ifeka kaugemale ja kaugemale tähtis tniia, 
teda nagu salaja feuhugile kutsus, kuhu ta aga 
minna ei tahtnud, sest et see koht juba teise pä
ralt oli, kes temale kallis, armas.

3a et ilusale kiusajale midagi tõsist mastata, 
ütles ta:

Selleks on palju keelajaid. Inimene peab 
ka mõistust wahel tähele panema ja elu. Kui 
meie igakord oma tahtmise ja kire järele lohnen= 
darne, siis ei saa meie kaugele! Яда," ütles 
ta juttu teisale pöördes, „jätame niisugused jutud 
pooleli, see ei too kellegile kasu. Яда andke mulle 
parem head nõu, mis teie sellest asjast annate, mis 
meil herra Rümpler iga ees oli!"

„Seal ta nüüd on!" tnastas Maasik. „Kui 
meie niisuguste küsimuste kallale ajume, mis iga
ühele päewaselged peaksid olema, siis hüppate teie 
konnale ja tahate asju toimetada, mis alles siis 
wõib seletatud saada, kui esimesed mastatuö on. 
Яда niisugune Mängimine on just praegune elu!"
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Maasika emanda nägu .läks naerule, nagu 
kahjatseks ta DTaöarat. Maäaros tundis enese agu 
nagu Eedeni aias olewat, Riis madu teda auna 
meelitab wõtma. Ta et tahtnud juttu enam sel
les mõttes edasi ajada, et aga Maasika emand 
mängust nimetas, siis tuletas see noarelemdhele 
emanda mängimist meelde.

„Kuulge, proua MaasLK," palus ta, „mängige 
tõesti midagi! See on nii ilus !"

Maasika emand ohkas sügawasti ja täitis 
nooremchie palwet.

Sohwa nurfea oli ta seljakili laskunud ,ja 
mängis.

Sohwa kõrwal leentoolis istus Madaras ja 
pani Maasika emandat tähele, kuulas tema mängu. 
Яда esiotsa tundis Madaras emanda kujust roh
kem^ rahulolemist kui mängus. Noor naisterah- 
was luuletas mänguriistal, sealt magusaid aKKorda 
wälja meelitades. 3uba hakkas noormees jälle neid 
salalikka hääli kuulma, miS ta köstri juures esi
mesel õhtul! oli kuulnud, mis teda kaugele, kau
gele tundmata maale kutsusid, tema hinge sala- 
ihaga täitsid ja teda sidusid selle mängija külge, 
ilma et ta seda oleks tahtnud. Tema tundis, kui
das need hääled ühes selle ilusa inimesega tema 
meeled mangi rnõtsid, kuidas see sügaw kassikeel 
teda nagu enese juurde kutsus, kuidas hääl nii 
lai, määratu oli, nii ilma ääreta, nagu soorniks 
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ta, et keegi tuleks ja tema enese tligemate kätei 
waihele tõmbaks ja tema kokku, kokku pitsituks; 
ta tundis, Kuidas need Maled naise sõrmede all 
mürisesid, naigu oMs neil külm, nagu sooroiksid 
nad, et neid keegi ihtella inimene oma jüdame kuu
maga soojendalktz. Ikka enam ja enam mõjus mäng 
nooremehe peale: ta tundis, kuidas keegi teda selle 
mängija poole kisub, kichu ta aga ometi minna ei 
tohi. Яда ikka nurisesid keeled, ikka kutsusid nad, 
rkka Meelitasid nad, nii et noormees silmi ära- 
vöörmktult mängija otsa maatas ja waatas, nagu 
palüks ta, et see mitte enam ei mängiks, kuid 
ometi oli see armas, nii armas, et ta selle eest 
selle naise mustjaid juukseid pattaks, tema palede? 
om'a waadet ikka kauem Viibida laseks.

Madaras tundis selgesti, et ta praegu ühe uue 
elu äärel seisab, mis selle koguni teisale juhib, 
kuhu ta mitte minna ei tohtinud, ja ennast sellest 
eemale kiskudes sai ta enese De wõidu, tõusis too
lilt ning! hakkas rahutumalt edasitagasi käima.

Emand oli ka Madara rahutust tähele pan
nud, jättis mängu katki ja küsis:

„Mis teil on, herra Madaras?"
„Ma ei saa ikka rahu," rääkis noormees, 

„igakord, kui Ma kõige selle üle mõtlema hak
kan, kuidas siin seltskondlikku elu istutada, jirs 
kaob mu rahu! Kui ilusasti teie praegu mängite! 
Teie Võiksite Mökes seltsis ette astuda, 
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meie oleksime kõik selle Ae rõõmsad, aga nüüd 
istume ja kopneme, nagu teie kord nimetasite. 
Ütelge, untsi tdha? Kes on mees, kes abi tooks?"

Em an d mõtl es.
,,Ainukene meed, kes aidata ehk tahaks ja 

wÄks," ütles ta pikalt, „on mõisa baron. Ta on 
küll weider isik, aga tema tahab wahel niisugust 
asja, peale selle on ta Kümtpleriga wihane: kui 
teie temale selle mõtteid awaldaksite, sits on ta 
otsekohe wastu! Katsuge seal oma õnne!"

Madaral oli sellest roaga hea meel, ta lubas 
nimelt sinna minna.

Emandat aupakliknlt jumalaga jättes läks 
Madaras kõju.

Niipalju ei olnud Madaral enesega iialgi enne 
tegu olnud, kui sellel nädalal. Ta mõtted ^käisid ringi 
nagu ratta kodarad. Neiu Kaasike, Maasika emand, 
herra Nümpler, uue seltsi asutamine — need olid 
pildid, mis kirjus panoraamas nagu kmemato- 
grafi nobedad kujutused, ülikiiresti tema maimu 
eest läbi lippasid, ilma et ta aega oleks saanud 
kõike seda korraldada.

Ta tundis neiu Kaasikese wastu tõsist lugu
pidamist. Aga see lugupidamine ei olnud mitte 
niisugune, mis Madarat oleks sundinud neidu kal
liks pidama. See tunne oli temas liig pealiskaudne. 
Ta õli matkanud, et neiu meelega teda enese poole 
ihaldas tõmmata, teda nagu enesele tahtis mõita,, 
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aga Madam süda oli tü^ahs saanud. Kuid iiisgt 
tahtis ta heameelega, et neiu Kaasiikre tema ligidal 
clefe, et ta temaga fatihs räükida... Яда selle sel
guseta, imeliku tundmuse ftkka segas end Maasika 
emand oma nõiduwa iludusega, oma arusaamata 
kõnega, oma kiusarv-eksitaroa muusikaga. Ka seda 
igatses Madaras naha, kuulda — kui keegi temale 
waba waliku oleks annud, siis kippus tema hing 
enam! Maasika kui Kaasikese poole. Яда seal tun
dis ta ära, missuguse häbi ta enese peale tõm
baks, kui ta teist teed hakkaks käima! Tema^ 
kes nii suure suuga rahlvaro-algustusest rääkis, kor
raga 'hablade juttude all: käib teise abieluõnne rik
kumas' tema, kes teistele eeskujuks, peab elama, 
elab ise nõnda, et selle nimetamiseks sõnagi ei ole.

Яда siisgi kiskus arusaamata naisterähwas 
teda enese poole. Ta tundis enese lahtiminema elu 
kuristiku ees seiswat, Kuhu teda nagu wägisi sisse 
kistakse, et teda hukata.

Яда ometi mõis ta sealt pääseda! Neiu Kaa
si ke armastas teda, feile üle oli ta julge. Ta mä
letas weel selgesti kirglist jooksu seente järele, 
heitlemist seene pärast, ta tundis neiu selja soojust 
meel oma rinna wastu... ta huultel põles weel 
praegu w-allatu suudlemine udusel heinamaal, ta 
meeles seisis tulek Koju, mil nad nii üksteise ligi
dal kõndides koju jõudsid... ja korraga seisis jälle 
tema silmade ees see teise mehe naine. Midagi n'i- 
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sugust oli selles inimeses, mis teda 'kuidagi une- 
tada ei lasknud, mis teda enese külge sidus, mi
dagi sellesarnast, mille jfefc inimene ise ära une- 
tades tahab uputada ja kui 'Ka teised selle üle peak
sid naerma, pilkama, sõimama, siis mõis kõike seda 
selle saatanliku magususe pärast wälja kannatada, 
ära anda. 3a kõige selle juures 'hoidis see naine 
pead uhkelt, osast teisi pilgates uhkelt ülemal!

,,3a mis on Kõige selle mängu lõpp?" küsis 
Madaras iseeneselt. „Lnese purustamine!"

Kga teinepool oli tee tasane, tulemilt rahulik, 
nimi aus.

Kuid siisgi selle teise tunde paistel tahtis ta 
ometi nagu margfi end soojendada laÄka. 5eda mõis 
ta nimelt süs, kui selts asutatud saab, Kus mabalt 
koos mõis käia.

Яда selts? Niis pidi s ellega peale 'hakatama?
Ta mõrdles 3ürissoni juttu Nümpleri kõnega.

Kui palju sarnadust ei olnud nendes! Mõlemad 
rauda mastu! Hiisi on selle põhjus? HtÄemil üks 
ja seesamane: inimesed ei ole selleks Küllalt küpsed. 
Üks ütleb: Li ole Emalik midagi teha, teine: 
Li tohi meel midagi teha.

Niisugused olid lNadara mõttekujutused.
Nga ka 3ürissonile sai tööd sellest, mis ta Ma

dara läbi Nümpleri poolt kuulis.
Ta oli teist ootanud. Ta oli armanud, et 

Nümpler ehk minnaks ometi nõusse heidab, aga 
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see oli otse roostu pönub. Iürisson otsis selleks põh
just ja armas leidmot. Madaras oli kui noor ini
mene kunagi, kes suuremale isMikule rnabadusele 
püüdis. Dli see wabadus hea ehlk paha, selle üle 
Madaras, nagu Iürisson armas, ei otsustanud. Яда 
praeguse seltskonna rnormid ei lubanud isiklikku 
wabadust hellel suurusel, nagu see Madarale meel
dis. Kirikherra Rümpler, kui ta ka selle üle ise 
just mõtelnud ei olnud, seisis rnabaduse püüdmisele 
mastu, et see, nimelt rnabadus, tema praegust seisu
korda nõrgestab ja teda seisukorrast ehk kukutab, 
kuhu ta oli saanud, kui inimeste seas ka niisama
sugune püüdmine ülesse atkoks, nagu Madaras 
seda enesele foomis. Kuiö Madara püüdmise mi isid 
olid Iürissoni meelest rnastikud. lsea meelega kum
mardas ta oma kaela mana köstri ees, ajas komb
lusest mahutornaid j utta, pidas rahwawalgus tust 
oma püüete kilbiks, kuid selle taga ei olnud muud 
midagi, kui püüe rnabamalt ja suurema neidude 
ringkonnaga läbikäimine ja kõige selle pärast pidi 
nii suurt 'tyoogu rnõetama! 5ee ajas tema naerma, 
hoopis targema leidis ta Rümpleri olernot. 8ee tun
dis tõesti midagi püssirohu suitsu haisu sarnast 
seltside osutamises.

,,Яда kui," armas Iürisson, „oga kui see asi 
tõesti selle läbi ligimale nihkub!? Mis siis on?"

To hakkas seda mõtet eneses ikka rohkem ja 
rohkem' kandma.



— 169 —

„Яда kui," naeris ta, .„aga km wana Uümp- 
leci kartused tõesti täide lähewad, sns on ju ometi 
midagi Ihead ära tehtud!"

„Яда ometi midagi niisugust on teie ette- 
rvöttes," seletas kord Sürisjon, „mis mitte just 
põlata ei ole. Ma olen selle iile natukene pead 
murdnud ja näen, et üks mõte on midagi määrt!"

Madaras tegi pilkama naeruse näo ja avastas 
poolrõõmsalt: „R'fyaa! Juba haikkab lumi snlama!"

„Lumesulamisest ei ole juttu," roastas 3ü- 
risson. „Kus lund pole olnud, seal teda Ka sulatada 
ei saa, aga roana Hümpleri jutt pani mu mõtlema

Madaras naeris.
„Seal pole midagi mõtelda, see on iga roana- 

meelse inimese jutt, see on dks teie oma wiigi- 
puust!* pilkas Madaras.

Jürisson jäi ülitõsiseks.
„Li, sõber! HJi on just ümberpöördud. Mitte 

minu mõtteline ei ole Rümpler, aga just teie ema 
гоапет roend on ta!" >

„Taga paremaks!" pahandas Madaras. „Kas 
mina see olen, kes seda räägib, et rcchwas nii 
kaugel roeel ei ole, et rähwale seda tarnais ei 
lähe?! Leie, teie ise olete need, keS kahekest 
seda ette j ahroataro!Od... See on see roana tuttav 
manameel, mina olen roabameelne!"

„Suur eksitus!" kinnitas Jürisjon. „Kõik see 
suur joru sellest roana- ja mabameelest on paljad 
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sõnad, mille taga muud ei ole, kui tühi kõla, 
ntmu meelest on asi mujal. Siin rvõideldakse seisu
korra ja seltside dhk seltskondade kasude parast. 
3a, just Rümpleri jutt ajas mul silmad lahti. 
Ära arroa, et tema haridust ei taha! Ka tema 
tahab seda. Hga ta teeb wahet „kellele" ja „mil
lal" wahel- Ta soowib ühele jaole rasket tööd, 
teisele aga töö juhatust. Ka teie omti mõtted ei 
lühe sellest lahku. Ka teie hooplete selle üle, et 
peab piiri teadmv, peab sammusid lugema, aga, 
ärge pange pahaks, kui ma tõtt ütlen: teie otike 
id vbv mp puwqüax эр|эиз»|1
hooli teie sugugi! Teie eesmärk on ka i s e, aga 
mitte teised! Kaete teie selles oma isiklikkude ka
sude kahju, siis põrkate niisama tagasi, nagu need 
rahlva-rvalgustajad, kes õpetuse-raamatute asemel 
rahwale palweraamatuid hakkasid kirjutamas Kas 
see siis manameel on, kui Keegi palub? Kir tölp 
ometi ei mõi keegi felgearuga inimene olla! Kas 
see siis manameel on, kui Rümpler päris õieti 
rahma raigu näeb ja neid parandada katfub. Hga 
ta parandab neid ainult niipalju, kui fee tema selts
konna kasudega kokku käib. Kiisamasugune olete 
'ka teie ise, Herra Madaras !"

„Ma ei saa sellest midagi aru!" pilkas Ma
daras.

„See just teie kahju on," kaebas naaber, „et 
teie sellest aru ei saa. Teie rääkisite seal joomifd 
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kahjust. Ka joomise mõstu on Rümpfer, aga na 
selle mustu, et kõrtside mustu Võideldakse. Kas 
saate aru, mis peenikeselt see kõlab: teie segate 
saaduse ja õiguse, kombluse ja nõnda edasi ära*  
Ta usub niisama ideaalselt palja wõi puhta aadete 
iseseiswa olemise ja tähenduse ja mõju sisse nagu 
teiegi. Ta usub, et rahwas peab mist kom^beliseks 
mõne Välimise maimu sissewalamise läbi saama 
nagu teiegi, nagu igaüks idealist, olgu ta mis
sugusest leerist taihes. Teie säete kombluse dog- 
mictfiö ülesse ja lasete neid pasunatega pulhuda, 
kord rusikaga kiwidesse peksta, kord seltsides kõ
nedes kuulda, aga jätate inimese kui niisuguse 
sootüks kõrmale. 3a selles mõttes olete teie, Rr- 
nifoas ja Rümpler kõik üks — kupatus!"

3ürrsfon oli jälle üritatud. Ta seisis keset tuba 
ja kõneles ja pahandas, miskas käsa, nagu ta
haks ta selle läbi teise peale rohkem^ mõjuda. 
Madaras seisis wagusi ja kuulas.

,,3umala pärast," naeris Madaras, ,,ma ct 
saa tõesti teie jutlusest aru. Ma näen ja kuulen, 
et teie midagi kusagilt raamatust olete lugenud, 
selle omaks Võtnud, aga tõepoolest, ma ei ole 
meel niisuguseid asju oma pihku saanud ja ise oma 
peast pean ma nii palju ütlema, et kõik see Vaid
lemine merd kusagile ei urn. Ma räägin selgesti: 
Mina — t ahan — Mudilasse — seltsi 
asutada ja küsin: Kas sa oled nõus?"
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„Ша ei ole teiega mitte sina-sõber!" wastes 
Iürisson.

„Siis tjdkfeame sina-sõpradeks!"
„Kellega? Kes?"
„Lks Madaras ja 3ürisfon!"
„Teiega?! Mitte iialgi! Meie teed lähewad 

nii kaugele lahku nagu kuu ja päike!"
Madaras läks näost punaseks. Ta wiha kerkis.
„Olgu siis, herra Sürisfon!" rääkis ta tagasi- 

hoidroalk „kas teie Joomi te ka seltsi?"
„Missugust?"
„Karskuse!"
„Glen nõus! Siin on mu käsi!" pakkus Jü

ris son.
„Mis tarw-is käsi!" mastas Madaras. „Meest 

peetakse sõnast, härga sarmist!" Ta ei mõtnud kätt
mastu.

„Li taha, siis ei taha!" mastas 3ürisson ja 
pistis käe ta^ku.

Nad olid natukene aega matt.
„Noh, ütelge, kas mkksab Mudila baroni 

juurde minna?" küsis Madaras.
„Selle asja poolest olen ma niisama rumal 

nagu tark. Baran on naljakas mees. Ta on niisama 
pikk, nagu ta naiste sõber on. Korra on ta helde, 
korra ihnus,- korra oli ta suur usumees, luges 
moonakatele jutlüft ette, aga nüüd ei ole sellest 
suurt enam kuulda. Nüüd ehitab ta mõisas kõik 
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ümber. Moonakatele tehakse uueö korterib kõik
suguste sissesöäõetegla uuem'ate nõuete särele, aga 
selle eest olla ta wali tööö nõudma! Kga nii palju 
tean ma küll, et ta llümpleriga wrhameeL on!"

* ütles Iürisson. „Kui teie oma lugu temale räägik
site, siis roõib olla,, et ka abi saate. Яда seda ma 
hoiatan, et teie mitte tagauksest sisse ei lähe, )ris 
saab ta roihasõkL! See on tõsi!"

Madaras naeris. Temale paistis, nagu pil
kaks 3ürisjon teda.

„Läheme ^kahekesi!" tellis Madaras.
„Li, ma ei tule!"
„Siis olge nii hea ja saatke kütsekirjad mere 

kihelkonna kooliõpetajatele, et nad tulemaks pü
haks siia tuleksid!" soorviS Madaras.

Sürisson jäi sellega nõusse.
„Яда oleme kord jutu peal," küsis Madaras 

edasi, „ütelge Mulle, mis inimene see pagariemand 
on? — Ta näib mulle nii kahtlane olewat!"

,,3a ise tahate rahwast roalgustada?" naeris 
õürisson.

„Jätke ometi see lori. Ikka üks rahwa- 
u) alg ustus, rähma-roälgustaja! Vaadake selle peale 
ometi kui mõistlik mees! Mis palha seal siis on? 
Noh teeme seltsi! Mis pagana põhjusmõtteid, juht- 
nööra seal ta nois on. ÄM elab ilma põhjusmõte- 
teta, kus on seal põhjusmõtted? Täna puhub tuul, 
homMe sajab wihma, tunaho^Mme wõib olla, et puss- 
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nuge toervast tilgub, kus on siin pMuSmõtted? Nii
sugused asjad on nenbe -peade sees, kel midagi pare
mat teha ei ole. Ütelge ometi, ega inimene rrtõnr 
Munk ei ole! See on ju pöörane: Viimati ei tohi 
Mitte sõnagi enam rääkida, ja„ Jumal jhoidku, 
weel naistest!" Madaras sai pahaseks. .Aurat 
wõtku," wihastas ta, „tahab midagi teha, Kohe: 
Mis põhjus on? Mis eesmärk?" pahaselt kisendas 
ta: ,,põhjus on selles, (et (ma seda tahan, et see mulle 
hea, mulle armas on, et ma inimene, aga mitte 
mõni weis ei ole!"

Iürisson maa t as altkulmu pahase nooremehe 
peale. Tal oli temast hale meel.

-Mis teie pahandate?" roastas Iürisson.
,,По, miks ei pea inimene pahandama?! Ma 

küsin: Mis inimene on Maasika emand? 3a teie 
kohe: Nahwa-walg ustajä! Hagu oleks rahwa-wal- 
gustaja mõni ^keskaja püha: nägu pikk nagu por
gand ; silmad nagu waeseMeihe wõikarbid' habe 
nagu fauna wiht — ja kui naisterahwas roastu tu
leb, siis hakka oksendama, ptüi! Niisugune on see 
elu! Ometi ei ole frna (loll!"

„Maasika emand ei ole (Ka loll," wastas Jü
ris son. „Sellel naisel on pea õigel Kohal. Sellel on 
oma arwamised ja Mõtted!"

,,Kga ta näib 'kaunis kirglik olewat?"
.Airglik wõi Kerglane on ta ehk sellele, kes 
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sealt seda otsib," seletas Lüsitaw-. ,,£iigja õiglane 
on ta!"

„Ta pidada Mudila baroni poja endine armu
kene olema?" Msir jällegi Madaras.

„Krm'ttkene dhlk mitte," roostos Jürisson, ,,seda 
ma ei tea, aga svcchtroas Määgib, et nad IkiaEMesi tzroore 
baroniga ära tcchtnud ^põgeneda, aga et see Wiä 
nurja aetud. Kõtfc on aga vcchwa-jutt. Nii palju 
on selge, et see inimene on, 'fees fea midagi mõtleb'

„Siis peate teie temast fea lugu?"
„Ma austan teda!"
,Flga neiu KaasZfee, see on fea üsna kVna 

lopS?" 'feüsis jällegi Madaras, nagu tahafes ta 3ü= 
risjoni käest mingit roälja feonfesutada.

Sürrsjon ei roast anud midagi. Ta ro-aatas feaua 
aega Madara otsa, feui see aga Ma tõsiselt teise 
otsa edasi sihtis, ütles Iürisson:

„Kui teie ühefeorra ära surete, siis peate KM 
ka kaebama nagu keiser Пего: Minuga on hea 
näitemängija kadunud."

Madaral oli aga hea meel, et ta Jürissonist 
jagu oli saanud.

Selle luges ta oma esimeseks Võiduks.

U.
Laupäeroal peale lõunat roõttis Madaras kaigu 

mõisa baroni juurde ette. Süda oli temal kõiksugu 
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rosifceib tunbeib täis. Ta pani imiefe, et Jürisfon 
temale tema tahtmisi ette oli ütelnud ja teda tema 
töö pealt nagu 'kinni püüdnud niisama imestas ta, 
et JürisfoiT nõusse oli heitnud. Ta tundis kadedust 
selle »mehe üle- näitas, nagu taha'ks aimetiwend tema 
käest tema töö ära wõtta.

Kga seda ei tdhtinud sündida. Srisgi sala kar
tust ei jõudnud ta om a südamest Jüris foni го astu 
roälsa ajada.

lUandlikult astus t a mm sa teen ij at et repi st 
ülesse ja teadustas seal tüdrukule, et ta baroniga 
kokku sooroiks saada.

Jürissoni -hoiatust ei paanud ta tähele. Ta 
ei uskunud seda, ta arroas, et Jürisson teda lihtsalt 
narrist

Uit näitas ka oleroat.
Tüdruk tuli ja teadustas, et baron teda ootab.
Süba tuksus tal üsna kuuldaro-alt, kui ta mit

mest toast läbi baroni poole läks.
Baron oli roäga pikk Kuiroetanud mees, pisu

kese kitsehabemega ja suurte kihroadega roana- 
poolne, kortsus näo, kulli sarnase nina ja halli sil
madega inimene.

Madaras teretas teda aupaklikult Jaksa keeles 
ja nimetas oma nimi.

Baron ei roastanub «midagi. Ta roaatas tera- 
roalt, nag.it uurides nooremehe otsa.
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Madara olefo oli wäga piinlik. Ta ei tead nad, 
kas rääkima IlMata wõi mitte.

„Kes teie olete?" küsis baron korraga Lesti 
keeles.

„Kihelkonna kooliõpetaja Madaras!" wastas 
see jällegi Lciksa 'Keeli.

„Kas teie (Eesti keelt ei mõista?" küsis baron 
õige kurjalt.

„Mõistan küll!"
„Aga teie ei tctha siis omia keelt kõneleda?! 

Kas teil häbi ei ole, ise kooliõpetaja! pidage seda 
meeles," ütles ta kurjalt, „mina räägin üksnes 
sakslastega Loksa keõlt, Lesti keelt mõistan ma 
wäga hästi. Kui teie minuga kõneleda tahate, siis 
tulge eestuksest Messe! (Ega teie hiiumaa kraawi- 
kaewaja ei ole! Minge, tulge eestuksest!"

Madaras punetas häbi pärast. Talle tuli küll 
õürissoni !hoiatus meelde, aga seda ei oleks ta usku
nud. Ta kahtles pisut, kas üleüldsi meel baroniga 
kuidagi rääkida, aga baron näitas rvihane olewat. 
Ta ei julgenud seda meest pahand^ada.

Madaras läks. Lestuks oli lukus. Ta kõlistas. 
Toapoiss wõttis ukse lahti ja andis baronile teada. 
Kui toapoiss tagasi tuli ja aupaMikült Madara 
palitu maha wõttis, siis tundis Madaras, et teda 
mitte ei oldud narritud, waid lihtsalt inimeseks 
peetud.

12
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Veel alles näost punane astus Mcrdarcrs uuesti 
baroni ette.

„Rõõmustab mind roaga!" hüüdis baron lahke 
näoga, „et minu kihelkonna kooliõpetaja mind ka 
rvaatama tuleb. ©Ige head, istuge!"

Madaras istus.
„Kas teie suitsetate ka?"
„Tänan, ei!"
„Väga ilus, maga ilus, et inimene nti Kaine 

on, see on maga ilus! Noh, kuidas elate?" küsis 
lahke baron.

Madaras jutustas lühidalt oma elu ja nimetas 
seda seisukorda, mis siin malitseb.

„3a, ja," ohkas baron, „siin miaal on haritud 
inimesel mõhnata elada. Siin raSkendamad niisu
gused takistused elu, et neis mõimäta on haritud 
mehel roal ja kannatada!"

„Rulik baroni herra," seletas Madaras, „just 
sellepärast tulin ma teie juurde abi ja nõu küsima. 
Ma kuulsin, et teie suur uuenduste sõber olete ia 
s^lepärast tulin teid tülitama!"

3a Madaras rääkis kõik oma mõtted ja Kõned 
ära, mis ta kusgil pool oli ^kuulnud.

Kui Madaras Rümplerift hakkas kõnelema, 
läks baroni nägu kortsu.

Madaras lõpetas. Uudishimulikult küsis baron. 
„Mis armate teie kõigest sellest ?"
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,ДГа агшап, et Rümpler ainult oma seisu
kohast käneles," roastas ta.

, Lori, lori, feÜge Tori on Hümlpleri Herra sele
tused !" lhüüdib baron. „Kõik see ei ole muud, 
kui liiwa sWm^apuistamme! pagana pihta, kui need 
me'hed Väljamaale saata niisugust juttu aiama, 
ma ütlen: kMa - põrssad ihäkkawad neid ka 
naerma!" Baron naeris juure suuga.

„Ma olen Väljamaal elanud," rääkis ta edasi, 
„seal on jetts seltsi seljas — ja missugused meel?! 
Seal on ka wana-tüdrukute seltsid ! Rga nemad 
kardomad, et rähmas tooreks läheb! Rh, äh, hää!"

,Mis seltsi tere tahate asutada?" küsis ta siis.
„Selle üle on palju mõeldud," armas Ma

daras, „aga 'KarsKuseselts on praeguste olude kMa 
Kõige kohasem^!"

„Tubli!" sõnas baron. „See on ilus. Meie 
mehed on juba küllalt lakkunud. Ma ajan oma 
mehed ka kõik seltsi liigeteks, Hopmann Kure 
Ka!" Baron naeris uuesti!

Madarale oli fee jutt maga Kahtlane. Ta rnaa- 
tas üsna imekSpannes ma näher r a otsa.

„Mis teie roaatate?" küsis baron.
„See on kõik nii rveider," seletas Madaras, 

„herra baronil on pma õlle- ja miinamabrfk!"
„Mis see siia puutub?" küsis baron.
„Rga siis mõitleMe ju ijeeneste roas tu?" ar

mas Madaras.
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.Mitte sugugi! Teie tehke inimeste silmad 
lahti, et naö targem'crd oleksid. Ma ütlen," seletas 
wana herra, ^.nüüdsel -ajaiT ei ole rumalate inimes^ 
tega Witte midagi ette vMta. Neid ei wõi mittje 
kusagil enam tarwttada. klümpler kardab asjata. 
Gn inimene rumal, siis saab ta tema käest 5 ko
pikat, on ta aga tark^ siis annab ta rubla ja 
wäheM! tüli on ka niisugusega. (Ega ta teda igak 
pühapäeroal ikka waewama ei tule!"

Madaras kuulas seda nagu mõistatust.
.Ma seletan edasi!" rääkis baron. „Rumal 

inimene on nüüdsel ajal täiesti tarwitamata asi. 
Nad ^hitawad praegu wabrikuid — ja jäämaö 
pankrotti. Lellest aga ei saa nad aru. et enne läheb 
inimesi tannis, kes wabriku töid tarwitawad!, siis 
tehke wabrikud. Minu peremees lsallikännu Madis 
ei tarmita raudäket ega sahka. Maad on kiwa täis 
ja linnas rnedelernad raud sahad! Ma ütlen: ruma
lat ei saa nüüdsel ajal ka enam petta. Ta on nii 
loll, et ta pettust enam ei usu. Ma näen, mi mi 
moonakad ei loe midagi, kuidas peab aga paberi- 
wabriK tööd saamu?! Mmu haawapuu mets ei 
mäksa midagi, ja nende oma riidchilbud ei maksa 
ka midagi! Li!" ütles ta siis kindlalt, „ma saa
dan oma moonakad kõik teie seltsi liigeteks! 
Tehke nad targaks!.. Meel hiljuti kaebas Rümp
ler, et Minu mõisast nüüd käsisarjaga igal aastal 
sohilapsi ristsele weetakse- ma olla moonakate elu 
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liiga magusaks teinud; aga mina ütlen: tehike nad 
targafe — ja mitte üht niisugust lugu ei tule 
enam ette! Vaadake matjamaal, nagu prantsuse-, 
Inglis- ja Zaksomaal... seal on inimesed juba tar
gad. Niisugune afö et tee Megile nalja! Isegi abi
elus ei ole enam1 peenikest peret!.

Madaral oli piinlik niisugust juttu 'kuulata. 
Baron märkas seda.

„Ärge Häbenege ühtigi!" maigistas ta. „Tark 
inimene ei häbene ha enam !"

„Tänan teie lahkuse eest, baroni herra," tä
nas Madaras. „Mulle teeb see wäga Ihead meelt!"

„Üht asja ütlen ma meel: mina panen oma 
kõrtsi kinni ja annan selle seltsim>ajaks. Kga sellest 
ei to"hi teie Megile meel lausuda. Tehke aga selts 
malmis, Wll siis Mk saate, mis lubatud!"

Madaras ei tunnud ennast enam, !kui ta mõisast 
lahkus. See oli nagu ennemuistne jutt olnud!

„Kus on nüüd klasside kasud?" küsis ta kodu 
Iürissoni 'käest. „Näeih, baron on ju ka ise selle
sama seltskonna liige, mis Kümpler, aga Koguni 
teised jutud!" '

Iürisson kuulas niisama ifuure humitusega Ma
dara juttu, nagu see baroni seletust.

„Ega teie omleti et luiska?" küsis Iürisson. 
„Seda Mk mõib küll Mudila baronist oodata, kuid 
siisgi on see natukene, mitte natukene, maid ko
guni naljakas!"
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,,Glgu ta nüüd nii naljakas, küi ta ka on, aga 
j ee on sula tõsi!" j<eMas Madaras ja käis roõidu- 
rõõmius mööda tuba odasitagasi. ,,Kuib baron keelas, 
et mina 'sellest Megile kõneleda ei tohi. Srrs pi
dage oma suu! 3a Vaatame, mis homne päew 
toob!"

Hgä homne päew tõi Madarale niisama suure 
rõõmu, nagu teekond Mudila mõisa. Suuremalt 
jaolt olid kõik kihelkonna kooliõpetajad kiriku juu
res ja sealt kutsuti nad köstri juurde aru pidama, 
mis selts Mudilasse tuleks asutada. Ka roana kös
ter Krnik oli koosolekul.

Madaras pidas seal toreda kõne, kus ta (Eesti 
isamaal sust ega raihwapimedust puutumata ei jät
nud ja 'kõiki üles je kutsus, Ühiselt rahwa Valgus
tuses Msi adra külge panna.

Noored kooliõpetajad Md raaga Vaimustatud 
ja lubasid kõik ühes mõttes tööd teha, sest praegune 
elu olla tõesti sumbunud ja igara. 3ürisson oti oma 
suu pidanud, nagu ta enne lubanud. Ivana Nrnik 
ei tahtnud aga nõusse heita.

„Mina olen aga täiesti selle то astu," sele
tas ta. '

vMa olen juba roana inimene ja Mudilas 
palju tööd teinud, aga ma pean ütlema, et fee 
asi siin ei lähe. Esiteks tean ma, et kirikherra seda 
kogunisti et taha, ja teiseks — on meie nurk ikka 
alles raeel usklik nurk!"
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„Kga mis see ususse puutub?" langesid noore- 
m-oö peale. „Lks usk lÄhe oma soodu ja selts oma. 
Mis seal .usuga asja?"

„Miks ei ole seall usuga asja?" pahandas 
köster. „Inrmtesed Miroad koos ja kuulewad kõik
sugu ilm^likka .asju, siis nad tantsiwad seal — 
ja see ei ole ikka ilus asi, kui noored inimesed 
nii ligi on!"

Zelle mõstu seisid aga kõik nooremad- Nad 
wiskasid roana Nrnikale ette, kas ta noorel põi
mel ka niisugust juttu ajanud, mõi üksnes nüüd?

Krnikas armas, et tema niisugusel ajal ülesse 
kaswanud, kus Jumala mägi inimeste seas alles 
wägew olnud, wana Krnika jutt oli noortel nagu 
ane peale mesi. Koorte maim ustus tõusis nii suu
reks, et nad wiimaks Krnika mõstu üsna kurjaks 
läksid.

„Kjad on muutunud," seletasid nad, „ja meie 
ei tahagi sinna manu inimesü {meie tahame ise teha!"

„Tehke, tehke," irrvitas Krnik, „küll teie 
näete, kellele õigus jääb!"

Kooredmehed tegid maha, karskuseseltsi asu
tada, mille nimeks „Lehmilus — Mudila Lesti 
karskuseselts", pidi saama.

Ülirõõmuste nägudega lahkusid nooredmehed, 
tugemasti teineteise 'kätt pigistades.

Kelle süda aga s ees rõõmus hüppas — see oli 
Madaras. Waimustufes hõõrus ta käso teineteise 
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cd astu, keerutas oma pifubefi kihwu ja kordas 
üksifõnu: „Tore, ilus, lähieb kui lepse reega!"

õürisson oli ka Messe tulnud. 5ee seisis tdsi- 
selt cchju lääres ja soojendas selga ega lausunud 
musta ega roalget.

„Mis teie kurwastate?" naeris Madaras. „Ras 
jälle inõni sügaw põhimõte südame peale hakkab?"

„Mis seal kepsÄda," roostes seltsimees, „kõi
ges selles ei näe ma Ma midagi niisugust, mille 
Me nii ^hüpata maksaks. Mina, teie asemel, olek
sin wäga kurb!"

„Kuidas nõnda?!"
,/Teie nägite nüüd oma silmaga, missugused 

need Mudila paremad pead on. Kas on kellegi! 
kindel waade, õige mõte, kas tahate nendega tõesti 
midagi tõsist ära teha?" küsis Jürisson.

„Kulla Jürisson," palus Madaras, „Jumala 
pärast jätke oma „kindlad rvaated", „õiged mõtted" 
ükskord järele. MM käib juba kültnUrvärin üle ihu! 
Ikka need „kindlad rvaated", „õiged sihid" — 
mia ei tea, mis teie kõik ei taha?! Teie näete, et 
Ka siin Lesti mehed kii kaugel on, et nad hariduse
lippu kõrgel rvSiroad kanda, et siin ka mullapind 
harimiseks kobe on, siin ei ole muud kui külmata! 
Külwame head, Mlwame haridust, «külwame mai
gust rähma sekka — ja pimedus Kaob! 3a kui 
asi esialgu pikalt edeneb, siis ometi oodata ei tohi 
meie enam! Teie olete liig Kartlik, liig kõhkleja!"
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,,Ma ei ole sugugi UMVeja," wastas 3ürisfon, 
,,aga ima näen selgesti, et nii hästi teie, Ikui lka 
teised tnitte omale ette ei säe, kuidas niisugune asi 
edeneb. Kas teie panite treid noorimehi tähele, kui
das nad asja peale liiga kergelt waatawad? tingu 
ma selgesti näen, on seal üksnes enese eest hoole
kandmine nagu Rümplertl1, Rrnikal, ja just teiste 
peale mõtlete 'kõige wähem. Mina usun aga kind
lasti, et kui meie niisugustest üleüldistest asjadest 
inimese igaMtgfe edumõtte, olgu see majandus- 
lise, kui Iha! sellega üheskäiwa maimlise elu wabas- 
tamises wälja jätame, et meie siis Wka kuigi 
kaugele ei saa. Ma näen selgesti, et teil eesmärgiks on 
parem läbikäimine, parem^ seltskonna elu paiste, 
aga lähete seltsiga platsi, ja unetate ära, et paremad 
eluawaldused ainult siis woimad tulla. Kui seisukord 
ise teine on. Teie näete, et puu ei õitse ja panete 
sinna paberist õied otsa ja waimiustate end nende 
üle. Need on ju №&■ paberist õied!"

,,DH mu Issand ja mu Jumal!" õhkas Ma
daras, '„missugust asja kõik inimene ei mõtle! 
Kõiksugused '„ühesKäirvad maimu elud", „inimese 
igakülgne edenemise mõte." Kuula, nagu mõnda 
professori! Ütelge mulle", küsis ta siis Iürissoni 
käest, rjfeas teie ise nii tark olete, uroi olete kusa
gilt seda lugenud?"

Iürisson et rüastanud midagi. Ta naeratas 
kurwalt. 1
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,/Teie ei taha oma leidust Vma Mtendita mälja 
anda," rääbis MadaraS, bes ba üritatud oli, ,,noh, 
ärge ütelge, aga mibs teie ise siis lubasite ühes 
tööd teha?"

Iürisson mõtles nalubene.
„Sen^biS andis mulle Rümipfcrt bõne ja hoia

tus pÄ)ju," rvastas Jürisjon. „Uta mõtlesin natu
kene järele ja sain otsusele — temja on just kõnede, 
inimese mõttervabastuse wais-tu selle kõdunenud 
inõttewiisi alt, mis temale ehk arMas on. 3a mi
nul biäis mõte läbi — just sellel teel tööd teha. 
Zellegä lüüabse ehk pragu sisse — ja selle seest 
tuleb uus elu. 3a selle poolt olen mina!"

„Kas mina olen siis uue elu mastil ?" päris 
Madaras.

„Teie ja minu uue elu wahel on häbemata 
suur rvahe," naeris 3ürisson.

„Пор, eks näeme! Mina nii ^kõrgesse ei lenda, 
mina tahan ilma tülita, ilma pahanduseta, wai- 
kist rahutööd teha ja usun, et 'hea asi edeneb. Teie 
mõtlete fägamasti ja ootate parajat aega..."

,Miilas olen Ma parajat aega ootanud?" küsis 
3ürisson järsku.

^Teie pole ju Meel seltsi teinud, pole paras 
aeg!" mastas Madaras.

„Kui ma seltsi ei ole teinud," mastas 3ürisson, 
„siis annate teie, et Ma maganud olen!"

„Kus on teie toomilt?" küsis Madaras.
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„Siin ta on!" hüüdis Jürisfon maljustt ja 
IÄ mõstu rindu. „Siin on fdle iniehe töö! Aga 
ütelge, mis tood olete teie enese Midi teinud? 
Kihwu keerutanud, juüksetutta teinud, naistega lir- 
wendanud 1— see on teie töö teie enese kallal — 
ja selle sisse teie surete!"

Iürisson oli möga üritatud.
„Ma nõuan teie sõnade üle wastust!" /kar

jus roihane Madaras.
„Eks irõudke selle ahju käest!" wastas Jü

ris son sa lõi rusikaga ähsu pihta.
„Teie käest nõuan ma rvastust," wihastas Ma

daras. '„3uba sügisest saadik irisete teie mu kallal, 
nagu oleksite Mu ristiisa olewat. Ütelge, mis on 
teil minuga tegu!?"

Ta käis roihaselt edasi ja tagasi.
„Niisugune inimene." pahandas ta iseenesele 

rääkides, „nagu kiusaja! Igalpool on tema tark, 
igalpool ütleb tenta oma sõna! Tema tarkus, jah, 
see käib üle Kõrge. -Niisugune purustaja!" Jü
ris son oli enese selle aja sees riidesse pannud ja 
läks rvälja. >

Madara meel oli aga wäga pahane.
„Ma tahan näidata," otsustas ta kindlalt, 

„ma tahan näidata. Niisugune inimene! 3se mi
dagi ette ei wõta! NõiK on tema meelest tühi pal
jas! 3a mispärast? Sellepärast, et tema 'käest nõu 
ei küsita, et teda ei austata, teda ei kummardata!
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Eks kieie näe, te on fee, te inimeste kasuks 
elab?" <

Aegamööda hakkas ta wiha aga lahkuma. 
Temale lüli Mudila baroni lubadus ja Wne meelde, 
ta ftimabe ees seisid need nooredmehed, te hea 
meelega tema nõusse olid heitnud, ja rõõmsa pil
guga n)õis ta tulemtkku Vaadata.

5 el sa m al õhtul astus: ta l aua äärde, et palwe- 
kirja ja põhjuskirja „Lehwituse" seltsi jaoks Val
mistada.

' 15.

Madaras ujus magusas rõõmus: ta ettewõte 
näis ootamata hästi korda mineroat. hea mee
lega käis ta tundi, hea meelega läks ta wälja ja 
hea meelega ja rõõmsalt Vaatas ta elu peale. 
Ise käis ta jala mitmed roevstad ära nooremate 
kooliõpetajate pool, et neid põhjuskirjale ja palwe- 
kirjale alla laska kirjutada, mtba ta Võimalikult 
ruttu ära tahtis saata, et selts oma tegewuses 
wõiks alata. <

Яда Mudilas eneses ega tema ümbruses ei 
läinud 'kõik mitte nõnda roosiliselt. Madara ette- 
iDõtte fpeale waadati suuremalt jaolt kaunis kur
jalt, mõned ei arwanud sellest midagi wälja tule- 
wat, teised aga ^pilkasid seda.

Mana Rümlpler oli Ka Kuulda saanud, et noo» 
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red kooliõpetajad kindlasti maha olla teinud seltsi 
asutada — ja see pahandas teda wäga rängasti. 
5elge sõnaga oli ta Madarale kõik ära seletanud 
— ja nüüd korraga ometi tema tahtmise was tu!

Ühel järgmisel pühal ei jõudnud roana ini
mene end enam hoida; ta langes nende solkijate 
peale, 'kes oma nina enam ei näe, kes oma waimu 
upsakuses roana aluse ära unetarvad. Ta noomis 
rahrvast usus kindlasti seista ja silmad pärani 
hoida, 'sest roaenlane teha kawalalt tööd.

Madaras teadis rväga hästi, kelle kohta need 
sõnad käisid, ja koolitoas, Kus ta aga sai, katsus 
ta õma mõtteid 'seletada, muidugi teada selles mõt
les, d lapsed neid Kodu laiali kannaksid.

Lapsed tegid seda ausasti ja warst! oli ring 
üle koguduse läbi käidud ja otsad jälle köstrimajas 
ta-giafi, kust nad wälja olid tulnud. Яда mitte üksi 
köstrimajas ei olnud otsad, waid ka Mmpleri juu
res õlid nad sees -Käinud ja wana inimest wäg,а 
pahandanud. Muidugi teada, d need jutud seda 
toärwigi enäm ei Kandnud, mis neil esialgu ses 
oli .olnud. Rümpler ei jõudnud enam kõike seda 
wälja kannatada, ta tähtis ise kuulda, mis Ma
daras oli rääkinud. Ta tuli ise Kooli waatäma 
ja Madara tundi Kuulama, pärast kutsus ta noore
mehe enese juurde ja ütles talle nelja silma all:

„Htmas Heinrich, sinu tund on küll kena 
kuulda, aga nagu mulle on räägitud, pidada sa 
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rvahel jumtolmranatumat juhu tunbibes ajama ja 
usku teotamia!" r

ITlabaras punetas naost. /
,JTta palun teada jaaba, mis jutud neeb on?"
Rümpler laskis omkx „hm" jÄle lruulba ja 

ütles: t
„Mulle on räägitub, >et sa lastete pidada sele

tama, et usk toana mood olla; et seda, mis meile 
piiblilood praegu on, seda wanarat/wa tarkus enne 
on olnud; et manab jutud rväga tähtsad olla,' et 
näitemäng inimesi niisama palju harida kui jut
lused' et tants teiga hea ja Mus keha harjutus 
dlla ja nõnda edasi! Ega! see ometi tõsi ei ole?!"

Ta jäi küsides nooremehe otsa maatama.
Madaras läks näost mälgeks.
„Ma ei ole midagi sellesarnast rääkinud," 

reastas ta, „aga ma panen imeks, kui wiltuselt 
see kõik ümber on tehtud. Midagi ei ole seal õige!"

„Яда rvaadake siis ette, mis teie tunnis rää
gite," ütles ta Madarate „teie" üteldes. „Inimene 
ei wõi mitte kõik igal ajal suust wälja ajada! 
Midagi peab ikka olema, sest kus tuld, seal suitsu! 
(Die, mu armas, ettewaatlik!"

Rümpler läks. Madaras oli kui süte peal. Esi
mest korda elus tundis ta enese peal selle rõhu, 
mis harilikus keeles i,,keelepeksrnise!ks" kutsutakse, 
mis aga igapäemases elus muud midagi ei ole, 
kui seltskonna ilma trükkimata ajaleht, millega 
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niisama seltskonda pShjusmõitteMnlt jahitakse, nagu 
suurte, laiade jahtkõnodega ühtedes.

Ta tundis enese nagu ühte suurde salgikünasse 
kukkunud olewat, et Me küna sisemus selle läbi 
woel enam sogiasemakls Laheks- ta tundis, et tema 
nagu selle küna isisse meel ühe pange täie sokki 
juurde kannab, ja nagu sisemine hääl oleks talle 
ütelnud: „Kui on asi niisugune, siis Mu ta ka 
niisugune!" — Järsku (tuli talle lapseMrvest 
meelde, kuidas ta Ilinoahunrku ääres mängis, sinna 
koopad tegi, ülemale augu puuris, august liiwa 
alla Koopasse laskis ja armas, et see jahu on. Seal 
tuli aga naabri poiss, naeris selle üle ja astus 
oma jalaga just tema -koopa lmtusele.

,Minu meski, minu jahu!" hädaldas ta.
„mis weM!" naeris poiss, „mis jahu, nns 

sa lellega teed?!"
„Kodka!" mastas ta (läbi nutu. „Kõik minu 

koogijähu mdkas!" i
„mis jahu," naeris kuri naaber, „roa’ liiro V*
Seda ei jõudnud ta Kannatada, kargas poisile 

näkku küüntega kinni ja kriimustas paled roeriseks. 
Seal tuli aga poisi isa ja lõi teda meel peale Kauba. 
Praegu tahtis ta isedasärna kä teha, aga ta tundis, 
et naabri poiss (roaga suur on ja et selle isa roeel 
tugeroam roõib olla. Siisgi tahtis ta roallatumale, 
üleannetumale poisile midagi Ma. Teda tema mõ
tetest äratas roana KrnikäS.
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„IlTis vpetajctherm kõneles?" küsis köster.
„Muidu oma asjad," mostas Madaras rahu 

tagasi saadci katsudes'.
Flga köster oli (liiga roana, et ta nooremehe 

road andu st oleks uskunud. [
..Teie keedate selle (seltsi asjaga ühe niisu

guse pudru roalmis, mida Mudila põrssad ka ära 
ei söö," roastas köster karoalallt. „Mis kasu kie 
sellest saate?" t

„Kats inimene siis üksnes oma kasu peale 
peab waatcrma?" küsis Madaras. '

,,<Dma nahk on igal ühel kõige ligim!"
„Яда ideaalid?" i >
„Ideaalid on sellepärast ikka," seletas köster. 

„Tõe, aumastuse, 'kõige headuse ideaalidest peame 
meie kõroasti kinni ega lase neid Kuidagi tallata! 
Яда Meie peame etteroaatlikud olema ja mitte 
oma nina sinna pistma, kus meil seda tarrois 
toppida ei ole. Meil on ilma kõige niisuguse к raa« 
meldusetaj tööd küllalt. Miks roõitab inimene omale 
niisuguse töö kaela, mis mitte tema omane ei ole. 
Selleks -on teised! Mulle teeb fee igakord nalja, 
kui m^ni niisugune päkapikkune mees end rahroa- 
asjade juhatajaks tahab süüd id a nagu nüüdse aja 
nooremad. Meile on elu lähemaid ülesandeid kätte 
näitanuö, mida meie praeguse asjade seisukorra 
järele jküll ja küll oma kodu korda roõime säädida! 
Sellest jsaab meie päiroiks küll ja Küll! Яда niisugu-
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sed rahutumad asjad, nagu seltsielu ja muud nii
sugused üritused, need jäägu niisuguste tuli- ja 
puupeade jadlts nagu Jürisfon. Tema kaebab, 
et praegu olla wõimata elada. Яда pange tähele: 
niisugune mees läheb weerewat suurtüki kuuli ja
laga jpeatama ja jääb oma pöidadest ilma!" Köstri 
hääl Wks õige mahedaks: „Teie näete, et meie ko
guduse -wanemad ja juhtijad seda kuidagi ei joomi, 
et niisugused asjad siia tuuakse. Ja elu on nii ilus. 
Mis teie rikute temast?! — Mina olen roana, uut 
läheb tarrvis, poegadest minu järeltulejat ei saa. 
Siin oma pisukest peret asutada, siin kena, rõõmsa 
neiu elutõeks saada — ja siis nii õnnelikult, rahu
likult elada. — Li, noor sõber, see on jõledus i Ja 
siin, päikses koduses piiris on mleil rvõimalust palju 
oma enese ja oma rahroa elu Kallal waikist tööd 
teha. Niisugused asjad, nagu teie seda ette roõtate, 
ei ole seda roäärt, et teie oma wäikest jõudu nii-

‘ suguste Küsimuste peale asjata kulutate!"
Ta pidas mahe. Madaras sai wäga hästi 

aru, mis see „feena, rõõmsa neiu elutõeks saada", 
tähendas. «— Ta naeratas.

Köster -Arnikas näitas sellest naeratusest ka 
aru saaroat.

„Seda ei Maksa sugugi maha wisata," seletas 
ta edasi. „Siin peate nüüd tatfe1 olema. Teie ko
hus ion oma Koguduse ülema was tu oma enese 
kätte usaldatud töö piilkonnas hoolsasti tööd teha!

13
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За Kõrk muu tuleb iseeneses. За kõige terme uuen
duse mool и ees ei löö miete silmi mitte maha, sest 
see -pole ju meie asi, waid nemad malwawaõ ju 
nende ^hingede üle, nenijad peawd nende eest wiim- 
selt taru andma, ja miks meie nende tööd rasken
tame? Meil pole sellest mitte kasu!"

Mudpras kuulas ja jäi »mõtlema.
Krnikas -nägi seda. „За, jaa!" hüüdis ta, 

„mõtelge selle üle hoolega järele! «Kulutage noor 
jõud omia kõige ligema elu korralduste peale ära 
f— sellest saab mieie elule küllalt! 3a elu on nii 
ilus, nii magus!"

Arnikas läkis omapoole.
Arnika sõnad panid Madara tõsiselt mõtlema. 

Elu on tõesti nii ilus, nü magus. 3a selle ilusa 
ja jnaguja elu pärast ta just tähtis suuremat, 
roabamat läbikäimist muretseda, et see elu meel ilu-' 
font, meel magusam plfefes olewat — ja nüüd 
korraga loeti temale niisugune jutlus et Kas küll 
saab! Ea pidi nii kui ihnus Koolipoiss oma- saia- 
kannika, unda ta kottu ema käest saanud, salaja 
ära sööma, et teised koolimen nad ei näeks ja ka
dedaks ei läheks ja tema käest ka faialeiba peale ei 
tuleks ajama. 3ust niisugune näitas temale prae
gune elu oHemat: sgaüks katsub ema käest saia- 
kannikat mälja nuruda ja Isiis salaja süüa, et keegi 
teine seda ei näefes.

„haa!" jhakkas Madaras naerma, j,hau — 
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roana pakub miullie oma neidu!" Ta naeris kana 
aega ja mõtles. „Aga miks ta siis pakub?" küsis 
ta.enese 'käest. „Miks annab ta sedawiisi mõista?" 
Ilma, et ta seda olekL tahtnud, haAkas ta selle 
üle Mana tegema, mis kõigest sellest rvälja tu
leks, kui kõik nii läheks, naga Arnikas tahtis: 
wSmlsad pulmad, külasikäiglud, kirikuskäigud, Õh
tud, kaardimöngiud ja nõnda edasi, ja nõnda edasi 
ja.nõnda edasi, kuni juu miulõa täis ja rist mulla- 
hunrku otsas pealkirjaga: „Siin hingab Jumala 
rahus Mudila köster Heinrich Madaras!" ja talle 
tuli Aeinuwader Aebaseft meelde: „Siblis nop- 
pesti, munes ausasti."

„Õamuud mitte midagi?!" küsis ta enese käest, 
,,3a muub mitte midagi?! — 3a paarikümne 
aasta pärast tuntakse küll seda küngast, aga seda 
mitte enam, >Kes seal sees on! Muld on enam kui 
elaro inimene! Ei! postoi!" naeris ta. „Nii oda- 
rvasti,see mees end ära ei müü! Niisuguse mulla- 
künka rvõin ma enesele ka hobuseid rvarastades 
saada, mille alt mind enam paarikümne aasta 
tagant .ära ei tunta!" „(Elu on nii ilus, nii magus!" 
naeris ta... „Siis olgu ta ka illis ja Magus, 
aga mitte niisugune kopatanud puruhunik nagu 
Mudila praegu näib olewat!"

Kõik igapäeroase elu rvennvad, lääged Kasud 
kadusid ära ja ta tegi otsusdkS edasi sibada.

põhjuSkirjaga käis ta kõik nooremad kooli
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õpetajad läbi ja igaltpoolt leidis ta noortemeeste 
rõõmsad näod ja kõmab käepigistused.

„Lehwitus" lehwigu üle soikunud Mudila 
ja toogu temast uus elu märja!" kiitsid nad — ja 
hulga asutajate nimedega läks põhjuskiri ülema ma- 
litsuse 'kätte.

Kga need käigud kihelkonna kooliõpetajate 
juurde ei annud talle mitte üksnes uut jõudu ta 
ettemõttes, maid tõid Ka uue tutmuslkonna. Siin 
käidi peakohtumehe juures, seal möldri pool, siin 
mõisa aidameest maataWas, seal karjamõisa rent
niku juures külas. Igialpool olid uued näod, uued 
kõned, .uued isikud, ja Mis kõige enam Madarale 
meeldis: igalpool oli ikka üks ehk kaks noort 
neidu, kes nii häbelikM esiti teisest toast rnälja 
tulid, pärast aga üsna julgeks läksid, juttu rnest- 
sid ja isegi muiul näoga naeratasid.

3a kõik need kenad lapsed kaebasid igarnuse 
üle, mi et Madaras päris kahju nende noorest 
kaduma läinud elust tundis.

„Ootame aga, ootame meel pisut," mõtles ta 
niisugusel korral, „uxxrsti tuleb muudatus... küll 
siis näeme, kas meel igiamus tapab."

Et aga seltsi paremini amada, tahtis ta seda 
laulu, näitemängu ja kõnedega teha. Noor kooli
õpetaja Uacis mõttis laulukoori kokkusäädimise 
enese peale, 3ürisson'lubas kõne walmistada, ta 
ise hakkas näitemängu kallal ametisse.
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Heiu Haa Me oli M jälle koju tulnud ja palju
uudiseid ^enesegQ ütyes1 ,toonut). Terwed söögiajad 
kõneles ta, kuidas Mõisas Õmmelnud, kuidas kärner
toale lilli toonud, walitseja enesega sõitma kut
sunud ja isegi [fyerra enese poeg korra teda pale
dest näpistanud ja naernud. 3a kõige selle juu
res Mõistis ta oma „mis. hivmus" nii ilusasti
jutu sekka siduda 1 Ka Kõik need noored inimesed 
tahta seltsi liigeteks hakata, aga pahandanud 
selle juures, et seda mitte teha ei wõida, sest kars
kus olla maga mesine asi, kuid näitemängu tulla 
nad kõik maatalma ja tantsima Ka.

Madaral oli hea meel, et inimesed^ nii mai= 
mustusega sellest asjast osa roõtsid. Hga pisut pa
handust tõi see, et mana köster Luiiset mitte män- 
gimia ei lasknud. .

„Mina ja minu pere tahame 3ehoomöt tee
nida," rääkis ta, ,,ehk muidu ei- ole ma enam
Nudila köster."

Sellega oli aga noorte inimeste roahele lai 
sügamus tehtud. Iseäranis muret tegi see neiu 
Luiisele, Kui ta Kuulis, et pagariemänd Ka ühes
mängida ja just seda osa, mis Madaras temale
pakkus, just tema jaoks malmis oli roolinud.

See oli neiule roaga vastumeelt. Ta pidi 
nägema, kuidas Madaras õhtuti Kodust mölla laks, 
neidu ligi kutsus ja see mitte minna ei tohtinud. 
Iseäralik kartus täitis tema südant. WeeT enam 
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murelikuks läks ta meel, kui ta nägi, kuidas Maa
sika emand nooremehie peale M mõjunud, kui see 
pagarimvjast tagasi tuli ja mitte enam nii südame
likult neiu otsa ei maatanub, nagu ta enne seda oli 
teinud.

Neiu Luiise otsis teed ja leidis selle näimaks. 
Tädi oli ta nii kaugele wiinud, et see nõusse 

heitis, teda etteütlejana pagari poole minna lu
bada. 3a kui nad sellest köstrile rääkisid, siis sai 
ta küll wihaseks ja ütles: „Minu maja au on 
endmr kui 'kõik muu maa peal," aga lubas ometi.

lsea meelega andis ta sellest Madarale teada, 
aga imeks pannes pidi ta nägema, et see selle 
üle sugugi et rõõmustanud, nagu ta esiti lootis. 
Da naeratas küll heaks meeleks, aga see ei tulnud 
mitte südamest.

Järgmisel korral läksid nad kahekesti Maa
sika emanda p-oole.

Hga niisama hästi sai ka Maasika emand sel
lest aru, mikÄ korraga Luiise ühes ilmus. Ta rvõttis 
neiu lahkesti wastu, aga ta silmist paistis iseäralik 
kurbtus. Tal oli nagu kahju sellest noorest neiust, 
kes temast seda armas, Mida see mitte ei tohtinud 
arwata. Siis läks ta nägu aga rõõmsamaks ja kibe
dalt ütles ta Madarale: >,Teie olete enesele au
real) i ka ligi reõtnuö!"

„Etteütleja!" reastas Madaras, mille peale 
Maasika emand midagi ei reastanub.
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Tuli see nüüd sellest, et neiu Luiise seal oli; 
aga ШаЬаш 'mräig ei läinud mitte nii ladusasti.

Ta ei käinud nõnda, nagu ta käima oleks pi
danud, ei istunud nõnõa, nagu Kord ja kohus oleks 
olnud, j,a Maasika «emand pihi ikka seda parandama, 
pidi tihti ^käed nooretnehe külge panema ja tema 
seisu säädima.

Igakord Käis Luiisel soe hoog üle, kui ta seda 
nägi. Яда ta nägi ka meel rohkem, ta nägi, 
kuidas Madaras naeratas ja Maasika otsa nii 
toaatas, nagu ta tema otsa oli waatanud.

Ta hääl jäi mitu korda etteütlemises kinni 
— nii roastiK oli 'see teimäle.

Vli harjutus möödas, wõttis Maasika »emand 
gitarre ja mängis ja laulis, ja Luiife nägi tundis, 
kuidas Madaras nagu uimane seal istus ja ennast 
nagu laisk Koer palamast päemast paista lakkis.

Kui kaua pidi see nii kestma?

16.

Karskuse seltsi ,,Zehwituse" kinnitus oli tulnud, 
ta oli rutem tulnud, 'Kui seda oodata teati. Nüüd ei 
olnud 'üa aega raisata. Zellest teatati teistele asu
tajatele ja kutsuti MallOMajaSse kokku, et eestsei
sust rvalida. Ziin sai 'agla Madaras ootamata oma 
esimese meelepaha: teda ei roolitud uue seltsi esi
meheks, maid Iürisson. Madarale pakuti kirja
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toimetaja kohused, aga need Äkas ta tagasi, end 
sellega wabandades, et tail aega wähe olla, et La 
nõnda wabalt rohkem tööd seltsi kaluks teha saada.

Siisgi märkas ta kohe, 'et teda sellepärast 
ei rvalitud, et ta {mitte siitnurga mees et ol
nud. häbi oli tal seda enesele tunnistada, et ta 
esimeheks oli tahtnud saada, 'häbi oli tal seda näha, 
et ta mitte selleks ei saanud. Seäa oli roist temale 
Jüris son Mänginud.

ITtis nüüd teha? Tema, Kes seda mõtet oli 
õhutanud, kes sellepärast pahandust ja noomitust 
saanud, tema pidi nüüd nägema, kuidas teised selle 
wilja maitswad.

Ta Mõtles juba kõigest lahti ütelda, aga siis 
oleks ta enesele weel rohkem pilkajaid saanud. 
Ruid selle kasuks weel niisugust suurt tööd teha, 
seda ei tihkanud ta enaM! Ta mõtles' wiimaks 
pikalt tagasi lüüa, nii et esialgu ses sellest keegi 
toru ei saaks. *1 у

Wäga kibe oli tal kodus köstri pilkaro-naer- 
wat nägu näha, kui see Kuulda sai, et Jürisson 
esimeheks saanud. Temale paistis, nagu oleks kös
ter esimest korba Madarale salajas sellega kätte 
maksnud, et see tema lõpetu|t kuulda ei roõtnud.

Kegamööda aga kadus Madara hale tundmus, 
noormees harjus sellega ära. Ta pidas seda weel 
paremaks, et oma inimene etteotsa sai, kes koha- 
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lisi olusid pärmini tunneb ja suurema kasuga lööb 
wõib teha. ID arsti lhctMas ta seda oma osawuseks 
pidama, et Jüris'fon ette otsa oli walitud. Nädala 
lõpu poole oli ta juba endises joones ja laskis 
paista, nagu oleks see -kõrk just nõnda pidanud 
olemä. >

Igaühele andis ta teada, er tema pea üles
anne uues seltsis lõbumuvetsemise osa olla.

Nagu poleks midagi juhtunud, käis ta näite
Mängu harjutusel, sest teisel pühapäewal pidi uus 
selts Mudila wallamäjas oma tegewusega algama. 
Üwamise pidule dii ka Kohaline kirrkherra, wa- 
litseja Kurg ja kõik Mudila suurnikud kutsutud.

Wallamaja saal sai ilusasti kuuse oksadega 
ära kaunistatud nagu, see talwel wöimalik. Ka 
kirjude laternate eest oli hoolt kantud. Wallamaja 
suurukse kohal seisis tulekirjus „Lehwitus — Mu
dila Eesti karMuse sälts" ja inimesed imestasid 
ja wahtisid, kui ilus kõik see oli !

Nahtoamurd täitis wallamaja saali. Niihästi 
kutsutud kui ka kutsumata külalised olid hulgana 
kdkku tulnud: kõik tahtsid näha saada, mis seal 
tehakse.

Esimesed pingid mahutasid eneste peal kut
sutud wõõrad: seal olid asutajad, waldade ametni
kud, walitseja Kurg, walläkirjutajad oma abikaa
sadega ja muud suurnikud.
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Juba põlesid lambib ja küünlad, aga hakatust 
ti tehtud weel, sest Rümpler pidi oma Kõnega 
seltsi arvama.

IDirmafe tuli ka tema. Teda nälpi aga pa
hane olewat. Яritatutt astus ta kõnetooli. Silmi 
koomale pitsitades rvaatas ta kokkukogunud karja 
peale, kes esimest korda oma elu fees ka mujalt 
kui kirikust omale waimutoitu oli tulnud otsima. 
Rümpleri nähti seda märkamat, aga ta harjunud 
silm nägi ka midagi muud. Ta nägi tuttarvaid 
nägusid, mille tuim maade midagi et tunnista, ha- 
rUikka igapäewaseid tuttomaid nägusid leidis 
ta sealt, nägusid, mis malmis on õhkama, kae 
baina, magama, sellepärast mfagama, et nende maim 
magab, alles esimesel küljel 'magab, sellel küljel, 
mille peale nad Õhtul puhkama heitsid, sel õh
tul, kui rahwa mababus kabus, kui kibe orjaaeg 
neid kadumata maigufega tuli pimestama. Neid 
tuttawaid nägusid tundis Nümpler ja nendest oli te
mal hea meel: nende peale mõis ta oma koja 
ehitada.

Selge, pisut kärisema häälega hüüdis ta: 
„Laulgem!" Ta ütles ^'õnab ette.

,,Ша waene muld, kes pattu teinud, 
„Siin seisan, Jumal, sinu ees..." 

kõlas kurmalt, nagu surmalaul läbi möllamasa 
saali. Kõik karutasid salmi järele, rima et paljud 
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neist mõtelnud oteksõd, mis mõttes ütleja need sõ
nad awaldüs. .

„Uta olen kurja tee peal käinud, 
„GH ära nuhtle wrha fees !
„OH halasta, oh halasta, ' 
„Ши halastaja armuga!"

„Ши halastaja armuga!" lõpetasid lauljad, ja 
mitmele manale inimesele tuli tuttamat häält kuul
des wesi silma, sinna silima, mis nende kurwade 
sõnadega ja wiisigia niisama harjunud oli, nagu 
scjahobune tutiawa komando häälega-

paljud ohkasid. Яда warsti lõppesid õhkamised 
ja üleüldine waikus andis märku, et kõneleja suud 
weis awada.

Ta tegi selle ka lahti.
„Hiis olete teie roalja läinud waatama?" küsis 

Rümpler. „Üht prohwetit? Tõesti, mina ütlen teile, 
kes weel ülem on kui prohwet! Seft see on seesr»- 
müne, kellest kirjutatud on: Maata, mina läkitan 
omä ingli sinu pMe eele, kes sinu teed sinu ees 
peab walmistama! Kel kõrmad on kuulda, see 
kuulgu!" Igaüks, kes mähegi mõtelda oskas, sai 
aru, et üümpler fün mitte igapäeraast jutlust ei 
pea. Ta hääl oli Karedam!, ta sõnad enam järsu
mad ja kõik' see laul, see salm — andsid tunnistuse^ 
et Üümpler midagi niisugust ütelda tahtis, mis täna 
tema südant waewas, mille ütlemata jätmine sün
dimata ei rvõinud jääda. '
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Ta pühikas pisut ja ütles:
,,2>ah, mis olete teie siia roaatama tulnud? 

Mis olete teie siia tulnud? Kus on siin mõni uus 
prohwet tõusnud? lvõi on ingel maha tulnud ja 
liigutab siin Ziiloa tiigi wett? lvõi on isiin tule
kahju? lvõi näidatakse siin wõõramaa loomi, mis 
hirmsad on näo poolest, ja kel suured küüned on 
ja kelle suus on suured hambad, mis waljud on 
purema?! Uta küsin: Mis olete siia kokku otsi
nud?!"

3a madalama häälega wastas ta:
„Teie olete siia jooksnud üht seltsi lahti wõt- 

ma, mis uut teed tahab näidata. Mina aga ütlen: 
Üks^ on tee ja tõde ja elu, ja see on meie Gnnis- 
tegija. Mu sõbrad, ei ole siin elü, ei ole siin tõde, 
ei ole siin tee, mis elu sisse wirb! Kel kõrrvad on 
kuulda, see kuulgu! — Kamen!"

Kuulajad olid nagu mõistatuse ees. See 
pidi siis uue seltsi õnnistolmine olema!

„lvõi nii, wõi naa!" arwasid teised.
„Laulgem!" hüüdis Rümpler.
Ning lauT kõlas: -

„Muud teed, kui tahad, otsi sa, 
„Kus elu loodad leida;
„Mu süda tahab rõõmuga
„Kristuse poole hoida.
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„Ta suu ja sõna tõsine,
„Ta käsi jõuab tõesti,
„Kõik wihameheb roõita!"

£õppis laul ja Hümpler tuli kõnetoolilt. Kars
kuse seltsi asutajatele oli see, nagu pangetäis külma 
wett kaela. Kõikidel oli selge, et Rümpler selle asu
tuse roastu tööd hakkab tegema, et ta seltsile õnnis
tuse fomigi ei lugenud!

lvanematele inimestele oli aga see selgeks 
näpunäiteks: „hoidke siit eemiäle! See tee ei vm 
taervasse!"

Inimesed seisid ikkja weel mait, harilik köha- 
taminegi puudus. •

Pisukese mahe-aja järele astus uus esimees 
Iürisson kõnetooli.

Ta oli kartlik. Hagu kogemata oli ta siia 
saanud. Siiski kolasid ta sõnad kindlalt. Ta seletas 
mõne sõnaga karskuse põhimõtetest; armas et need 
ehk Mudilas kasuma et saa, sest selleks puudub ha
ridus ja arusaamine' ta pani inimestele südame 
peale, et selts siin uut tööd hakkab tegema, mida 
enne siin meel pole olnut). Hinult kauem seltsi ela
mine rnõida seltsi sihti ja mõju selgitada. Rga 
kuulajatest läksid need sõnad suuremalt jaolt kõik 
mööda ja kadusid sellesse merde, mille laineid 
Rümpler oli lõksutanud.

Iürisson tahtis juba kõnetoolist maha tulla, 
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feui mõisa walitseja irlesse torrsrs ja suure ümbrikuga 
kirja esimehe kütte andis.

Kofefeutulnute silmad käändusid uudishimus sek- 
les. Nad kuulsid, ’kui walitseja ütles: „See kiri 
tuleb herra Käest ja Kästi awamisepidul seltsi esi
mehe kätte unda, siis Kui selts on arvatud!"

Iürisson oli kirju lahti rvõtnud ju luges:
„Himus Mudila rahrvas! Teie uue seltsi as

just wõtan mina rvägu о su. Ma sooroin, et ku minu 
mõisa teenijad sellest osa wõtäksid. Mu panen Iä- 
ripäewast kirikualuse kõrtsi kinni ju annan selle 
ruumid nii kaua seltsile tarrvitadä, käi selle tege- 
wus minule meele järele 'on V'

1 Baron Stockmann.

Rümpler tõmbas nina kärtsu- mõisa wulitseja 
oli kohkunud- Madara nägu hiilgas- inimesed pist
sid ninad kokku ja sosistasid.

„herra elagu!" hüüdis keegi 'rahwa seast.
„(Elagu V*  korrati edasi, kuni see üheks suureks 

„elagu" kisendamiseks mäutuS.
Niisugune suur lubamine hdrra poolt ergu

tas kõiki sealolejuid.
rvuheajul ususid nad wulitseja juurde ja päri

sid, kas Kõrts tõesti kinni jääda?
„KüK see oldks uga hea asi, kui ta päri sett 

kinni jääks," oli igaMpoolt kuulda-
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IDalitfeja ei teadnuü aga selle peale praegu 
rniöogi kindlamat mästata.

Kaua (ole^ksiid inimesed selle ülle weel arutanud, 
aga hukati laulma.

Laul tnõjus inimeste peale. Hga kui liaöie 
kam ühtegi warmulikku laulu ette ei kannud, ji-is 
kuuldi kr õuelt poolt nurinat, et kõik koeralaulud 
olnud. Uudislhimuga ootasid aga inimesed näite
mängu, mis ka wiimaks tuli. Madaras mängis 
,,punga Marti ja Uba Kaarlit" ja nimelt Maast- 
(taga (Eewa ja Peetri osasid.

Kui (Eewa wälja tuli ja nooremat õde noomima 
hakkas, läks Rümpler minema.

(Ewa püüdis oma osa hästi läbi wila, oiga 
igakord, kui ta midagi südamlikku, liigutama! ütles, 
käis naeruhoog üle rahwa. Zeda suuremaks läks 
aga naer, kui Peeter (Eemale armastuse tundeid 
hakkas aroaldama. Naer и tipp oli aga joodiku 
Mavdi, tema poeggde sõnad jä liigutused.

,.5lnna isaadanele!" kuuldi lagast inimeste seast, 
kui Hendrik korra Peetri kallale kippus. Rahwa 
head tuju, ei jõudnud ka Hendrik и surm enam 
eemale ajada. Ja kui weel puusärk ifisje toodi, siis 
käis näru lagin üle toa.

Näitas, nagu oleksid inimesed tsirkust waa- 
tanud, nagu ei saaks nad mängu tuumast mitte 
sugugi aru.

(Eesriie (langes.
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IFlabarat ITlaafihat waalcrsid teineteise otsa, 
nagu küsiksid nad: „Hiis see pidi tähendama?" 
Rerhwa hulWst oli mäng kaugelt määda läi
nud. Madaras kläis äritäiult edasi ja tagasi.

„Meie oleksime pidanud mõne naljamängu 
tootma!" Pahandas ta.

Emand Maasik roaatas kurwalt Madara otsa. 
Tema silmist paistis, nagu tahaks ta ütelda: „Ei 
siin ei aita kurb- ega naljamäng! Siia läheb mi
dagi muud tannis kui näitemängu!"

U)arsti peale mängu algas tants, millest suu
rem jagu Mudila paremaid ja w-õõraid osa mõttts. 
^Vallakirjutaja oli oma Klaweri lubanud. IDaeroalt 
olid esimesed akkordid klawerist kuuldawale tulnud, 
kui saal end keerutawate paaridega täitis. Rõõ
mus tuju ja hea Mee! asus kõigis... hilisel ööl 
lahkusid alles tantsijad.

17. •

Kui noored mehed teisel hommikul oma pisi
keses ruumis waremalt, kui uni magatud oli, ülesse 
pidid tõustaa, sest kool nõudis ikka oma täod, kui 
nad uniselt, wäsinult riideid selga ajasid, ja kui 
nende waated kokku puutusid, siis lugesid nad sealt 
palju.

,,GH-oh, oh-hooo!" ägas Iürisson, nagu ho
bune, kellele töömees ränga kaela ajab, sirutas 
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mõlemad Med.'kokAupanöutt kukla taha ning rinda 
ettepoole wÄlja sirutades fyrigiutas ta jälle — ii- 
ää-uuih!

See haigutus oli Madarale tuttaw: fee oli nagu 
kõige selle eilse pidu kokkuwõte, mida Salomon 
omalajal tühja töö ja waimu-narimisega tähendas. 
Tal oli osalt sellest hea meel, et Sürisson tema 
ette oli toppinud.

Ta haigutas raastu, naeratas pisut ja ütles: 
„Яда üsna keni lapsi oli seal koos!"

Sürisson sai üritatud. Ta teadis juba, keda 
Madaras „laste" nimega 'kutsus ja waatas küsides 
oma seltsimehe otsa.

„Reimeri õe-kesed on üsna Kenad tibud!" rvas- 
tas Madaras Sürissoni küsiwale waatele.

„Lammas!" põrutas Sürisson järsiku suust 
wälja.

„Kes on lammas?" küsis Madaras.
„Karskuse seltsi president on päris lammas!" 

pahandas kusitaw.
„Ягде unetage ära, et teie ise see olete!" õien

das Madaras.
„Zeda ma tean ja seda ma ka ütlen, et t<X 

rumal inimene on!" ütles Iürisson.
„Kuidas nii?!" imestas Madaras.
„Kurat!" rvihastas ta, „kes käskis mind selle 

sekka segada!" Ta Kratsis kukalt. „Kuidas ini-
14
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mene laseb ka nin-apidi wedaba! Mul oli iiis1, 
kui ma teie juttu kuulsin, mida teie Mi meieri sõ
nade järele rääkisite, nagu käiks minu peast Val
guse kiir läbi, lsee! mõtlen ma!, sealt hakka penle, 
sinna mine wälja! Hgict nüüd ütlen ma selgesti, 
ma olin lammas!"

„Kuidas nii?" tegi Madaras suured silmad.
„Ma panen imeks," rääkis Iürisson edasi, 

, kus teie nüüd kõike seda, mis teie eila kuul
site ja nägite, kakku peaksite wotma, arendama, et 
neist selgeid aimeid saada, et nende järele oma 
tegewust säädida, seal ütlete teie: ,,Üsna kenad 
lapsed!" Länguksite teie kõige oma lastega sinna, 
kus Kooru selts!"

Iürisson hakkas!silmi pesema.
Madaras oli käed wette pistnud ja tegi: 

„Tprrh."
„Ma ei saa aru," üttes ta, „mis seal pa

handada!"
Iürisson oli silmad ja habeme wahuseks wõid- 

nud. Ta Karwane rind paistis hirmutawalt wälja 
ja wahuste silmadega üttes ta:

„Roh, ütle mulle, tuhat ja tuline, kas teie 
eile ei märkanud midägi sellesarnast, Mis teid, 
mind, igMht wähegi mõtlejat iniMUst siniseks ei 
wihasta?"

Ta hakkas mähtu maha pesema ja kuulas 
teise kõrwaga.
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,,€t Rümipler seltsi jiuntts, et inimesed näite
mängust aru ei saanud," mustas Madaras, „see oli 
MK! Igalpool! cm oma MOstased!"

Jürisjon hcMkas Umi kuiwatanm.
„Siunas?! Ta mandus!! Mitte õigeid mõtteid 

ei awaldanud?! — Яги ei saanud?! — Rga maat, 
tantsust, sellest! said kõik aru, see kestis ühtsel 
jõul ja nõul Kuni poole hommikuni!"

Madaras waatas õürissoni otsa- hirmsa näoga 
näitas Iürisson oleroat: silmamalged paistsid kar- 
wasest näost !kohutamalt wälja ja käed olid paljaks 
kääritud, nagu hakkaks ta mõnd weretööd ette 
wõtma. Madaras tundis, kuidas ametiwend 
mitte üksnes mõttega tööd ei armastanud te!ha, 
waid ka kätega midagi korda jõudis saata. Ta 
silmas oma libedat käewart: kui nõrk näis see ole- 
wat! 3a et pahast inimest mitte enam wthaStada 
ütles ta tasa:

„Яда tants on ometi ju unirversaal asi, millest 
kõik ühelwiisM aru saamad V*

See wihastas meel enam wastast.
,,£ori 1" pahandas 3ürisfon. „Selge paabu- 

Kaarli lori! Kõik saamad ühelwiisil aru?! Sula 
lori! Kas teie käisite kuulamas, mis inimesed akna 
taga sellest unimersaal osjast armäsid?!"

„По, noh?!"
„Inimesed akende taga rääkisid nõnda: See 

olla nüüd nende karskuse selts?! — Need ta nt- 
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siaxrd endid põrgus je! — Näeh, kuiöas ta nüüd seal 
teise naisi üle üõhü meer et ab! — Maat, seda nad 
rääüisid! 3a teil on fee uniwersaal afi 1" naeris 
Jürisjon.

„Ah^äh-häää!" laskis Madaras taiest kõrist.
„See teeb teile tühja kõffyu peale nalja, hom

miku шага ?" küsis 3ürisjon.
Madaras naeris edasi, ehk see küll enam sun

nitud kui loomulik naer oli.
„Kas ma siis nutma pean, kui mõni mudilane 

lollust juust nxtlja ajab. Kegamööda asjad Käi- 
wad. Ci puu lange ühe laastuga V*  aastas Ma
daras.

„Kõik on ilusad sõnad, on roaga ammust saa
dik tuttaroaö," seletas Sürisfon. „EH, roennas, teie 
tunnete rahrva hingeelu meel maga wahe! Ci ole 
inimene pühapäewa pärast, maid pühapäem ini
mese pärast loodud — ja inimene on hingamise- 
päema isand. Niisama ei ole inimesed seltsi jaoks, 
waid selts inimeste tannis, aga niisuguseid ei ole 
meil mitte, kellele seda tõsiselt tannis läheb, ehk 
kes tõsiselt selle järele igatseb. Enne aga ei pane? 
keegi leiba ahju, Kui see meel Kerkinud er ole!"

„Яда meie ise?" Küsis Madaras.
„Maata, siin on meie selts!" roastas Jüris» 

son käterätiku otsa põue pistes ja rindu kuiwatades, 
siis neid sealt wälja mõttes ja toas ringi näidates 
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rääkis ta edasi: „Siinftiimas on meie selts ja kõne- 
õhtud ja tantsupidud, aga mitte mujal!

„Teist saab 'ka tont aru," roaStas Madaras 
põlates, „wahel räägite nagu Rumpler, teinekord 
nagU köster ja (käimas kord kagu mõni paljasjalgne. 
No jah," ütles ta üritatud, „no jah, mis selleit 
on, et rahroas weel seda ei taha? Ärgu tahtku! 
Kes neid nii tahabgi! (Eks nad oodaku seni, kuni 
nad nii kaugele on,saanud..."

„Maat — waat... -seal ta on!" hakkas Jü
ris son teise sõnast kinni. Seal ta on! 3a seda ma 
just tahan nälja ja lagedale tuua, et teie kõik... 
Teie, 'Köster, Rümpler, kõik ühe firma all kauplete. 
Suus on teil гahwas, aga südames i s e. Kõik 
teie tööd ja teod keerlervad selle enese ise ümber. 
Rga minul on koguni teine siht: inimesed on kesk
punkt, ja mina olen üks neist..."

„Kohwi jooma!" hüüti Ukse taga. Nooredmehed 
hakkasid ruttu riidesse panema, et alla sööma 
minna.

päeroane koolitöö ajas noortemeeste mõtted 
jälle rööpasse. Köster oli asjatalituse pärast kiriku
mõisa läinud, ja sellepärast ei saanud nad sellega 
sõnagi eilsetest uudistest kõneleda.

Hiies lõunasöögil said nad roana Hrnikaga 
kokku, aga see kokkupuutumine ei olnud mitte kõige 
armsam. „Roh poisid!" hakkas mana Hrnikäs peale 
ja nokkis lõuaalust habet.
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Noored mehed ajasid 'käruxrd hihhi.
„Tulge aga nüüd ääsi ette," haüüas köster 

peale. „Ma ütlesin teile ikolye juba, Madaras, et 
haisewat ei maäsa liigutada! KirMyerra on ise
enesest üsna ära! Mõisaherra lubadus on tema 
päris pööraseks teinud!"

„Teie inooredmehed," rääkis Rümpler, „ei kõlba 
mitte kuhugile. Ma kahjatsen, et minu käes enam 
koolides j>äme ots ei ole. Ma näitaksin, kuidas need 
nooredmehed enam terwelt Baltim-aalt, terwest 
Шепе riigist koolmeistri kohti ei saa! Kus mul aga 
mehed?! Zelle asemel, et rahulikult koolitööd teha, 
segawad nad endid rahwa asjade sekka, mis su
gugi nende asi ei ole; läotawad seal jumalaroalla- 
tuid mõtteid rahwa sekka laiali! Mis saab sel wiisil 
meie jumaläkartlikust rahwast? Kohtud enam war- 
gaid ei nuhtle, koolid usuasju enam ei õpeta, kool
meistrid näitawad arvalikult rahwale, kuidas nii
suguste naistega, kellel häbi kadunud on, kes oma 
ilust ihu igälpool näha pakuwad, et nöörime hr 
langemisele awateleda, — jaroalikult rahwa ees 
armastuse lugusid mängitakse! Kus on nende häbi 
jäänud?! Nbielu pühad alused, need alused, mille 
peal riigi ja rahtva õnn seisab, kistakse ümber!" 
köster pidas natukene rvahet. Madaras kuulas koh
kunult, Jürisson E >üsna Kahwatanud. Ct Keegi 
midagj ei reastanud, siis rääkis köster edasi, kus 
juures ta ise kohkunud näo tegi: „Küll wõis aga 
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manamees arifyafdks saada! .Ta põrutas jalgu masin 
maad ja ütles: u,3a seal tuleb roana huMaläinuÄ 
baron ja tunneb roäljamaa mäbaneroate mõtete 
sogas seltsi edenemisest võomu!" Ta oli nii roi-- 
hane, mis hirmus ja ütles: „Ша tahan katsuda, 
ma tahan näidata V*  Ma katsusin küll ka teie 
eest seista, aga kus (tema? Ta sai roeel roihasdks. 
„Ma tahan ka teile jalad alla teha!" kisendas ta!"

„Meile jalad alla teha?!" hüüdis köstriemand 
kohkudes, kus juures ta silmi pühkis.

„Mis hirmus!" ohkas Xaasike.
Madaras roiaatas kartlikult neiu Luiise otsa, 

llürisson oli ülitõsine ja kahwatu.
„Mammikene!" südandas köster oma kaasa- 

kest ^kaastundlikult leent lusikaga taldriku peai 
liigutades, jahutades, „maminikene, ei ole see asi 
roeel nii hull! Яда ,ma ei roõi ütlemata jätta: noo- 
redmehed pearoad natukiene etteroaatlikumad olema, 
llooredmehed arwawad, et nad kõige targemad om
aga neist on roeel targemaid, ja roeel on koguduses 
üks, kes hingede eest roalroab, nõnda kui see, kes 
wastust peab andma ja et tema seda roõiks rõõ
muga teha, aga mitte ohates, sest meil ei ole sellest 
mitte 'fcafu!"

„За nüüd, nooredipehed," rääkis Köster edasi, 
„katsuge oma toiga parandada. Ma annan teile 
head nõu: igäkord, kui teie oma koosolekuid algate, 
hakake jumalasõnaga ja Tauluga peale! 3ätke 
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näitemängud ja tants kus seda ja teist! IMa pean 
ka omaltpoolt ütlema, et see 'ka kuhugile ei kõlba, 
nagu seda Madaras tegi: töötab roana naise, kellel 
Jumalast ilus nägu ja libe ihu on antud, ja män
gib sellega armastuse lugusid! See ei Kõlba ometi 
ju Kuhugile! Üht nõu annan ma teile roeel: teie 
peate laroeerima!" <La näitas' supilusikaga kar- 
tohroli lõikude roahel, kuidas laroeerima peab, ja 
seletas: „See on, tehke kirikhärrale au ja malige 
tema oma seltsi auliikmeks, ning katsuge oma 
seltsile ilus jumalakartlik laad anda. pakkuge 
inimestele tõsist eluleiba, mis neid söödab ja iga- 
wesele elule saadab!"

Köstrit nähti enese sõnade üle üsna liigutatud 
oleroat, sest tema alumine mlõklk ro äri ses pisut, 
mis igakord siis ette tuli, kui ta liigutatud oli. 
Iseäranis sündis see matmise juures, kui ta ütles: 
,.3a nüüd on see kallis hing Jumala juures ja 
meie ... meie!.." siis hakkas ta alumine huul 
ikka närroilijelt wõdiserna.

Madaras roaatas neiu Luise silmi ja otsis 
sealt enesele troosti, kuna ta salakartust enese 
südames tundis. Iürisson sai aga roäga roihaseks. 
tEa pani lusika plaks! lauale, roaatas roäljakutsu- 
roalt köstri otsa ja oma sisemist roiha maha suru
des hakkas ta poolsosinal peale: „Kuulge, köstri 
isand! Ma olen oma mõtteid ikka suuremalt jaolt 
tagasi hoidnud, aga nüüd on laroeerimisest, puikle
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misest aeg täis; küllalt juba iseenese ja teiste 
petmisest! niikaua, hui mma karskuse seltsi ees
otsas seisan, ei tee jm na feba mitte! Jumala 
sõna ei ole mitte kanberol, mis tikutopsi, rmina- 
pudeli, tee-pajki ja tubakapuntra ümber üheta sa 
passib. Ürge petke iseendid ega teisa! Teie oi de 
seda ju oma kihelkonnas jiiamaale igalepoole üm
ber mässinud. Ütelge mulle, Kus teie ei 'loe ega 
laula? Teie loete ja .laulate kirikus ja kodus, 
warrudel, pulmadel, matustel — ja mis on kõige 
selle tagajärg!? ktahwas on jocres, nagu seda Ma
daras üsna õigesti ütleb, ,31ma häbita magawad 
meie kihelkonna poisid ja tüdrukud warrude ja 
pulmade peal iga wõõra ees põhus maas! 3a 
teie ise, kõige oma nümpleriga, maatate seda pealt 
ja naerate: „See on marru, pulma — naliV*  (Dma 
madalate kasude püüdmine on meie kihelkonnas 
kõige suuremal astmel. Teise häda on aiateibas! 
Määrlapsi on meie Kihelkonnas enam kui Afrika- 
maa hotent ottidel, ärge kaewake, et see priid и 
woli on. Teie ütlete sellega, pt teie õpetusel üks
nes siis määrtus on, kui sellele malka sekka an
takse, nagu mõisamehele kartohmli .kasteks sool- 
wesi. See on teie oma kaswatuse wili, teie luge
mise ja laültnise kaasmäng, kpi rähmal haridust 
ei ole! 3a teie oma elu? Teie elu?! (Dn teie eneste 
elu siis parem, hõige .selle lugemise ja laulm-isega, 
hui neil, keda teie toetate ja laulätate? Teie 
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olete ju needsamad! Teie olete wariseerid, kes enese 
toas pärast palwet teineteisele ,näkku sülitavxld."

Jürisson räähis nii ägedalt ja julgelt, et kös
ter üsna hirmunud oli. Ta w-aatas üle laua 3ü- 
rissoni, nagu mõne nõdrameelse ptsa, ja teda ei 
nähtud arusaamal, inilrs see muidu nii wag une 
mees nii üritatud oli.

Iürisson aga rääkis edasi: „3a miks teotate 
teie oma Hümpleriga Maasika ^Mandat? Ise peate 
teie teda oma juures Mas, sööte ühes lauas- 
joote ühest toobist 'ja nüüd teotate teda! Illiks? 
Et teie kardate: Ehk meelitab Maasika emand 
teie Madara ära. häbenege ometi! Kui wähe on 
teil naisterahrvast, kes ainus taus inimene ehk ter- 
rves Mudilas, lugupidamist!"

„Papi, papi!" hakkas köstriemand kriiksuma, 
„papi, seda lased sa enesele ütelda!? wuih, häbi, 
Iürisfon!" .

„Ta on üritatud!" sosistas köster, ilma et 
ta ikka aru oleks saanud, mis see kõik tähendas.

„Iah, ma olen üritatud," mastas Iürisson, 
„aga ma tean, mida mla räägin. Kga teid, kõige 
oma Rümpleriga, ei lase pta karskuse seltsi oma 
tolmukottidega. See on inimese wäartuse teota
mine!" i

„Iürisson!" kääksus köstriemand, „häbenege 
ometi niisugu seid sõnu ühe Mwäürt го anale, hallt 
habemega mehele kõnelemast!"
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„äokk on HM!" põrutas Iürisson ütt- 
pahaselt. Köster ja emand kargasid korraga lau« 
äärest püsti.

„Wuih!" karjus emand, „mõtelge, et teie au
sas perekonnas olete!"

„Ka sellest aust on mul kõht täis, emand 
Ürnikas!" roastas Iürisson ja tõusis ka! laua tagant 
püsti. „Ma olen teie leiwaline ja muud midagi. 
Ma tänan teie lahkuse eest ja nõuan, et teie mulle 
söögi mujale saadate, sest see ei ole mitte minu 
kauba fees, et ma teie silma all end täitma pean

Iürisson kummardas ja hakkas minema. 
„Iääge, Iürisfon, jääge!" sundis köster.

Iürisson lükkas aga tooli avastu lauda ja läks.
„Ma käsin teid, Iürisson!" põrutas köster 

roastu lauda Koputades.
„Teie käsk on mulle pull!"
„Mis hirmus !"
Lmand oli ohates laua äärde istunud. Kös

ter käis söögilaua ääres edasi ja tagasi.
Emand oli aga, kes kõige enne oma rahu 

tagasi sai. >
. „Papi," Kaebas ta waga häälega, „papi, ära 

lase oma wihas Iumaliat ära unustada!"
Köster ohkäs ja tuli laua äärde.
„Ci mammi!" ütles ta. „Ma ei oie weel söö

nud. Ma sain wäga -wrhaseks!"
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Ta wõttis taskust ntnardtrfcu ja pühkis sellega 
filmi.

,,Of) noored, oh noored 1 ^Ei ole teil wanade 
mõistust ego orusaamist!" Idaebas ta ta)a, wõttis 
paar suutäit, ütles siis ikäsa kokku pannes „aitäh V*  
tõusis püsti ja luges, nagu ei oleks midagi sündinud: 
„Tänage Issandat, sest tema an hea ja tema hel
dus kestab igawesti; kes kõige lihale rooga annab, 
loojustele nende söömist annab, noorile kaarnaile, 
kes teda appi hüüawad. Dõntal ep oie rõõmu ho- 
busewäest ega meelehead jalameeste sääreluist. 
Issanhal on hea meel nendest, kes teda kardawad 
ja tema armu peale loodawad 1 Hannen!"

Madaras läks ka oma kambrisse, kus aga Iü
risson i ees ei olnud.

18.

Madaras tahtis just nüüö Iürissoniga kõik 
põhjalikult läbi rääkida. Ta oli nii liimist lahti, 
nii üritatud. Seöa ei olnud ta ette annata 
wõinud, et niisugune pahandus -wõis tulla.

Talle ilmus kibe naeratus näole: „Lõbuseltsi, 
ühendust tahtsin ma saada, aga esimene lõhkhoop 
on antud V*  See tegi temale esiotsa kahju. Süda üsna 
kipitas fees. Kui aga esimene äntus möödas, kui ta 
oma seltsimehe sõnu Kõik järele oli mõtelnud, siis 
hakkas ta süda järele andma ja warsti tuli kahju



221

rõõm endise kahjatsuse asemele. „Seal on see ilma
tark ja asjade põHaliK uurija," rääkis ta enesele, 
,,minu ettewõtted, need ei Ifeõlba; mina olen köstri 
ja Mmpleri kannupoiss,! ma ei saa asjast aru!? 
Las' süüa nüüd sõda pudru!" Juba nägi Madaras, 
kuidas Sürisson asja nii kaugele ajab, et kõik ära 
lunnewad, et niisugune seltsi -juhataja kuhugile ei 
kõlba! Ta ei tahtnud ikka kuidagi sellega rahule 
sLäida, et teda seltsi juhatusest kõrroale oli hei
detud. , j .

Siis andis see Jüris soni kaitsekõne Maasika 
eest temale peamurdtnisk

„'Kas Sürisson salajas mitte Maasika aus
taja ei ole?" armas ta.

Siis hakkas ta aga ise selle hullu mõtte üle 
häbi tundma: „Maasika emand ei ole neiu, ei ale 
lesk" — ja mõtleb niisugust hullu mõtet.

Madaras arutas ja arutas, aga õiget rahu 
ta ei saanud, ltöstrimajässe .oli lõhe tekkinud. Ku> 
das seda kõrwale saata? >

„Seda ei oleks ma iialgi uskunud, et Jüris-- 
sonil niisugune pöörane iseloom on!" mõtles ta. 
<,3a kuidas astus ta Maasika emanda eest mci [ja!"

„Salle see pagana Maasika emand!" ütles Ma
daras pead raputades.

Niisugustest rahutumaist hulkuwaist mõtteist 
päästis teda seltsimees, kui -see Koju tuli ja rahu
likult laua äärde asus, et töösse hakata.
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ITT agaras roaatas teda tirkfe aega kõr roalt. Ta 
arroas Jürisjoni liigetes ometi pisut ürmrst 
üeibroat. -

„Iürisson V küsis ta mõne aja pärast.
,,3a?!" wastas fee, ilma et ta silmi ülesse 

oleks tõstnud. i
„Ши? on teiega midagi tõsist rääkida!"
„Räägi! Meie oleme ju küllalt tõsistest as

jadest rääkinud!" >
„Teie ei teinud täna just üsna õieti!"

. „Фо!"
„Teie kahjatsete seda pärastpoole!"
„Wõib olla! Rinult Ininal ja rumal ei muuda 

oma arroarnist!"
„Rrge olge kangekaelne!"
„Ei ole!"
„Meie selts saab kahju!"
„Rasu saab ta, aga mitte kahju!" roastos 3ü= 

risfon kindlalt. „Nüüd alles hakkame peale! Küll 
ma neile roariseeridele näitan, kus nende lugemine 
ja laulmine on! Ei, roend MadaroL, kui kord, siis 
kord! Dleme kord hakkanud, siis laseme edasi: 
elu on roõitlus! 3a see, mis sündinud on, see pidi 
kord sündima!"

Ta jäi natukene tagasihoidlikumaks, siis üt
les ta aga kindlasti: „Kõik minu esialgne roastu- 
puiklemme oli siis sellega seotud. Ma nägin roaga 
hästi, mis sellest roälja tuleb, et sellega meie prae



223 —

gune seltskond just südamest .pooleks kistakse! Et 
aga teie seda asja nii suure hooga peale hakkasite 
sa minu arust oma tööd just nende kätte soMda 
oleksite andnud, see sandis mind ka Kätt külge pistma. 
See, mis praegu on sündinud, see pidi nii olema, 
enne ehk 'pärast, aga see pidi tulerna, kui mitte 
Krnika ja Rümpleriga, siis nende järel tulejat ega.

„Tagasiastumist teie poolt ei ole?" küsis Ma
daras.

„Mitte üht sammu!"
„Яда teie jääte üksinda!" .
õürissoni nägu läks naerule.
„Noh, wennas, nüüd olete just seal maal, kust 

mina peale hakkasin. Ma .olen ju alati laulnud, 
et meie seltskond roeel nii Kaugele ei ole sirgunud, 
et meid wõiks awitada. Neil puudub tarwi- 
öus! За see just Meie häda on. Meie istutame ometi 
wäljale kunstliku taime, mis -waba õhku ihkab, 
ада seda meil temale anda ei ole. Яда seda roana 
läppunud leitset sisse hingata — ei, prrr! see ajab 
wärinad peale. Kui, siis! Meme kord maha 
istunud ja ühe asja üle järele mõtelnud, siis ajame 
asja edasi, niipalju kui see wõimalik on, ада õieti 
ja ausasti. Nüüd pean mina teid waimustama 
hakkama!"

Madaras tundis häbi ja lõi silmad maha.
„Maata, ametiwennas," hakkas 3ürisson peale. 

Ta hääles oli kalkust, agä ka kahjatsust tunda.
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,,£eie ei tunne weel lkeegi selle sõna tuuTM- Klgu- 
ses oli sõna — ja sõna oli Jurmala juures ja Ju
mal ja sõna oli iüfeis. Mis on selle sõna mõte: Muuk 
mitte midagi, 'kui see, et Jurmala ja tema sõnade 
wahel wabet ei ole. Ainult siis wõib inimene täit 
tööd luua, kui tema enesega niisama üks on. Aga 
teil puudub see! Teil on teine sõna, teine mees. 
Teie ajate kõik teisi asju. Zellest jaan ma wäg а 
hästi aru. Aga nüüd peame kõik selle kõrmale 
miskama ja tööd asja enese pärast tegema; meie 
petame sõnas ka enestega üheks saama. Ja selle
pärast ei tule waeniasi karta! Köster on üks waim- 
lik lupard! Ta laseb enesega pühkida. Mul oli te-- 
majt ammu isu ära, — nüüd tuli see aga wälja!"

„Ja sööma teie enam nende juurde ei tuk?" 
..Li!"
„Ja see on mihniane sõna?"
„Weite julged olla, et see nii on!"
Madaras käis piinlikult mööda pisukest tuba 

edasi jä tagasi. Jürisjon istus laua ääres ja joo
nistas imefuuri ahwinägusid paberile.

„Aga mis teie sellest annate, kui meie neile 
järele annaksime ja nõnda sisse saeksime, nagu 
köster soowis?" küsis Madaras pikalt.

„See on, kuidas?" küsis Jürisjon.
„Arge endid Nii ruttu üritage!" Vaigistas Ma

daras.
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„Kuiöcis, kuidas?" päris Jürisfon.
„See on, kui meie lauluga..."
Rohkem ei saanud Madaras kõneleda.
„See on lihtsalt selle koogi söömise homseks 

jätmine, mis tänd peab söödama," hakkas Jürisfon 
peale. „Kui kaua meie siis wirmäks laulame? Ju 
ometi ükskord inimeste silmad lahti lähemad ja 
näewad, kes inende sõbrad ja rpaenlased on. Mõtelge 
ometi, et meie suure kohtumõistja ees seisame, kelle 
nimi ajaluWu on. Kas teil häbi ei ole 
niisuguseid sõnu minule ütelõa?! Ega ma Rrni- 
kas ei ole? Kas teie nii mähe elu tunnete? Kesk
ajal tahtsid paawstid inimesi paljajalgsete munkade 
karjaks muuta, ja meie aja pisukesed paawsti- 
kesed tahawad meid lindude karjaks teha, kes 
oksa peal peaks' hüppama ja laulma: Kas on lin
nukesel muret. Saage ometi aru, et siin lahinguid 
juhtima wõimu pärast lüüakse. Ja miks katsume 
seda sündmust pikendada, raskendada, mis ikka 
tulema peab!"

Madarale tegid need sõnad aga igawust. Tia 
keerutas oma pisikesim kihwu ja kuulas paljalt kõr- 
wadega, ilma et ta neid sõnu oleks mõistnud.

,.Nch, lähme alla!" ütles ta Jürissonile.
: L

„Яда mina When l"
„Minge!" :

15
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Madaras läks.
Köster tegi suured silmad, kui ta õhtulaual 

tõesti Iürissoni ei leidnud.
Ta ei tahtnud küsida.
Яда naised ei jõudnud pidada.
„Kas Jürisfon ka kodus on?" küsis Kaasike.
„Zeekord KM!" wastas küsitaw. .
„Meie leib temale enam ei mäitse wist?" kü

sis emand.
„Ta jääb oma sõna juurde ja ei tule." roastas 

Madaras kibedalt.
Köster läks ülesse.
„Kmetiwenb ja noor sõber," ütles ta 'Iüris- 

sonile, „ärge laske päewa looja minna oma wiha 
sees ja ärge andke maad kuradile!"

„Niisugust meest ma ei tunne!" id astus Iüris- 
son tõsiselt.

„Kes arm ab, et ta seisab, see maad aku, et ta 
ei lange!" õpetas köster.

Iürissoni nägu läks malgeks.
„Kuulge mees," ütles ta magusalt suurt miha 

tagasi hoides, „kui teil üleüldse habe sellepärast 
on k asm anud, et teie isane olete, siis pidage seda 
au sees! Meie mõtted lähemad lahku. Ягдет ol
gem mariseerid! Olgu meil ometi nii palju mehe 
meelt, et meie söögilaua ääres teineteise söögi
isu ei riku!" «
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-Meie oleme wennad Kristufes 1" wastas 
köster.

„Kes on mu isa ja mu ema, mu wend ja 
cöe, — need, kes minu isa tahtmist teemad, kes 
taewas on," ütles kord suur Gpetaja. Meil on teisel 
teine arusaamine sellest, mis Meie kalliks peatne, 
sellepärast ei ole meie mitte wennad. Saab sellest 
mängust!" Jürisjoni hääl hakkas wärisema. „Kut 
see teile tüli ei tee," ütles ta, „!sißS palun ma: 
saatke mulle tükk leiba siia ülesse? Sest saab 
mulle Küll!" ■ 1

Köster waatas haledalt nooremehe otsa.
„Lepime ara!" ütles ta.
„Ma ei ole mitte wihane, ärge olge ka teie!" 

seletas Iürisson. Köster pakkus käe. Jürisfon mat
tis selle irastu. Köster hoidis, seda tükk aega pihus 
ja toaatas nooremehe otsa.

„3a nii siis jääb?" küsis ta.
„Las' jääda, kuni ajad ja meeled muutuwad!" 

wastas Jürisfon kindlalt.
Köster ohkas ja läks alla.
ЯП kutsus ta tüdruku enese juurde ja ütles: 

,,3ürissoni herra palub eneselt sööki ülesse te Ha. 
Seöa tee ka alati!"

Tüdruk jäi köstri otsa w aa tarna.
Köster sai pahaseks.
„Sa kuulsid ju, siis tee seda!"
Sellega oli asi lõpetatud. , .
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Hl ab arale j a teistele poMius fee e jiatg.ul es 
palju tyuwi. pärast nägi aga Madaras, et nii temale 
hoopis parem oli. Manab Imbusid marsti orna- 
poole ja Madaras jäi Kaa^iihefega ukjmba juttu 
ajama, ja fee oli neile mõlemile roaga armas.

Madaras kuulas naeruse näoga neiu seletusi, 
iseäranis sellest, mis inimesed nüüd uue seltsi kohta 
rääkida. „Mõned kiidawad, mõned laidawab," rää
kis neiu ühel Õhtul. „Ma sain Retmeri neidudega 
ka kokku, need on teie üle üsna waimustatud!" 
Ta waatas nooremehe otsa altkulmu, nagu uuriks 
ta oma sõnade mõju. „Teie pidada rväga hästi 
tantsima! R да sellega ei ole nemad ka rohul, et 
teie Maasika emandaga armulugu mängisite. See 
ei passinud teile sugugi! Gh, kui hirmus nalja
kas see olnud, kui Maasika emand teile „armas 
Peeter" jne. ütelnud, see olnud nii weiber! Mana 
naine!"

„Sest ei ole midagi!" raastas Madaras. 
„Mängu fees tuleb wahs! taäga mitmesugused ini
mesed ette."

„Mis hirmus!" naeris Suiife. „See on nii 
pensik!"

„Rga eks mänginud teie ligi?" küsis Madaras. 
Neiu silmad wilkusid. Ta naeratas.
„Rga onu ja tädi!"
„Kas onu ja tädi Kileroere metsas ka olid?!" 

küsis Madaras ja waatas piiludes neiu otsa.
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„Mis hirmus!" mustas Luiise kuömal naerdes.
„Tea'p mis pagar wõis ütelda, lrui teie tema 

naist seal armastasite?" lrüsits Kaaftke.
Madaras irwitas naerda. > •
Neiu waatas Madarale silma. Madaras tegi 

sedasama. Ghtul, üui Madaras ülesse lä&'s ja 
neiuga jumalaga jättis, siis waatas ta hoolega üm
ber, kas onu tädi kusagil näha ei ole, pigist asi 
parema käega neiu oma, aga pahemä käega nä
pistas ta neidu just küljekontidest.

„Mis hirmus!" kaebas peru..
„Яда armas ka!" naeris Madaras.
Ikka enam ja enam leidsid nad teineteise sir

mist seda, mis peile armas oli, ja ikka enam ja 
enam said nad teineteisele omasemlaks.

19.

Köjtri majasse oli jälle, kõige wähemalt pealt 
naha, Kallis rahu asunud: manadel oli mantidega, 
noortel noortega — Jürissonil iseenesega tegu. Яда 
nii rahulik ei olnud mitte Mudila Kihelkond, ise
äranis mana Rümpler. ,

Teisel pühal, pärast seltsi amamift, pidas 
Rümpler hirikus niisuguse jutluse, mille sarnast ta 
wist hümnel aastal ei olnud pidanud. Ta rääkis 
mõistu uutest aegadest, uutest wooludest, ususalga- 
misest ja „wana-kurja" ümberhulkumisest.
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R ahrras Ku alas ja kuulas ja jäi seda uskuuia, 
sest see oli nii tuttctro, nii armas!

Hga mitte üksnes Rümpler ei olnud see, kes 
pahandas, maid selle juurde asusid ka meel teised: 
esiteks lugejad-wennad, siis nende usklikud hinged, 
siis meel kõik need, kes juba karskusemõtte juures 
südamepööritust.tundsid.

Kõike seda roõttis mana Rnnemann kokku ja 
kui Iürisson poodi tuli, siis ütles ta temale teretuse 
asemel: „Ivaata, sealt tuleb õige unenägeja,' saame 
näha, mis tema unenäod on!" Madarale ütles ta: 
„See üksainus on tulnud, kui wiaõras elama, ja 
tahab õieti Kohut mõista!" Poesolejad naersid 
salaja ja said roaga hästi aru, mis need sõna) 
pidid tähendama.

Rga nooredmehed ei löönud kohkuma.
Leidus Kooliõpetajate seas mehi, kes kõige 

südidusega t ööle hakkasid. Kooliõpetaja Rääts har
jutas .laulusid. Madaras roõttis jälle näitemängu 
KMe, Jürisson malmistas kõnet. Ta tahtis nii- 
sug!use paugu anda, et kõikide silmad tahti vidid 
minema.

Koguni ootamata kõiges selles loos oli see, et 
paar nädalat peale esimese koosoleku mõisa Hop
mann Kurgi Köstri juurde sõitis ja noortele meestele 
teaöustaS, et selts Kja mõisamehed, nimelt: kubja, 
kirjutaja, |epa, aedniku ja selle poisid, roõimeistri 
ja aidamehe seltsi liigeteks ülesse kirjutaks. Seda
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palroet awalöaöes oli Kurg ise roaga pahane. Kui
ta ära läfe, haNkas Madaras täiest kõrist naerma:

„äh^äh-hää —" kisendas ta. „Meie afi hak
kab juba edenema!"

Ka Iürissonil oli sellest hea meel. Nad kiitsid 
mõlemad baroniherra wahwat tegu, kes niisuguse 
käsu oma meestele wist Kätte oli annud.

3a uue jõuga hakkasid nad jälle tööle. Kõige 
Vähemalt tundsid nad endil seljataga pisut tuge 
oleroat. dk

Järgmine koosolek peeti jällegi wallamajas. 
Яда seal tulid ootamata pahandused.

Kooliõpetaja Uaois oli küll seal, aga teadustas 
kartlikult Iürissonile, et ta laulda ei wõiroat:

„Pühapäewane päew," ütles ta, „minu pass 
on enese täis wõtnud ja ma ei julge sellega ette! 
astuda. Ka Kõrgesaare Hmi, kes mul soolot lau
lab, ei tule!"

„Miks?" küsis 3ürisson.
,,3sa ei luba karSkusemajas laulda ja tütar 

peab muidugi sõna Kuulma!" waLtas Uaõis.
„Яда kuulutused on wäljos!" hüüdis 3üris- 

son. „Pagan wõtku teid!"
Uaõis seisis kui süte peal. Tal oli häbi ja meel 

paha — aga midagi ei olnud teha.
„Laulge ometi natukene!" palus 3ürisson.
„Li saa, ei saa!" •
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Stile aja sees oli juba alguse aeg käes, kuid 
inimesi oli koguni wahe.

pidi oodataTna.
Madaras tegutses näitemänguga. Ühte maHa- 

maja nurkä oli ta manust ustest ja läuaserwist 
hagerikumoodi kongi ülesse löönud, mille ette woodi- 
kinadest eesriie käis.

Kui armetu, kui wilets see kõik oli; wilet- 
sam, kui laada balaganimeeste oma!"

Lt Madaraga aru pidada, läks Sürisson ees
riide taha. Su mis nägi ta siin? Näitlejatel olid 
wimapudelid ees ja rüüpasid.

„Mis fee on?" päris Sürisson Madara käest
„Näd ei mängi muidu, ütlewad, et karda- 

wad!" seletas Madaras. -
„Kurat!" mandus 3ürisfon ja läks.
Madaras jooksis talle äga järele, pidas kinni 

ja hädaldas: „Midagi ei ole teha,' mõtelge ometi. 
TMaka Mats ei mängi! Ma pean kellegi teise 
roõtma!"

„Mis temal wiga?" küsis Iürisson kahisema 
häälega.

„Mõtelge ometi," sosistas Madaras, „köster 
Nrnikäs keetnud temal ära: ta alles leeripoiss!" 
Lubanud Nümplerile kaemata!"

Iürisson oli nii wihane, et ta Madara rindu 
pidi kargama, aga mis oleks fee awitanud?
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„Kes küseb teid niisuguseid tatikaid, leerimata 
lapsi wõtta," pahandas ta.

„OH, pole wiga/ wabandas Madaras, ,,fee 
on poisikese osa, ma wõtan selle oma peale, temal 
tuleb wi ima sel otsal ülesse astuda!"

Tunni poolteise ootamise järele hakati peale. 
Inimesi oli koguni mähe tulnud.

Sim pidi Jürisson wabandama, et ettetulnud 
takistuse pärast wõimalik ei M laulda. Ncchta- 
wasti pahandas see inimesi.

„Яда raha mõistate wõtta V urises keegi kuu
lajate seast.

Jürisfon oli pahane, pahaselt hakkas ta kõne- 
lenra. Ta kõneles neist ebaarwamistest, mis Kars
kuse wastu laiali laotatakse, näitas inimeste eba
usu arwamisi ja puudutas hiljutist Kümpleri sele
tust, et karskus ja seltsielu kurjast olla.

Kõne oli äge ja kuulmata asi Mudilas. Iga
üks sai aru, kelle pihta ta oli sihitud. See oli 
enne mõtlemata, et selle suuruse wastu Ka wälja 
saab ja wõib astuda! ПН õnnelikult ei läinud aga 
näitemäng, poisid olid purjus, keelad pehmed ja 
mäng puuduline. Tihti kiskusid nad ürituses ha
bemed eest ja ajasid sellega waatajad naerma.

Jürisson waatas kurwastusega pealt, aga kui 
ta nägi, et inimesed rõõmsaks said, kadus ka 
tema tusk. '

Rõõmus olek ei kestnud kaua. Tantsu ajal 
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tulid uued li Niued, mõisamehed, wallamajasse fca 
jalgu keerutama. Neid lasti sisse. Яда seal nägid 
kõN, et nad joobnud olid. Tants, mis enne kaunis 
ladusasti oli läinud, muutus korraga trallimisckS 
ja roarsti oli jäme ots mõisameeste bäes.

Küll noomis neid Jürisjon, küll ta palus, aga 
ei aitanub midagi. Я jt läkis roiimakS nii kaugele, 
et nad pudelid taskutest wälja toNrbasid, keset walla
maja 'saali põrandale istusid, rniina wotsid ja 
lõppeks armetus Sakja keeles taalrimängu hak
kasid laskma:

„Tiisere Taadere täär muse wandere 
„Won tere einere suu tere andere!
„Tassiss seen, tassiss seen,
,,Tass tere Taadere nihsu jeen!"

Inimesed plaksutasid ja karjusid, nagu türk
lased kuuwarjutamise ajal, kui nad karu kuu kül
jest ära t ah arvad hirmutada, ад a see kisendamine 
ei olnud hirmu, waid lõpmata suure hea meele 
pärast.

„Bramoo, brawoo!" kõlas üle terme walla
maja saali. Karskuse seltsi esimees ei teadnud, mis 
teha. Mõisamehi wälja aja.ua hakata — see oleks 
natuke hädaohtlik olnud.

,,£õpetage pidu!" tähendas Maasika emand.
Seöa tegi ka Jürisson. Ta kuulutas kõigile, 

et pidu on lõppenud.

aja.ua
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Tantsijad pahandasid, mõisamehed mürasid, 
karsklased seisid wag ust. Nad nägid selgesti, et 
nende asi wägisi nurja taheti ajada, et mõisamehed 
nagu ette äraräägitud plaani järele seda kõik toi
metasid.

Zellegipärast ei läinud uued karsklased saalist 
minema. Nad olid Kord üleüldisteks naljategeja- 
teKs saanud ja halpisid edasi, kord teineteise rinnast 
kinni mõttes, kord wandudies, Kord hõisates.

„Nndke wallamajale kastorõli sisse!" õpetas 
Ünnemann. Hiies siis, kui inimesed minema hak
kasid, lahkusid ka Mürategiejad.

Jürisson oli wäga üritatud, et asi halwaks 
kippus minema. Ta katsus järgmiseks pühapäe- 
wakL eestseisuse kokka, et aru pidada, mis teha, 
aga liikmeid oli nii wähe ilmunud, et midagi ei 
saadud teha. Selsamal päewal sai ta ka poest uue 
„postimche" numbri, kus järgmiselt seisis:

M ud i l a st: Ntinewal pühapäewal pidas koha
line uus karskuse selts „Lehwitus" oma pidu
õhtut. Ghtu oli isesugune. Lubatud laul puudus, 
näitemäng läks waewast wiisi. Nalja tegid „taalri 
mängijad", kes ilma programimita oma asja etenda
sid. Kõige kahtlasem oli aga kohalise kihelkonna
kooli II koolmeistri hra IüriSsoni kõne „sisse 
juurdunud eba-arwamistest." See oleks kõik wäga 
hea olewat, aga noor kõneleja puudutas üht as^ja, 
mis meile Mudilastele wäga walus oli, see on meie 
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ufu^Iu. 5ee wvib kõneleja enese meelest feiüH krõitr 
wcrgia õige olla, aga sahärdusi uusi armumist rahwa 
seMa laotada on enam hui üleholyus. Mudilas 
on usk alles rahwa elu alus: seda on Iumal meile 
annud ja seda ei wah-eta meie mitte Mõne lendama 
kõne kolksuga ära, nagu — Materialismus. Ma- 
terialismust aga rähmale õpetada jäägu teistele, 
aga ei kogunisti mitte kooliõpetajale, palun mitte 
pahaks panna! Mudilane.

Iürisson luges ja tundis selles kohe 'köstri- 
leerist mehe ära. Seöa oli mist mõni roaga metsa
nurgas elam mallakooliõpetaja teinud, kes nagu 
eesel lõwi peale kimiaia tagant möirata katsus, 
et sellega manale HüntpTeriTe head meelt teha. Kuib 
fee tegi Iürissonile molu, et niisuguseid mehi lei
takse, lkes niisuguses asjas, nagu tema kõne, õigust 
malega ära segamad.

„heldene aeg," ohkas ta, „kui juba inimesed, 
kes kirjutada mõistamod, nii tönsid mõtlejad on, 
mis siis meel teistega teha!"

3ürisfon näitas lehte Madarale. 5ee luges, 
luges ja wiskas siis numbri nukka.

„Mis peab inimene tegema!?" Kaebas ta. 
Naitelaroa ei ole, näiteseinu ei ole, kõik ilustus 
ja kaunistus puudumad, mängijad on lorud poisid, 
kes suudgi hästi lahti ei oska teha — mis peab 
inimene tegema?"



— 237

„Ша olen nii wiHane," rääkis seltsimees, „et 
mu meelest kõik see asi teisiti tuleb ette roõtta! 
£auL näitemäng — metsa! — tants — nurka!.. 
Saagu, mis saab!"

„See on lihtsalt seltsi suretamine!" kaebas 
Madaras. „Millega huwitame rahwast?!"

„Kõnedega!" kinnitas Jürisson.
„Sellel ei ole tõmbejõubu!" armas Madaras. 

„See ei too midagi sisse! Meie ei saa raha, aga 
waat, seda läheb meile tarmis, et meie ometi ilusa 
näitelama w-õiksime muretseda, kui meie Iüripäe- 
wast kõrtsi herra Käest kätte saame!"

„Midagi ei ole herra käest tannis!" w-ostar 
oürisson. „hakkame omaljalal käimia! Sa mõisa- 
hulgused, need wiskame roälj'a!"

„(Ei wõi, Jumala pärast, ei roõi," hüüdis 
ametiwend, „siis on kõik mokas!"

„Яда ma teen seda ometi V*  kinnitas Jüris- 
(on. „Eks meie tulewal laupäewal näe!"

Järgmisel laupäewal oli kihelkonna koolima- 
ias kooliõpetajate pisukeses korteris uue karskuse 
seltsi üleüldine koosolek kümnekonna liikmega.

Hsju oli Palju arutada. Baroni käest oli kiri 
tulnud, kus ta seltsile üheks aastaks binnipanbub 
kõrtsi lubas. (Enne pani aga esimees mõisapoisle 
küsimuse ette. Suurem jagu tahtis selle, kui nalja 
peale waabata, aga Sürisson seisis wastu ja nõudis 
mõijapoiste wäljaheitmist.
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Madaras seletas selle feafyiu, aga kui 3üris= 
son oma ameti maha lubas panna, siis annati 
mõisapoisiö kõik seltsist wälja, peale kirjutaja ja 
kärneri.

Nüüd luges 3ürisfon herra kirja ette.
Liikmed olid waimustatud ja soowisiö, et herra 

auliikmeks walitaks.
Ka sellega ei olnud esimees nõus.
„Meie ei roota mitte tema käest maja wastu," 

ütles ta, ,,waid täname teda selle suure lahkuse 
eest ja ei wali teda ka auliikmeks."

„Miks?!" küsisid teised.
„Lellega seome endid just ilmaaegu!" annas 

esimees. „Oleme kord wabad, oleme kord ise oma
jal al! Meil ei ole maja tannis, meil ei ole au
liikmeid tannis! Käime mööda walda ja elame 
tasa, tasa — ja teeme tööd. Mis tannis see suur 
hoog!"

Lürissoni seletusi ei pandud tähele. Seletati 
suurest teemajast ja sellest kasust, kui herra au
liige on. Loodeti kõiksugu kingituste ja abide peale.

IDiimakS andis esimees järele. Kõrtsikinkimise 
eest tänati herrat ja paluti teda auliikme nime 
wastu mätta.

Et aga seltsi war and и st tõsta, soowitas Mäda 
ras, et selts suwel suure rahvapidu wõi rohelisesse 
käigu ette wõtakS, millest kõige ipähemalt sada 
rubla kasu loodeti saawat.
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Liikmed arwasiü selle wäga ja tehti 
maha, niipea, kui ilus kewade wäljiaS, suur kärk 
rohelisesse teha.

Käis jälle, nagu hakkaks seltsielu libedamini 
minema.

Kuiö asi ei läinud, ei läinud.
Mõisapoiste wäljarviskamine tõi suured pa

handused kaela.
Kui nädal pärast Jüripäewa selts manas 

kõrtsis pidutses, ja Oürisson jälle Kõnet hakkas 
pidama, käis Korraga wäljaft märts wastu seina 
ja teisel pilgul lendas kirni mäljaspoolt läbi akna 
rähma sekka. Lelle järele tuli teine, siis kolmas, 
siis neljas, siis teinepool! Küljest, teisest, kolman
dast, neljandast aknast!

Selts sai kahju. Mähid pandi wälja — ja 
pahandus peale kauba. ■

ID eel enam. Isegi tants ei siginenud. Kui 
selle järele päriti, siis saadi teada, et üsna Mu
dila ligidal peres selsamal õhtul mõisa ja muu 
küla kangelaste poolt pitspall ehk simman toime 
pandud, et seal õlut joodud ja tralli löödud. Manad 
inimesed raputasid pead ja ohkasid.

„lsükka läämä, hukka Täämiä V*  kaebasid nad, 
käisid mööda palwemaju ja nutsid.

Ka Iürissoni süda nuttis.
Mürske kerrade waatas juba wargsil wiisil 

üle pisut palkatawa metsa ladwa. Iürisson ja l!la- 
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daras. istusid lahtise ckktra peal. Rüntpleri eluhoone 
seisis natukene maad eemal, metsa taga. 3üris= 
son ohk as. ’

„Sa nõrked juba?!" küsis Madaras.
„Ma ei oleks uskunud, aga nüüd ma näen, 

et kõik töö asjata on. See rahwas, kelle pea peal 
seitse aastasada hingetuimuse aiateidäid nüri kir
mega on teritatud, et teda siis selle aiaga Euroopast 
lahutada, et selle aiateibaid on tahutud, mille sees 
üksnes „Eedeni tuletikud" ja ,,paradiisi kõrrva- 
lopsud" ning „paastu pannkoogid" kaswaroad, ei 
lellest rähmast nii ruttu asja saa! — Kõrbe peab 
ta surema! — Selle ihusse ja meresse on muud 
hääled istutatud!"

äürisson jäi mõtlema. Madaras kuulas ja 
keerutas kihwu. Neiu Kaasike käis mas, Mada
ras nägi teda läbi põõsaste wilksatamat.

Iürisson maatas ülesse.
„Lase surra!" hüüdis ta, nagu oma sõnadele 

kinnituses. „Maata, sealt paistab noor kewade!" 
Ta näitas õue, kus kõik ärkas ja tärkas. „Ka see 
kewade tuleb meile kord, ja häda sellele, kes tuult 
on külzuanud, nad Mkamad tormi; häda sellele, 
fees rähmale leiwa asemele ämMa-tossu on pak
kunud !"

päew weeres. Ta wiimased kiired Maalasid 
wallalumalt unesse mõjuma looduse peale. 5lknad 
punetasid.
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„IDaiata, just kui põleb V' üttes Madaras ja 
näitas üle metsa maja peate.

Jürisfon ohkas.

20.

Kewade tundus tõesti juba wäljas. päikene 
oli lumele warkselt kõrwa sosistanud, et see inetu 
ja laisk on nii kaua maas wedeleda. Lumi 
kuulis Kõrge enne ja sirinal tuletas ta jääle seda 
õige tungiwalt meelde. Lumi lagunes, wesi wuli- 
ses, jää pööras end, nagu laisk' mees, et säng nagi
ses, — ja laisk mees läks ja laulis, laulis lahke- 
laulu weskitarnmidel ja koskedel — ja läks! Jää 
sulades sirises wesi maamulda, puudutas seal rohu 
;n puude juuri ja kobistas neid unest. Need leib 
unised pungas silmad lahti ja naersid ja naersid, et 
mets mürises ja laan läksus. Isegi Pikker-poisil 
tuli naljatuju peale, ja kõminal wuristas ta опта 
wankrit pilwepiiril ja põrutas pajukoort tüwe kül
jest lahti, et karjapoiss Võiks wilet teha ja № 
reest ärakurnatud loomakarjale kõrwu wilistaba: 
kewade on tõesti käes!

Keraiabe oli wäljas. Karskuse selts „Lehwi- 
tus" wõttis nõuks esimest kewaderõõmu tutt omas 
Kilewere metsas, kusagil ilusatz KaasikutukaS mait
seda ja päewa mööda saata.

Naabri kihelkonnast oli pasunakoor tellitud.
16
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£ipub ees, pafunakoor mängides järel lammilti 
läbi Mudila Kilemere poole.

Terwe Mudila oli jalul, lapsed jooksid tee 
kõrwal, wahtisid ja rõõmustasid pasuna mängu 
üle. Ka rvanernad inimesed tulid majadest rvälja 
ja waatasid imestades nooremate nalja. Isegi 
klnnemann seisis poeuksel naeruse näoga ja läks 
naljatades poodi tagasi. „По!), küll tülemal 'kerva- 
del tanupitsid kalliks läbewad!" oli ta mõistu 
ütelnud.

Kewade mõjul tundis ennast igaüks rõõm
sana. Iseäranis tujus olid Madaras ja Kaasike, 
kes rõõmsalt teineteise otsa waatasid ja sellest 
südametele magusust leidsid.

Ka pagar Maasik tuli oma emandaga. Nad 
mõlemad olid ka karskuse seltsi liigeteks hakkanud. 
Iseäranis imlestust sünnitas wana-pagari seltsiliik- 
meks astumine, sest tõmia oli ju suur wiinasõber. 
rllza ta oli nagu teiseks saanud. Inimesed naerliõ 
ja teadsid rääkida, et ta seda hirmu pärast teinud, 
sest Madaras oWfc muidu emanda käest ära 
wõtnud.

Mis oli aga Madaral nüüd teistega asja?.1 
Ta käis küll ka wahel pagari pool, aga ikka 
ja alati Kausikese kaasas, kes nagu paha aima
tes Madarat mitte üksinda Mudilasse ei lasknud. 
Inimesed harjusid seda paari juba nii ühes nä
gema, et kui wahel teine neist üksinda ilmus, 
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siis torkas fee silma, just Mii üfye silmag« ini
mene, kellel teise palepoole ilu puudub.

Kahelises Tauleti, mängiti, tantsiti. Neiud pu
nusid peigudele wanikuid, millega need endid kau
nistasid. Juba hakkaS päikene w-eerema, kui pidu 
rikuti. Trobikond mõisapoissa, kes jällegi wintis 
näisid olewak ilmus piduplatsile.

Midagi salalikku paha -heljus õhus. KarfM 
lastel oli uriimane temp meel wäga hästi meeles. 
Nad hoidsid tagasi. MõisaMeeste silmad wälkusid 
Vihast. •

Seal astus keegi aebniMi poiss teiste ette ja 
hakkas takti lööma. Mõisa poisid laulsid ühest suust 
pagari emanda, Madara ja Naasikese kohta oma
tehtud roppu laulk.

Maasika emand waatas tõsiselt lauljate peale. 
Siis käisid ta silmad ringi, nagu otsiksid midagi, 
aga kui seda midagi kksagilt ei' leidnud, jäi ta 
rahulikult edasi kuulama.

Nii rahulik ei olkud aga pagar. Ta palete 
asus roiha, rusikad tõmbusid kokku ja neid mõisa 
meeste nina all wihkudes Kisendas ta:

„Mõisa sead! Lakekausid! häbi teil ei ole!?
Seal astus mõisa sepa sell pagari ette, ajas 

kõhu ette ja täiest joobnud kõrist küsis ta: „Mis 
sa tainamuliia mögad?! Ütle Mulle, palju sa oma 
puniku eest, mis sa baroni käest ostsid, üüri ta
had!?" hele plaks käis! Sepaselli silmad läksid 
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kirjuks. Pagar oli kõigest jõust rusikat tarrvita- 
nuö! 5ee läks aga pagarile kalliks maksma. Mõi- 
jameeste kari langes pagari peate. Emand mär
kas, et ta mees terme seltskonna eest peab was- 
tarna ja häda märgates kisendas ta appi.

Sündis segadus. Iooksti, karjuti, rüseleti! 
RarMased tormasid pagarit päästma, kelle selga 
rusikahoobid langesid. Rusikad lendasid nagu ke
pid, kui naised willu segawad. Metsikud hääled, 
mitte seast „Kurat, anna saadanale!" üle lagen
diku lendasid, 'kõlasid järsult muust mürast wälja. 
Rüselemine, röökimine, kisendamine! Armetu peks
mine. . . Meri... Ninad Whki...

„Andke suslamagudele!" moiras mõisa sepasell.
„Aii-i-i! kuradid! Neil ju noad platsis!" ki

sendas 'keegi!
Neiud nutsid, naised olid ehmatanud... Metsa 

pisukesed linnud, 'kes pesadele uinuma olid juba 
jäänud, lendasid pesadelt kohkunult lendu ja maa
ta sid ehmudes kahejalgsete sõda, kus need oma 
loomulikkude kirede tõttu tegelikult oma juma
likku sündimist pühitsesid.

„Ai!" kisendas keegi õige läbilõikawali. Maa- 
fikaemand tundis sette hääle.

Meri woolas.
peksjad lõid korraga lahku. Nende wahele 

sündis ring ja selle sees oli selgesti pagar näha, 
kes oma kaela kinni hoidis.
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See ehmatas möisamehi. Nad taganesid. Möi- 
xaftb, hirnusid roeel — ja lahingiuplats selgis.

„Wõtke mõrtsukad kinni!" hüüdis pagar.
Mõisapoisid panid aga plagama.
„Kos saite nüüd, suslakõpad!" kisendasid nad 

ja kadusid. :
Maasika emand seisis mehe juures. See hoidis 

kaela pihuga kinni, kus juures weri sõrmede wahelt 
riietele sirinal joõksis.

„Mis on?!" 'Küsisid uudishimulised.
„Keegi saadan torkas mulle noaga kaela!" 

rvastas pagar.
Pagari kaelas oli õige pisukene haaw, kust 

weri tiirmai jooksis.
pagari näole tekkis surmakahwatus. Ta sil

mad läksid kirjuks. .
„Ta sureb!" hädaldasid naised.
pagar pandi mäha. Ninarätikud kisti lõhki 

ja nendega seoti kael kinni. Mehed panid käed 
kokku ja kandsid pagari Koju.

Kõik olid rõhutud, pahased.
„Kas seda weel tarwis!" kurwastas Iürisson. 

kes Maasika emanda kõrwal käis ja seda katsus 
trööstida.

„Muidugi teada," rvastas Maasika emand, 
„tannis teda ei olnud, aga on ta juba olnud, siis 
peame end rahulikult selle alla heitma!
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„Яда missuguse hoobi annab see kõigile neile 
püüetele, mis mina kalliks pidasin. Ma näen, et 
m-a siin ometi midagi teha, ei saa. Parem oleks 
olnud, kui see asi ka ntabara moodi edasi oleks 
läinud, siis ei oleks seda wist mitte ette tulnud!"

Maasika emand mõtles pisut. Ta kurrvad sil
mad seisid Jurissoni peaL

„Süüöi ei ole siin teil," ütles ta, „ward selle 
praeguse aja ära kärbitud moraalil ja sellest wälja- 
Kaswanud koswatusel, nii palju kui mina sellest 
aru saan. Selle moraali nimel pitsitatakse 
roaba inimene oma suure jõu ja iseseiswa mõt
tega nagu karbi sisse ja siis pannakse sellele triip
hoone taimele komblusline olemus nimeks, püüab 
aga meist keegi tõesti maba kombluse poole, selle 
seisukorra poole, kus meil komblus instinktiks on 
saanud nagu söömine, joomine, siis üteldakse, see 
on metslane, see tahab metsikut wabadust. Nii oleme 
meie kössi majutatud, et meie elust ega surmast maiku 
ei tunne! Selle seisukorra wili on fee, aga mitte — 
muud midagi!" >

Sürisson Ohkas. Talle paistis, et mõisa mehed 
tõesti muud ei ole, kui selle mäe avantgarde, eel- 
wõgi, kes selle kärbitud kombluse eest wõitlewad, 
Kelle kallale just nemad, nrmõlt tema oli asu
nud. Ta maatas enese ümber ja tahtis Madarat 
leida, aga fee puudus. See paistis temale iseära
lik olewat. Яда Madaras oli Kaafrkefega juba 
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ammu enne piõuplatsM laMunud. Nad käisid käsi
käes metsa all edasi ja tunösiÄ rõõmu teineteise 
ligiosemisest. Iteil oli hea, kui nende käed teine
teise külge puntuffö, kui waated teineteise silmi 
tungisid.

Jälle olid nad sellele kohale jõudnud, kus 
sügisel seeni Korjasid, kus nad nii pööraselt teine
teist olid taga aiacnub.

Sits kolletas leht, närtsis rohi, waikis kägu ja 
päikene waatas pilwede tagant Ka nii totralt ja 
ilma eluta roälja; aga nüüd lõõritas lõo, kukkus 
kägu, ja rvint wilistas nii imeMult: ,,Stit, siit 
metsast ei tohi wõtta mitte üks piirutikk!" ja 
rohi Kasivas, ning lill õitses, ja päike paistis nii 
polawalt, palawalt, ja piirneb olid nii walge roosi- 
õie karroalised, ning liblikad ajasid mangu ühes 
kõige pisemate putukatega, niisama, nagu need, 
keda neiu Raasikeseiks, teist peiu Madaraks kut
suti,' ja neiu Kaasikesel oli nii imelik maade, nii 
taltsutamata, mis aga Madarale nii wäga meeldis, 
et ta just niisugune, laga mitte teistsugune ei ol
nud. „Missugune ilus lill!" hüüdis neiu Kaafiüe 
ja pistis jooksu. Madaras jodksis ka. Ta jooksis, 
nagu see kirju libMas, kes sealt lendu kargas ja 
keda kollane taga ajas.

Iteiu jooks, neiu liigutused, wapsik а sarnane 
keskelt peenike keha, Kiljatus: ^Missugune lill! •
kõik need pillasid peiu hinge tuld. Kui siis neiu 
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Kaasik-e lille murdis, seda nuusutas, teda peiu nina 
alla pistis, nagu seda Lewa kord õunaga tegi, ja 
selle juures naeris, teda omale rinda säädis, sinna 
rinda, mis enesest nii magusat sooja wälja hoo
raas, siis kuiwas jällegi Madaral keel suulakke 
ja silmad wotsid endale hiilgawa läike.

„Oodake, ma panen teile lille rinda!" sosis
tas ta Uaasikesele, nagu kollase tiiwadega liblikas 
raist roalgele seal sosistas, kui päikene paistis, ja 
lill õitses, ja kägu nii metsikkawalalt kukkus, 
ikka: „Rukku" ja „kukku"!

Neiu ei lasknud enesele Madarat lille rinda 
panna, aga naeratas küll!

„Nukku, kukku!" laulis kägu, ja lill õitses 
sa päike paistis, ja liblikas, — liblikas ikka lendas.

Madaras tahtis lille roägisi rinda panna, aga 
neiu ei lasknud — ja naeratas.

Issand ja Jumal! Mis oli seal neiu Luiisel 
naerda? Nga nad naersid mõlemad!

Lill aga äitfes, ja päike paistis ja täitis looduit 
armastarva, elustama õhuga, ja neiu ja peiu rinda 
ka, ja linnu! ka, kes seal laulis ja pesa ehitas, 
ja liblikal ka, kes seal liikus, ja pisikesel põrmu- 
mutukal ka, kes seal sahinal rohu sees jooksis ja 
teist otsis, kellega ta mõis naeratada. 3a nad ei 
nutnud... nad suudlesid.

3ssakene! Miks nad suudlesid!
.. Lill õitses, ja rohi kasroas, ja päike paistrs 
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sooja pilguga alla, aga ei näinud midagi, sest et 
temal iilini ei olnud- aga libMas, Ifees liikus, see 
nägi ja putukas ka, kes sahinal seal rohu sees 
jooksis ja teist otsis, et tal mitte igaw ei oteks, 
ja wint nägi ka, et nad õnnelikud olid........seal, j. 
ja laulis weidralt:

„Pill, pill, pill, pill tuleb pika ilu järele!" 
„Jumal!" kisendas Kaasike, „see on ju madu!" 
Tõesti oli see madu, tvist dii ta mätta alt 

ka tüdija pugenud Jumala loodust waatama ja 
ennast sellest vaimustama!

Kuid uskuda ei roõinud ta sugugi, kuidas ta 
neid Kaht seal nii ära kohutas. Haldama ja Lewa 
hirm pärast õuna maitsemist ei võinud sugugi 
pisem olla.

Neiu Luiise oli püsti Madara ees ja wärvses 
nagu haava leht.

Madaras oli ehmatanud.
Hga vint laulis ikka: „pill ;pill, pill tuleb 

pika ilu järele!" ja päikene, see oli oma näo 
õige suureks ja kollaseks tõmbunud, ning nae
ris oma laia Eesti neiu näoga ja vajus alla loo
desse ! ,

„Sul on hirm?!" Iküsis Madaras ja hakkas 
neiu ümbert õrnalt kinni:

„Mine, — ma ei taha sind!" lükkas neiu 
ta eemale.

„Luiise?!"
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Luiise nuttis.
Luiise lukfus.
Niiadams «ga roõttis ta k-äte waHele ja jutus 

ta rinna roastu ja pitsitas tema Almade, otsaesise, 
pailenuWiõe ja hõrroabe peale mitu, mitukümmend 
mufu.

„Luiise, mu armas Lpiise!"
Need sõnad äratasid Luiise üles je. Ta maatas 

Madara otsa nagu ustaro karjakoer ja lõi naera
tama.

Hga fee naeratus ei olnud enam endine, see 
oli iojkrndlkk nagu orjal.

Ruttu läksid nad minema: rõõmsad, jiisgi mitte 
ka just rõõmsad.

IDint oli mait ja kägu laulis: „Nukku".
Nad jõudsid teele. Piduplats oli kaugel. Nad 

kuulasid hoolega, aga kui seal roaikus walitses, 
siis wõtsid nõuks koju minna.

Kui suur oli nende imestus, kui nad Mudilasse 
jõudes kuulsid, et pidu tarnalt oli lõppenud! Seda 
said nad poest kuulda, kuhu Madaras astus, et 
neiule miajujt osta.

„Mis lori fee on!" imestas Madaras.
„EDana pagar sureb!" ütles poe sell. ,, Tohter 

ütleb, et haarv pisukene, aga kardetaw on, sest 
kaela fees olla üks elu soon katki!"

„Kus Rnnemann on!" küsis neiu £uiife.
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„Яппепиапп on Maa Mate luures," mustas see, 
„sest surm on igjctl sNnapNgul oodata!"

Noored waatasid teineteise otsa ja läksid. -
Pag ärimaja ees oli palju rähmast.
„Nos lMeme ka sisse?!" käsis Madaras.
„Lähme!"
Nad astusid sisse. Seal oli palju tuttawaid 

ees, nende seas ka kaupmees Hnnentann.
Maasika emand tuli kurwalt neile wastu.
„Kuidas' on pagariga lugu?" küsis neiu Lurife.
„halb! Tohter ütleb, et mingisugust lootust 

ei ole!" wastas küsitaw. Siis tegi ta aga etteheit- 
liku pilgu ja küsis: „Nga kus siis teie olite?"

Madaras lõi punetama ja wastas: „Meie olime 
ka seal, kuulsime KM seda häätt, aga...

„Nga meie kartsime, sest meie olime halasti!" 
torkas NnneMann.

Madaras punetas, Luiise pooris selja, et mitte 
teiste pilkjawaid nägusid näha.

Kõbus jutustasid nad wana-rahwale kõik selle 
loo, kui oleksid nad ise pealt näinud.

Teisel päewal tuli aga kurb sõnum: pagar 
Maasik on surnud.

Ofawõtmine oli suur. Tehti wanikuid, ja terwe 
Mudila saadetusel, kirst üleni lilledega kaetud — 
kanti roana pagar mättasse.

Nümpler pidas kibeda kõne, „pahandused tu- 
lewad, aga häda sellele, Kelle läbi nad tulewad!"
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Ta jüiüöistas seda woolu, kes nagu murdja wagusa 
elu peale langenud ja neid üritanud, kes magawad. 
Kuto ka joomapoisid said oma jao, et nad end täis 
on wõtnud, sest ainult sellest tuleb õnnetu elu. Lõ
puks andis ta lTIaasika emandale troosti, et ta 
lesepõlrve Jumala kartuses mööda saadaks, palu- 
mistele ja palwetele jääks — ööd ja päewad, 
sest kes seda ei tee, see on elawalt surnud.—

Emand Maasik seisis aga haua ääres oma 
mustas ülikonnas suure leinalooriga ja Madaras 
ei jõudnud küllalt sala imestada, kui ütlemata ilus 
ta selles riides paistis.

Lee oli aga möödaminew.
Ilusad õhtud aias, wagüsad, aga kirglised 

tunnid lehtmajas, need wiisid kõik jälle ühte röö
passe, sellesse rööpasse, mille peal armulõnga kahe
kordsest kolmekordseks keerutati, kuni neist 
köis saab, mis kaht südant jäädawalt seob.

2b

Mudila, aastasadu magaw Mudila, kui ta üle*  
üldsi nii kaua oli kestnud, oli korraga nagu kesk 
unest ülesse äratatud. Aastakümned olid Eesti le
hed rahwale kohlwitanta moka-arutust westmas 
käinud, aga Mudilast polnud nad poolt sõnagi 
teadnud rääkida. Just nagu ei olnudgi seda kohta 
maailmas. Hga nüüd korraga: Mudila ja jälle 
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Mudila! Korb seisis, Kk idas seal rahwas juba är
gata kcwb, kuidas seal selts asuba ja wägervasti 
toob t^a; Korb, kuibas seal materialismust laiali 
laotatud, sest see Hiis sõira oli sellel ajal juba moe- 
käänuks saanud- — ja nüüb seisis ajalehes kor
raga, kuidas hirmus tapmine toime saadetud. Kau
gemalt rahwas hakkas seda Kdhta juba tema ilusa 
nime pärast otsima ja nagu midagi kodust, tutta- 
wat paistis neist sõnumitest wälja.

5lga Mudila ije ei tunnub enese liigetes kõige 
paremat termist. Ta luud-liikmed Valutasid, pea 
oli uimane ja süda sappi täis. Iseäranis paha 
sünnitas^ Viimane juhtumine. Igaüks seletas seda 
omamoodi.

„TH," naersid ühed, „nüüd nad said oma pa
raja kätte! Kas niisugust asja weel tarwis läks?!"

„See on ikka," seletasid lugejad-wennad, „kui 
inimene liha oma käewarreks paneb ja lalckub 
südamega Iumalast ära!"

Kõige rohkem kuulis roana Knnemann oma 
poes niisugust juttu, ja tema pam omaltpoolt soola
seid sõnu juurde, ja nii läksid need Ae kihelkonna.

„Sina Iumal, sina Iumal," seletasid mehed 
wahel poes. „Üsna tapawad juba! Päris nuga
dega tikuwad hinge kallale! Kas niisugust asja 
enne kuulda oli!"

„See on see Koolid ja asjad ja kõik!" armas 
teine Kolmas ja sülitas heeringa-tonnide wahele 
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nurTia. „(Enne? Enne oli tto-guni teistsugune asil 
Enne tulid inimesed MrRust, WKsiid kõrtsi, w-õtsid 
omia pitsid ja jõid oma toop-õlled ja kõik oti ilus 
ja rõõmus! Sits algas nooremate seas janjs ja 
kõik.! Oli ikka oma ilus aji ja kõik! Nüüd ools 
ühtigi! Korts on kinni, roima tilka kusagilt ei saa. 
inimese meel on nukker, eks peab wäg ise tormiks 
ja peast jaburaks minema! Seal nüüd karskuse- 
mehed ka meel oma Tobuga! pole hea ühtigi!"

,.EKs ole wiimsepäerva märgid," kaebas Nnne- 
mann.

„Jah," tõendas külaonu sekka, „eks kirjas 
ole ju Ka ’üTeroaL et enne neid miim seid a,egu tu= 
lewad pahandused, riiud ja tülid ning tapmised. 
Eks see seisa ju seal kõik ülewal!"

„IDiinaroÕtmine olla ka patt?" armas teine.
„Kirt ütleb nõnda," seletas endine, kellele kiri 

õige selge nais oieroat, „kellel on ai, ai, kellel 
on mai, mai — eks neil, kes aega tutina juures 
miitmiab! 3a jälle: Ärge jooge täis magusat wiina. 
See on, miagus miin on keelatud ja seda ei joo isegi 
juudid ka, aga selge 3umala mil ja mastu kiri ei. 
tunnista tänapäemani midagi! Kõik niisugune asi 
on roõlts ja ususegamine ega seisa tõe põhja peal1!"

„За jaa!" armas*  teine. „Ega 3umala mili 
pilgata ei ole! Siis on leib ka „kiht"!"

Nõnda kad seletasid. Яда oli ka teistsugu sele
tusi ja seletajaid. Gli Ka neid, kes*  karskusetööd 
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lunöffiö jia sellest lugu pidasid, aga neid oli nii 
natukene, et see suure Mudila kohta mitte mi
dagi ei lähendanud.

Madaras ja Jürisfon nägid oma asja Edu
mai. Iseäranis pahane oli wiimane ja kõige roh
kem iseenese peale!

Miks! Zelle üle ei hakkanud ta uurima. (Dii 
see Elia rviha kõrwekoopps ? Ka seda ei mõtelnud 
ta järele. llga tal oli halb olla: kõik — Kohtu- 
uurimised, tunnistuse andmised, sõidud ja asjata 
kulutamised — tegid talle tüli! Tüli aga tuli weel. 
Seal ilmus politsei Kordnik tema juurde, paberid 
kaenlas, ja päris äru, sest KaebtuS olla sisse an
tud, et Iürisson Kõnesid ilma ülema walitsuse loata 
ja läbi waatamata pidada.

„llga ma andsin ometi ju teada," wastas 
Iürisson. ' ■

„See ei tähenda midagi!" seletas! kordnik. 
„Iga kõne tuleb enne ülesse kirjutada, siis ümber 
panna, siis kinnitada saata, siis wõite alles ette 
lugeda!"

Iürisson kratsis Kukalt.
„Kga siis on woimata midagi ette wõtta!" 

arwas Iürisson.
,,5lga see pole meie asi!" wastas see, „meie 

waatame aga järele, et asi säädusliK on!"
SiiSgi Jäeti asi nii paberisse, et need mitte 

kõned ei ole olnud, waid küsimiste seletused.



— 256

Hagu tina lamas see asi nooremehe SfabeL 
Ta tundis enese kammitsas oberoat.

Яда seal sai ta rveel 'kuulda, et mõisa pool 
mehed nõufts olla wõtnud „lautu ja muusika seltsi" 
Mudilasse asutada ja naabri walla mehed tahta 
võllumeeste seltsi elusse butsuda.

See pani tema imestaimla. Ta kuulas järele 
— ja jutud näisid õiged olewat.

„Sao!" naeris ta, „nüüd an meil ühe irab 
gusehallika asemel korraga kaltn! Kui nüüd Mu
dila walgeks ei kuku, siis ei ale enam õigust!"

Ta kutsus jaanipäewa'ks karskuse seltsi liik
med kakku, aga kõigest kalm liiget ja Madaras 
olid tulnud.

Tusaselt lahkus ta.
,.Ei tea, kelle lunastaja mina olen!" .sosistas 

ta enesele.
Seal tuli Madaras temale weel joostes ta

gant järele ja teadustas, et köster kirja olla saa
nud, kus inspektor neid, nimelt teda ja Iürissoni, 
ametitalituste pärast linna kutsuda.

Kui suur aga oli nende imestus, kui nad 
linnas kuulsid, et see ametitalitus kaebtuse asi 
oli. noortemeeste peale oli kaewatud, et nad oma 
aega asjata seltsitöö peale ära raisata.

Inspektor wõttis nooredmehed külmalt rvastu 
ia noomis nad läbi.
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'.Teie amet ei ole ^kogunisti mitte niisuguste 
csjaöega tegemist teha," ütles ta. „Ma lootsin, et 
teie, hui arusaajad inimesed meie üleWdist lvene tööd 
edendate, aga teie ajate seal üõrksugu rahwusta-. 
mise asju taga!" 1

5eda oli neile weel tarrois! Jürtsfon sai kohe 
pahaseks, Kui ta kuulis, miks neid ette oli kut
sutud.

„Niisuguseid haebtusi," wastas Mrisson, „roõib 
toobi roima eest terroe tosina sisse saata!"

Madaras roaatas kohkunult oma seltsimehe 
otsa. -

„Mis?" Küsis inshMor.
„bellel Kaebtusel ei ole mingisugust tähendust!" 

reastas Mrisson külmalt.
„Kui mina teile räägin," seletas inspektor. 

Jiis on sellel tähendus. Mis ion teil seltsidega tegu?"
„Arge pange pahaks," julges Madaras sekka 

ütelda, „meie Katsume seal rahroast roalgustada'" 
[ „Mis rahma-roalgustus?" kargas! inspektor 
peale. „Mis rahroa-roalgustus! ? Teil ei ole sel
lega midagi tegu! Teie rahroa-roalgustus on selles, 
kuidas Tvene häälikuid selgesti suleb rv!älja 
ütelda! Ma tulen teie Kooli, lapsed rää- 
giwad niisugust keelt, et pagan roõtäu; 
suu pudru täis. Ühtgi õiget lvene häält 
ma ei kuule! Gn see kellegi töö?!" Kõneleja läks 
ägedaks. Ta hakkas seletama, kuidas on tarrois 

17
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tundi .anda, ta ajas häält käkkriwajunud rinvast 
wälja ja äöhir ja seletas jälle, norgu oleks selles 
wäljarääkimises inimeste terme eluõnn. ,,$ee on 
teie rahwa-rvalgustus," lõpetas ta wäsinult oma 
juttu, ,,nga kõik muud asjad keelan ma sootu
maks ära 1"

Madaras kuulos, silmad maha löödud, ..seda 
kõnet, Iürisson Köhiotas.

„Nüüd mõtte minna!" ütles inyektor.
„Ma tahtsin teile ütelda^" mastas 3ürisfon 

järsult ja sõnu lahutades, „et ma niisugustel tin
gimistel mitte enam kooliõpetaja ei ole!"

„Mis?!"
„Ma ei taha mitte enam kooliõpetaja olla!" 

teostas see. i
Inspektor waatas Iürissoni otsa, siis hakkas 

ta naerma. ।
„Noh, wäga hea!" ütles ta, „möga hea. Siis 

ei ole teie enam kooliõpetaja! Noh, wäga hea! Nh, 
teie panete seda pahaks, mis mia teile, kui hea sõ
ber räägin, waat see ei ole hea! Teie olete hea 
kooliõpetaja, mispärast saate pahaseks? MM on 
noortest meestest puudus! Ci maksa kohe nii sü
damesse wõtto! Ma muidu hoiatasin teid!"

Ta waatas Jüris soni otsa.
„Яда jiisgi ei ole ma enam kooliõpetaja," 

wastas noormees. „Sellest mängust on juba küll!"
„Nahju!"
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ПТфеЬ jätsid iunt'OiIagia.
Sõna lausumata tulid nad toast wülja tolmu

sele >ja lämbunud uulitsale. TüW aega ei rääki
nud nad teineteisega sõnagi.

,,3ürisfon?!" Msis mõne aja pärast Madaras.
„Su sulane 'kuuleb V*  was tas küsitaw.
„Sa oled ime bang^Kaelne," ütles Madaras.

„Nii ei aeta asju! Mis sa sealt saad?!"
„Ma saan seda, et mla häbi.pärast enese ees 

silmi ei pruugi maha lüüa! Mis see lömitamine 
iküa aitab!"

„Яда sa pead meilt lahkuma?" küsis Ma
daras

„ÕahKun Ka!"
„Яда kooliõpetaja amet?"
„Kas sina oled küll raswane juba?!"
„See on su tõsine nõu?" küsis Madaras.
„Nagu aamen kiriknft!"
Jälle läksid nad waikides edasi>.
„Яда teie ettewõte Mudilas?" küsis Madaras 

jälle.
„Kogemata see oli," wastas seltsimees natu

kese aja pärast, „ja Kogemata lähen ma sellest jälle 
rvälja!"

Nad jõudsid linna puiestikku. Siin istusid nad 
maha, et päewiapalarousest pisut puhata.

„Ma di saa ikka kõigest teie >asjast aru," hak
kas jälle Madaras peale. „Teie olite ju hakatuses 
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selle mõstu, siis pöörasite oma sihi ja nüüd korraga 
wiskate kõik maha ja põgenete? S-ee ometi ei ole 
ju nrehe mood!"

„Kos ma pean siis seda kõik ülesse korutama," 
wastas Jürisfon, „mis ma mõtlesin ja mis ma 
praegu mõtlen. põgenemisest pole siin sugugi 
juttu! Miks ma hakkasin?! Ma hakkasin selle
pärast, et ma asja nõnda tahtsin ajÄda, nagu ma 
hea arwasin olewat, aga mitte nii, nagu teie 
tahtsite!"

„Mis ma siis tahtsin?" küsis Madaras.
„Teie ei tahtnud muud, kui paljalt üht koos

käimise kohta, kus natukene lahutada saaks. Ma 
tahtsin aga tööd teha. Ma teadsin küll, et meie 
praegune seltskond tööks alles laps on, aga ma 
lootsin! Nüüd ma kga olen näinud, et nad tõesti 
lapsed on ja sellepärast, lase nad mängiwad! Küli 
nad ükskord kaswawad, kui neile üleüldse kaswu 
on antud. Kui habemega meestel nii' palju aru 
peas ei ole, et nad ise aru saaksid, mida tarrvis ei 
ole, mis mina siis nende und segan!!."

,,5lga see käib ju kõige südametunnistuse was- 
tu," seletas Madaras. „Meie peame ikka head tege
ma, ikka paremuse poole Müdina ja mitte just 
selle peale waatama, mis sellest mälja tuleb!"

„Olgu," wastas Iürisson. „See on teie õpe
tus. Яда ütelge mulle, mis saate sellest? Teie rää
gite, ütleme karSkusest, seda ei taha kirikherra. 
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6öster, mõisamehed ega talupojad ,.. ainult rät- 
sepp UheMas, kingsepp Sääsk ja surnud pagar 
Maasik olid meie suuremad ltiktned. lVaadake, 
kuhu on meie asutajad kooliõpetajad jäänud? Nad 
ei tule enam kokkugi! Hiis töö see on? Parem 
auga surra, Kui häbiga eläda! — Siis ei ole meil 
roeel raha, et midagi teha! Meie ei saa närtelä- 
roa, meie ei saa käitlejaid, lauljad on kauge maa 
taga, meie ei saa omale korteritgi! Gn aga sii-s 
meie maa tõesti nii waene, et sealt midagi saada 
ei ole. Li ole! — Neil, kellel fee wõimalik oleks, 
midagi rahwaroalgustuseks teha, Kellel - selleks 
jõudu 'on, kes ise ühe näitemängu ehk kontserdi 
pärast linna sõidawad, kes omale sadade rublade 
eest raamatuid aastas ostaroäd, kesi linna näite
mäng um aj ade jaõks tuhandeid kingiwad, need ei 
liiguta oma pisukest sõrme. Nüüd pean' aga Mina, 
kes ma poolnäljas olen, ennast lõhki kiskuma! 
3a kõige selle juures seotakse mul suu kinni, mida 
härjal pahma pealgi ei tehta, ütle — mis! ütleb 
selle juures ausa meh^ süda?!"

Madaras oli mait.
„pealegi weel," seletas 3ürisson, „mitte sealt 

ei tule peale hakata, küsi teie hakkate, pöörge 
lapsele õige ots ! Teie tahate rähmale Kuidagi sele
tada ja rähmas ei ole selle seletuse arusaamisele 
kasmatud. Meie selatame wüna Kahjust — nad 
ütlewad, et see kirja p-õhja peal ei seisa! Meie 
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mängime näitemängu — inimesed wnatawad ba- 
lagani! pagar lüüakse joobnud poiste poolt maha, 
— inimesed seletawad, et seda karskusemehed tei
nud!"

õürisson tõusis püsti.
„Kulla inimene," ütles ta siis üunoalt, „ko

guni teisest küljest tuleb peale hakata! Niikaua, 
kui mõnedel roõimalik on kõik teha ja teistele 
rocimalus on mitte Midagi teha järele jäetud, nii
kaua on raske elada!"

„Siis raiskate teie kõik maha?" küsis Ma
daras uuesti.

„Kõik raiskan maha?" küsis Jürisson kur 
malt roastu. „Terme Mudila wiskan maha! £af 
kopatab, saab sõnnikut!"

Nõnda tegi ka Jürisson.
Ta lahkus Mudilast ja asus linna elama. 

Kahju oli Mudilas kõigil tema lahkumisest, mitte 
üksnes sõpradel, waid igal Ühel, kes teda lige
malt tundis. Karskuse selts tahtis temale pidu 
teha, aga ta ise oli käte jä jalgega selle roastu ja 
lahkus, ilma et ta sellest kellegile oleks peatan nt).

22.

Nmetiromna lahkumine ei jäänud Madara 
peale Mõjuta: ta mõtles tihti Sürissoni peale 
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ja tüõrüles teda -enesega. Яда nii palju, kui ta ka 
Mõtles, selgele otsusele ta tema üle ei saanud.

„UTis tahtis see inimene?" küsis ta tihti enese 
käest. Esiti oli IürissonW iragu kade meel, et Ma
daras uute mõtetega ilmus, siis oli ta roastu, 
puikles, ajas tarka juttu, siis jäi mait, pöörrs 
oma lipu ja hakkas korraga töösse ning lahkus 
sellest just niisama suure kiirusega ja hooga.

„Missugune Väljakannatamatu karakter!" 
kinnitas Madaras. Tal oli kõigest sellest äraelatud 
ajast kahju.

„Яга rikkus, kõik selle pudru pani ta mokka," 
kaebas ta kord Jüris soni üle, kui nad all söögi
laual jälle koos õlid. „Kui ilusasti oleksime meie 
elanud! Nii rahulikult, nii sõbralikult. Kas oleks 
seal tarwis olnud koike seda üritust teha? Kas 
oleks tarwis olnud mõisa mehi roälja wisata? 
Kas seda kõik oleks tarwis olnud?"

„Seba kõike ei oleks tannis olnud!" kinnitas 
köster. „Ka kõike seda asja ei oleks hakatagi 
rooja olnud. Kas ma 'küll ei seisnud roastu!? Ma 
tundsin juba seda ette ära! Яда ikka see noorus, 
see noorus! Saab ta kusagil uue mõtte kätte, 
siis ollakse sellega nagu kana mung-roalus ja 
roiimaks, kui muna malmis, siis on see nähk- 
muna! Li ole sugugi elütatkust! Kui sügaro on 
selle sõna mõte: ,,Carpe diem“ — pruugi aega 
kasuga, ehk nagu kiri ütleb, tee tööd nii kaua, 



— 264

Kur то alge on! Яда kes noortest mõistab seda?! 
ITTa olen teile ju mitu korba ütelnud ja õpeta
nud: inimese oma nahk on kõige ligidamal ! See 
ei tahenda mitte, et ma margaks, rööwliks, tap
jaks saan. Li sugugi mitte. Яда et meie prae
guse aja seisukorras ikka katsume headuse poole 
püüda ja mitte ära imetada, et meist ka targe
maid õn, et meie weel ilmajuhatajad ei ole. Ша 
pean ikka ütlema: praegustes oludes on meil küll 
ja küll rveel rvõimalik kasulikku tööd teha selles, 
mis fyea ja armas on! Noh, mahe! mõni pisukene 
eksitus, pisukene patükene, mille eest kord küll 
Jumal armulikult hoidku, on ka andeksäntaw! 
Noh, pisukene mäng baarta, pisukene pits-wiina! 
Noh, ma arroan, kui meie ühe korra suure Ju
mala ette saame, siis ei küsi ta tõesti mitte: Sina 
köster Nrnikas, sa oled tips miina roõtnud — 
sina oled kaarla mänginud, sina lähed põrgusse? 
Li, Jumala arm on suur patuste mustu. Üks 
pisikene nõrkus elus on andeksantam!"

Ta naeris magusasti ja maatas oma kaas- 
kondlaste otsa. ' ,

Madaras ja Naasike maatasid ka teineteise 
otsa ja naersid paljutähendamalt.

„Üks ^pisikene patt on elus andeksantam!.."
„lDpata, seal on nüüd Sürisson oma suure 

kangekaelusega!" pilkas köstriemand. „fljas pilli 
lõhki!" '
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Köster naeris mpgusasti. Ka Manaras ja 
Kaasike naersiid.

„ÜkL pisikene patt on elus andeksantaw
„Saab nccha, mis nad nüüd oma seltsiga tee

mad?" küsis köstriemand.
„Kui hea, et herra Madaras sellest asjast 

rväljas on!" armas neiu Luiise.
„Küll naö sisse weamad!" ütles köster. „Kust 

nad teist saamad, kes asja ajaks, kui herra Mada
ras ! Aga seda ma ütlen: pange aega tähele. ja 
ärge rikkuge oma elu. Mina olen juba siin kihel
konnas elanud ja ehk ma küll köster Arnikas olen, 
siisgi olen ma terme kihelkonna oma käpa all 
pidada mõistnud ja tean, mis tema rahule tar
wis läheb. Ma ütlen teile, ifyerra Madaras: pange 
aega tähele, ärge rikkuge oma tulemikku ja saate 
teie ette otsa, siis tehke, nagu ma juba õpetasin: 
pöörge lipp tuule järele ja niisama Ka kuue hõlm 
seda mööda, kuidas tuul puhub, muidu poeb see 
põue ja hakkab külm, köha ja nohu!"

Kui noored Õhtul aias jalutasid, siis pani Ma
daras oma kuuehõlma neiu Luiise üle selja ja 
naeris: „Muidu poeb tuul põue ja siis hakkab 
külm, köha ja nohu!"

Nad naersid ja olid õnnelikud, sest üks pisi
kene patt on elus andeksantam.

Läks aga Madaras oma katuse alusesse kamb
risse, |füS tuli talle jällegi IüriSson meelde. Nii 
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kuiöos ta temast ka aru saanud, näis ta tema 
meelest jiisgi nagu kalju-rähn olewat, kes ise pu
ruks läheb ja teist purustab, aga mitte ei paenbu- 
Siis aga tulid nagu iseeneses tema meelde ja roai- 
mitfilntabe ette kõik teised ja Arnikas!

„Pagana poiss!" naeris Madaras. „Ta ta
hab, et ma tema £uiife tõesti omale Võtaks!"

„Kets ma siis ei roata?!" küsis ta eneselt. „Is
sand Jumal, see peab ju nii olema! Nii ta ongi — 
ongi — igaroesti — minu Lüüse!"

„Mees ja sõna peab üks olema," seletas Jü- 
risfon, „nagukurnal ja sõna üks on!"

„Üks pisikene patt on anbeksantaro," kõlas 
ta kõrroabes Arnika hääl, „aga jrisgi ei ole tar- 
rois meil roargab, mõrtsukad olla! Jumala arm 
on suur patuste roastu!"

„Midagi ei saa meie ise teha!" mäletas ta 
Maasika emanda seletust. „Nüüd oli emandal mees 
surnud," jatkas Madaras mõtetele otsa. Temale 
tuli meelde, kuidas nad Kröitsbergi roarrult koju 
olid sõitnud, ta tuubis roeel praegugi seda sooja 
oma õlal, mis sinna teise käe roarrelt oli jäänud.

„Ma loru!" hüüdis ta järsku. „Ma kahklen 
roeel!? Neiu Luiise, neiu, neiu!.. ja seal... naine... 
naine, fees kõiksugu lori suust roälja ajab! Ja ma 
kõhklen. Üks ainukene samm! pisut julgust — 
ja kõik on käes!.."
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Ta hakikõ edasi»-tagasi käima, lükkas akna 
lahti ja roaataS raälja.

Iahe sume-õhtune õhk jahutas tema pala
wat, kirgl istest mõtetest mälu tomat pead.

„Яда mis lapp?" küsis ta.
„Nah, ma saan ta kätte," seletas Madaras 

enesele. „Mis hakkan ma peale! ? Neiu Luiise?.."
„Li poeg," naeris ta enesele, „kaugele lä

hed!.."
„Kui kenasti ometi Iürisson seda ära tundis, 

mis minul südames oli?!" mõttes ta. „Isegi minu 
püüetest seltsi asjus nägi ta mind läbi ja tobi! 
Tema aga taganes, aga mina ei tagane!"

Nagu Nrnikas ette oli ütelnud, nii kä läks. 
Kui Mudila Lesti karskuse selts „Lehmitus" oma 
üleüldist koosolekut kuimaÄ kõrtsis pidas, siis oli 
seal kaheksa liiget koos. Ka Madaras oli selleks 
päemaKs^ kui tegelik asjaajaja sinna tellitud. Kui 
õudne oli aga kõik see nähtus. 8 liiget ja noor 
fette!

5eal seisis kooliõpetaja UaÕis, kahrvatanud, 
walge, rind sisse rvajunud, nagu harilikul ärakur
natud Külakooli õpetajal, ja waatas arglikult üle
üldise koosoleku peale, paremad ei olnud ka tei
sed: elu ja agarus puudus.

Küsimine, keda esimeheks raalida, andis pead 
murda, paluti, et Madaras selleks hakkaks. Ma
daras aga ei olnud liigegi. Mis teha? Pandi Mada- 
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ras koosolekule ette, waliti liikmeks ja ühes sel
lega ka presidendiks. x

Nüüd oli Madaras selle koha kätte saanud, 
mis hakatusest temä jagu oleks pidanud olema.

Et karskusemehi pisut julgustada, arwas ta 
oma kohuseks neid tänada ja neile oma uut töö
plaani tutwustada. i

Ta kõneles rasketest aegadest ja andis mär
gata, et selts, kui jta praegu Ega kasuga tahab 
pruukida, oma tööplaani pisut heab muutma. Esi
teks, tema arust, kus karskuseasi alles lapsekingis 
käib, ei tohiks praegusel ajal mitte nii kalgi sü
damega iga eksituse peale waadata. Ta arwas 
Võimalikuks pisut joomist lubada. Liis seletas ta, 
et inimesed Vaimuliku tooniga Väga harjunud on, 
siis ei tohiks seda Ka mitte põlata, waid koosole
kuid laulu ja palwega hakata ja lõpetada, wiimaks 
pani ta ette, kui ilus1 see oleks, kui kohaline Vai
mulik ka auliige oleks.

Selts oli oma täie koguga kõige selle poolt.
„õätame ka tantsu maha ja näitemängu 'Ka!" 

seletas keegi UdulaskMe küla mees, aMeti poolest 
rätsep.

Lelle wastu astus aga Madaras Välja. Ta 
seletas, Kui suur haridusline tähendus näitemängul 
on ja kui tähtjas keha liigutus tants olla, kuidas 
fee kõik waimu tõsta ja hinge ülendada.
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„Pealegi," lõpetas ta, „peatne seda meeles 
pidama, kui meie tantsu lära kaotaMte, siis ei saa 
meie nooremaid enafml seltsis pidada. Nad lÄhe- 
Vüd Mladesse aiduraidutama ja see on halwem 
kui seltsis^ tantsimine. '

Nii jäi ka. Taheti palme .ja lauluga hakata 
ja lõpetada ja tantsu ja näitemängu mahetervaheV 
ka lubada. । ■*

Madaras oli oma esimese tööga üsna rahul 
ja teisel päeroaT ruttas ta seda kirikherrale teatama, 
nagu köster söömis.

Rümpler oli agia Kaunis mossis näoga. Kui 
ta aga kuulis, et teda auliikmeks walitud, siis 
käis ta näo üle pisukene naerujume.

„llhaa!" hakkas ta peale, ^.ahäaa! See on 
ju üsna kena, aga kuidas on teie tööga lugu?"

Madaras seletas.
„Siisgi tantsu ja näitemängu oleks mõiaud 

teie mälja jätta. Sellega ei ole ma rahul! See 
ei lähe tõsisele seltsile!"

Madaras seletas oma mõtteid.
KiriKherra nägu läks rõõmsaks, kui ta noore

mehe seletusi kuulis.
„Sõber," ütles ta siis, „see on paljas waban- 

dus. Gmal pikal eluajal olen ma ka Midagi tä
hele pannud. Kas sa teab1, mis ma ütlen! Teie 
mõlemad, 3ürisfon ja sina, olete ruuga palju paha 
teinud!" t
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Ta silmad haikkÄD rvMuma. Madara; 
kohkus. s

„Teie olete pahad poisid, jkui need, fees El irast, 
seda palja peaga wanameest, pilfeüsid. Яда rvaata, 
karud tulid metsast ja murdsid need jumalawalla- 
tümad ja lõõbid poisid ära. Maata, Jürtsfon on 
ka murtud. See raana felaru, patt, see murrab ja 
lööb teda. Ta tahab teda tappa noppesti! Яда, 
et sina, mu Heinrich, oma juhataja sõna oled wõt- 
nud feuulda, siis pea mu sõna meeles: austa halli 
pead, kumarda feulupead ja pane tähele, mis 
manad inimesed kõnelewad. Ma ütlen, et tcmts1 on 
halb ja näitemäng n.jisama, ja nji see fea on. 
patt — on patt! Ma räägin sulle ühe loo, mis 
sulle ehk naljakas on feuulda:"

„Sina ei leia minu feihMonna piirides! mitte 
üht feiifee! Ma räägin, kuidas see sündis. Ma olin 
noor feirikherra. Ma feäisin ühel õhtul oma noore 
prouaga jalutamas. Meie tee läks feüla rvainust 
üle. Seal feiigurvad noored inimesed. Tüdrukud on 
kiigel — poisid rvahirvad all! Nad lendawad kõr
gesse !.. Sa s aad aru. Nad lend arvad k õrgesse. 
...Sa saad aru!.." За roana otsis jõna, kuidas 
kõike seda kirjeldada. „Nad loendasid ülesse... sa 
mõistad!.. Ma rvaätasin nende lend arvate talutüd
rukute peale ja mu südamesse istutas mana kiu
saja hirmsad mõtted!" Nümpler puhkas. „Kut nüüd 
minu südamesse," seletas ta edasi, ,,saadan nii
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suguse jõleduse wõib 'kültoata, mis armute teie 
neist.noortest toorestest Wlapo istest! Ma ILKsin ja 
mõtlesin. Mu proua küsis, mis ma mõtelda? Kga 
Jumal maigus tas mind ja mia hakkasin KülaKiikede 
masin tööd tegema ja nad langesid, nad langesid, 
Kui omal ajal suur tamm Vonifaciuse Kirme all. 
pane nüüd tähele, noormees, mis sündis: mõne 
aasta pärast mahenes ka wiäärlaste arm- üle terive 
Kihelkonna! Ma olin naela pea pihta trehwvnud 
, ..rnh!" ।

kürnpleril oli oma Kamalu sest meel praegu 
hea meel. Iseteadwalt rääkis ta edasi: ,,3a nüüd 
teen ma seda üsna lihtsalt: ilmub Kusagile küla 
wainule Kiik, siis läheb minu wöärmünder. Kirmes 
seljas, ja lööb selle Kiige juurika pealt maha, et 
tema aset enam ei tunta. 3a asi otsas!"

Ta naeris magusasti.
5ee naer oli magus ja KülgehaKKaw. Ka Ma

daras Meris, aga ta punetas selle juures ja ta tun
dis, kuidas ta süda sees peksma hakkas, nagu oleks 
mana Kümpler tema mingi paha pealt kinni ta
banud.

„Tants ja näitemäng on ka niisugune asi, 
nagu Kiiged, mis meeli laiali ajab," seletas llümip- 
ler edasi. „Neid inimesi peab raudsetes kätes pi
dama !" Ta näitas oma rusikat, millesse sõrmed 
kcmasti kokku olid pigistatud ja lisas juurde: 
„Muidu ei saa nad mitte taewaSse, sest nad ise 
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talkawad oma -poriste j-olgtabega taewia ukse-ejise 
nii fotnni, et see ufe eactm ndle iganes ei awa!"

„Kga näitemäng harib..." ,
„Mähe lootust," roõttiS klümpler sõna otsast 

üinni. „Ma ei usu seda, miL need suure suuga 
lobawad. õaridus... haridus... Ma olin ka ha
ritud mees, kui ma oma noore prouaga seal küla 
kiige M seisin. (Ei; ei haridus hoia kedagi paha 
tegemast. See roana Kabam on üks niisugune 
isand, k-es lug>eda ega kirjutada ei mõista, ega seda 
kunsti ka iialgi ära ei õpi!"

„Kga ometi seda soowitakse!" tähendas Ma
daras.

„Jah soowijaid on palju!" ohkas Rümpler. 
„Nüüdsel ajal on neid iseäranis roaga palju tekki
nud, iaga nende äranägemine op pisikene. Minge 
elage suurtes ülikoolides ja linnades, siis näete, 
et nad hullemini elarvad, kui meie talupojad oma 
rumaluses!" ।

Madaras sai üritatud.
„Ütelge siis, aus õpetaja," palus ta, ,,mis 

awitab?"
Rümpler käis toas ringi ja otsis midagi. Siis 

roõttis ta nurgast laua pealt suure raamatu. See 
oli piibel. Ta näitas seda noorele mehele:

„Maata," ütles ta, „see awitab, mis siin sees 
on!" — ja aukartuses pani ta! suure raamatu laua 
peale. Laud kõmises, nagu tühi kast, ja Madaras 
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märfoas, kuidas tume õudne tümiin kõike tuba 
täitis jn tema Whjn hinge ka, mis temias niisama 
kõmises nagu tuba, millele see aga nii omane 
paistis olewat. -

„tita palun siis seltsi nimel, et teie auliikmeks 
hakkaksite ja meie uuesti sündinud seltsist ka osa 
katsuksite matta!" patus lltabaras.

Rümpler jäi tõsiseks. Madaras tundis, et tema 
just niisama tõsiseks aleks saanud, kui temale nii
sugust asja ette oleks pandud, ja see arusaamine 
teise hingest julgustas teda. Ta nägi, et tema mitte 
üksinda niisugune ei olnud. <

„Iah, ma mõtan selle nime mastu/ ütles ta 
siis kindlalt, „ja ma loodan, et teie kõrk sellele 
sihile kindlaks jääte, mis ma soomisin!"

Madaras läkis.
Koguni teiste tunnetega tuli ta nüüd Kiriku

mõisast mälja kui esimesel korral. (Enne oli ta 
pahandanud, et Rümpler nii kõneles, nüüd ei ol
nud jutud mitte teistsugused, aga Madaras oli Ko
guni rõõmus, (et ta nii kaugele asjaga jõudnud. 
Kagu jänes hakkas ta küttide eest jälgi segama.

Kodus, 'kui ta oma käigust seletas, nägi ta, 
Kuidas kõigil hea meel oli. Ta rääkis Kirikherra 
üiigielugu. Kõik teadsid seba juba enne, aga naer
sid ja neiu Luiise ka ja ei punetanud mitte ega 
läinud kööki, nagu sel korral, kui pagariemanö ar- 
mastufelaulu laulis. *

18
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Imelikult tundis Mudaras, kuidas ta süda sees 
tühjiÄrs läks, paistis, nagu kuiwataksid inimesed 
märja lapiga niisket laudal.

Oma tuppa minnes tundis ta esimest korda 
elus südame tühjust, hinge piina. BüntpTeri jutt 
kiigest pani tema mõtleMa. Talle tuli nagu ahas
tus peale...

„Kui, kui... kui see asi HMuks läheb?!' 
mõtles ta. r

See oli esimene Kord elus, kui ta nii mõtles, 
ja rutusti läks ta toast wälja.

23.

Madaras 'päöris lese Maasika juurde sisse. Lesk 
oli ka kodus. Must riie kattis tema saledat keha. 
Tema walge, ilus nägu paistis musta kesta seest 
Mmaiotkawalt wälja ja näitas nagu poeks meeli
tades tema käte ja kaela nahk musta riide war ju 
alla. „В-a!" sõnas Maasika iemänd rõõmsalt, ,,presi
dendi herrad ikka mAetawad weel meie maja?!"

Madara Meel läks rõõmsäks. l)ääl meeldis 
temale niisama nagu kõik see terme kena naiste*  
rahwas. Г (

„Ikka mäletame," wastas külaline. 1
„KuiäaS käsi siis käib ka, presidendi herra?" 

küsis maja'perenaine.
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„Miks siis kor года — „presidendi fyerra" ?" 
küsis noormees Maasika käest. '

„Яи, nta pean jn teile Õnne soowima!" nal
jatas noor lesk, „palun wabandada, et nii hiljaks 
omaga olen jäänud ja teid ei olnud ka siinpool 
näha!" / ' '

„Mul ei olnud südant teid kohe pärast seda 
juhtumist tülitada!" rvastas Madaras, i

Maasika nägu läks pisut tõsisemaks, siis küsis 
emand jälle endises toonis: !„Hga miks siis mitte?"

Madaras ei teadnud selle peale wastata, la 
lõi silmad maha ja nägu sõnu otsides unistas ta: 
„Ma ei tahtnud teid segada!"

„Kuidas segada?" päris emand. f
Madaras nägi, kuidas see naisterahWas teda 

ikka enam1 ja enam kimbatusesse tahab ajada, ja 
omale midagi tuttawat meelde tuletades rvastas ta;

„Mu süda ehk kõneles küll teist, aga mõtelge 
ometi, emand Maasik, kõik »ei ole mitte alati ja 
igal ajal kombelik!" i

„Kuidas kombelik?" küsis emand korraga. 
„Kuidas ei ole see kombelik — minu juurde 
sisse tulla, mind roaatamä!?"

' Madaras tundis selgesti, kuidas tema nägu 
õõgama hakkas, kuidas kõrwalestad tuld wülia 
ajasid. „Mitte nii, mitte nii," palus ta, ,,ärge 
nii arwake, mitte nõnda! Mitte nii ei ole see asi!
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U)aid seda ei luba ju lihtne wiisakuL, et noormees 
niisugusel 'korral soowitaw külaline >?{ ole!"

„kellele? Minule wõi?" päris emand.
„Teile iehik mitte, aga peale meid on ka teisi!.."
„Teisi, teisi!" hüüdis Maasik (äritatult, „minge 

oma teiste ja oma rviisctkusega sinna, 'kus teid 
keegi ei näe! Teie -viisaka teie komblus?" lisas 
ta juurde. „Mis on (tere komblus?! Teie komblus 
on silmakirja teenistuse isa! Mariseeride isa on teie 
komblus: siis, kui ma wäljaspoolt waba ei olnud, 
siis oli see küll fyen; kui ma aga täiesti waba 
olen, siis ei ole see enam wiisakas, kombelik, kõlbu
lik!.." Ta puhkas pisut, nagu koguks ta iseen
nast. r„Ktts näete nüüd, herra Madaras, missugune 
teie Olete ja teie isa------------ " ta jättis sõna poo
leli ja ütles:

„Ise astub alles esimesi samma ja niisugused 
pähä õpitud wabandused!"

Madaras oli kitsikuses. Ta waatas emand 
Maasika otsa paluma pilguga, et see teda mitte 
enam ei puudutäks.

Maasika emand sai sellest pilgust toaga hästi 
aru. Tal nähti noorestmehest ka kahju olewat ja 
w а iksemalt küsis ta:

„Noh, Mis uudist on?"
„Uudis ikka seesamane," wastas Madaras ja 

häkkas oma lugu kõnelema, mis ta karskuse selt
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sis teinud, mis nai) ette roõtnud ja mis wana Mmp- 
ler kõnelenud.

MaaM «kuulas tähele pannes.
„Teie .tegu ei kiida ma sugugi ilusaks ega 

tarwilikuks," ütles siis Maasika emand, kui Mada
ras oma jutu oli lõpetanud ja nagu ^küsides emanda 
otsa waatama jäänud, nagu ootaks ta tema kaest 
oma teo kohta arwustust ja ka kiilust.

„Palun wabandada," õiendas Madaras, „ma 
mõtlen teisiti!"

„Teie mõtlete teisiti?" küsis emand. ?,ärge 
pange pahaks, herra Madaras, aga ma pean kü
sima, kas teie üleüldsi midagi mõtlete?"

Madaras punetas.
„Kuidas kii?" Küsis ta. ;
„Nii ta on!" wastas küsitaw. ,,Teil ei ole 

niigi palju mõtlemist, et teie mitte seda kohe jal
gega tallama ei hakkäks, mis teie eelkäija on 
ülesse säädinud!" f •_

„KH, Iürisson?" küsis Madaras.
„Iürisson Neh!"
„Kas teie temast siis nii palju lugu peate?" 

nõudis Madaras kadedalt. „Ma ei saanud tema 
püüetest aru! lvõi on mul selleks, nagu teie ni
metasite, üleüldse mähe mõtlemise wõimu!"

Madaras naeris pilkawalt, kus juures ta käe 
seljaga nina otsa ülesse poole lükkas. See rvas
tus ärkas aga Maasika emandat.
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„Ша arwan," wastas ta, „et nõrk külg just 
reie pool on!"

„Яда Mis tahtis siis see fyerra, olge head 
ja Sitlge!" nõudis Madaras ägedalt. „Zelle ase
mel, et midagi kosu tarvalt ehitada, jooksis ta nagu 
kutsumata Külaline roahele ja rikkus rohkem, kui 
ta kasu tõi. 3a, tarka juttu ja ilusaid sõnu," lisas 
Madaras otsa, „neid on nüüdsel ajal hõlbus suust 
nalja ajada, kui inimene natukene lugenud on, 
aga Hitada, kõik kosutawalt edasi ajada, see on 
teine tubakas!"

„Ka need ei ole muud, kui paljad ilusad sõ
nad," Kostis Maasik. Ziis jäi ta pisut mõtlema ja 
küsis: „Ütelge mulle, herra Madaras, mis on teie 
eestnsäM kuhu poole teie püüate?"

Madaras jäi mait. Ta naeratas.
„Kuidas wõib seda ette utleda," naeratas ta, 

„kuidas peab seda tegema, kui nii palju tööd on!"
„Яда kas on teil midagi selgemat silmade 

ees, kas näete teie midagi ette ära!" päris jälle 
ilus emand.

„Ma püüan headuse poole," sõnas Madaras 
vaimustuses. „Kõik, mis hea, armas, kaunis, lõ
bus- Mk fee on minu siht!"

„See on natukene naljakas!" pilkas emand. 
„Ütelge mulle, mis 0n siis hea, armas, kaunis, 
losius, herra Madara sõna-raamatu järele?"

Madaras Matkis.
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„3ürisfonil ölt ometi siht — ta tahtis seda 
roana natukene eest ära koristada, mis .uut elada 
ei «lase, aga teie püüded on pctijas heade sõnade 
tilgad, mida ^lollidele ta närwihaigetele sisse rvõib 
anda," otsustas emand. >,>Ma mõtlesin teilest roh
kem. Ша arwasin, et teie linnast ka midagi ligi 
olete rvõtnud, mis maale kõlbab, aga ma eksisin!"

Madaral oli halb, et semand, kellele ta meel
dida tahtis, niisuguse ^otsuse tema kohta andis ia, 
nagu näis, Jürissonist rohkem lugu pidas kui 
temast.

„Aga seal oli Jürisson," ütles Madaras, „pu
hus, magu tuul ja kadus. 3a Mis ta nüüd seal linnas 
peale hakkad?"

„Mis ha seal peale hcikkab" päris emand. 
„Minge ja küsige tuule käest, miks ta metsa jook
sis ja seal puhub! Läks — ja muud midagi. Küll 
inimene, kes mõtleb, enesele Ka tööd leiab!"

„Aga siin rikkus ta pälju ära!" waStas Ma
daras.

„Mis ha siin rikkus?" küsis Maasik.
„Kõik on mokas," pahandas Madaras, „kõik 

tuleb uuesti teha! Ta ei tunne rahwa-elu, ta tahab 
kõik -üle põime pooleks murda. Kirikherra ajas ta 
pööraseks, köster on wihane, rahwas ei wõta oja 
— mitte midagi ei ole enam hea!"

Maasika emand ho!kkas naerma.
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„3ö nüüd tahate teie, nimelt teie, seda arja 
laulu ja lugemisega parandada!" tõestas emand. 
„Seda teie ei saa! Jürisjoni tee oli õige. Tema tah
tis segi tõsises mõttes uut elu külmata. Nii palju. 
Kui mina sellest aru ^sain, oli see töö midagi 
wäärt V*

„Hga miks ta siis Ara joöksis!" pilkas Ma
daras.

„Kui inimene ära sureb, 'siis ütelge: jooksis 
ära, aga kui ta elab, siin on see worane ütelus! 
Aga, ,mis pidi ta siin tegema, kui temast pisut 
aru saadi, peab noor inimene oma jõu sinna maha 
matma, kus sellest kasu ei tunta, mis ta ette wõ- 
tab. Siin oli ta enneaegne. Teie alles kutsusite 
ta jroälja. Ta ise ju seda ette ei Oleks tootnud: nii 
tark ta oli. Aga kui ta nägi, et igalpool seda kas- 
wada ei tahetud laska, mis kaswama pidi, siis 
lõks ta ja jättis asja nende ajada, kes selles wees 
ujuda tahawad!"

„Siis arwate teie, et ma niisugune olen, nagu 
need Mudila mehed?" küsis Madaras.

„Sust seesamane, ainult teine nägu: seesamune 
wiin teise waadi sees," seletas emand.

Mpasika dm anda silmad sätendasid. Ta istus 
toolile ja terawalt nooremehe otsa waadates sõ
nas ta: '

„Teie ei taha muud, kui sedasama muna 
edasi haududa, mis meid kõiki õnnetumaks on tei-
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nub, mis meie mõtt-ed püribed orjameele raud-
Kamitsasse on sidunud, mis meid lämmatab! Teie 
tahate sellele aga weel armsama ja mteelbiwama 
kuju anda, et sellega weel enam õnnetust suuren
dada. Teie saete omäle suurused ette ja kumardate 
neid. Meie oiga läheme selle suuruse juurde ja hak
kame teda kõigutama. 3ääb ta seisma, on hea; 
langeb ta aga, siis on see hea. Teie ei taha karskust, 
kui KarSket ilma-rvaadet, waid lkui seda, mille all 
manas rvees edasi wõib supelda!"

Madaras seisis, nagu pihti-isa ees. Kannata
ma taks läks see kõne temale.

„За mis siis teie tahate?" küsis ta ägedalt.
„Meie tahame uut elu, kes kõike seda nahkset 

orj am eel ei tunneks ega austaks," roastas emand. 
„Meie oleme niisugused, kes, nagu habused, kui 
nad karu näewad, loortsutama hakkawad ja kes 
wana elu tundes, nagu hobused kaameli ees, tüütu 
jewad, seda lamba-nägu koormakandjat orja sil
mates! Teie tahate elu kõiksuguste kirju hilpu- 
dega ehitada, et tema häbi wälja ei paistäks, meie 
tahame aga elu enese ilusaks teha, et temale Mardi- 
sandi hilpa kõigesuguste tähtsate nimedega enam 
tannis ei oleks !"

Madaras oli enese otseti lasknud, käte küünar
nukid mõstu põimi toetanud ja pead käte wähes 
hoides rnoatas ta Maasika emanda otsa. .
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3fcfea rohkem ja rohkem tundis ta selle naiste- 
rahwa mõju enese peal. Esiti oli emanda tõrele
mine temale wastik olnud, aga nüüd paistis, et 
sellel lesel midagi niisugust oli, mis teda wõitis. 
Kui palju rohkem leidis ta selle naise neiu К aari
kesest olemat!

„Ja nüüd," rääkis emand edasi, „nüüd, kus 
Jürisfou juba hakatust tegi, tahate teie jälle küla- 
kiiki sellepärast maha hakata lõhkuma, et tüdru
kud ja paisid kakku ei saaks, ja kui nad kokku 
saawad, siis loete ja laulate nendele ja Õnnistate 
neid, ja asi on jällegi hea! lVaata, niisugune on 
teie moraal!"

Madaras läks järsku punaseks. Talle tuli 
kogemata meelde, kuidas nad neiu Luiisega kahe
kesti mööda metsa olid hulkunud... Madaras wä- 
ristas ennast. 3a nüüd oli ta seotud.

„Flga kas teie ka teate, mis mõisa baron lelle 
kohta ütleb?" küsis lesk.

Madaras.läks tõsiseks.

,,3aa, waat seal ta on!" naeris emand Maa- 
sik. „Seal ta on! Teie raalite Kümpleri auliik
meks ja unetate ära, et baron ka maailmas elab 
ja selle mehega midagi tegemist ei taha teha!"

„Eh-eheee!" hüüdis Madaras ja hakkas peast 
kahe käega kinni. ,,huu! Missugune pudru! Et 
ka roana Krnikas seda meeles ei pidanud!"
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,,3afy, uskuge aga seda!" ässitas lesk, „siis 
olete roana parajaga koos ! Mina usun, et see kõik 
mana Arnika tegu ongi/3a ega siis Hopmann Kurg 
ka puhas ei ole. Tat on teie peale süda hästi 
täis!"

„Mis eest?"
„Kes käis baroni juures?" küsis Maasika 

emand. „See olite ju teie! Kes hakkas sellega 
peale? See olite tere!"

„Яда, mis ma pean tegema?" päris Mada
ras äritatult.

„Mis teie nüüd teinud olete, on raske pa
randada!" arroas emand. „Kümplerift lahti teie 
enäm ei saa. Teie auliige ta on ja selleks ta 
jääb. 3a seda ma tean, et 'ka baron, kui ta -eda 
kuulda saab, teiTe mitte ,,3ssa meiet" lugema et 
hakka!"

„huu!" 'kaebas Madaras.
„Muud, kui plehku!" naeris emand.
Madaras waataS emanda otsa. Maasika emand 

oli tõsine ja roaatas uuriroalt nooremehe silmi.
Seal koputati ukse pihta ja sisse astusid kirju

taja abikaasa ja neiu Luiise.
„Фо," naeris Kiwi emand, „mees alles hauas 

leige ja juba roaadataikse uut!"
Keiu Luiise uuris terawalt Madara nägu. Ta 

märkas sealt midagi leidroat.
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Maasika emand oli niisama tõsine, Madaras« 
aga Katsus oma tundmusi tagasi hoida ja oli pisut 
kohi; unud.

„Waadake, kuidas herra Madaras häbeneb," 
örretas kirjutaja li irvi emand.

Luiisele oli aga wäga piinlik kõike seda 
kuulda. -

„lserra Madaras," küsis ta, „kas teie pidu 
ka warsti tahate pidada?"

„За, jaa! pidu!" sõnas Madaras, „see on 
wäga õige, et teie meelde tuletasite!" Maasika 
emanda poole pöördes küsis ta: „Lga jeie ligi ei saa 
mängida, ma pean mõne teise kuulama!"

„Miks ei?" küsis Maasik.
„Oi, Klwiine, see ei tähe!" hüüdis Mwi emand. 

„Mõtelge, et teie ristiinimeüe olete! See on ju 
liig!"

„Яда ma mängin!" rvastas see.
„Ei, emand Maasik," kaebas neiu Luiise, ,,see 

on hirmus!!"
„OH, jätke teie oma wariseeri jutud!" uras- 

tas emand Maasik kibedalt. „Millal lubate teie siis 
mängida? Kasta pärast rvist? Kas siis aasta pärast 
leselein lõppenud on?"

„Яда see on ju kord niisugune mood!" kinni
tas Kiwi emand.

„Яд!а rvaat minul niisugust moodi ei ole!" 
ütles Maasik. „Kelle pärast ma leinan, kelle pä- 
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rast mitte. Waaücvkre alga, fyerra Iltaöaras, näite
mäng nrälja ja jätke minu jaoks iihs osa. ПТа Man
gin ühesÜ"

Naised tahtsid minema hakata, aga Maasika 
emani) tellis neid weel enese juurde,. HUes õhtu pi
medas said köstri-rahwas, Madaras ja Luiise, mi
nema.

„5ee on üks imelik inimene, see emand Maa
sik!" hcikkas Luiise peale.

„Jah, seda on ta Küll," armas Madaras, „tal 
on wäga palju 3ürisfoniga sarnadust!"

„Mitte sugugi!" armas Luiise.
„Ma arman jutu poolest!" seletas Madaras.
„Mitte sugugi!" kinnitas Luiise.
,.Ma rääkisin ju praegu temaga, just needsa

mad mõtted!"
„Mis- sa muidu räägid," tõendas Luiise, „Maa

sika Nlrniinel ei ole muud Kui kilarnad silmad!"
Madara meel sai pahaseks.
„3kka ilusam kui sina!" rniskas ta mastu.
Luiise jäi mait. Natukene aega ei lausunud 

ta sõnagi, siis ütles ta: ,,8eda ma juba arrnasm, 
niisugused need mehed on, kui ühest isu ära, siis 
on teine parem*!"  *

„Muidugi on parem1!" kinnitas Madaras.
Luiise oli mait. Järsku hakkas ta luksudes 

nutma.
„Luiise," hüüdis Madaras, „mis sul on?
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Luiise ei wart anud mtbiagii, waid luksus edasi.
„ITlis sul on?" küsis Madarus pehmelt.
Luiise ei lausunud MiduA
ITta&aras 'hakkas tasa ta õlast kinni. Luiise 

lükkas nooremehe käe maha.
„Luiise!" hüüdis Madaras, nagu kutsuks ta 

teda.
„Löiisä, Lõiisa!" osatas neiu Kagjifee^ ikka 

Löiisä! Noh mis sa tahad?"
Madaral käis teraw piste läbi südame. Mis 

oli ta praegu neiu Luiisele kurja teinud, ja nii- 
wiisi Käidi temaga ümber.

„Ma ei taha midagi muud, kui et sa ütleksid, 
miks sa nutad?" küsis Madaras õige pehmelt.

„Ma ei taha, et sa selle mana naisega läbi 
käid!" mastas neiu nuttes.

„Miks?" küsis Madaras ja hakkas neiu kae
last kinni.

Neiu ei lükkanud Kätt ära, waid hakkas tema 
ümbert kinni ja Küsis:

„Heinrich, sa ei armasta mind emtfn?"
Mustuse asemel oli maguS Musu neiu huultele.
Neiu naeris. Nutt oli ununud.
Яда Madara süda nagu pöärles sees.

Nooremehe südame pöörlemine ei kadunud. 
Mida rohkem Madaras' Maasika emanda sõnade 
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peale mõtles, mida rohkem ta Luiise ülesastumist 
tema mastu armustama haükas, seda enam wöt- 
tis rahutus temas maad ja seda enam hakkas ta 
pagarilefe pool Narma.

Kga ka neiu £uiife ei olnud ilma silmadeta, 
hoolega pani ta Madara kaika tähele ja niisama 
tihti astus ta ka Maasika emanda poole, kust ta 
Madara sagedasti eest leidis.

Niisugustel kordadel tundis Madaras esiti 
häbi, kui neiu Luiise sisse astus, aga pärast 
muutus see sala roihäks, mis aga warsti lahkus, 
kui nad neiuga kahekesti jäid, kus Madaras enese 
täies armastuse hoos neiu käte wahele wiskas.

Nüüd alles sai noormees aru, mis salatu li 
see oli, mida ta neiu £uiije silmis nii mitu korda 
oli märkanud ja mida ta taltsutada oli tahtnud. 
Nüüd tundis ta, Kuidas see tuli teda kõrwetas, 
tema sisemist inimest kurnas, küiwatas.

lvahel, kui ta jällegi üksi olles südame piina 
tundis, siis ohkas ta, käis rahutult mööda tuba, 
katsus ennast aias lahutada, aga kõik see ei 
awitanud.

(Et sellest piinama st tundmusest lahti saada, 
mattis ta jällegi pikemad käigud ette. Hga ka 
seegi ei toonud Madarale endist rõõmust meelt 
tagasi. Ikka seisid Maasika silmad ja kuju tema 
maimu ees, ikka kuulis ta tema isewusi arutusi.
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„Narr asi," mõtles ta, „et see naine enne 
lesk ei Olnud, siis ei o№s ma iialgi seda raiga 
teinud l"

Ta tundis nagu hinge tarwidust jälle asja 
leida, et lese poole muidu natukeseks ajäks sisse 
minna.

Hga see oli õliga tulekustutamine. Nahutü
malt tuli ta tagasi, ja iga korraga kas roas wahe 
tema ja Naasikese wahel suuremaks.

Küll istusid nad seda enam weel õhtuti ise- 
keskes aias lehthoones, kull ajasid nad mag ust 
nalja, küll tõotasid nad teineteisele igawest armas
tust, aga wist tundsid nad mõlemad, et see ise- 
eneste pettus oli.

Ka neiu Luiise tundis seda.
Ühel õhtul, kui nad jälle kaihekesi olid, ütles 

ta kowalM: -
„Яда kas tead Ka, Heinrich, et ma homme 

mõne!ks nädalaks 'kaugemale pean minema?"
„Фо!" hõiskas Madaras rõõmsalt. Ta oli aga 

enese sellega wälja annud.
Neiu hing tunõis selle hüüu muusikat ja seda 

dissMansi, mis sealt kõlas.
Ta jäi kurmaks ega lausunud midagi. Ka 

noormees oli mait.
Vastik maikas kestis! tükk aega.
„Sa ei ole enam endine, heinrioh!" kaebas 

Luiise.
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V Madaras märklaS, d ta rumalasti oti teinud.
„Kuibos nii?" 'küsis ta rahulikult.
„Mulle näib nii olewat, mul on sinu pä

rast alati hirm, mu süda walutab ikka, kui ma 
sinu peale rvaatan!" kaebas neiu edasi.

„See paistab sulle nõnda!" südandas Mada
ras. „See on ikka wahel kii!"

„Siis lõpetame selle^kartuse," rääkis neiu tõ
siselt, „mis meie Kka nii kaua..." ta jättis sõna 
pooleli ja ootas.

Madaras ei wastanud midagi. Temal oli piin
lik seda ütelda, mis neiu tahtis.

„Meie oleme alles noored," sai ta korraga mi
dagi roälja.

„Jung gefreit, hat Niemand bereut*) !" was- 
tas neiu kurblikult naeratades!

*) Kes noorelt näise on wõtnud, pole iialgi 
kahjatsenud. '

Madaras naeris ka.
„Nga fee on ikka wõimata rveel praegusd" 

ajal!" wabandas titadaras. „Meil on ju nii hea 
küll!" julgustas ta neidu. Ta läks ikka kaastunõ- 
likumaks neiu roas tu ja warst i olid nad jälle oma 
tundmustes kokku sulanud, üks hing ja üks meel!

Gli aga teise! päewal neiu Suitse ära sõitnud, 
tundis Madaras, nagu oleks suur raskus tema 
clabelt langenud. Ta pidi seda ise imeks panema,

19
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feu: La oli Läinud: minewal sügisel, hui rlaa-
fike am sõitis, siis hadus tema rahu, nüüd oli 
fee aga kergituseks.

weel rõõmsamaks Läks ta meel, kui mõne 
päewa pärast köstri poeg Rudolf, keda wana „onu 
Ruudiks" kutsus, ilma ootamata kulasse tuli.

Ruudi oli LvoLga ääres apteekriks. Ta oli 
rõõmus, lustakas noormees, kes Köstri mäjja ko
guni uue elu tõi.

Rohe, peale teretuse, pidi temale Mudila uudi
sed teada antama.

„Ma olen kuulnud, et Mudila koguni teine 
olla," naeratas ta. „Ras Mudilä õis ikka alles 
on?!" küsis ta.

„lvõid kosja minna!" naljatas köster.
Ruudi hakkas ka seda Lühikest aega kasuga 

tarwitama, mis ta siin mööda tahtis saata. .
Ghtused jalutus-Käigud ja naljatused wärsKen- 

dasid wana Rrnika pesa üksluiset elu.
Ruudil näis see kodune elu aga niisama wastu- 

meelt olewat kui Madaral, ja juba teisel Kolman
damal päewal hakati kaugemaid tuttawaid waata- 
rnäs käima.

Järgmisel pühapäewal wõeti pikem reis ette. 
Ruudi tahtis teise kihelkonda möldrit Reimeri ja 
tema perekonda waatama Minna, nagu ta ütles; 
„oma endist südant kaema minna!"
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Heimeri roanem tütar heleene, kellega Madaras 
juba 'harsfeufe pidul tuttawaks oli saanud, pidi tema 
endine süda olema. Juba amtou olid nad kooliplõl- 
west tuttawad ja kostriemand armastas kõneleda, 
et õeleene Hundil küll tahta, aga Hundi ei Võida 
teda mitte wõtta, sest Seleene olla liiga talupoja 
sorti. „Hga," lisas emand juurde, „ega’s Hundi 
kahju ei saa: Heimer on rikas mees ja kui Hundi 
apteeki tahkks kusagil käima panka, siis wana ikka 
oma Ik-olm tuhat ligi annad!"

Heimerib Võtsid noored mehed suure lahkusega 
wastu ja tütardel oli enam kui hea meel, et Mu
dila herrad neid waeseid ka wäärt arwanud 
oma külaskäiguga austada.

Meski paisu alla ilusasse rohtaeda mindi is
tuma. Manal oli Jaanipäewast ree ei ankur õlut 
üle jäänud ja selle roo-ttis Heimer heade külaliste 
auks lahti.

Tütar ßeleeite tõi külalistele klaaskannuga 
pruunikat märga, mille peal kämblijagu kooresar- 
nast mahtu asus, aeda ja pakkus juua. Huudi 
hõiskas rõõmu pärast ja plaksutas käsa. heleene 
naeratas karoalalt oma punetaroate ümarguste pale
dega ja pakkus oma noori, teraroaid, lumi rvolgeid 
hambaid lahkelt roaatamiseks.

„Jooge, jooge noored sõbrad!" pakkus roana 
Reimer kannu noorte poole upitades.

Ruudi jõi ilusa janu roahutaroat märga ja 
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ölle-luksusid kuuld aroale laskes raputas ta naera
tades pead: tema paksud murrud olid üleni õlle- 
rvahuga kaetud.

„Kuule, Kuudi, sa oled nüüd koorehabe!" nal
jatas heleene näetemängu sõnadega. Reimer, Mada
ras, Ruudi, fyeleeue naersid suure hea meelega ja see 
naer ülendas nende head tuju.

„Roh, pista oma hiiresaba ka koore sisse!" 
sõnas Ruudi kannu Madara kätte pakkudes.

Madaras poni kannu lauale.
helene naeratas karoalalt.
„£’ nüüd sõge ole, ega sa peast põrunud ei 

ole," noomis Ruudi, ,,et sa niisugust narri teed. 
Ega meie enam Mudilas ei ole! Sa oled ju Mu
dila roesi-roatsade ristiisa!"

„Täh, täh, täb!" naeris roana Reimer, ,,ah, 
tema ju karskuse usku."

Ta roaatas pilkaroalt Madara otsa, aga kui see 
weiöralt enese ette maha roaatas, siis ütles Reimer:

„Roh, jooge aga peale, see on ju kali. Meil 
on pealpaisu natukene kõroa roesi, muud wiga pole 
Ühtigi!"

„Tehke mulle ometi head meelt!" pakkus 
heleene.

„Ärge roihastag-e maja peremeest!" õrrelas 
Ruudi.

„palun roabandada," palus Madaras, „'fee ei 
kõlba, et ma! joon!" .
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„Noh, mis isand siis Leie olete?1' küsis möl
der tõsiselt.

„Ma olen kursklane!"
„Kus kuradi maal niisugused metsloomad kas- 

warvad?" päris mölder kuri alt. „Mis, pagan, teie 
minu juurde Külasse otsisite, kui teie minu toitu 
ei söö! Ütelge mulle, te narr seal Mudilas, kus 
kõik joomad, köster, kirikherra, mõisa mehed, kes 
seal sihukese tsirkuse walja mõttes?"

M.-daraÄ hakkas seletama.
„haa, täh, täh, täih!" itsitas mölder, teie tahate 

hunta hukata ja jooksete ise eest metsa; aga, waat 
meie, meie lööme selle tõpra maha ja sööme tema 
ära!" Gllekannu enese ette tõmmates1 upitas ta 
selle oma Habemesse, kuhu ka poole kannu kõhu
täis kadus. i-

„Vaadake," naeris ta, „nõnda oleme meie, 
Mustwere mehed, õlle roastased; nõnda Kaotame 
meie tema ära !" Üska kurjalt küsis ta Madara 
käest: „Noh, kas joote ehk mitte? Kui ei, siis lasen 
teile pütiga kama tuua!"

Mölder naeris magusasti ja teised aitasid kõr- 
walt.

Madaras ei jõudnud mõistu panna.
„Waat, see on oige Israel imees, Me sees ei 

ole kõrvalust," rõõmustas mölder, ,,sest! kiri ütleb: 
„Waata, sõnakuulmine on parem kui tapaohwer; 
tähelepanemine on parem kui jäärade rasrv, sest 
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mastupaneniine on õnneanömije patt ja ruastutõr- 
fiumme on wõõra-jumala ja Teerawi kujude tee
nistus!"

„Llagu karskus!" hõiskas Ruudi ja koputas 
UTabara Aa pihta, kellel enesel ka hea meel nähti 
olewat, et korraks jälle nii julge mõis olla ja tilk 
Õlut tcõtrrt

„Noh, kas pole hea?" küsis hsleene rõõmuga.
,.Ta'ps nüüd hea pole!" wastas Ruudi keelt 

iaksutades.
„Noh, fee ikka pärismeeste tegu!" julgustas 

wana mölder ka tukka.
Rõõmus tuju täitis marsti ümbrust. Iseäranis 

heas tujus oli wana mölder. Suure hea meelega 
hakkas ta oma elust kõnelema, kuidas ta wuene 
poiss olnud ja kümne küünega enese mäe otsa 
ulesse kiskunud.

Kann käis kannu järele ja wana läks ikka 
rõõmsamaks ja hooplewaktakS. Mõne aja pärast ei 
olnud tal muud keele peal, kui tema ise, tema nain« 
ia tütred ja tema raha.

pärast sööki, kui trepi peale mindi ja ieal 
edasi hakati õlut wõtma, ofi raanal kolmas sõna 
juba „armsad pojad" ja ,, armsad roäimehed!" Ta 
naeris kawalalt ja kui õhtu juba käes, siis hakkas 
wana oma tütreid pakkuma. — Ta kutsus nad 
ünetihti enese juurde, laskis kord tubakat, kord 
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piipu tuua, kord maha kukkunud tubakakotti ülesse 
mätta, kord muidu, iseennast näidata.

Kui tütred wahel papat palusid, siis tegi ta 
uhke näo ja ütles: „Ega's teie midagi ei maksa, 
aga mis maksab, see on wana Keimeri raha!"

Iviimaks läks asi juba nii kaugele kibedaks, 
et naine tütardele appi läks.

„Papa, mis sa ikka niisugune oled!" noomis 
naine. ’

„Kuidas niisugune!" põrutas roana mölder. 
,.NH, sa arwad, et ma igale närakale oma tüt
red annan!? Li anna, aga ma ütlen, kes saab, 
saab noosi!"

„Mis sa muidu hoopled!" taltsutas naine.
Nooredmehed naersid.
See üritas Keim er it.
„KH, teie arwate, et mul raha ei ole!" hüüdis 

ta pahaselt. ,,Hnn, ae!" Hnn, ae! Too mu pisi
kene kast siia!"

Naine tõrkus mastu: „Mis sa, mis sa nüüd 
jahid!"

„Kuule Hnn," ähwardas mölder, „sa tead, kui 
sa riidu ei taha,noriba> siis mine tao minu p-ifiw 
kene kast kummutist ära!"

Naine pidi sõna kuulma.
Kast toodi lauale, aga et pime oli, siis pidi 

naine küünla ka tooma.
Mana Reimer waatas enne kasti hoolega igast 
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KAjest üle, keerutas sirs luku suure pühadusega 
lahti sa hakkas rÄhapttberid ja wõlatähta laua 
peale lahuma, kus juures ta mõnele armsasti musu 
andis.

„Kui palju on?" küsis ta Kuudi käest.
„pagan seda teab, mõni mitu tuhat 1"
„Kha, täh, täh, täh!" naeris wana. ,,Kas sün

nib tütar maast ülesse wõtta, kui sihukene lipakas 
seeliku sabas ripub?" Ta näitas üht tuhande rub- 
kast pangapiletit.

„GH," hüüdis Kuudi, „tütred sünniwad ilma 
selte lipakatagi!"

Wana Reimer tegi suured silmad, nagu ei usuks 
ta oma kõrwu.

„Täh, täh, täh!" hirwitas wana, ,,meie naiste 
seelikud on enam wäärt, kui nad ise!"

poisid kukkusid suure hea meelega naerma. 
Wana läks kurwaks.
„Kuu! Rnn, tule siia!" hüüdis ta pahaselt, 
perenaine tuli sinna, silmad unised.
„Mis sa jälle kraaksud?" küsis ta kurjalt.
„Япп!" ähwardas ta. „Knn, kuriwaim, kus 

poeg jäi!?"
Knn seisis tuimalt seal.
„Mis poega sa pärid?"
„Kus mu poeg on?" küsis wanamees.
„Kas ja hulluks lähed, wõi, sul polegi poega!"
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„Seal ta on," kaebas roana, „seal ta on!" Hnn, 
nüüd pilla kõik see ra!ha külapoiste kätte! Ann, 
kas see ei ole patt!?" -

Ann ei roostanud midagi, roaid läkis jälle mi
nema.

„Seal ta on," ütles mölder, „seal sul on naiste 
roäärtus!"

Nii roõttis ta roeel ühe rvõlatähe lvälja, andis 
sellele mitu Korda suud, ulatas ta siis Madara 
kätte ja ütles: „Loe sa, Madaras, ära, su silktad 
seletaroad, kelle allkiri see on?"

Madaras tunnistas, „von hohen wist?" kü
sis ta.

„Täh, täh, täh!" naeris roana. „Tema ise 
jah, tema neh! Wana NuKurvere herra ise!"

Siis rääkis Reimer sala edasi: „Ta kutsub 
mu enese juurde ja küsib jkaroalalt:

„Noh, Reimer, kas saad mulle laenata, mül 
läheb tarivis!"

„Kurat," mõtlen ma ja küsin: ,,Kui patju 
tahad?"

„2000 rubla!"
„Wõid saada!" roastasin ma. „Ega roana 

Neimer sind hädasse ei jäta! Ma ütlesin talle 
,,s i n a" ja ta ei lausunud ühtigi! Ma ütlesin te
male, roana Kukuroere von hohen iie ütlesin ma 
sina,' poisid, kas saate aru, mis see tähendab?!"
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Manal oli nii hea meel, et ta Võlakirjale mitu 
korba magusasti suud andis.

Suur furoine rvalge oli juba wäljas. kui rnooreds 
mehed minema hakkasid. Hab oiid üsna pehmed, 
pead kihasid.

„Kenad lapsed?" küsis Kuubi.
„hea suutäis!" taastas Madaras.
„Eks pista habemesse!" käskis Kuubi, „hak

kame kälimeesteks. (Dmla 4000—5000 on ikka iga 
tütre päralt!"

Madaras tegi suured silmad.
„KH, sul ju Suiisega rehnung pooleli," nae

ris Kuudi. „Loru sa ikka oled, et sa nii ruttu 
kohe kaubad kokku ajad!"

„Mis kaubad?" päris Madaras. „Mul ei ole 
mingisugust kaupa pooleli!"

„poiss! ära maleta!" hüüdis Kuubi, hakkas 
tema rindu kahe käega kinni ja maatas teise silmi.

„Mis ma siis waletan? Haiste lori!" Va
bandas Madaras.

„Terme Mudila räägib juba!"
Madaras kohkus pisut ära, siis maatas ta 

julgelt teise otsa ja ütleS:
„See on selge lori! Kii ruttu ei seo ma en

nast mitte kellegagi!"
„Tubli poiss !" naljatas Kuudi ja laskis Ma

dara lahti. „Seba nia juba armusin. Niisugune mees, 
nagu sina oled, ei müü nii hõlpsasti oma nahka!"
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Nad istusid maha.
„Kuule, kais sa tead, Madaras," ütles Kuubi, 

.,sa roota noorem, ma roõtan roanema — ja asi 
nudi!"

„Kuhu ma ta panen?" küsis Madaras.
„Maailm on suur [a lai," õpetas Nuudi. „Tule 

Volga äärde! Mä tean seal koloniides mõned ilu
sad kohad: keelt sa mõistad, pM on seal roa hei 
kuni tuhat rubla, roõtad Leeni ära — roõi mis 
ma ütlesin, mitte Leeni, aga Lisa ja ela, nagu 
mõni baron!"

Nuudi seletas edasi: „Loll on, kes uisapäisa 
naise roõtab.. Kas mina neid neidusid küll palju 
läbi ei ole lasknud. Zeda 'kaupa ma juba tunnen! 
Wana Neimeril on sula õigus, kui ta ütles, et 
seelik enam maksab kui selle omanik. Ühesugused 
anid on nad puhas, ja kui raha Ka ei' saa, siis 
ma ei tea, mis pagan peale peab hakkama! 
Ma oleksin teisi ka saanud, aga see cseleene on 
juba kord meelde jäänud, ja üsna arutas laps!"

„Kas kirjutate Ka?" küsis Madaras.
„Meel üks asi!" naeris Nuudi. ,,Niisugust asja 

roeel tarrois! Lh, poiss! Siin peab ettewaatlik 
olema. .Seo ennast ühega, siis katsu, kuidas lahti 
saad!"

Selle seletuseks rääkis ta ühe loo, kuidas ta 
Wolga ääres ühe Kolonisti lesega kimpus olnuõ. 
hakkasin kirjutama ja roiimaks tõsi taga.
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„Suusönaga, musuta ja pitsita nii palju, Lur 
tahad, aga las' paber puhas olla!" lõpetas Ruubi.

Ruudi sõnad lesest tuletasid Madarale pagari- 
emandat meelde.

„Яда mis sa Maasina emandast arwad?" kü
sis Madaras.

„Rhäää!" purskas Ruudi suure suuga naerma.
„See on ju mana post-hobune," hirwitas Ruudi, 

„sellega on palju saksu sõitnud!"
Madaras kohkus ära.
„За sina ka?" küsis ta.
„Mina mitte," õiendas Ruudi, „ада noore

malt!"
„Яда ta on nii iseäralik, et.."
„Et päris pea kihama ajab!" naeris Ruudi.
„Roh, seda on ta rväljamaal õppinud," sele

tas ta edasi, „ta reisis omal ajal mõisaherrastega 
mitu aega wäljamaal! Mina ei pea aga sellest 
midagi. See on nagu pool meest!"

„Яда, kurat, ta on hirmus ilus ja roaga 
meeldirv. Mulle on ta pööraselt meele järele!" so
sistas Madaras.

„See jookseb warsti mehe juurest ära!" ar
mas Ruudi. „Яда eks katsu, ehk hakkab õnge!"

„Mis see maksab," naeris jälle Ruudi, „waese 
inimesega ei ole midagi peale hakata! Яда, maal, 
Reimeri Elsa! Roh, Kas!?"
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„Kui koha saaksin, wõiksin ju katsuda," arwus 
Platoos, „aga praegu ei ole midagi eitte wõtta!"

„Koha Ma sulle kuulan," kinnitas Kuubi, 
„sellepärast ära muretse! Esimese postiga kirjutan 
ma Kohe selle üle. Piul on seal tutt arva id palju!" 

puruwäsinult jõudsid koju.
Pludilast Mi minnes Katsusid nad otseko^he 

astuda ja olid rõõmsad, kui sealt läbi said.

25. > -

pooluimaselt raiskas Maharas enese sängi pi
kali ja ilma et ta Kaua järele oleks mõtelnud, 
uinus ta wäsinud peaga norisedes magama, nagu 
inimene, kelle pea ja liikmed tublit puhkamist ihal- 
dawad.

päikene roõis juba pooles lõunas olla, kui 
ta ülesse ärkas, sest keegi kobistas toas.

Ta lõi silmad lahti ja nägi seal köstri tüd
ruku Liisa pikotriibulise seelikuga ja lahtise roo
saka jakiga, mille käiseid kerge tuule õhk liigu
tas, sest PTabaras oli akna lahti jätnud, et pa
rem pühata oleks, ja Liisa oli nüüd ukse ka 
paoksile jätnud, nii et läbikiskuw tuulelehk toast 
läbi puhus.

Madaras nägi, et Liisa wärske wee kara- 
wini nurka laua peale säädis ja kirju põlle otsaga 
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filmi pühkis, kusjuures ta läbi nina õhku järsku 
ülesse tõmbas, nagu nutaks ta.

Liisa pööris ümber. Ta noor, õitsew, aga 
tuim nägu oli meel punasem, kui harilikult, ja 
silma ääred näitasid ka punawat.

Liisa nuuskas nina näppudega ja pühkis need 
seeliku külge ära. Kui ta märkas, et Madaras 
ülemal oli, jäigas ta käega üle punaste särje
silme, tegi omale rõõmsama näo ja nagu kohku
nult ütles ta: „Nooredherrad juba ülemal. Kas 
ma eksitasin teid?"

Liisa oli tõesti nutnud, ta hääl Mürises ja ta 
pidi oma kõri köhatamise läbi puhastamä.

,,Liisa, mis sul wiga on?" küsis Madaras 
kaastundlikult.

Liisa naeratas.
„pole midagi!"
„Яда sa nutad ju V*  Liisa matkis.
Madaras ajas enese ülesse, tõmbas maiba 

põlmede ümber, istus sängi äärele ja küsis:
„Яда silmad on ju punased?"
See kaastundmine, mis Madaras Liisa mastu 

amaldas, liigutas noore tööorja südant. Tüdruk 
jäi raudahju äärde seisma, toetas selja mastu kül
ma roostehaisuga musta plekki ja hakkas jällegi 
silmi pühkima.

„Яда Liisa, mis sul ometi on?" päris Ma
daras pritatult.
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Liisa hakkas luksuma, pani käed põlle nur
gaga mastu nägu ja luksus edasi.

Madaras tundis, et siin midagi pidi olema, 
mis selle tugema tööorja hmgepõhja nii puu
dutas.

Ta kargas püsti, tõmbas enesele riided kähku 
umbere ja Liisa juurde asudes hakkas ta tema 
tugemast, pisut higihaisu malja lehkamast õlast 
kinni. Madaras tundis, kuidas ta pihupesa soo
jaks läks.

„Liisa, mis sul roiga on?" küsis ta. „Ütle 
ometi, kas sul mõni õnnetus on sündinud!"

,,3a, mana Arnikas on just kui pöörane!" 
nuttis Liisa.

„Köster?!"
„Köster neh!" mastas tüdruk, laskis põTie= 

otsa lahti ja nuuskas nina lahtisejaki hõlma nur
gaga.

Madaras nägi, missugune jäme, taimne särk, 
juba üsna halliks muutunud, tüdruku ihu kattis, 
tema termet ihu ja tugernaid rindu marjas’ mis 
higihaisu maha hoomasid.

„Mis ta tegi?!" nõudis Madaras. Madkras 
aimas siin midagi iseäralikku. Ta oli juba ennegi 
märkanud, et köster noore tüdruku mastu ime- 
lahke oli, Liisat mitu korda rnahel õlast päitas, 
kui Liisa talle juua tõi ehk midagi meelepäralist 
asja tegi.
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,.Ta on just kni nõder peast — ja nüüd weel, 
kui .Ruudi koduL on. Nüüd joowad nad ööd läbi 
ja siis ei lase manamees enam teisi magada!"

Madaral käis nagu mä№ läbi pea: tõesti olid 
nad igal õsttul weel ülesse jäänud, kui tema ma
gama asunud, ja mitu korda oli ta all jutu kõ
minat ja naeru kuulnud.

„Kas tema sihukene?!" küsis Madaras.
„Sihukene neh," wastas Liisa, kes ka julge

maks läks.
„Nende terme sugu on niisugune. Neist Arni

katest pole keegi parem! Kus ripakil: midagi jääb, 
nemad kohe kallal!"

„Voo!" imestas Madaras.
„3a mis ta siis tegi?" päris Madara?.
Liisa häbenes ütelda.
„Mis ta sulle tegi?" nõudis Madaras ja pani 

jälle Käe õla peale. „Räägi äga julgesti, ega kõik 
maailm weel Arnika käes pole!"

Liisa äga ei lausunud midagi enam. Viha 
paistis1 ta nutetud silmist.

„Või tema nii ja naa!" imestas Madaras.
„Mis seal nii ja naa," Ütles Liisa. „Kas siis 

see Luiise parem on! Nüüd jookseb teie järele, 
nagu narr, aga waät, kui ta teaks', et Ruudi siin 
on, KM siis näeks, kui õhutama hakkaks!" .. . 
Liisa puhkas. „Nüüd ajab Köster minu ja 3üri 
peale, et meie tema ai an oa oleme ära warastanud.
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Ta pannud eila selle siuurde tuppa laua peale ja 
nüüd on Kadunud! Kõik selle hommiku otsa rvan- 
nub ja sõimab, et meie Jüriga warganäod oleme. 
Tema nuga mcckistvat Kolm rubla ja olla kingitud 
asi! £ubas! nüüd teie Käest Küsida, kui Ma tulete. 
Ehk on teie Käes?" Küsis Liisa.

„Mts1 asi?" t
„Köstri aianuga!"
„Htis Ma sellega teen?"
,,3a MiS mina temaga teen!" naeris Liisa, 

„Kõwera otsaga ,nagu Kulli Küün! (Ei tea, mis ma 
sellega teen!? Jüri naeris Küll Kord, et selle kÕ- 
wera nokaga oleks hea leiwatükka soolwee sisse 
kasta, aga kus seda soolroett nii palju on, et 
tükki üleni sisse saaks Kasta!"

„Hga ehk on sulase Jüri käes?" armas Ma
daras. । . .

„GH, ei ole!" naeris Liisa. „(Ei Jüri puutu 
teise asju! Hga manamees oli eila joobnud, tegi 
öösel sea-tempa, Jumal teab, kus ta selle hullu 
peaga pistis!" > ■

„Mis ta siis tegi?" päris Madaras tungiwalt.
Liisa üaeratas kibedalt. ।
„Mis Ma sellest rumalusest ikka räägin," sõ

nas ta. „(Eks igal ühel ole oma patud. (EKS kiusa
tus ole sellepärast loodud, et kiusajale wastu saaks 
panna!" , s >

/
20
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Madaras annas sellest palju.
„Ta tüli siis teie kallale!" küsis ta läbi ham

maste.

„(Ena, lurjust!"
Liisa ei wastonud midagi, waid hakkas nutma.
„ära nuta, Liisa!" trööstis Madaras ja pani 

käe jälle Liisa õla peate, kust ta selle tasähilju- 
fresti ette rinna peale tekis wajuda.

Soe hoog käis Madara kehast läbi ja ruttu 
tõmbas ta käe ära. Яда jällegi pani ta käe Sja 
peale, kust see jälle alla poole wajus ja seal sei
satas, kus ta ennegi oli seisatanud.

Järsku lükkas Liisa Madara käe ära ja waa- 
tas kurjalt nooremehe otsa.
. Madaras lõi silmad maha.

,,$a wõid ju ära minna!" soowitas Madaras.
„Ei tea, kus sa lähed, kus see parem on," 

kaebas Liisa. ,Min mõisas Kure juures. Sea? 
rveel hullem: ’käiroaö hinge peale! Läksin siis Kümp- 
leri juurde, seal ei saa süüa, proua kaalub isegi 
silgud ära ja leent keedetakse kontidest. Tulin siis 
siia, siin fee jama ne lugu! -Nüüd on ikka parem, 
kui preili kohus ei ole, nüüd ikka annab emand 
süüa ka..." i

„Kas preili siis süüa ei anna?" küsis Ma
daras.

„Фо, Jumalukene," kaebas Liisa edasi, ,,just 
feefomane lugu nagu kirikumõisas. Kirikumõisas 
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sai woel kohwipära hommikul juua, siin kunoatab 
preili igakord u?ana kohwipaksu ära, mis saksad 
juba on joonud ja teeb siis pärast, teine kord, meile 
sellest laga, ei anna piimagi pe/tle!"

Madaras kuulas seda kui imet.
„Nga kus sa lähed!" hädaldas tüdruk. ,,Kus 

meiesugune läheb!"
„За ise loervad ja laulamad !" ohkas Madara-?.
Korraga käis õuest kare -hääl: „Liisa, Liisa, 

kus sa nüüd oled nii kaua?!" See oli emand.
Liisa kurwatas silnmd.
„Eks nemad arwawad, et laulust kõht täis 

saab!" lisas Liisa otsa ja lipsas alla.
Läbi lahtise akna kuulis Madaras taplema 

köstri hääle.
„GH ma uimane, oh ma loru!" ohkas Mada

ras. „Wõi nii wiisi elatakse. 3a Luiise?! Nemad 
kõik niisugused!... Maat, kui ta teaks, et Nuudi 
siin on, kui siis õhutama hakkaks!.. Ci anna 
süüa..."

Madaras pesi silmi, pesi ja pesi... ja ta sil
mad hakkasid nagu paremini seletama.

„Või nemad kõik niisugused!.."
Ea silme eest lendas korraga kõik see aeg 

mööda, kiis ta siin oli elianub1; kõik need pildid: 
siiatulõk, pidu köstri juures, pidu Nröitsbergi juu
res, köstri äraminek, sealt teise külasse last ristima, 
kojusõit ilma köstrita, emand Maasikaga; waid- 
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lused... sMsi lafi... umMused .. neiu Luiise .. 
jälle emand IMraskk... Iürrsson... Nümpler, Ш- 
ter, Ruudi... l,,nemad tnofhl niisugused"... kõilr, 
^õik see Logus tema peas ühtekoLLu, nagu ühte 
suurde tõrde- ta tahtis selle Will seal sees kinni 
hoida, iagia tundis, kuidas tõrs läbi hakkas jooksma, 
wedelik tooolas mälja sai järele jäi paks... {Ta 
pani käe otsaette, et mõtteid koguda, aga kange 
higihais oli 'käel1 juures; käsi haises orjahigist.,. 
„ITtts meie mõtted ja püüded orjaweele raudkammit- 
sasse on sidunud!" kuulis ta ilusa emanda sõnu... 
Kui kõrgel üle teiste ei paistnud nüüd korraga 
seetraisterahlvios ... „kes ka... niisamasugune an!"

Ta õhkas. Siisgi mõistis ta, et seda naist enam 
kui kedagi teist armastab.

Ta ruttas alla.
Ш1 oli ikibe riid.
Sulane 3üri ja tüdruk Liisa seisid jälle köstti 

juures ;foas, kus ka emand ja Ruudi olid, ja 
köster päris tõsiselt: \

„Salgamine ei rnuksa siin midagi, wõõraid siin 
Käinud ei õle, sa ma mäletan selgesti, et see siia 
laua pesale jäi!"

„Himu hing on puhas!" taastas 3ürt.
„За mina ei tea ka midagi!" wastas Liisa. 
„KH," wihastas köster, „küll on aga ka ini

mese loomad. Rauda wastu! See peab weel risti
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inimese pere olema!" Ta pööras oma teiste koda
kond sete poole ja käsis: *

„Ega teist ka keegi minu kallist aianuga ei 
ole näinud ega wõtnnd?"

- Madaras kehitas Ääsid tähenduseks, et tema 
midagi ei tea. -

„Soo," lwihastas köster, „kui see ei aita, siis 
panen teid manduma!" ;

Ülitähtsalt Wks ta tähakambrisse ja tõi sealt 
piibli uÄja, pani selle lahtiselt laua peale ja 'kut
sus teenrid sinna juurde.

Jüri ija Liisa tulid Paua äärde.
„pange pahemad käed piibli peale ja tõstke 

paremad ülesse, nõnda!" 'köster ja näitas, kui
das teha.

Teenijad tegid seda.
„Nüüd .ütelge järele," käskis ta edasi ja luges, 

mida Liisat Jürit, teine peenema, teine jämedama 
häälegg järele Kordasid:

„Meie wannume oma ihu ja hinge ja Jumala 
püha sõna juures, et rneie midagi köstri aianoast 
ei tea! Kui meie aga Valetame, siis lubame oma 
ihu ja hinge põrgusse! Kamen!"

„Kamen, aamen!" Kordasid teenijad.
Tähtsalt pani Köster raamatu kinni ja wiis ära.
Teenijad tahtsid minna, aga emand keelas 

neid: „Godake, oodake, nüüd hakkame alles teie 
warandust otsima!" <
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papa, Ma järele!" mailistas Ruubi.
„(Ei, ei," roaiöks köster raastu, ,MU meie 

näeme!"
Mindi Jüri Kasti kallale. Madaras tahtis 

maha jääda, aga köster ütles: „Tulge, tulge ühes, 
teie olete ainus ropõras. Warb olla, et kohtusse 
Wee! läheme!"

Madaras pidi Ühes niinema.
3üri wawndufe seast aga ei leitud midagi', ehk 

emand KM isegi asemerilded ükshaaraal ümber poo
ris ja läbi Katsus.

Jüri naeris kawalalt, Kui otsijad pika ninaga 
minema läksid, et Liisk warandust raaadata.

Liisa Kast oli raargiusest pühas. Nüüd tuli ase 
ette. Liisa seisis eental ja pühkis silmi.

Kui köstri emand peapadja üles tõstis, seisis 
padja all pool porgandit ja aianuga kinnipandult.

Liisa oli niifamla! kohkünüd kui teised. Vana 
köster hakkas kohkutama, aga wihaseks ei saanud 
ta mitte.

„Ui, häbi, häbi!" noomis emand. „Liisa ise 
noor inimene ja salgäb! Mis sa nüüd sealt said!"

„Ma ei ole raptnud!" nuttis Liisa.
Zeda ei jõudnud aga köstriemand kannataba.
„Täna päeiw lähed sä mu majast minema," 

wihastäs ta, „jalamaid! Niisuguseid wargard ma 
ei faili! Vannud oma hinge Jumalast lahti ja ise 
püstijalu Kelm!"
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Köster wõttis oma noa ja pistis tasiku.
„Zäh, föö oma porgand!" taples emand ja pcck- 

kus seda £ liftile, kni aga £iisa teda taastu ei Võt
nud, siis wis^as tti selle Liisale näkku.

NoortettneestÄ! oli see enam kui piinlik Vaa
data, nad läksid tuppa, kuhu ka köster järele tuli.

Nooredmehed [õiö kohwi ära ja läksid wälja.
„Niisugused need teenijad on!" sõnas Ma

daras Nuudile. „Veel ülewal Vandus ta minule, 
et ta süüta on ja ma uskusin seda, aga seal ta on V*

Nuudi hakkas naerma.
„Tont seda teab," hirwitas ta, „mulle on see 

natukene kahtlane. Meie toana on kange juurewllja 
sõber ja muu sõber on ta ka - - - Kui ta ise suures 
ürituses sinna ei unustanud!"

Nuudi naeris koeralt.
„Kas see tõsi on?" imestas Madaras.
„Wanainimene on teine kord kui pisukene 

laps!" wastas ta.
Madaras aga oli Väga rahutu? Ta mõttes 

ja mõtles ja jutt ega nali ei tahtnud hästi sündida. 
Nuudi haigutas ja Viskas enese roht aeda -õuna
puude alla m^ahä, Kuhu ta warsti magama uinus.

Madaras läks oma tuppa. Ta toa aken oli 
lahti ja maja otsas tikNa all seina ääres kuulis 
ta rääkimist ja nagu luksumist.

Ta Vaatas alla. Seal seisid Liisal Jürit. IVri- 
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mase! olid hobus-epäitseö käes — läkis töösse. Liisal 
olid agla u.ueä riided seljas, pisukene komps käes. 

Madaras kuulas.
„Ja sa räägid õigust?" küsis Jüri.
„Jumala selge tõde!" '
„Яда kuidas said need sinna?"
„Ша ei teä!" '
„Sa oled puhas?" küsis Jüri.
pilagu linä-seeme!"
„Яда need asjad?"
„(Dl), Jüri, kui sa inimenje oled, siis usu mind. 

Nii tõesti, kui Jumal taeroaS on ja kõik näeb, 
ära päri enam, ma ei tea müüd kui seda, et mina 
neid sinna ei ole pannud!"

„Kes seda on teinud?" ।
Liisa oli wait.
„Liisa?" küsis Jüri.
„Jüri," kaebas Liisa, „mana kiusab mind, see 

on tema töö!"
Nad rvaatasid teineteise otsa. Nende mõlemate 

silmad rääkisid midagi, palenukid pisut liikusid, 
aga näod awaldasid suurt osawõttu.

„Siis Jumalaga!" ütles Liisa ja pakkus Käe.
Jüri wõttis Liisa käe oma kangesse pihku ja 

pitsitas teda.
„Jumalaga!"
„Яда kui nad kõike seda teistele räägiwad?" 

küsis roeel Jüri.
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..See on nende oma häbi!" nxistas Liisa ja 
läks. ( .

Madaras waatas roeel kaua, kaua LiisaLe sä
rele. Ta pikatriibuline seeM paistis roeel kaugelt 
silma, aga roosa jaki karm sulas õhu hallusesse ära. 
Madaras tõstis käe murruäe suurde ja hakkas neid 
keerutama.

„Ikka meel higi hais juures!" armas ta ja 
hakkas käfa lõhnama seebiga pesema.

Ta pani käed mette ja mahtis' neid. 3ga sõrme 
mahutas ta ükshaamal ja häkkas siis loputama 
ning pärast kuimatama.

Ta nuusutas tihti sprma, ja kui ta nende juu
rest tuttama magusa haisu tundis, siis ohkas ta 
ja ütles poolkuuldarvalt:

„Missugused inimesed!"

26.

Ruudi pidi marsti jälle tagasi minema, aga 
ta lükkas minemise nädalat poolteist edasi. 3se 
ütles ta, et ta neiu Luiisega ka juttu ajada ja ka 
Karskuse seltsi pidust osa mõtta tahta, mida Mada
ras teisel pühapäem«al mõtles toime panna.

pidu toimepanemise pärast oli Madaras pisut 
ärewuses : pidi ta ju esimest korda kui karskuse selt'i 
„Lehwituse" tegelane wälja astuma.

Lt arvalik kõne raskustega oli takistatud, selle
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pärast taheti perekondlik! pidu toime panna, hus 
Kümpler sa Ягnihas kõnelejatena ette pidid astuma. 
Köstri soowil jäi näiteintäng! ja tants ha wälja, ta
heti agla lõpuks näitemängu asemel ringmängud 
ette matta. Mõõrad pidid liikmete läbi sisse toodama 
ja fdle eest paarkümmend kopikut Maksma. Mada
ras palus Ka Rümpleri kjrikust kuulutada, et pidu 
peetakse. Ta Tootis selle läbi, et inimesed rohkem 
usaldawamalt seltsist osa hLrkkärvad wõtma.

Яда Iha siin pidi Madaras nägema, et ta loo
tused mett läksid lvedoma.

Ilus suwine ilm oli käes, lsein suuremalt jaolt 
juba tehtud, talupojad- jälle oma koduste tööde 
mures, ag|a osamõtrnine oli enam hui leige.

Dli küll kõrtsi räästaatune noorirnehi täis. 
Need tegid isekeskis seal oma nalja: tõukasid teine
teist, pitsitasid wahel kõrist mõnda Vallatumat, pa
nid jalgä teisele ette, kui see suure naeruga ära 
ioõksis, medasid sõrme, mandusid ja nogelesid, läk
sid kõrtsi lästngu puu 'najale ja sülitasid üle puu 
läbi hammaste kaunis kaugele ja naeratasid põla
tes, Kui keegi suurnikkudest, naisterahwas käe all, 
kõrtsi astus, plaksutasid kawalalt keelt ja pilgutasid 
tähendusrikkalt silmi...

Яд!а seltsi ei tulnud neist heegi.
Viimaks, kui iaeigi juba käes alata oli, ei 

säänud Madaral muud, kui pidas teiste eestseisuse 
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liigetega nõu ja laskis ula-seiswa rahwa ilma 
maksuta sisse.

Äritatult astus Madaras Aesse ja kõneles 
seltsielu tähtsusest, suurtest raskustest ja saamis, et 
rohkem, suuremal arw-ul seltsi tegewusest osa MÕe- 
taks, nimetas Ka, et pärast tema kõnet saawiiad 
endid ülesse annaksid, aga kõne järele ei täitnud 
keegi tema head tahtmist.

Nüüd läks Madaras paiste juurde ja saawis, 
et need ka liikmeks hakkaksid, paisid waatasid aga 
teineteise otsa ja hirwitasid kawalalt.

wiimaks ütles Pikapere Annus kaunis raal- 
jutt, kus juures ta päervast ära põlenud walge pea, 
kooresarnaste kihwadega ülesse tõstis ja otsekohe 
suure Konksu peale maa tas, mis leti Kohal laes seisis, 
kuhu endine kõrtsipapa luuki suure raudhaagiga 
öless-e oli riputanud:

„Tks sellel asjal ole ka oma konks sees!"
poisid hakkasid suure häälega naerma, nii et 

Mudila paremad, kes ees pinkidel aset wotsid, ta
gasi roaätasid.

Madaras tundis, et tema soowid siin nagu lak- 
suwad lained mõstu Kiwi st kallast mahutades weere- 
sid, aga selle uinuma kalju Küljest peale rvahu muud 
midagi ei saa.

Ta pidi niisama targalt tagasi tulema, nagu
ta oli läinud.
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piinlik tunne. Ka teised ei tundnud endid 
encum kodusemad olewat.

Katsuti kõneleda, katsuti rõõmsad olla, kat,uti 
naljatada, aga kõigist paistis, et nad siia nagu 
muidu kokku olid tulnud.

(Et Rümpkr tulla ei saanud, siis rääkis Rrnikas 
„teenijate usaldusest." Ta seletas, kuidas nüüdsel 
ajal noorsugu raisku läiheb, wäga toores on, oma 
leirvawanemaid ei austa, mõstu hauguwad, ja tõi 
endist aegla ilusaks eeskujuks. Ta foomis, et Iu- 
Maliasõna rohkem pererahrna seas mälitse^Ks ja lõ
petas oma kõne lauluga: „GH, maga Jumal, kes 
kõik annid meile annad!"

Ruudi naeris ja lõi küünarnukiga Luiise külge 
ja see naeratas ka.

Et kellegi! enam midagi teha ei olnud ja rni- 
dernik kätte jõudis, siis pidi ringmäng tulem alge! 
peale hakkama.

See sünnitas aga pisut ärernust.
„Kas need talutollokad ka siia jäärnod?" küsis 

opmanniemand Madara käest.
Madaras ei teadnud, mis teha.
Ta pidas teiste eestseisuse liigetega aru.
Mõned arrnasid, et just nii peaks olema, sellega 

saaksid nad rohkem ligi tõmPiatuõ, nad näeksid 
paremat ümberkäimist ja hakkaksid sel rniisil seltsist 
osa mõtma.
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„IDutfy, mis hirmus!" kaebas Lui ise Zaksa 
keeles. „Mul on uu> — ronige bluuse seljas ja kui 
mängu ajal mafyeH1 tants ette tuleb ja niisugune 
karu oma käpa külge paneb, siis on kõik otsas!"

Mudila saksad hakkasid naerma.
„ftra, ära, mine siit oma patu koormaga!" 

sõnas kaupmees Hnnemann sekka.
Keegi ei tahtnud esimest otsust anba, et need 

talupoisid ära pearoad minema, kuna aga kõigi 
juurnikkude paledelt lugeda roots, et nad nendega 
sugugi kokku ei roõt leppida.

walitseja Kurg roaatas meeste otsa- sea^ lei
dis ta mitu mõisa poissi.

„Teie rooip minema!" käskis ta poissa kangelt.
poisid roaatasid segaselt walitseja her ca otsa. 

Hab nagu ootasid roeel midagi.
Hnnemann oli agla Kure ette astunud, kaed 

risti rinde peale pannud ja palus:
„Lammaste hulka arroa mind
3a ära lükka ära mind
„Sikkudega õue!"

Suur naeru lag in täitis pooltühja kõrtsi tuba, 
sest Hnnemann oli nii toal j usti kaebanud, et kõik 
seda kuulsid.

poisid olid aga instinktiga Kõigest sellest aru 
saanud. Sala roiha paistis nende nägudelt, isegi 
mõni kiristas hambaid.

„poisid," hüüdis pikapere roalgepeaga ja 
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koorehnbem-ega Hnnus, „poisid, lähme minema, pai- 
wewennad hakäawad sarka wüHetama i"

R.üseledes, teineteist Wkates, jalgu taga weda
der ja rinnuli teineteise selga surudes wajus sik
kude kari id äi ja, õue, lambaid tuppa jättes. Mu
dila preilnadel ja prouadel oli aga sellest lahku
misest hea meel: nüüd olid nad julged, et nende 
riideid keegi kutsumata määrima ei tule.

Karskuse liigetele ei olnud see sugugi meka 
järele, iseäranis aga paaril talumehel. Ilad lah
kusid sealt ja jätsid Mudila saksad üsna üksinda.

Marsti roõttis jällegi üksmeel aset ja ringmäng 
hakkas peale, mis aga peagi tantsuks ümber muu
tus- Kirjutaja oli harmoonika mängija, ja tei
sed tantsu sõbrad käisid nii peale.

Яда taluvõisid ei unetanud oma teotust.
Esimese ringi ajal käis uks pärani lahti ja 

keegi poiss kisendas:
„Kirikherra tuleb!"
Tants jäi korraga katki ja Madaras jooksis 

wälja. Niipea aga, kui ta pea uksest rrälja vistis, 
käis kirvi rahe ukse pihta. Madaras tõmbas ukse 
kinni ja pani imeks, et ta luud-liikmed nii õnne
likult terweks olid jäänud.

Li awitanud jällegi muud, kui pandi waht 
wäljapoole hoolega järele walwama, et tants rahu
likult edasi wõiks kesta.
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Tants 'kestis ka rahulikult edasi, ikka: kõh, 
köh, kõh, kõih, sat, sat, sat! mille sekka kirjutaja 
lõõtsapilli jämedad hääled loortsusid.

Niihästi noored, kui ka manad olid rõõmsad. 
Kõik endine wiperus oli ununud. Madaras ja Nuudi 
teineteise rodidu muretsesid, et tants mitmekesine 
oWks ja et tantsijatel igaw ei hakkaks.

Siisgi üks tusk oli tantsijatel ometi ja see -äi 
emand Maasik.

Nagu ta oli ütelnud, nii ta ka tegi: ta oli 
pidul ja ei jäänud Üksnes tantsu ajaks seltsimajasse, 
waid wõttis sellest tegelikult osa.

Ta oli oma musta l^inaülikvnna hariliku 
riide rcastu mahe tanud ja oli, nagu ikka, nagu 
ei oleks tema majas ega südames mingisugust muu
datust ette tulnud.

Ta matkas küll, kuidas köster ja Hopmann 
ninasid kärsutasid, kuidas neiu Luiise salaja „Mis 
hirmus!" sosistas, kuidas, isegi Madaras natukene 
kohkunud oli, Nuudi suured silmad te.gi, aga 
Maasika emand ei näi tanud sellest nagu midag: 
mätkaroat.

„Ja sinu teinaaeg on tõesti otsas?" küsis kir
jut aja emand, nagu ei 'tahaks ta seda uskuda.

Maasika emand taastas tõsiselt: „Itoigu sa 
tead!"

„Ja sa tantsid ka?"
„Kuidas isu on!" wastas Maasik.
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„Utötfe aM, et see 'pöörane on!" socnvis hirju= 
loyterrtonb teisele järele mõtl^nÄs^krs.

„lkkrs meie näeme?"
Ja nii ta foa oli. Madaras oli esimene, 'hes 

Maasilra emanda tantsima kutsus.
„Mis^ hirmus!" ohkas Luiise.
„See naine on npder!" sosistas Ruuöi, aga 

tantsis ise pärast just niisama hea meelega nagu 
Madaras. -

IDarsti oli hõik see ununud ja pidu kestis 
perMmdlikult edasi.

Mida rohkem tantsiti, seda r^õõmsamäks muu
tusid meeled, ja mida enam ära roäsiti, seda kirgli- 
s-ema'KS läksid waated ja pöörded.

Madaras tundis isesugust 'head meelt emand 
Maasikiaga tantsida ja juttu ajada, Luiise jäi nagu 
kärmale, mida ka see rahuga laskis sündida, sest 
Ruudi ei unetanud oma Kauget sugulast ära.

Juba näitas kell poolt ööd, aga tantsijad ei 
tahtnud lahkuda. Rinarätikud olid juba suurest 
pehkimisest niiskeks läinud, higi haisu ja tolmu 
oli tuba täis1, agla ikka soomiti meel tantsida.

Mi imaks kuulutas Hopmann Kutg, et aeg koju 
minna oleks: ,,hom!Me on töö, agla mitte selli- 
päem!" pahandas^ ta.

Li aitanud nende >hea soom, kes tantsida talst- 
sid, midagi, hakati koju minemia.
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„Ula faaöan teid, hui lubate, koju?" küsis 
Madaras wiimase tantsu ajal Maasika käest.

„Ша wõin ise minna, teie teatate ennast!"
Madaras sai sellest pilkamisest aru, ja ennast 

-wahwalt üles näibates ütles ta:
„Seba ma ei kgrda!"
Emand Maastk naeratas. Madara hingest käis 

soe hoog läbi. Ta pidi oma sõna pidama.
Пи ka sündis.
„Ma pean emand Maasika 'koju saatma!" üt

les ta Ruudile.
„Lõika ikka, lõika!" hüüdis see.
päike hakkas juba teisele päewale silmi puh

taks pesema, teda tööle saatma, kui Madaras ja 
Maasik läbi Mudila koju poole hakkasid minema.

„Ma olen täna nii rõõmus!" ütles Mada
ras tee peal.

„Mina just iseäranis mitte!" roastas emand.
„Aga täna läks ju roäga ilusasti!"
„Aga kuhu jäid teie põhimõtted?" küsis 

emand ja roaatas nooremehe otsa juurte selgete 
silmadega.

„Missugused?"
„Aga kas mäletate weel, mis teie sügisel kõne

lesite : teie tahate ümbrust roalgustaba ja nõnda 
edasi!"

Ma ei ole seda soowi arv aidanud!"
„Mis teie muidu räägite," pahandas emand,

21
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„Kur teie just neid jõnu ei anxtlbnnuö, mis mina 
ütlesin, aga nii sam ma teie mptetest aru!"

„Mu pean teile palju seletama, ma näen, et 
teie mind ei mõista!"

„Seletage!"
Nad Mdsid majasse.
Soe Õhk lõi ninasse. (Žmanb roõttis akna lahti, 

kust lahedam hoog sisse nwoTas.
Madaras istus.
„Kui teie lubate, et ma seletada wõiksin, siis 

lubage, et ma istun!"
Noor lesk rvõttis gitarre, istus sohtva nurka 

ja hakkas keeltel tasa mängima, kuna ta Ma
dara juttu kuulama jäi.

Toas heljus hommikune miderolk. Madaras oli 
rohkem^ seina poole aset roõtnud, kuna lesk oma 
näoga mõstu punetamat päewatõusu seisis.

Imeks pidi Madaras seda kuju panema, nii 
nõiduslik kena näis ta olewat. Ta waatas ja ei 
lausunud midagi.

„Seletage, seletage, ma kuulan!" käskis lesk. 
„Mi segab teid minu pidksutamine, siis jätan 
järele!"

„palun, mängige edasi, palun, mängige!" 
foomis Madaras. „Üsna mäsinud!" Ta hingas 
fügamalt.

Sefk mängis.
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Madara wäsinud keha üle käisid tasased we- 
dmad. Ta sai wäga üritatud.

Just nagu alekis igaüks Hääl teda kõdistanud- 
nagu oleks terwe toa õhk' Kõdistawalt liikunud 
ja Madarast puudutanud, nii mõjus muusika. 
Ta pealael lämbusid juuksed kõige nahaga koo
male ja terwe selja faesi tundis ta. kuidas sealt 
tasa joõkseti.

Madaras kuulas. Tasa laulis kaugel, kauge! 
öö-sorr, ja Ka selle hääl nähti lese mängust wä- 
riseroat.

Noormees waatas lese otsa, paistis, nagu 
istuks see kaugel taewa JerwiaT, nagu kõlaksid sealt 
hääled. Juba hakkas Madaras kolmat korda elr: 
sees neid ime nõiduwaid hääli kuulma, mis nagu 
otsiksid midagi, mis leidma peab, mis mitte enam 
kaduda ei tohi.

Madaras tundis, kuidas tema ise ikka enam 
ja enam ^Kaduma hakkas, kuidas ta kuhugiie 
rvajus, wajus ja wajus...

Muusika ei lõppenud... Madaras seifis noore 
lese juures, hoidis tema kätt enese pihus ja suu- 
teles seda palawalt, palawalt, kus juures ta so
sistas :

„Яга lükka mind enesest mitte ära!"
Markus...
Tasa kõlas oö-sorri tüütaw laul. See ei wä- 

risenud enam, see oli häbemata, igapäewane.
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,,Ш abaras, h-erra Ш abaras \ " hüübis le sü ja 
tõusis püsti.

„Kas?! ... ehk ... mitte iialgi!" küsis Ma- 
baras uimaselt. Ta sitmab laiktsrd.

„ITlabaras," hüübis lesk, „mis teil on?"

„Mwiine!"
„Teie armastate minb?"
„Nagu ei kedagi teist siin maa peal!" was- 

tas Madaras lämbunud häälega.
„Kallis noormees," sosistas Maasik, „aga 

miks rnusutate teie sellepärast minu käsa!"
„Hrmas Hlroime," palus Madaras SSgawalt, 

„ma ei wõi ilma sinuta elada!"
Nlwiine Maasik jäi roalt. Ta hingas rahu

tumalt, sügawasti, järsku.
Madaras oli sohrva kõrwale tooli peale istu

nud. Ta oli kahWatanud, roa ige, kuna ta silmad 
paluroalt Maasika peale roaatasid.

Lesk tõmbas aknäkardina rohkem kõrwale 
et maigus enam sisse paistaks.

„Soo, nüüd näen ma oma sõpra selgesti!" 
ütles ta roähekese aja järele. „Nüüd pean ma aga 
teile otsekohe ütlema: Kui teie soomid sellesarnased 
on, mis inimesed naiseroõtmiseks kutsuroad, siis ei 
roõi ma seda mitte!"

Madaras hingas sügaroasti. Ta huuled roa- 
bisesid. Ta laskis pea norgu, toetas küünarnukid 
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wastu põlwi ja hoidis kahe käega oma rasket 
pead ülemal.

„Heinrich Madaras?! ljerra Madaras!" kut
sus lefk natukese aja pärast.

See tõi Madarale tema meeWmiärgu jälle ta
gasi. See naisterühmas, keda ta nii armastas, 
kellest ta nii lugu pidas, Me ees ta nagu koer 
lipitses, see hüüdis ^korraga nii igapäewaselt, nii 
üksluiselt: „Herra Madaras!"

Ta Margas toolilt püsti, ta kuiwanud huu
led olid hammaste ligi tõmbunud, ta silmad säten
dasid sisemisest wihast ja tagasihoidmatalt tõukas 
ta rinnust:

„Teie ei ole inimene!"
Ta kobas mütsi järele.
llahulisõlt tõusis Maäsik sohwalt ja tugemast: 

Madara 'käest kinni hakates sundis ta teda pai
gale: „Jääge siia! Nii ei 'lähuta mitte selle ma
jast, kellega teie ligi aasta tuttaw olite!"

„Jätke mind rahule!" hüüdis noormees.
Maasika emand pidi teda minna laskma, aga 

Madaras sai oma wihast wõitu.
„Noormees," ütles emand, „rahustage end! 

3stuge siia ja kuulame teineteise juttu! Räägime 
pikalt oma mõtted läbi! Siin et ole midagi nii 
kirglikult ajada! Jstiige!"

Madarale kõlasid need sõnad, nagu oleksD 
südamest räägitud. Ta maatas noore lese otsa. Nii
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ilusa ei ohnuö ta selle meel iialgi enne näinud.
„Istuge!"
Madaras istus.
Maafrk waatas tasiselt "nooremehe jiilmi, >iis 

küsis ta:
„Teie tahate mind omale naiseks?"
„Li!"
Maasik jäi kuulama.
„Herrn JlTakaras," taastas ta, „kuulge, see 

on Iõppemäng! Miks austate teie nii hirmus ise
enese tahtmist, aga minu tahtmist mitte? Ma olen 
ju ka inimene!"

Madaras jäi mait ja mängis mütsiga.
„Kui teie selle peale ei taha roastata, siis 

ütelge mulle päris õiglasest südamest: Miks taht
site mind omale naiseks? Mis armumine, mis tund
mus see oli?"

Kui Madaras nägi, et Maasik õiglasest süda
mest seda tema kaest küsis, sai tema meel rahu
likumaks, ja ta ütles: „Seda ei saa wist keegi 
seletada!"

„Яда mina ütlen teile," ütles Maasik, „mis 
asi teid ajas mind püüdma: see oli — himu, 
paljas hirnu, mind oma himu-de orjaks teha, — 
ja muud mitte midagi!M Ütelge, et see roale on?!"

Madaras waikis kiusakalt. Siisgi pidi ta 
imeks panema, kui awaliKuN see naisterühmas 
mõistis kõneleda. Ta waatas enese ette maha.
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„Kui teie midagi ei tõusta, siis kuulake minu 
mõtteid edasi," Mas lesk, „siis olete õigest 
teest kogunisti kaugel, nagu sellest kõik suuremalt 
saolt kauget on! — Meheleminemme sa naisevõt
mine on elu kõige suurem samm- selle peate peak
sid inimesed, kui kõige suurema pühaduse peale 
waatama, aga seda ei tee nad mitte, nagu nad 
mitut asja ei tee, mis nad tegema peaksid, pa
rem lon end ikka kõiksugu unistustega ja õHu
lt ujutust ega petta. — Ша jutustan teile ühe tä
hendamise sõna:

Kord tuli noormees oma raana kooliõpetaja 
suurde ja ütles: „Kui meie wiimaft korda koolist 
lahkusime, siis ütlesite teie: „Kui Keegi teie seast 
naist hak^kab mõhna, siis tulge enne minu juurde: 
ma annan teile head nõu!" — ITüüõ olen ma 
siin!" •

„Keda sa siis tahad wõtta?" Küsis õpetaja.
Noormees lõi naerule: „Kui mul juba keegi 

teada olete dlewat, kas ma siis meel küsima tu
leksin?"

Kooliõpetaja jäi tõsisete.
„Kas sul siis tuttawaid neidusid on?" küsis ta. 
„On!"
„Niis on nende nimed?"
„Ülari, Liisa, Juuli, Leena, Kai, Hlai ja

Hnna!"
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,.Tubli," roos tos õpetaja, „mis rtoed sa Ma
ris?"

.Mari on üsna tubli neiu: ta isal on palju 
roara; Mari saab >Ka palju raha ligi; sellepoolest 
sünniks ta küll wõtto!"

„Ei sünni," wastos õpetaja. ,,Kes rikkuse 
peale loodab, see tunneb enese jõu nõrkust; ta loo
dab teiste peale. Kas sa tahad ka niisugune olla?"

„Ei!"
„Noh, mis näed sa Liisas?" Küsis õpetaja.
„Liisa on ilus! Liisa on nagu õun. Süõa 

lööb tuksuma, kui Liisat .näed, ja ta tuleks kull 
ka mulle!"

„Ei, Liisat ära roota," roastas õpetaja. „Фпп 
üürike, kuid elu pikk. Ilu lõpeb enne kui himu! 
Mis näed sa Iuulis?"

„Juuli on töökas," roastas poiss, „Juuli on 
nii töökas inimene, et ta üksinda minu talu töö 
ära teeks. Juuli künnab, äestab, tõstab heinadgi 
kuhja, kui ta isa haige on!"

„Juuli on hea laps," roastas õpetaja, „kuid 
töö on terroisega seotud ja paljas töö üksinda ei 
ole elu eesmärk. See, kes töö pärast naise rootab, 
on ise laisk inimene, ja igakord ei lähe lapsed 
emasse! Mis näed sa Kates?"

„Kai on roaenelaps," roastas noormees. „Iga
kord, hui ma Kaie, tema kehroi riideid, tema 
roaesusest kahroatanud nägu näen, siis tuleb mul 
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mõte just teöci, seda head last. Vaesusest päästa, 
talle paremat põlwe pak'kuda, sest ei tee ma seda, 
siis saab ta muidugi mõnele sulasele, ja ta ei 
saagi paremaid päiwi näha, ta langeb nagu mõni 
ärakurnatud tööhobune Mndes aisade wahele. Mul 
on settest armsast inimesest halemeel!"

„Sul on õige maade ja helde süda waesuse 
kohta," seletas õpetaja, „aga kaastundmus on ise
enesest nõrkus, ja seda petwat nõrkust tulewatesse 
põlwedesse edasi istutada, on patt inimsoo wastu? 
Яга püüa Knie kaastunde, maid õigusetunde läbi 
mälja, ülesse tõsta! Mis näed sa Maies?"

„Mai on wanapoolne tüdruk. Яда Mai on 
tark tüdruk. Just oma tarkuse pärast on ta meel 
mana tüdruk: poisid kardamad, et ta majas ise 
peremeheks hakkab. Igakord, kui ma seda tarka 
naisterähwast näen ja mõtlen, et see edasi ei saa 
kaswada, siis tuleb mul tahtmine teda naiseks 
wõtta. Mai on tõesti tarh tüdruk!"

Kooliõpetaja jäi mõtlema.

„See kahjutundmine targa kadumise pärast 
on sul õiglane, kuid pea meeles, et tarkus ei 
sure, kui ka inimene sureb! Tarkus on ainus 
ema, kellele lapsed meheleminemata sünniwad! U)oi 
arwad sa, et Mai igale poisile läheb? Kas sa tead, 
kas Mai sullegi tuleb?"

Li tea!"
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„По maata, seal ta on!" tegi kooliõpetaja 
laheda näo. „Яда kas sa Maies meel midagi näeb?"

„Li!"
„Яда mis leiad sa Annas?"
Noormees läks punaseks.
„Hiis ma seal näen?" ütles ta häbelikult. 

„Annas ei näe ma muud iseäralikku ühtigi, aga 
see on nii meid er rääkida!"

„По, noh?"
Hoormees ütles tõsiselt ja sala: „Igakord, kui 

ma Hnnat näen, siis näeksin ma teda nagu laste 
seas. Ta ümber nagu oleksid pisukesed inimesed. 
Ta nagu säeks neid riidesse, nagu peseks, nagu 
puhastaks neid, nagu õpetaks neid elama. Seba 
näen ma Annas! Яда ma kahtlen, kas sünnib 
teda mätta!"

„Armas poeg," hüüdis õpetaja rõõmsalt, „An
na on sinu naine! Anna mõta, sest see elab sinu 
tulemaale põimele ja selles on iga ema peaväär
tus. Sa näed Annas oma tulemast põime! Selle 
kasuka tee tööd, siis edeneb su oma ju su ligimeste 
elu. Selles just ongi igaroene elu! Kes selle mustu 
eksib, see teeb pattu looduse enese mastu!"

Emand Muusik oli lõpetanud. Ta maatas 
Madara otsa, kelle silmist ikka meel häbitunne ja 
pahameel ei näinud kadunud olemat Emand maa
tas kahju tundes nooremehe silmj.

„Armas Madaras," küsis ta siis, „teie ta
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hate minuga, nagu ma aimata tohin, oma elu 
iifyes elada,' ütelge nüüd mulle puhtast südamest 
mis oli teie waade minu peale?"

Madaras waiüis Äa.
„Teie ei julge mulle seda ütelda, sest et see 

teie miis ei ole. Яда kuulge, ma ütlen siis ise: 
Ma alen kord tahtnud! mehele minna, nagu öel
dakse, armastuse pärast. See oli hea, et teised 
seda sündida ei lasknud, nüüd jäi kõige roähemalt 
üks eksisamm elus tegemata. Teist korda läksin ma 
mehele, Kui inimene. Kes midagi otsis, mis ta 
oli kaotanud, kuid seegi meheleminek oli Miialt 
kirikuraamatute järele ja ma jäin sellele mehele 
laulatuse tunnist niisama wõõraks, nagu ma prae
gu olen! Surm tõi lahutus?, mis juba iseenesest 
oleks tulnud. Nüüd, Kus ma juba nii palju olen 
läbi elanud, kus ma nii palju elu olen näinud, 
nüüd toeel nende armude osaliseks saada, mille 
poolest mehed-härjad nii rikkad, hm, ei — ma 
tänan! herra Madaras, teie soowid minu kohta 
on kõige mädalamad. Яда teadke, et rnia teie hi
mude orjaks mitte ei taha saada. (Ei taha mia ka 
teie käest enesele tulewat põime näha, selleks olete 
teie, üagu tuhat teist, ilma ühegi Väärtuseta. See 
on fmu wiimäne sõna!"

Madaras toit püsti karganud. Ta silmad läi
kisid, käed Värisesid inärwilikult ja nagu meele
tult sosistas ta:
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„Siis kuulge ka minu wiimast sõna! IKa 
olen ikka kuradist kuulnud, aga niisugune nagu 
Klwiine Maasik, niisugune peab ta tõesti olema: 
salalik, petlik ilus, kiusaja ... kiusaja ... tark 
ja — wäga tark!"

Ta ihakkas põlgawalt naerma. Ka lesk algas 
naeru suure häälega ja nende naer kõlas metsi
kult kokku... .

„Nõdra inimeste mõttekujutused!" sõnas lesk. 
,,l)erra Madaras, ehk 'homme toob teile rahu 
tagasi!"

Madaras lõi käega!

27.

Nagu ol^ks keegi teda kõrist pigistanud, te
male silmi sülitanud, teda ninast wedanud, teda 
hulga ees naernud, — niisugune tunne asus Ma
daras.

Kärmesti sibas ta mööda tolmust maanteed 
koolimaja 'pool-e ja ikka mõtles selle peale, kui
das inimene ennast nii rumalasti petta wõib laska! 
Kuidas Mõis ta ennast nii laska ninapidi we- 
dada! l ч

Ta sei wõinud seda kuidagi moodi ei iseene
sele ega Maasika emandale andeks anda.

„Kaasike (neiu ja f... tema..."
„prrh!" raputas Madaras 'pead ja süda pek

sis tal häbemata rpastikult.
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„Teie soomid on minu kohta kõige madala
mad!" ... [tolas Madara hormades. „DH sa saa- 
danakrae," wihastas Madaras, ,,mõi minu soowid 
on madalad. Niisugune kurat!" 3a ta süda ker
kis ja pöörles wihas Msa naise wastu, kes iga 
pilkri armastuses nagu ära tahtis kaaluda, loo
dide Kaupa mõõta.

„prrh!" (puristas Madaras, ,,ah sina saadana- 
wõrukäel! ptüi! kuidas wõisin ma nii loru olla!"

Siis tundis ta korraga, kuidas teda halmaks 
oli peetud, kuidas keegi teine selle inimese oma
nik peab olema!

„hee!" naeris ta, „see on ämblik, kes wae- 
sest kärpsest merd imeb ja imeb, kuni Kärbes su
reb !.. Saab näha, kes see Kärbes on, keda see 
saadan imema hakkab? Sürisfon?!..

3a missuguse külma merega ta meel kõike 
seda ei rääkinud, missugused peenikesed mõtte
targa arutused ... et mind enesest tõugata!"

Ta lõi jalaga meelkepahas mastu malget Ki
ro,ikest, mis sudinal mööda tolmust rööbet edasi 
weeres. Madaras astus järele ja lõi jälle jalaga 
kimi. i

Toks! Nimi meeris edasi.
„Hii, nii, nii! kurat — meere!"
Madaras astus järele ja kimi juurde saaões 

andis ta sellele jälle saapa ninaga kopsu pihta.
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,.Nii, nii! Nii elatakse nMailtnas! Nes meele jä
rele ei ale, sellele „kõps!" pihta ja las' jodkjeb!"

See Lahutas rvähe tema meelt.
Ta jüdamesse tõusis nõnõa mängides kauge 

isu ka kellegile ninanipsu, mängiõa. ka kellegi 
üle nii naerda.

„Naeran!" [ütles ta järsku. „Nta naeran 
kõige ifelle kupatuse üle, naeran! pagana pihta! 
Niisugupe uss, niisugune madu!" Ta andis tubli 
haobi kiwile. See lendas kraawi.

Tolmuste jalgadega ja niisamasuguste mõtte
kujutustega jõudis ta kõju. Ta pidi esiti üles je 
minema, aga pööras ümlber ja läks aeda. Ta ei 
tihkanud pärast seda jälle kiMist tubast õhku 
sisse hingata.

Särsku kuulis ta enese selja taga samma. 
Ta pööras umbere ja juba eemalt tundis ta tu
leja ära. See oli neiu NaasiKe.

Madara irviba kerkis.
„Just püüd," urises ja iseeneses, „just nüüd! 

õingerahu et saa ka temalt!"
„Nii hilja!" küsis Luiise mahedalt.
Madaras jundis häälest juba, et neiu Naasike 

n>.ahe alla katsub, aga seda mitte praegu ei ole.
„Mis lsest?"
„Taga paremaks!"
„Mis taga paremaiks?" Küsis Madaras. „Ma 
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olen iprit meies j,a noõin tei)«, mis ma tahan! Kas 
ma pean siis ,alati sinu sabas rippuma?!"

Kaasike pH tema kõrwate astunud.
,Mis {f,a muidu lmraasitad!" noomis neiu 

ägedalt, j,,Maasika emanda peale mõtlemine jäta 
üsna maha! Kas sa arroab, et mul silmi ei ole! 
3a see ei ole Ita mitte ükspuhas!"

„Mis, Mis??" kogeldas Madaras.
„Lähme jyi istume!" .ütles neiu. Nad läksid 

lehtmajasse ja istusid teineteinepoole laua äärde.
Luiise oli näht.awM äritud, Madaras tatar ja 

wihane.
„Noh, lase lahti!" ltäskis Madaras.
Kaasike ihäkkas nutma!
Neiu luksumine üritas noort me esi weel roh 

kem. Ta lõi rusikaga roastu lauda ja pahaselt 
küsis ta:

„Luiise, (mis sa Karjud! Mis sul on?“
Luiise pargas Messe, kiljatas, ja läbi nutu 

sosistas (ta etteheitwalt:
„Seba m«a juba arwasin. Seda ma juba tead

sin. Sa ei armasta mind enam! Dh, mis pean hta 
nüüd tegema!" Ta laskis pingi peale, toetas vea 
Vastu [lauba kahe käega ja luksus.

Mabaras Vaatas pealt.
Seal oli (nüüd naisterahwas, kes enese ise 

nooremehe kaela M Vihkanud ... ja praegu oli ta 
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teise suust niisuguseid sõnu kuulnud, mis tema kõr- 
rvades Meel põlesid.

Ta wnntas neiu peale, siis köstri maja poole. 
Seal Milkus weel tuli. Jälle tuli tüdruku jutt meel
de: Ruuöit-papat purjutawad wist.

„Luiise, .ära ilõugn, teised wõiwad kuulda!" 
märgistas tn neidu.

„Las' kuulda!" tuksus Luise. „Las' saamad 
kõik teada!"

Madaras -sai selgesti .aru, et see kiusujutt ja 
nutt oli.

„Mis nad psawnö siis sellest teadma?" küsis 
Madaras. >,Mis on teistel sellega.asja! Ole ometi 
mõistlik!" > - ,

Soe tuli nii kuiwalt ja torkas Luiiset. Ta 
tõstis pea ülesse, waatas läbi hommikuse äma- 
riku nooremehe otsa. Ta näis pahane olewat.

„Soo, wõi nii!" ütles ta Rurmalt, aga en
nast tagasi hoides. „Nüüd oled sina, kes mind noo
mib, aga miks sa unetad, kui kaugel meie oleme!"

„Meie oleme nii kaugel, et ma sinu käest 
nõuan, et sa minu altari ette wiiksid!"

Ka jee tuli ,kuiwalt üle neiu huulte. Mada
rale paistis, huidas siin osawalt, aga mäge masti 
tema ümber nööra koomlale kistakse. Neiu walge 
nägu paistis ümariku seest nagu lubjcckiwi ... ja 
korraga tuli Madrale meelde, kuidas ta jala otsaga 
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kiivile näkku oli löönud ja see weerenud, ja ta 
lõi woel... i .

„Seba ei Lee ma iialgi!" wasfas Mada
ras wastikull. „ Поттиэ!"

Neiu waikis natukene. Da oli nagu juba 
walmistatud selle mõstu, siisgi põrutas see löök 
teda. '

Madaras tundis, kuidas Kilvi weeres...
„häbemata kelm!" tuiskas neiu Madarale 

näkku. „Ma räägin onule, ma lähen kirikherra 
juurde, ma räägin kõigile!"

Jälle tuli Madarale isu seda m alg et kiwi 
jalaga Kiila. ; .

„Luiise," ütles ta järsult, aga kindlalt, ,,need 
on sinu konksud hõik ja muud mitte midagi! Rää
gid sa teistele — omal suurem häbi, ja muud 
mitte midagi! Mis on olnud, seda peame oma 
teada! Sa oled pahane, et ma lese Maasikaga kõ
nelesin ja.teda kosu saatsin. Mul ei ole aga lelle 
inimesega midagi asja! See on mulle wõõram kui 
heegi teine!" *

„Heinrich!" sosistas Lüüse.
„Ma ei wõi seda inimest sallida!" ütles Ma

daras niisuguse häälega, millest neiu täiesti aru 
sai, et Madara ja Maasika wähel kõik lõhutud on.

Luiise hakkas Madara ümbert kinni ja süü
teks teda. Madaras laskis seda sündidu.

Korraga kuulsid nad aias samma. Ruudi tuli.
22
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Ta näis paras poiss olemat. £uiije wilaia
kas põõsa ,taha ja sealt mööda aia äärt aabus ta 
hoiu poole.

Ruudi tuli leht hoone poole. Madaras Kuulis 
selgesti, Kuidas Ruudi rpahiaNe oli ja pomises:

„Päris narr on Kõik see rvärk. Ma koputan, 
kedagi. Oota sa, inimese mõistatus. Kebagi! Mis 
tema arwak enese olewat ? 3a tema koorehake!.."

Ta oli Madara kohta jõudnud.
„Фо!" hüüdis ta. „Herrn, noorherra Mada

ras on alles > mürske 3umalaloobujes rohelises! 
3a pesa üsna tühi, kus tiitsu-lind?!"

Madaras huulas' võõrastades joobnud mehe 
juttu. Talle näis, -nagu püügiks Kuubi mõistu.

Kuubi wõttis Madara kõrwal istme.
„Kas sa tead," ütles ta, „sa oled hea mees, 

aga sa oled narakas ka! Яга pahanda midagi! 
Ma räägin õigust. Sa oled tark mees, aga Ka suur 
lammas. Kas sa pahandab?" .

„Ei sugugi!" naeris Mabaras.
„haa! kui sa naerab, siis Ma ei räägi!"
Mabaras jäi tõsiseks.
Kuubi rvaatas tõsiselt Madara otsa.
„Kas sa tead! Sul ei ole meel päris mehe 

plaani. Sa oled päris marss alles: Sa jooksed selle 
mana naisega, nagu masikaga mõitu! Kh^äh-hää! 
Sa oled W alles!"
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„fli, lillai, lillai, 
poissmehe Mi 
lillat Iii!"

laulis Ruudi ja plaiksutas keelt. „Kõige weidram 
on see, et sul tõsi, nagu näha, taga on! Tule, lähme 
elame ühes, ma tahan su targaks teha!" Ta hak
kas Madara õlast kinni ja raputas teda.

„DH," õhkas ta siis, „sa ei saa maailma 
elust aru. Sa maatad nii — ja annab, et see nii 
on. Vh, rnennas, lori! Kõik see elu ei ole muub, 
kui sõnnikuwedu Suurejumala kesawäljale! Яда 
sina, söö kui saad, ja pista tasku, mis ripakil on i 
Siis oled öus mees peale kauba. Vaata mana, 
minu mana: ta mõib meel noore mehe pikali juua, 
aga aru ei kaota. Mina mees olen nõrgem! Яда 
sina, sina teed Ka—rs—ku—se—seltsi! Mis tar- 
tarmis? Mis kasu sa sealt saad? Oh, rnennas! 
Lollus on fee! Vaata, minu mana, 60 aastat mehel 
selja taga, aga paas tuba meel ei mõtle!.."

„Kas tuled Volga äärde?" küsis ta järsku,
„Tulen!"

Lonkides läks Ruudi sedasi.
Madaras maatas temale tagant järele. „Nii

sugusele läheb Keimeri Efelieene?" armas ta... Ta 
jäi mõtlema...

Korraga kuulis ta, kuidas Ruudi jämeda käa- 
lega L ui ise akna all laulis:
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,,(Einft war ich dein alles hier auf Erden. 
Warum bjn ich denn dir jetzt nichts mehr?" *)

*) Kord olin ma sulle kõik siin maa peal. 
Miks ei ole ma nüüd enam mitte midagi?

Luiise oli akna lachti Wkkairud ja sõnas midagi. 
Laul waikis ja Kuudi kadus tuppa, kuhu ka 
Madaras läks suurt, pikka mõtet mõteldes. Ta 
läks kõige riietega waodisse, pani käed pealaele 
risti ja ägas.

Ta mõtted 'käisid peas ringi, aga midagi ei 
leidnud ta niisugust, mis teda rahustaks.

„Nüüd pean siit laihkuma," ägas ta. „Siia ei 
wõi jääda. Siit elust on isu täis!"

Ta kujutas enesele silme ette, kuidas ta Maa
sika emandaga jälle kokku puutuks, aga see teda 
pilkate alt naeraks. Ei, seda ei jõudnud ta ka ana
tad а. „Яда neiu Luiise?"

Nüüd tundis ta, missuguse roea ta Kausikesega 
oli teinud. Lesk Maasik oli temale küll näkku süli
tanud, aga nüüd, kui ta rahulikumalt pisut mõtelda 
katsus, nägi ta, et neiu Luiise hoopis madalamaA 
seisis. Seal hakkasid teda mitmesugused pildid ja 
mõttekujutused piinama. Neiu kõned mõisa elust, 
Nuudi kahtlased jutud, Nuudi ülewalpiüamine — 
jä wiimaks neiu ise. Kui kergelt oli fee neiu end 
tema sülle wis'Kanud ja kuidas pidas ta nüüd üle» 
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ma!! Madaras tundis, kuidas see leek teda kord 
nagu üle pea enese alla oti matirud, nüüd ay*  
temale walu tegi. Ta tõusis woobist järsku üles je.

„Mis pagan!" ütles ta, „see pole Õige, see 
pole illis! Mis teised teewad! Katsu minu asja! 
3q mina waewlen enese ifcallat: ei tea, kas on hea, 
kas on õige, kas ott ilus!? Hg,a Aöster? Яда Kuubi? 
Яда terwe maailm? Kui ta on suur sõnnikuwebii 
Suure-jumala lkesawäljale, siis olgu, ja üks koorem 
olgu minu poolt sinna juurde toodüd!"

Ta roõttis enese riidest lähti ja heitis ma- 
дата. Kaua waewles aga aseme peal, enne kui 
uni ta silmad kinni sulgus.

Teisel hommikul nägi Madaras imeks pannes, 
kui rahulik tuiise oli, paistis nii, nagu ei oleks 
midagi sündinud. Я mult seda kuulis ta, et Luiise 
ühes Kuubiga Kiiga sSitwat ja sinna kä jääwat: 
Luiise tahta weel edasi õppida, nüüd suwelõpu 
poole ei olla tööd, nüüd olla paras aeg. Mada
rale oli see rtii imelik kuulda, et ta seda uskuda 
ei tahtnud.

Ta katsus neiuga üksinda kokku saada, aga see 
ei lasküud seda nagu meelega sündida.

5ee pani Madara weel enam mõtlema.
Яда teisel õhtul enne äraminekut said nad 

eeskojas kokku.
Hab Maatasid teineteise otsa. Sealt paistis 

auroras tundmus.
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„Sa lähed tõesti?" Msrs Madaras.
„Iah!" wastas Luiife ja natukrese aja pärast 

ütles IK-ülmaN: „MrS on olnut), ei wõi -enam ole
matute teha. Niipalju pean ma aga ütlema: teie 
joo sees ei ole ausust: teie sööte ja salgate! Teie 
südamed on kitsad ja nii igapaewase elu hülge 
seotud, et teid Üksnes põlata wõib!"

Ta pööris ümber ja ilma et ta kordagi. Ma
dara peale oie!ks waatanud, laks ta minema.

Madaras tuubis, et ta Suiijet rängasti õli 
pahandanud. Järgmisel hommikul wara seisis post- 
u)anker ukse ees. Nuudi ja £uiife sõitsid minema. 
Manal paaril olid pisavad silmis, Nuudi naeratas, 
Madaras ka, aga ka Suiijel olid silmad mesised.

Kui ta Madaraga jumalaga jättis, siis tundis 
fee, nagu müriseks neiu käsi, nagu müriseks ta nii, 
nagu sel korral, kui nad metsas wallatust te
gid, kust neist kumbgi ärasõidu peale ei mõtelnud.

Madaral seisis kord juba keele peal: „Luiise, 
ära sõida!" Ta jättis äga ütlemata, ja hui Luiise 
oli läinud, siis tundis alles Madaras, hui hea see oli.

Ninult Ennema nn tegli, hui Madaras poodi 
laks, temale oma lauluga paha meelt:

„OH patune, mikspürast sa 
Su kuningat ei austa, 
Kes sülle tuli alandlik
3a on nii wäga.armulik? Nh?!"

See unus ka peatselt. •
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28.

Madaras tundis suurt Kergitust, et ta neiu 
ttaasikesest nii bÄpsasti lahti oli saanud, kuid rahu
liseks ei rooinud ta saada. (LaT waewas süda ikka 
ja «lati sees, kui ta KÄge J elle peale hakkas 
mõtlema, Mis nende wahel oli olnud. Ta märkas 
roaga hästi, miks £uiife ara oli läinud. Яда nii
sama, nagu Luiise ära mõis' minna, niisama mõis 
ta ka jälle ühel ilusal päewal tagasi tulla ja mis 
siis ette Võtta?

Siis oli rvLimane lugu pahem kui esimene! 
Kas meel £uiife oma armastust temale kingib? 
Wist mitte. Siis astub £uiise tema mustu ehk 
teisiti |üles. Яда asi mõis .meel hullemaks minna: 
£uiife mõis ju kättemaksu peale mõtelda.

Niisuguste ipiiuamate mõtete all elas Madaras.
Ta pidi küll esiti kahe ka oma mauemate 

poole sõitma, aga ta ootas Nuudi Kirja. *
pikk ootuseaeg algas. Köster oli mälimije 

tööga ametis, emand talitas, nagu ennegi, ja Ma
daras elas üsna üksinda.

(Enne käis ta meel emand Maasika pool, aga 
nüüd (oli see tee ka lõpetatud. Kuidas meel?! 0>ma 
nägugi ei tihkanud ta emand Maasikale näidata. 8

Яда ka Jiin leidis Madaras enesele tee: 
Ta läks nooremate kooliõpetajate juurde külasse ja 
sealt.edasi tuttamate poole. Ka mölder Heimer ei 
jäänud rvaatamata.
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Kui ta nüdalst .poolteise järele koju tuli, oli 
tal kaks kirja ees' üks Kuudi poolt ja teine Mudila 
rvalitfeja Kure -käest, kes teadustas, et herra koju 
on tulnud ja temaga rääkida soormb.

Kuudi sõnum rõõmustas: kõht oli saada, aga 
finna läks head soowitust rpaja, nimelt waimu- 
tiku wMtsuse poolt.

Maõaras mõttes ja kaalus. Siin edasi jääda 
tundis ta wõrmata oleroat. Mrs teha?

Ta hakkas Köster Krnikaga sellest asjast ääri- 
rveeri mööda kõnelema.

Köster jaatas ja neelas, ttgn õiget otsust ta ei 
annud. Teda nähti ka mõtleroat.

,,KaS teil siis tõsine nõu on siit lahkuda?" 
küsis ta.

Madaras puikles. Ta seletas, et tal küll raske 
on lahkuda, aga parema, iseseiSlva koha pärast 
peab ta minema ja pealegi nõuda seda elu.

Kad läksid kahekesi aeda.
„Kuulge, noor sõber," üttes seal Krnikas, 

„mul on teie käest midagi tõsist asja küsida, enne 
kui meie .selles asjas otsusele saame. Kuidas on teie 
olek Suiife wastu?" Ta jäi Madara otsa waatama.

Madaras läks ülitõsiseks. Niisugust küsimist ei 
oot anud ta köstri poolt. Kas nüüd kõik üles tunnis
tada? Ta kahtles. Seal leidis ta hea tee.

„Kas Luiise ise sellest rääkinud ei ole?" küsis 
Madaras. -
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„(Ei midagi!"
Mladar-as w aa tas köstri otsa, nagu tahaks ta 

näha saada, kas köster tõesti mitte midagi ei 
tea. Kui tq, aga neis silmis tõesti nringifugust Ka
walust ei näinud, siis üttes ta:

,,3äägu söe, Herta Krnikas, meeste wahele, 
aga just Luiise pärast pean ma enesele teise koha 
otsima, et..." Evana ei lasknud teda enam edasi 
rääkida. Ta lMkas kahe käega tema käest kinni 
sa raputas seda.

„Jumal olgu teiega, mu noor sõber!" õnnis
tas ta Madarat- „Jumal õnnistagu teid ! Olge jul
ged, ma olen weel mana Arnikas, küll meie tun
nistuse saame, niis tunnistus on!"

Madaral käisid soojad hood üle ihu. Ta süda 
peksis sees... ta mõtles selle peale, kui kena laps 
Reimeri heleene osi.

hea meele pärast läks ta weel selsamal päe- 
wal roana Mudila baroni juurde.

Baron roõttis tema niisama lahkesti wastu, 
nagu ennegi, kuid ta hakkas kohe noortmeeft noo
mima, et fee mitte seda täitnud ei olnud, mis ta 
lootnud.

„Noh," küsis ta, „kuidas teie selts ka elab?
Madaras jutustas ja kaebas. Baron kuulas 

hoolega.
„Teie käite wiltust teed!" õpetas ta. ,,Miks 

wiskasite teie meie mõisa-mehed seltsist wäljä! ? '
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„Ei olnud midagi tefya!" mastas Madaras.
„See ei ole õigie töö," taples baron. ,,3ni= 

mene ei tohi nii äkiline olla. Teie oleksite pidanud 
seäa tneeles pidama, mis ma teile nimetasin: tehke 
nende silmad lahti, aga teie ajate nad seltsist mi
nema! Seda ei tohi teie tefya! Nüüd aga palute seal 
ja tantsite. Kas see on kellegi mehe töö?! 3a Nümp- 
ler on ka teie auliige!?"

,,3ah!" reastas Madaras silmi maha lüües.

,,3a nüüd tahate, et ma pean oma maja 
niisugnse pudrukeetmise kohaks lubama?"

Madaras hakkas seletama, kuidas üleüldise 
kasu pärast seda hin tegema peab ja teist teed 
ei ole. Ta kaebas, et kõik raskendatud olla.

„Soo!" naeris baron, „kui see töö nii halb 
on, siis tõmbame talle kriipsu peale! Kumal mees, 
on, kes targema töö teeb, kui ta oskab. Üleüldsi 
pean ma ütlemä, et ma hästi järele ei mõtelnud, 
mis ma sel korral lubasin. Ma olen karskuse asja 
nüüd sügawamält järele uurinud ja näen, et seda 
asja teisest otsast aetakse. Teie töö on asjata! 
Teie ihule ise nuge terawaks ja lõikate ise tera= 
wate nugadega ja annate ka laste kätte ja ütlete: 
„Krge wõtke nuge pihku, need on terawad, see on 
u-äga kahjulik, kni teie nappa lõikate. Seda 
nuga wõib ainult ssiS kätte wõtta, kui teie suured 
olete ja siisgi ettewaätusega. Яда Ш jätate ise 
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noad lahti sett laua Peale ja maata te kiõrwalt, mis 
lapsed teemad. Seajf tülemad aga lapsed ja nMawad 
noad ja võikamad inäpud kõik meriseks.

„Noh," küsis baran, ^kas saate aru?"
„Iah!"
„Noh, kui asi nii on, siis tuleb jutlust mujal 

lugeda. Mitte lastele, maid neile inimestele, kes 
nuge ihuwad ja neid laste ette Haua peale jätawad. 
taste hing on sellest süüst puhas, kui nende näpud 
merised on. Teie töö on teie mõimüpiirist wäljar. 
Niisuguse tühja töö :üaasiaitaja ei taha ma olla. Ша 
luban oma tühja, kõrtsi „põllumeeste seltsile

Madaras tegi suured siVmsad. Ta punetas, isegi 
ta kiõrwa lestad olid palawad.

„Lubage, austatud biaroni herra, ma pean jiin,. 
kui te'ie nii lahke olete, pisut seletama!"

„Seletage, seletage!" käskis baron ja jäi kuu
lama. ‘ .

.„Ta on küll nii, nagu auline baroni herrad 
rääkisid..."

„Ikka rääkis!" parandias baron.
„Iah, nagu baroni herrad rääkisid," seletas 

Madaras, ilmia eT <ta baroni paranduse mõttest aru 
oleks saanud.

„Mitte rääkisid," pahandas baron, „maid 
rääbis! Ejerra Madavas, nii oA mist õigem?"

„Iah," seletas Madaras. „Nga suur tähendus 
on ka inimese karakteri kasmatusel. Sellest ei 
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ole liii Ilalt, et Inimesed mitte jooroastanjaib .joo ka 
ei )aa, waib et nab sellest ise eemale hoiawvb!"

Baron tegi naeruse näo.
„Teie olete ‘huuTnub seba Lesti mana õpetuse 

sõna: Ära seo koerale morski kaela! Mikspärast? 
Sellepärast, et ta selle ikäa ära sööb. — 3a nüüb 
tahate selles mõttes inimesi kasmataba: teie seote 
neile miina 'kaela ja ootate, et nab ükskord nii 
kangeks saaksid ja seba enam jooma ei hak
kaks ! See 'on raske kunst, ntiba üksnes tsirkuse 
loomad mälja jõuamad pidada. Kas teie tahate 
siis termet ilma tsirkuseks teha?"

Madaras oli Mart. |
„По jah," peletas baron edasi, „ajage oma asja 

edasi, kui tahate, aga, nagu ma ütlesin, ma annan 
oma kõrtsi „põllumeeste seltsile" ja teie mõite ka 
seda tarwitada, kui see nendele takistuseks ei ole. 
Ma olen mäMseja Kuregia selle asja läbi rääkinud 
ja tema pani sarnase plaani ette. Ma oöen sellega 
maiga nõus. Lga teil feile mastu midagi ei die?"

„Li ole!" ■
Baron tõusis ülesse ja andis märku, et nende 

jutt lõpetatut) on.
Madaras tõusis ka xa jättis jumalaga. Kibe 

naeratus lehwis tema punetama! näol.
„Soo, soo! IDõi nii! wõi naa!" ohkas ta. 

„Uii läheb maailma iau ja ilu! Gh sa Kure rvõru- 
kael," kaebas ta! „wõi nõnda toimendatakse mao- 
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ilmas asju!? Kui asi meele järele ei ole, siis 
maha ja [alg kaela peale!"

Ta põuäis Mubrla kiriku alla. Tasa puhus 
tuul kõrgel kuuskede ladwus ja see tasane puhu
mine pani puud -Kohisema, mis äri tarnalt Madara 
peale mõjus.

Ta istus üsna kiriku ligi puu alla istmele 
maha.

IDarsti sai aasta juba mööda, kui ta siia oli 
tulnud. Temal seisis silmade ees, kuidas ta siia 
oli tulnud, siinset elu Käinud, kuidas ta oma taht
mistega ja soorvidega ette oli astunud...

Talle tuli tema endine ametiwend Iürisson 
ja tema kõned meelde, kuidas Iürisson tema, mõstu 
oli hakkanud töötama, siis korraga nõusse heitis ja 
niisama ruttu ka põgenes ... Emand Maasik...

Noormees katsus kõiki neid nähtusi ritta ajada, 
neile toetuspunkti anda, aga kõik läks sassi, nagu 
oleks palawik tema aju waewanud.

„OH!" Tõi ta mlimaks käega. ,,3stu teise ku
kile ja lase sõit jookseb!"

Ta tõusis ülesse, ringutas, nagu tõuseks ta 
unest ja sammus koju poole.

Uudishimuga küsis mana Nrnikas, mis mana 
baron rääkinud. Madaras seletas.

„Teha ei oilõ enam midagi!" lõpetas ta. 
„peaksin Ima aga pääsema!"

„Eks tna ütelnud, noored mehed," itsitas Hr*
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nikas, „teie tahate taxgemad olla, lkui meie, manab 
inimesed. S-eba k-õilre ei oM's sugugi tarmis olnud.

Teie, jürisfon, käin, kõik oleksid wõinud ra
hulikult elada! Hgja kust? Ei! Kuft nemad! ? Ne
mad tahawad targad olla, nemad tahawad räh
mast walgustada, nemad on uued mehed! Seal 
ta nüüd on! Regi liiwa peal katöökr! kinni; lähe 
mitte kurgile! INuudgu roana Rrnihas aroita jälle! 
Kas tead," ütles ta salaja, ,,ma nimetasin ka 
ääri-roeeri mööda roana Rümpkrilc teie koharoahe- 
tusest? Eh-hee! tNirsugused suured silmad ta tegi ■ 
Ma rääkisin tunnistusest ja nõnda edasi. KüU sai 
aga kurjaks. Ma hakkasin seletama, et seal mi
dagi paha ei ole, et see nooremehe jõu, niisuguse 
jõu, mir üle aru on, roäljakeemine on ja et see 
ikka parem on, kui halba teha! Ea jäi mõtlema, 
wiimaks läks nägu üsna naerule ja käskis teid 
enese juurde tulla! Ma nimetasin roelel otsa: nii
sugust just tuleb sooroitada, sellel on jõudu!"

Madara lootus hakkas tõusma. Teisel päe- 
roa! läks ta äritatult Rümpleri poole. Ta hing 
jäi rindu üsna kinni, kui ta oma palm et awaldas. 
Rümpler oli oma teentooli roajunub. Ta pikk nina 
kattis üle poole torusse aetud mokki ja ta manab 
silmad maalasid kamalult.

paistis, nagu tunneiks sellel silmapilgul mana 
Rümpler oma täit jõudu, omta mäge! Üks ainu- 
mane sõna, üks ainumane kord sulge tindisse 
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Kasta — ja sellest oleks 'küll, et noort inimest 
maha suruda, ilma kohata jätta.

Ka Madaras tundis seda, mis Hümpter jan
dis, mis ta mõis.

Ta seisis alandlikult Rümpkri ees, nagu patu- 
kahjatseja. Rümpler ei pakkunud nooremehele is- 
tetgi.

„Mis tunnistust roõin ma teile anda?' küsis 
Rümpler. „Teie töö on nii kesine, nii segane, et 
ma teid soowitada ei wõi!"

Madaras tegi enesele meel alandlikuma näo 
ja ohkas.

„Kõrgeauline õpetaja herra!" palüs ta, „ma 
olen ainult head tahtnud, ainult selle paole olen ma 
püüdnud, mis hea, mis kaunis, tnis - armas, mk 
lõbus on. Ma ei ole mitte rikkuda, maid ehitada 
tahtnud V

„Hrmas noormees V*  õhkas Rümpler. „Need 
sõnad on mul tuttawad. Nendega teie mind ei 
liiguta! Ma tunnen juba seda head ja armast, kuhu 
poole teie tõttate. See ei ole mitte see, kuhu pooke 
apostel sõuab! Hga nüüd on niisugune aeg katsu 
miseks saadetud, Kus igaüks, kellel suu põigiti nina 
all on, eksitada, rähmast eksitada roõib. Nüüd on 
see aeg, millest kirjutatud seisab: Nemad saamad 
ütlema, et Kristus on siin ja Kristus on seal... 
See on katsumise aeg ! See oli ka teie katsumise 
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aeg. Kas teie tunnete oma töö tühjust?" küsis 
ta sns. •

„Tunnen!" ütles Madaras tasa.
,,3a see on teie õtgie otsus!"
„Ich!"
Rümpler wõttis sule. Ta waatas weel kord 

üüritoalt nooremehe otsa... ja sulg ribises paberil.
Madaras hingas rahutumalt. Ta süda peksis 

nagu wasar. Ta tundis, kuidas seal sulg saacust 
temale sepitses.

Rida lükiti rea kõrwale ja warsti oli nimi ja 
kirikupitsar all. ,

Meel kord avaatas Rümpler nooremehe otsa.
„Iga kord," [ütles ta, „kui ma tunnistust 

kellegile annan, siis waatan ma ta kui rahalaenaja 
otsa. Kui ma näen, et see inimene tõesti seda 
wäärt on, et mul sellest kahju ei ole, siis annan 
ma temale. Ma usun, et teie mu usaldust kurjasti 
ei pruugi ega mu ausat nimi ei teota!"

„Ei!" ütles Madaras ja wõttis tunnistuse 
wastu.

Ta kummardas süga masti. Mana pakkus käe. 
Madaras läks, lveel ukse pealt nägi ta mana 
Rümpleri kuju, see istus leentoolis seljak il i roa siu 
tuge... Madarale paistis, nagu istuks seal suur, 
suur rätt. Külma mürinad käisid temal üle selja.

Rlles tee peal wõttis ta tunnistuse ja luges: 
„Koolmeister Heinrich Maddaras teenis Mu-
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bila kihelkonna koolis septembrikuust 1889.—189 L 
50. maikuuni. Kõigis oma töötas näitas ta suurt 
hoolt lütesfe. waimliseS elus tundsin ma teda kui 
ausat ja usinat töömeest ja rajhwawalgustajat, kes 
oma eeskujuga elu püüab parandata. Uta wõm 
teda kui maga head kooliõpetajat soowitada.

Mudilas, 24. juulil 1891. a.
M. Kümpler, 

kohalik kirikuõpetaja.

Madaras pidi rõõmu pärast hüppama hakka
ma: selle tunnistusega urois igaltpoölt kohta saata.

29.

Ivallamaja suures paalis oli pidulaud ülemal, 
mille ümber jälle kord Mudila Mehed wiibisid: 
Madaras pitas lahkamisepita- Ksusid seal jälle 
ireedsamad isikud, kes alati koos olid, puudusid ai
nult emand Maasik, Kaasike ja Jürisson, selle ase
mel oli aga mõni wallakooliõpetaja ja paar kars
kuse seltsi eestseisuse liiget kutsutud.

Suur laud nõretas külmadest toitudest, mille 
seast pudelid oma kaelaehetöga ja nimekirjadega 
toredalt wälja paistsid.

„palun lahkelt suu pärast laska olla!" ütles 
Madaras ja pakkus wõõrastele seda ja teist, „palku 
kõiki nagu kodus olla! Ma olen karsklaste kui ka 
teist? eest hoolt kandnud."

23
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Rõõmsa meelega häwitati taita. Söök läks 
joogi järele, kuni magus toit shampanjeriga tuli, 
sest ntaöaras ei tahtnud mitte niisaima lahkuöa. 
Madaras tahtis näidata, et ta pidude pidamist tun
neb, neid näinud on. Wana Arnikas kõlistas: ta 
tahtis lahkumiseks midagi ütelda.

IPaikus.
Arnikas tõusis ülesse. Ta köhatas, tegi tõsise 

näo, maade awaldas kurbtust ja tähtsalt hak
kas ta peale:

„Armas sõber Madaras- armsad sõbrad! Meie 
teame kõik, mispärast siin olewe. See on rõõ
mus, aga ka kurb tund: rõõmus herra Madarale, 
kes uude kohta ruttab, kus suurem töömäli 
teda ootab; aga kurb meile ja ka temale, et nteie 
lahkuma peame, iseäranis meile, et meie niisuguse 
tubli tööjõu peame kaotama, nagu meie sõber Ma
daras oli! Ma pean ütlema, et mul sinust — luba 
mulle, et ma Madaras sinule „sina" ütlen, see 
on mulle armsam, kui meie kui sina-sõbrad lah
kume — et mul sinust maga kahju on. Sinu tub
lil Õputusel edenes meie kooli-elu. Kellegiei pida
nud sa ennast uhkemaks, sa püüdsid kõigiga hästi 
läbi saada! Ma kutsun Jumala õnnistust, kui ki
riku teener, sinu peale ja joomin, et meie kõik sellele 
tublile noorelemehele ,,Да elagu!" laulame!"

Klaasid löödi kokku ja kolmekordne „Ta 
elagu!" kõlas mürisedes id aitama ja saalis.
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Nüüd tõusis Madaras, fclaos pihus, püsti:
„Tõsine lkurbtus on mul südames, kui ma teisi, 

kallid sõbrad, lühkun! Inimene ei ole aga saatuse, 
tegeja, waid Kõrgem. Selle saatusel pean ma siit 
lahkuma. Temale olgu au ja kiitus. Hga luba 
mulle, roana auroäärt Nrnikas, et ma sind ja 
sinu peret kõige pealt tänan. Nagu Iakob, tu
lin ma tee pealt, reisikepp käes, sinu katuse alla, 
kus ma tõsist rõõmu ja elutarkust sinu osaroa- 
telt huultelt olen saanud. Ma ei taha seda mitte 
nimetamata jätta. Sina omia eeskujuga oled mind 
nõnda roaimustanud ..."

„Brawoo!" kisendas Hnnemann ja plaksutas 
Käsa.

„Sina oma eeskujuga," kõneles Madaras edasi, 
„oled mind nõnda roaimustanud, et sinu kuju mulle 
waimusse on roajunud. Ma soorotksin, et ma ka 
niisuguseks roõiksin saada, nagu sina. Elagu Nr- 
nikas ja tema pere kaua, kaua, et tema Mudilale 
walgustuseks jääks. Ühes sellega kutsun ma sõpru 
üles! sõbra Hmiüale ia tema perele „Nad elagu" 
laulma!"

„Kaasikesele ka!" hüüdis Hnnemann, kes ii^na 
rõõmus näis oleroat.

„Ia muidugi!" naeratas Madaras.
Ia jälle kõlas tuttaro soow-laui üle saali.
Mehed olid rõõmsad. Naer ja jutukõmin täi- 
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iis tuba. Seal tõusis keegi walla kooliõPetajatest 
itofe.

„Mustatud herra Madaras!" hakkas ta wäri- 
sekval häAel peale. ,,ЛТа räägin karskuse seltsi 
nime!!"

„(Doo! nüüö tuleb fee manu paras!" aitas 
Mnnemann kõrmatt, kus juures ta hirm ilus.

Teda paluti mait olla.
„Meie teame igaüks," seletus kooliõpetaja, 

„mis suur täheudus sellel ülitähtsal asutusel siin 
pimedas nurgas..."

„(Dn V*  hüüdis Mnnemann.
„(Die ometi mait!" palus köster Япп ernannt
„Kooliõpetaja jäi pisut peatama, siis kõneles 

ta edasi:
„See selts siin on kui kahu meres, mille 

mastu tormist ülesseaetud mässawad marulained 
oma tööd teemad, aga ta on kalju peale ehitatud 
ja ta saab mõ ii jaks jääma, sest nagu looduseseaduse 
sisse pandud kõige kõrgema mäg emamai soomil ja 
ette äramääratud suurel tarkusel, mis algusest on 
olnud, ja kui meie terme looduse peale ma ala me, 
mis1 terasest ta ema lootuse ruumist läbi käib, nii et 
meie seda tuttamat asja üsna imeks peame pa
nema, et meie enne seda tähele ej ole pannud, 
kui meie selle peale maatamfe ja mitte oma silmi 
kinni ei täha pitsitada, nagu mitmed seda teemad, 
kes meel maugustatud ei ole, ehk nii kui ütelda 
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tüõib, fees oma sisemise elu täiuses welÄ oma Ju
malast MesseTnLvgitud saatust ei ole mõistnud är< 
määrata."

Kooliõpetaja feöfyatas.
,Да elagu!" sosistas 'kaupmees.
Kõneleja hafekas aga uuesti peate: „Поди 

ma juba ülemal seda yrmetasin, et inimene ei 
mõi mitte, nagu Meie Gnnistegija juba omal otzal 
tähendas, feüünalt maka alla panna, maid ta peab 
seda ja:a peale panema, et ta kõigile paistaks, 
fees majas on, Inii ei ole ka herra Madaras oma 
küünalt mitte lasknud paigal seista..."

Laudkond hakkas suure Malega naerma, nii et 
kõneleja ise fea Ühes pidi naerma.

Madaras läks Näost punaseks.
„Lest teie olete meile karsikuse seltsi asutanud," 

kõneles kooliõpetaja edasi, „ja ei mitte Üksnes 
asutanud, maid ka ta hing olnud ja tema elusse 
tooja, sest enne ei teadnud meie sellest mitte, ja kui 
meie ka teadsime, siis oli see mieite tundmata, sest 
et meie ei tundnud... ja kui meie nüüd kõige 
selle peale tagasi waatame, siis..."

„Laulame Madarale ^ta elagu!" wiskas Попе
та nn sekka, kelle rõõmutuju üle piiri hakkas 
minema.

„За, jah," kinnitas kõneleja hea meelega, ,,iwa 
palun herra Madarale „ta elagu!" laulda, sest nii
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sugune mees nagu herra Madaras on seda wäärt, 
temale seda lauldakse, seist..

Rohkem ei saanud ta rääkida, sest teised, kel
lele isee jorutus roostikuks läks, hakkasid kõik 
laulma, õea tuju asus kõigsiS.

Madaras ei arwanud tarmis olewat selle peale 
pikalt jmastata, ta söömis seltsile edu sa laskis 
terwet seltsi elada.

„Oodake, oodake! Ma räägin V*  hüüdis kor
raga kaupmees. .

Kära jäi mait
„pea parem suu!" hoiatas köster, ,,ega sa ikka 

midagi mõistlikku ei ütte!"
„pidage, pidage, herra llrnikas!" palus Ma

daras, „laske herra Ännemann kõneleda!"
llnnemann tõusis püsti, maatas pihis silmadega 

laudkonna peale ja üttes:
„Siin need kelmid istwad.
„Teised teise pingi peal.

' „Teineteist nad ivähtwad... 
sellepärast laulame Meile ja neile kõigile: „Meie 
elame!"

Suure, laia, lameda hääleg!a hakkas ta peale:
„Me elame" :,:

ning teised ei saanud Ka muud km laulsid Ühest.
Söök lõppes. Madaras hakkas jumalaga

jätma. Köster musutas teda südamest ja soowis
rõõmust elu.
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Madaras lahkus. Postmanker ootas juba.
Üleüldise „hurraa^ ja „elagu" hüüete kõlal 

astus Madaras wankrisse. hobused tõmbasid, ja 
Madaras weeres Mudilast kaugeke, kaugele.

50.

Tctlrve oli juba jälle kätte jõudnud' jõulud 
ligi. Uued jõud - töötasid Arnika abilistena 
koolimajas. Näis, nagu ei olmeks Mudilas mitte 
midagi niisugust sündinud, mis tähelepanu wäärt 
oleks oläud.

Neiu Luiise puudus aga ikka weel köstri ma
jast. Iuba sügisel pidi ta kodu olema, aga ta ei 
täitnud oma lubadust.

„Kirjutab nii wähe!" kaebas köstriemand, „ei 
tea, mis tal ometi wiga peaks olema?"

„GH, temal on nüüd paremätelegi kirjutada!" 
naeris köster.

„Ka Madaras ei kirjuta midagi!" kaebas 
emand.

„Mis ta siis nii peab kiri ulama?" rõõmus
tas ^köster.

,,©ota ikka, oota!"
3a nad ootasid.
Üsna jõulu ees tulid kirjad Nuudi ja Lüüse 

käest. Nuudi kirjutas Ühest ja teisest, aga üladarast 
mitte sõnagi.
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lvanad raputasid pead.
£uiife teadustas aga, et ta warsti koju tuleb.
TDiimafes üsna jõulu ees tuTi lm Madara käest 

kiri.
Köster luges ja tegi suured.silmad цшд süli

tas. Emand luges ka, tõi kaht Kätt kokku ja küsis:
„Яда mis Luiise nüüd ütleb?"
Siis lugesid nad roeel kahekesi ja waatasid tei

neteise otsa ja raputasid päid. .
Kirja pani köster lauakasti.
Kui paar nädalat enne jõulu Luiise korraga 

koju jõudis, siis oli Vanakeste imestus weel suu
rem: neiu Luiise oli kahVatu ja otsa lõppenud.

Käis, nagu oleks tal midagi rasket läbi elada 
olnud.

„Issand Jumal, mis sul wiga on olnud?" 
küsis emand. „lseldekene, kui Vaewalise näoga sa 
oled!" hädaldas köster.

Üuiise Katsus naeratada, aga see ei läinud 
hästi. Ta reastas, et ta roaga raskesti haige olnud.

„Mis wiga sul oli?" Msis emand.
„Tohtrid isegi ei teadnud!" .
„KäkS suurt silma jäänud ainult järele!" ar- 

reas köster.
Luiise katsus jälle naeratada.
,,l)eldekene, Luiise, sul hammas ka eest ära 

tulnud!" märkas emand.
„Ti saanud uut asemele panna!"
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Emand kahjatseb ja jooksis weel nii kärmesti,
kui manad jalad Kbasid, kööki, et Luiifele jpoja 
sööki waltnistada. Köster käis äga mööda tuba ja 
mõttes rasket mõtet, Miks Luiise nii otsa chi lõp
penud.

Luiise oli aga ennast korraldama läinud.
Юarsti oli tee laual. Ka noored abilised kut

suti alla.
„Uued abid: Tungel ja Mägisson!" esiteles 

köster.
Luiise Vaatas tõsiselt nende otsa. Mis, nagu 

ei teaks ta sellest midagi, et Madaras ära oli 
läinud.

3stuti laua äärde, l
„Luiise on nii fyaiigie olnud!" hakkas aga 

emanõ jälle peale.
„KH, jätke ometi minu haigus," tõreles Luiise, 

„rääkige parem midagi rõõmsamat. Kuidas siis 
ka Mudila Mb?"

„Küsi aga," käskis köster, „küll mina 
toastan!"

„Kus Iürisson on?" küsis Läiise poliitWselt.
,,3ürisson on linnas; arvanud raamatupoe ja 

kaupleb nüüd kas küll saab!" ajastas köster.
„3a mõtle ometi!" arottas emknd korwoSt, „ta 

olla naisemees. „Kas Ja wõid arwata, kelle la 
wõttis?"
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„Kelle ta njõttis?!" naeris köster, „parem 
küsii kes tema wõttiÄ?"

„wist Maasika emand!" hüüdis Luiise.
„За-ah!" seletas köster.
„Mõtle ometi," feõneles emand, „inimesed tead- 

rvad rääkida, Maasika emand ütelnud ühel päewal: 
„Nüüd lähen omale Meest kostma." Täitnud linna, 
läinud Iürissoni juurde ja ütelnud temale, et ta 
teda enesele meheks tahta saaäa. Ta Türisson wõt- 
nud mastil!"

„wana 'Hnnemann räägib, et laulatamata 
elada," teadis köster ütelda, „lõikab niisama küll!"

Käik hakkasid naerma. '
„See on mana NnZemanni lori," armas emand, 

..ei tea, kes neid sedaanist elada laseb!"
„Nga see on nii tema moodi!" kinnitas Luiise.
„Nga mis teeb karskuse selts?" küsis ta 

uuesti. Ta südame peal kipitas nagu midagi.
„See on sootumaks wakka!" taastas köster. 

„Nerra andis kõrtsi uuele põllumeeste seltsile ja 
karskus kolab mööda küla. Paar poolearuga walla- 
hooliõpetajat ajawad seda meel edasi ja sõim arvad 
seal ristiinimest. Keegi mõisMK sinna ei lähe. Nga 
iile kihelkonna on tants moes ja mana Hümpler 
hakkab tantsu nüüd niisama kaotama nagu enne 
küla kiiki!" ■

Köster puhkas.
Su ii je hingas raskelt. Ta süda peksis sees.
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Ikka ei seletanud Msitaw, kuhu Madaras oli 
jäänud.

„Kus Madaras on nüüd?" julges Luiije cuiU 
maks küsida.

„KqS sa ei teagi?!" imestas emand.
„Ti!"
Emand waikis.
„Madaras on Wolga ääres köster-kooliõpe- 

taja. Ta sai sealt meie Kuudi Noomitusel koha ja 
mängis teisele ilusa tüki!" seletas köster.

Luiise oli kahiva tu. Ta käed nagu mürisesid.
„Mõtle ometi," kaebas emand^ „ta wõtnud 

meie Kuudi endise mõrsja heleine Keimeri ära, 
ja meel nii salaja, .et meie alles paari päerva eest 
sellest kuulda saime. Ta sai rikka naise! Gn aga 
ka tüdrukud!" lisas emand otsa.

Luiise 'kuuks hinge kinni pidades. Ta huu
led Vabisesid, kerged tõmmatsed müristasid neid. 
Tal oli halb noortemeeste ees olla. Kõigest mäest 
katsus ta enese loomuliku hoida.

„Mõtle ometi, kui häbemata ta nüüd on: mis 
ta nüüd papale kirjutab ! Iust nagu mõni palive- 
wend! Papa, too fee kiri ära!" käskis emand.

Köster läks kirjutuse laua juurde ja wõttis 
sealt lauakastist kirja wülja.

„5äh, loe!" pakkus köster kirja Luiisele.
Luiise ei tManud praegu seda pihku wõtta.
„(Eks loe ise!" soowis emand.



364 -

Wana roõttis kirja ja luges:
Hrmas am*etiwenö  Jeesuses!

palun wäga roabandaida, et rnn oma elust 
enne ei saanud 'kirjutada. Waim oli küll walims, 
aga liha oli nõder. Nüüd agfa ej taha ma kauem 
aega wiita. Mul on suur igatsus jälle kord mai
mus Sinaga ja Sinu armsa perega kokku saada.

Kuidas elate seal ausas Mudilas? Mis teeb 
minu karskuse selts? Kas ta õitseb? Ma soowin 
südamest, et see hea seeme, mis seal külwatud, kar
maks ja wilja kankaks!

Mina, parem ütelda — meie, e lante J uikala 
armust üsna kenüsti! palun wÄbondada, et ma 
sellest enne sinnapoole ei teatanud, sest see on nii 
kodune asi: ma olen 20. oktobrist õnnelik naise
mees. Mu naine on helene Heimers. .

Arge pahandage, et ma kaarta ei saatnud. 
Meie tegime ruttu, sest aeg oli kasin.

Muidu olen ma üsna õnnelik: Sumal on mind 
maga armastanud. Kui ma kõige selle hea peale 
mõtlen, mis Ta mulle on teinud, siis pean küll 
maga Jakobiga hüüdma: „Issand ,ina ei ole mi
dagi Sinu hea tegemiste mõstu ,mis sa oma sula
sele oled nüitanud!" Häha on, et Sumal oma 
armu pale minu kohal hoiab, sest tõesti on see 
kõik selge arm ja seföus. 1 Ma ei tea mitte, mis 
head ma olen teinud, et mu 'kasi nii hästi Kürb: 
ilus, rikas naine, keda ma südamest armastan ja 
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kes mind kalliks peab, ning, koht toob ka umbes 
1000 rubla sisse.

Teid kõiki Issanda armu hoolde jättes soo
vija Teile ja Teie kallile perele palju südamelisi 
tenniseid!

Teid südamest armastaja ja Teid palwekätel 
alati kandja

h. Madaras, 
köster-kooliõpetaja.

ПВ. hiljuti lugesin ma lehest sõnumi: „Mu
dilast. Viimast karskuse koosolekul tehti ot
suseks jälle kord suuremat pidu endises kõrtsis 
toime panna. Selts WÄmistas hoolega pidu te astu, 
piöu eeskawa oli tõesti rikkalikult kokku sae
tud, aga 'kahjuks oli osawÕtmine wiimasest pÜtniÜ 
koguni wähene." lVist ei ole meie rahwas Mudi
las шее! nii kaugele kaswanud, et nad waimlifesl 
lõbust osa mõistaksid rnõtta ja karskuse asja eden
dada! Tuline Kahju!

Seesamane.

„Närukael!" sõimas köster ja wjskas kirja 
£uiife ette laua peale.

Luiise tundis, kuidas ta raärises. Ta silmad ei 
näinud hästi, kõrwad mühasid. Ta tundis, nagu 
liiguks terme köstri tuba kõige oma asjadega, uagu 
suleksid nab kokku üh^ks pudruks, mille sees ini
mesed ja asjad meerlesid, nagu solgipanges' leiva
tükid, kui perenaine neid ümber segab, et sigade ette 
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wiia. Liüise tundis, kuidas tema ise ka seal roeehrtes 
ja keerles. Selle weierlbnife fees nägi ta, kuidas 
ta kannatas, kannatas nõnda, kuidas hanoa ini
mesed kannatawad. See Qli kõik selle inimese pä
rast ja läbi, keda ta küll põlgas, aga kes mitte 
nii häbemata ei .tohtinud olla, et weel sinna majasse 
nõnda kirjutada, nagu ta kirjutas.

Ta iv autos onu otsa. See sõi parajasti wõileiba 
suure suuga. 3uba pidi ta kisendama: „Gnu, see 
on sinu tõsine koolipoiss!" aga ta hääl oli kurgus 
kinni.

Ta silmad wajusid paberilehele. Sealt wirwen- 
dasid sõnad wastu: „Ma ei tea mitte, mis head ma 
olen teinud... ilus rikas naine... keda ma..." 
lvi ha wilKus Suiife silmist.

Siis lõi ta kibedalt naeratama, äratulnud 
hamba koht paistis huulte wahelt roälja, salaja 
mõttis ta kirja ja rahulikult teedjoowate noorte
meeste peale maadates, nagu oma tööd nende eest 
wariates laskis ta, Madara kirja kogemata, 
nagu tähelepanemata, teemasina kaussi wee sisse 
langeda, nagu ei oleks selles kirjas midagi niisugust, 
millel rohkem wäärtust oleks, kui pesu roe es li- 
guneda.

Яда ikka roeerlesid lauasistujad Luiise silme 
ees ringi, nagu panges solgitükid, ja et oma halb- 
tuft mitte paista laska, küsis ta naeratades:

„Tlii on Mudilas kõik roanaroiisi?"
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„Kõik wanawiisi!" wastajiõ emand ja köster 
teine teise järele — ja naeratasid, mille sekka ka 
nooredmehed oma kiitwat 'head meelt nagu kinni
tuseks lisasid, kus juures n/rd poolt orus mokkadega 
kollaka sätendama wedeliku peale puhusid.

Luiise waatas noorte inimeste peale. Nende 
magus naeratus meeldis teatate. Kõik näis jälle 
endine olewat, ainult näod olid teised. 3a s6e tut® 
tatüi tunne ergutas teda. Ta lõi uhkelt oma norgu 
wajunud pea ulesse, et pisukesed lokid tema otsa
esisel wärisesid, kagu puistaks ta nende otsast vii
mased endised mälestused Maha.

3a magusasti hakkas Luiise naerma. See ei 
olnud mitte kahjurõõm, Mitte kadedus, see öTi sar
nane tunne, mis kütil, kui ta näeb, kuidas saba
pidi lõksulangenud rebane korraga end lahti on 
kiskunud ja üle pea kaela jooksma pistnud, ja 
kaob nüüd ilma, et kordagi tagasi maataks; jahi
mees sülitab, wannub, aga omati naerab, Mitte 
wiha, mitte rõõmu pärast, maid sellepärast, kuidas 
rebane nii suure mäluga wõib jooksta, et aega 
tagasi ka ei ole waadata. .

Luiise naer tegi Hrnika meele koguni rõõm
saks ja arwates, et just tema sõnad head meeleolu 
olid sünnitanud, kinnitas ta weel kord:

„Kiuõilas on kõik wanawiisi?"


