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Prohvet

Tema nimi oli Toomas ja ta ei kõlvanud millekski. 
Nelja-aastasena ajas ta seesugust juttu, et isa kord 
joobnud peaga, kui ta poisile asjatult nime ja vanadust 
oli katsunud selgeks teha, tähendas: «Oled sa mul ka 
üks kuradi tobukene!» Ajas siis lapse minema ja ütles 
naise poole pöördudes: «Oled sina aga inimeselapse 
teind. Neli aastat on ta vana, aga mõistust on tal nii
sama palju kui minu höövlil.» Isal oli õigus. Toomas 
ei avaldanud mingisuguseid arenemismärke. Ka puu
dus tal elavus ja uudishimu, mis lastele tema eas nii 
omane. Ema kuuest kinni hoida või nurgas istuda ja 
põrandale vahtida, see oli ta amet. Ainult kui isa joob
nuna katsus emale selgeks teha, et see teda varastab, 
armukestega ringi ajab, tema raha läbi laseb, ja seal
juures käed tõenduseks appi võttis, pääses lapse suust 
meeleheitlik kisa. Siis põlesid väikese inimlooma sil
mad fanaatilises tules. Kuid see oli ka tema suurim 
eluavaldus noil aastail.

Tooma ema oli uskliku majaperemehe tütar, kes 
vastu vanemate tahtmist oli läinud joomarile-puu- 
sepale. See kosis ta tagamõttega, et pärib kord naise
vanemate maja. Ja ühel talvel libiseski naiseisa katu
sel ja kukkus alla. Kuigi katus polnud kõrge, pani 
vanamees nädala pärast silmad kinni. Väikese vaheaja 
järele järgnes talle eit. Kuid kui puusepp arvas, et 
nüüd algab majaperemehe põli, siis selgus, et äi oli 
pärandanud kogu varanduse palvemajale.

Puusepp vandus naist, keelas palvemajas käimise, 
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kuid unustas ise keelu, andus joomisele ning elu läks 
endist rada.

Et muretseda enesele ja lapsele ülalpidamist, hakkas 
naine pesupesijaks ja passijaks. Vabal ajal käis kirikus 
ja palvemajas ning poja suuremaks kasvades võttis ka 
selle oma käikudele kaasa. Sagedasti luges ta poisile 
lauluraamatut, rääkis jumala suurest armastusest ini
meste vastu, ta ainuma poja kannatustest, kes kunagi 
ristil surnud. Isa õpetas pojale rõvedusi, naeris ema 
vagatsemist ja arvas sagedasti seda vaimu peksuga 
välja võivat ajada. Nii kasvas poiss kahe äärmuse va
hel, ja võitjaks jäi usuline tunne, mis arenes ümbrit
seva viletsuse tõttu äärmuseni. Ta unistas nüüd sage
dasti lunastaja teest.

Ema, keda päeval töö kurnas ja õhtul isa peksis, kül
metas ühel sügisel raskesti ja pani silmad kinni, käski
des poega ikka jumalat armastada ning austada.

Isa ja poja lahkumineku põhjuseks oli nende ühine 
töökoht. Kord varastas isa vabrikust vaske, mille poeg 
oma kohtluses üles andis. Vanamees lasti töölt lahti 
ja ta viskas õhtul poja kõigi asjadega korterist välja. 
Siis andus vanamees laagerdamisele ja suri kõrtsi 
leti taga. ' i '

Toomas jäi üksi maailma. Ja see maailm, kuhu ta jäi, 
oli täis pühi mõtteid, jumala imetegusid, tema lõpmata 
kannatusi. Kuid ühtlasi õppis ta tundma veel teist 
maailma, mis oli täis häda ja viletsust, valet ning var
gust. See maailm oli nagu patune Soodom, ja et teda 
päästa, selleks pidi ilmuma uus prohvet.

See mõte muutus kireks. Kiiremini neelas Toomas 
nüüd prohvetite raamatuid, käis tihedamini jutlustel. 
Ja ühel päeval tundis ta enesegi jutlustamiseks küpse 
olevat. Tõusis suur mõte, päästa inimkond ja ise surra. 
See mõte sai päev-päevalt endastmõistetavamaks ja 
tõi kaasa uut jõudu eneseteostuseks.

Seni elus ainult vaatleja, asus Toomas nüüd seda 
elu ümber looma. Ta sõitles töö juures ülekohtu vastu, 
asus teiste juhiks, nõudis inimsust. Tagajärjeks oli, et 
ta lasti ametist lahti, ja ta jäi saatuse hoolde. Ta hin
ges oli asunud säde, et need teised teda kaitsevad, aga 
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kui nad nagu hirmunud lambad talle kätt andes maha 
vahtisid, siis teadis ta, et tuleb loota ainult enese 
peale. .

Ta andus uuele tegevusele. Ta tungis tööliste korte
ritesse, pakkudes ajakirja, mida usuühing tema toime
tusel välja andis. Ta sõitles, noomis, aitas — ta sõimati 
läbi, visati välja. Ent tahe oli tugevam häbist, usk 
tugevam kahetsusest. Klaas vett, tükk kuivanud leiba 
isiklikuks tarviduseks oli küllalt. Neljast tunnist ma
gamisest jätkus. Õhtune raskus kadus kuhugi ääretusse, 
mille lõppu polnud näha, ja hommik leidis ta värs
kena, et uutele haavamistele vastu minna.

Oma usulise joovastuse tipul asus ta ise usulahku 
juhatama ja seadis üles nõuded inimarmastuseks.

Teda tunti linnas ja ta oli suutnud enese vastu tea
tud lugupidamist äratada. Sagedasti jäädi tänavale 
seisma ja jälgiti ta suurt kuube ja puukingi.

Ta meeldis naistele, ja need tõid ta juurde võid, 
liha ja saia, mis ta aga heldel käel laiali jagas. Ja nai
sed pidid leppima ta alandliku kõne ja pilguga.

Ta oli saanud suure usu jumalasse, iga kivi oli juma
lus, iga puukasv ta eneseavaldus, iga õnnetus ta karis
tus. Kahe käega võttis ta kõigi nende ümbert kinni ja 
armastas neid. Kuid oma alanduses tekkis ta sisemuses 
mingi kahtlus. Uhkusetunne näis kerkivat, mida oli 
raske võita.

Ta seisatas nüüd tihedamini peegli ees, tundis rõõmu 
haavamistest ja õnne, kui teda kividega loobiti. Päeva 
ülevaade tõi talle õhtul rõõmu ja õnne.

Ühel septembriõhtul, tulles palvemajast ja minnes 
ärklituppa, kohtas ta vastasolevasse korterisse kolivat 
noort naist. See oli eriti ilus — nägu puudris ja värvis. 
Kuna voorimees ei saanud asju üles viia, pakkus Too
mas end oma alanduses abiks. Pilk, millega naine ta 
otsa vaatas, kui ta asju tuppa tõi, pani ta värisema, ja 
mõte, mis oli olnud jumalas, peatus nüüd naise keha- 
liikmeil. Voodisse heites katsus ta seda mõtet maha 
suruda, kuid see kerkis uuesti esile ja segas unerahu.

See oli uus ja imelik, võõras ja ligitõmbav. Välja 
astudes seisatas ta alati naabrinna ukse ees, kuulatas 
ja astus siis edasi. Tuli mingisugune uus aim hinge.
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Jutluse ajal kogeles ta sagedasti, mida temaga kunagi 
ennem ei juhtunud. Ja siis ruttas ta suurte sammudega 
kodu poole, lootes kohata naist. Ta jättis oma usuasjad 
hooletusse, sattus apaatiasse ja hakkas unistama.

Kord hilja õhtul koju jõudes leidis ta naise värava 
ees ootamas. Terav pilk, mis ta peale heideti, pani väri
sema sisemuse, ja ta sulges silmad.

«Kardate mind?» küsis naine. «Ei... ja . . .» vastas 
ta aralt. Siis esines naine ettepanekuga, et ta aitaks 
teda toa tapetseerimise juures.

Seltsis töötades sai ta teada, et naise nimi on Tea, ja 
ka seda, millega ta enesele ülalpidamist teenib. Sai 
teada, et tal olnud juba neljateistkümne aastaselt laps. 
Isa olnud tal müürsepp ja elukommetelt vali, emal 
olnud peale oma mehe veel palju teisi. See elu meel
dinud ka temale.

Kord olnud ta kellegi suure härra armuke. See olnud 
kõige ilusam aeg ta elus. Mõtelnud, ehk kosib tema, kuid 
siis tulnud krahh, ja mees lasknud kuuli pähe. Siis 
läinud tee allamäge ja nüüd pidavat ta kõiksugu jäti
seid vastu võtma. Ta saatis oma jutte roppude liigu
tustega, sõimuga mõne öise külalise aadressil.

Tooma tegevuse vandus ta maapõhja. Soovitas ini
mestele vähem leiba, rohkem piitsa; närude pärast 
polevat tarvis kannatada.

Kui Toomas talt küsis, kas ta tunneb Kristuse elu
lugu, seletas ta, et koolis natuke õppinud, aga asi olnud 
igav ja ta olevat piibliloolehed ära suitsetanud.

Kui Toomas talle Kristuse kannatuse lugu jutustas, 
nuttis ta härdalt ja sõimas inimesi. «Selliste sigade 
pärast surma minna? . . . Lihunikud! Piitsa oleks ta 
pidanud neile andma, ega mitte ristile minema.» Peale 
seda, kui ta oli näinud Kristuse pilti, kes oli tema arva
tes piltilus inimene ja keda ta väga armastas, lõikas 
ta kõik Kristuse pildid piibliloost välja ja pani albumi.

«Niisuguse armukese otsin ma enesele!» ütles ta.
Kui Toomas soovitas tal oma ametit maha jätta, nae

ris ta jõledalt. «Ja mis ma siis tegema hakkan? Tööd 
ma ei jäksa ega taha teha, surra on ka veel vara.»

Peale selle asus temas veel unistus, et keegi võtab 
ta endale naiseks ja ta saab lapsed, keda nii väga 
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armastas. See mõte tungis nagu kustki alateadvuse 
sügavusest esile.

Uhel õhtul tuli Toomas tema juurde, et teda palve- 
majja kutsuda. Kuid julgus puudus, ja ta rääkis nai
sele nii palju rumalusi, et see viimaks ütles:

«Mis sa lobised! Ütle parem, mis sa tahad saada. 
Näost on juba näha, mis mõtted sul on.»

Veel rohkem kohmetus Toomas, häbenes, ütles siis 
peaaegu kuulmatult:

«Tule minuga kaasa — palvemajja.»
Naine vaatas talle tükk aega otsa ja küsis siis: «Mis

jaoks? Mis ma seal tegema hakkan?»
«Niisama, kuulame jutlust, laulu.»
«Kas nad hästi laulavad?»
«Ei tea kui hästi, kuid siiski...»
«Ei, see on tõepoolest imelik, mind sinna kutsuda. 

Mis ma seal teen? Mul hakkab ju igav... Mine juba 
üksi...»

«Muidugi, kui sa ei taha,» kogeles Toomas.
«Mis seal nüüd tahta, aga ma ei oska seal ikka midagi 

teha, ja kuulata seda, mis teine räägib, see on minu 
jaoks naljakas. Mina paluda ei mõista. Peale selle tuleb 
minu juurde keegi.»

«Ah nii,» ütles Toomas ja astus toast välja.
Seal seisatas ta hetke ja astus siis mõttes edasi.
Miski kiskus teda tagasi, miski, millest ta aru ei 

saanud, mis see oli.
Siis vihastas ta äkki ja pomises: «Ei taha, ei taha . . . 

Muidugi, täna tuleb ta juurde keegi — sellepärast ei 
taha.»

Ja temas tõusis äkiline viha, mitte niipalju naise 
kui selle teise vastu, kes tulema pidi. Hea oleks näha, 
kes see on, mõtles ta tänaval käiku aeglustades. Siis 
läks ta tükk maad kodu poole tagasi, kuid peatus 
järsku: Aga mis see minusse puutub, kes seal käib! — 
ja pöördus uuesti palvemaja poole, mitu korda seisa
tades ja jälle edasi minnes.

Kuid palvemajas istus ta unistajana, mõte oli rända
mas kuskil mujal, ning ta soovis, et jutlus rutem 
lõpeks.

Viimaks ei pidanud ta enam vastu, üleni kahvatuna 
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tõusis ta istmelt ja ruttas välja. Seal seisatas ta hetke 
ja pühkis otsaesiselt higi. Kui lõpmata raske oli see 
täna, ta tundis, nagu oleks see halli habemega rauk, 
kes talle otsa vaatas, temast läbi näinud ja teda pil
kava vaatega saatnud. Ära, ära siit! .. .

Ja ta liikus kiiresti mööda tänavaid, aeg-ajalt ümber 
vaadates, iga väiksema kui kahina juures ehmudes. Ta 
käimine muutus viimaks jooksuks, ta rebis oma kuue
hõlmad eest lahti, higi tuli ta otsaesisele. Viimaks pää
ses ta majja, ruttas sisse ja jäi koridori seisatama, ter
vest kehast värisedes. Järsku ei mõistnud ta, miks oli 
tulnud koju. Nii palju kui ta ka oma mälu pingutas, 
ei tulnud see siiski meelde.

Ta tahtis tagasi minna, kuid siis kuulis ta naeru ja 
jäi hinge kinni pidades kuulatama. Siis ruttas tasahilju 
trepist üles ja .peatus Tea ukse taga. Kuid nagu oleks 
teda oodatud, tõmbas keegi ukse lahti, tugev kogu 
ilmus uksele ja jäme bassihääl põrutas:

«Kes siin on? Äraneetud, kes siin luurab? Mis nuus
kur siin ukse taga kuulab? — Aa... kuradi saatan!»

Mees haaras Tooma kaelusest tugeva käega kinni ja 
raputas teda ägedalt, kuni Tea kriiskava häälega vahele 
jõudis:

«Jäta järele, see on prohvet!»
«Ma näitan sulle prohvetit!» ütles bassihäälega mees. 

«Teame, mis prohvetid need on. Mispärast ma sulle 
maksan?»

«Idioot!» karjus Tea. «Tapad teise viimaks ära! Lase 
lahti!» Ja terava raamatu äärega virutas ta noormehe 
käe pihta, kes Tooma vandudes vabastas.

«Sa oled ta ära kägistanud, lojus!» sõimas Tea.
«Seda oleks talle tarvis!»

■ «Ise võid kaduda! On’s mul sind vaja!» vihastas äkki 
Tea. Ta jättis Tooma voodile toibuma, tõmbas ukse 
uuesti lahti ja karjus hüsteeriliselt: «Välja, välja kasi!»

«Hea küll, hea küll, ära karju! Tule tuppa, ära karju 
üle terve koja!»

«Ei ole sinu asi!» Ja minnes teise rahustavatest sõna
dest hulluks, tiris ta mehe poolvägisi toast välja.

«Tapan ära!» karjus mees. «Tapan sinu ja selle mehe 
seal!»
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Kuid ta tõugati koridori, kus ta sõimama, paluma ja 
lõhkuma hakkas, kuna uks ta järel lukku keerati.

«Noormees tahab välja?» küsis talt järsku nagu maa 
alt välja karanud vanamees, särgiväel, paljad saapad 
jalas.

«Kes kurat sa oled?»
«Mina olen kojamees. Minu käes on väravavõti... 

Lasen teid välja.»
«Kes tahab välja? Kes? .. . Tahan tagasi sinna, kuhu 

see lirva selle mehega jäi.»
Kojamees, kes võõrast ennem ähmaselt oli silmitse

nud, läks lahkemaks: «Täiesti õige — lirva! Inimesi 
käib maadami juures palju.»

«See pole sinu asi, kas aus inimene või lirva! Kurat 
võtaks, ma tahan sinna tagasi, kuhu see mees jäi!»

«Imelikud inimesed,» lausus kojamees, vaatas kor
raks noormehe otsa ja läks siis mühisedes minema.

Noormees põrutas, kuni talle viimaks avati.
«Lurjus,- tule tuppa,» ütles Tea, kelle viha oli möö

dunud.
Toomas istus voodi serval ja vaatas kartlikult noor

meest, kuna Tea laua taha istus, Tooma poole pöördus 
ja ütles: «Jegor on hea poiss, aga natuke äkiline — loll 
on ta kah. Arusaamist on tal niisama palju kui koja
mehel.»

Mispeale Jegor ainult midagi mõmises, mis teistele 
ega talle eneselegi arusaadav polnud.

«Aga Toomas on siiski meist kõigist parem, meie 
oleme tema kõrval patuhunnikud. Vahest armastan 
sind, Toomas. Sa oled imelik, armastad jumalat ja ei 
põlga ka mind.»

«Kurat, kes sind siis ei austa?» pomises noormees. 
«Kas mina seda ei tee? Ah?»

«Sa ostad mind nagu kaupa ega armasta,» sõnas 
Tea, jälle vihaseks minnes. «Et teid kõiki vanakurat 
võtaks! Kõigile ole imeda. Ja sealjuures ihnuskaelad. 
Käib mul siin üks vanamees, tingib kui pöörane. Kui 
raha annab, siis käed värisevad. Ja kurdab: «Ära mind 
jumala pärast tänaval tereta, ära tee, et tunned 
mind!» — Lõbu mul iga jätist teretada.»

Ta hakkas köhima. Kuna ta ühe käega viinaklaasi 
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läkastades lauale asetas, hoidis ta teisega rinnast 
kinni. Siis jäi ta laua najale tukkuma.

Toomas ja Jegor vaatasid teineteisele otsa. Siis tõu
sis Jegor, astus "Tooma juurde ja kutsus ta eeskotta.

«Te olete, ma ei salga, väga hea inimene, aga kas 
te siis aru ei saa, et ma talle maksan ja et te sealt 
välja peate tulema!» ütles ta Toomale vihaselt, astus 
siis tuppa ja lõi ukse enda järel paukudes kinni.

«Kas siis prohvet’ visati välja?» naeris kojamees, kes 
särgiväel ukse peal seisis.

Öö oli hirmus. Esimene kevadvihm tuli kohutavana. 
Juba õhtul ülesajanud pilv mängis kauguses välku
dega. Aeg-ajalt kostis kauge mürin, mis tundus, nagu 
oleks maa all sõidetud, kadus siis pikkamisi ja ilmus 
uuesti valjemalt, ähvardavamalt. Välgu sinakad löögid 
lõhestasid ööd, mis oli pime ja umbne. Keset surma
vaikust jooksis äkki tuulehoog läbi linna, peksis katu
seid, murdis puid, loopis uksi.. . ja kadus siis jälle 
äkki.

Kesköö paiku jõudis kõuepilv linna kohale.
Ja siis uppus kõik ühte suurde kaosesse. Minut minuti 

järel lõhestas välgulöök pilkast pimedust, helendas 
aknaklaasidel ja kärgatas. Tundus, nagu oleks keegi 
vägevalt kärkinud ja süüdistanud.

Ja siis tuli vihm, kohutavana, hirmsana. Rägisedes 
peksis ta aknaid, katuseid, kohises raagus puis, tele- 
graafitraatides.

Hirmus oli see öö Toomale. See siga, see siga, sosis
tas ta Jegori peale mõeldes. Inimesed on loomad; miski 
ei tee neid jumala sarnaseks. See kõik on eksitus! Ini
mene on kuradist, mitte jumalast! . ..

Aga tema armastas Tead. Kuidas ta võis teda väsi
matult, lõpmatult vaadata. Kuidas ta värises, kui Tea 
tuli uue võõraga. Neile polnud miski püha. Neile 
kuradi võrdkujudele .. .

Kui hommik oli jälle tulnud ja kevadpäike kiiri 
ärklituppa saatis, tõusis Toomas ning avas akna. Tae
vas oli selge. Hommikuses heledas sinas liikus valge 
pilv, aetud kergest tuulest. Puud ja maa lõhnasid. Kus
kil laulis varajane lind. Maja nurga tagant kostis vank- 
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rite kolinat. Maa oli veel märg ja auras. Päike tõusis 
ja kuldas pisaraist säravaid puid. Kõik see oli nii ilus. 
See äratas Toomas jälle rõõmu ning valu.

Ah, kuidas ta oleks tahtnud nüüd nutta — nutta, 
siis tõusta ja kõige oma südamevaluga minna, kõik ini
mesed oma kaisutusse matta ning neid armastada — 
armastada nii, nagu armastab neid See seal üleval! Ja 
ta huuled pomisesid kiituselaulu.

Võib-olla ei ole ta mitte kutsutud, et kõiki päästa, 
võib-olla et ta ainult ühe jaoks siia maailma on saade
tud? Hea, siis teostab ta sellegi, mis temale on mää
ratud.

Ta läks ja koputas tasa Tea uksele.
«Sina?» imestas see ta varajast tulekut, kammides 

peegli ees oma sassis juukseid.
Ta vaikis. Ta ei mõistnud kõnelda. Ta mõistis ainult 

vaadata. Sel silmapilgul polnud ta midagi, - kuna Tea 
oli kõik. Siis hakkas ta kõnelema. Rääkis kastest, mis 
toidab maad ja kustutab lille janu. Rääkis koidust, 
mis on puhtam päeva loojangust. Rääkis inimestest, 
kes kannatavad, elavad ilma lootuseta, ilma päikeseta, 
teadmata, et nende saatus on ette määratud ja nad ela
vad, nagu See seal tahab. Ja siis rääkis ta, et ta Tead 
armastab. Rääkis seda tasa ja alandlikult, kuna Tea 
talle imestavate silmadega otsa vaatas. Kõneles, et ta 
arvanud, et jumal teda kõigi päästjaks on määranud, 
kuid ta tunneb, et on eksinud ja et ta ainult ühe pärast 
maailma on saadetud. «Ma tahan sind, Tea, sa pead 
tulema minuga, põllul tahan ma rakkus käsi tööd teha. 
Tule, ja me mõlemad läheme vastu hommikule. Armas
tan sind!»

Ta tundis enese nii nõrga olevat, et vajus toolile, 
silmad pööratud Tea poole, kes vahtis põrandale.

Siis vaatas Tea Tooma otsa ja hakkas naerma. See 
mõte näis talle nii naljakana, et ta naeru lõpetades 
seda veel kõvemini alustas.

«Mind — libu tahad sina? Sa oled nähtavasti mõis
tuse kaotanud. Mis ma sinuga peale hakkan?» Ja Tea 
naeris veel ägedamalt.

Seda ei võinud ta kannatada. Ta muutus näost val
geks. Ta tundis, nagu oleks maa ta jalge alt kadunud.
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Ta kobas kätega nägu, mis oli üleni märg. Ta kõri nöö
ris õhupuudus.

Seda kõike nägi Tea. Nagu rumal vaatas ta Toomast, 
mitte midagi mõistes. Siis hüppas ta hüsteerilise nutu 
ja kisaga üles, tormas Tooma juurde ja võttis ta oma 
käte vahele nagu lapse.

«Mis ma tegin, mis ma ometi tegin?» hüüdis ta Too
mast muljudes, suudeldes, teda oma rinna vastu suru
des. «Tõuse üles, ära ole nii kahvatu, ma hakkan sind 
kartma.» Ta laskis Tooma lahti ja rabeles mööda tuba.

«Sa oled rumal, rumal oled sa!» karjus ta uuesti. 
«Kuhu tahad sa minuga minna — lirvaga?» Siis jook
sis ta ukse juurde ja lükkas selle täie jõuga lahti. «Saa
tanad, kuulavad iga- sõna pealt, mis sa räägid!» Siis 
tuli ta uuesti, istus Tooma vastu ja rääkis rahulikult:

«Mõista, mõista, mõista! . . . sa ei või seda, sa ei või 
seda — sa ei ole terve! Mis tahad sa minuga peale 
hakata? Kuhu mind panna? Tead sa, et ma puuriski 
ei seisa? Homme, tunahomme olen ma su juures, siis 
lendan minema. Niisugune olen mina. Ma armastan 
sind, sa oled nii hea. Nii head inimest kui sina, pole 
ma veel iialgi näinud. Aga ma ei või.. . Ja sinagi ei 
või... Pärast saad sa sest aru.» Ta jooksis mööda tuba, 
pildus asju ja raputas Toomast.

Tema aga istus seal nagu kivi. Mis see oli? Miks oli 
ta ilma sündinud? Ta rinnus kees valu ja tegi ta pea 
uimaseks. Kui hea oleks nüüd uinuda ja unustada. Siis 
tõusis ta ja vankus toast välja.

«Kuhu sa lähed? ... Ole siin! ... Istu, ära mine! Sa 
pead siin olema. Ma armastan sind. Sa pead mu juures 
olema.»

Aga ta lükkas Tea kõrvale ja läks oma tuppa. Päike 
oli juba kõrgel ja sellest tungis tuppa soojust, valgus 
mängles põrandal ja seintel. Valust aetuna langes ta 
põlvili ja hakkas nutma. Ta kuulis, kuidas ukse taga 
kolistati ja sisselaskmist nõuti. Ta kuulis, kuidas vastu 
seina virutati ning Tea kähisev hääl palus:

«Ära nuta.. . Ma ei taha, et sa nutad ... Lase mind 
sisse, lase mind kohe sisse!»

Aga ta ei vastanud.
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Esimene kevadpäev hakkas lõpule jõudma. Päeval 
sulanud muda tõmbus jälle kõvaks ja ojakestele tekkis 
õhukene kirme, mille all vulises vesi. Seal, kus taevas 
ja maa kokku puutusid, põles lääs tuhandes tules, kes
kel veripunane ratas nagu suur sepaääs. Aga kõrgemal 
õhetas taevas roosas, punases ja sinises, tõmbudes järk
järgult tumedamaks, kuni ilmusid esimesed värisevad 
tähed. Õhk oli puhas ja selge ning kaugusest kandusid 
rõõmsad hääled.

Sel õhtul astus Toomas jälle vana teed, mida ta 
ennemini nii sagedasti oli tallanud. Jälle vedas teda 
miski sinna. Oli see meeleheide või valu, seda ei mõist
nud ta isegi. Miski aga möllas ta sisemuses ja põletas 
nagu tuli. ■

Ta kuulis, kuidas teda hõigati. Siis kuulis ta enese 
taga kiireid samme, kellegi hingeldamist ja häält:

«Kuhu sa jooksed?... Kannata!» Ja siis võeti ta 
käest kinni. «Miks sa mind sisse ei lasknud, mis sa 
tegid terve päeva toas?»

See oli Tea. Ta seisis keset tänavat ja hoidis teda 
käsist. Ta silmad hiilgasid ja ta suu lõhnas. Ta oli 
joobnud. I

«Mispärast sa mind sisse ei lasknud? Ma armastan 
ju ainult sind.» Ja ta haaras Toomast kinni, muljus 
teda, nuttis ja vandus, kuna Toomas seisis puuna. 
«Räägi! Ütle üks sõna. Ära ole vait, sest siis ma löön 
sind. Mispärast sa ei vasta? Vihkad sa mind, siis ütle 
seda. Muidugi, teie kõik vihkate mind — libu. Ainult 
kui teil mind tarvis on, siis võtate nagu asja. Ja sina 
kah! Jumal, mis ma sulle teinud olen, et sa mind vih
kad?» Ja ta istus nuttes trotuaari äärele. «Minge kõik 
kus kurat!»

Toomas seisis tummana. Ta ei saanud millestki aru. 
Mis see oli?

«Kuhu sa lähed?» hüüdis Tea, kui ta liikuma hakkas.
«Palvemajja!»
«Siis tulen ma sinuga. Kohe!... Saad sa aru?...» 

Ta tõusis taarudes ja nad liikusid vastu tuledele, mis 
põlesid udus.

Ja nüüd, kui Toomas tundis, et Tea on ta kõrval, 
kadus see, mis ta rinnas oli pakitsenud, kuhugi imeli
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kult kaugele. Nüüd unustas ta jälle kõik. Ta kuulis 
ainult, kuidas Tea nuttes kogu aeg teda, inimesi ja oma 
vanemaid süüdistas, ta käest kinni võttes ja joobnud 
silmadega talle otsa vaadates.

Nad jäid vana, halvasti valgustatud ruumi tagumis
tele pinkidele istuma. Kantslis seisis mees ja kõneles* 
Selle pea oli hall ja ta pikk habe ulatus kantslini. Ta 
rääkis selgesti ja iga sõna kõvasti rõhutades. Ta pilk 
liikus vahetpidamata nagu saaki luurates. Põlev küünal 
ta ees värises ja vabises. Kui Toomas ta pilku oma 
näol tundis, hakkas ta süda lööma, kuna Tea ta kõrval 
sosistas:

«Mis see kurat meid vahib!»
Kuid juba ta tuli. Tema asemele astus naine. Selle 

hääl kriiskas ja piuksus. Ta kõneles ennast kantslile 
upitades ja nagu iga öeldud lause mõju jälgides.

Rauk lähenes vahepeal Toomale ja Teale.
«Vend,» ütles ta, «ma ei ole sind kaua näinud.»
Toomas ei vastanud. Tea tõusis ja hakkas minema 

ning Toomas astus talle mahalöödud silmil järele. Neid 
jälgis rauk, kes pani kojas käe Tooma õlale.

«Vend, sa kardad?» küsis ta tasa, Toomale otsa vaa
dates.

Toomas nikutas vaevalt pead.
«Mine, mine, vend, ja kui sa tunned raskust lamavat 

oma hingel, siis pööra siia tagasi. Ka teie, õde, minge 
ja pöörake tagasi, kui teie aeg on täis.»

Nad astusid välja, kuna rauk neid oma tuimade sil
madega jälgis, kuni nad kadusid; siis pöördus ta tagasi.

Nende ühiselu kestis ühe nädala. Siis läksid nad 
sinna, kuhu nende südamed olid igatsend. Üht kiskus 
igavene pimedus ja tundmatu saatus. Ta tundis enese 
mahajäetuna keset seda korrapärast elu — soojas toas 
aurava teemasina kõrval. Seal väljas oli pime, ent seal 
oli temale elu. Teist tõmbas enese poole poolpime kong, 
kus ta tundis enese kodus olevat. See kutsus teda juba 
noorpõlvest saadik. Ja ta läks jälle sinna, puruks kis
tuna maistest haavadest, ja andus omadele unistustele, 
mille teostamine ühe inimese juures juba oli äpar
dunud.
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Ühel õhtul, kui ta palvemajast tuli, kohtas ta Tead 
tänaval. Tea nägu oh üleni verine, tema juuksed rip
pusid lahtistena õlgadel. Poriga määritud riided tegid 
ta vastikuks ja eemaletõukavaks.

«Ah, sina kurat! ... Hea, et ma sind kohtasin. Need 
raiped lõid mu mõistuse segamini ja veristasid mu näo. 
Olete kõik ühesugused raisad!» karjus ta, vehkides 
Tooma nina all rusikatega.

Ta viis Tea oma tuppa, parandas ta haavu, ja see 
elas ta juures nädala, vaimult võõrana ja ilmelt alla
heitlikuna. Siis läks ta jälle ja miski ei suutnud teda 
pidada, ei Tooma palved ega palavikulised silmad.

«Sa oled hea, oled liiga hea, ma ei või sinuga elada. 
Sa oled mulle võõras.»

Ja ta läks jälle sinna, kust oli tulnud. See mõistis 
ainult võtta, ja kui andiski, siis ainult hullu- või vangi
maja ...

Siis hakkas miski Tooma hinges närima ja ta ei 
leidnud vastust ei pühakirjast ega kiriku müüride va
helt. See kasvas ja röövis talt ta rahu.

Kes oli tema, kust oli ta tulnud ja misjaoks? Kuid 
ta ei leidnud vastust. Siis läks ta surnuaiale, kus puh
kas ta ema, ja istus seal tundide kaupa. Aga seegi sealt 
alt ei vastanud. Sellele oli kõik olnud lihtne ja aru
saadav. Ta oli uskunud ja võtnud kõike loomulikuna, 
nii armastust kui ka kannatust, nii rõõmu kui ka valu, 
ning oli jõudnud sellega sinnamaale, kus usk krooni
takse rahuga. Ja selle usu oli ta pärandanud pojale. 
Aga see mõistis seda ainult niikaua kuni oli olnud üksi. 
Ent kui tuli Tea ja ta püüdis saavutada kompromissi, 
purunes kõik. Kõik, mis ta oli ehitanud, langes kor
raga kokku...

Veel kord kohtas ta Tead ... Oli jälle kevad. Esimene 
vihm oli maa puhtaks pesnud. Ja see hakkas kasva
tama kõike uut. Ööd tulid heledad ja soojad; tähemüri- 
aadid särasid ja heitsid ähmast valgust. Maa süda tuk
sus kiiremini, päevad pikenesid, inimesed läksid rõõm
samaks.

Ta kohtas teda tänaval. Tea järgnes kellelegi, kuid 
ei jõudnud järele ja jäi Toomast nähes seisma.
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«Sina, ah, sina? Kuuled sa, vii see kiri selle aadressi 
järgi ära.»

Kuid sel hetkel tuli neile vastu keegi noormees, Tea 
vaatas talle otsa ja naeratas, aga sai vastuseks põlas
tava pilgu.

Ja ta seletas kurvalt: «Ma armastan seda poissi, 
aga ... ta ei tee minust välja ... Tal on ka õigus... 
Ma olen nüüd nii lahjaks jäänud ja keegi ei taha 
mind .. . Näe, mu rõivad hakkavad otsa saama. Ma ise 
kohin verd. Kahju on, ma armastan teda nii väga. — 
Kuidas sina nüüd elad? Ma tulen sind vaatama.»

Aga ta ei tulnud ...
Ühel õhtul viskas majaperemees ta välja. Ta oli kaua 

üüri maksmata jätnud ja nüüd pidi ta minema kus 
kurat. Aga ta ei läinud kaugele. Ta sõimas ja vandus 
majaperemeest. Siis hakkas ta suust äkki verd jooksma. 
Ta surus käe kramplikult rinnale ja kukkus õue 
porri. Sealt viisid teised ta ära. Paar päeva hiljem viidi 
ta hööveldamata kastis sinna, kuhu ta oma rasketel 
silmapilkudel oli igatsenud ja kuhu me kõik igatseme, 
kui meie keha ja vaim hakkab väsima. Puusärgi taga 
oli ainsaks saatjaks Toomas.

Ta ei saanud enam kunagi terveks. See oli puusepa 
poja mõistusele liig. Ta oli harjunud uskuma, aga nüüd 
lõppes usk, mis teda oli aidanud. Toed puudusid. Pii
bel ja prohvetid ei andnud seda. Maine arm ei leidnud 
armu jumala ees ja pidi purunema. Siis hakkas ta 
Teda vihkama. Põletas raamatud, mõnitas ja kutsus 
välja seda, kellesse seni oli uskunud. Aga see ei kuul
nud ta kutset.

Ühel õhtul hüppas ta palvemaja kantslisse ja heitis 
rusikas käsi viibutades rõvedaid süüdistusi jumalale. 
Ta oli ära nälginud. Ta pikk keha sarnanes luukerega, 
mille ümber ripnesid lohmakad riided. Silmad sügavais 
koopais põlesid kardetavas tules. Ta vehkis kantsli ko
hal käsi, ja õudne judin jooksis läbi inimeste. Nii seisis 
ta seal, ära tõugatud jumalast, võõraks jäänud inimes
tele, ja loopis suust teotavaid sõnu, huuled verises va
hus. Suure vaevaga toodi ta sealt ära ja aeti minema. 
Käed rusikas, jooksis ta mööda tänavaid.
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. Kord, kui ta kepi najale toetudes prohvetina läbi 
linna rändas ja ta ümber naerev inimmurd kogunes, 
kutsus ta seda mässule ülekohtuse jumala vastu. Kuid 
teda naerdi, loobiti kividega ja tiriti viletsast kuuest.

Siis tumenes seegi mõistusekübe. Saabus päästjana 
igavene öö, mis vabastas ta mõtlemisest ning jumalast.

[1926]

2 Pihtide vahel



Tema patud

Pühas ristimises oli antud talle nimeks Elisabeth, 
aga inimesed kutsusid teda lonkuriks. Teda oleks või
nud nimetada nägusaks, kui mitte kaares, kõver jalg 
poleks rikkunud head üldmuljet. Nägu piirasid valk
jad, kukla taha seotud juuksepuhmad, üles juhitud nina 
näitas suuri roosasid sõõrmeid, kuna silmad kõrgete 
kulmude all olid pruunid ja suured.

Vanemate armastus tema vastu oli äärmiselt väike. 
Nad sallisid teda kui olevust, kelle olemises nad ise 
süüdi. See paratamatus rõhus neid sageli nii, et nad 
hakkasid teda vihkama ja põlgama. See oli põhjuseks 
isa ja ema vahelistele etteheidetele, mis harilikult are
nesid riiuks. Terve perekonna mustus toodi siis päeva
valgele. Leiti üksteise nõrku külgi, vannuti ühiselu. 
Ja leppides valati sappi ja viha lapse peale.

Kuna ta ei näidanud erilist elavust ega algatusvõi
met, otsustas isa teda mitte vaevata kooliskäimisega. 
Nad panid ta üheksa-aastaselt pesutriikija juurde tööle. 
Hommikul kella kuuest õhtul kella kaheksani press
rauda käes pidades õppis ta kuulama etteheiteid, mille 
piirkond ulatus nüüd vanematekodust välja. Need ala
lised nokkimised ja etteheited surmasid temas igasu
guse iseseisvuse. Ta sarnanes koeraga, keda nälg ajab 
inimeste juurde, aga jalahoobid jälle eemale hirmu
tavad.

Nii oli ta vanematele ainult laupäevaõhtuti teretul
nud, kui ta pöördus koju palgaga. Siis kiitis isa tütart, 
rääkis proletariaadi laste kannatustest, verejanulistest 
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kodanlastest ja lohutas, et ajad varsti muutuvad. Möö
dus aga päev ja lõppes raha, sai tütar tunda endist.

Heameelel viksis ta vendade saapaid, pesi õdede ja 
vanemate pesu, parandas nende riideid. Tohtis selle 
tõttu minna laupäevaõhtuti kinno, et rõõmustada pil
tide õnnelikkude lõppude üle.

Kuna ta pakkus igaühele abi, õpetas üks halvatu, 
keda ta vabal ajal vankriga veeretas, talle lugemist. 
Hakatuses tundus see metshobuse taltsutamisena, kuid 
siis pääsesid tähed halli ajumassi ja moodustasid lau
seid, mõisteid. Esimene raamat, mida ta veeris, oli pii
bel. See raamat süvendas veelgi enam teadvust, et ta 
kuulub äratõugatute ja põlatute lüki.

Kui ta sai üksteistkümmend aastat vanaks, andsid 
vanemad ta sakstele toatüdrukuks. Ta pidi vara hom
mikul unerähmased silmad selleks avama, et neid õhtul 
hilja sulgeda. Maailm muutus neljaks seinaks. Päev 
oli töö, öö — uni, õhtud ja hommikud vaheajad, mil 
tuli vastu võtta peremehe tõekspidamisi: et eraoman
dus on puutumatu ja püha, et teenijad ei tohi rohkem 
süüa, kui peremees ette näeb, ja et lapsed on selle 
jaoks, et kiusata teenijaid ja teha nende elu võimali
kult pidulikuks.

Need jutlused sisendasid ühelt poolt suurt lugupida
mist võõra varanduse vastu, mida ta hoidis rohkem kui 
oma elu, teiselt poolt äratasid imeliku igatsuse õigluse 
järele, mis tema arvates ometi kuskil pidi peituma. 
Kuid seni näis see olevat ainult abstraktne mõiste, mida 
kompamisega ei saa tõestada.

Sageli ilmus silmapürile isa ja nõudis raha. Selle 
puudumisel ähvardas tütart, sõimas sakste kintsukaa- 
pijaks, proletariaadi äraandjaks. Ema saatis ta juurde 
vähemad vennad ja õed, kes tahtsid süüa.

Ühel kevadel, ja see oli kevad, mil ta sai seitseteist
kümmend aastat vanaks, kinkis perenaine talle vana 
pesu ja moestläinud riideid. Kink täitis teda hardusega. 
Kui ta leidis kümne kleidi hulgast ühe, mis talle sobis, 
oli ta õnn täielik. Ta parandas ja pressis seda, käis sel
lega suveõhtut! puiesteel, et näha armastajapaare.

Õhtuti jalutamast tulles tutvus ta seltskonna arva
musega. Kui ta läks üle õue, sõimasid pesunaise ja 
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kojamehe pojad teda häbematul kombel. Mõlemad 
jõmpsikad said kiituse osaliseks, ja kojamees viskas 
oma troonipärijale viis marka, mida see püüdis kui 
hästi taltsutatud ahv.

Siis tuli noorusarmastus. See oli kõverate jalgadega 
sõdur. Tal oli rumal nägu ja teravad hambad. Ta kan
dis kõrgeid, alati haisvaid veesaapaid. Ta tätoveeritud 
käsivarrel oli kujutatud naine ja luik.

Ta armastas rääkida seltskonnast, mida kujutles 
suure lauana, mis kaetud piduroogade ja õuntega. Rää
kis saapamäärdest «Evolist», mille vabrikus oli olnud 
õpipoisiks, ja oma veltveeblist, kes teda joobnud ole
kus lärmitsemise eest kartserisse toimetanud.

Vaatas Elisabethi peale ülevalt alla, andis mõista, 
et see mitte esimene ei ole, heitis ette tema puudust. 
«Häbi on mul sinuga käia, oled lonkur ja igaüks põl
gab sind.»

Tüdruk oli tänulik. Nagu koer, keda piitsaga lüüakse 
ja hiljem juurde meelitatakse, käis ta sõduri järel. Vaa
tas mehe kui ausamba peale, kuulas selle jutustusi, 
nuttis sageli valust ja armukadedusest. ■

See kõik äratas rahulolematust maailma ebaõiglase 
korra vastu. Heitis enesest osa alandust ja orjameel- 
sust. Varastas peremehe keldrist viina, köögist toitu 
ja viis need armsamale, kes esines järjest suuremate 
nõudmistega.

Siis tabas teda varguselt peremehe poeg. See oli 
seitseteistkümmend aastat vana. Tiris tüdruku oma 
tuppa, sundis istuma, toetus lauale ja maalis elavas ja 
värvirikkas kõnes politseid, vangimaja, häbi, millega 
tuleb teha tegemist.

Kui tüdruk puhkes nutma ja heitus põlvili, seletas 
po;ss sosinal, et teab abinõu pääsemiseks. Tüdruku sil
mad suurenesid hiilgavaiks tähtedeks ja huuled pesid 
poisi kätt. «Ma ei räägi, ei räägi kellelegi,» pomises 
poiss, «aga. . . aga . ..» — tal oli häbi tüdrukule silma 
vaadata — «sa pead mu juurde tulema — minu sängi. 
Saad sa aru?»

Miks ta aru ei saanud. Tõusis, nagu oleks teda piit
saga löödud. Vingerdas ussina. Karjus: «Ei, tuhat korda 
ei, ennem lähen vangimajja! Mis ütleks mu peigmees!»
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Aga poiss ei andnud rahu. Haaras kahe käega neiu 
ümbert kinni, sosistas kihvtiseid ja õnnetuid sõnu. Pu
nus ämblikuna võrku, ja kärbes jäi siplema.

Terasest käed tõmbasid ahela koomale. Sõrmed sori
sid kleidinööpe, hingetult nagu raske koorma all lõõt
susid kopsud. «Ei sa minu käest pääse, ei pääse,» sosis
tas suu. «Alati olen kui koer sind jälginud. Õhtuti olen 
läbi lukuaugu imetlenud su rindu ja keha ja olen nut
nud, saad aru, armastusest olen nutnud. — Pääsed 
vangimajast, politsei käest, oled alati aus, võid veelgi 
varastada ja tõmmata — ega ma midagi näe. — Aga 
sa pead mulle kuuluma, mitte üksi täna, vaid ka edas
pidi!»

Ohver vaikis. Magus, senitundmatu värin jooksis 
soontes, kui poisijõmpsikas kobas ta rindu, neid suud
les ja hammustas. Käed läksid nagu iseenesest poisi 
kaela ümber.

Üks õhtu, üksainus õhtu näris südames ega andnud 
rahu. Ei julgenud vaadata silma armsamale, kes muu
tus päev-päevalt külmemaks ja tooremaks. Aga juba 
käis teiselt poolt peremehe poeg peale ajamas. Nõudis 
jõhkralt, lubas kaevata, lubas kõik inimestele teatavaks 
teha. Ja tüdruk pidi jälle langema.

Et pääseda kahtlustest, langes ta armastatule kaela. 
Kinkis kõik nooruse jõu ja mahlad. Väetas teda õrnade 
sõnade ja painduvate kätega. Aga need hakkasid kao
tama mõju. Juba tuli sõdur vastu, saadetud rammu
sast naisest, kes kõikus käe otsas kui pall. Armusõnad 
kadusid, kartis igavust, haigutas täiest kõrist ja püüdis 
vältida Elisabethi seltsi.

«Sa ei armasta mind, sa ei armasta mind!» sosistas 
tüdruk meeleheitel.

Jah, see olevat kurb küll, aga ta ei armastavat teda 
enam, ta ei saavat armastada. Elisabeth olevat vigane 
ja ta ei julgevat temaga kuhugi minna. Mis abielu sest 
tulevat? Eks maailmas ole küllalt mehi, võib Elisa- 
bethki õnnelikuks saada.

Ei hoolinud pisaraist, murtud südamest. Rääkis juba 
uuest armsamast, tema häist omadusist, ta suurest 
andumusest ja kirglikkusest. Irvitas naiste nõrkusi, 
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Elisabethi lootust ja usku abiellumiseks. Nad mõlemad 
olevat noored, kumbki ei kõlbavat abieluks, küll aga 
armastuseks.

Siis kogeles Elisabeth lapsest. Rääkis hirmust ja 
kahtlusest. Ent mehele ei mõjunud miski. «Kui on — 
hea, ei ole — veel parem!» )

Jumalagajätmisel käskis tulevasele ilmakodanikule 
nimeks panna Taavet, kui see on poiss, vastasel korral 
Tilde. Lubas lõpuks ristsetelegi tulla ja aidata.

See hoop äratas tüdrukus alandliku meele. Ta luges 
end jumalast karistatuks, salgas uuesti ära enese, saja
tas uhkust ja iseteadvustunnet, mis oli tulnud ei 
tea kust.

Ühel päeval valitses härraste juures suur riid. Köögi- 
lävele ilmus lihav kogu, kes astumisel raskelt hingel
das. Mõõtis pealaest jalatallani tüdrukut, surmas pil
kudega.

«Ah sina olidki siis see, kes meie Arvidi ära eksitas? 
Ah sina?» Kogule ukselävel muutus rääkimine raskeks, 
nägu pildus lauseid ja mõni üksik liigutus täiendas neid 
punktide ja komadega.

«Või nii rikutud oled sa, et noori poisse ... meie Ar
vid sinuga ... lirva — kus su mõistus? Lonkur ja sant, 
taeva poolt karistatud juba enne sündimist, tuleb majja 
inimeste õnne rikkuma.»

«Õnn» ilmus lävele. See oli pikk peenike mees kar
kudel, mida kutsuti jalgadeks. Ta käed moodustasid 
polüübi jalgu, nägu sarnanes balsameeritud vaarao 
omaga, pisikesed ja rohelised silmad kukkusid kiirgava 
laternahelgina ülevalt alla.

Ta mõõtis «õnnetust» ja leidis, et poisil polnudki nii 
paha maitse. Lonkur, häh! — selle jaoks pigistatakse 
silm kinni.

«Õnnetu loom, mis saab mu pojast?» küsis inimene 
uuesti. Ta hääl oli alanenud ja terves kehas näis olevat 
sündinud reaktsioon. Nüüd sirutas ta käed pateetiliselt 
välja, pöördus näoga jumala poole ja laskis siis jälle 
käed alla risti langeda.

«Tule, vaata, tule! Vaata, kuidas su ohver nutab! Mis 
saab nüüd? Arvid, miks ei pannud sa vastu?»

Ohver nuttis tõepoolest. Õlad tõmblesid, värinad 
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jooksid käsi mööda ja suu sisistas: «Ma ei tea, ma ei 
tea mitte.».

Ema läks, võttis oma pisikese poja sülle. Näis, nagu 
tahaks ta teda uuesti kiigesse panna. Silitas poisi pead, 
kuivatas pisarad ja raksatas siis:

«Välja, välja minu majast! Mina, minu mees, me 
oleme alati korralikku abielu elanud. Meie lapsed on 
terved, ristitud ja käivad koolis. Neile antakse igal lau
päeval selga puhas pesu. — Nad on süütud ja puhtad. 
Välja!» .

Lonkur korjas asjad — neid oli vähe —, komberdas 
voorimehe järele. Õues vaatas talle järele paar poissi, 
kellest üks küsis:

«Mis sa arvad, Elias, kuhu see lonkur nüüd 
läheb?» — «Näh, ta aeti• Brunsvikkide juurest minema, 
sest ta oli Arvidi ära vägistanud.»

«Tõesti! Seda ma ei teadnud. Minu arvates võib 
ainult tüdrukuid vägistada.»

«Jah, seda arvasin mina ka, aga vigane Paul arvas, 
et seda tuleb ette ka meeste juures.»

«Aga mis sa arvad, miks ta kõht nii pungil on? Sööb 
ta palju?»

«Hohoo, ta saab nüüd lapse! Hoorapoja.»
«Või hoorapoja? Hea küll, aga katsume teda nüüd 

kividega tabada.»
Terve sadu kive lendas lonkurile järele; üks neist 

tabas jalga. Tüdruk haaras sellest kinni, hõõrus seda 
ja liikus edasi.

Nüüd ei jäänud tal muud teed kui pöörduda oma 
vanemate poole. See oli raske tee, ja jalad vedasid end 
ainult sundides edasi. Aga teist teed ei olnud.

Nagu hauast tõusnud kooljat — nii silmitses teda 
pere. Siis sadas küsimusterahet, ja põlevad silmad 
ootasid vastust. Ja tüdruk seletas, ainult totrale omase 
õiglusega. Üks pilt veeres teise järel, ja kui kõik oli 
lõppenud, nuttis ta nagu laps.

Terve pere taganes, nagu oleks pidalitõbine neid 
puudutanud. Vahiti üksteisele otsa. Ent kellelgi ei jät
kunud julgust ajada santi toast. Kui see häbi, see pere
konna häbi kaoks, kui ta enese uputaks või rongi alla 
heidaks, mõtles igaüks, siis oleksid nad rahul, siis ma- 
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taksid nad tema kas või omal kulul. Aga Elisabeth ei 
mõtelnudki sellele — seda nägid kõik.

Ta palus öömaja ja pisut raha. Mees ja naine vaata
sid teineteisele otsa. Ei, seda neil ei ole. Uskugu seda, 
jumal näeb, nad aitaksid, aga pole, millega seda teha. 
Mees tõi välja oma kukru ja raputas murelikult pead.

Hetk hiljem hakkasid nad ääri-veeri uurima. Kas see 
mees olevat rikas? Kas ei saaks talt raha — lapse kas- 
vatusraha? Selleks olevat Elisabethil täielik õigus.

Elisabeth vastas lihtsalt, et mees on sõdur. Ei taha 
tema midagi, oma last jaksab ta ka ise kasvatada. 
Ainult alguses kuluvat natuke. Seda öeldi nii kindlalt.

Nüüd purunes kõik. Nagu oleks välk löönud perre. 
Käed läksid rusikasse, suud pildusid sõimusõnu.

Seni olid nad veel lootnud, et ta on vähemalt rikas, 
aga nüüd . .. Terve pere kees. Ema ringutas käsi, pöör
dus jumala poole pikas ja ladusas kõnes, palus, et tütre 
häbi ei tuleks tema peale, kuigi tema on ta maailma 
muretsenud. Isa oli mehelikum: ta arvas kuradilt 
kõige rutem abi tulevat. Vend ajas käed tasku, vaatas 
tükk aega õde, purskas naerma, keeras kannapeal! 
ringi ja läks tennist mängima. Õde — see oli õrn ja 
habras nagu klaas — värises üleni ja kartis kohuta
valt. Ta silmitses oma kõhtu — kui see temalegi vii
maks külge ei hakka! Mis ütleks siis ohvitser, tema 
peigmees, kes mängib kaarte, lõunastab nooblis resto
ranis, lakub parimas kabarees, saab lõhnavaid kirju 
daamidelt! — Mis ütleks see? Pfui! Ta krimpsutas 
krohvitud nina, tõmbas huuled kokku ja lahkus keksi
val sammul, nagu haigemajast, mille lõhn matab hinge.

Sellega rauges müristamine. Mõlemad — mees ja 
naine — tõmbasid hinge, vaatasid teineteisele ‘otsa ja 
haletsesid. Siis tuli ema, haaras tütrel käest ja vedas 
ta kööki. Ta kaebas, et kannatavat jooksva all, tööd 
olevat vähe, kõik minevat tagurpidi. On raske eneselgi, 
veel raskem teda aidata. Aga nad tegevat seda siiski. 
Õhtul pimedas minevat nad ühe hea tuttava juurde. 
See hoolitsevat Elisabethi eest.

Elisabeth ootas. Nad läksid õhtul. Tuba sarnanes 
puusärgiga. Nurgas seisis kummut, hambad risti, ja 
irvitas luust lukuaukudega, lae keskele oli keeratud 
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konks. Aknad, lapitud vikerkaarevärviliste paberikildu- 
dega, viisid õue. Sealt nõrgus sisse nõrka õhtuvalgust.

Ema tutvustas talle võõrast olevust. See oli vana
tüdruk, ta oli unustanud rääkimise ja kaotanud näge
mise. Ta libises toas tasa ja saladuslikult nagu nahk
hiir.

Alguses Elisabeth kartis, aga vanakese näos oli nii 
palju südamlikkust, et ta kõik jutustas. See kuulas, 
ohkas, noogutas pead ja jäi siis magama.

See oli raske aeg, need üheksa kuud, mil ta tundis 
südame all kasvavat uut elu. Maailm kiratses vihas ja 
kättemaksus. Inimesed olid karmid ja tigedad. Nad 
vihkasid kõike, mis oli täis elujõudu, rõõmu ja värskust. 
Oldi hundid üksteise vastu, lõgistati hambaid ja kää- 
nati kaelu, armutult, ülekohtuselt.

See oli kurb aeg, ja Elisabeth elas kurba elu. Sageli 
ei saanud ta paari päeva jooksul süüa, sageli tappis töö 
ja nõudis viimase kui mahla. Aga see seal kasvas, sõi ja 
nõudis toitu. Ja sest võitlusest jäi järele koolja, kes elas 
ja hingitses, aetud hirmsast tahtest — elada oma lapsele.

Üheksa kuu järel saabus aeg. Siis kajas pimedas toas 
hommikust õhtuni värisema panev, luudeni ja süda
meni tungiv kisa. See näis tulevat nagu hauast. See 
pidi olema uue elu ja sünni kisa, rõõmus kui hommik, 
täis säravat õnne kui leeril aps.

Vanaeit liikus kui vaim. Elisabethi palve peale keetis 
ta vett ja valmistus saladuslikult pomisedes sünnituse 
vastu. Elisabeth kartis teda. Ta kartis kõigilt paha 
oma lapsele.

Kui ta lõpuks minestusest ärkas ja kedagi enda kõr
val ei tundnud, kajas ta suust kisa, metsikum kui see, 
mille all ta iga päev pidi kannatama. Aga siis tuli eit. 
Säravate silmadega ulatas ta emale puhtaks pestud 
lapse. Ta haaras Elisabethi käed ja surus neid kuumalt 
ning kogu jõuga. Elisabethi silmi tuli uni ja õnn, tundes 
poissi näljaselt rinda imevat.

Nagu on omane tugevale loomusele, kosus Elisabeth 
ruttu. Aga nüüd oli elu veelgi raskem. Väike tegi alati 
stseene, ei olnud eluga rahul, protesteeris jõurikkalt ja 
kriiskavalt. Ja tööd — seda polnud kuskil.
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Ta pöördus seltskonna poole. Käis Punases ja Sini
ses Ristis. Seal haletseti, vangutati pead ja kurdeti 
krediidipuuduse üle. Siis, aetuna ahastusest, pöördus ta 
«Mahajäetud Emade Kodusse». Oo, seal oldi vastutule- 
likum! Tungiti pisimate üksikasjadeni, oldi huvitatud 
igast sammust, lausest. Rõõmustati Elisabethi nurja
läinud käigu üle Punasesse ja Sinisesse Risti. Oldi 
huvitatud tema meelsusest. Saadeti ära lootusega, mis 
pidi kinnitama usku. Lubati saata abi, kui mitte täna, 
siis homme.

Ja jälle uskus ta olevat inimesed head ja enese 
halva. Oli valmis suudlema iga vastutulijat. Ta leidis 
neis igaühes pehme ja halastava joone. Maailm oli 
hea!

Aga päev sai nädalaks, nädal kuuks, ent abi ei tul
nud. Siis halastas keegi pudelipesija naine ja soovitas 
talle koha. Hommikust õhtuni tööd tehes kadus päev 
kui silmapilk ja poiss kasvas jõudsasti, tehes emale 
rõõmu.

Kuna sissetulek oli väike, otsustas ta poole elukorte
rist üürile anda. Lehes ilmunud kuulutuse peale jook
sid kohale mõned kõva kraega härrad, kuid nähes see
sugust hauda, lahkusid sõimates. Ta oli kaotamas loo
tust, kuni sai viimaks soovituse läbi üürniku.

See oli punaste juustega, elavate silmadega mees. 
Ta töötas kodus kirjutusmasinal, vabadel hetkedel voo
lis poisile mänguasju ja oli selle suurim sõber.

Ta kadus õhtu eel kodunt ja tuli tagasi aovalgel. Ta 
töö näis olevat saladuslik ja täis õudust. Seetõttu 
otsustas Elisabeth toime panna läbiotsimise tema asja
des. Saladuslikud raamatuvirnad ja paberid olid nagu 
õnnetusetoojad, ja ta lootis neilt lahendust.

Õhtul mehe ära minnes asus ta selle paberite kallale 
ja kahvatas, lugedes lambitule valgel ridu. Pikkamisi 
tegid ajud selgeks mehe isiku, ja see rõhus teda patuna. 
Kui ta silmitses veel masinal kirjutatud brošüüre, hak
kas ta värisema. Pidi haarama toolist, et mitte kuk
kuda. Ta teadis, keda varjab enese juures, kuid ühtlasi 
tundis, et langeb selle inimese lahkumisega uuesti vi
letsusse.

Ent lahendus pidi tulema. Ta värises enda ja oma 
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lapse elu pärast. Ta tahtis selt mehelt õiglust nõuda. 
Ja nii ootas ta aovalgeni, mil mees tuli. See oli hari
likust väsinum ja tahtis kohe voodisse heita. Elisabeth 
astus ta juurde, haaras tal käest kinni, vaatas näkku ja 
näitas raamatuvirnale. Terve ta olek oli üks küsimine. 
Mees ehmus pisut, ent kogus end varsti. Ta kuulas 
rahulikult Elisabethi kõnet ja tõusis selle lõppedes 
üles, astus Elisabethi juurde ning hüüdis:

«Ori! Või seesuguste heaks ohverdan ma end!» Ta 
tahtis kohe minna, ent Elisabeth pidas teda kinni.

Siis õpetas mees talle uut maailma. Seda oli kumma
line kuulda ja veel kummalisem uskuda. See, millest 
mees jutustas, pidi olema surm näljale ja viletsusele.

Nii õppis ta tundma raamatuid. Luges südame väri
sedes Bebelit ja Marxi. Palju jäi talle arusaamatuks, 
ent mis jäi arusaamatuks, selle uskus olevat saladus
liku jõu, mille mõistmiseni tema ei küüni. Ta õppis 
tundma, et peale piibli on veel raamatuid, kus aga juba 
inimesele õigust ja elamisvõimalust nõutakse. Ta andus 
täie kirega uue jumala teenimisele, tassis laiali bro- 
šüüre, korraldas kokkusaamisi. Ja kuigi sageli hirm 
läbistas südant, võitis ta selle ja töötas edasi.

Ta uskus tulevat oma tööst juba peatset lõikust, mis 
oleks andnud ta pojale kergema elu. Sageli kujutas 
poega ette suure väejuhina, kes viib kõik rõhutud 
võidule. Ja kui ta tüdimatult töötades ikka tagajärge 
ei näinud, asus hinge kahtlus ja pilgud küsisid mehelt 
nõu. Aga see naeris ta välja. Ta näitas, kui kaua on 
tehtud seesugust tööd asjatult, kui paljud on langenud 
nurinata. Tõi välja ajaloo, otsis talle leheküljed ja 
käskis lugeda.

Nüüd õppis Elisabeth tundma, et see töö, millest oli 
lootnud kõike, on väldanud aastaid tagajärjetult, ja et 
tema tegevus, tema eluaeg on sellele kõigele nagu tilk 
vett merre.

See kohutas teda. Lõi segamini kõik lootused. Veel 
oli ta kinni maiste murede ja kartuste küljes. Oli unis
tusi elu jaoks. Aga kui ta tahtis töötada selle jaoks, siis 
pidi kõik need maha matma. Ja see oli lõpmata piin: 
ta teadis, et abi ei tule, et ta pojast saab samasugune 
töömees, samasugune õnnetu nagu tema ja kõik teised.

21



Aga mees ei jätnud. Ta tagus rauda, kuni see oli veel 
tuline. Ta näitas tulevikku, ja silmad põlesid tal fanaa
tilises tules. Ta selgitas idee mõistet ja õpetas töötama 
selle heaks.

Raud paindus, kuni oli kuum. Mehe elavad sõnad, ta 
meeletu fanatism ja suur usk kiskusid Elisabethi 
kaasa. Aga nende mõju haihtus pea. Oma sisemuses lei
dis ta olevat mehel õiguse, kuid niipea kui mängu tuli 
poeg ja argipäeva-elu, laitis ta eneses kõike, mis oli 
sihitud võitluse alustamiseks, millest ta ei lootnud 
muud kui halba ja iseenda hävinemist.

Ta töötas ja aitas küll nüüdki meest, kuid sellel oli 
salajane tagamõte, mille avalikukstulemise pärast ta 
värises. Ta töötas, kuid nõudis töötasu, andus rasketele 
retkedele, et saada suuremat hulka raha. Ta lootis en
dale kõrvalt niipalju koguda, et võiks pühenduda mu
retult oma pojale ja õpetada talle seda, mida loodus 
temalt nõudis.

Neil päevil õppis mees teda armastama. See uskus 
leidnud olevat truu hinge ja käsilase. Nüüd lootis ta 
hävitada aastasadu kestnud ülekohtu ja eesõigused. 
Kudus võrku, seadis püüniseid ja unistas suurest ja 
tugevast võimust, millega oleks hea heita põrmu kõik 
need, kes elavad võõrast varast ja higist. Ta tagus hom
mikust õhtuni brošüüre, üleskutseid, pidas koosole
kuid, kardetavaid ja hädaohtlikke.

Ja võrk tihenes. See ei kärisenud kustki. Ohver, keda 
piirati, vaikis — ta magas. Aga sageli tundis mees, et 
selles vaikuses ja teda ümbritsevas rahus on kohuta
vat ja hirmsat jõudu, mis võib purustada kõik tema 
võrgud.

Aga ta raputas end süngeist mõtteist, nagu teeb koer, 
kes tuleb ujumast. Ta tegi viimaseid ettevalmistusi. 
Rääkis Elisabethile võidust, mis pidi olema jäädav, mis 
pidi muutma ümber ühiskonna: esimesed pidid jääma 
viimasteks.

Ja Elisabeth uskus. Mehe kõnes oli nii palju veendu
must, nii palju tahet võita, et see kõrvaldas viimase 
kahtluse. Ja see tulevane rahupüha näis olevat kindel.

Ta rääkis sellest poisile, kiigutades teda oma kätel, 
surus oma palge tema vastu ja jutustas uuest maa
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ilmast, kus ei ole häda ega viletsust, kus on alati kül
luses leiba ja kus kunagi ei ole tööpuudust.

Siis tuli sügis — pime, porine. Ja äkki hakkas võrk 
purunema. Päev-päevalt saabus hiiobisõnumeid. Siin 
langes ustav tööline, seal oli tulnud ilmsiks ülejooksik. 
Maapind kõikus. Mehe silmad olid punased ja põlesid 
meeleheites. Ta vandus Elisabethi, inimesi, külmi ja 
kaike inimesi, kes vaatavad rahulikult pealt, kui nende 
juhid kärvavad soodes ja vangikodades.

Ja ühel ööl, kui ta oli vaevalt koju jõudnud, tulid 
nad talle järele. Nad olid teadlikud võidus ja seetõttu 
julmemad kui kunagi. Mees laadis brauningu ja kihu
tas esimesele kuuli pähe. Ta vedas kummuti ukse ette 
ja tegi barrikaadi, värisevale Elisabethile surus kätte 
revolvri, ja nagu instinktist, oma lapse kaitsmise ins
tinktist, võttis Elisabeth selle vastu. Ta muutus külma
vereliseks, kaalus iga pauku ja laskis ainult siis, kui 
teadis tabavat. Ta haaras nutva poisi ja surus selle 
ahju taha kuulide eest varjule. Siis tundis ta äkki valu 
oma õlas — ja kaotas teadvuse.
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Eeva

Nad needsid, vandusid, palusid. Ta pidavat ometi 
kord aru saama, et paremat juhust, see tähendab peig
meest, ei tule. Ta mõistis ainult nutta ja viriseda, aga 
sageli ajas ta kaela sirgeks ja vastas: «Ma ei lähe, tehke 
mis tahate, ma ei lähe.»

Siis lubas isa teda päevapealt majast välja kihutada. 
Ta ei lähe! Hoo, või selleks olevat isa töötanud kogu 
eluea, neid kasvatades vaeva näinud ja nüüd... nüüd 
joostavat igasuguste poisilontruste järele, kes ei suut
vat enesele riideidki selga osta. Armastus ... päh, kus
kil hallitanud korteris külmetada, nälgida, oodata, kuni 
tuleb surm — seda ta vist soovivat.

Ema tuli siis nuttes, värisedes Eeva juurde, püüdis 
rahustada isa ja vihastades virutas talle vahel rusi
kaga või tuletangidega.

Aga see ainult suurendas tüli. Teda tahetavat tappa: 
naine ja tütar tahtvat teda tappa.

Mida pidi Eeva tegema? End pooma, rongi alla vis
kama või minema poisi juurde ja temaga abielluma?

Aga nad olid suutnud sisendada talle hirmu vilet
suse ees. Poisi tuba oli nü külm, väike ja õudne. 
Lambiklaas oli paberiga parandatud ja lagi tuhmunud.

Ja nii tuli ta poisi juurde jumalaga jätma. Ta lootis 
talt lohutust, head sõna, aga sellel polnud neid. Poiss 
kannatas ise. Tal oli ainult sappi, viha ja pilget.

See olevat iseenesest mõista, naised armastavat raha, 
uusi riideid ja lakk-kingi. Ta mõtelnud, Eva on teist
sugune — eksinud, tähendab.
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«Mis ma pean tegema, ütle ometi?» küsis Eeva nutu- 
silmi, värisedes nagu leht. .

Mis tal siis teha olevat! Vanamees istuvat rahakoti 
otsas ja ootavat, millal saaks teda käperdada. Õnn 
kaasa!

«Enn, kas arvad mind teda armastavat?»
«Muidugi,» oli vastus.
«See ei ole õigus, see ei ole õigus!» Ja ta tõusis voodi- 

veerelt, sidus oma õrnad käed poisi kaela ümber. Jumal, 
kuidas ta armastavat Ennu, ainult Ennu.

Aga poiss tõukas teda toorelt. Kometimäng, ussi- 
seeme! Ja siis lõi ta teda valusalt, nurjunud armastuse 
meeleheitega.

Eeva kargas eemale nagu salvatud. Enn ise ei armas
tavat teda. Ta katsus palet ja hüüdis: «Sa lõid mind, 
sa lõid mind! Seda sa pead kahetsema. Nüüd lähen, jah, 
nüüd lähen vanale Mägarile. Tal on raha, ta toa põran
dal vedelevad karusnahad, siin aga ainult mustus ja 
vaesus.» Ning ta libises uksest uhkelt ja vihaselt.

Enn kargas talle järele, kummardus üle trepi käsi
puude, hüüdis — ainult ta enda hääle vastukaja ja 
hoovivärava kolksatus. Läinud — jäädavalt.

Milline ahastus selles sõnas: läinud — jäädavalt 
läinud. Naiste armastus! Ta puhkes naerma, lõi siis 
käega, pani riidesse ja läks — kõrtsi.

Ja nii tuli vana Mägar Sootside juurde. Ta tõi 
Eevale maiustusi, kinkis talle siidist kleidiriide, isa 
sai saapad ja ema uued lauanõud. Kõik olid rõõmsad 
peale Eeva.

Jõulu ajal peeti kihlused ja määrati kindlaks pulma
päev. Isa jõi palju viina ja oli jutukas. Ta rääkis Mä
garile poisist, ja nad mõlemad naersid. Mägar tuli Eeva 
juurde, võttis ta ümbert kinni ja ütles naeratades: 
«Kutsu ta pulma, see vaene poiss. Las ta olla rõõmus, 
teadku, ma ei ole armukade.»

Ah, kuidas Mägar oli vastik. Tal olid kollased ham
bad ja needki harvad; ta nägu oli alati karvane nagu 
metsloomal. Ta lõhnas viina järele ning ta jutus puu
dus õrnus, hellus ja armastus. Anda sellele oma süütus, 
oma puhas neitsilik ihu. Kui vastik!
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Nüüd mõtles ta ainult Ennule. Nägi teda unes: vahel 
tigedana, ülbena, pilkavana, siis alandlikuna, murtuna, 
armupaluvana. Ta magas rahutult, oigas unes ja hom
mikuti ärgates ei teadnud, kus viibib.

Siis kirjutas ta Ennule. Ootas päeva, ootas teise, 
ootas nädala — kirja ei tulnud. Ta nuttis. Enn oli 
ta unustanud.

Aga ema silmitses teda valusilmi. Ja siis sosistas 
talle kõrva. Tal ei pruukivat heita meelt. Kõik olevat 
harjumus. Hakatuses olevat võõras ja imelik, aga kül
lap see minevat mööda. Ja Mägar olevat vana ning 
võivat surra. Siis võivat ta saada Ennu. Ning lõpuks, 
kas tal ei olevat kaastunnet oma vanemate vastu. 
Nad olevat küllalt halbu päevi näinud. Ja ema kort
sulist nägu mööda veeresid pisarad.

Aga see oli võõras jutt. See ei toonud lohutust ega 
rahu. See vaid süvendas valu ja õpetas põlastama 
vanemaid.

Enn oli ta purustanud. Maailm oli tühi. Ta ei leid
nud sealt midagi. Tal polnud nüüd midagi loota. Ta 
alistus oma saatusele, püüdis unustada ja hoolitses pa
remini Mägari eest.

Jaanuaris olid pulmad. Need olid uhked. Autode 
rida ootas tänaval ja naabrinaised ustel. Tänavapoisid 
lippasid autode vahel ja püüdsid anda sireeni.

Ema ise ehtis Eevat. See oli oma silmad punaseks 
nutnud ja ta pilk oli kurb ning alandlik nagu koeral.

Kui Eeva läbis koja ja õue, kuulis ta kingsepanaist, 
Siimon Haruse ema, kelle poeg istus praegu vanglas, 
lausuvat:

«Müüs enda vanale Mägarile.»
Ta pidi nõrkema. Aga tahtis olla tugev. Toetus 

tugevasti Mägari käele, ja kui see talle küsivalt otsa 
vaatas, naeratas ta nõrgalt.

Papp, kes neid paari pani, tundis vana Mägarit. Ta 
kõneles neile selle sammu tähtsusest ja palus neid alati 
ühte hoida. Ta saatis neid trepini ja soovis õnne. Ja 
kui Eeva tõstis oma silmad, nägi ta kedagi teist. Eemal, 

, müüri vastu surutuna, müts sügaval peas, seisis Enn.
Mida otsis ta siit? Tahtis näha oma endist armsa

mat, armastas ta ikka veel? Eeva silmitses teda tera-
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vait, aga siis tõmbas Enn mütsi sügavamale ja läks 
lohisevail sammel müüri äärt mööda edasi.

Ah, kuidas Eeva tahtis teda hüüda, talle järele joosta, 
aga peatus ja ehmus: ta oli Mägari naine. Ta vaatas 
Mägarit: see oli ta valitseja ja isand, vana, hallide 
juuste ja kollaste hammastega. Ta oli selle naine, keda 
ei armastanud. Ja see, keda armastas, naeris vist ta 
üle, pilkas ja parastas.

Ta tundis end äkki õnnetuna. Vari, mida oli silmanud 
kirikumüüri juures, surus oma küüned sügavale ta 
lihha. Ja kahetsuseuss hakkas tegema oma tööd.

Selle tagajärjel ei maitsenud talle enam elu. Ja 
Mägari majanduslik heaolu ja vana ahvinägu muutusid 
üha vastikumaks. Küll püüdis ta hetketi kustutada 
tuhaalust leeki, aga mida rohkem ta seda peitis, seda 
ägedamalt ajas see juuri. Ta muutus lahjaks ja haig
laseks.

Ja kui ema teda külastas ja lohutussõnu jagas, vihas
tas ta ja vastas: «Mis sul sest! Saite mu maha sahker
dada, mis te veel tahate?»

«Kas Mägar ei ole su vastu hea?» küsis ema mure
likult.

Ta ei vastanud. Ta ei tahtnud valetada. Vana Mägar 
kohtles teda õrnalt, aga iga kallistus ja hea sõna äratas 
tülgastuse ja kujutluse kellestki teisest, kes oli seis
nud kirikumüüri ääres. Mispärast seisis ta seal, mida 
ta tahtis?

Ühel päeval, tulles turult, korv käes, tundis Eeva 
enda kõrval Ennu. Mees oli iroonilise ja irvitava näoga.

«Mis sa tahad?» sosistas värisev Eeva.
Kibe naer oli vastuseks. Luine, hapu nägu vaatas 

teda peaaegu põlgavalt.
«Mis sul siis on? Mis sul oli, selle andsid Mägarile.»
Puna värvis Eeva palgeid. Ta värises tervest kehast. 

Ta püüdis raputada lahti Ennu tugevat kätt, millega 
see teda hoidis.

Aga see tundis Eeva abitusest lõbu ning jätkas: 
«Noh, kas sellest vanamehest on ka asja?» Ja kui Eeva 
ei vastanud, raputas Enn teda ja sisistas vihaselt: «Ütle, 
mispärast sa temaga näitusid?»
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«See pole sinu asi.» Ta haaras vaba käega taskust 
võtme ja virutas sellega Ennu sõrmenukkide pihta. Kui 
see ei aidanud, sisistas ta vihaselt: «Lase lahti, muidu 
kutsun politsei.»

«No kutsu, kutsu,» vastas Enn ja vabastas Eeva käed. 
Aga kui Eeva pooljoostes eemaldus, hüüdis Enn talle 
järele ühe sõna, mis põletas nagu kuum ora.

«Lipakas!»
Silmad täis viha ja häbi, sööstis Eva puiestee kõrva

lisemasse nurka. Seal kohendas ta oma riideid ja sosis
tas: «Küll on aga mehed sead, küll on aga sead!» Siis 
piilus ta läbi lehestiku Ennu, aga see oli juba läinud. 
Ja äkki asus tasse mingisugune tühjusetunne. Masin
likult vaatas ta käsipeeglisse: lugedes näolt ärevuse 
jälgi, puuderdas ta end, peites tunnete jäljed puudri- 
korra alla.

Siis tuli koju, et alustada igapäevast tööd. Aga täna 
see ei edenenud. Juhtum Ennuga oli röövinud tasa
kaalu. Ta tahtis teda vihata, manas teda mõttes rän
kade sõnadega, ent langes siis unistustesse ning kujut
les teda jälle hoopis armsamana ja kallimana kui eales. 
Ning tal oli kahju enesest ja Ennust.

Kui ema tuli, jättis ta kõik selle hooleks ja väljus 
uuesti. Mägar oli tulnud lõunale ja küsis imestunult, 
kas naine ei lõunastavat temaga, kuhu ta minevat. 
Eeva ei vastanud mehe küsimusele. Virutas ukse pau
kudes kinni ja jättis Mägari ehmunult, abitult järele 
vahtima.

Ta uitas kogu pealelõunase aja eesmärgitult. Sihituid 
teid mööda ristlesid ta mõtted. Alateadvuse ja hingega 
otsis ta Ennu, teadvuse ja mõistusega vihkas ta teda. 
Ja ta ei teadnud, kumb oli neist tugevam — viha või 
armastus.

Kuid mida rohkem ta juurdles, seda enam selgus 
tõde. Kindlasti armastab Enn teda. Ainult viha ja 
armastus sundisid Ennu nii jõhkralt käituma. Ja see 
tegi ta õnnelikuks. Aga kui tal tuli meelde, et ta on 
Mägari naine, kadus see.

Elu Mägariga mürgitas. Ta ei sallinud Mägarit silma
otsaski ja iga selle õrnuse tõukas ta julmalt, sageli 
nii julmalt tagasi, et kartis ise sellest õnnetust. Kuid 
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Mägar oli heasüdamlik, ta teadis enese olevat vana ja 
õigustas sellega Eeva tujusid.

Kord lõuna ajal tuli ta rõõmsalt Eeva juurde, lobises 
palju, nii et Eeva arvas ta olevat joobnud. Aga Mägar 
puhus talle tõenduseks oma hingeõhku. See pidi Eeva 
peaaegu mürgitama, seal ei olnud küll viinalõhna, aga 
selles oli midagi, mis tuletas meelde mädanemist ja 
sõnnikut.

Lauas istudes tõi Mägar uudise välja.
«Võtsin su endise armsama tööle. Mul polnud küll 

tarvidust, aga poiss oli võimatult vilets.»
Eeva tegi pahase näo, püüdes välja naerda Mägari 

tujusid. Tõeliselt peitis ta oma peksva südame ja ärri
tuse halba tujju.

Enn oli Mägari juures tööl! Ta tõusis lauast, vaban
das peavaluga ning läks magamistuppa.

Ta tundis imelikku soojust valguvat enesesse, meele
olu muutus heaks, süda läks rõõmsaks, hing õnneli
kuks. Kuidas suhtub Enn tasse nüüd, mil Eeva on ta 
leivaisa naine? Kindlasti aupaklikult ja alandlikult. 
Ehk kahetseb ta nüüd oma jämedat kohtlemist? Võib
olla ongi Enn tulnud selleks, et kohata teda ja paluda 
andestust? Mitte kergesti ei pea ta seda saama.

Ühel sügispäeval, külmade ilmade tulekul kaebas ta 
Mägarile, et puud olevat lõhkumata ja saagimata. Mä
gar lubas saata talle mehe.

Ise kodunt lahkudes jättis Eeva koduhoidjaks ema. 
Tulles varsti tagasi külmetanud sõrmede ja võbiseva 
kehaga, tõmbas ta suurräti ümber, sidus selle otsad 
seljal sõlme ja haaras korvi. Võtit mitte leides, arvas 
ta mehe olevat keldris ning läks sinna. Tugevate hoo
pide kaja kõlises keldrialuses. Uksele seisma jäädes 
pidi ta nõrkema. Mees oli seljaga tema poole ja töötas 
innuga. Eeva tahtis lahkuda, aga siis oli mees kuulnud 
kahtlast sahinat ja pöördus ümber. Pühkides musta 
taskurätikuga suurt higist nägu, toetus ta kirvega 
pakule ja vaatas Eevale otse silmadesse.

Selle pilgu ees tundis Eeva pettumust. Selles ei 
olnud etteheidet ega tuld — need endised Ennu pruu
nid silmad olid ükskõiksed ja tüüned.

«Proua soovib puid,» ütles ta teenistusvalmilt nagu 
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ekspress. «Ma toon kohe.» Ja järgmisel hetkel lõhestas 
hoop halu, nagu poleks midagi sündinud.

Eevat valdas rahutus. Ta oli harjunud nägema Ennu 
koguni teistsugusena. Noorem ja tulisem oli see olnud. 
Nüüd. . . Teie oli talle öeldud. See oli nii valus 
ja võõras, et ta pidi nutma puhkema. Ja tardunult 
vaatas ta üksisilmi meest, kes suure rahuga puid 
lõhestas.

Kummardudes halgude järele, lükkas ta suurrätiku 
nii eemale et tuli nähtavale paljas rind. Kuid Enn ei 
näinud seda tähele panevat. Ta viskas kirve nurka ja 
ütles: I

«Ärge ennast puudega katkestage. Laske ma toon. 
Minge ees, ma tulen järele.»

Siis ladus ta sülle tubli koorma ning astus kindlal 
sammul Eevale järele. Köögis viskas ta puud raginal 
pliidi ette, naeratas Eevale ja lahkus rahulikult.

Lõuna ajal tuli Mägar. Ta küsis: «Kas oled rahul 
mehega, kelle sulle saatsin?»

«Sa oleksid võinud jätta ta saatmata.»
Mägar naeris ja Eeva pidi teda selle eest lööma.
«Kutsu ta kööki, anna talle süüa.»
Eeva ei läinud ise, kutsus teenija ja see tõi Ennu 

kööki. Ja kuna Mägar lõunalauas lobises, kuulas Eva 
teravalt, mis köögis tehti. Rõõmus naer ja kilked tegid 
ta närviliseks. Ta tõusis ja astus kööki. Ester oli nõja
tunud lauale, mille ääres Enn sõi, ja vaatas Ennule 
avasilmi näkku. Eeva tuli tuppa tagasi.

Seni oli ta hellitanud lootust, et Enn teda veel 
armastab. Aga nüüd, kus ta tõelisusega kokku puutus, 
kus ta nägi Ennu ükskõiksena, rumalana ja tüünena, 
ärkas tas viha Ennu vastu.

Haavununa jooksis ta Mägari juurde, tegi talle 
stseeni, ja kui see ennast ning poissi püüdis kaitsta, 
virutas Eeva ukse kinni ja lahkus vihasena.

Mägar ohkas, imestas naiste tujusid, läks kööki poisi 
juurde ja ütles: «Mis sa oled teinud mu naisele? See 
ei või sind enam sallida. Pean su lahti laskma?»

Aga kui Mägar tuli tagasi, oli Eeva juba künnisel 
vastas ja küsis: «Noh!»

«Lasksin lahti.»
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Valuviirg läbis Eeva ja ta jätkas küsimist: «Mis ta 
ütles? Kas ta palus tagasi?,»

«Ei öelnud midagi,» vastas Mägar pikkamisi. «Vaatas 
mulle ogara pilguga otsa ja vastas: «Hea küll.»» Ja 
Mägar lisas naeratades: «Ta on vist pisut tobe.»

Eeva silmitses vanameest põlgava pilguga. Ja kui 
vanamees küsis: «Eeva, kas läheme kinosse?» — vastas 
ta külmalt: «Eks sa mine, kui sul paremat teha pole.»

Siis tuli ta tagasi oma tuppa ja mõtles, mis ta oli 
teinud. Ja kui ta taipas, et nüüd on lõppenud kõik 
sidemed Ennuga, puhkes ta nutma. Sest nüüd tundis 
ta jälle seda vägevat tunnet Ennu vastu, mida ta ise 
pidas oma Suureks Armastuseks.

Selle tunde koorma all riietus ta ühel õhtul ja väl
jus. Päeval oli ta lasknud järele kuulata, kus Enn elab. 
Sinna seadis ta oma sammud. .

Enn imestas ta tulekut, aga ei küsinud põhjust. Tooli 
pakkudes puudutas ta käsi Eevat; Eeva võpatas ja 
taganes laua taha.

Ennul ei ole mulle midagi ütelda, mõtles Eeva ja 
näppis laudlina. Ja valu jooksis mööda ta selga laiali.

«Ma tulin sind vaatama,» ütles ta toibudes.
«Jah,» vastas Enn. «Imestan, et teil jätkus aega tulla 

vaatama vanu tuttavaid.»
«Miks sa mulle «teie» ütled?» küsis Eeva punasta

des. Ja kui Enn ei vastanud, jätkas ta: «Me ei ole ju 
nii võõrad.»

■ Vaikus. Enn silmitses üksisilmi põrandat ja Eeva 
käsi värises toolileenil.

«Sa said meilt lahti.»
«Seda küll,» vastas poiss. «Eks pea otsima uut 

kohta.»
Ja et Eevale midagi rääkida, kõneles ta, et kavatseb 

abielluda Tanaga. Nad olevat juba kihlatud. Ta naera
tas pilkavalt ja tähendas, et Tana olevat korralik pere
naine ja tast saavat kahtlemata hea laste ema.

Nii, Ennul ei ole talle midagi ütelda. Ta tõusis, Enn 
saatis ta käsipuudeni. Õue läbides tundis ta nõrkust. 
Enn tahtis abielluda. Õigus, miks ei võinud Enn abi
elluda. Oli ta ju seda ise ennem teinud. Kuid valu 
temas oli nii suur, et ta puhkes nutma.
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Tähe tänaval tuli talle vastu Tana. Ta läheb Ennu 
juurde, mõtles Eeva, ja Enn ei ütle temale «teie». Tun
dis Tanat, oli käinud temaga seltsis koolis. Tana oli 
olnud hea tüdruk.

Ta oli nüüdki hea. Ta rõõmustas väga, nähes Eevat. — 
«Sa oled nüüd õnnelik ja sul pole mingeid muresid, 
aga mul need alles tulevad.» — Ja ta naeratas pea
aegu õnnelikult. Ja siis seletas, et olevat Ennuga kih
latud ja viivat praegu Ennule pesu. Nad kavatsevad 
pulmad pidada õige vaikselt, nii et see ei tee suurt 
kulu.

Ja Eeva ütles, kuna ta süda põles:
«Enn ei ole kodus, ma tulin sealt praegu.» Ja paran

das siis kohe: «Ta oli kodus, aga ta läks välja . . . ta 
saatis mind.»

Tana vaatas talle imestunult otsa. Ta palgeil vahel
dus puna kahvatusega. Ta jutt lõppes nagu noaga lõi
gatult. Tal oli korraga kiire. Ta jättis Eevaga juma
laga ja siirdus edasi.

Eeva vaatas talle järele — ja mõtles: «Kas ta nu
tab? Las ta nutab, mispärast ei peaks ka tema nutma, 
mina olen küllalt nutnud.»

Ta tuli koju, istus voodile ja mõtles, et Enn ja Tana 
on kindlasti õnnelikud, ehk nad küll on vaesed. Ja 
tema . . . Vana Mägar oli talle jälle kinkinud siidi ja 
pärlikee. Kuid ta ei tundnud sellest rõõmu.

Ta otsustas Ennu Tanalt tagasi võita. Ükskõik, mil 
kombel. Ta mõtles sageli sellele ajale, mil ta oli käi
nud Ennu pool aknaid ette panemas, riideid lappimas, 
ja see mälestus muutus ta hinges kullaks, mida ta 
püüdis muuta oleviku tõelisuseks.

Pühapäeva õhtul tuli ta jälle Ennu juurde, tõi siidi 
ja ütles, et kingib selle Tanale. Enn naeratas pilka
valt ja Eeva sai aru, et Enn teadis kõik.

See sünnitas Eevale pisut meelehärmi, aga ta võitis 
enda. Ta istus Ennu voodile ja vaatas aknast välja. 
Tuba pimenes ja tänaval süüdati tuled. Enn tahtis 
süüdata lampi, aga Eeva keelas.

Äkki ütles Eeva: «Kas tead, mispärast Mägar su lahti 
laskis?»

«Jah, tean,» vastas Enn, ja Eeva ei saanud aru, kas 
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selles oli pilget või ükskõiksust. Ja ta küsis uuesti: 
«Aga kas sa tead, mispärast ma seda tegin? — Sest et 
ma sind armastan.»

«Tõesti?* vastas Enn ja selles hääles tundis Eeva sel
get pilget.

Ta oigas, ajas end üles, tuikus Ennu poole ja sosistas 
tasa pimedas toas:

«Enn, kas sa mind enam ei armasta?»
Ja toa pimeduses võis näha ta ärritatud, põlevi silmi 

vaatavat nägu.
Enn ei vastanud, aga Eeva kuulis, kuidas ta raskelt 

hingas. Äkki puutusid Eeva käed Ennu, ta hingeldas ja 
vajus poolminestunult Ennu sülle.

Kui ta Ennu juurest lahkus, mõistis ta, et ükski võim 
ei vii teda enam Mägari juurde. See aeg, mis ta selle 
mehe kõrval oli elanud, muutus järjest haihtuvaks 
uduks. Ja ta tundis eneses vabadust nagu jõgi, mis on 
purustanud jääahelad.

Nüüd oli ta pea täis Ennu. Tundis, et Ennu kohta ta 
elus ei suuda täita keegi. Ja tundis rõõmu, et elu on 
avanud talle teise, puhtama ja ilusama palge.

Ta mõtles lahutusest. Aga kui ta sellest ükskord 
Ennule kõneles, pahvatas see: «Lahutust! .. . Abi
elu. . .!» Kas ta olevat mõistuse kaotanud? Mis võivat 
Enn talle pakkuda: tühja kõhtu ja viletsat nurka. Eeva 
olevat seda kord ise ütelnud, tuletagu aga hästi meelde.

Aga ta ei võivat elada sellist elu. Ta vihkavat Mäga- 
rit. Iga selle meelitus olevat vastik. Ja pealegi ei suut
vat ta petta. Ta tahtvat olla õiglane mehe vastu, kes 
olevat vaatamata oma vastikusele hea inimene.

Siin ei võivat Enn midagi parata. Kunagi varem 
oleks see olnud võimalik, nüüd mitte. Ta pidavat abiel
luma Tanaga. Asi olevat nii kaugel. Ja tema polevat 
süüdlane. Eeva ise tahtnud seda.

«Ja mida tähendas siis see, mis meie vahel oli?» 
küsis Eeva.

Aga poiss vastas teravalt: «Seda pead sa ise teadma.»
Eeva vaikis. Ta vaatas mehele hulk aega tõsiselt 

silma, siis naeratas ka tema pilkavalt, valus grimass 
libises üle ta näo. Ta tõusis.

«Vahest olete nii lahke ja saadate mind välja.»
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Vaikus mõjus poisisse rõhuvalt. Ta silmitses naist 
abitu pilguga, aga see kõndis ta kõrval sõnatult nagu 
vari. Ja siis haaras ta Eeva käe ning ütles:

«Mõista, et see on võimatu, et ma ei saa seda teha.
Ma armastan sind, aga ...»

Eeva katkestas ta kõneluse külmalt:
«Pole tarvis sõnu. Ma mõistan sind täielikult. Head 

ööd!»
Ta tuli koju. Oli hakanud sadama. Maja juures üles 

vaadates silmas ta magamiskambris tuld. Mägar ootas 
teda.

«Kust sa tuled nii hilja?» urises ta ja süleles Eevat.
See vabastas enese, nägu virildus ja ta mõtles: «Ar

mukese juurest.» — «Kinost,» vastas ta valjusti.
«Kas oli hea pilt?»
«Ei, halb.»
«Jah,» pomises Mägar ja hakkas lahti riietuma.
Eeva vaikis. Siis vabastas ta enese riietest, läks akna 

juurde ja lükkas selle pärani. Sisse hoovas pimedust, 
vihma ladinat ja triiphoone palavust.

Ta pilk püüdis tungida aeda, haarata sealt üht tugi
punkti, üht valguskiirt oma elule, aga aed ja taevas 
olid nii läbitungimatud, et ta pilk põrkas vastu pime- 
duseseina ja uppus sinna lohutamatult.

«Armastus ...» pomises ta tasa ja sirutas käed aknast 
välja, vihma kätte. — «Kus asub inimestes armastus?»

Äkki segas ta mõttelendu Mägari hääl:
«Pane aken kinni, niiskus tuleb tuppa. Mu kondid 

valutavad niikuinii. — Ja tule magama, homme peab 
vara tõusma.»

Sõnakuulelikult lükkas ta akna kinni ja pimeduse- 
müür asus selle taha nagu raske eesriie.
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Ohver

Viisteist aastat oli elatud koos. Selle aja sees oli 
tehtud tööd, nälgitud, riieldud, toodud lapsi ilmale, 
neid ristitud, kasvatatud, maetud ja nutetud. Selle 
aja sees oli õpitud tundma teineteise pahesid ja häid 
külgi, oli neid arendatud ja vannutud kooselu maa
põhja.

Kuid see kõik ei lõhkunud ühendavaid sidemeid. 
Ja neid oli palju. Harjumus, ühine vaesus ja neli last, 
kelle kõhud kunagi täis ei saanud.

Nüüd oli jõutud niikaugele, et silmus hakkas koo
male tõmbuma. Mehe kontidesse oli asunud vanadus, 
jooksva, tüdimus, tülpimus ja ükskõiksus. Naine moo
dustas talle veel ainult mingisuguse orja, teenri, kelle 
kaela oli hea ajada kõik pahed, kõik elu ebaõnned ja 
viletsused.

Tagasi vaadates võis ainult ohata ja nutta. Toredasti, 
uhkete õhulossidega alanud kooselu oli muutunud 
põrgu eeskojaks, kus lapsed nutsid raamaturaha ja 
nõudsid riideid. Kus naine suure jutlusega tõi palga
päeval viinapudeli ja ohates vanadele kontidele uut 
tuld juurde lisas.

Seda kõike oleks võinud veel kannatada. Päike oli 
niikuinii loojas, päev oli tehtud ning nüüd seisis üles
anne selles, kuidas alustatud päevi kuidagi sinnamaale 
vedada, kus inimene ja vanajumal käed kokku löövad, 
peavad su auks joomaõhtu ja õhkavad sind järele pisa
rate ja kiidusõnadega.

Seda igatses kogu keha ja hing, kogu eluaeg murede 
ja hädadega tapetud ja taga aetud. Aga seda ei tahe
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tud anda, sest naisel, sel lõpmatul sigitajal, olid ole
mas kõik tundemärgid, et peret hakkab juurde tulema.

See langetas meeleolu, täitis sapi ja vihaga luukeret, 
mille vahelt vahtisid välja siseelundid nagu vangid 
roostetanud trellide tagant.

Sellest tekkis riidu, sellest sai nutupäevi, enne kui 
abinõu leiti.

Leiti see peale õhtusööki, kui noor sõjavägi, vitsu- 
tanud kere täis heeringaid ja kartuleid, oli läinud keha 
karastama — põrandale, raamidele ja voodisse.

Siis peeti lambitule valgel sõjanõu, toodi välja lap
setud abielud, kuigi nende naiste puusade ümbermõõt 
lubas kolmikuid. Aga seal neid ei tahetud. Oli vaban
dus: oleme noored, armastame käia kinos ja teatris, 
lapsed oleksid ristiks. Teisal, jõukama rahva juures 
öeldi suisa: «Lapsi — mis me nendega teeme! Kasvavad 
suureks, tulevad kõri kallale — ei, parem pean koera.»

Ja pidaski koera, valget, ümmargust puudlit, kes 
magas perenaise voodis, tundis elamisest mõnu ja keda 
kadestasid kõik neli Orajõe last.

Abort, kena sõna, vabastab su igasugusest vaevast, 
koormast ja vastutusest. Pruugib teha ainult üks käik 
ämmamoori või arsti juurde ja sa oled jälle sale nagu 
egiptuse tantsijatar.

Aga ühtlasi asus naisesse mingisugune hirm, sala
jane rõhuv kartus ja halb eelaimus, nii tavaline madala 
arenemisastmega inimeste juures, kes ei suuda endale 
ette kujutada looduslikkude protsesside kunstlikku 
takistamist ja hävitamist.

See riisus talt hakatuses une. Aga mida rohkem mõte 
ajus liikus, seda enam kaotas ta oma hirmuäratavuse. 
Ka püüdis ta saada andmeid noortelt, enam arenenud 
naistelt, kes selliseid asju lapsemänguna võtsid. See 
lohutas ja rahustas, aga täielikult ei saanud ta oma hir
must siiski võitu.

Ühel päeval võttis ta väriseva südamega ette selle 
kolgatatee, aga ta leidis, et seda oli kergem kavatseda, 
kui läbi viia.

Sest kõik need arstid, ämmamoorid, kelle poole ta 
pöördus, mõõtsid teda kuidagi külma ja halastamatu 
pilguga. Need juurdlesid, kes talle arsti soovitanud ja 
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kuidas tema, vana inimene, sellele tulnud. Aga kui ta 
neile oma häda, oma vaesust ja viletsust jutustas, 
muutusid nad ta vastu ametlikuks ja jäiseks. Nad lohu
tasid teda kanda oma koormat, selgitasid, et see on 
seadusega karistatav, ning saatsid ta välja kiirete ja 
närviliste liigutustega, olles küllastunud kurguni ta 
virisemisest.

Kurvana, segasena, haiglasena pöördus ta koju. Riie
tus lahti aeglaselt, silmad vahtimas tühjust. Mees, 
Madis, kes istus parajasti lõunalauas ja kelle pudru
lusikas oli teel suuavausse, pani selle lauale tagasi ja 
jäi küsival ning tummal pilgul jõllitama.

Aga naine ei vastanud. Näis, nagu poleks ta küsimust 
üldse mõistnud või sellele vastata tahtnud.

See ärritas. Lusikas ei jõudnud teistki korda suhu, 
vaid kolksatas kaussi tagasi. Ning äkiline vihavimm, 
iseäraline ängistus lõi vihakeelena põlema ja pahvatas 
suu kaudu välja: «No kaua ma, kurat, ootan?!»

Anna tõstis ehmatades pilgu, värin jooksis peast 
jalgu, nagu siis, kui keegi lüüa ähvardab, kuid toibus 
hetk hiljem ja küsis omakorda: «Mis sa tahad?»

See alles vihastas. Mees tõusis laua tagant, astus 
naise juurde, haaras õlgadest kinni ja kisendas: «No 
mis nad sulle ütlesid?»

«Midagi. Mis neil öelda on,» ja ta vabastas enda 
mehe käest. «Lase nüüd. Näe, poiss tahab süüa.»

See oli imelik raskus ja tuimus, mis naisest täna 
hoovas. Ja see jäi Madisele jalgu ja kurku ning läm
matas igasuguse viha ja mõruduse.

Ta vabastas naise ja vajus toolile tagasi. Aga iga 
lusikatäie tagant heitis ta vilka ja ootava pilgu Annale. 
Ning äkki avas see oma suu ja ütles väsinud häälel: 
«Ei sest tule midagi välja.»

Madis tõstis nõksatades oma näo, nagu oleks teda 
keegi ehmatanud, jäi siis põnevi silmi ootama jutustust, 
aga kõigi ootuste kiuste ei öelnud naine enam midagi. 
Ja mahasurutult küsis siis Madis ise: «Mispärast siis 
ei tule?»

Anna naeratas kuidagi pilkavalt, ja äkki hoogu sat
tudes jutustas ta, kuidas teda oli koheldud ja mida 
öeldud.
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«Aga kuidas siis teised?» küsis Madis rahutult.
«Ega minagi seda tea.»
Sellega jutt seks korraks lõppes. Ja kuna Anna seda 

enam ei uuendanud, arvas Madis ta sellega leppinud 
olevat. See ärritas teda, ja nagu pooleldi litsudes tuli 
hammaste vahelt: «No kas sedasi jääbki?»

Anna ei vastanud kohe midagi, aga pliidi juures 
tegeldes pööras ta pead ja vastas: «Noh, mis sinna 
teha.»

Sellele ei mõistnud Madiski vastata. Ja kuna ta vas
tust ei leidnud, siis halvas see ta tuju täiel määral. Et 
endale rahu leida, hakkas ta mööda tuba nuuskima, 
naisega tühiste asjade pärast tõrelema ja riidu norima. 
Ning see olekski suureks skandaaliks arenenud, kui 
mitte ajudesse poleks ujunud uus mõte. Kui õige minna 
kahekesi ja neile selgeks teha, et seda ei taheta nalja 
ega lõbu pärast, vaid et puudus, häda ajab?

Ja jäädigi selle juurde. Lähevad kahekesi. Ega’s need 
arstidki ole puupead, et ei mõista nende seisukorda. 
Vaja aga see selgeks teha.

Kuid seegi oli asjatu käik. Esimene arst, kelle juurde 
sisse astuti, ei lubanud selliseist asjust sõnagi rääkida. 
Ning järgmine pidas pika noomituskõne. Madis kuulas 
vaikides, aga kui arst hoogu sattudes ei mõelnudki 
juttu lõpetada, pahvatas ta: «Aga oma naisele olete 
teinud kümned korrad.»

Arst ehmatas säärasest häbematusest ja otsekohe
susest kangeks, kargas laua tagant püsti ja kisendas: 
«Kuidas.te julgete! Häbematus! Kas teate, et see, mida 
te mult nõuate, viib teid ja mind vanglasse. Välja, 
välja!»

«Lähen, lähen,» urises Madis ja väljus. Aga tänaval 
küsis Anna võidurõõmsalt: «Noh, kas nägid?»

«Ära lõuga!» vastas Madis surutud vihaga. «Mis sa 
hõiskad! Ise muntserdad mulle lapsi ja pärast oled 
veel uhke.»

Anna tirtsatas nutma, aga Madis kiirendas sammu, 
et selle veeoja eest pääseda. Tasse oli asunud mingi
sugune vihatorm. Oli vihane maailmale, inimestele, 
ning edasi liikudes tõukas hoolimatult vastutulijaid, 
mille peale keegi noor härra, kes parajasti kudrutas 
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oma daamiga, ümber pöördus ja hüüdis: «Ettevaatli
kumalt, joomar! Politseis on te koht.»

Aga Madis ei kuulnud midagi. Nagu hull ruttas ta 
mööda tänavaid, ja jõudnud nelja seina vahele, kus 
kisendasid ja nutsid lapsed, oleks heameelega tahtnud 
neidki kus kurat saata.

Et see nainegi on nii hoolimatu, saamatu ja lohakas! 
Et ta neid lapsi nii võib sallida! Isegi siis, kui neile 
süüa pole anda.

Ja see kasvav pere külvas nende vahele vaenu. See 
tegi nad võõraks, tummaks ja halastamatuks. Mees 
muutus karmiks ja kiskjaks elajaks.

Aga tema ära olles vajus Anna mingisse tuima üks
kõiksusse. Ta võis tundide viisi norutada, nägu suru
tud vastu aknaklaasi, käed vajunud rüppe. Ning siis 
näis, nagu kuuleks ta selle uue tärkava elu protesti. 
Et see nõudis elu ja kaebas rängalt peale igasuguse 
hävitamise mõttele ...

Kuid järgmisel hetkel ta mõistis, et oleks parem 
sellelegi, kui ta ei näeks ilmavalgust. Sest neil oli kül
lalt lapsi ja üks juurdetulev vähendaks teiste suutäisi.

Ta kõneles oma hädast tuttavatele naistele, need aga 
raputasid ohates pead ja jutustasid vastutasuks oma 
hädasid. Viimaks tutvus ta ligemalt oma korterinaab- 
rinnaga. See oli kergemeelne naisterahvas, ja kui ta 
Anna häda kuulis, naeris ta. Seda olevat väga kerge 
teha. Polevat tarvis ei arsti ega ämmamoori. Olevat 
teisigi, kellele sellised asjad tundmatud pole.

Ta sai aadressi ja leidis otsitava. See oli paks 
lihuniku välimusega, rõveda vaatega vanamoor. Ta 
naeris heameelest, kui Anna nuttes oma häda kaebas. 
Ei, selleks polevat tarvis ei arsti ega ämmamoori!

Ta nimetas hinna ja tahtis kohe asja juurde asuda, 
aga Anna lõi kuidagi kõhklema, lubas veel mehega 
kõnelda ja taganes vastikust kongist.

Moor saatis teda oma raskelt rippuva loti ja tiiraste 
silmadega ukseni, kinnitades oma kriuksuva häälega 
kogu aeg asja kordaminekut.

Ta oleks pidanud nüüd rõõmustama, aga selle ase
mel asus südamesse tinane raskus ja halb eelaimus. 
Kui see asi selle «nurgataguse» käes ebaõnnestub, mis 
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siis? Värin jooksis üle ta keha. Aga ta lohutas end, 
mõeldes, et ka teised on tarvitanud tema abi.

Ning õhtul kõneles ta Madisega. Ta pani mehe hal
lis, tuhakarva näos tähele salajast rõõmuhelki ning 
pistev valu tungis ta rindu.

Ja ta tahtis äsja tärganud vihaga seda «nurgatagust» 
laitma hakata, kui Madis tõstis äkki oma mõtliku pilgu 
ja ütles:

«Tea neid nurgataguseid. Tapavad su viimaks ära.»
Ning need salajase kartuse ja hirmuga öeldud sõnad 

tegid Madise Annale kuidagi ligidaseks ja armsaks. 
Tal hakkas kahju sellest mehest, kes ta kõrval oli 
rühkinud tööd teha pikad eluaastad, andes talle oma 
tööjõu ja elu. Saades vastu vaid kehva riietuse ja 
närvesööva lastekisa.

Ta naeratas julgelt ning lohutas meest, tuues näi
teks selle inimese suurt praktikat. Aga ta tundis, et 
need sõnad olid tühjad ja kaalutud, et ta endagi süda 
värises sees. Aga ta püüdis selle maha suruda, mõel
des suurele kehvusele, mida oleks toonud uus olevus.

Öösi kõrvuti magades tundsid nad üle hulga aja 
endid kuidagi lähedased olevat. Madis haaras ta palja 
keha oma kaenlasse ja heietas kurval häälel, et ei 
tahakski lahti saada sellest uuest tärkavast elust, 
aga... aga see ei olnud enam võimalik kahel põhjusel.

Sest ta teadis olevat enese vana ja jõuetu, et kas
vatada üles veel üht last. Ja jätta teda maailma hoo
leks oleks võrdne ta hävitamisele.

Sügavalt tundsid nad sel hetkel, kui ligidased, kui 
tarvilikud nad on teineteisele. Ning nende mõlema 
südametunnistus, mis oli olnud kinni keset seda argi
päeva askeldust, nälginud laste kisa ja tööotsimist, läks 
lahti ja sai aru nagu kunagi, kui nad noortena olid 
jalutanud ja ehitanud õhulosse, mis olidki jäänud õhu
lossideks.

Ei olnud neil palju mõelda. Nende ajutegevus piirdus 
teenitud pennide lugemise ja otstarbekohase jagami
sega. Ning nüüd juurdlesid nad selle summa juures, 
mis pidi neid vabastama uuest koormast, kuid ühtlasi 
jättis praegu augu nende viletsasse majapidamisse.

Aga nad otsustasid veel kokku tõmmata oma välja
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minekuid ja järgmisel päeval läks Anna tagasi «nurga
taguse» juurde. See võttis ta vastu võika irvi tüse ja kül
made kätega. Ta viis naise oma «kabinetti» ja asus tööle.

Ja kui ta oli lõpetanud ja oigav naine ta ees kram
pides väänles, otsis ta oma kapist rohud, ulatas need 
talle, ja oodanud, kuni haige toibus, saatis ta ukseni, 
rahustades ja keelates sündmusest ainsalegi rääkimast.

Anna liikus kodu poole pooleldi tuikudes, kannatades 
teravate krampide all, mille valu lõi ajuni.

Kodus heitis ta kohe voodisse ja jäi mingisugusesse 
surmasarnasesse tardumusse, mida segasid aeg-ajalt 
tärkavad valuhood.

Õhtul tuli koju Madis. Nähes naist poolsurnuna, tun
gis jube jäine külm ta südameni. Ta hakkas kahet
sema, et oli saatnud naise viletsate jätiste kätte. Aga 
ta rahunes pisut, kui naine teatas enesel parema olevat.

Vastu ööd hakkas haige uuesti oigama, ja kui Madis 
üles karates lambi põlema süütas, nägi ta naise tummi, 
valusaid silmi ja kahvatust, mis levis ta näol kui surma 
eelmäng.

Ta ei saanud oma küsimustele ühtki õiget vastust ja 
haige huulte vahelt tulev ainus sõna sisendas õudu.

See tuli mingisuguse kahina ja raginaga ja tähendas 
ainult üht: «Veri!»

Ning see tungis nagu jää mehe soontesse, tarretus 
seal, ja kõik see tegi ta kangeks nagu külmavõetu.

«Jookse! . . . Too ta siia .. . kuule . . .» kuulis Madis 
ta kähinat, ning nagu tarretusest vabanedes jooksis 
ta palja päi mööda tühje tänavaid, hallid juuksed leh
vimas sügiseses niiskuses.

«Nurgatagune» magas rasket und ja Madisel oli tege
mist, enne kui ta tema üles sai. See tuli unisena uksele, 
juuksed lohakalt ripnemas, suur nägu õudselt punane, 
silmad unest kinni.

Kui Madis talle sündmusest katkendlikult kõneles, 
muutus ta erksaks ja ärevaks. Pilgu seisis ta kahe
vahel, kuid siis jõudis otsusele ja küsis imestunult: 
«Kellest te räägite? Mis teil tarvis on võõras kohas 
kesköösel?»

Ja kui Madis öeldut uuesti ägedamalt kordama hak
kas, lõi «nurgatagune» ukse kinni. Madis jäi jälle üksi.
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Ta tundis enesele külma higi otsa ette jooksvat. Sada 
kahtlust võitlesid ta sisemuses. On ta ehk aadressiga 
eksinud, on ta unustanud majanumbri?

Aga siis tuli talle meelde «nurgataguse» esialgne 
huvi, ja Madis veendus üha enam, et oli õigel kohal, 
ning jätkas kloppimist.

Aga seest ei vastatud. Maja näis olevat surnud. Ja 
see meeleheitlik vaikus ärritas teda, ning nagu mõis
tuse kaotanud, jätkas ta tagumist. Aga sees jäi kõik 
vaikseks.

Ja äkki taipas ta kõik. Sai aru, et oli õigel kohal. 
Mõistis, et «nurgatagune» oli käperdis, pelgur, kes ei 
mõistnud oma töö eest vastutada ega abi anda.

Anna! mõtles ta järgmisel hetkel ja silmapilk tun
gis ta ajudesse kujutlus, et naine võib verest tühjaks 
joosta, et ta jooksebki, et ta juba ongi tühjaks jooksnud.

Ta nägi seda sellise erakordse selgusega, nagu oleks 
ta psühhopaat, ja see rabas ta jalust kohutava jõuga.

Ta ruttas tuikudes koju, peas üksainus mõte: Abi, 
abi! Aga ühtlasi tundis ta enese nii saamatu ja nõrga 
olevat selle muretsemiseks.

Kui ta oli tuppa jõudnud ja naise valust kistud pilke 
endal tundis, haaras ta sõna lausumata mütsi ja tuli 
tagasi, tuues kaasa pika prillitatud silmadega arsti.

Kuid see ei kõnelnud palju. Vaatas haige läbi ja 
küsis: «Kes tegi?»

Haige ei vastanud. Näis, nagu oleksid ta mõtted vii
binud kusagil kaugel, eemal maistest asjadest. Ta sil
mad olid muutunud tuhmideks ja elututeks.

Ja arst, kes esimese küsimuse peale vastust ei saa
nud, ütles: «Miks te siis arsti poole ei pöördunud? 
Kui ta sureb... vist tuleb siis politseile teatada.» 
Ja ta lahkus, heites haigele tavalise sissejuurdunud 
Pilgu.

Aga Madis oleks tahtnud talle järele joosta, käed 
kõri ümber põimida ja raputada teda nii, et ta oleks 
muutunud näost siniseks ja kehast kangeks. Ta oleks 
tahtnud õlgadest haarata ja kisendada: «Kus te siis 
olite, kui teid otsisime? Mis te meie, vaeste inimestega 
näidendeid mängite? Miks ajate meid välja, kui tuleme 
teilt abi paluma? Ja kui me oleme sunnitud pöörduma
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mustade, räpaste nurgataguste poole, kui me end ise 
peame hävitama nõelte ja oradega, rohtude ja mür
kidega, siis tulete, lööte käed kokku, imestate ja ähvar
date seadusega.»

Ta suri. Pikkamööda aga kindlalt lahkus hing kehast, 
mis hakkas verest tühjaks jooksma. Ta näis oma sur
mas teadlik olevat, ja kui ta oma lapsi silmitses, jook
sis üks pisar, mis ei olnud tingitud valudest, üle põse, 
sinakas, elutu kahvatus muutis ta lastele võõraks ja 
need hakkasid nutma.

Ta tahtis nutjaid lohutada, tõstis oma käe, et sili
tada väikese tüdruku pead, kes värisedes seisis ema 
sängi ees ja rikastas oma siseilma uue valu ja meele
heite pildiga.

Aga surija käsi, millest tüdruk instinktiivselt tagasi 
tõmbus, ei jõudnudki kaugemale. See alustas oma teed 
tagasi keha juurde ja jäi sinna jõuetuna rippuma.

Nad tulid. Nad ei hoolinud laste nutust, kes ulgu- 
sid, ega mehe tummast totrast vaatest, millega see 
naisele näkku vahtis.

Nad lõid oma mapid lahti, kiskusid nurgast välja 
laua, asetasid sellele mugavalt oma paberid ja alus
tasid tööd — juurdlust külma rahu ja kuiva asjalikku
sega, nagu klaariksid nad laevu.

Nad raputasid meest, kui see protesteeris sumu ära
viimise pärast, ja ähvardasid teda raudädega, kui ta 
kavatseb möllama hakata.

Ja ta jäi nende ees vaikseks nagu loom, kes on mää
ratud tapale, kes on väsinud vastupanekust ja enesega 
kõike tumma ükskõiksuse ja rahuga sündida laseb.

[1929]

4 Pihtide vahel



Streigimurdja

1

Ants Susi ärkas õige vara. Ta keeras end voodis kül
jeli, kobas käega laual tikke, ei leidnud, puhkes van
duma ja ronis aluspesus oma soojast pesast välja.

Maja oli täiesti vaikne. Samuti tänav. Seina tagant 
kostis inimeste ühetoonilist hingamist, keegi ajas ras
kes unes, segast juttu.

Ants Susi leidis pliidilt tikutoosi, tuli toolide ja muu 
koli vahel laveerides lauani, läitis piibu ja valgustas 
lauapealset. Sealsamas puhkes ta uuesti sajatama: 
äratajakell seisis.

Ta muutus rahutuks, läks akna juurde, surus näo 
vastu ruutu ja püüdis vaadata tänavale. Ent läbi här
matanud ruutude suutis ta üldisest pimedusest vaeva
liselt eraldada vaid kitsast lumega kaetud tänavat. Oli 
nähtavasti hommikupoole ööd. Tuli rutata.

Susi süütas kähku petrooleumilambi, posis pisut 
toidukasti juures, ajas enesele pool jopi selga, võttis 
saapad käe otsa, astus hinge kinni pidades ettevaatli
kult tühja koridori ja sammus pikkamisi mööda järsku 
kaelamurdvat treppi alla. Õues tõmbas ta saapad jalga 
ja ruttas kiirete sammudega tänavale.

Oli väga külm hommik. Taevas oli täiesti selge, ja 
kuna idas hakkas leegitsema veripunane koit, kahvatus 
läänes suur kuuketas. Mõni üksik täht värises tume
rohelises taevas ja tänaval krigises lumi Susi suurte 
tanksaabaste all.

Susi ohkas kergendatult. Jumalale tänu, jälle auga 
omadega väljas. Viimasel ajal elas ta nagu sõjas. Just
kui oleks sattunud põrgusse või kõrtsi — iga minut 
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vaata ette, et mõni ei lase sulle pudeliga pähe või ei 
raba kangiga jalast. Eile õhtul poest tulles visati üle 
plangu ämbritäis solki — kindlasti oli see määratud 
temale. Kärmus päästis ta küll eest, aga pintsaku selg 
määrdus siiski.

Küll on aga inimesed imelikud. Kui sa ei tantsi 
nende pilli järgi, siis õgiksid sind kõige naha ja kar
vadega. Mis on ta neile teinud — mitte midagi! Käib 
tööl, täidab oma kodanikukohust ega lähe tööbörsile 
riigilt abi santima. Aga teised streigivad. Streikigu kui 
tahavad, kuni kukuvad näljast ümber, aga teda lasku 
tööd teha! Tema ei taha nälgida — tahab tööd teha ja 
maksta korralikult riigimakse ja korteriüüri. Nüüd sõi
mavad teda sellepärast streigimurdjaks, tellivad lapsi 
teda, keskealist inimest, narrima ja lumega loopima.

Äkki köitsid ta tähelepanu kaks varju, mis gaasi- 
latern ta ette lumele heitis. Samas kuulis ta jämedat 
mehehäält:

«Näe, kurat, läheb jälle!»
Siis kostis hirmus müdin, nagu hakataks kedagi taga 

ajama, ning tundes enda selja taga hädaohtu, andis 
Susi jalgadele valu ning litsus täiest jõust vabriku 
poole. Suures ähmis vilksatas ta mälus ainult korraks 
mõte:

«Päästa end, päästa! Need on streikijad.»
Ent nagu pilkeks päästmise mõttele komistas ta libe

dal kõnniteel ja lendas täies pikkuses ninali. Vaevalt 
sai ta end käpuli ajada, kui üks tagaajajatest turjale 
hüppas ja nohisedes teda vemmeldama hakkas. Susi 
pingutas, sai mehel kõrist kinni ning kavatses teda 
vastu planku visata, aga samas jõudsid kaks teist taga
ajajat kohale ja panid oma rusikad käima. Susi püüdis 
neile asjata vastu panna ja hakkas härdalt paluma:

«Seltsimehed, ärge pekske, seltsimehed, ärge pekske, 
ega ma ei lähe vabrikusse tööle!»

Aga seltsimehed olid kurdid. Viimases hädas haaras 
Susi kahe käega jalast, ning lootes muretseda niimoodi 
vastaste halastust, karjus:

«Oi, ärge tehke, oi, ärge tehke! Mu jalaluu on katki!» 
«Niisugusel kuluks peakarp ka sisse lüüa,» kuulis 

ta üht tigedat häält, sai veel paar tümakat, ja siis kadu
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sid peksjad niisama ruttu, nagu olid tulnud. Susi ajas 
end pikkamisi jalule, kõik ta kondid olid hellad, ja 
alles nüüd pomises ta vastuse mehele, kes oli soovi
tanud ta peakarbi sisse lüüa:

«Ära ikka löö, lähen, annan politseile üles — saad 
paar aastat!»

Aga ta ei läinud politseisse. Kartis. Kitse tänava nur
galt piilus veel, kas vabriku ees on streikijaid, kes 
tahaksid teda takistada. Ei olnud — ainult politseinikke 
sammus mööda tänavat edasi-tagasi. Jumalale tänu, 
ohkas Susi ning läks nüüd külmetavatest politseinikest 
mõnusas tujus mööda; ja tahtes kaevata neile oma 
häda, lausus: •

«Saatanad, ei lase tööle tulla. Takistavad.»
«Kuidas te siis siia saite?» tähendas kordnik pa

haselt.
«Vaata asjameest,» mõtles Susi. «Tal pole sellest 

midagi, kas vabrik käib või seisab, ja et mina peksa 
saan.»

Ta astus nüüd kärmesti vabrikusse ning viibis mõne 
viivu pärast suures masinaruumis, kus peale tema veel 
mõned üksikud streigimurdjad töötasid. Suur hiigla- 
hoone oli inimestest peaaegu tühi, suurem osa masinaid 
seisis ia üksikud inimesed kadusid nende keskele nagu 
ämblikud suurde võrku.

Susil oli siin nalju tegemist. Vabrikujuhatus oli or
ganiseerinud kõik tema käsutuses olevad inimesed ja 
saatnud nad vabrikuföö juurde. Siin oli igasuguseid 
ametnikke, jooksuroisse, isegi vana lonkav kojamees 
oli tänavalt vabrikusse saadetud.

Susil oh" nüüd tore elu. Kuigi ta ei olnud eriti välja
paistev töömees, tundis ta masinaid nagu viit sõrme. 
Talle koputati sõbralikult õlale, lubati ametikõrgen
dust ning ta käsutusse anti kari ametnikke, keda ta pidi 
juhatama ia õpetama. Ta kamandas neid nüüd suures 
südamerõõmus vannete ja sõimuga.

Umbes keskpäeva aial muutus masinaruum korraga 
rahutuks. Kõik ruttasid akende juurde, vaatasid välia 
tänavale. See kihas streikiiaist. kes vibutasid rusikaid 
ia saiatasid ülal töötaiaid. Ametnikkudele ja vanale 
kojamehele oli see liig. Nad nurisesid, kuigi mitte just 
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väga vai]usti, miks neid siia tööle on saadetud, mis ei 
ole nende eriala ja mis teeb nad teiste inimeste viha
aluseks. Aga Susi kihutas nad kiiresti masinate juurde 
ja seletas:

«Pole teil tarvis neid karta. Tehku tööd, mis nad 
mässavad!»

Jäi akna juurde vaatama, nägi streikijate hulka üha 
kasvavat ja mõtles: «Tohoo, kas meil enam politseid 
ja korda ei ole! Tungivad, saatanad, viimaks sisse ja 
lõhuvad masinad puruks.»

Ent sealsamas ilmus ta näole rõõmus helk. Linna 
poolt lähenes kari ratsapolitseinikke, kes hakkasid strei
kijaid kohe laiali ajama. Nad tegid seda ilma nuuti
deta ja suurema kärata. See ei meeldinud Susile. Ta 
katsus oma kintsu, mis hommikustest hoopidest õhetas, 
ja vahtides üht tugevat politseinikku toredal täkul, 
andis talle akna tagant head nõu:

«Mis sa ootad! Vala neile! Peksa laiali!»
Aga ka see politseinik ei võtnud kuulda Susi häid 

nõuandeid ja sülitades läks Susi masinate juurde, kus 
lõi kohe valla oma sõimu, sest ametnikud ja kojamees 
olid jõudnud masinal juba rihmad pealt ära ajada.

Lõuna ajal ilmus masinaruumi üks vabriku direkto
reist: lühike, kõvera nina, pruunide silmade ja suure 
kõhuga heebrealane. Ta oli pisut ärevuses, käis akna 
juures, kõneles ägedalt peameistriga, tatsutas ühest 
kohast teise, kõnetas ametnikke, soris Susi alluvate 
tööd, avaldas rahulolekut ning tuli ühes peameistriga 
Susi juurde ja kiitis:

«Susi, teie tunnep see töö ... hästi.. . väga hästi teie 
tunnep see töö. See mulle väga rõõmus . .. Mina teep 
teid abimeistriks . . . teile palka juurde .. . Aga nen
dele,» ta viipas akna taha, «heraus ... välja! Las nemad 
otsip mujal tööd. .. Mul neile raha ei olep .. . tööd ei 
olen .. . Teie teep täna kaua tööd, mitte kaheksa tundi.»

Susi palged lõid rõõmsast ärevusest õhetama. Ta 
püüdis härrale igati meeldida, valvas iga suust lange
vat sõna, ja nähes, et direktor puserdab kaunis kanget 
eesti keelt, tõi välja oma saksa keele tagavara.

«Jahvool. . .» näitas masinatele, «jahvool .. . kenne 
vool... guut kenne ... massiinen . . .»
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Tahtis isegi kõnelda sellest, kuidas ta täna peksa 
saanud, aga heebreamehel ei olnud enam aega, ta 
astus korra akna juurde, nägi, et vabrikuesine oli tühi, 
ja tatsutas masinaruumist välja, pühkides kogu aeg 
siidist taskurätikuga oma higist nägu.

Ants Susile mõjus aukõrgendus nagu torge. Ta hak
kas nüüd tööd uhtma, nii et nahk suitses. Vandus 
ametnikke, kui need ei suutnud käsitseda masinaid, ja 
oli nii agar, et peameister tuli teda keelama, et ta 
mitte ametnike kallal nii palju ei karjuks, sest need 
ei ole ikka lihtsad töölised ja võivad hiljem kaebust 
tõsta.

See mõjus Susisse kainestavalt. Ta tõmbus tagasi ja 
jäi oma sõnadega ettevaatlikumaks. Ent kuna ta au
kõrgendusest saadud energia nõudis põlemist ja seda 
väljapoole ei lubatud juhtida, siis suunas ta selle ise
enda sisemusse ja hakkas mõlgutama mõtteid oma tu
levikust. Täna õhtul on tal esimeseks asjaks külastada 
Annaliset, oma õmblejast sõbrannat. See tüdruku-saa- 
tan on alati tema peale kuidagi ülalt alla vaadanud, 
uhkustanud oma keskkooliharidusega. Noh, nüüd ta 
näitab, nii et tüdruk pikali langeb! Ega meistriks, ol
gugi abimeistriks, igaüks ikka ei saa. Selleks peab 
olema osavust, taipu, nuppu. Ning siis saadab ta pool 
tosinat kirju ja kaarte maale. Seal on küllalt sugulasi 
ja tuttavaid, kes talle viltu on vaadanud ja teda tobe
daks pidanud. Saagu nad nüüd nii, et silmade ees 
läheb pimedaks.

Õhtul pesi ta end vabrikus tublisti (võis seda nüüd 
teha meistritele määratud pesemisruumis), käis habe
meajaja juures ja ruttas siis Annalise juurde.

See istus nagu harilikult masina taga ja vuristas õm
melda. Ta elas agulis väikeses ärklitoas, mida hoidis 
korras ja puhtana. Seintel rippus käsitöid, voodi kohal 
lunastaja pilt, kummutipealne oli täis kribu-krabu: 
portselanele vandikesi, vaase, raamatuid. Ei puudunud 
ka paberossikarp ühes tikkudega — tunnus, et Anna- 
lises oli Susil tegemist moodsa ja vabavaatelise naiste
rahvaga. Ta vaatas õige imestunult Susile otsa, ja nähes 
teise ärritatud ja pakil olekut, jättis masina seisma 
ning küsis:
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«Noh, mis kiili sina niisuguse pakasega jooksed?»
«Mis kiili, mis kiili,» ümises Susi kannatamatult. 

«Ütle parem, kas sul suupistet on, mina tõin liitri 
liikudeks' kaasa.»

Annalise keeras end seljaga masina poole, vaatas 
Susile imestunult otsa ja küsis uudishimulikult:

«Liikudeks, mis liikudest sa räägid? Tahad mind ära 
võtta või?»

«Sind,» vastas Susi halvakspanevalt, «kes sind tahab! 
Eks leidu teisigi külluses.»

«Nonoh, mis kuri sinusse siis on läinud,» ütles Anna
lise söögikapi juurde minnes. «Kes sind ikka tahab? 
Mina olen sinu peale kõige rohkem jahti pidanud. Ja 
eks ma su ükskord ikka ära võtan, kui kuskilt paremat 
vahele ei tule.»

«Ah, et mina ei olegi see suur suutäis!» sõnas Susi 
pahaselt. «Eks me näe! Ega ma sulle muidu liikusid 
poleks toonud. Küllap ikka minust on ka natuke meest.»

«Mis sinuga on? Oled saladuslik nagu kaardimoor. 
Ajad segast juttu.»

Susi tõusis laua tagant, ajas rinna ette ja ütles 
pidulikult:

«Täna ülendati mind meistriks. Õieti küll abimeist- 
riks, aga see on ükskõik — neil on ühesugune võim.»

Annalise pani käed puusa, naeris heledalt ja vastas:
«Kas targemaid mehi polnud, et sind pandi! Ma 

õige seda ei usugi.»
See ajas Susi südame täis.
«No kui ma sulle ütlen, et sain. Ega ma nii loll ikka 

ei olegi, kui sa arvad. Kes teab, mis edaspidi veel võib 
juhtuda. Täna olen abimeister, homme meister, tuna
homme jumal teab mis. Näe, täna anti kari haritud 
ametnikke minu käsutusse, näita neile tööd, juhi neid. 
Mis sest kasu, et nad olid nii peened härrad — minu 
sõna pidid ikkagi kuulama!»

Annalise silmitses hulk aega Susit, tuli ta juurde, 
nuusutas, kõigutas pead ja lausus:

«Joobnud sa ei ole, aga jutt on segane.»
Ja lisas:
«Mis ametnikke sa seal siis käsutad?»
«Harilikud kontoriametnikud. Aga rumalad nagu ka-
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nad. Nad ei taipa masinatest midagi. Ja mina muudkui 
õpetan ja juhin sääraseid puupäid. Töölised streigivad.»

«Streigivad! See on siis õigus?» küsis Annalise, kuna 
ta nägu võttis kartliku varjundi.

«Õigus jah! Taheti palka maha võtta ja hakkasid 
streikima. Lollid, oleksid pidanud tegema nii nagu 
mina!»

Susi lõpetas äkki, sest talle eneselegi selgus selle 
lause mõttetus. Kõik ei võinud ju saada meistrikohti.

Ent Annalise muutus rahutuks. Ta ajas end toolil 
poolpüsti ja küsis üle laua:

«Teised streigivad. Ja sina?!»
«Mina. Hähä! Ega ma loll ole, et lasen end lahti lasta!

Mina teen tööd ja sain selle eest meistriks.»
Annalise vaikis viivu. Siis küsis kärmesti:
«Ja minu vend Edmund?»
«Ei tea. Töö juures ma pole teda näinud. Küllap 

on vist ka üks kange streikija ja ninamees.»
See vastus ärritas Annaliset. Teda valdas äkki viha 

selle maamehelikult räuskava mehe vastu. Ta polnud 
Susit õieti kunagi sallinud; oli teda kannatanud kui 
tagavarakavaleri ja tüüpi, kelle kulul võib teha nalja. 
Nüüd tõusis ta laua tagant ja sõnas ägestudes:

«Susi, ma pidasin-sind seni ainult rumalaks lambaks, 
kelle kepslemine ei tee kellelegi kurja, kuid eksisin. 
Sa ei ole mitte ainult tobe, vaid ka alatu. Kasi välja!»

Susi ajas end kohmetult üles. Ta vahtis mõistmatult 
ringi, arvas, et Annalise ikka veel ei usu, et ta on 
saanud meistriks, ja püüdis seda õiendada. Ent Anna
lise ütles vaid paar tigedat lauset:

«Kasi välja! Ma ei salli sind. Kaabakas!»
Susi nägi, et Annalisega ei ole täna kõik korras, ja 

astus pikkamisi koridori. Aga seal tuli tal meelde, et 
täna ei või ta vist koju minna, sest küllap streikijad 
varitsevad teda. Ta pöördus ümber ja küsis hädise 
häälega:

«Annalise, mis ma olen sulle teinud? Ütle! Ma ei või 
täna koju minna.»

«Teinud, teinud?» karjus äkki Annalise. «Seda sa 
julged veel küsida? Teised, suure perekonnaga inime
sed, streigivad, aga sina müüd nende nahka!»
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Susi taipas nüüd, kustpoolt tuul puhub, ja seletas 
ägedalt vastu:

«Ega ma’s saa su venda selga võtta ja tööle tuua, 
kui ta ise ei tule. Sa oled ka üks imelik olevus. Las 
ma tulen sisse ja õiendan selle asja ära.»

«Küll ma sul õiendan,» vastas Annalise põlgavalt. 
«Kao minema ja ära näita siia oma nägu. Huligaan 
niisugune!»

Ja ta lõi ukse Susi nina all kinni.
Susi jäi hulgaks ajaks koridori. Mõtles, et Annalise 

rahuneb ja kutsub ta tagasi. Kuid mitmest kohast ava
nesid naabrite uksed ja Susil hakkas häbi. Sõimates 
endamisi Annaliset ja ta mässajast venda, laskus ta 
treppi mööda alla, tõotades mitte kunagi enam siia 
tagasi tulla.

2

Susi istus kaksiratsa masinal ja õlitas mootori laag
reid. Kaksteist masinat ta kõrval loksusid monotoon
selt ja ärritavalt. Susile ei meeldinud nende lõnin tobe 
ei meeldinud ka hiljem tööletulnud streiqimurdiad. 
Tahtis selle au üksi enesele pärida. Kartis, et mõel
dakse järele, vabastatakse ta abimeistri kohalt ja an
takse koht mõnele teisele, kellel on rohkem nunnu ja 
taiou. Talle ei pakkunud suurt lõbu, kui Ahingas ta 
juurde tuli ning ütles:

«Kas laagrid läksid kuumaks? Fks need masinad ole 
vanad logud, nole kaua remonti näinud.»

Susi äigas õlise peoga üle higise näo ja vastas sapi
selt:

«Pole siin masinatel viga midagi, kui töölised ainult 
korralikud oleksid. Näe. olin siit nisut ära ja sellid 
ajasid selle aja sees masina nässu. Mis neil, mõtlevad, 
et see pole meie, las käia, las puruneb küll vabrik ostab 
uued. Niimoodi ei saa asju ajada. Streikimise peale 
on maiad, aga näete nüüd — mis sellest kasu on?»

«Ega vist ole. Saab näha, kaua nad vastu peavad. 
Näe. mina ei suutnud enam — mul suur pere — nälg 
oli juba majas. Tulin raske südamega tööle. Ei tahtnud 
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teisi ära anda, aga häda sundis,» seletas Ahingas, nagu 
püüdes lahti saada eneses pakitsevast, hingesöövast ja 
südantnärivast mõttest, mis kogu aja keerutas ta peas.

Ning lisas ära minnes:
«Aga ei sooviks nende kaotust. Tahaks, et kõik 

lõpeks heaga.»
«Mulle ükskõik,» vastas Susi. «See minusse ei puutu. 

Mina ei armasta streikida ja logelda. Tööd tuleb teha 
ka väiksema palga eest. Ja seda ma algusest peale tei
nud olengi.»

Nägi, kuidas heebrealasest direktor tuli masinaruumi, 
ja silmitses ilmse kiivusega, kuidas ta kõneles sõbrali
kult uute streigimurdjatega. Ent temast möödus vae- 
vait peaga noogutades.

Õhtul läks ta tuju paremaks. Tund aega enne töö 
lõppu kutsus peameister ta enda juurde ja sõnas:

«Susi, mul on sulle härralt üks salajane ülesanne. 
Muretse meile töölisi. Härra arvas, et seda on nüüd 
kerge teha. Nad on varsti näljast nõrgad. Sa tunned neid 
hästi, kutsu ustavamad tööle. Ütle, et neil, kes praegu 
tööle tulevad, jääb palk endiseks. Mida rutem sa seda 
teed, seda rohkem on härra sinuga rahul. Kui arvad, et 
ajast tuleb nappus, siis võid praegu minna. Ma märgin 
sulle terve päeva.»

Ent Susi vaidles kõigest jõust vastu. Ei, ta ei lähe 
varem. Milleks seda? Mispärast ta peaks vabrikule 
kahju tegema?

«Tee, kuidas arvad ja kuidas sul parem,» vastas 
meister sõbralikult.

Susi tuli hiilgava näo ja ärritusest väriseva peaga 
meistri juurest. Jumalale tänu, härra Wolf ei ole teda 
unustanud!

Koguni vastuoidi — teeb ta oma usalduse osaliseks 
ja annab talle tähtsa ülesande. Ta ei pea oma usalduses 
pettuma. Härra Wolf peab nägema, et tema ülendus 
ei ole sattunud valesse kohta, vaid et siin on tegemist 
õilsa, truu südame ja ennastohverdava inimesega.

Ta pani end kärmesti riidesse, ja kängitsedes jalgu, 
mõtles, kellest ta peaks peale hakkama. Tuttavaid oli 
tal vähe, sõpru peaaegu mitte sugugi. Kuigi ta teadis, 
et neid on palju, kes ta tööletulemise kutse tänuga 
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vastu võtavad, kahtles ta, kas esimene käik satub täppi. 
Kes näeb inimese hinge? Leidub ka neid, kes hooli
mata oma näljasest kõhust kuraasitavad nagu tänava
poisid. Niisuguste käest võid kergesti pähe saada, ja 
mine siis kaebama. Kes sind usub?

See viimane mõte pühkis ta hõiskava meeleolu. 
Pipardatud halbade eelaimustega, ronis ta mööda tehase 
kivitrepistut alla. Ta ohkas paar korda sügavalt ja esi
mest korda vilksatas tas kuri mõte, mida kõike vaene 
inimene ei pea rikaste heaks tegema. Pealegi ei mõis
teta seda nende poolt hinnata. Võib-olla kasutavad sind 
hädakorral ära ja . .. Kaugemale ei tahtnud ta mõtelda, 
teades, et niisugune mõtiskelu viib õige kentsakaile ja 
pahandavaile järeldustele.

Ta oli jõudnud pimedale, tuulisele tänavale, mille 
libedail ja lumiseil kõnniteil ruttasid küürutõmbunud 
inimkogud, kaitstes kätega kõrvu külma eest. Ka Susi 
nööpis jopi hoolikamalt kinni, kohendas kaelasalli ja 
otsustas alata oma ülesannet kõie lähema tuttava 
juurest. Ent minnes üle tänava silmas ta väheldast, 
pisut küürus meest, kes kandis lühikest palitut, võrdle
misi kulunud pükse ja peas läkiläkit. Mees teretas 
teda kaugelt. Susi seisatas, tundis ära masinist Tiguri 
ja ootas, kuni mees tuli tema juurde. See ulatas käe, 
ja uurides Susit oma ärksate, teravate ja uudishimu
like silmadega, kihistas naerda.

«Nätt, nätt. Tuled ikka vabrikust või. . . ia teenid 
jõuluks priske kopika. Ega see pole halb. Näe, meie 
streigime ja tõmbame püksirihma koomale.»

«Aoa kes teid käsib streikida, mängida oma leiva
kannikaga? Tööd pole keelanud keegi teha,» vastas Susi 
noomivalt.

«Õigus, õigus jah,» oli Tigur kohe nõus. «Ega oleks 
maksnud streikida, peksa saame niikuinii. Aga mis sa 
teed, juhid on käredad mehed ja eks me torma nõnda- 
kaua nende järel, kuni pole enam pükse jalas.»

Kui Susi midagi ei vastanud, jätkas ta:
«Eks see meie rinne ole vist langenud . .. Räägitakse, 

et paljud olevat juba tööle tulnud — salata. Hehehe, 
eks see ole vist kõice õigem. Mis sa arvad7 Mõtlesin, 
et peaksin ka tööle tulema ... Jõulud tulevad peale . . .»
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Ja olles äkki huvitatud oma tööalast, küsis:
«Kuidas need minu vokid seal seisavad?»
«Ei seal seisa midagi,» vastas Susi hirmutades. «Neid 

vurab päris rohkesti ja järjest rohkem neid iga päev 
käima läheb. Mis sa uudistad? Tahad tööle tulla .. .?»

Tigur hakkas oma pikkade pindataoliste kätega veh
kima, tammus kannatamatult katkistes saabastes ja 
kähistas kiiresti:

«Tahaks küll. Juba homme päev tuleks, kui võib.»
«No tule siis homme tööle. Ma panen sind oma ma

sinate juurde ja saadan ametnikud kontorisse tagasi.» 
Ja nähes teise üllatatud pilku, jätkas: «Mis sa imes
tad, härra Wolf tõstis mind abimeistriks. Saan temaga 
hästi läbi, ta usaldab mind. Mul on praegugi ta käest 
üks tähtis ülesanne. Pean muretsema masinate juurde 
inimesi. Loomulik, neid võiks ju võtta iga päev vära
vate tagant, aga härra Wolf ei taha igaüht. Ta tahab 
ustavaid ja õiglasi mehi. Usaldas nende otsimise minule. 
Sind ma võtaksin siis esimeseks. Kui sul on tuttav mõni 
meie tööline, kes soovib tööle tulla, siis . .. ma ütleksin 
tema eest härra Wolfi ees hea sõna.»

«Ole sa meheks,» vastas Tigur, «ole meheks. Seda 
ma sulle ei unusta. Ja kui sa võtaksid Paasi... ta käis 
meil. Naine on haige, häda suur.»

«Ah Paas või!»
«Paas jah.»
«Ma märgin üles.»
«Märgi jah! Ja Rosenberg tuleks ning Metuusalem, ja 

Kivisson. . . Ega sa ei pruugiks kahetseda, küll me 
sulle tasume.»

«Kihuta siis nemadki homme tööle. Ja ütle, et nad 
tulevad tingimata, muidu ei võeta neid üldse enam. 
Ning palk jääb endiseks. Härra Wolf tahtis maksta 
vähem, aga mina ei olnud sellega nõus.»

Susi rõõmustas. Küll see läks aga kergelt. Ta ajas 
enese sirgu, ruttas kodu poole. Äkki silmas ta teisel 
pool tänavat kiiresti ruttavat Annaliset. Susi oli heas 
tujus, jooksis talle järele, püüdis teha juttu. Ent Anna
lise ei vastanud. Krimpsutas põlgavalt nägu, keeras 
selja ja sammus edasi.

Susi vihastas. Sisehääl sosistas: Annalise seikleb 
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teistega. Sa oled talle põrm. Mine järele, vaata, kes on 
see sõnn, kellega ta sind petab!

Ruttas Annalisele järele. Süda värises, pulbitses vi
hast. Ajus keerles küsimus: Kellega sa mind petad? Ent 
Annalise ei läinud kohtamisele, läks koju. Kadus 
värava taha ja keeras selle tagasi vaatamata lukku.

Susi jäi tänavale. Oli rõõmus. Annalise ei peta teda. 
Tammus hulga aega maja ees. Vahtis valgustatud 
akent, mõtles: Annalise, küll sa oled imelik, venna 
pärast katkestasid minuga sõpruse. See on sinu poolt 
suur narrus. Me saime teineteisega hästi läbi. Äkki 
välgatas päästev mõte. Lähen su venna juurde, kut
sun ta tööle. Panen maksma kogu oma mõju. Hehehe!

Läks Edmundi juurde. Ei pruukinud kaua koputada. 
Seest kostis jah, ja enne kui ta sai suruda ukselingile, 
läks see iseenesest lahti. Seisis vastakuti pika, kõhetu 
naisolevusega, kelle hallid juuksekahlud langesid lau
bale. Selja taha ilmus mitmes eas lapsi, kes uudis
himuga silmitsesid hilist külalist.

«Ah tööle peab Edmund tulema?» sõnas naine Susi 
jutu peale. «Ei, teda ei ole kodus. Kas siis streik on 
juba läbi? Ehk astute tuppa, Edmund peab iga minut 
tulema.»

Susi tahtis ütelda ei, aga alistudes tärkavale uudis
himule, astus tuppa. Silmapilk toodi talle tool kahe 
poisikese poolt, kes läksid seejuures kiskuma. Susi 
istudes taganesid nad kaugemale ja uudistasid teda põ
levate silmadega. Isegi vana haige ema ajas enese 
voodis istukile ja küsis, kes seal tulnud.

«Fdmundile tuldi järele,» vastas naine pikkamisi, 
heites Susile pilgu. «Tööle tahetakse.»

«Ah tööle,» pomises vanaema voodis. «See on hea. 
Lapsed, andke siis härrale istet.»

Susi istus nagu nõeltel. Laual kahises petrooleumi
lamp, pliidi all raksusid puud, köögikapil seisis suur 
savikauss kartulitega. Ruum oli poolpime ja sünge. 
Susi tundis siiatuleku pärast äkki hirmu ja kahetsust. 
Mingi halva eelaimuse sunnil tahtis ta tõusta ja lah
kuda, aga juba kõlises koridori uks ja kostis jalgade 
trampimine. Hüüdega «see on papa» tormasid peaaegu 
kõik toasolijad ukse juurde, kus põrkasid kokku suure, 
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tugeva, karvase näoga mehega, kes kandis säärikuid, 
kalamehemütsi ja pruunivärvilist drapp-palitut.

Ta silmitses kibedal ilmel püstitõusnud ja kohmetu
nud Susi, kelle jalad olid muutunud raskeks nagu tina, 
kuna ta suust ei pääsenud imelikku seisukorda lahen
davat sõna. Selle tõi naine ja vurriluudena ümber 
keerlevad poisid, kes hõikasid peaaegu kooris:

«Papa, sa pead tööle minema.»
Edmund kiskus peast kalamehemütsi, avas palitu- 

kaeluse, hõõrus külmetanud käsi. Tundis ära Susi, tea
dis, et see on streigimurdja, silmitses teda pahase pil
guga ja vastas ägedalt:

«Aa, või see oled sina. Tänan lahkuse eest, aga oled 
oma pakkumisega pisut hiljaks jäänud. Me asume 
homme tööle, aga mitte sinusuguste armust, vaid 
streigikomitee otsusel.»

Susi ehmus. See hiiobisõnum tegi ta peaaegu keele
tuks. Ta keerutas pünlikult mütsi näppude vahel ja 
kogeles:

«Ah on lõppenud! Siis on mu käik muidugi asjatu.»
Ning ta väljus kiiresti, nagu oleks nuiaga pähe saa

nud. Streik lõppenud! Tähendab, kõik ta ennastsalgav 
töö on heidetud tuulde, muutunud asjatuks. Neetud 
streigikomitee! Ta tuju oli peaaegu nutul. Niisugused 
närakad peaks otseteed maha laskma. Hakkavad strei
kima ja annavad kohe järele!

Jõudnud koju, muutus ta tuju pisut paremaks. Tema 
ко j akord oli tehtud. Põrand ja trepid valendasid. Ukse 
taga küürutas kojanaine. Tuli tuppa, jäi lävele seisma, 
tõstis häält:

«Teie ikka olete nüüd kõrgem härra vabrikus, kat
suge minu pojale ka tööd. Küll ma pean meeles surma
tunnini ja tasun teile rohkelt ning ausalt.»

Susi kõrvad hakkasid liikuma, ta unustas äsjase pet
tumuse. Ta kogu näis kasvavat, saavat suureks hiigla
seks, kellel ei ole elus midagi võimatut. Ta astus söögi- 
kapi juurde, hakkas seal käperdama ja urises pikka
misi:

«Tööd, tööd, ega’s mina ole jumal, et suudan poolele 
maailmale tööd muretseda. Pean ise vaatama, et seda 
viimast palukat käest ära ei kistaks.»
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Ent niisugune jutt mõjus lesknaisest kojamehele 
ergutavalt. Ta liigutused muutusid käbedamaks, rüht 
sirgemaks, ta kargas Susile appi ja sõnas ülistavalt:

«Küll saate, kui tahate. Nüüd on streigiaeg, vabrikus 
inimesi tarvis, ja kui teie, kallis inimene, tema eest 
kostate, siis on ta varsti tööl. Ega ma teile selle eest 
saa kohe palju anda, aga eks ma hakatuses pese pesu 
ja tee kojakorra ning .. .»

Siin lõpetas vanaeit jutu, haaras värisevate kätega 
jakitaskust rätiku ning avas kiiresti selle sõlme. Mõne 
viivu pärast pani ta ohates Susi lauale viis krooni ja 
pomises kartlikult:

«Rohkem ma praegu küll ei saa.»
Susi pesi parajasti kartuleid, heitis vaid korraks vilk

samisi pilgu tagasi, nägi viiekroonilist laual, tegi teist 
juttu, küsis poolpahasel toonil:

«Kui vana su jõmpsikas on?»
«Kakskümmend aastat,» oli kärme vastus. «Mees, 

kadunu, tahtis last koolitada, aga suri poolel teel 
maha. Ja sellest ajast poeg ongi mööda maailma luusi
mas, ei saa ega saa tööle, kuigi otsib hommikust 
õhtuni.»

«Noh, siis peab vaatama, kui häda nii suur,» oli 
Susi eidega nõus. «Eks ma räägi homme härra Wolfile.»

Sellest lubadusest läks eide nägu hiilgama. Ta tõt
tas Susile pliidi juurde appi, ent nüüd muutus Susi 
süda karmiks, ta teatas kategooriliselt, et ei vaja abi, 
ning juhatas üleliia tänuliku vanaeide uksest välja.

Järgmisel hetkel tuli ta laua juurde, krõbistas kõn
diste sõrmede vahel viiekroonilist ja ta nägu säras 
magusast naeratusest.

3

Väljas tuiskas, ulguvad, kiunuvad iilingud paiskasid 
lumehelvete mere vastu tehase kõrgeid kitsaid aknaid, 
proovides ruutudel oma võimeid. Klaasid kattusid kord
korralt õrnade vinjettidega, mattes hämarusse suure 
kivihoone, mille raudbetoonsed põrandad ja laed 
võnkusid vuravate masinate täpselt ühesuguste löökide
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rütmist. Mööda avarat masinatesaali liikusid inimesed 
kirete, lühikeste sammudega, ilmudes nähtavale ma
sinate tagant ja kadudes peatselt, nagu alistudes nende 
raudhiiglaste hingamise ja lõõtsumise korrapärasusele.

Ants Susi tammus rahutult masina ja akna vahet, 
surkis ruutudel olevat suurejoonelist looduse mustri- 
tööd ning vahtis valutava südamega masinatesaali alu- 
m.sse ossa, kus asus peameistri töökabinet. Mõne viivu 
eest oli sinna kadunud nüüd jälle tasakaalukas, külma
vereline ja näost punetav härra Wolf. Peale tema tule
kut hakkasid masinaruumist kaduma kõik meistrid ja 
poolmeistrid, mis oli märgiks, et härra Wolfil on oma 
alamatele seletada midagi tähtsat ja mõjuvat. Ants 
Susi oli kogu aja ärevusega oodanud, millal tuleb kon
tori jooksupoiss tema juurde ja teatab: «Härra Wolf 
palus teid enda juurde.» Ent minutid veeresid, meist
rid kadusid kõik peameistri kabinetti, aga Ants Susi 
näis olevat täiesti unustatud.

Ta teadis, mis tehti praegu meistri kabinetis. Ta 
oleks tahtnud heameelega juures olla, kui sikke lam
mastest lahutati, ning anda oma teadmised härra 
Wolfi käsutusse. Närvilisena keerles ta ümber masina, 
piilus meistri kantseleid ja tuli lõpuks otsusele, et teda 
kui noort meistrit on lihtsalt unustatud ja kõige parem 
oleks, kui ta endast teatust annaks.

Kiirel sammul libistas ta enese mööda suurte elektri- 
lampidega valgustatud parkettpõrandat peameistri 
kantseleini, jäi aga seal seisatama. Tundes siis selja 
taga kogu masinaruumis töötavate inimeste pilke, 
surus ta lingile ja astus sisse. Härra Wolf oli juba lah
kunud ning Susi leidis meistrite trobikonna laua taga 
elavalt arutamas. Ukse kolksatust kuuldes tõstsid nad 
oma näo küsivalt Susile. See tundis end pilkude nagu 
mõõkade all. Ta mõistis, et nende laua taga istuvate 
meistrite ja tema vahel on suur vahe, et ta on neile 
täiesti võõras. See röövis ta niigi juba vähese julguse 
ja selle asemel, et teha neile selgeks oma tuleku tõelist 
põhiust, pomises ta:

«Härra Bergmann, minu masina mootor töötab kor
ratult. Kollektor annab tugevasti sädemeid ja ma pean 
vist masina seisma panema.»
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Bergmann kratsis pahaselt kukalt, vaatas nohisedes 
Susile otsa ja mõmises aeglaselt nagu suur täissöönud 
karu:

«Mis tal jälle viga on? Hea küll, ma tulen varsti vaa
tama.» .

Rohkem midagi. Susi tundis oma pea ringi käivat ja 
südame seisma jäävat. See oli öeldud nagu väljaajamise 
toonis. Ent kui ta lingist kinni hakkas, et kabinetist 
lahkuda, kuuldus peameistri hüüe:

«Susi, tule tagasi, ma pean sulle midagi teatama.»
Uue lootusega keeras Susi end ümber ning jäi laua 

taha seisma. Kümned silmad uurisid, neelasid, uudis
tasid ta nägu. Peameister tagus pliiatsit kannatamatult 
vastu lauda, tõstis siis pilgu laual lebavailt pabereilt 
ja sõnas: ■

«Susi, meil oli sinu pärast härra Wolfiga rääkimist. 
Härra Wolf lubas sulle vist abimeistri koha. Kas pole 
nii? Vaata, Susi, seda kohta sa esialgu ei saa. Me vähen
dame töölisi — praegu just seame nimekirja kokku — 
ja ühtlasi kaob siis abimeistri koht, nii et. . .»

Ta vaikis. Vaatas Susile otsa, nagu ootaks selle 
heakskiitmist. Ent kui Susi lööduna vaikis, jätkas ta:

«Härra Wolf tahab sulle siiski su truuduse ja ohvri
meelsuse eest tasu anda. Tema korraldusel saad edasi 
endise palga; teistel see vähendatakse. Peale selle tegin 
ma Bergmannile ülesandeks, et kui meil edaspidi tuleb 
teha ületunde, siis eeskätt sind ära kasutataks. Nüüd 
mine tööle. Bergmann tuleb varsti ja vaatab, mis su 
masinal viga.»

Susi tuikus kantseleist välja. Ninapidivedamine, pet
tus ja alatus! Ta süda tahtis vihast lõhkeda. Niisugused 
närukaelad! Palk jääb endiseks — mõtle, kui suur au
tasu! Ja tema nägi vaeva, jooksis nagu koer, hoolitses 
vabriku ja masinate eest, nagu oleks see tema oman
dus.

Ent äkki välgatas päästev mõte. Võib-olla härra 
Wolf ei ole midagi kõnelnud, ainult need närukaelad 
näitavad oma võimu. Kardavad, et mõni neist lendab 
ehk väravast välja, ja — kaevavad talle auku. Selle 
üle peaks selgusele jõudma.

Ta läks direktori juurde. Härra Wolfi ei olnud. Ras-
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müssen, teine direktor, istus laua taga ja jõi teed. 
Punane talvepäike paistis aknast ja soojendas ta pal
jast pealage. Ta oli millegipärast vihane, küsis tige
dalt:

«Mis teil tarvis?»
Susi põlved lõid nõtkuma. See nägu seal laua taga 

oli armetu, lõi ta segaseks. Pomises:
«Härra Wolfiga paluksin kokkusaamist.»
«Pole siin. Läks välja. Mis te tast tahate?» küsis ta, 

nähes, et mees ei taha ära minna.
Susi tammus kohal, muutus näost punaseks, siniseks. 

Seletas kogeldes, hädise häälega oma loo. Kurtis, et 
talle on liiga tehtud.

See vihastas Rasmusseni veel enam. Ei meeldinud 
talle millegipärast see viril, nuttev streigimurdja. 
Kärgatas:

«Mis te siis veel tahate? Koht on teil olemas. Palga 
saate endise. Teised peavad vastu jõule tänavale mi
nema. Ega’s me pea hakkama teie jaoks meistrikohta 
tegema.»

Susi lonkis löödult tagasi. Ta oli nüüd nii vihane, et 
oleks kohe haaranud pihku punase lipu, tõstnud mässu, 
jooksnud esimesena selle vabriku peale tormi, teinud 
kõik pihuks-põrmuks, hävitanud selle riiupesa.

Ent mässu ei tulnud ja Susi venis pikkamisi masina
ruumi. Aga töö ei huvitanud teda enam. Ta andis kor
ratult vuravale masinale jalaga müksu, sülitas vihaga 
laagritele ning andus oma sõjakaile ja kättemaksu- 
himulisile mõtteile.

Teda äratas sellest tigedast mõtiskelust paks Berg
mann, kes seisis ta ees nagu Jehoova käskjalg ning 
sõimas, nii et sülg lendas.

«Vaadake, mis masin teeb? Tulite siia tööle või 
magama?»

Susi ehmus hakatuses, ent siis pääses tas valla sise
muses pulbitsev viha ja ta urises vastu:

«Mis te karjute oma vanade masinalogude pärast! 
Varastage vähem vabrikut ja ostke uued korralikumad 
masinad.» -

Paksu Bergmanni silmad läksid punni. Ta rasvane 
kogu hingeldas vihaselt, asjatult katsus ta Susile mi
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dagi vastata. Parajasti läbis Rasmussen masinatesaali, 
nägi vahejuhtumit, tuli juurde ja küsis Bergmannilt:

«Mis siin lahti on?»
«Ei midagi, härra direktor. Masinist hakkab vastu. 

Sõimab kõiki varasteks,» vastas Bergmann.
Rasmusseni külm pilk pöördus Susile. Küsis:
«Keda te sõimate? Kes on teie meelest varas?»
Ent Susi ei tundnud nüüd enam hirmu. Ta pöördus 

pikkamisi härra poole ja vastas:
«Bergmann! Alles eile õhtul ladus ta katlamaja juu

res asuvast puuvirnast koorma vankrile ja saatis koju.»
Bergmanni nägu muutus lillaks. Ta tahtis midagi 

vahele hüüda, kuid Rasmussen keelas käeviipega:
«Kas ta teie puid varastab?» küsis ta vihaga.
Ja pöördudes Bergmanni poole, lisas:
«Mis te temaga mängite! Makske kaks nädalat ette 

ja saatke minema! Praegu just käis minu juures kae
bamas ja ulumas. Mis ta enesest õige mõtleb!»

«Laske, laske!» kisendas korraga Susi. «Nüüd võite 
mulle jalaga anda, nüüd pole mind tarvis. Aga kui oli 
streik, siis jooksite ringi mesimagusate nägudega ja 
libedate suudega. Laske, kurat võtaks, saab ometi 
vabalt hingata ega pruugi teid hommikust õhtuni 
kummardada ja orjata!»

Viskas vihaga mutrivõtme põrandale, istus trotsli
kult pingile ja jäi ootama oma saatust. Mõne aja pärast 
toodi talle palk töö juurde. Seejärel juhatati ta vära
vast välja.

[1937]



Julius Jürgens võidab enese

1

Julius Jürgens avas ukse, laskis välja viimase äritee
nija, jättis vastamata «head õhtut» ning sulges kahe 
raske raudhoovaga äri tänavapoolse sissekäigu. Siis 
heitis ta pilgu ringi, nagu veenduda tahtes, et on üksi, 
tuli laua juurde, istus, kobas taskuis ning vedas hetk 
hiljem välja kortsunud ümbriku ning sellest lühikese 
kirja.

Juba kümneid kordi oli ta lugenud seda kirja täna, 
kümneid kordi olid need read lõiganud valusalt ta 
südamesse ja hinge, ent vaatamata sellele avas ta kirja 
järjekordselt ning luges:

«Vana tola!
Naine petab sind, -aga sina ei näe. Saa, vanamees, 

ometi kord nägijaks.»

Rohkem mitte midagi. Ent see on mõistetav. Niisugu
sed kirjad on ikka lühikesed ja allkirjata. Ning sageli 
sisaldavad nad tõtt.

Jürgens teeb rahutult tiiru mööda äriruumi, jääb 
seisma, võtab taskust värisevi käsi portsigari, läidab 
sealt paberossi, neelab ahnelt ja vajub mõttesse.

Ja nüüd meenub talle korraga kõik. Eks naine ole 
juba ammust ajast «imelik». Kas see ei olnud alles 
möödunud nädalal, kus naine lõunalauas oli seletanud, 
et ega see polegi jumal teab kui suur patt, kui naine, 
leidmata õnne abielus, seda mujalt otsib. Tema oli siis 
naljatades vastanud: «Mis õnne seal tarvis? Kui naisel 
on mees majas, laps ka, ja kui ta ei kannata puudust, 
eks siis ole kõik korras.» Ent Jürgensi üllatuseks oli 
naine vihastanud ja vastanud:
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«Ega sul muud meeles seisa kui hea kõhutäis ja soe 
voodi. Arvad, et kõik on niisama tuimad kui sina.»

Oli tõusnud lauast ja kadunud vuhinal toast.
Juba siis oli Jürgensisse tekkinud kahtlusesäde. Ent 

ta oli selle kohe minema peksnud. Naiste silmapilkne 
jonn ja tuju, oli ta mõelnud.

Aga nüüd ... Nüüd hakkas ta tõepoolest uskuma, et 
oli midagi. Nalja pärast ei kirjutata niisugust kirja, 
temale, vanale mehele. Ja see teadmine, et midagi on, 
ajas ta marru. Mida see naine enesest mõtleb? Kas 
mitte tema ei olnud teinud sellest purupaljast, olgugi 
haritud tüdrukust jõuka inimese? Sa jumal küll, kui 
seal peaks tõepoolest midagi olema, siis lendab see 
naine täna uksest välja!

Ta riietus ja ruttas välja. Jooksis nagu hullunu 
mööda pooltühje tänavaid. Andis oma vanadele jalga
dele tuld, ent need ei viinud teda küllalt kiiresti edasi. 
Võttis auto. Aga ka selle kiirus ei rahuldanud. Sõimas 
autojuhti ja ta sõidukit kiiruse pärast. Hüppas maja ees 
maha, viskas autojuhile sõiduraha ja tormas kiirete 
sammudega trepist üles. Palitu seljas, kalossid jalas, 
jooksis mööda tube. Need olid tühjad. Naist ei olnud. 
Poiss magas oma toas. Teenija istus voodi veerel ja luges 
romaani.

«Kus on mu naine?» küsis ta järsult.
Tüdruk lõi raamatu nagu mõnelt kuritöölt tabatuna 

kinni ning ajas enese kohkunult üles.
«Proua läks välja,» kogeles toibudes.
«Mis ajal ta läks?»
«Umbes kuue ajal. Millal tagasi tuleb, seda ma ei 

tea.» Ning viivu pärast. «Arvatavasti läks ta kinno või 
teatrisse.»

Vaikus.
«Kas ma pean teile laua katma?»
Jürgens vahtis üksisilmi põrandat.
«Ei ole tarvis. Ehk siiski.. .»
Teatris! Kinos! Jürgens pidi viha pärast naerma pah- 

vatama. Aga ta ei teinud seda. Riietus pikkamisi lahti.
Viha ja valu surusid ta maha. Oleks tahtnud ulguda 

koera moodi, kes kaotab mõistuse, hundi moodi, kes 
jookseb näljaga üle talvise maastiku ning hakkab siis 
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elamu ümber piirlema. Aga sellega ei tulnud toime. 
Vajus roidunult diivanile.

«Kellele olen ma end tapnud, keda kõik aeg orja
nud?» küsis ta eneselt. «Kelle pärast ahnitsenud ja 
mammonat kokku ajanud?» Ja vastas: «Naisele ja lap
sele. Ja seal on nüüd tasu!» •

Ta ajas end üles ja läks poisi tuppa. See magas rahu
tult. Lapse käed kobasid rinda. Siis ohkas ja Jürgensile 
näis, nagu oleks üle magava lapse näo jooksnud valu- 
virvendus.

Jürgensi käed hakkasid värisema. Talle tundus kor
raga, et laps oma sügavas alateadvuses juba aimab 
midagi, et ta teab ja kannatab juba ammu selle all, 
mis alles nüüd sai Jürgensile teatavaks. Ja teda haa
ras metsik viha. Täna, jah täna peab saama kõik sel
geks. Ja siis tulgu, mis tuleb.

Laps oigas unes. Ta häda näis tungivat Jürgensisse. 
Teda haaras kaastunne ja ta tahtis last äratada. Ent 
sel hetkel ilmus teenija.

«Proua tuli.» •
Jürgens tuksatas.
«Tuli?» küsis ta uskumatult.
See noogutas pead.
«Hüva, ma tulen kohe.»
Ta heitis pilgu lapsele. See magas nüüd rahulikult. 

Kas eemaldas Jürgens pahad vaimud või mõjus ema 
tulek? Ta ei teadnud seda.

Ta seisatas viivu, kustutas tule ja lahkus. Naine kat
tis parajasti lauda. Jürgens silmitses teda eemalt. 
Naine punetas ja lõkendas. Kuidas ta silmad läiki
sid. .. Ta pilk libises üle naise kitsa piha, nõtkete 
puusade, ilusate jalgade ning mingi metsik loom ärkas 
temas.

Põrgu see naine, keda ta oli hellitanud nagu väikest 
last! Pettis teda nagu alatut koera. Laskis käperdada 
oma keha mõnel noorel nolgil. Istus sellele saksale 
sülle, põimis talle käed kaela ümber, ulatas oma ahned, 
näljased huuled ja jutustas, kui õnnetu ta on niisuguse 
vana mehega, nagu seda on Jürgens.

Ta silme ees läks kõik mustaks. Ühel hetkel tahtis 
ta tormata naise kallale. Kiskuda talt need siidiräba- 
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lad, mis aitasid tõsta ta keha võluvusi. Kihutada ta 
alasti tänavale ja kisendada:

«Nii, mine nüüd oma armukese juurde! Nüüd ei 
pruugi ta sind lahti riietada, nüüd on kõik armatsemi
seks valmis.»

Aga ta tuikus vaid oma kabinetti. Naine vaatas talle 
imestunult järele: «On ta joobnud?»

«Ei,» vastas teenija üllatunult. «Täiesti kaine.»
Naine mõtles viivu. Siis andis ta korralduse:
«Katke laud, ma lähen vaatan, mis tal viga on.»
Naine astus tuppa. Jürgens küürutas kirjutuslaua 

taga. Naine jäi keset tuba seisma.
«Mis sul viga on? Oled sa haige?»
Mingi ebamäärane, pilkav mõmin kajas talle vastu. 

Siis tõstis mees oma näo ning kaks tigedat silma vaata
sid naisele võõral ja inetul pilgul otsa.

«Haige? ... Ei, haige ma ei ole.»
Ta ajas end pikkamisi laua najal püsti.
«Haige ma ei ole. Aga ma tahaksin kord teada, kus 

sa veedad oma saladuslikud õhtud. Käisid sa täna jälle 
teatris või kinos, nagu sa teed seda igal õhtul?»

Naise kaastundlik pilk jäigastus. Ta sõbralik soe hääl 
muutus korraga karmiks ja karedaks. Mingi põlastav 
grimass jooksis üle ta näo.

«Kas hakkad jälle?»
Nüüd katkes mehe kannatus.
«Mis hakkan?» kisendas ta äkki nagu metsloom. 

«Tõtt tahan ma teada. Kus ajad sa õhtuti ringi? Mis
suguse nolgi süles veedad sa oma aja?»

Ta vaikis äkki. Tundis, kuis naise põlastav pilk teda 
pealaest jalatallani mõõtis, ja sõna jäi tal kurku. Naise 
külmad silmad torkisid teda nagu jäänõeltega. Suu 
ümbruses tuksatas vaevalt arusaadav üleolev naeratus. 
Ning siis sõnas ta kõrgilt:

«Ma palun endaga viisakamalt kõnelda.»
Midagi tuksatas Jürgensis. Üheks hetkeks valdas teda 

häbitunne. Kahetsus oma taktitusest.
Ent ainult silmapilguks. Järgmisel minutil tormitses 

tas jälle purustada tahtev viha. Seal ta oli! Oleks ta 
vähemalt hirmugi tundnud, oleks ta kahvatanud, punas- 
tanud või andestust palunud. Ei midagi sellist! Ainult 
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jäme üleolek, tülgastav halvakspanu ja punaste, õhe
tavate huulte taha peidetud irvitus. See oli Juhuse osa.

Ta vaikis viivu nagu end kogudes. Mõte töötas, otsi
des lahendust sellele ummiksõlmele. Ah, kui poleks 
ometi seda neetud tunnet, mida inimesed nimetavad 
armastuseks!

Kui see abielu oleks temagi poolt rajatud mõistusele, 
ehk.. . ehk rahakotile nagu Martal. Siis oleks kõik 
viimsepäevani kesta võinud. Aga nüüd ...

Ta pistis käe kobamisi taskusse ja tõi sealt nimetu 
kirja. Silus, ulatas naisele ja sõnas:

«Loe! Oled jõudnud nii kaugele, et koerad tänaval 
hauguvad.»

Naine ei vastanud. Jürgens uuris naise nägu, aga 
ei suutnud leida ta näojoontes midagi, mis oleks tun
nistanud peidetud ärevust. Naine luges rahulikult ja 
pani siis kirja lauale.

«Noh?» küsis Jürgens süngelt.
«Mis noh?»
«Mis sa ütled enda kaitseks?»
«Midagi. Imestan ainult, et oled jõudnud juba nii 

madalale, mis lubab sind teha skandaali ühe kirja 
pärast.»

Jürgens silmitses naist vihaga. See ükskõiksus ületas 
igasugused piirid. See naine, see oli lihtsalt... ei, ta 
ei mõistnud teda õieti atesteerida.

«No kas see pole siis tõsi?» jätkas ta.
Naine kehitas õlgu.
«Ega mina tea. Kui sa arvad ...»
Jürgens taipas äkki, et selles naises oli kõik tema 

vastu kustunud. Et ta on läinud tema käest. Ta ütles:
«Soo, sa siis ei kaitsegi ennast.»
«Ega see midagi aita. Või sa seda usuksid?» kajas 

pilkav vastus.
Jürgens jalutas närviliselt mööda tuba ja kuulatas 

naist. Siis seisatas ta ja sõnas:
«Kas tead, mis ma sulle ütlen. Sa pole üldse enam 

inimene, sa oled lihtsalt eksemplar.»
Naist see ei häirinud. Ta vastas:
«Võib-olla. Aga ma mõtlen, et sina olid veel suurem, 

kui mind taga ajasid ja abiellusid, kuigi teadsid, et 
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meie vahel ei saa midagi niisugust olla, mis seoks. Sa 
teadsid küll, missugune ma olen.»

See oli nagu hoop näkku. Ta tahtis naisele kallale 
karata, ent sundis end suure jõuga rahule ja sõnas 
pikkamisi:

«Hüva, olgu siis nii. Aga ma usun, et sa mõistad, et 
sedasi ei või edasi kesta. On parem, kui sa kogud oma 
asjad ja lähed minema.»

See tuli naisele üllatusena. Hetkeks kaotas ta tasa
kaalu.

«Mis see tähendab? On see väljaajamine?» küsis ta 
ägedalt.

«Ma ei tea, kuidas sa soovid seda nimetada.»
«Ah nii, kuidas ma soovin. Mõtle, kui armuline sa 

oled,» sai naine tagasi oma külma vere. «Kas pean lah
kuma kohe või lubab härra mind homse hommikuni 
siin olla?»

Pilge tungis Jürgensile üdini, pani ta vabisema, aga 
ta katsus vastata samasugusel toonil:

«Võid ka kuni hommikuni. Aga seks ajaks olgu õhk 
puhas!»

Vastust enam ei tulnud. Uks lendas paukudes kinni. 
Jürgens oli üksi. Väsinult ronis ta akna juurde, lükkas 
kardinad eest ja vaatas välja.

Väljas oli pilkane, tähitu öö. Ja öö sügavusest libise
sid maapinnale kerged, õrnad lumehelbed ning katsid 
tänava. Ning tänaval, gaasilambi valguses embasid 
teineteist tüdruk ja poiss ning suudlesid.

Vihaga taandus ta akna alt ning pikkamisi kõikudes 
vajusid kardinad ette ja peitsid pilkase.

2

Jürgens ärkas kella kaheksa ajal. Maja oli vaikne. 
Ta ajas enesele hommikukuue selga, lükkas suured, 
kondised jalad tuhvlitesse ja läks end pesema. Esikus 
silmas ta sumadane ja kohe kerkis esile õhtu, riiud ja 
naise väljaajamine. «Läheb minema,» pomises ta valu
salt. Viivu seisatas ta asjade kohal, hõõrus otsaesist, 
pomises midagi ja astus vannituppa.
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Külmal dušil ei olnud täna karastavat mõju. Üks
kõiksena seisis pesija veejugade all, saamata sellest 
mingit värskendust. Pea valutas, nagu oleks öö vee
detud magamata. Kuigi veresooned peale käterätikuga 
hõõrumist paisusid ja ihu läks punaseks, ei kadunud 
roidumus kontidest ja ihust. See läks üle hinge, aju
desse, sünnitas tüdimust ja ükskõiksust.

Ta istus pingile ja puhkas. Silmitses jalgu, mis 
jooksva oli kiskunud kõveraks, madalat rinda, ja hale 
hakkas enesest. Oleks tahtnud olla noor, sirgete jalga
dega, kõrge rinnakorviga ja kärmete liigutustega. Siis 
oleks võinud see naine minna ja homme oleks tal 
olnud uus, noorem, ilusam, toredam. Oleks rännanud 
mööda kohvikuid, teatreid, kontserte. Energiat oleks 
jätkunud kõikjale.

Nüüd oli kõik teisiti. Päevatööst väsinud keha mõtles 
vaid kodule. Igatses sooja ahjutagust nagu vana koer. 
Oli väsinud — töö ja aastad olid õginud energia ning 
Jürgens oli jäänud vanaks. — Kui minna õige ja 
ütelda, et ta võib jääda, et see oli väsimusest tingitud 
ägedus, mis viis ta tasakaalust välja. Olgu jälle kõik 
vanaviisi.

Mis sünniks siis? Naine naeraks talle näkku, sülitaks 
ja valaks vastu kõrvu. Või jääks, hakkaks teda petma 
nagu ennem ja jällegi peaks ta korraldama stseene, rik
kuma närve või alistuma ja kannatama kõike, mida 
naine oma helduses osaks laseb saada.

Jõudmata otsusele riietus ta ja astus esikusse. Samal 
hetkel möödus tüdruk, käel lapse riided: talvepalitu, 
kampsun, soojad püksid ja kalossid.

«Kuhu te nii vara lähete?» küsis ta imestunult.
«Ega mina. Proua. Käskis lapse riidesse panna. Pi

did kuhugi minema.»
Jürgens kohkus. Ta jalad nõtkusid. Kaamena vahtis 

ta tüdrukule otsa.
«Kuhu ta tahab lapse viia?»
«Ma ei tea,» vastas tüdruk ükskõikselt.
«Andke riided siia!» kähistas Jürgens. «Ma viin nad 

ise.»
«Olge head!»
Tüdruk ladus riided käele.
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. See naise jultumus ajas vanamehe vihale. Lapse tah
tis ta kaasa võtta. Salaja. Tahtis viia viimase, mis val
mistas talle rõõmu. Keile loaga?

Ta unustas vihahoos jooksva, mis teda täna eriti 
vaevas. Läbematult tormas ta lastetuppa. Leidis naise 
voodi juurest väikest riietamas. .Naise välimus oli 
värske, õhetav. Jürgensile heitis ta vaevalt pilgu. Jät
kas oma tööd, nagu poleks midagi olnud, ja keelas last, 
kes temaga vägisi hullama kippus.

Jürgens viskas riided toolile, tuli naise juurde ja 
küsis:

«Mis sa teed siin?»
Naine vaatas talle korra otsa, krimpsutas põlgavalt 

huuli ja vastas:
«Näed küll. Last riietan.»
«Milleks?» küsis Jürgens vihast värisedes.
«Milleks? Imelik küsimus. Ega ta saa alasti ringi 

lipata.»
«Aga talveriided?»
«Talveriideid läheb selleks tarvis, et ma lapse kaasa 

võtan.»
«Võtad lapse kaasa. Kelle loaga?»
Naine vaatas talle viivu tõsiselt otsa ja sõnas:
«Julius, ära hakka jälle skandaalitsema. Näe, laps 

muutub närviliseks.»
«Väga õige, laps muutub närviliseks,» vastas Jürgens 

vaiksemalt. «Ja sellepärast on parem, kui sa oma ka
vatsused jätad. Sest neid sa täide ei vii.»

Ta tõukas naise voodi juurest ja kisendas:
«Välja, välja! Siin ei ole sul midagi teha. Laps jääb 

siia. Ma ei anna teda sulle, et sa veaksid teda mööda 
linna nagu leierkastimees ahvi.»

Esimest korda kaotas naine tasakaalu. Ta sõnas palju 
leplikumalt:

«Julius, ära tee rumalusi! Ma pean ju lapse kaasa 
võtma. Laps kuulub emale.»

Julius hakkas toorelt naerma.
«Kas sina pead ennast emaks?»
Naine neelas haavamise sõnatult. Ent kui ta jälle 

lapse juurde tahtis asuda ja Jürgens teda tõukas, kat
kes ta kannatus.
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«Metsaline! Vaata, mis nägu laps on! Anna ta siia!»
Laps värises. Ehmunult vahtis ta isa ja ema. Nutt 

pääses ta kurgust. Abitult sirutas ta käed ema poole, 
asjatult rabeles ta isa embuses. Jürgens hoidis teda 
tugevasti ja surus ta toorelt voodisse. .

See käis naisele üle jõu. Ta tahtis mehele kallale 
joosta, ent see oli nii ähvardav. Ta puhkes jõuetus 
vihas nutma, haaras diivanilt kübara ja kisendas:

«Elajas! Kohtuga nõuan ma su käest last. Kohtu abil 
pean ma saama oma õiguse.»

«Lase käia!» vastas Jürgens. «Ära aga oma tiibu 
põleta.»

«Pätt!»
Sõna lendas nagu porilahmakas Jürgensile näkku, 

ent ta ei vastanud.
Uks langes kinni, nii et asjad värisesid. Jürgens hoi

dis nutvat last ja püüdis teda asjatult lohutada.

3

Jürgens ootas paar päeva, aga naist ei tulnud enam. 
Vastupidi ootustele, oli naine otsustanud sidemed me
hega jäädavalt katkestada. Abitult tammus ta mööda 
töökabinetti nagu puuri suletud kiskja, ning piin ja 
raev, mis peegeldusid ta karmis, aga siiski heatahtlikus 
näos, sundisid teenijat kõndima tubades vaikse, sõnatu 
vaimuna.

Nii kestis see terve nädala. Jürgens ei läinud enam 
tööle. Ta tundis korraga, et kogu rühkimine ja äritse- 
mine on kaotanud mõtte. Mis ta ka ette ei võtnud, ikka 
leidis ta end tabatuna ühest ning samast mõttest: Kel
lele sa seda teed? Misjaoks? Tundus, nagu oleks puru
nenud üks lüli elu pikas ahelas. Ning õudsemana tun
dus see, et seda ahelat vist iialgi enam ei saa paran
dada.

Tahtes vabaneda neist süngeist mõtteist, tõusis ta 
laua tagant ja sammus akna juurde. Toetus küünar- 
peadele ja vaatas üksisilmi välja. — «Kui keegi ometi 
ütleks päästva sõna,» mõtles ta. «Kui leiaks selle mõtte, 
mis siis elule sisu annab, kui jään üksi.» Ta vaatas 
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selja taha — vaikus ja tühjus. Heitis pilgu tänavale: 
see oli täis sagimist. Suur punane omnibuss lendas 
läbi tänava. Taga kõõlusid paar poisikest. — «Keegi 
ei hooli oma elust,» pomises ta. «Oma ja teiste elust.» 
Ta silmitses edasi. Koolipoisid tulid koolist. Üks 
paks naine sammus pooleldi veeredes edasi. Kärni 
uksel seisis lihunik ning, kivi käes, luuras konti närivat 
kõhna ja pulstunud karvaga koera. Äkki Jürgens tuk
satas. Lihuniku kivi oli tabanud. Ulgudes eemaldus 
koer. «Lontrus,» mõtles Jürgens. Ja samas tajus ta äkki 
kogu valu, mis sisemuse sügavuses uuristas ja näris, 
mis laostas pikkamisi, aga sihikindlalt ta seni nii tuge
vaks peetud organismi. Ning ei olnud mingit rohtu 
selle vastu peale selle ainukese — piinava ja närve
sööva ootuse.

Ta mõtles, et peab lapse varsti vanaema juurde viima 
ja katsuma vaheldusega leevendada ema puudumise 
valu. Ent samas tundis ta, et see on võimatu. Ema 
elab lapse alateadvuses ikka edasi, ja rõõm, mis tekib 
ta näole, on vaid valu varjamise vahend.

Samas segas teda teenija. See oli ilmunud künnisele, 
ja tundes piinlikkust selle valu mõistmisest, mis pee
geldus Jürgensi näol, sõnas silmi maas hoides:

«Keegi soovib teiega kokku saada. Olete käskinud 
tulla.»

Ta seisatas viivu üllatatult, suutmata sellest mõtis
kelu kaosest meelde tuletada inimest, kelle tema nagu 
oleks kutsunud. Ent siis lõikus ta ajju kuuli plaksa- 
tusena see jube kutse ning silmapilkne häbi punetas 
ta näol, värvides punaseks ta õhukesed palged ja peast 
eemalseisvad kõrvad.

Oli ta siis tõesti juba niikaugel? Kutsus ta tõesti 
detektiivi oma naist jälgima? Samastas ta end noore 
poisikesega, kes armuuimas saab hakkama igasuguste 
tempudega? Vist küll. Sest protest, mis silmapilguks 
hinge hämarusest veepinnale ujus, vajus sinna vaikides 
tagasi nagu kala mudasesse tiiki.

Ent ta oli siiski üpris tänulik mehele, kes ei küsinud, 
kes, mis, kuidas, ega hakanud jutustama kogemusi oma 
suurest tööpraktikast. Ta vaid sõnas Jürgensile tagasi
hoidlikult ja vaikselt:
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«Keda härra soovib lasta jälgida?»
«Siin, seda daami,» vastas Jürgens ja ulatas naise 

pildi. «Mõni teine päev näitan ma teda teile tänaval.»
Oligi lõpp. Ta tänas jumalat, kui mees oli läinud. 

Seda imelikku elu küll! Mida ta sinust veel ei tee!
Jürgens tõusis, läks esikusse, riietus ja seadis mine

kule. Ta tahtis veel täna postkontorisse minna, saata 
telegrammi, et ema tuleks lapse juurde. Ent võõruses 
kohtas ta teenijat lapsega. Poiss kiskus enese teenija 
käest lahti ja küsis:

«Kus ema on?»
Jürgensil oli piinlik. Ta ei mõistnud vastata. Ta pani 

oma käe poisikese pea peale ja vastas kuidagi vaikselt 
ja hellalt:

«Ta on väljas. Ta ei tule niipea.»
Ent tema olekus oli nii palju kindlusetust, et laps 

aimas tõtt ja pisarsilmil ning pea vajudes rinnale taan
dus tast kurvastusega. .

Jürgens ohkas. Jah, see oli alles elu, neil mõlemal! 
Puudus nagu mingi keskpunkt, mille ümber elu seni 
oli keerelnud. Nüüd oli see ära.

Ta sammus pikkamisi läbi tänavate, panemata tähele 
inimesi ja sõidukeid. Siirdus postkontorisse ja saatis 
emale telegrammi. Tulgu ta .kohe. Sooritanud selle töö, 
otsustas minna kontorisse ning püüda teha pisut tööd.

Ent äkki valdas teda külmavärin. Miski oleks nagu 
ängistanud hinge, miski oleks nagu kägistanud kõri ja 
teinud jalad nõrgaks. Ta tahtis juba taganeda ja siir
duda kaotajana teisele poole tänavat, ent võitis enese ja 
läks pikkamisi vastu oma naisele, kes teda silmas, 
näost tõsisemaks tõmbus ja silmad maha lõi.

Nii läksid nad teineteisele vastu. Mõlemal südames 
kindel kavatsus mööduda teineteisest sõna lausumata. 
Nad tundsid mõlemad, kuidas nende sammud aeglustu
vad, ja kui nad teineteist kohtasid, jäid nad mõlemad 
nagu käsu peale seisma.

Oli piinlik. Jürgens köhatas ja vaatas maha. Naine 
oli samuti vait. Nõnda seisti viiv. Siis ütles Jürgens:

«Kas sa juba koju tulema ei hakka?»
Naine vaikis. Ta võitles eneses kaua. Ta ei teadnud, 

mida vastata. Juhus oli soodus. Ta võis kõigest olnust 
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lihtsalt üle libiseda ja minna tagasi mehe juurde. Ent 
seal ei sidunud teda muu kui laps, jah, laps... Ta vas
tas siiski:

«Ei. Ja mis ma sinna tuleksingi? Sa ajaksid mu 
varsti välja. Mis elu see oleks? Teineteise piinamine.»

Jürgens tuksatas. Valuvärin läbistas keha, tungis 
südamesse, hinge. Piinatult tõstis ta oma pilgu, vaatas 
naisele otsa, ent selle nägu oli külm ja ükskõikne. Ta 
ei mõistnud muud vastata:

«Jaa, jaa... Eks mina ole muidugi süüdi.»
Ta kahetses, et oli seisatanud. Oleks pidanud naisest 

kõrgilt mööduma. See häbi oleks jäänud siis olemata. 
Isegi nüüd võiks ümber pöörduda, minna, jätta ta sõna 
lausumata siiasamasse, ning see oleks võit. Ent ta tun
dis, et ei suuda. Et alanduse karikas ei ole veel täis. 
Ja ta kordas oma küsimust:

«Nii et sa ei tule enam tagasi? Laps ...»
Naine katkestas ta kõne. i
«Last ma tahaksin enda juurde.»
«Tahaksid...» alustas Jürgens ja jätkas siis kibedu

sega:
«Ja mina pean siis üksi jääma?»
Naine vastas nüüd juba täiesti külmalt:
«Mis sinna parata. Elu on juba kord niisugune.»
Jürgens ohkas.
«Nii et meie kooselust ei tule enam midagi välja? 

Mina mõtlesin ikka ...»
Naine vaikis viivu, nagu millegi üle mõeldes, ja vas

tas siis pikkamisi: •
«Ei tule. Küllap see on parem meile mõlemale. Kat

sume vabatahtlikult lahku minna.»
Jürgens, kes seni ikka veel oli lootnud, et naine tuleb 

tagasi, kaotas täielikult tasakaalu.
«Aga kui ma ei anna lahutust?»
«Ei anna?» vastas naine löödult. «Küll sa annad. 

Ega vägisi saa inimesi teineteise külge siduda. Sa oled 
juba küllalt vana, peaksid sellest kord aru saama.»

Sõna «vana» mõjus Jürgensisse nagu piitsalöök. Selle 
haige koha esiletõstmine naise poolt täitis teda meele
heite ja ahastusega. Ning haavununa esitas ta oma
korda sapise küsimuse:
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«Noh, kas oled mõne noorema valmis vaadanud?» 
«Ja kui, mis siis?» vastas naine lihtsalt.
Jürgens võpatas. Seda ei olnud ta lootnud.
«Ah nii,» ütles ta korraga väsinult ja roidunud hää

lel. «Siis on me jutt muidugi asjatu.»
Ning pöördus sõnagi lausumata ümber ja kadus rut

tavasse rahvahulka. Tal ei olnud nüüd muud tahet kui 
eemale, ära sellest paigast, kus ta saatus naise poolt 
nii kergelt otsustati. Siiski oli see tõsi! ... Naisel oli 
teine, noorem, ilusam. Ja teda peeti vanaks. .. Muidugi, 
nüüd kus ta oli teinud sellest tüdrukust inimese, leidis 
ta ju teisi. See oli selge. Ja tema — noh, tema oli vana.

Ta naeris põlgavalt ja kibedalt. Ent vaatamata sel
lele näris, vaevas ja piinas teda see sõna: «vana». Oh, 
ta oleks tahtnud olla olemata!

Ta oli jõudnud mereäärsesse parki. Inimesi, noori 
inimesi kõndis siin paaridena edasi-tagasi. Põõsaste 
varju tõstetud pinkidelt kajas sosinat. Merel helkisid 
reidil seisva auriku tulisilmad. Vasakul loitis elektri
lampide tulemeri. See oli sadam. Lainete aeglane kohin 
jooksis monotoonselt vastu kivist kallast. Pronksist 
ingel seisis tumedas ebamäärases pimedas ja näitas 
ristiga põhja. Viivuks viis see ta mõtted sellele imeli
kule laevale, mis oli läinud ja kadunud, ent siis tuli 
jälle keelele sõna «vana», ta pöördus vihaselt ringi, 
läks trammi peatuskohta ja sõitis linna.

Ent siin kadus suur lõkkele löönud energia. Tahte
jõud kustus, nagu oli tõusnud: ta vajus kokku. Astu
des jaama einelauaruumi, nägi ta end vastasseinas ole
vast peeglist. Vimmas turi, lahja, sooniline, koltunud 
nägu, väsinud ilme. «Siiski vana,» mõtles ta ahastusega 
ja vajus ühe laua taha. Võtta pudel ja virutada sellele 
lõustale vastu vahtimist. Hahaha! Kelner tuli. Ta tel
lis enesele õhtusöögi ja õlut. Rahvahulk saalis eine- 
lauaruumis edasi-tagasi, rongid tulid ja läksid, ent 
tema vaid jõi ja jõi. Söögi jäänused ja paberossiotsad 
vedelesid juba tülgastavas segus taldrikul ning terve 
rida tühje pudeleid haigutas laual, ent teda see ei 
häirinud. Ta tundis, kuidas iga klaasikesega voolas 
temasse uus jõud. Ta muutus uljamaks, enesekindla
maks, ja kui ta nüüd pilgu peeglisse heitis, siis leidis,
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et asi polegi nii kole. Ta on veel üsna tore tükk. Kül
lap jätkub temagi jaoks armastust ja elu.

Ta oli nüüd pisut joobnud. Metsiku klirinaga tiristas 
ta taldrikule. Kõikide pilgud suundusid temale. Ent ta 
ei näinud ne'd. Uhke ja julge südidusega maksis ta arve 
ning tuikus sõjakalt tänavale.

Või naine tahtis last endale? Ja lahutust! Vabataht
likult muidugi. Nii, et kõik võiksid ütelda: kulla mees, 
küllap naine läks sellepärast, et sa oled mannetu. Jah, 
kurat võtku, tema karikas on ääreni täis! Ta tahab la
hutust? — #Olge head! Aga laps jääb temale. Ning 
süüdlaseks pooleks olgu naine. Eks ta veel vaatab!

Ta komberdas üles tuppa, jättis mütsi esikusse, palitu 
söögitoa põrandale, tuikus, kalossid jalas, töökabinetti 
ja langes tugitooli. Langemisel tõmbas ta ümber laua
telefoni ja kohe vilksatas tas üks mõte. Ta haaras valija, 
otsis numbri, ja kui sai ühenduse, hüüdis:

«No kas olete juba leidnud midagi?»
Sealt nõuti seletust, ent tema möirgas:
«Ma küsin, kas olete leidnud mu naise armukese?»
Nüüd tuli sealt vastus:
«Ei, veel mitte. Aga lähemail päevil kindlasti.»
See vihastas teda. Ta karjus:
«Veel mitte! Mis te seal magate? Mis eest ma teile 

raha maksan? Mis detektiivbüroo te olete?!»
Ta viskas kuuldetoru hargile. Sealsamas tundis ta 

end rebitavat. Kui ta pöördus, nägi ta poega enda ees 
seisvat. Kohe täitis teda joobnule omane haledus. Ta 
haaras poisist kinni ja sõnas härdalt:

«Noh, väike, kas oleme vaesedlapsed?»
Ta püüdis poega suudelda, ent see tõmbus vaistli

kult eemale. Jürgens ei pannud seda tähele ning praalis:
«Aga las läheb. Küll me saame uue ja parema ema. 

Eks ole, poja!»
Laps taandus hirmunult ja lipsas toast. Jürgens tai

pas seda tülgastust, mis ta oli äratanud lapses. See tegi 
ta veel vihasemaks. Ennast üles ajades urises ta:

«Või sina ka! Nagu ema . .. Ma teile ...»
Enam ta ei suutnud. Ta komistas, kukkus põrandale 

ja jäi sinna raskes unes norisema.
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Ta hakkas jooma. Tundes elu elatuna, otsis ta lohu
tust viinast. Päev-päevalt langes ta madalamale, unus
tades ainukese elupäästva mõtte: töö. Kui ta kord hom
mikul viinastunult koju tuli, kohtas ta esikus ema. See 
oli pahane. Ta kiskus pojalt rõivad ja sõnas:

«Nii kui poisike. Naine läheb minema ja kohe — 
maailm hukas. Peaks juba olema aru — ise vana mees.»

Selle lause viimasel lõigul oli imelik mõju. Poeg 
heitis emale vihase pilgu ja hüüdis:

«Ah sina ka! Sinu jaoks olen ma ka juba vana. No 
mis siis teistel viga? . . .»

«Muidugi oled,» ei andnud vanainimene järele, mõist
mata poja siseilma. «Vana mees, aga varsa aru. Mis pidi 
naine niisugusega tegema!»

Jürgens ei vastanud. Näis, nagu oleksid ema sõnad 
ta kaineks teinud. Ta läks sõna lausumata töökabinetti 
ja viskus diivanile.

Ta võis olla lebanud tunni või kaks, kui ema pistis 
pea ukse vahelt sisse ja küsis:

«Julius, kas magad?»
Ta ei maganud.
«Mis on?» ühmas uimaselt.
«Keegi härra tahab kokku saada.»
Ta ajas end üles. Kohendas pisut.
«Las astub sisse.»
Aga kui mees sisse tuli, tuksatas Jürgens. Viivu ei 

uskunud ta oma silmi. Kas polnud tulija tema naise 
uus väljavalitu ehk õigemini armuke? Mida otsis ta siit? 
Mis oli neil teineteisele ütelda?

Hetke seisis ta tardunult. Kogu olemus värises. Ent 
varsti toibus ja küsis:

«Te soovite?»
«Tahaksin teiega kõnelda rohkem kui paar sõna,» 

vastati rahulikult. Ka tulija oli külmavereline partner.
«Olge head,» näitas Jürgens tooli.
Võõras istus. Tundus, nagu oleks ta siiski pisut när

viline. Ta tõstis näo
«Te vist aimate, mispärast olen siin.»
Jürgens hakkas aimama. Ent ta vastas ükskõikselt:
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«Ei ole aimugi.»
«Ah nii. Ma tulen teie naise ülesandel.»
Jürgens ei vastanud.
«Vaadake, ma arvan, et oleks parem teile mõlemale, 

kui läheksite vabatahtlikult lahku. Jääks ära musta 
pesu pesemine.»

Jürgens mängis laual paberilõikamise noaga. Ta noo
gutas pead ja vastas:

«Või nii arvab mu naine.» Ja lisas pisut järsult: 
«Minul aga on teine arvamine.»

«Ja nimelt?» soovis advokaat teada.
«Nimelt — ma olen lahutusega nõus.»
Üle advokaadi näo jooksis rõõmuvine.
«No siis on kõik korras.»
«Veel mitte. Ma olen lahutusega nõus, ütlesin seda 

teile. Ent nõus nii, et mina nõuan lahutust ja tema on 
süüdlaseks pooleks.»

Advokaat vaikis viivu.
«Ja teie ei muuda otsust?»
«Ei, mul on asi käigus.»
Nooruke advokaat näris huuli. Siis ohkas:
«Kahju. Arvasin, et loovutate oma naisele vabaduse 

suurema skandaalita.»
«Et tal oleks kergem sinu sülle joosta,» mõtles Jür

gens. — «Ei,» vastas ta valjult. «Kui keegi jätab maha 
pere, siis peab ta olema võimeline kandma selle teo 
tagajärgi.»

«Jaa, jaa. Teil on õigus,» noogutas advokaat. «Ent 
kas te ei leia olevat oma vaated pisut vanamoelised? 
Te olete juba kaunis vana, teie nooruses . . .»

Jürgensi viha lõi lõkkele. Kurat, igaühel oli asja 
tema vanadusega! Ta lausus teravalt:

«Mis minu nooruses oli, see ei puutu siia.»
’ «Vabandage! Siis veel midagi. Te tunnistate, et lahu- 
täte vaid siis, kui süüdlaseks pooleks jääb naine, ja 
seda ta vist jääb; kas te ei tahaks talle siiski pisut vastu 
tulla ja . ..»

«Ja? . . .» uudistas Jürgens.
«.. . ja loovutada talle lapse?»
Jürgensi nägu kattus vihapunaga. Mida see mees 

õieti mõtles? Kas ta ise ei olnud suuteline last muret
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sema? Ta tõusis püsti, suunas põlevad pilgud advokaa
dile ja sõnas:

«Kas te ise olete kohi? Kas mu naisel pole teisse 
usku?»

Advokaadi nägu värvus punaseks. Ta tõusis ja ko
geles:

«See .. . see on teie poolt häbematus.»
«Nagu teie tulek minu juurde.»
Advokaat lahkus, ent ukse juures ta seisatas.
«Veel üks küsimus. Teie naine tunneb igatsust lapse 

järele. Kas ta võib teda mõnikord külastada?»
Jürgens tahtis öelda «ei», ent mõtles järele. Võib

olla, mis temale on võimatu, on lapsele võimalik. Ja ta 
kostis:

«Usun, seda võib.»
Noorhärra oligi läinud.
Jürgens ruttas akna juurde, lükkas eesriided ära ja 

vaatas. Jah, sealt ta läks, rind ees, mapp kaenlas, uhke 
ilme näol nagu kinodiival. Ja see oli nüüd tema naise 
väljavalitu. Ning ta oli nii häbematu, et iulges tulla 
tema juurde . . . Hah. seal ta kõnnib, ning keegi ei või 
ta näost lugeda, et Jürgens viskas ta siit välia.

Nüüd kadus mees nurga taha. Jürgens uuris viivu 
tänavat, siis pöördus ta raskeisse mõtteisse vaiunult 
elutuppa. Vanaema ia lapselapse vahel oli parajasti 
riid. Lapsele tundusid võõrad need meetodid, millega 
talt sõnakuulmist nõuti. Ta seisis ionnakana. pea rin
nal. silmad vihased, nägu õhetamas. Kogu ta olemus 
avaldas põlglikku trotsi.

«Nagu ema,» mõtles Jürgens. Pöördus siis oma ema 
poole.

«Mis siin lahti on? Mis sa riidled9»
«Ei kuula iu sõna. Rikutud teie noolt » Ninq näida

tes rurunenud. maas lamavat lillevaasi, jätkas
«Selle lõhkus ära Oma jooksmisega. Ja andeks ei 

tule paluma.»
«No halvaga ei jõua sa kaugele. Pead katsuma 

heaga.»
Ta heitis pöiale pilgu. See seisis endiselt kangena 

ja ionnakana. Jürgens ohkas ja sõnas:
«Ma lähen nüüd minema. Ah soo. Marta soovis 
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vahetevahel last näha. Ma andsin selleks loa. Parem 
on, kui sa nad seks ajaks üksi jätad.»

«Marta!» hüüdis ema. «Ja sina andsid loa? Kas sul 
on aru peas? Naine jookseb su juurest ära, ei mõtle 
oma kodule ega lapsele, ning kui ta viimaks on kõigest 
tüdinud, tuleb tal meelde laps, ja sina oled kohe val
mis täitma ta soove! Seda ei ole! Kui ta peaks näitama 
oma .. . ajan ma ta välja.»

Jürgens tundis, et see oli naise ürgne viha naise 
vastu, mida ema väljendas. Talle ei teinud see rõõmu. 
Ta tahtnuks, et ema olnuks teistsugune. Siis olnuks 
temalgi kergem oma koormat kanda. Ta vastas:

«Lapse pärast peab seda tegema — pead sellest aru 
saama. Võib-olla ...» Ta ei lõpetanud lauset.

«Tee, mis tahad,» vihastas korraga ema. «Mul üks
kõik. Ma võin ju maale tagasi sõita, kui sa seda soovid.»

Ning peale pausi: ' ,
«Sa võtaksid ta tagasi, kui ta tuleks?»
«Võtaksin küll,» vastas Jürgens pikkamisi, surus 

kaabu pähe ja astus toast välja.
Ta sai trepistiku osa võrra laskuda, kui põrkas kokku 

oma naisega. Selle nägu oli haiglane ja kahvatu. Ta ei 
lausunud sõnagi.

«Ootas vist tänaval,» mõtles Jürgens. Ent imelikul 
kombel ei tundnud ta mingit viha. Vastupidi, see naine 
äratas tas isegi kaastundmust. Ta sõnas:

«Tulid last vaatama?»
«Jah,» sosistas naine käsipuule toetudes.
«Ole hea, laps on kodus.»
Ta tahtis minna, ent pöördus ringi ja jätkas:
«Las ma saadan sind. Ema on natuke imelik. Parem 

on, kui ma tulen kaasa.»
Nad läksid sõna lausumata. Jürgens avas ukse ja las

kis naise sisse. Laps jooksis kohe emale vastu ja kadus 
ta kallistusse. Jürgens viitas emale, et see lahkuks. See 
silmitses vihaselt miniat ja eemaldus ust kinni lüües.

Jürgens silmitses naist ja last. Kui rõõmsad nad 
olid! Kuidas neil mõlemal silmad särasid! «Minuga ei 
ole poiss kunagi niisugune,» mõtles ta. Tahtis ütelda 
naisele: «Ole niikaua siin, kui soovid,» — ent leidis 
selle olevat naise tagasipalumise ja ütles:
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«Ma pean nüüd minema. Kui minema lähed, ole hea, 
kutsu ema lapse juurde.»

Naine ei vastanud. Tal oli tegemist lapsega. Vaevu 
noogutas ta Jürgensile jaatavalt.

Jürgens lahkus. Pikkamisi laskus ta mööda treppe. 
Tänaval jäi ta seisma, nagu ei teaks, kuhu minna. Siis 
siirdus linna poole, aga peatus kohe, heitis pilgu ak
nale, mille taga varjasid end naine ja laps, ning hak
kas maja ees edasi-tagasi tammuma.

Äkki ta seisatas. «Mis ma ootan siin?» küsis ta ene
selt. «On mul kavatsus minna armulist prouat tagasi 
paluma? Tahan ehk pakkuda talle koguni last? Ei, ei, 
kui kõik niidid on lõigatud, siis olgu täielikult lõpp!»

Ta tõmbas palitukrae üles ja ruttas kiirete sam
mudega linna. Ometi ei suutnud ta hoiduda tagasi vaa
tamast, nagu oodates enda järel kellegi tuttavaid 
samme.

Ent see oli asjatu ootus. Keegi ei tulnud talle järele.

5

Nii möödus nädalaid ja Jürgens jäi rahulikumaks. 
Valu, tusk ja vaev, mis olid elanud südames, hakkasid 
kord-korralt kustuma. Silmates naist lapse juures, püü
dis ta teda vältida, aga suurt, närivat armukadedust 
ta enam ei tundnud.

Ta mõtles nüüd: Kui naine tulnuks ja kõnelnuks ava
meelselt oma eksitusest, saanuks ta sellest aru, ning 
nad võinuksid vabatahtlikult lahku minna. Aga naine 
ei teinud seda ja Jürgens ei läinud pakkuma.

Ent mida rohkem lähenes päev, mil kohus pidi nende 
abielu seaduslikult lahutama, seda suurema jõuga tuli 
rahutus tagasi. Vaatamata kõigele tundis ta, lootis ta, 
uskus ta, et Marta viimasel hetkel ta iuurde tagasi 
pöördub. Et kui ta ei tule muu, siis vähemalt lapse 
pärast, kellega ta on uuendanud ühendavaid sidemeid.

Aga ta eksis. See lootusesäde, mis elas südame süga
vuses, oli petlik. Midagi ei sündinud ega juhtunud. 
Vastupidi, üks nädal enne kohtupäeva katkestas naine 
külaskäigud lapse juurde. Ja siis tundis Jürgens, et 
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nüüd on lõpp, et nüüd peavad kaduma kõik lootused, 
mis ta endas oli hellitanud.

Ta lohutas ennast. Otsis taga seda rahu, mis teda 
alles hiljuti oli vallanud, ent asjata. Mida lähemale 
jõudis otsustav päev, seda närvilisemaks ta muutus.

Oli see juhus või saatus, ta ei teadnud seda isegi, 
mis määras ta edaspidise käitumise. Ent tundus ime
likuna ja valusana, et Jürgens selle päeva hommikul 
enne kohtusseminemist kohtas last ja see küsis:

«Kas viid mind varsti ema juurde?»
Jürgens suunas valusa pilgu lapsele. Mis imelik 

võim elas lapses? Mis ajas teda ema juurde? Kas tema 
oli olnud halvem oma lapse vastu? Ei sugugi. Ja ometi, 
kui kergesti oli laps valmis vahetama teda ema vastu. 
Ah, see oli vist üks kirjutamata seadus, mis neid ühen
das! Ja ta küsis:

«Kas isa juures ei taha olla?»
«Ei taha,» vastas laps lihtsalt. «Ema lubas mind siit 

varsti ära viia. Kas viib?» küsis ta uuesti.
Esimest korda jäi Jürgens vastuse võlgu. Ta tõusis, 

silitas lapse pead ja lahkus. Ent see kohtumine oli röö
vinud talt viimse rõõmu, mis teda kandis. Võidurõõmu, 
et laps jääb igal tingimusel talle ja et naine teda sel
les punktis ei võida. .

Aga nüüd . . . Jah, nüüd! ... Ta pidi tunnistama, et 
oli kaotanud. Sest mis kasu oli võidetud lapsest, kui see 
hingelt ja olemuselt siiski oli võõras. Kui ta siiski kuu
lus emale.

Ta võitles sügavat võitlust. Ta mõtles kogu möödu
nud elule, kõik naisega koos elatud aastad lendasid 
kinofilmina ta silmade eest mööda. Kas selles oli olnud 
palju rõõmu ja õnne? — Väga vähe. Ja kas pidi ta 
nüüd loobuma vabatahtlikult lapsest? Lapse seisu
kohalt olnuks see õige. Tema . . . Ei, saagu mis saab. 
Laps kuulub temale. Ta peab harjuma oma isaga. Ta 
peab seda õppima.

Ent ta ei tundnud tehtud otsusest rõõmu. Midagi 
näris ja uuristas ta . sees. Lapse küsiv nägu kerkis ta 
silmade ette ja röövis rahu.

Nõnda saabus ta kohtusse. Tema vastased olid mõle
mad kohal. Külmad tervitused. Siis läks see lahti.
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Kui ta pool tundi hiljem kohtust väljus, oli ta vaba. 
Tal polnud enam naist. Ent ta ei tundnud sellest 
rõõmu. Ka mitte sellest, et laps mõisteti temale. Midagi 
puudus.

Ta seisatas viivu tänaval. Võttis värisevate kätega 
taskust portsigari, paberossi ja süütas. Samas nägi tule
mas oma naist — ah, nüüd ei olnud see enam tema 
naine —, saadetud uuest väljavalitust. Nad näisid tülit
sevat. Naine nuttis, advokaat laotas käsi. Möödudes ei 
silmanud nad Jürgensit. Ning Jürgensi pinguleaetud 
kõrv kuulis vaid ühe sõna: laps. Siis kadusid nad nurga 
taha ja Jürgens oli jälle oma mõtetega üksi.

Mis ta vastab lapsele? Kärgatab peale? Püüab teda 
meelitada? Ta teadis: kumbki ei too last talle lähemale. 
Ent pidi ta siis ise lapsest loobuma?

Keegi tuli talle järele, pani käe õlale ning sõnas:
«Noh, värske vanapoiss, millal sa oma poissmehe-elu 

sisse õnnistad?» Ning lisas kohe juurde: «Sinust kitsi
pungast ei saa selle tegijat.»

Jürgens silmitses tulijat. See oli tuttav majapere
mees. Oli lasknud praegu kohtus 6-liikmelise pere
konna tänavale tõsta. Oli brutaalne, robustne ja otse
kohene iseloom.

Enne kui Jürgens sai vastata, jätkas:
«No millal sa pulmad teed? Pead kiirustama. Näe, 

habe tudiseb lõua otsas.»
Ning lahkudes:
«Aga üks vana orikas oled sa siiski. Võinuksid loo

vutada lapse naisele. Ega ta sul nii rikutud ja patune 
ei olnud. Ning mis tead sina, vana känd, lapsest?»

Ütles ja kadus. Ning ainult ta suur selg vibas viivu 
Jürgensi silmade ees.

Jürgens vajus veel rohkem küüru. Lonkis tahtejõue
tult ja nukralt koju. Ning mida ligemale jõudis, seda 
raskemaks muutus süda. Seal ootab kindlasti laps oma 
suurte küsivate silmadega. Mis ta vastab? Ta ei tead
nud seda.

Ta tuli üles tuppa. Teenija laskis sisse. Ema oli väl
jas. Laps istus toas akna all ja vaatas unistades välja. 
Silmates isa tulekut ilmus ta liikmetesse elu. Hüppas 
toolilt ja hüüdis:
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«Kus ema on? Kas ta ei tulnud mulle järele?»
«Ei,» vastas Jürgens süngelt.
Lapse nägu läks kurvaks. Pea vajus rinnale ja ilmu

sid luksatused. Hetk hiljem vabises ta väike keha 
nutust.

Jürgens istus tummalt tugitoolis. Silmitses valutava 
südamega enda ees olevat põrandat. Äkki ta tuksatas. 
See oli lapse hääl. Ja selles oli palju etteheidet ning 
viha. Ta kuulis last hüüdvat:

«Sa valetad* Sa ei lasknud ema mulle järele tulla.» 
Ta tõstis silmad. Kaks väikest silma suundusid talle. 

Need olid täis tulist viha. Jürgens tundis nende pilkude 
all külmavärinat üle keha jooksvat. Ta kähistas vastu:

«Kas sa tahad nii kangesti ema juurde?»
«Jah,» vastas laps.
Jürgensit haaras hirm. Ta võitles enesega hulga 

aega. Siis tõusis ta peaaegu vihaga, läks lapse juurde, 
haaras tal käest ja sõnas:

«Tule, ma viin sind ema juurde.»
«Viid ...?» üllatus laps, kuna kogu väikese loomuse 

rõõm ilmus äkki ta silmadesse ja näkku. See rõõm 
nakatas kuidagi valusalt Jürgensit. Ta lausus palju 
leebemalt:

«Jah, viin. Tule, ma panen su riidesse.»
Ta läks esikusse ja hakkas last palavikuliselt riidesse 

panema. Teda ei häirinud, et müts lapse peas istus viltu 
ja ühe botiku nööp oli lahti. Tal oli korraga kiire. Ta rut
tas trepist alla ja astus last käekõrval hoides tänavale.

Väljas sadas. Langes peenikest, jäist sügisvihma. 
Vihane tuuleiil sasis neist mõlemast kinni ja takistas 
edasiminekut. Ent lõõtsutades sammusid nad edasi. Ja 
kui laps väsinult komistas, võttis Jürgens ta sülle, su
rus tugevasti rinnale, südame vastu ja sammus edasi. 
Ning esimest korda tundis ta, kuidas laps suure usal
duse ja armastusega ta kaela ümbert kinni võttis. Ta 
vaatas lapsele otsa ja nägi teda julgustavalt naeratavat.

Ta tundis eneses korraga suurt jõudu. Nagu inimene, 
kes on enese seesmiselt võitnud ja saanud tugevaks, 
sammus ta julgelt edasi, läbi tuule ja vihma, viies last 
sinna, kuhu ta kuulus — ema juurde.
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Ema

Suur, paks mees kõikus taaruvail jalul ja kisendas 
joobnud häälega:

«Ah ei ole saadetud? Mis need sinu sugulased mõt
levad, et ei saada raha? Kaua, kurat, pean ma su ema 
toitma? Kas ma võtsin sinu või su ema? Ah, kurat!»

Ta tõstis käe, ja enne kui noor, pikk ja kõhetu naine 
eemale sai põigata, lendas mehe raske käsi talle näkku.

«Sa vana lehm!»
Siis tormas joobnud mees vaheseina taha, kus vana, 

kortsusnäoline naine hoidis värisevate kätega toidu- 
kaussi, kiskus selle ta käest ja kisendas:

«Välja, kasi välja! Kui sa jagasid oma päranduse poe
gadele, siis võivad nad sind ka toita.»

Ta’ vahtis pungis silmi vanaeidele otsa, kelle ham
butu suu vabises nagu hobuse mokk, taarus siis taga
tuppa ja prantsatas voodisse.

Noor naine nuttis ahastavalt. Äkki puudutasid tutta
vad, kortsus käed ta pead. Tütar tõstis punase näo ja 
nägi: vana kuuekümneaastane ema seisis riietatult ta 
ees ia kavatses ära minna.

«Ema!»
«Tütreke!»
«Kuhu sa lähed?» küsis tütar ja haaras ta ümbert 

kinni.
Vanainimene vaikis viivu, kaks suurt pisarat veere

sid poolkustunud silmist põski mööda alla.
«Lähen Aleksi juurde. Eks ta pea mind aitama.»
Ja ohates:
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«Oien teile kõigile õnnetuseks kaelas. Näed, laps, 
et Andres ei salli mind ja kiusab sind sellepärast.»

Vaikus.
«Surm ka ei tule ...»
Nad vaikisid mõlemad pooltühja õlilambi valgel, 

mille kõrbenud taht laotas väikesesse tuppa petroo
leumi vänget ja lõikavat hõngu. Siis ütles tütar:

«Oota vähemalt hommikuni. Praegu sajab väljas.»
Ent vanainimene sosistas midagi tasa ja liikus siis 

ukse poole.. Tütar saatis teda väravani. Seal ta 
tähendas:

«Andesta, ema, sa näed isegi, et ma tahaksin sind 
pidada, aga Andres ei lase.»

Siis jätsid nad jumalaga ja Mai astus vanade, nõr
kade sammudega tänavale, et minna poja, vürts- 
poodniku juurde, paluma ulualust ja leiba.

Väljas sadas peenikest uduvihma, tuul oli niiske ja 
külm ning Mai tundis oma keha värisema hakkavat. 
Üks auto kihutas temast metsiku kiirusega mööda ja 
külvas ta vee ja poriga üle.

Sel tuulisel ja vihmasel õhtul lendasid Maie silmade 
eest mööda ta vanaduse kibedad ja valusad päevad. 
Talle meenus aeg, paar aastat tagasi, mil tal oli olnud 
ühes väikese aguli umbtänavas väike maja. Siis oli ta 
võinud seda omaks nimetada ja aidanud väikesest 
üürist poegi-tütreid.

Nad olid kõik ta juurest läinud nagu noored linnud, 
igaüks oli tahtnud ise endale pesa ehitada. Ja siis olid 
nad elu raskematel päevadel tulnud ta juurde ja palu
nud abi. Aga alati ei olnud tal seda neile anda. Siis 
olid nad teinud talle ettepaneku, et ta müüks maja 
ja annaks igaühele saadaoleva pärandusosa. Hakatuses 
oli see ettepanek teda ehmatanud ja hirmutanud. Ta ei 
raatsinud lahkuda elamust, mille nad olid ehitanud 
seltsis oma mehega, kannatades sealjuures nälga ja 
puudust ning ohverdadaes kõik ebajumalale — majale. 
Aga lõpuks, kui noorem poeg Edgar, laekur kuskil 
pangas, oli löönud läbi võõrast raha ja seisnud vangla 
lävel, oli ta soostunud ja müünud maja. Nad olid luba
nud teda toita ja katta, ning ta oli jaganud majast saa
dud raha, jättes enesele vaid ühe väikese summa.
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Siis oli ta asunud armastatuima tütre juurde elama. 
Aga selle elu oli õnnetu. Mees — joomar — lõi lühi
kese ajaga läbi saadud pärandusosa ja tegi joomakire 
rahustamiseks võlga. Järelejäänud rahaga aitas Mai 
uuesti tütart, aga ka see kadus imekiiresti ja siis oli 
tulnud riid majja, mille põhjuseks oli tema. Hakatuses 
tagasihoidlikult, hiljem ikka jultunumalt heitis mees 
talle ette, et ta on armuleivasööja ning kerjus. Oli öel
nud suisa:

«Mis kuradi pärast pean mina sind üksi toitma, kui 
sul on maailmatu kari poegi ja tütreid, kelle nahka oled 
ajanud oma varanduse. Las nad maksavad sulle sööma- 
raha, siis pean sind, muidu ...»

Nad olid lubanud maksta igaüks ema ülalpidamiseks 
viis krooni kuus. Hakatuses olid nad seda teinudki. Aga 
hiljem viivitasid nad rahasaatmisega, vabandasid, et 
endal on rasked ajad, et tal on endal, katsugu läbi 
ajada. Eks nad edaspidi saada.

Siitpeale läks elu põrguks. Väimees hakkas andma 
märku, et kadugu, ja täna, täna oli ta välja aetud.

Ta oli jõudnud poja juurde. Ara koputuse peale kar
jus jäme mehehääl:

«Sisse!»
Tuppa astudes jäi ta vaikselt ukse juurde seisma. 

Poeg, kes istus laua taga ja luges lehte, tõusis imestu
nult ja ütles:

«Ema, see oled sina! Kust sa tuled nii hilja?» 
«Selma juurest,» pobises vaevalt kuuldavalt.
«Mis see siis tähendab? On seal midagi juhtunud või 

ajasid nad su välja?»
Ema vaikis.
«Vasta siis ometi.. .»
«Ma tulin ise ära.»
«Ise tulid ära! Mispärast?»
«Neil on raske mind pidada. Edgar pole saatnud raha 

ja . . . Ma olen ühe öö sinu juures.»
Nüüd segas vahele kiitsakas, tigeda näoga minia, kes 

oli ehitud nagu paabulind.
«Ei me saa sind võtta. Mul endal tulevad ema ja õde 

siia. Kuhu ma nad panen, kui sina ...»
«Noh, küllap juba leidub.»
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Naine heitis mehele vihase pilgu, siis kadusid nad 
tagatuppa. Mai kuulis, kuidas minia kisendas:

«Mispärast peame meie teda endale kaela võtma, kui 
teised ei taha? Me oleme oma rahad täpselt maksnud. 
Kes seal süüdi on, et su õde läks joodikule, kes kõik 
rahad läbi lööb. Nagu oleks mul siin vähe tegemist...»

Mees vaidles muidugi vastu, aga minia lõi ukse kinni 
ja kadus poodi. Hetk hiljem tuli kohmetunud poeg, hoi
dis silmad maas ja seletas:

«Näe, ei saa sind kuidagi vastu võtta. Katsu veel 
nende juures läbi ajada. Säh, siin on sulle natuke,» — 
ja ta pissis Maiele kahekroonise raha pihku.

Mai oli jälle tänaval. Ta tundis end lõpmata haigena. 
Pea valutas ja silmade ees tiirlesid rõngad. Ta tegi pihu 
lahti ja nägi seal kahekroonist raha. Kibe naeratus 
libises üle ta näo.

Vihm oli tugevnenud. See peksis ränkade iilidena 
tänavat, majaseinu ja plekk-katuseid. Mai tundis, kui
das külm ja jäine tunne tungib südameni.

Ta siirdus nüüd tagasi tütre juurde. Elutahe andis 
talle jõudu ja üleni higisena jõudis ta tuttava maja 
hoovivärava taha. Ta koputas, aga keegi ei tulnud ta 
koputuse peale väravat avama. Meeleheitlikult koputas 
ta uuesti, aga ka nüüd osutus see asjatuks. Lõpuks 
vajus ta värava taha küüru, otsustades oodata hommi
kut. Ta tundis, kuidas külm ja niiskus tungisid kord
korralt ta kehha, kuidas jalad muutusid jäiseks, ent 
ühtlasi hakkas ta mõistus tumenema. Äkki nägi ta end 
noore pruudina, minemas kirikusse, mis oli ehitud puu
dega. Rõdul laulis koor ja tema kõrval sammus sirge 
ja noor mees. Mai naeratas unes ja matsutas huuli.

Kui kojamees avas hommikul värava, leidis ta Maie 
ikka endist viisi värava tühemes kägaras istumas. Ta 
näol oli mingi rõõmus ja õnnelik ilme, nagu oleks ta 
nüüd lõpuks ometi jõudnud kuhugi igatsetud maale.

Aga kui kojamees teda käega tõukas ja sõnas: «Mis 
sa siin teed?» — vajus ta pikali ja jäi tardunud silmi 
vahtima sünget ja madalat sügistaevast.
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Vaenlased

1

Ööl enne kohtupäeva ei saanud Mart Kurg und. Kee
ras ühelt küljelt teisele, tukastas, nägi kohe hirmsaid 
unenägusid, müksas hirmuhigis naist, sai sellelt veel 
tugevama tümaku vastu ning ronis hommikul roidu
nult voodist.

Naine oli juba ülal, koperdas pliidi juures, keetis 
kohvi. Mart pani end loiult riidesse, ja lõpetanud 
habemeajamise, küsis:

«Palju ma võin talle siis maksta?»
Lahja, piitsavarretaoline naine heitis mehele tigeda 

pilgu ja vastas:
«Maksta? Rotikihvti vaja talle anda. Oma poega 

tuleb röövima.»
Mart Kurg tammus rahutult, tahtis midagi vastata, 

ent nähes naist marru minemas, lõi käega ja astus 
tänavale.

Väljas oli juba sügis, puhus põhjatuul, puudelt langes 
kollaseid lehti ja päike liikus madalalt üle taevaranna.

Kurg tõmbas krae üles, pistis paberossi suhu ja sam
mus pikkamisi kohtu poole. Ta tee viis tööbörsist 
mööda ja ta silma hakkasid lohakad, närused inimesed, 
kes lüürasid väravate õõnsustes ja plankude tühemik
kudes, nagu oodates parajat hetke, mil sealt välja ka
rata ning mõne korraliku inimese kaugas tühjaks teha. 
See andis ta mõtetele teise suuna ja uue aine.

Sa armas jumal, olid inimesed praegusel ajal aga 
laisad ja lohakad! Kõik pidi nendele valmis vaadatama, 
kätte toodama, sisse aetama! Kes tundis ja teadis va
nasti niisugust asja? Siis pidid ise väljas olema, endale 
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teed murdma ja paremat elu looma. Nagu näiteks tema. 
Kas ta pole küllalt päevi näinud? Kas ta pole küllalt 
rühkinud, nii et higi oli otsa ees?

Rohkem ta ei mõelnud. See polnud ka soovitav. Sest 
siis oleks ta pidanud meelde tuletama, kuidas ta han
geldades oli nii mõnegi vaese inimese viluks löönud. 
Oleks pidanud meenutama, kuidas ta petmise pärast oli 
istunud vangis, kuidas ta oli lõpuks jooksnud ja püüdnud 
oma naist, rahakat vanatüdrukut, ja kuidas ta nüüd ise 
oli andunud laisklemisele ja mitte-midagi-tegemisele.

No-jaa, naist ta ei olnud tahtnud võtta. See oli tul
nud vastu tahtmist. Ta oli hakatuses mõelnud sellele 
tüdrukule läheneda, temalt raha välja õngitseda ja 
siis istuma jätta, ent juhtus teisiti. Vanatüdruk viis ta 
abieluni ning abieluski jättis jämeda otsa ühes raha
kotiga enda kätte.

Mõtted rahast tuletasid meelde tänast käiku. Ja isa. 
Isa nõudis talt väikest toetusraha. Tema oli hulk aega 
kõrvale põigelnud, ent lõpuks oli soostunud. Kuid siis 
oli naine skandaali teinud. Oli karjunud: «Tahad meid 
paljaks teha! Sul on ju teine vend veel, las see mak
sab.» Ja nii see siis jäigi.

Ent nüüd oli kohus kaelas. Nüüd nõudis isa kohtuga. 
Et see vanamees nii jultunud on, seda poleks ta usku
nud. Ja vend? Vennaga olid nad elanud nagu kass ja 
koer. Ning nüüd oli vend isaga ühel nõul. Ässitas:

«Nõua Mardi käest, Mardil on raha, Mardil on 
pood.»

Miks ta seda tegi? Teadagi. Ise ei raatsinud maksta, 
siis katsus ajada Mardi kaela. Mart toitku isa!

Ah, see mõte täitis teda püha vihaga. Punast penni 
ei näe nad ta käest! Matku maha kõik oma lootused!

See vihapurse tõstis ta meeleolu. Andis energiat. 
Samm muutus sõjakamaks ja märkamatult kadus pikk 
tee kodust kohtusse. 1

Ent kohtuhoone ees jäi ta pisut seisatama. Südamesse 
tekkis kõhe tunne. Jaladki oleksid nagu tinasemaks läi
nud. See asutus oli tuttav. Siit oli ta saanud kord kolm 
nädalat. Ja kes neid nüüdki teab. Panevad paraja 
maksu kaela. Siis isa ja vend irvitavad. Kõik naise süü. 
Oleks võinud leppida vabatahtlikult.
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Raske südamega astus kohtuhoonesse. Selle võõrused 
ja käigud olid inimesi täis. Eeskojas seisid paar maa
meest, uurisid seinatahvlilt kohtukuulutusi. Aknalaual 
istus võõbatud proua. Oli ilmselt närviline ja vedas 
suitsu. Vist lahutab, mõtles Kurg ja jäi pilguks uudis
tama keskealist naisterahvast. Ent see vaatas talle nii 
vihaselt otsa, et Kurel kadus igasugune tahtmine ini
meste vahtimiseks. Ainult üle õla heitis vilksatava 
pilgu, ent nüüd naine tõusis ja lahkus.

Varsti Kurg kohanes kohtu karmi õhkkonnaga. Võt
tis taskust kohtukutse, nägi, et tema asjani oli veel 
aega. Kasutas seda otstarbekohaselt. Otsis üles kõige
pealt selle ruumi, kus tema jaoskonnakohtunik kohut 
mõistis, tegi ukse lahti, pistis pea sisse, ent seal oli pa
rajasti kohtuotsuse lugemine käsil. Inimesed olid püsti. 
Kurg tõmbas kiiresti ukse kinni. Ainult pisut punast 
kalevit vilksatas silme ees.

Uitis veel kohtus. Piidles altkulmu inimesi. Silmas 
jaoskonnakohtuniku tuppa minemas suurt, kohutavat 
meest. Üle näo jooksis verine joon. Juuksed olid tur
ris. Riided olid kehvavõitu. Silmad verised ja tigedad. 
Eht mõrtsukas, otsustas Kurg. Niisugune mees peaks 
istuma trellide taga. Peaks olema raudus. Isegi siis, kui 
ta on tõepoolest süütu. Sest homme tapab ta kindlasti 
kellegi. See on juba kindel. Ja siis on kõik hilja.

Kurg võttis taskust kella. Nüüd oli juba aeg. Heitis 
veel kord luurava pilgu ringi. Otsis isa. Ent seda 
ei olnud. Kõik kohad olid tulvil inimesi, kuid isa ei 
olnud. Ehk loobus nõudmisest, mõtles Kurg. Hakkas 
ehk häbi.

See mõte andis talle julgust. Puges tasa ja ettevaat
likult kohtumõistmisetuppa. Seal arutati parajasti var
gust. Ning Kurg üllatus. Kahjusaaja oli mõrtsuka 
näoga mees, kostja ilusa näoga noor tüdruk. «Lind 
tänavalt,» mõtles Kurg. «Tegi jõletise rahakoti tühjaks. 
Paras talle!»

Nüüd oli lõpp. Tüdruk sai kolm kuud ja inetule me
hele mõisteti kuldtaskukella hind välja. Mõlemad 
lahkusid.

Kohtunik soris viivu dokumentides. Siis heitis ta 
otsiva pilgu üle toa.
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«Ado Kure nõudeasi Mart Kure vastu.»
Mart tõusis kiiresti ja läks punase kaleviga kaetud 

laua taha.
Kohtunik heitis pilgu Mardile ja küsis:
«Olete kostja?»
«Jah,» vastas Mart.
«Nõudja Ado Kurg,» sõnas kohtunik ja vaatas otsi

valt saalis ringi. «Ei ole siin?»
«Ei ole jah,» tõendas Mart. «Ta loobus nõudmisest.»
«Loobus?» küsis kohtunik. «Kas leppisite vabataht

likult kokku?»
Mardil oli keelel sõna «ei», ent ta isegi ei mõistnud, 

kuidas üle huulte lipsas «ja».
Sel hetkel tõusis kohtuniku kõrvalt laua tagant 

ametnik, ulatas kirja ja sõnas:
•«Selles asjas tuli täna kiri. Nõudja on haige.»
Kohtunik võttis kirja, luges, pöördus siis Mardi 

poole ja sõnas karmilt:
«Mis te valetate kohtule. Siin on kiri. Teie isa on 

haige ja nõuab abiraha väljamõistmist tagaselja.»
Mart sai nagu lõmmuga pähe. Ei mõistnud öelda 

musta ega valget. Kogu olemus oli nagu halvatud.
«Miks te keelate isale ülalpidamisraha?» küsis koh

tunik.
«Ega ma keelaks, aga mul ei ole,» sai nüüd Mart 

sõnad suust.
«Mis jutt see on. Nõudja kirjast selgub, et teil on 

kauplus. Kakskümmend krooni hakkate maksma ülal
pidamisraha kuus. Teisiti ei saa.»

Sellega oli lõpp. Mart kobis jaoskonnakohtuniku 
toast välja. Hulk silmi mõõtsid teda tummalt. Mõnin
gate pilgud olid mornid. Kurg luges nendest etteheiteid 
enesele. See tegi ta südame täis. Oleks niisugune pilk 
tabanud teda kõrtsis või maameeste sissesõiduhoovis, 
oleks ta tõusnud ja põletanud sõna lausumata ühe 
tulise. Vahi veel! Ent nüüd polnud midagi teha. Mine 
alandlikult toast ja võta kohtuniku õnnistus kaasa. Oh, 
ta oli nii tige, nii tige! Sülitas laias kaares. Võttis tas
kust «Eva» paberossikarbi, lõi lahti. See oli tühi. Viha
selt lendas karp keset tänavat.

Neetud vanamees! Ja kolm korda neetud vend! See
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oli nende poolt kokku mängitud. See oli nende poolt 
välja hautud. Tahtsid teda paljaks teha.

Äkki turgatas tas mõte. Kui läheks õige venna 
juurde? Sest sellise otsusega koju minna — see ei pak
kunud lusti. Seal sünniks seletamist ja riidu. Ent venna 
juurde võiks minna. Teeks libeda näo ette ja küsiks: 
kallis vend, kuidas selle isaga nüüd on? Et peaksime 
katsuma teda toetada. Ta nagu isa. Kui me seda ei tee 
vabatahtlikult, siis nõuab kohus. Näeks õige, mis ta 
vastab. Kui jultunud ta õige on.

Öeldud, tehtud. Ta sammus mäest alla, läks viadukti 
alt läbi ja suundus veel allapoole. Viivu pärast oli ta 
kohal.

Vend ja vennanaine olid kodus. Viimase juuresolek 
talle ei meeldinud. Teadis, et see teda ei salli. Et kui 
vennaga oleks võimalik kokkuleppele jõuda, siis see 
seda vaevalt sündida laseb. Naised on kuradid — teadis 
seda oma naisest.

Nii oligi. Mõlemad silmitsesid teda luuravate pilku
dega. Istet ei pakutud. Pidi seisma nagu kerjus. Oh, 
heameelega oleks neid kuidagi pitsitanud. Oleks maja
peremees, viskaks nad mõlemad korterist välja. Ent 
nüüd tuli olla viisakas. Neetud saamatuses võttis isegi 
mütsi peast, veeretas seda näppude vahel ning vahtis 
kordamööda otsa vennale ja selle naisele. Lausus siis 
viimaks:

«Tulin isa pärast. Tahaksin sinuga tema elu korral
damise üle kõnelda.»

See neid ei üllatanud. Heitsid teineteisele irvitavaid 
pilke. Naersid teda ja ta käitumist. See ajas mehe hinge 
täis ja ta pahvatas vihaselt:

«Arvan, et kui mina pean maksma nelikümmend 
krooni, siis sina pead maksma vähemalt kaksküm
mend.»

Valetas nii, et suu suitses, ent mis sellest. Tahtis neid 
rabada, hirmutada. Näidata, et neid ootab sama saatus. 
Aga need ei mõelnudki kohkuda. Naine vastas teravalt:

«Meie teame ise, mis me teeme. Sinu nõuandeid meil 
tarvis ei ole.»

Ning vend lisas:
«Mis, kurat! Ma ju maksan kakskümmend krooni.»
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See oli vale. Seda nägi Mart kohe. Need inimesed ei 
mõelnudki maksta. Need olid harjunud elama teiste 
kulul, ja ta vastas ähvardavalt:

«Kui ei maksa sina, siis ei maksa ka mina. Mina 
ennast koorida ei lase.»

Ent sel vastusel oli üllatav tagajärg. Mõlemate tema 
vastaste nägudelt oleks nagu mask langenud. Vend 
vastas mürgiselt:

«Küll sa maksad. Küllap kohtupristav need kroonid 
su käest välja pressib, mida kohus sinult täna välja 
mõistis.»

See lõi Mardi hinge nagu kinni. Kust need nadid 
teadsid, et kohus mõistis teda maksma kakskümmend 
krooni? Käisid luuramas? Ässitasid isa, olid talle tagant- 
turkijaiks? Tegid end temaga sõbraks, tirisid oma lei
vale? Siis saaks tema raha kätte. Seda ei tohtinud olla. 
Ja ta vastas:

«Vara rõõmustad. Ei sa näe seda raha. Oma võlad 
tulevad sul omast rahast tasuda. Minu omadest pühi 
suu puhtaks, seda ma sulle ütlen.»

Väljus ja lõi ukse kinni. Vend?! Varas ja röövel, aga 
mitte vend. Kurat, ennem müüb ta oma poe, käib kalt
sudes ja longib ringi tööta. Aga jonni ta ei jäta. Ennast 
ta naerda ei lase.

«Oodake, te kuradid!» ähvardas Mart. «Kes naerab 
viimasena, naerab paremini.»

Ning täis tuldpurskavat viha siirdus tänavale. Nüüd 
oli ta eneses surmkindel, et keegi ei näe tema käest 
punast krossigi. Saagu, mis saab, ja tulgu, mis tuleb, 
aga kohtu poolt väljamõistetud raha ta ei maksa.

Õnnetuseks sai ta teha vaid paarkümmend sammu, 
kui talle vastu komberdas tuttav kogu. Isa! välgatas 
mõte. Polegi haige. Valetas. Läheb nüüd venna juurde. 
Läheb vennale oma võitu hõiskama. Ja see suurendas 
viha. Ja viha oli see, mis pimestas ta silmad. Ta ei näi
nud enda ees kepi najal komberdavat rauka. Ei, ta nägi 
selles päev-päevalt üha enam mullaks varisevas kogus 
vaenlast, kes ründas ta rahakotti, vaenlast, kes irvitas 
ta üle, vaenlast, kes mängis kokku teiste vaenlastega. 
Ja sellele ei olnud tal armu.

«Miks sa mind kohtusse kaebasid?» küsis ta tigedalt.
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Vanamees pühkis musta taskurätikuga vesiseid silmi. 
Silmitses alandlikult ja löödult suurt, tugevat meest, 
kes oli olnud kord kauges minevikus ta poeg. Ja orja- 
meelsuses, mida sisendab meile nõrkus ja jõuetus, hak
kas ta end kaitsma.

«Jumal, ega mina .. . Mis sa nüüd minuga riidled? 
Tõnis käskis . . . sundis . ..»

Äkki jäi ta vait. Mõistis, et see viimane kaebus viib 
tülli teise pojaga. Ja nõnda ta siis seisis paksu, priske, 
tervisest lõkendava poja ees armetuna, viletsana, ja 
pühkis ühtelugu oma päev-päevalt kustuvaid silmi, mis 
kas tuulest või külmast tilkusid nagu räästad kevadel 
aprillikuus.

«Või Tõnis käskis. Noh, kui tema käskis, las ta siis 
ka toidab sind.» Ja heites vanamehele õela pilgu, kään
dus minekule.

Üllatatud isa seisis viivu nõutult, astus siis paar 
sammu pojale järele, sirutas käsi ja hädaldas:

«Mart... poeg ... kuule nüüd ometi!»
Ent poeg ei võtnud vaevaks pöörduda. Ja vanamees 

seisatas, ohkas, ja jõudnud äkki otsusele, ruttas kiiresti, 
kiiresti endises suunas edasi.

Samal hetkel vaatas Mart tagasi. Nähes kiiresti kom
berdavat isa, pomises ta:

«Mine aga mine selle ässitaja juurde. Vaevalt te mu 
käest penni näete.»

2

Naine ootas teda juba. Oli olnud päev otsa pahas 
tujus, oli tundnud eelaimust, et juhtub halba. Ning 
nüüd oli uudistele näljane. Esimene küsimine oli:

«Noh, kuidas läks?»
Mart ei tahtnud vastata. Kartis naise halinat. Tundis 

ta virilat, jonnakat ja ihnsat iseloomu. Ühmas vaid:
«Kuidas ta siis ikka pidi minema. Anna parem süüa.»
Naine tundis meest samuti. Teadis teda alati suure- 

suuliselt praalivat ja jahvatavat, kui midagi ta käes 
õnnestus. Hooplev kergats oli Mart siis. Nüüd kindlasti 
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oli läinud halvasti, miks ta muidu püüdis naise küsi
must vältida.

«Kas mõisteti välja?» kordas küsimust.
Mardi hing kargas täis. Endal juba halb tuju, nüüd 

see ka. Nagu luupainaja, mitte naine. Pärib ja pärib. 
Ning vastas norivalt:

«Muidugi mõisteti välja. Ütlesin sulle kohe, maksame 
vabatahtlikult. Aga kus sina! Söö nüüd ka oma puder.»

«Või minu puder!» kiljus nüüd naine. «Sinu isa ja 
vend ei viitsi iseenesele tükki leiba teenida ja sina jul
ged ette heita, et see on minu puder. Häbematane 
krants! Kelle püksid sul jalas on — minu! Tahad nüüd, 
et ma su vennale ja isale ka ostaksin — seda ei ole. 
Seda ma ei mõtle ...»

Oli norija tüüp see naine. Riiakas ja kättemaksu
himuline. Hoidis Marti tublisti peos. Mitu korda mõt
les Mart ta sinnapaika jätta ja lahkuda. Ent ei jõudnud 
niikaugele. Aga ometigi oleks võinud minna. Lapsi ei 
olnud. Nende aset täitsid paksud, rasvased kassid, kes 
magasid hommikust õhtuni toolidel ja akendel ning lõid 
tasapisi nurru. Ent need ei ergutanud meest, need ei 
kihutanud võitlema tundmatu tulevikuga. Kassid mõ
jusid mehele apaatselt, tegid tema samasuguseks kas
siks nagu nad isegi. Lodevaks ja laisaks. Ja naine tun
dis seda mehe laiskust Mõistis tarvitada seda sõja
riista enda kasuks. Ent nüüdne sõim ajas mehe vihale. 
Vastas:

«Ära lärma! See raha saab makstud. Häbisse ma 
ennast ei jäta.»

«Ei tea, kelle rahaga sa mõtled seda teha?» küsis 
naine kihvtiselt. «Mina küll selleks raha ei anna.»

«Pole tarviski. Niipalju jõuan ma töödki teha, et suu
dan maksta selle kakskümmend krooni.»

See oli öeldud ähvarduseks. Teadis, et naine kardab 
seda. Töö oleks ta vabastanud naise talla alt. Ent ei 
temast saanud selle ähvarduse täidesaatjat. Oli harju
nud magava kassi saatusega ega mõelnudki tööle 
minna.

Naine teadis seda. Tema otsus oli selletõttu kategoo
riline. Ei tohi tööle minna, ega tohi ka elatisraha 
maksta. Mis niisugune santimine tähendab!
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Ei Mardil olnud selle vastu midagi. Polnud vend talle 
kuigi suur sõber. Ja isa? . . . Isa oli vennaga kambas, 
küll see ta eest hoolitseb. Väitis vaid:

«Kuidas sa põikled kõrvale? Sul pood. Tulevad, pane
vad kraami aresti alla. Pressivad välja.»

«Nad ei tohi,» oli kriiskav vastus.
«Kuidas sa seekord nii tobe oled,» vastas Mart viha

selt. «Kohtu otsused teevad seda. Kui neil on otsus, 
panevad sulle ka köie kaela.»

«Ega ikka ei pane,» oli naise kategooriline vastus. 
«Ja kui nii on, siis ma annan poe ära. Kirjutan õe 
nimele. Seda ma just teen. Mina olen küllalt rassinud, 
mina tahan puhata.»

«Kirjutad õe nimele?» ühmas Mart. «Nõnda kaua 
kirjutad, kui kõigest ilma jääd.» ■

«Ega mu õde ole niisugune röövel nagu sinu isa ja 
vend. Ta on usklik inimene. Ja on ennem poodi pida
nud. Mõistab pidada.»

«Kaua sa teda niimoodi pead?»
«Kas või elu lõpuni. Aga raha nad meie käest ei saa.»
Mart urises küll vastu, aga polnud naine ennem tema 

tahtmisest hoolinud ega hoolinud nüüdki. Varsti oli 
pood õe nimel ning veidi hiljem vahetati korterid.

Naine käis hakatuses õel poepidamises näpunäiteid 
jagamas, rühmas seal hommikust õhtuni. Aga kui maalt 
saabus kiri, et ka kolmas õde on haige ja suremas, 
otsustas ta puhkust võtta, kõik õe ja õemehe hoolde 
jätta ning maale sõita.

«Ära vedele kogu aeg voodis, mine vahest ka poodi, 
vaata, mis nad seal teevad. Ja ära lase kasse nälga 
surra.» Need olid ta viimased näpunäited Mardile.

Ta läks ja ei tulnud niipea. Kirjutas, et põetab õde 
pikemat aega. Et see on seda palunud. Lubanud jätta 
kogu oma varanduse — popsikoha ühes hobuse, lehma 
ja majaga temale. Käskis Mardil tublisti õe ja õemehe 
üle valvet pidada ning ka muidu «pai» olla.

«Igal pool ootab teda saak,» mõtles Mart rõõmsalt. 
Läks siis poodi, aga tuli sealt varsti pahas tujus tagasi. 
Olid läinud õemehega tülli. See oli ajanud ta välja. 
Ütelnud, et annab aru Mardi naisele, aga niisuguste 
laiskvorstidega nagu Mart ei tee tegemist.
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Mart tundis enese pisut süüdlase olevat. Oli hakanud 
poes liiga palju kamandama. Oli laiutanud, pidanud end 
peremeheks. Seda need usklikud ei sallinud. Ajasid 
ta minema. Nüüd tuli koju ja viskus voodisse. Kass 
puges põue, lõi nurru. Mardil oli nii hea olla.

Üks asi hakkas teda vaevama. Miks ei ilmunud 
kohtupristav? Ta oleks pidanud tulema. Oleks pidanud 
nõudma, kuigi poleks midagi saanud. Aga ei ilmunud 
kohtupristav ega tulnud talt kutset. Viimaks see mõis
tatus lahenes. Ühel hommikul koputati uksele. Paha
selt manades tõmbas Mart püksid jalga ja läks avama. 
Ning üllatus peaaegu sambaks, võõruses seisis vend. 
Seesama vend, kes oli koos oma naisega tema üle irvi
tanud ja teda pilganud. Nüüd oli ta tõsine ja sünge.

«Sa elad nüüd siin?» ütles ta imestunult ja sõbrali
kult, nagu poleks nende vahel midagi olnud. «Käisin 
sind otsimas vanas kohas, aga poes olid uued näod. 
Juhatasid siia.»

Kui Mart midagi ei vastanud, jätkas:
«Tulin sind matusele kutsuma. Isa suri eile ära.»
«Suri!» pomises Mart ehmunult.
Ja kui võõruses viibivad naised uudishimulikuks 

muutusid ning kõrvu teritasid, kutsus ta venna tuppa. 
See võttis istet ja lausus:

«Suri jah. Ta oli juba kuu aega haiglas. Ikka vireles 
ja vireles, kuni eile siis suri. Oli tahtnud sind enne 
surma näha, oli tahtnud sinuga ära leppida, et te ikka 
nagu isa ja poeg ja et...»

Vend vaikis korraga ja muutus kuidagi nukraks. 
Kass hakkas Mardi jalgade ümber ringlema, ent paari 
jalahoobiga virutas Mart ta eemale. Ja vaikiv vend 
sõnas üsna tasa, ise silmi maas hoides:

«Oli jah tahtnud sinult andeks paluda. Oli palunud 
sinu järele saata, aga haigla õdedel polnud sel hetkel 
aega. Ja hiljem nad unustasid selle. Ning nii ta siis 
surigi.»

Ta vaikis jälle viivu. Madaldas siis oma hääle hoopis 
ja ütles kuidagi piinlikult:

«Aga enne surma oli ta palunud, et mina ja sina ära 
lepiksime. Et tal olla siis kergem surra.»

Vaikus tekkis tuppa. Seda ei seganud isegi kasside 
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nurrumine; need olid endale nüüd uued pesad leid
nud — voodisse. Ainult üksik sügisese päikese äraeksi
nud kiir, mis poolviltu, nagu vastu tahtmist läbi uduse 
aknaklaasi tuppa tungis, näis elustavat vaikusse tardu
nud tuba.

Mardil oli piinlik. Miski oleks nagu ängistanud hinge. 
Siis siin oli seisnud kogu asi! Poleks olnud tarvis ko
lida ega .. . Ah, kui nüüd seda kõike kuidagi parandada 
saaks!

Kuna vend enam midagi ei lausunud ja üksisilmi 
põrandale vahtis, ütles Mart viimaks:

«Ega. . . ega minul ei ole sinu vastu midagi. Need 
nägelemised, mis meil olid ... Äh, omad koerad kisu
vad ja omad lepivad.»

Ta sirutas käe.
«No siis on kõik kõige paremas korras,» sõnas vend 

ja tõusis. «Matused on homme. Sina tule kindlasti — 
tema sind ikka kangesti ootas.»

«Jah, jah.» Ta kobas pintsakutaskus rahakotti. «Kas 
seal läheb ehk midagi tarvis?»

«Ei ole. Kõik on korras. Mina ja Asta seadsime kõik 
korda. Asta ikka suurema jao. Kui sa just tahad, too 
mõni pärg. Neid palju ei ole.»

«Kindlasti, kindlasti!»
Vend oligi läinud
Mart jäi üksi. Või isa oli surnud! Ja oli tahtnud teda 

näha, oli tahtnud lepitust — temalt? Äh, see tegi hetke 
raskeks.

Ent seda haledat meeleolu ei jätkunud kauaks. See 
oli nagu mingi vaheaeg uuele riiule. Ning viimane lei
dis aset, kui nad surnuaialt tagasi pöördusid. Siis hak
kas õde Asta mõlemale etteheiteid tegema. Vennad 
asusid end kaitsma. See oma seisukohtade kaitsmine 
arenes lõpuks riiuks. Toodi lagedale üksteise head ja 
vead. Pesti musta pesu. Närviline ja kurnatud õde sat
tus viimaks hüsteerikasse ning hüüdis:

«Te pole vennad ega pojad! Te olete teeröövlid! Ju
mal olgu tänatud, et isa mulla alla sai. Sai ristist lahti.»

«Ega sinagi ingel ole,» vastas Tõnis, lõi käega ja 
kadus.

Ka Mart läks oma teed. Talle ei meeldinud õe skan
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daal. «Muudkui heidab aga ette,» urises kodu poole 
minnes. «Eks aidanud, kui oli tarvis. Mis sa nüüd kisen
dad? Äh, ühesugused hundid oleme kõik.»

See oli öeldud lohutuseks. Ent südames kipitses siiski 
midagi ja nagu torkas. Mälu tõi unustusehõlmast esile 
isa kuju. Ning kauge vahemaa tagant nägi ta teda nii
sugusena, nagu ta tõesti oli olnud. Küürus, kepi najal 
komberdav rauk. Tema pärast poleks maksnud raisata 
ühtegi halba sõna. Ta oli väärt kaastunnet, mitte sõimu. 
See pilt minevikust tegi ta pahuraks.

Astunud tuppa, leidis eest naise. Toolidel ja laual 
lebas kompsukesi. Naine oli äsja rongilt saabunud. 
Tema juuresolek tegi Mardi veel tigedamaks. See siin 
oli ka süüdlane.

Ent ka naine oli pahuras tujus. Ta ei lausunud sõ
nagi. Ilmselt turris olevana avas kompse ja pakke. Vii
maks heitis mehele vihase pilgu ja sõnas:

«Miks sa mulle vastu ei tulnud?»
«Ega ma saa ennast pooleks kiskuda.»
«Nii,» vastas naine pilkavalt. «Oli palju tegemist.

Voodis muidugi.»
«Matustel käisin,» pahvatas tige mees.
«Matustel!» üllatus naine.
«Matustel jah. Isa on surnud. Pole tal enam tarvis 

sinu pennisid. Võid kolida oma vürtspoodi tagasi, kui 
sind sinna üldse lastakse.»

See teade tegi naise leebemaks. Nüüd ei olnud ta 
enam kitsi. Ta päris, kas Mart oli aidanud isa korra
likult maha matta. Kas kõik oli olnud ilus?

Mees vastas:
«Mis sa sellest surnust nii väga hoolid. Elusalt ei 

tahtnud teada.»
Kuid naine vastas elutargalt:
«Kui inimene on surnud, siis ei maksa enam viha 

pidada.»
Ja hakkas kohe seletama, et maal polevat läinud nii 

hästi, kui lootnud. Õde olevat terveks saanud. Olnud 
küll raskesti haige, aga saanud terveks. Sõi siis ja tea
tas, et läheb õe juurde. Teeb korralduse, et nad hak
kaksid kolima. Nüüd on asjad ühel pool, võib uuesti 
leti taha asuda.
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Mart ei vastanud. Naine oli talle täna vastik. Isa 
surm oli avanud silmad. Nägi, milline oli naine. Hul
lem kui ta ise.

Ta sõi ja viskus tüdinult voodisse. Ent ei saanud 
seal kuigi kaua olla. Keegi äratas ta varsti. Kiskus käi
sest, hädaldas ja ahastas. Silmi lahti lüües nägi, et see 
oli naine. Punetades ärevusest hüüdis see:

«Mart, tõuse üles!»
Ja nutuselt:
«Kuule, õde ei taha kauplust tagasi anda. Jumal, mis 

me küll nüüd teeme? Tule siis sina ometi ja aita neile 
selgeks teha, et nii ikka ei lähe.»

See teade pühkis Mardi une nagu pikselöök. Ta kar
gas voodist ja puhkes asja lähemalt kuulamata kohe 
sõimama.

«No eks ma ütelnud, et sa oled va tobu. Annad heast 
peast poe tagatiseta õele ja nüüd oigad, kui jääd kõi
gest ilma.»

«Ega õde, õde on mul hea inimene,» vastas naine 
nutuselt. «Aga ta mees. See on nagu kurat, see ütleb, 
et see on tema pood ja mul ei pidavat sealt midagi 
otsida olema.» .

«Paras sulle, päris paras!» urises Mart, ent tõmbas 
siiski palitu selga ja läks naisega kaasa.

Tema juuresolek ei teinud asja paremaks. Õemees 
oli kindla sõnaga. Kui Mart hakkas häält tõstma, pistis 
muidugi kaupluse tunnistuse nina alla ja lausus:

«Loe, kui oskad. Kelle nimi siin on? Minu naise. 
Noh, siis olge head ja ärge lärmake.»

Õde ise oli üsna vaikne. Silmitses mehe teguviisi 
nagu heaks kiites. Anni läks ta juurde ja ütles:

«Olga, ole siis sina ometi mõistlik. Tee oma mehele 
selgeks, et see on ikkagi meie pood.» Ent õde raputas 
pead ja vastas mahedalt:

«Kallis õde, ega meil ei ole tarvis sinu poodi ja va
randust. Seda ära mõtlegi. Mis me teeme, seda me 
teeme sinu heaks. Päästame su hinge. Varandus, raha 
ja mammona on teinud sind kurjaks, ahneks ja jumala- 
salgajaks. Kui me annaksime poe tagasi, siis sa ei pa
randaks ennast. Ent kui me jagame su varanduse vaes
tele ja kogudusele, siis jääd ka sina vaeseks. Ja siis, 

106



kallis Anni, tuleb sulle jumal meelde.» Ta ohkas süga
valt. «Vaesuses ja hädas tuleb jumal ikka meelde. Kas 
ma ei tea seda enda käest! Ka mul oli pood. Ja kas ma 
ei olnud siis ahne, uhke, kõrk ja edev? Aga õnne mul 
ei olnud. Õnnelikuks sain ma siis, kui jäin vaeseks. 
Siis leidsin, et on midagi suuremat kui jahukotid, ma- 
karonikastid ja seasingid. Siis tuli mulle meelde meie 
õnnistegija ja tema andis mulle minu rahu. Ka sina, 
õde, saad seda nüüd tunda. Sellepärast kannata ära see 
ilmalik valu, sest sind ootab edaspidi taevalik õndsus.»

Mardil hakkas see pikk seletus igavaks minema. Kü
sis tigedalt:

«Nii et te ei mõtlegi tagasi anda meie poodi.»
«Kurat võtaks, mis ajast see teie on!» sajatas õemees 

ja vibutas patenti kõigi silmade ees. «Sulle on öel
dud: loe!»

«Lähme minema,» hüüdis Mart. «Sa näed, siin on 
tegemist kõrilõikajate ja petistega.»

Ning tuli vihaselt tulema. Naine järel.
«Mis me nüüd teeme?» küsis see. «Kas lähme polit

seisse?»
«Mine!» vastas Mart. «Vaevalt see sind päästab. 

Kahtkümmend krooni ei raatsinud ohverdada, tuhande 
kaotad.»

Mart tuli oma teed ja mõtles: «Nüüd on tõesti aeg 
minna. Naisel varandust ei ole. Lapsi ka ei ole. Pole 
mõtet orjata ihnsat, tigedat ja lastetut naist. Kui juba 
orjata, siis orjata noort ja nägusat. Ning muretseda 
lapsi, katsuda nende kaudu heaks teha seda, milles ma 
isa vastu patustasin.»

Haaratud sellest mõttest, ruttas koju. Otsustas võtta 
oma pambud ja — kaduda.

[1937]



Sobrad

1

Sõrmus küürutas pliidi ees. Pannil särtsusid lihakil- 
lud. Tuba oli magusat praadimislõhna täis. Kuslap 

. istus voodiveerel. Toolil olid külmad kartulid ja suur 
heeringas, hapupiimakruus eemal laual.

Sõrmus keeras pannil lihakildu. See oli soolane, tuli
sed rasvatilgad kargasid igale poole — põletasid Sõr
muse kätt. Sõrmus läks vihaseks. Tuli Kuslapi juurde, 
pani käe puusa ja küsis:

«Kuslap, missugune on heeringa maitse, kui teda iga 
päev süüa?»

Kuslap ei vastanud. Tõstis tuimad silmad, vaatas 
korra Sõrmusele, kooris siis kartuli ja pistis suhu. See 
ajas Sõrmuse südame täis. Ta haaras laualt kahvli, 
hakkas toolil paberi sees vedelevat heeringat sonkima. 

. Ütles:
«Vaatan õige, mis sa siin õgid. Ehk on islandi 

kuningaheeringas. Kes sind teab! Ajad hommikust 
õhtuni raha kokku, võid väga kergesti enesele niisu
gust luksust lubada. Mina seda ei või — pean õgima 
seapekki — see on minusugusele moonakale loodud.

Äkki ajas ta nina püsti nagu jahinäljas koer. Tundis 
kõrbelõhna. Kargas pliidi juurde päästma kõrbenud 
lihariismeid. Vaatas neid haleda pilguga, pööras kord 
üht, siis teist külge, oleks peaaegu nutma puhkenud. 
Ent mõtles järele. Tuli Kuslapi juurde, ulatas taldriku 
ja sõnas:

«Säh, saks, aja oma vats liha täis. Ma ei ole kade 
nagu sina. Sinu heeringanärude pärast nad kõrbesid — 
keera nüüd kinni.»
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Kuslap tõusis. Haaras taldriku, tegi akna lahti. Kaa
res lendasid kõrbenud lihakillud vastu kuuriseina. 
Pöördus siis Sõrmuse poole, vaatas talle tigedalt otsa 
ja ütles:

«Tänaseks jäta norimine. Muidu lendavad taldrik ja 
sa ise ka sama teed.»

Sõrmus krimpsutas põlglikult huuli. Tegi, nagu 
tahaks vastata midagi sapist, ent lõi suurejooneliselt 
käega.

Tuli tagasi oma toidukapi juurde. Leidis sealt killu 
maksavorsti, nokatäie võid. Hakkas seda põrnitsedes 
sööma.

Mõlemad olid lihttöölised. Tänavasillutajad. Kuslap 
oli töö peale hakka jam, oli tõusnud juba kümniku 
abiks. Kui vahel tööst puudus oli, jooksis mööda linna, 
hankis tööd. Mängis ettevõtjat. Teenis selletõttu roh
kem kui Sõrmus, kel polnud praktilist taipu. Sõrmus 
oli unistaja. Teenitud raha raiskas tühjale-tähjale. Käis 
kinos, ostis tüdrukutele kompvekke — isegi kleite. Igale 
kerjusele andis almust. Raha tema käes ei seisnud. 
Kandis südames lootust, et kord võidab miljoni. Siis 
ostab väikese maja, võtab mõne vaese tüdruku naiseks. 
Hakkab elama õnnelikku abielu, kasvatama lapsi. 
Pühapäeviti lähevad naisega kinno . ..

Ent need olid kõik unistused. Õhulossid. Vahel hak
kas ta isegi neis kahtlema ja oli siis nukker. Elu tundus 
mõruna, saatus halastamatuna. Ei võinud näha, kuidas 
Kuslap kogus sendi sendi kõrvale ja viis panka. Kiu
sas teda, õrritas. Teadis, Kuslap unistas oma kodust. 
Väikesest majast, kus oleks maalapp, kuhu võiks istu
tada mõned õunapuud ja marjapõõsad. Kus saaks kas
vatada enesele kapsaid ja kaalikaid ning kurke. Tuli 
meelde: olid mõlemad käinud ühel pühapäeval luusi
mas aguli heinamaal, kus suurparisnik planeeris ja 
müütas krunte. Kuslap oli küsinud hindu, vaadanud 
maid. Tagasi tulles oli lausunud:

«Krunt vaja ära osta.»
Nagu nõel torkas sellega Sõrmuse südamesse. Jäi 

heinamaavahelisele teele seisma, vaatas suuri silmi 
Kuslapit ja ütles peaaegu värisevi hääli:

«Sul on siis juba nii palju, et võid krundi osta?»
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Kuslap täitis piibu kodukasvatatud tubakaga — maal, 
õe juures oli paar tubakapeenart —, süütas ja vastas:

«Natuke on kogutud. Ja eks osa tule laenata.» Ning 
tammudes mööda vesist heinamaad, lisas mõtlikult ja 
murelikult:

«Eks sellepärast ole saand küllalt nälgida.»
Sõrmuse süda sai niisugust juttu kuuldes täis. Algu

ses Kuslapi, siis iseenese peale. Vandus ennast, miks 
ta on nii nõrga iseloomuga, et ei suuda endale midagi 
koguda. Vanadus tuleb kätte, teisel on ulualune, kuhu 
võib panna oma pea, sina mine linna öömajja.

Vihtus siis paar nädalat tööd teha. Sõi odavat silku, 
külmi kartuleid ja larpis hapupiima. Kasvatas endas 
tahet. Tegi suuri plaane. Otsustas mängida ihnsat, kor
jata raha ja avada vürtspoe ning seejärel suuremate 
rahade sisse tulles osta krunt. Aga juba kesklinna, 
mitte nii nagu Kuslap — rabasse. Maja ehitaks suure, 
mitmekordse — nii et üürist saaks elada. Küllap Kus
lap lõhkeks siis kadedusest.

Ent ei jätkunud tal kauaks püsivust ja meelekind
lust. Tuli ühel õhtul koju väsinuna ja tuimana. Tun
dis enese mahajäetuna nagu tänavakoera. Istus nuk
ralt pliidi ees, mille avatud uksest punane tuli tant
sides näole helkis, katlas podisesid kartulid. Istus ja 
heietas kurbi mõtteid: minust ei saa kunagi majapere
meest. Mul pole püsivust. Ma ei suuda ära oodata, kuni 
sentidest kasvab kroon ja kroonist sada.

Tõusis, läks voodi juurde, tiris selle alt suure kasti. 
Avas, võttis piibli, vanemate päranduse. Lehitses kroo
nilisi. Neid ei olnud palju. Kurblik muie venis üle näo: 
paras kopikas laupäeval pidul läbilöömiseks.

Läks akna juurde, suunas pilgu heinamaale, sinna, 
kuhu Kuslap pidi kunagi krundi ostma ja maja ehi
tama. Ei olnud enam kade. Las ostab.

Tuli tagasi pliidi juurde, kartulid olid hakanud 
keema. Siis avanes uks, Kuslap tuli töölt. Viskas mütsi- 
lodu väsinult naela otsa, istus viivuks voodiveerele 
jalgu puhkama. Ja ilma et oleks sealt tõusnud, õiendas 
käe kapi juurde, mis seisis voodi kõrval, haaras sealt 
kamaka leiba ja tüki heeringat ning hakkas järama.

«Võta sooje kartuleid.»
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See vana Sõrmus. Kuslap heitis talle umbuskliku 
pilgu. Viimasel ajal oli nende vahel vimm. Kõik Kus- 
lapi majaplaanide pärast. Sõrmus ei andnud talle rahu, 
kiusas. Ja Kuslap vaid mühises endamisi. Ent täna ei 
olnud Sõrmuses kiusu. Täna tuli ta sõbralikult Kus- 
lapi juurde, ulatas kastruli ja sõnas:

«Võta sooje kartuleid. Mis sa närid külma ja kuiva 
toitu.»

Ent Kuslap oli ikka umbusklik. Pomises vaid:
«Ma harjund ...»
Sõrmus sundis.
«Võta, võta, mis sa jonnid.»
Võttis ise kastrulist viis-kuus kartulit, pani Kuslapi 

heeringa kõrvale ja sõnas:
«Et vahest saab siin naljapärast noritud, ega selle

pärast maksa . . .» Edasi enam ei ütelnud. Ei leidnud 
sõnu. Ei teadnud, mida ütelda, ei mõistnud sõnastada. 
Ainult tundis, et oleks pidanud ütlema midagi sooja 
ja lepitavat, aga et ta seda ei mõistnud, siis vaid nae
ratas pisut süüdlaselt.

Kuslap ei vastanud. Sõi endamisi, heitis ainult va
hetevahel pilgu kartulitele. Need aurasid, üks tahtis 
veereda laualt — Kuslap kahmas ta oma suurde kämb- 
lasse. Kartul oli soe, mõnus. Ent Kuslap ei teadnud 
veel, kas süüa või panna tagasi lauale. Meeleldi oleks 
jonninud ja jätnud nad sinnapaika — las siis Sõrmus 
näeb, et temaga ei olegi nii kerge mängida. Ent sellest 
ei tulnud midagi välja. Ihnsus võitis. Kuslap ei raat
sinud ise kartuleid keeta. See oleks asjata kulu. Kus
lap arutas niiviisi: ta on mind küllalt narrinud. Ega 
see ole palju, kui ta minu lepituse ostmiseks mõned 
soojad kartulid annab. Otsustas sedasi, lõi noa kartu
lisse ja sõnas ise:

«Sul päris head kartulid, tahedad ja jahused tei
sed ...»

Sõrmus, kelle süda oli hakanud valutama, et Kuslap 
ei võta vastu lepitust, läks rõõmsaks ja sõnas:

«Kodukoha kartulid. Meil kõik kruusased ja kõrged 
maad. — Võta veel!» Ning tuli uuesti kastruliga Kus
lapi nina alla.

«Ei tea, sulle jääb ehk väheseks,» sõnas Kuslap, aga 
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õiendas siiski käe ja võttis paar kartulit. Sõrmus tõstis 
veel lisa.

Nüüd oli vaikus neljakandilises, kastitaolises mada
las toas, mille seinu ilustas käoga seinakell, kaks vilet
sat nari moodi voodit, paar kappi ja seinal mõned ilu
duskuninganna kandidaadid, kelle Sõrmus kunagi ilu
dusvõistluste puhul lehest välja oli lõiganud. Kuslap, 
saanud Sõrmuse poolt sõpruse osaliseks, luges oma 
kohuseks juttu edasi viia. Ta sõnas:

«Näe, meie ilusal naabrinnal läheb halvasti. Oli teine 
majaperemehega koridoris juttu vestmas. Endal vesi 
silmas.»

See teade pani Sõrmuse põlema. Oli juba varemini 
silmanud noort, nägusat tüdrukut, kes kõrvaltoas oma 
vana emaga paberossikarpe tegi. Oli püüdnud silmagi 
heita, aga väheste tagajärgedega. Tüdruk oli vaid kur
valt ja tagasihoidlikult naeratanud ning nagu oma 
viletsat riietust häbenedes iga kord tuppa kadunud.

Nüüd kargas Sõrmus üles nagu kits. Küsis:
«Mis nad rääkisid? Mis majaperemees tast tahtis?»
«Ega mina tea,» vastas Kuslap. «Läksin mööda, ei 

kuulnud kõike.»
Sõrmus sai kohe pahaseks, ja äkiline, nagu ta oli, 

puhkes manama.
«Oled sina ka üks va tohman! Midagi sa ei näe ega 

kuule.» Pidi ütlema: ainult oma popsikoht on sul mee
les, aga sai veel viimasel hetkel keele hammaste taha 
jätta. Ning muutus äkki rahutuks. Süda hakkas valu
tama, nagu oleks kellegi lähedase inimese õnn kaalul. 
Vaatas otsivalt ja küsivalt Kuslapile, nagu oodates 
jutu jätku.

Kuslap vaikis viivu, tuletas midagi meelde ja sõ
nas siis:

«Üürist vist. oli juttu. Niipalju kuulsin. Tüdruk ei 
jaksavat vist maksta ...»

See tegi Sõrmuse üha rahutumaks. Küsis kohtlaselt:
«Noh, mis sina siis ütlesid? Eks sa kaitsnud tüdrukut 

natukene!»
Kuslap vaatas imestunult Sõrmusele ja pomises häm

mastuses:
«Kuidas mina ...?»
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Ent Sõrmus ei kuulanud teda. Inimene oli hädas. Te
male oli see tähtis. Eriti kui see oli naisterahvas ja 
meeldiv. Siis Sõrmus ei võinud asja nii jätta. Lõi 
kohe sekka.

Nööpis kiiresti kinni odava polosärgi nööbid ja tor
mas kotta päästma inimest. Ent koda oli tühi. Ainult 
naabri kollakaskirju kassiroju näris pingi all verist 
kala, ja nähes Sõrmust, heitis talle umbuskliku pilgu 
ning lidus õue.

Sõrmus seisatas nõutult. Peas vilksatasid rahutud 
mõtted. Kujutles: tüdruk oli peremehele üüri võlgu. 
Nüüd peremees ütles korteri üles. Kuhu läheb niisu
gune nääpsuke ja saamatu olevus oma vana emaga? 
Tänavale! Linna öömajja! Ei, siin peab ulatama 
päästva käe.

Tammus nõutuna esikus. Ei mõistnud oma heatege- 
vusmissiooni alustada. Kõigest hingest oleks tahtnud 
aidata. Aga kuidas aidata, see ei tulnud talle pähe. 
Äkki kuulis hääli. Need kuuldusid tulevat ilusa naab- 
rinna ukse tagant. Seal seletati midagi. Sõrmus lipsas 
ukse juurde, teritas kõrvu. Ent ukse tagant kostsid 
vaid üksikud sõnad. Tüdruku hääl oli paluv, nagu 
nutusegune. Nii tundus Sõrmusele. Ent peremehe oma 
oli halastamatu ja tige. Tema pikast sõnademulinast 
kuulis Sõrmus ainult ühe sõna: välja!

Sõrmuses tuksatas viha. See tuli äkki nagu tuulis
pask. tVärvis ta näo punaseks. Pani käed värisema. 
Aju otsis kiiresti põhjust, millega sisse tormata. Siis 
leidis. Ja enam mõtlemata pani käe lingile. Ent samas 
tõmmati see seestpoolt ägedasti lahti ja Sõrmus lendas 
nälginud, vimmasturjalisele ja suurte kulmukarvadega 
majaperemehele sülle.

«Nonoh,» pomises see vihaselt. «Mis luuramine see 
on teiste ukse taga?»

Sõrmust see ei häirinud. Tal oli vastus tagavaraks. 
Ei sallinud seda kühmas vanapoissi. Liiga õel oli üüri- 
liste vastu. Kolas hommikust õhtuni mööda voorusi ja 
õuepealset. Luuras üüriliste toiminguid. Nüüd pani 
Sõrmus talle paraja paugu.

«Pole siin luuramist midagi,» urises ta vihaselt. «Sai 
otsitud peremeest paar tundi. Pliit lagunemas, tuba
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musta suitsu täis, aga peremeest ei kuskil. Ainult üüri 
peale maias, siis ootab nagu postimees ukse taga.»

See oli peremehe hell koht. Ta hall, verevaene nägu 
muutus pisut punasemaks, ninasõõrmed hakkasid väri
sema. Vastas kurjalt:

«Üüri, üüri! Mis pagana üüri! Ainult lõhkuda mõis
tate. Näe, siin on.» Ta osutas ebamäärase liigutusega 
tüdruku suunas. «Kolm kuud üür maksmata. Aga suvel 
tegin remonti, seinad said uue tapeedi, põrand uue 
värvi. Kust mina seda raha võtan? Mul rängad maksud 
kaelas. Jõuan mina kõiki aidata.»

«Ma ju maksan,» sõnas nüüd tüdruk hädise näoga. 
«Aga praegu ma ei saa. Ema on haige, tema ravi
mine . . .»

«See pole minu asi,» vastas peremees. «Mina enam 
ei oota. Kohtusse ja välja!» Ning rohkem sõnagi lau
sumata lõi ta ukse kinni ja kadus.

Tüdruku nägu hakkas tõmblema, vägisi püüdis ta 
nuttu tagasi hoida, ent see oli asjatu ja häbenedes pöö
ras ta ära oma märja näo. Sõrmus oli abitu. Tüdruku 
pisarad panid ta piinlikku seisukorda. Ta ei leidnud 
lohutussõnu. Seisis sõnatu sissetungijana võõras toas, 
mõistmata midagi ette võtta.

Äkki kostis seinaäärsest voodist haige ema hääl. 
See oli muretsev hälin:

«Linda, mis sa seal teed? Miks sa ei tule siia? . ..»
Tüdruk pühkis kähku näo, lähenes haigele ja see 

jätkas:
«Mis peremees ütles? Kas lubas kannatada? Või ajab 

välja?» Luges tütre näolt vastuse ja ohkas paar korda 
raskelt: «Oh jumal, oh jumal, tule ise ja halasta meile!»

Sõrmus laskis pilgu toas ringi käia. See oli kehv ja 
vilets. Ent ometi tundus siin korraldavat kätt. Kõige 
vaesuse ja viletsuse kiuste olid virgad naisekäed loo
nud siin puhtuse ja korra abil kodutunde, kodutunde, 
mis Sõrmusel juba ammu puudus: selle kõige silmitse
mine oli võtnud Sõrmuselt vaid viivu, ent siiski oli 
haige teda selle aja jooksul märganud, sest ta ütles 
tütrele:

«Sul on võõras?»
«See on meie naaber,» vastas tüdruk.
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Haige vaikis ja tüdruk pöördus Sõrmuse poole, kes 
nüüd oma loomupärasest argusest lahti sai, sammu 
lähemale astus ja küsis:

«Mis see peremees otsustas?»
Tüdruk naeratas virilalt ja vastas:
«Mis tal ikka otsustada. Välja, ja muud midagi.»
Sõrmus võttis äkki julguse kokku ja sõnas:
«Ma võiksin teid aidata.»
«Kuidas?» — ei mõistnud tüdruk.
«Ma laenaksin teile raha. Hiljem, kui ema on para

nenud, tasute —» ja ta jäi äkki vait.
Tüdruk vaatas viivu põrandale, ent raputas siis 

pead.
«Ei, ei, see ei lähe. Kuidas ma saan võõra inimese 

käest raha vastu võtta? Millal ma suudan tasuda?»
«Mul on aega oodata,» sõnas Sõrmus.
«Palju tänu, aga see ikka ei lähe.»
«Noh, aga kuidas te siis hakkama saate?»
«Eks igaüks pea omaga valmis saama.»
Sõrmus oli üllatatud. Ta oli löödud, sest ta oli loot

nud, et talle hüpatakse kahel käel kaela, ent sündis 
koguni vastupidi. Ja kohmetult vabandades taandus 
ta toast. Ta ei näinud tüdruku nägu, mis ta selja taga 
silmapilkselt muutus, sest siis oleks ta kohe tagasi 
pöördunud. Siis oleks ta veendunud, et inimese süda 
on üks ja sõnad teine.

Ent nüüd seisis ta lööduna esikus ega suutnud mõista, 
miks tema abi tagasi lükati. Näljas, aga uhke, otsustas 
ta. Kuid endalegi arusaamatul kombel hakkas tüdruk 
talle üha enam meeldima. Niisugune oleks tore naine, 
mõtles ta. See tooks tuppa kodutunde.

Ja kui majaperemees, kes teda võõruses ootas, küsis: 
«Mis sel pliidil viga?» — vastas ta pahaselt: «Mitte 
midagi.» Ning astus sügavas mõttes tuppa.

2

Kuslap oli juba koikus ja popsis piipu. Vänge kodu- 
tubaka lõhn segunes inimeste jalahigi ja soolaste hee
ringate lõhnaga. See torkas Sõrmusele nüüd teravasti 

115



ninna. Ta vihastas, läks akna juurde ja lükkas selle 
lahti.

«Ära tee valla,» hoiatas Kuslap, «ega siin ole väga 
soe.» .

«Raipehais tapab ära,» vastas Sõrmus, ja silmates 
Kuslapit määrdunud töörõivais, pikis poriseis säärikuis 
voodis lebamas, lausus etteheitvalt:

«Sa ei jaksa saapaid ka jalast ära kiskuda.»
«Väsind olin, ei viitsind,» vastas Kuslap, tühjendas 

piibu ja jätkas:
«Noh, mis sa seal väljas kuulsid? Kas ikka üüri 

pärast?»
Ent Sõrmusele ei meeldinud Kuslapi pärimine. Ta 

vaikis. Tal oli täna enesega tegemist. Tõmmanud akna 
kinni, istus ta voodiservale ja hakkas mõlgutama äsja- 
sündinust. Tüdruk oli kange, ta oli tubli. Ei lasknud 
ennast isegi viletsuses ära osta. Sõrmus aga oleks 
ju niisama andnud. Äkki tabas ta end siiski mõtteilt: 
Kas sa oleksid tõesti niisama andnud? Vist mitte. Kind
lasti oleksid nõudnud sõprust. Aga selleni ei lastud 
minna.

Sõrmus viskus voodisse. Aga saapad võttis jalast. 
Kaugemale ei olnud naabrinna kord ja puhtus see
kord Sõrmusesse veel mõjunud.

Talle tegi kibedat tuska, et tüdruk abi vastu ei võt
nud. Sellega lõikas ta ära võimaluse temaga lähemalt 
tutvuda. Seda oli Sõrmus juba ammu tahtnud ja sinna
poole püüdnud. See oli naljakas, kuidas teda igatsus 
vaevama hakkas ja ta ennast nii lohutamatuna tundis.

Ta heitis pilgu toas ringi. Kuslapi piibu punane tuli 
näis kustuvat ja siis jälle leegitsema hakkavat, nagu 
suurest ja elavast lõõtsast põlema puhutud. Ning ta 
tundis tarvet vesta paar sõna juttu.

«Kuslap, kas magad?»
Punane leegitsev täpp tegi pimeduses kaare. Kuslap 

võttis piibu suust ja vastas:
«Ei, tukastasin ainult.» Ning otsis tubakakoti ja hak

kas pimedas tühjaks suitsetatud piipu täitma.
Sõrmus keeras voodis külili ja sõnas:
«Kuule, Kuslap, kas sa oled ka naisevõtmisest kunagi 

mõtelnud?»
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Kuslap vaikis viivu, pigistas tubaka pöidlaga süga
vamini kahasse ja vastas pikatoimeliselt:

«Eks ma ole sellest mõtelnud ja eks ta ole mul nüüd 
varsti käes.»

Sõrmus ajas enese voodiservale istukile. Nagu oleks 
teda elektrilöök tabanud.

Hetke ta kahtles, kas ta oli kuulnud õieti, ja küsis 
siis põnevalt:

«Mis see sul käes on?» •
Kuslap laskis enese uuesti koikusse pikali ja vastas:
«Eks seesama, mis sa küsisid. Naisevõtmine.»
Sõrmus jäi peaaegu tummaks. Säh sulle, mõtles ta — 

ela teisega pool eluaega koos, ole nagu vend, aga tema 
elust ja tegevusest ei tea sa midagi. Ning esimesest 
üllatusest toibudes vajus ta voodiserval uudishimuli
kult ettepoole kõverasse ja küsis:

«Kelle sa siis võtad? Sa pole rääkinudki.»
«Mis ma sest pidin rääkima,» vastas Kuslap. «Ega 

ma teda sulle võta. Ega ta’s sulle meeldigi. Sul teine 
maitse.»

«No kes ta’s on?» jätkas Sõrmus pärimist.
«Kes ta ikka on,» venitas Kuslap nagu vastu tahtmist. 

«Vanem inimene juba, peab Karu tänaval vürtspoodi.»
«Siis rikas inimene?» sõnas Sõrmus kadedalt.
«Mis ta just rikas, aga eks tal ikka mõned sendid pika 

eluea jooksul kogutud ole.» Vaikis viivu, ja kui Sõr
mus üllatusest midagi ei vastanud, jätkas: «Näe, mõt
lesin seda oma maja ehitamise asja nii ja teisiti. Aga 
pigista nii palju kui tahad, ega oma kätetööga kaugele 
jõua. Abi oli tarvis. Ja kui saabki majani, eks siis ole 
perenaist tarvis. Siis kõnelesin talle sellest. Ta mu am
mune tuttav, oleme ühe kandi inimesed.»

«Ja eit oli kohe nõus?» küsis Sõrmus.
«Miks ta nõus ei olnud? Kus tal seda paremat võtta! 

Juba aastais inimene. Ja kuigi leiduks neid paremaid ja 
siledamaid minust, ega need teda taha, need tahavad ta 
raha. Ta teab seda!»

«Nii et sina oled see õige kullatükk,» ütles Sõrmus 
pilkavalt ja kadedalt.

Kuslap aga ei mõistnud ta hääletoonist ei pilget ega 
kadedust lugeda ja vastas:
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«Eks me ole mõlemad ühesugused, lihtsad inimesed, 
edasipüüdjad ja kokkuhoidlikud.»

See oli üteldud rahulikult ja kindlalt ning selles ei 
olnud mingit hooplemist ega kelkimist. Aga ometi mõ
jus kogu jutuajamine Sõrmusele rahutukstegevalt ja 
ärritavalt. Ta tuju oli rikutud. Ta mõtles, et Kuslap 
jõuab igas asjas ette, kuna tema ainult konutab, unis
tab ja plaanitseb.

Äkki tuli talle pähe imelik mõte ja see hakkas teda 
silmapilkselt huvitama. Ta hüüdis läbi pimeda toa:

«Kuslap!»
«Mh?!» vastati teisest narist. .
«Kuule!» Tal oli kuidagi imelik oma küsimust Kus- 

lapile esitada. — «Kuule, Kuslap, kas sa . . . noh, kas sa 
ka armastad teda?»

Sooh, nüüd oli see üteldud ja Sõrmus jäi põnevil 
vastust ootama.

Kuslap võttis piibu suust, otsis pimedas tükk aega 
kohta sülitamiseks, lirtsatas siis laua alla ja sõnas:

«Ah armastust? ...»
«Armastust jah,» kostis Sõrmus.
Kuslap jäi hulgaks ajaks vait, nagu mõtleks ta selle 

sõna sisu üle järele. Ent viimaks oli ta nähtavasti 
otsusele jõudnud ja vastas. Aga ta ei vastanud nii, nagu 
Sõrmus seda lootis, vaid kuidagi kaudselt, nagu püü
des otsekohesest vastusest kõrvale hiilida.

«Ju me ikka teineteisega sobime, kui eluajaks ühte 
heidame.»

Armastusest ei sõnagi, nagu poleks seda mõistet 
Kuslapi jaoks olemaski. Ainult, et sobime. See oli kõik. 
Ja Sõrmus jäi vait. Aga ta rahutus suurenes. Ta tõmbas 
tikust tuld ja vaatas kella: seitse. Siis lülitas elektri. 
Äkilisest valgusest lõi Kuslap silmad lahti, pilgutas 
laugusid, keeras siis küljeli ja magas edasi.

Sõrmus tõmbas voodi alt kasti, avas selle, võttis oma 
kogutud raha, luges, jäi mõttesse ja luges uuesti. Siis 
äkki, nagu otsusele jõudnud, tõmbas saapad jalga, pint
saku selga, sonimütsi pähe ja astus välja.

Võõrus oli pime. Majaperemees polnud veel süüda
nud tuld. Ent Sõrmusele oli tee nii tuttav, et ta pi
medaski võõrusest välja pääses. Ta sammus üle õue 
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väikese maja juurde, kus vanapoiss üksinda elas, ja 
koputas. Läks hulk aega, enne kui ukse taha ilmus ini
mene, kes tigedalt küsis: .

«Kes seal kolistab?»
«Mina, Sõrmus.»
«Mis sa tahad?»
«On tarvis kõnelda. Tee lahti.»
Vaikus. Siis:
«Nii hilja? Öösi!?»
Sõrmusel hakkas külm. Ka oli ta tänase õhtu ela

muste tõttu tusane.
Ta vastas:
«Mis öösi. Tee lahti. Saad raha.»
Viimasel sõnal paistis olevat maagiline mõju. Seest 

hüüti:
«Oota!»
«Oota, oota,» urises Sõrmus ning hakkas enesele 

sooja tegema, sest väljas valitses detsembri-ilm, kraadi
klaas näitas kümme pügalat alla nulli. Maa oli lumeta 
ja seetõttu tundus külm niiskemana, lõikavamana ja 
valjemana, kui ta tegelikult oli. Viimaks avati uks ja 
Sõrmus pääses majaperemehe korterisse.

Laual oli paar pudelit, millest levis mingi arstimi 
vänget lehka. Vanapoiss tõstis pudelid kappi.,

«Mul on jooksva. Määrisin põlvi. Valutavad hirm
sasti, vist tuleb sula.»

Nende sõnade saatel krahmas ta laualt pahmaka 
määrdunud sidet, lennutas selle kappi rohtudele järele 
ja pöördus Sõrmuse poole.

«Noh, mis sul siis on?»
Sõrmus vaikis. Ta mõtles veel kord järele enda poolt 

ettevõetud sammu üle. Sõnas siis:
«Palju sel tüdrukul maksta on?»
Peremees vaatas talle imestunult otsa. Küsis:
«Mis tüdrukul? Kellest sa kõneled?»
«Sellest tüdrukust, kes elab meie kõrval ja kellel 

on korteriüür maksmata.»
Nüüd peremees mõistis.
«Ah sellel! Mis sina temast tahad? Ma ajan ta välja. 

Ega mul ole vaestemaja. Mingu hoolekandesse, kui ei 
saa makstud. Kaeban kohtusse. Näe, kirjutasin ise 
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palvekirja. Kohtuasju mõistan ma ilma advokaadita 
ajada. Ja teen paremini kui mõni noor ülikoolist tulnud 
poisike.»

«Palju ta sulle võlgu on?» küsis Sõrmus.
«Palju? Kolme kuu üür on võlgu. 30 krooni. Aga mis 

sa sest pärid, ega sina maksa?»
«Maksan küll,» sõnas Sõrmus, avas kukru ja ladus 

30 krooni lauale.
Peremees silmitses Sõrmust, siis raha, siis Sõrmust, 

krahmas viimaks raha kiiresti pihku ja venitas:
«Ah maksad. Eks mul ole ükskõik, kes maksab. Siis 

ma teda kohtusse ei kaeba. Aga kui ta veel kord ...»
Ta vaikis äkki, tuli imeliku, salapärase naeratu

sega Sõrmuse juurde, pilgutas silma, müksas teda ja 
sõnas:

«Vaata, vaata, või oled juba niikaugel, et maksad 
välja!» Ja naeris pilkavalt kahemõttelist naeru.

«Ega ma oleks sellest tüdrukust seda uskund. Pealt 
teine nii pai, seest juba rikutud elukas. Nojah, mis seal 
ikka, ega karbid hinge sees ei hoia.»

«Kas ma saan üürikviitungi ka?» küsis Sõrmus, kel
lele vihapuna näkku kerkis.

«Eks ma anna selle tüdrukule. Ütlen, et sina tasusid 
ära. Muidu ta ei teagi, kes seda tegi. Niisugustel on 
palju austajaid.»

«Kviitungit tahan mina,» sõnas Sõrmus järsult ja 
äkiliselt.

Peremees heitis talle pilgu, nägi, et üürilise silmad 
pildusid sädemeid, muutus üsna vaikseks, kirjutas kvii
tungi, ulatas Sõrmusele ja sõnas:

«Aga ega see sinu maksmine aita. Kui järgmine kuu 
jälle võlgu jääb, kaeban kohtusse. Kihutan välja.»

«Kihuta,» sõnas Sõrmus, pistis üürikviitungi tas
kusse ja lahkus. Peremees saatis ta ukseni, ja kui Sõr
mus pimedusse kadus, puhkes itsitama ja hüüdis:

«Noh, lõbutse selle raha eest siis ka hästi!»
Sõrmus peatus õues. See oli esimene kord, kus ta 

kellegi eest tagaselja välja astus ja kus seda niimoodi 
tõlgitseti. Ta tahtis haarata kivi ja heita peremehe suu
nas, aga see sulges ukse ja siis valitses ainult pimedus 
õues.

120



Sõrmus seisatas võõruse künnisel ja heitis pilgu tae
vasse. See oli selge ja külm. Kõrgest pimedusest, vil
kuvate tähtede vahelt näis alla hoovavat jäist, läbi
tungivat külma, mis ähvardas nagu surmata kogu ole
masoleva elu.

Sõrmus tundis, kuidas külm jäisus tema südameni 
tahtis tungida, ent tundes taskus näppude vahel üüri- 
kviitungit, kadus see. Mingi lootusrikas soojus voolas 
temasse ning peaaegu rõõmsalt astus ta tuppa, riietus 
lahti ja heitis rahulikult magama.

3

Samal nädalal, paar päeva hiljem, kui Sõrmus ene
sele süüa keetis ja ajaviiteks laulda jorutas, koputati 
uksele. Kuna Sõrmus parajasti ühe lööklaulu «f ortet» 
pigistas, ei kuulnud ta ka korduvat koputust ja nii 
tuli, et uks lahti lükati ja selle vahele ilmus naab- 
rinna õhetav nägu. Sõrmus, silmates naabrinnat, kes 
oli talvepalitus ja baretis, mille alt kippusid esile hele
dad juuksekiharad, tundis eneses sooja värinat. Ta võt
tis rutuga panni tulelt, pani pliidirõngad tulepesale, 
pühkis käsi kohmetult teineteise vastu ja lähenes tüd
rukule. Selle silmad, sinised, nagu Sõrmus nüüd tähele 
pani, jooksid vilkalt üle toa — nagu arvustavalt hin
nates naabri kodu.

Sõrmus köhatas, tundis piinlikkust korratusest, mis 
toas valitses, ning andes Kuslapi tanksaabastele jalaga 
hoobi, nii et need voodi alla lendasid, sõnas:

«Meil siin kõik segamini. Tulin töölt.»
Tüdruk noogutas peaga, nagu mõistaks ta olukorda, 

ent Sõrmusele ei jäänud tähele panemata, kuidas väike 
muie tüdruku huulte ümber tekkis ja sealt üle näo 
jooksis. Aga juba järgmisel hetkel ta tõsines ja pöör
dus Sõrmuse poole.

«Tahtsin eile teiega kõnelda. Teie kaaslane oli kodus 
ja siis ma ei julgenud.»

«Täna ta niipea ei tule,» segas Sõrmus vahele, nagu 
kartes, et ilus külaline võiks ära minna.

«õieti tulin teid tänama, kuigi peaksin olema vihane.
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Kui ma eile töö ära viisin, lootsin raha saada. Kahjuks 
lubati seda mulle alles homme. Sellepärast pöördusin 
siiski veel korraks majaperemehe poole palvega, et ta 
kannataks veel mõned päevad. Oma üllatuseks kuul
sin, et teie olite selle juba tasunud.»

«Jah,» venitas Sõrmus, nagu vastust otsides. «Mul oli 
raha ja majaperemees oli teie vastu vastik, siis ma... 
Eks tasute tulevikus ära.»

«Sellepärast ma tulingi teiega rääkima. Ma ei saa 
teile ’ homme kõike korraga maksta. Ma ei oleks saand 
seda ka peremehele, kuid ma lootsin, et ta lepib siiski 
ehk osaga.»

Ja kui Sõrmus kohe vastust ei leidnud, jätkas ta:
«Oleksin võind tasuda korraga, aga ema tervis on 

halvenenud ja mul läheb raha arsti ja rohtude jaoks.»
«Ega mul kiiret ole,» vastas Sõrmus. Ja nagu kar

tes, et tüdruk siiski teisiti arvab, ütles ta: «Ma oleksin 
selle ikkagi mõni laupäev maha joonud.»

«Olete siis nii suur joodik? Ma pole teid joobnuna 
näind.» -

Sõrmusel oli piinlik. Ta kirus ennast, et ei suutnud 
leida paremat põhjendust. Nüüd peab tüdruk teda 
kindlasti pätiks, kes kõik teenitu läbi kurgu laseb. Ja 
ta vastas kohmetult:

«Noh, nii hull see asi ei ole. Aga . . . teie käes on ta 
kindlamas kohas.»

Tüdruk vaikis viivu, ta näpud mängisid käekoti lu
kuga. Lõpuks sõnas ta:

«Igatahes olen ma teile väga tänulik ja püüan tasuda 
niipea kui saan.» Ta pöördus ukse poole, pani käe lin
gile ja lisas naeratades: «Neid juttusid, mis nüüd 
tuleb!»

«Kuidas? Kes neid tohib rääkida?» sõnas Sõrmus.
«Eks majaperemees. Ega tema suu vait seisa.» Ta 

lõi käega. «Aga mis sinna parata!»
Heitis veel kord Sõrmusele pilgu — naeratavana 

näis see pilk noormehele — ja kadus siis toast.
Sõrmus käis rõõmsas tujus mööda tuba. Unustas 

toidukeetmise ja tule pliidi all ning hakkas tuba kraa
mima.
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Selle töö ajal astub sisse Kuslap. Ta käed on täis 
pakke. Pakkidel aga mustendavad mustad trükitähed. 
Need on äride etiketid. Kuslap on käinud sisseoste 
tegemas. See on ime. See teeb Sõrmuse uudishimu
likuks.

Kuslap ei lausu sõnagi. Ta läheb voodi juurde ja laob 
pakid ettevaatlikult vaibale. Ohkab siis kergendatult, 
nagu vabaneks ta raskest koormast. Võtab peast mütsi, 
seljast palitu, tõmbab käisega üle higise lauba, nihu
tab tooli voodi juurde ja istub.

Sõber silmitseb teda kaua. Ta uudishimu põleb. Ta 
ootab. Aga kui Kuslap ei mõtlegi seletust anda, lau
sub ta:

«Mis kaasavara sina seal vead?»
Nüüd vaatab Kuslap talle otsa. Hädine, pahane ja 

mossis on ta vaade.
«Riided, saapad,» sõnab ta lühidalt.
«Riided! Saapad!» imestab Sõrmus, teades Kuslapil 

olevat uhiuue maavillasest ülikonna. Ja nüüd. . . Mi
dagi seletamatut on sündinud selle mehega.

«Sa kurat lähed õige laiaks härraks! Muretsed ene
sele terve garderoobi.» .

Kuslap ei vasta. Pahuralt tõuseb ta toolilt, läheb 
pesukausi juurde ja.. . Ent siis lähevad ta keelepaelad 
äkki lahti. Seep peos, teine käsi märg, jutustab ta:

«Naiste tujud! Noh, ei kõlbavat mu «maavillane» 
õpetaja juurde minemiseks. Tuli seepärast minuga 
kaasa, ostis ülikonna, saapad, särgid ja lipsud.»

Sellest üllatusest vajub sõbra suu lahti. Ta ei mõista 
midagi. Aimab ainult. Ning Kuslap tõestab ta aimu
sed. Kõneleb selgitavalt:

«Näe, tahtsime täna õpetaja juurde minna. Eit tahab 
kihlusi. Peab vist kihluspeogi. Ja nõuab, et ma olgu 
korralikult linnamoodi riides.»

Ja pahuralt hakkab ta pesema. Kuid Sõrmuse süda
messe on pistetud okas. Sõber Kuslap peab kihlusi, aga 
teda ei ole kutsutud. See teeb talle valu. Ta tunneb 
enese haavatuna. Saab aga sellest võitu ja jätkab jutu
ajamist.
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«Nii et sina lähed siis täna oma poissmehe elu maha 
jätma.»

«Eit ajab kangesti peale ja mis seal ikka oodata,» 
mõmiseb Kuslap kõva krae kaela panemisega kurja 
vaeva nähes närviliselt.

«Tule, aita mind,» lisab ta, «mul kange kiire. Tule
vane tuleb siit läbi. Läheme siit temaga seltsis.»

Sõrmus aitab. Natuke rohkem on tal kogemusi riie
tumises. Tema käes läheb see libedamini. Aga süda
mes tuikab mure, ta ootab. Kas tõesti Kuslap jätab 
oma toakaaslase kihluspidule kutsumata? Ent kutset 
ei järgne. Kuslap on juba riides, ütleb Sõrmusele aitäh 
ja korraldab veel üht-teist. Sõrmus vaikib ja vannub 
südames Kuslapit. Noh, paluma ta ka ei hakka.

Nüüd aga koputatakse uksele. Sõrmus ruttab avama. 
Astub sisse tüse, punase näoga naine. See on Kuslapi 
pruut. Seljas on tal must palitu, suure skunksist sall- 
kraega. Sel naisel on rahakotti, mõtleb Sõrmus kohe. 
Ta on päris nägus. Kuidas ta ometi võtab selle Kuslapi? 
Kas ta tõesti paremat ei saa?

Pruut heidab pilgu ringi ja sõnab:
«Ah siin sa elad?» Näeb Kuslapit palitut selga aja

mas, ruttab juurde, silmitseb seda ja lausub etteheit
valt: «Eks sa siis ütelnud ometi, et sul ei ole korralikku 
palitut. Ma oleksin ostnud. Kuhu me sellega läheme? 
Miks sa mulle valetasid?»

«Pole tal häda midagi. Käib küll,» kohmab Kuslap 
ja kohendab siit-sealt.

«Miks tal siis ei ole,» vaidleb pruut. «Nii tähtis toi
ming ja sul... Auto ootab väljas,» lisab ta äkki.

«See ka veel!» läheb Kuslapi nägu punaseks. «Eks 
me võind ka jala.»

«Jala saame eluaeg käia, aga niisugusesse kohta ma 
jala ei lähe.»

Nad on minekul. Kuslapi käsi on lingil. Pruut jääb 
äkki seisma, silmitseb Sõrmust ja pöördub Kuslapi 
poole.

«Kas sa oma kaaslase kihluspeole kutsusid? Te nagu 
sõbrad ikka. Kuhu sa ta jätad?»

Kuslap ukse juures kohmetub. Nüüd on tal nagu 
häbi. Ta pomiseb:
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«Ma mõtlesin, et mis seal ikka suurt. ..»
«Kuidas nii?» sõnab pruut käbedalt. «Mul tuleb pea

aegu võõraid ja sina... Tulge tingimata,» lisab ta Sõr
musele õhinaga. «Ärge seda hilist kutset pahaks pange. 
See Kuslap on mul igavene tuiam. Eks ma saa temaga 
veel päevi näha.»

Ja ukselt:
«Aga tulge tingimata. Mul tuleb palju preilisid. Mu

retseme teilegi tubli naise.»
«Tulen, tulen,» sõnab Sõrmus ja lahkub toast, ruttab 

vööruseakna juurde vaatama. Auto juures patseerib 
juba majaperemees. Siis tuleb pruutpaar, ronib autosse, 
ja raskelt keerab see rentslist välja.

Sõrmus tuleb rõõmsalt tuppa. Mõtleb: Kuslap saab 
päris toreda naise. Igatahes toekama kui ta ise. See 
ju päris peen daam. Pole nii mühakas kui Kuslap.

Pikkamisi hakkas Sõrmus riietuma. Võttis naela 
otsast sinise ülikonna, sidus ette punase lipsu, lõi vana
kraamiturult ostetud kroomnahast saapad läikima ja 
pani valge taskurätiku pintsaku rinnataskusse — nii
moodi, et pisike riba välja jäi. Toppis suitsu ja vaatas 
siis kella. Oli veel pisut vara. Kindlasti ei ole Kuslap 
oma pruudiga veel tagasi jõudnud. Ja minna sinna enne 
neid, see oleks narr. Mõni mõtleks, et tuli õige aeg
sasti õgima — kui neilt üldse midagi korralikku hamba 
alla saab. Ent Kuslapi tulevane näis olevat suurejoo
neline. Küllap teeb Kuslapile peavalugi.

Ta vaatas end peeglist: juuksed olid turris. Tõmbas 
pähe peoga brioliini ja kammis juuksed libedaks, urgit
ses pisut küünealuseid ja äkki, meenutades tüdruku tä
nast külaskäiku, hakkas tal hea meel. Istutas enese 
Kuslapi voodile ja kuulatas. Läbi õhukese seina kuulis 
ta, kuidas karbid monotoonselt põrandale kukkusid, 
kuidas haige raskelt hingeldas. Siis kostis paar oiet, 
tüdruk tõusis laua tagant ja läks haige juurde. Üksi
kud tähtsusetud sõnad jõudsid temani. Ta tõusis, tõm
bas palitu selga ja astus välja.

Väljas valitses tore talveilm. Paar päeva oli tulnud 
lund nagu küllusesarvest ja katnud kõik tänavad ning 
aiad paksu lumevaibaga. Ent nüüd oli tuisk lakanud 
ja majahoidjad olid väljas lund röökimas, kuna lume- 
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vedajate koormad liikusid nagu karavanid mööda täna
vaid. Ka nende peremees oli väljas. Tema ei raatsinud 
lasta ära vedada. Ta vedas lume ise väikese kelguga 
hoovi ja aeda. Sõrmust nähes tõstis ta oma punetava 
näo ja sõnas:

«Või linnaminek ees. Näe, tahtsin tulla appi kutsuma. 
Oleksid võind natuke teenida.»

«Eks lumevedajad teeni,» sõnas Sõrmus.
«Ära uhkusta,» vastas peremees. «Läheb sulgi tarvis.

Muidu rikkamad võtavad pruudi üle.»
«See mind ei huvita,» sõnas Sõrmus ükskõikselt, kuid 

jäi siiski hetkeks seisma.
«Või ei huvitagi,» ütles peremees. «Juba laul otsas. 

Sellepärast preilil oli täna uus austaja kaasas. Saab 
näha, millal see mulle üüri maksma tuleb.»

Sõrmus ei lausunud sõnagi, ent ta rahu oli kadu
nud. Pikkamisi ja vastumeelselt sammus ta tänavaid 
mööda edasi. Või tüdrukut oli nähtud võõra mehega! 
Paar korda ta peatus, otsustas tagasi pöörata ja pere
mehelt lähemaid andmeid küsida. Ent leidis, et see on 
ainult enese naeruvääristamine. Peremees irvitas tema 
üle ja tema . .. Ta lõi käega.

Kuid ta ei saanud rahu. Kiivus ta hinges oli ärganud. 
Seda ei lämmatanud Kuslapi kihlusõhtu lõbus ja müra- 
rikas seltskond. Ta ootas kärsitusega selle lõppu. Nende 
inimeste lõbus tuju vihastas teda. Ta ei saanud koos 
nendega rõõmus olla. Mingi ränk kivi koormas teda. 
Ta tahtis sealt ära. Ta tahtis olla üksi. Ta tahtis jõuda 
selgusele, mis oli tõde ja mis vale.

Peatselt lahkus ta, kuigi teda kõigest väest jääda 
paluti. Tal olid omad mured. Need ajasid teda taga. 
Ta värske, vaevalt tärganud kiivus ei andnud rahu.

Kui ta koju jõudis, oli juba hiline öö. Kiirete sam
mudega läks ta tüdruku akna taha — see oli valge. 
Ta kahtlus kasvas. Iga öösi sel ajal oli see pime olnud. 
Ent nüüd. .. Kas majaperemehel oli viimaks õigus? 
Suur vari liikus mööda aknakardinat. See ei võinud 
olla tüdruku vari. See pidi olema keegi teine — aga 
kes?

Ta läks tuppa. Võõruses kuulatas ta tüdruku ukse 
taga — vaikus. Riietus lahti ja läks kohe seina äärde — 
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kuuldus ainult kergeid samme ja oigavaid hääli. Ning 
sosinat. Ta käed tõmbusid rusikasse. Armatsevad, mõt
les ta pimedas vihas. Hüva! Nii nagu tema mulle, nii 
mina talle. Ning viskus süngelt voodisse.

Kuid uni ei tulnud. Kiivusest kiusatud fantaasia hoi
dis närvid pinevil. Kõrvad püüdsid tabada iga heli ja 
andsid sellele kohe mingi kahtlase tähenduse. Süda ta
gus metsikult ja hinges oli nii valus, et oleks tahtnud 
kisendada.

Viimaks ei suutnud ta end enam taltsutada. Ta tõu
sis, riietus, ja kuigi cli hiline öö, läks õue. Astus tasaste 
sammudega tüdruku akna taha — see oli pime. Kõik oli 
vait ja rahulik. Ning esmakordselt selle õhtu jooksul 
tekkis temas tunne, et ta võis eksida. Samuti maja
peremees. Ta oli vaid rumal, narr poisike. Haige oigas, 
tüdruk kõneles temaga sosinal ja tema arvas kohe . . .

Rahunenuna pöördus ta tuppa. Keeras kella üles ja 
uinus, ning oma urkas valvav hiir võis vabalt vargile 
hakata. .

5

Tühjaks ja külmaks muutus Sõrmuse elu pärast 
Kuslapi lahkumist. Nagu hunt istus ta üksi oma pool
tühjas toas ning tundis igavuse ja üksiolemise rasket 
painajalikkust. Miski nagu puudus — oli see Kuslap, 
mis ta oli, vähemalt elav olevus ikkagi. Temaga sai 
vähemalt kakelda. Ja see oli ka midagi.

Nüüd leidis ta töölt tulles eest külma ja tühja toa 
ning südamest näriva kiivuse, mis ei tahtnud ega taht
nud kaduda. Ta katsus seda lämmatada, ent see ei läi
nud korda. Ta püüdis tüdrukule lähemale tungida, aga 
tundis valuga, et seda ei taheta. Oldi küll sõbralik, aga 
mitte rohkem. Ja see tegi talle valu. Sellelt tüdrukult 
oli ta nii palju lootnud.

Vahel ta märatses. Ähvardas minna ja nõuda tagasi 
oma raha. Otsustas tüdrukut toorelt kohelda. Teda 
haavata, talle valu teha! Ent tal ei jätkunud julgust 
oma ähvardust täide viia. Iga kord, kui ta otsustas 
minna ja raha tagasi nõuda, hakkas ta end lohutama.
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Ei, see ei või olla, mõtles ta. See peab olema midagi 
muud. See tüdruk ei või petta. Ta silmad on nii ausad 
ja .. . Ta tahtis ütelda «ta armastab mind», ent just siis 
tungis temasse meeleheide. Ta kaotas usu enesesse. 
Kes ta oli, et tüdruk võiks teda armastada? Vilets 
päevatööline, kes istus sageli tööta!

Kuid kas tüdruk oli parem? Ega temagi olnud mingi 
ärimehe koolitatud tütar — oli lihtne tööline, kes elas 
peost suhu.

Ja see teadmine julgustas teda. Ta tahtis oma armas
tuse suhtes selgusele jõuda. Ühel päeval, kui peremees 
teda jälle oli ärritanud ja võistlejast kõnelnud, koputas 
ta õhtul tüdruku uksele, ja kui seest hõigati «sisse», 
astus ta tuppa.

Teda ei oodatud. Seda tõendas tüdruku pilk, mis oli 
pettunud. Ent ainult hetkeks, siis ta tõusis ja lähenes 
lahkelt Sõrmusele.

«Tulite mind vahel ka vaatama,» sõnas ta. «Kunagi 
ei ole teid näha — nagu elaksite mitme mere taga.»

Sõrmus naeratas süüdlaselt. Tüdruku ees kadus kõik 
ta viha ja pahameel.

Ent seekord oli tal siiski paras vastus. Ta lausus hä
beliku naeratusega:

«Mis mina nüüd! Eks teil ole paremaidki oodata.» 
«Paremaid?!»
Tüdruku imestunud pilk tabas küsivalt Sõrmust.
«Paremaid muidugi! Näe, majaperemees kõneleb ...» 

Sõrmus vaikis äkki, nähes, kuidas tüdruku nägu paha
seks muutus. Tüdruk tuli ta juurde ja nõudis:

«Mis ta rääkis?...»
Sõrmusel oli piinlik. Ta ütles:
«Mis ta ikka rääkis.» Ja lõi käega.
Ent tüdruk ei jätnud asja nii. Ta jätkas:
«Ma tean, mis ta rääkis. Ta ütles teile, et mul oli 

jälle uus armuke. Et üks olite teie ja üks on arst, kes 
mu ema juures käib, ja üks .. . noh, et üks on tema.» 
Ta naeratas põlglikult. «Kunagi tegi ta mulle ju nii
suguse ettepaneku.»

• Sõrmus vaikis löödult. Ka tüdruk vaikis. Ta silmitses 
haiget ema, kes rahulikult magas, tuli siis noormehe 
juurde ja ütles:
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«Härra Sõrmus, ma olen teie ees suur võlglane ja 
ma ei tea, millal ma oma võla tasutud saan.» Ta vaikis 
hetke ja jätkas siis:

«Mehi on igasuguseid: ühed on nagu loomad, tigedad 
ja murdjad, teised on libedad ja vastikud nagu anger
jad. Inimesi nende hulgas on vähe. Sõpru veel vähem.» 
Ta vaatas Sõrmusele näkku avameelse pilguga, milles 
oli palju kibedust ja etteheidet. «Teid ma pidasin oma 
sõbraks.»

Sõrmus tundis, kuidas ta jalad nõtkusid ja kuidas ta 
kogu kehast värisema hakkas. Ta pilk vajus tüdruku 
otsekohese vaate ees maha ja ta ütles tasa:

«Ma ei ole teie sõber. Ma ei saa olla teie sõber, 
sest...» Äkki tõstis ta oma pilgu julgelt üles: «Sest 
ma armastan teid.»

Rõhuv vaikus valitses toas, Sõrmus tundis hirmu. Ta 
oli lausunud tüdrukule need sõnad, mida oli ammu 
kavatsenud, ja vastust oodates tagus ta süda nagu vasa
raga. Mingi ängistav valu haaras ta liikmeid, tegi 
nad nõrgaks, ja kusagilt tõusnud kuumus pani ta näo 
punetama.

Tüdruk oli üllatatud. Ta silmitses noormeest hulga 
aega tõsisel pilgul, läks siis akna juurde ja lausus ra
hutult:

«Seda ma ei oodanud.»
«Ma pakun abielu,» pomises Sõrmus.
Nüüd pöördus tüdruk ringi, tuli Sõrmuse juurde ja 

sõnas:
«Kuidas te võite seda teha? Te ei tunne ju mind 

kuigi kaua. Ja kust te teate, et ma olen vaba?»
Sõrmus tuksatas. Äkki hakkas tal hirm. Ja ta pomi

ses lootusetult:
«Te ei ole vaba?»
«Kahjuks ei ole,» sõnas nüüd tüdruk, läks kummuti 

juurde, avas laeka, võttis sealt sõrmuse ja surus selle 
sõrme.

«Olen kihlatud. Peigmees on merel. Kui ta tuleb, 
abiellume.»

Sõrmus ei hinganud. Ta tundis, nagu oleks keegi teda 
kägistanud. Ta oli nagu surnud. Ta pomises vaevu:

«Andestage.»
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Ent kui ta minema hakkas, tuli tüdruk ta juurde, 
pani käe ta õlale ja lausus:

«Andestage, aga ma ei saa teie tundeile vastata.» Ja 
raputades poissi käest, lisas ta:

«Küll see möödub.»
Sõrmus tõmbas oma käe järsult ta peost. Ta nägi 

enda ees seisvas tüdrukus äkki oma vaenlast. Midagi 
tigedat ja õelat ilmus ta näkku ning ta sõnas:

«Ma paluksin oma raha. Mul on tarvis.» .
Tüdruk kahvatas. Hetke vaatas ta Sõrmusele suuri 

silmi otsa, ruttas siis laua juurde, haaras käekoti ja 
võttis sealt rahad, mis ta oli Sõrmusele võlgu. Viivu ta 
kahtles, ta käed värisesid. Heitis pilgu emale, otsustas, 
tuli Sõrmuse juurde, surus rahad talle pihku ja lausus 
vaikselt:

«Andestage, et pidasin nii kaua teie raha enda käes.» 
Ja viivu pärast:

«Mul on kahju, et meie sõprus nii lõpeb.»
Sõrmus heitis pilgu tüdrukule. See seisis ta ees sir

gelt. Ta õhetavas näos oli mingi kibe valuviirg.
Ning see valu tungis korraga poisisse. Ta mõistis 

äkki, et oli ise süüdlane. Seepärast astus ta kummuti 
juurde, pani rahad ettevaatlikult sinna ja tuikus sõna 
lausumata välja.

Pikkamisi vajus uks ta järel kinni ja ta oli üksi oma 
valuga. Ta seisatas hetkeks. Ta ei tahtnud minna oma 
tuppa. Ta ootas imet. Ta uskus, et uks salaja tema 
selja taga avatakse, et paar pehmet kätt haaravad ta 
kaela ümbert kinni ja keegi lausub:

«Andesta, et tegin sulle haiget.»
Ent seda ei juhtunud. Kõik oli nagu enne, naabri 

juures nuttis laps, teisal kolistas keegi nõudega, täna
valt kuuldus rõõmsat kuljustetilinat.

Väsinult ja tüdinult astus ta oma tühja tuppa tagasi.

[1938]



Eksitus

1 .

Märtsikuu pilvises taevas rebeneb hall kangas ja 
päike hakkab valgustama kitsal tänaval asetseva maja 
ülemist korrust. Heledad, silmipimestavad kiired tun
givad tuppa, kus pultide ja laudade taga istub kontori- 
ametnikke, küürutamas kuivade numbrite, tolmunud 
dokumentide ja ametliku kirjavahetuse kohal.

Muidu on siin toas kõva töötegemist, kirjutusmasina 
klõbinat, sulgede rabinat ja arvelaudade plaksumist, 
ent täna on teisiti. Tänane rahvas on rõõmus, täna ei 
ole rahval suurt töölusti, täna teeb ta teisi arvestusi kui 
ametlikke.

Täna on nimelt palgapäev ja see päev ei ole hall, 
üksluine ja teistega sarnane. Siin võib mõnigi ametnik 
saadud palga südamerahuga tasku panna, ent teine 
käib ringi mureliku näoga. Temal on orderid — järel
maksu orderid. Need neelavad nüüd palga.

«Neetud orderid!» vannub Järv Teeveer. «Maksa aga 
neid. Endale jäävad pennid. Millega sa hing mõistad 
elada?»

«Eks käige vähem sõpradega restos, siis ei ole tarvis 
riideid orderi peale võtta. Vaadake, kuidas preili Tuul 
omaga läbi saab,» — ja siis ettevaatlikult ringi vaada
tes tasemini, — «ning oma palgast tulevast meest koo
litab,» tähendab onduleeritud peaga tüdruk.

«Mh!» vastab mees ja ta silmad otsivad preili Tuult, 
kes, nagu mõned teisedki, on tegevuses raamatuagen- 
diga, kes igal palgapäeval, mapp korralikult raamatuid 
täis, kohale ilmub, oma kultuuri välja jagab ja rahad 
sisse kasseerib. ' ■ ' 1 ■ . ■ ' ■ . f
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«Teil on entsüklopeediad ja «Eesti rahva ajalugu»,» 
sõnab ta preili Tuulele, sorib mapis ja ulatab nõutud 
raamatud uue sooviga.

«Ehk soovite veel midagi?»
Agent tunneb inimesi. Ta teab, kellele võib veel üht-* 

teist soovitada, kellele üht raamatut kiita ja teist laita, 
sest siin on tegemist korraliku maksjaga. Oh, preili 
Tuul ei tule kunagi ütlusega: aga seekord ma ei maksa, 
nagu see lühike jässakas keskealine mees, kes ta koti 
läbi sorib, enesele virna raamatuid valib ja maksmise 
järgmise kuu peale edasi lükkab ja siis ikka jälle järg
mise peale, kuni ükskord ütleb imestunud näoga: «Ah, 
kas ma olen teile raamatute eest võlgu? No kui nii on, 
siis peate kannatama, sest praegu pole mul niisuguste 
asjade jaoks raha.» Hoidku jumal niisuguste inimeste 
eest!

Karen Tuul maksab raha, võtab raamatud ja tuleb 
tulema. Selles suures kantseleiametnike peres on preili 
Tuul kõige kinnisem, tagasihoidlikum ja endassetõm
bunum inimene, ja see ei ole hea. Kui ei uluta hunti
dega kaasa, siis nad murravad su. Ent preili Tuul ei 
karda, tal on juba aastaid üle kolmekümne ning ta 
teab, et ei tule väga südamesse võtta seda, mida inime
sed sinust räägivad. Räägitakse siin sellepärast, et oleks 
midagi rääkida, ja tehakse seda kõigi kohta. Nii kõne
leb preili Tuisk ilmse halvakspanuga preili Kuusest, 
ega suuda meestele kuidagi selgeks teha, kuidas võib 
preili Kuusk nii väikese palga juures nii uhkelt riides 
käia. Tema ei saavat seda sugugi, ehk vast ainult siis, 
kui ta nälgiks.

«Nälgige siis ometi,» vastab mees muigavalt, ent 
preili Tuisk vastab mürgiselt:

«Ma ei saa ennast ega oma ema nõnda näljutada. Ei, 
ennem käin sitsis, aga .. .»

«Aga?» küsivad need.
«Aga ega preili Kuusk saa endale riideid nälgimi

sega.»
«Aga kuidas ta siis saab?» uudistavad mehed.
«Küll te seda isegi teate,» vastab preili Tuisk ja 

läheb minema.
Nii sõelutakse siin kõik läbi. Ollakse vahel kui üks 
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pere, teatakse, kelle veksel protesti läinud, kellel laps 
kodus surnud ja ema haige. Ent samas ollakse ükstei
sele kade, oodatakse, kuni teisel halvasti läheb, et siis 
teise äparduse õlul jälle rutem kaugemale jõuda. Seda 
preili Tuul ei salli. Siis lausub ta sõnu ja ta sõnad on 
siis karmid ja teravad.

Nüüd istub preili Tuul laua taga ja silmitseb ilmse 
rõõmuga raamatuid. Õieti ei osta ta raamatuid enesele, 
vaid kellelegi, kellele ta nendega rõõmu tahab teha. 
Ta viib need mehele, kellest teised kaasametnikud, 
naised, pahaselt kõnelevad.

«Ei tea, mis ta peaks sest härjast nuumama. Niikui
nii jätab tema ükskord maha.»

Karen Tuulele mõjub see nagu külm dušš. Ja see
pärast muutub ta alati külmaks ja kinniseks, kui jutt 
sinnapoole hakkab minema. Ent täna on ka tema ra
hutu. Peep, kes muidu päeva tagant teda külastas, pole 
hulk aega oma nägu näidanud.

Karen paneb parajasti raamatuid pakki, kui teisele 
poole lauda ilmub kaasametniku punetav kogu, raskelt 
toolile vajub ning siis kätega peast kinni haarab ja 
mõttesse tardub. .

Muidu on preili Tuul alati küsitlenud ja osavõtlik 
olnud, ent täna on ka tema enesesse süvenenud ja tuim. 
Kuna laua taga istuv koltunud ja punase näoga mees 
kaastundmust vajab, siis lausub ta:

«Kas teate, preili, kus ma käisin?»
Karen tõstab silmad.
«Noh!»
«Jürisoo juures.»
Jürisoo on osakonnajuhataja. On seda alles kolman

dat kuud. Aga ta on noor ja karjäärihimuline, seepärast 
on ta pilk valvas ja ta näeb, kuuleb ning tegeleb pisi
asjadega rohkem, kui see osakonnajuhatajale sobiv. Ta 
on tähenärija ja formalist. Vanemad meesametnikud, 
kellel väiksem haridus aga suur praktika ja kogemu
sed, ei kannata teda, nad aimavad talt hädaohtu. Noo
remad, kel on juba suurem haridus või kes õpivad üli
koolis, loodavad talt puhastust enda kasuks ja ei suuda 
teda küllalt kiita.

«Mispärast?» küsib preili Tuul.
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Kaaslane teeb imestunud näo.
«Kas te siis ei tea?»
«Ahah.» Nüüd tuleb preilil meelde. Tema kaaslane 

siin laua vastas on muidu tragi ja tubli tööjõud, kui 
ei oleks ainult seda «aga». See «aga», mis avaldub sage
dases töölt puudumises, näib mehele saatuslikuks 
saavat.

«Noh, mis ta ütles?»
«Käskis lahkumispalve valmis kirjutada ja tema kätte 

anda. Kui veel kord juhtub, siis annab sellele käigu.» 
Ta ohkas kibedalt. «Hea, et see seekord siiski veel nii 
läks. Arvasin, et annab kohe jalaga.»

«Olete vana ametnik. Ta peab seda arvestama. Ja 
kas te siis sellest vabaks ei saa? Võtke end kord kätte. 
Katsuge sest pahest lahti saada.»

Mees vajub mõttesse. Ta nägu on oma ea kohta liiga 
vana, näonahk hall ja kolletanud.

«Olen püüdnud, aga asjata. Vahel panen vastu nä
dala, paar, aga siis tekib äkki niisugune metsik janu, et 
unustad kõik, ei — nüüd ma valetan, midagi ei unusta, 
vaid enesel süda valutab, mõistus teab kõik selle taga
järjed ette, aga midagi. Ei aita midagi, mitte mingi 
hoiatus, enne kui hoog on möödas.»

Preili Tuul ei vasta. Ta teab, et selle mehe töö sün 
varsti lõpeb. Ta jalgealune on juba ammu tuline. Pee
tud on teda siin ainult teiste palvel, kes on and
nud talle oma žiirosid. Ent nüüd ei mõju ka see enam. 
Pealegi, kui siin on nooremaid, kes ihuvad tema 
kohta.

Löödud kaastööline on rahutu. Anuvate silmadega 
vahib ta preili Tuult. Ta käed värisevad, ta ootab prei
lilt lohutust. Teab, preili Tuul on kaastundlik inimene. 
Ent täna on ka preili Tuul hajameelne ja endassesüve- 
nenud. Nagu küsivalt lausub kaastööline:

«Ei tea. Tartus nad pidavat ravima joomahaigust. Kui 
võtaks õige puhkust ja läheks. Mis te arvate?»

Preili Tuul noogutab peaga. Ta süda on hakanud va
lutama. Hinges on ebamäärane raskus, mis rõhub ja 
rõhub, ning sa ei tea, kust sellele abi otsida.

Kell läheneb kolmele. Automaatselt hakkab kantse
lei kihama nagu mesilastaru. Asjad kokku, ja igaühel 
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on oma tee. Tuul võtab oma raamatud ja ruttab riiete 
juurde. Ent trepist laskudes saab ta seltsilise. 40-aas- 
tane tugev mehekogu näib teda ootavat. Karenil tõu
seb pahameelepuna näkku. Mis see mees tast ometi 
kiusab! Ta teab nagu teisedki, et Kareni armastus kuu
lub teisele, ja sellega on lõpp.

«No teil on täna tublisti kultuuri kaasas,» lausub 
mees. «Kellele te selle ometi viite ja kingite? Ega’s te 
siis ometi ise . . .» jätkab ta kahtlustava muigega.

«Poistele viin,» sähvab Karen. «Teate küll, missugu
sed need mehed praegusel ajal on. Pead neid meeli
tama ja järele jooksma nagu mingisugusele magus
roale.»

«Sa jumal,» lõõbib mees vastu. «Kui keegi minu 
eest ka nii hoolitseks. — Aga meil on ometi hulk maad 
ühist teed. Laske ma kannan teie pakki. Ebaviisakas, 
kui daam on nii koormatud ja mehevolask härrana kõr
val patseerib.»

Karen tahaks öelda, et miks ta siis teeb seda, ent ei 
ole sobiv oma ülemusega riidu minna. Paar tänavat 
ja siis saab tast niikuinii lahti.

Ent mees on täna pealetükkiv. Ta ei mõtlegi anda 
Karenile pakki kohal, kus nende teed lahku peaksid 
minema. Tal olevat aega, mispärast ei peaks ta preilit 
saatma.

Karen neelab alla pahameele ebameeldivast seltsist 
ja kiirendab sammu. Ent naaber läheb kord-korralt 
intiimsemaks. Ta hakkab pärima, kuidas edenevat siis 
preili tulevase õpingud, eks olevat ikka raske peost 
suhu elades õppida. Preili küll aitavat, ja see on ilus, 
aga kas preili ei kartvat ka, et. . . siin läheb seltsilise 
lõust kangesti kaastundlikuks . . ., et kui ta on mehe 
sihile aidanud, siis. . . siis võib ka niisugune asi juh
tuda, et abiellutakse teisega. Mehed on ju sead! Nagu 
tema praegu. Ta näeb ja saab aru küll, et preili on 
pahane ja tahab tast lahti saada, aga tema, mis võib 
tema parata, et Karen Tuul talle meeldib. Kahju, et 
ta on hiljaks jäänud ja see teine . . . ette jõudnud. Või 
ei ole veel hilja ...? .

Karen Tuul tahab vastata midagi teravat, ent õnneks 
ei ole see vajalik. Teisel pool tänavat näeb ta endale 
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vastu tulevat õde ja see päästab olukorra. Vastamata 
mehe küsimusele sõnab ta:

«Nüüd peate andma mu pakid. Õde ootab.»
Ilmse pettumusega antakse talle pakk, hoitakse aga 

selle-eest Kareni kätt tugevas, pehmes ja lihavas peos 
ning sõnatakse:

«Preili, miks te minu eest põgenete? Ega ma nii hull 
ja mürgine olegi, kui arvate.» Ja hiljem: «Mul on kaks 
piletit teatrisse. Kas preili Tuul ei tahaks olla selt
siks.»

«Mul ei ole aega,» vastab Karen. «Õde ootab.»
Ta tõmbab oma käe vastikust peost ning ruttab õe 

poole, kes teisel pool tänavat rahulikult ootama on 
jäänud.

Marie on Karenist kolm aastat vanem, ent välimus 
annab aastaid neljakümne ümber. Ta on kehvasti rii
des, näos on juba algava vanaduse jälgi. Põsed, kunagi 
punased ja õhetavad, on haiglaselt hallid. Kunagisest 
edevast ja korralikust tüdrukust on saanud väsinud 
ja tüdinenud majaema. Täna näeb Karen ta näos pu
nast verist triipu.

«Kust sa selle said?» küsib Karen, kuigi teab seda 
õe ütlemata. Ning õde ei vasta sellele. Ta on ilmselt 
huvitatud millestki muust. Ta silmitseb kogu aeg Ka
reni saatjat, kes pikkamisi edasi longib, aeg-ajalt üle 
õla tagasi vaatab ja naeratab.

Karen näeb, et Mariegi teeb sama, ning ta sõnab 
pahaselt:

«Mis sa vahid sest vastikust Niinest! Vana ...» pea
aegu lipsaksid üle ta huulte sündsusetud sõnad, ent 
viimasel hetkel suudab ta end koguda ja lausub:

«Võimatu inimene, ei anna rahu.»
«Paistab väga huvitav,» on õe diametraalselt vastu

pidine otsus. «Mulle ta meeldib. On nii mehine.»
«Mehine?» naerab Karen kibestunult. «Väga mehine. 

Sõi teises jaoskonnas asjaajaja oma igavese susimisega 
välja. Nüüd hangeldab juhataja-abi kallal. Kes teab, 
millega see lõpeb. Igatahes mitte hästi.»

«Tähendab, jõuab kaugele. Mõistab end elus läbi 
lüüa. Ei jää teiste tallata.»

Karen kiirendab samme, õe jutt on vastik ning Ka- 
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ren vastaks talle teravusega, ent täna on tal õde tarvis. 
Sellepärast neelab ta alla õe targutused. Ainus mis ta 
sõnab, on palve:

«Marie, ole ometi mõistlik ja ära jutusta nii hääle
kalt. Inimesed muutuvad tähelepanelikuks.»

Nüüd vaikib õde äkki nagu sukk. Vaikides ronivad 
nad trepist üles ja astuvad Kareni tuppa. Karen paneb 
palitu ära ja jääb õele üksisilmi otsa vaatama.

«Noh, käisid sa?» küsib ta kannatamatult.
Õe nägu venib naerule. Näib, nagu pakuks talle 

piinamine naudingut, sest ta ei vasta nüüdki midagi 
kindlat.

Kareni põskedele tekib ägedusepuna, ent hetk hiljem 
saab ta sellest võitu ja lööb käega.

Ent Marie mõistab ta minnalaskmise käelööki teisiti. 
Alles nüüd avab ta suu ja sõnab: «Täiesti õige, löö 
käega. Ega temast sulle niikuinii meest ei saa. Mina 
võtaksin sinu asemel Niine.»

«Ah, jäta ometi, kui võid,» vastab Karen. «Mis sa 
kuulsid-nägid?»

Õde kehitab õlgu.
«Mis seal kuulda! Oma silmaga nägin. Läksid kahe

kesi teineteise vastu surutult. Ma läksin neile vastu ja 
Peep oleks pidanud mind nägema, aga armastus teeb 
pimedaks. Oleksin võinud talle otsa joosta, ta poleks ka 
siis mind märganud.» Ja nagu leides, et sellest valust 
on õele vähe, lisab ta: «Muide, see tüdruk on väga 
ilus, nii et ei ole imestada, et Peep temaga olles nii 
pime on. Ja peale selle on ta noor, nii 18—19-aastane. 
Muide, nad olid kahekesi väga ilus paar — seda ei saa 
ma mitte ütlemata jätta.»

Ta seisab laua juures ja piilub altkulmu.
Karen on istunud. Ta vaade on surnud, ilme elutu. 

Ükski muskel ta näos ei liigu. On tunne, nagu oleks ta 
kivikujuks tardunud. Tuimalt silmitseb ta lage. See 
näib ta silmade ees üles-alla kõikuvat. Üks kärbes 
piriseb keset seda kõikuvat ümbrust Kareni kõrva juu
res, teine teeb oma tiirud ta näo ees. Ja Karen tunneb 
end äkki vanana ja viletsana. Viril naeratus jookseb 
üle ta näo ja kustub nagu paisatud kivist tekkinud 
veevirvendus.
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Marie ei rutta teda lohutama. Ta tahaks seda teha, 
aga ei saa. Egoism, mis elab iga inimese loomuses, elab 
ka Maries. Ta ei ole õele vaenlane, ei, seda ei tohi ega 
saa keegi öelda. Kui Karenil oleks häda ja temal või
malus, ta aitaks teda. Ent nüüd? Nüüd laseb ta Karenil 
kannatada. Sest temal on oma arusaamine asjadest. Ta 
ei suuda seda kuidagi taluda, et Karen aitab, toidab 
ja koolitab enesele seda suurt «matsi». Nimelt «matsi». 
Niisugune on Marie arvamus Peebust. Ja see arvamus 
on tal tekkinud sest ajast, kui see võõras mühakas ah
mis endale suutäied, mis õde tõi seni tema lastele. Peale 
selle naiselik maitsete erinevus, omamoodi arusaamine, 
ja Marie tunneb õe kannatusest peaaegu heameelt.

Viimaks Karen tõuseb. Meeleldi tahaks ta nüüd üksi 
olla. Ta avab käekoti, võtab sealt kahekroonise, ulatab 
õele ja sõnab: «Osta midagi lastele. Täna oli palga
päev. — Ma tahaksin pisut üksi olla.»

Imelik, et raha eest isegi kaastundmust saab osta. 
Marie, kes oli seni nii kalk ja jäigalt õe kannatusi 
jälgis, muutus nüüd äkki. Kuigi ta sisemiselt nurises, 
et Karen hirmus vähe oli andnud, astus ta siiski õe 
juurde ja sõnas:

«Ära seda nii südamesse võta. Ega minagi tea, kui
das see asi on. Ehk on mõni sugulane. Või lihtsalt 
tuju, mis varsti möödub.»

Ent Karen lükkab ta eemale.
«Ole hea, hakka nüüd minema.»
Marie ei lase seda enam korrata. Mingi ühine joon 

on temas ja Karenis siiski. Seda ta teab. Kui teda 
oleks tabanud midagi seesugust, oleks ka tema üksin
dust tahtnud.

Lahkudes lisab ta:
«Kui sul peaks midagi tarvis olema, siis . . .»
«Hea küll, hea küll,» vastab Karen ja Marie väljub. 
Nüüd viimaks on Karen üksi.
Nutma ta ei hakka, kuigi ta seda heameelega tahaks 

teha. Ent pisarad ei tule. Midagi ängistab ja pigistab 
kurku, midagi rõhub rinnus ja midagi sumiseb peas. 
Mõistmata midagi ette võtta, läheb ta ja suleb akna, 
tuleb siis laua juurde, tõstab hajameelselt raamatuid, 
istub viimaks diivanile, võtab pea käte vahele ja katsub 
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rahuneda. Peas taob üksainus kibe ja valus mõte: hül
jatud! hüljatud! Kõik, mis ta üles on ehitanud, on kokku 
varisenud!

Äkki, nagu mingile otsusele jõudes, pakkis ta raa
matud paberisse, pesi end, korraldas, riietus ja väljus. 
Tahtis ise mehega kõnelda. Kui lõpp, siis lõpp, ent see 
on siiski parem kui niisugune selgusetus. Ja kiiresti 
sammus ta mööda märga tänavat edasi.

Oli mai ja päike paistis nii toredasti. Päevasest sa
just porised ja märjad tänavad kuivasid ta kiirte all 
kiiresti, ning ta soojendav mõju ühes kõrge lõpmatu 
sinaga näis inimeste nägudelegi suruvat mingi kerge 
nooruslikkuse pitseri.

Kui Karen ületas üht kesklinna tänavat ja kiiresti 
läheneva omnibussi eest trotuaarile põikas, jooksis ta 
ühele mehele peaaegu sülle.

«Näete, olen nagu loodud teid hädade eest kaitsma,» 
lausus hääl pisut irooniliselt. «No nüüd ma teid nii 
kergesti maha ei jäta.»

Vastik oli see häälekõla olnud Karenile, eriti vastik 
oli see täna. Ta heitis vaevu Niinele pilgu, sest tema see 
oli, ja sõnas mehele peaaegu paluvalt:

«Olge head, laske mind minna. Mul on nii vähe 
aega.»

Tema hääles helisev anuv toon mõjus mehesse kai
nestavalt. Ta astus sammu tagasi ja vastas:

«Olge head, olge head. Mul on kahju, kui tegin 
teile haiget.»

«Ei tee viga,» vastas Karen ja hetk hiljem oli ta 
Niine silmapiirilt kadunud.

Ent see kohtumine Niinega ühel ja samal päeval juba 
teist korda tõstis kuidagi Kareni julgust. Talle tegi 
nüüd peaaegu rõõmu, et Niin oli nii pealetükkiv. Ta 
tundis enesele nagu väärtust juurde tulevat. Tal on 
teisigi tahtjaid, teadku Peep seda. See enesetunde tõus 
tegi ta sõjakamaks. Kibedaid sõnu tahtis ta mehele 
öelda. Eks olnud ju tema meest nii kaugele aidanud. 
Eks olnud tema tagasundija ja kihutaja, ja nüüd. . . 
Midagi valusat tuksatas temas. «Mooramees on oma 
töö teinud,» mõtles ta, «mooramees võib minna.»

Elades nii kogu aeg läbi vahelduvaid meeleolusid — 
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alandusest julguse ja ägeduseni, pisaratest vihani — 
jõudis ta viimaks kohale.

Peep elas tagama j as, kolmandal korral ärklitoas. 
Tema aken avanes õuele ja ühe kardina siilu kõrvalt 
nägi Karen Peepu alla vaatavat. Ühe hetke suutis 
Karen tabada ta pilku, siis oli kuju akna raamistusest 
kadunud. Ent selle hetke jooksul oli Karen omateada 
juba küllalt näinud. Talle paistis, et teda nähes oli 
mehe näoilme äkki tõsisemaks muutunud, et üle näo 
oli jooksnud pahameele ilme ja et Peep lõpuks üks
kõiksena, nagu poleks ta Karenit silmanudki, akna alt 
kõrvale oli pöördunud.

See seik, mis muidu Kareni võib-olla täiesti ükskõik
seks oleks jätnud, viis ta praegu tasakaalust välja. 
Trepistikuni jõudnud, pidi ta hetkeks hinge tõmbama, 
puhkama ja end koguma. Tema süda oli meeletult 
taguma hakanud, ja ikka ta ees tantsivast mehe näo
ilmest luges ta välja üht ja sedasama, mida oli tundnud 
juba ammu: et tema ja mehe vahele oli tekkinud ku
ristik, et sealtpoolt ei oodanud teda enam muud kui 
halastamatu eemaletõukamine.

Silmapilk hiljem see hädaohuaimus kadus. «Ehk on 
need kõik hirmust ülespiitsutatud teadvuse viirastusli
kud nägemused? Võib-olla ei silmanudki ta mind? Olen 
ise kõiges süüdi.»

Äkki avati ülal uks. Kindlasti tema! Kas ta kavatseb 
teist treppi kaudu lahkuda? mõtles ta pea valutades.

Ent seda ei juhtunud. Sammud, jah, need olid tema 
sammud, lähenesid trepi käsipuudele, ja siis oli vaikus. 
Nüüd vaatas ta alla. Ent Karen seisis trepialuses tühe
mikus ning ei olnud nähtav. Siis läks lahti vile ja 
sammud eemaldusid. Näis, nagu oleksid mineja sam
mud olnud kerged ja vile rõõmus.

Ent teda seal all tühemikus ängistas see. Oleks 
tahtnud hüüda, ent juba virutati uks kinni. Ja tema 
jõud lahkus. Ei, täna ei saa temast poisi juurde mine
jat. Pole lihtsalt jõudu. Jäägu teiseks korraks see 
arutamine.

Seadiski sammud minekule, aga nüüd tuli keegi üle
valt. Tuli, heitis talle umbuskliku pilgu nagu vargale, 
seisatas ja küsis:
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«Kas otsite kedagi?» .
See oli saatus. Ei olnud pääsu. Kogus end ainsa 

hetkega ja vastas:
«Kus siin elab Peep Rannus?»
«Rannus,» vastati kiiresti, «ega ta siin all ei ela.

Elab kolmandal korral.»
«Tänan!» .
Karen tõusis. Võõras silmitses ta minekut ja ootas.
Karenile oli see käik raske. Kõik elav uljus oli ka

dunud, andes aset väsimusele, loidusele ja hirmule. 
Pikkamisi astus ta mehe ukse taha, viivitas, ent võõras 
naine all näis ootavat. Karen koputas., Hetk hiljem 
kuuldus ukse tagant kärmeid samme ning siis avati 
uks. Karen seisis vastakuti lühikese, tüsedaõlalise, lok
kis juustega mehega, kelle riietuseks oli öösärk ja lühi- 
kesevõitu püksid.

«Ahaa, vaat keda ma näen,» sõnas mees bravuuriga.
«Astu sisse.» ,

Karen sisenes. Nagu harilikult aitas Peep tal mantli 
seljast, riputas naela ja juhatas Karenile istme. Siis 
sammus j õõnestamist aua juurde ja jäi ootama.

Mitte väga kaua aega tagasi ei olnud mees Kareni 
vastu nii ükskõikne. Siis, kui naine tuli, lendas ta selle 
ümber nagu liblikas tule ümber. Puudutas teda, narris ja 
noris ning kallistas. Nüüd, nähes, et Karen vaikis nagu 
temagi, hakkas tal piinlik, ta ringutas, ohkas ja pomises:

«Sa ei tea, kuidas ma olen väsinud. Neetud töö tapab 
ära. Olen tüdinud.» .

Ronis oma istmelt alla, silitas korraks Kareni pead, 
nägi raamatuid, haaras nende järele, lehitses ja lausus 
äkki sõnu, milliseid Karen kunagi enne ei olnud kuul
nud: 1 .. ..

«Ikka veel raamatuid. Mis sa oma rahast niimood 
raiskad! Nagu teeniksid tuhandeid. Kuhu sa nad kõik 
paned?» .

«Kingin sulle,» vastas Karen pikkamisi, talle üksi
silmi otsa vaadates.

Selle pilgu all hakkas Peebul paha. Ta tundis, et 
naine teab. Ja see tegi pahuraks. Oli lootnud saladust 
vähemalt lõputööni säilitada. Nüüd oli see siiski välja 
tulnud. Läks laua juurde ja sõnas:
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«Ega ma sest ilukirjandusest midagi pea. Mul roh
kem tehnika ... oma eriala, tead küll. Eriti veel nüüd, 
lõputöö käsil olles. Siis ei taha neile romaanidele mõtel
dagi — aina segavad.»

«Hiljem loed,» vastas Karen, kes hakkas toibuma. 
«Kui ei loe sina, eks siis loen mina. Eks need ole meie 
ühised raamatud.»

Mees noogutas jaatavalt, ent parandas kohe:
«Mis nad nüüd minu. Peaksidki nad enda poole viima. 

Sinu raamatud ja . . . ja mul hakkab ruum väikseks 
jääma.»

Peep ei oleks pruukinud nii pealetükkiv olla. Karen 
taipas kohe ta mõtteid ja kavatsusi. Kui ta joonestus
laua juurde läks ja käe mehe õlale pani, andis see 
paari üldise sõnaga seletust ja libises siis naise käe alt, 
nagu oleks see mõne vastiku looma puudutus, mida 
peab vältima. Kuigi ta sammus kohe laua juurde ja 
hakkas enesele kraed kaela panema, tundis Karen 
vaistlikult, et mees teda enam ei kannata. Ja Karen 
tajus seda kibedusega. Kuigi ta seda siia tulles kogu 
aeg kartis, elas selle kartuse kõrval siiski pisut lootust. 
Nüüd näis see lootus täiesti luhtuvat ja tõi enesega 
kaasa ka Kareni kokkuvarisemise. Ta läks diivanile 
ja puhkes nutma.

Mees silmitses teda hetke ehmunult ja küsis siis 
eemalt:

«Mis on, mis on? Oled sa haige?»
Ent kui Karen ei vastanud, tuli ta viimaks vastu 

tahtmist tema juurde ja kordas oma küsimust:
«Mis sul viga on? Kõnele siis ometi!»
Aga kui Karen äkki vastuse asemel ta käe haaras, 

seda tugevasti hoidis, nagu hoiaks ta oma eluõnne, 
ja mehele armastusest õhkuva pilguga otsa vaatas, teda 
oma poole tõmbas ja sosistas: «Peep, sa ei jäta ometi 
mind?» — tegi Peep seda, mida ta enne ei olnud 
kunagi teinud. Vabastas enese järsu liigutusega Kareni 
embusest ja pomises:

«Jumala eest, sa oled hulluks läinud. Sa hakkad 
sentimentaalitsema!»

Karen, tundes mehes kogu aeg teesklust ja kometit, 
pühkis silmad ja sõnas:
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«Mis sinna parata, kuid sina, Peep, sa ei ole enam 
endine.»

See lause ajas mehe marru. Ta hakkas mööda tuba 
edasi-tagasi käima.

«Seda ma arvasin, seda ma arvasin,» pahvatas ta 
vihaselt, visates ühe raamatu, mis tal parajasti käes 
oli, lauale. «Leidsid paraja aja oma stseenide jaoks. 
Jumal. . .» ta istus tüdinult toolile.

Karen tõusis, läks ta juurde, ja kui Peep tahtis 
tõusta, naeris korraga põlastavalt ja sõnas:

«Peep, oleme päris avameelsed. Sa varjad minu eest 
midagi?» .

«Mina! Mis on mul sinu eest varjata?» Ja silmates 
Karenit enesele lähenevat, tõusis ta toolilt ja astus 
pahaselt akna juurde.

Karen peatus keset tuba, silmitses meest, kes seisis 
seljaga tema poole ja jätkas:

«Aga sa ei ole ju niisugune nagu enne. Miks sa minu 
eest põgened?»

«Põgenen?» Mees pöördus äkki ümber, ruttas joones
tuslaua juurde, tõstis üht ja teist joonist ja seletas:

«Vaata siia! Sa arvad, et see töö kõik nagu iseene
sest läheb. Vale! Ega see ei ole siin kantseleis istumine. 
Joote teed, ajate lõbusaid jutte ja saate kahekümnen
dal oma palga. Mina pean ööd ja päevad töötama. Sul 
ei ole aimu, mis tähendab lõputöö. Higi, vaeva, unetuid 
Öid ja lõputut tööd. Ja nüüd tuled sa niisuguste lapsi- 
kustega. Tõepoolest, ma ei taha üldse ühtki inimest 
näha!» Ta viskas joonised ägedalt lauale.

See Peebu vihapurse oli nii loomulik, äge ja tõsine, 
et Karen seda hetkeks uskuma hakkas. Ta pidi seda 
tegema, kui ta ei tahtnud eneselt võtta viimast tuge. 
Ja seda võtta oli nii raske. Sest selle tõe taga olid 
kadumaläinud noorusaastad, üle kolmekümne veere
nud vanadus ja hirm üksikuks jäämise ees. Ja kuna 
usk temasse pikkamisi tagasi imbus nagu jõud veel 
mitte täiesti kuivanud taime, otsis ta oma usule ja 
lootusele üha suuremat kinnitust.

«Sa väidad siis, et sinu hoolimatus minu vastu on 
tingitud vaid tööst, õieti ületöötamisest?»

Peep vaikis, nagu mõteldes, kas teha lõpp nüüd või 
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lükata asja selgitamine edasi. Nähtavasti ei jätkunud 
tal julgust või tahtis ta Karenile halastada, sest ta 
ütles:

«Aga muidugi. Mis sina siis mõtled? Arvad, et mul 
jätkub aega mõne tüdruku jaoks?»

Kas Marie eksis, mõtles Karen palavikuliselt, või 
valetab see seal mulle ikka edasi. Kuigi ta ei tahtnud 
oma vahekorda mehega teravaks ajada, lipsasid ta suust 
siiski sõnad:

«Aga kes on siis see preili, kellega sa tihti nii armas
tusväärselt ringi jalutad?»

See tabas. Peep muutus näost punaseks. Ta oli seni 
lootnud, et naine ainult aimab, ilma et tal oleks min
geid tõsisemaid fakte. Nüüd see oli siiski sündinud, ta 
oli tabatud. Aga et ta oli juba kord salanud, siis ka
vatses ta seda jätkata. Ta ei teadnud ainult, kuidas 
seda teha. Kas oli Karen isiklikult luuranud ja näinud 
või oli talle keegi seda edasi jutustanud. Ja uskudes 
viimast, vastas ta:

«Oma teada olen ma ainult paar korda sõpradega 
väljas käinud. Sa peaksid minu järele pandud luura
jatele paremat palka maksma, siis ei pruugiks nad 
sulle nii palju valetada.»

«Sa siis eitad seda?» küsis Karen.
Peep kehitas õlgu.
«Mul on tööd. Ole hea, jäta oma pärimised mõneks 

teiseks korraks.» Ja ta istus joonestuslaua taha.
Karen tahtis edasi pärida, ent nähes meest nii tige

dana ja süngena toolil, tõusis ta hilju, pani palitu 
selga ja lootis, et Peep tuleb ja aitab teda selle juures.

Ent seda ei sündinud.
Ja äkki sai uhkus Karenis võitu. Ta sammus tasa 

ukse juurde, ja kui ta selle avas, tõstis Peep äkki pea 
ja sõnas:

«Noh, head õhtut sa ei ütlegi?» Ja tõustes, kavatsu
sega Kareni poole tulla, jätkas: «Sa ei ole ometi pa
hane?»

Karen vastas vaikselt:
«Ei. Head õhtut.»
Ning tasa ja ettevaatlikult sulges ta enda järel ukse.
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Kui Karen hiljem sellele õhtule mõtles, tundis ta 
heameelt. Ta oli rõõmus, et oli vaatamata eneses põle
vale valule ja vihale siiski suutnud end taltsutada ega 
olnud laskunud niisugusesse ägedusse, mis oleks kut
sunud välja otsese konflikti.

Nüüd tegi talle see enda võitmine heameelt. See oli 
vaid väike seik, ent sellest jätkus, et tunda end õnne
likuna. Kui ta sel õhtul Peebu juurest lahkus, trepist 
alla astus ja üle õue jooksis, kuulis ta selja taga mehe 
häält:

«Karen, Karen, tule tagasi! Kuhu sa ometi tor
mad nii?» ■

Ja kuigi ta seda hüüet oli kuulnud ja eneses rõõmu- 
värinat tundnud, oli ta siiski mehe sinnapaika jätnud ja 
omateed läinud.

See hüüe oli andnud ta lootusele uut toitu. Ta uskus, 
et seda aastaid kestnud sidet, mis neid mõlemaid sidus, 
polnud siiski nii kerge käristada, isegi seesugusel külma 
mõistusega mehel, nagu oli Peep.

Selle põhjal hakkas ta lootma, et Peep teda kindlasti 
varsti külastab, ent ometigi ei juhtunud seda. Päevad 
kadusid, aga keda ei tulnud, see oli Peep.

Ja mida rohkem aega möödus, seda rahutumaks Ka
ren muutus. Alguses oli ta enesele ülesandeks teinud 
Peepu jälgida, teda tabada ja siis lõpp teha. Hiljem 
oli ta sellest kui endaalandusest loobunud ning nüüd, 
kus mees kangekaelselt enesest elumärki ei andnud, 
meenus talle uuesti see kavatsus, kuigi ta püüdis selle 
vastu võidelda.

Ent enne selle kavatsuse teostamist sündis ime. Ühel 
õhtul, kui ta murelikuna ja masendatuna kodus istus, 
tuli Peep. Tuli, nagu oli harilikult tulnud. Suure nalja 
ja hea meeleoluga. Oli kiusanud Karenit, narrinud ja 
olnud nagu ennegi, nii et Karenis haihtusid kõik kaht
lused ja ta sai tagasi oma elurõõmu, mis tal juba mõnda 
aega kadunud oli, ja mis juba kõigile silma hakkas tor
kama. Nüüd oli see möödas.

«Tea, mis temaga on,» arvas preili Tuisk, kes oli 
alati huvitatud igaühe hingelisest seisukorrast. «Kas
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ta on uue peigmehe leidnud või. . .? Oli teine siin iga 
päev morni näoga, igale küsimusele vastas pooleldi 
haukudes, nüüd on nagu ümber tehtud.»

«Küllap teidki ükskord ümber tehakse,» sõnas keegi, 
ent preili Tuisk krimpsutas selle peale huuli ja ütles 
nii haavunult: «Mina!», et ütleja oli sunnitud jätkama:

«Jah, ega teid saagi küll enam ümber teha. Olete 
nagu tükk marmorit, mille õpipoisid ära on vusser
danud.»

Preili Tuisk hammustas huult, seisis hulk aega tar
dunult, jäi nagu mõtlema vastust. Viskas siis pea püsti 
ja lausus:

«Isand Kiik, teie vaimurikkused sobivad küll roh
kem kraadedele kui. . .»

Rohkem ta ei ütelnud. Keeras krapsti ringi ja läks. 
Karen tuli paberitega Kiige juurde ning see lausus 
humoorikalt:

«Preili, peaksite kaasametnikke oma kodusest elust 
rohkem informeerima, muidu on seda sunnitud tegema 
preili Tuisk, teie kullast kaasõde.»

Karen raputas pead ja naljatas vastu:
«Mitu last preili Tuisk mul ära ristis? Tahab ta saada 

mõne ristiemaks?» e
Nad korraldasid paberid, aga kui Karen minema hak

kas, pidas Kiik teda veel hetke kinni ja sõnas:
«Olge siiski preili Tuisuga ettevaatlik. Üldse, siin 

ei tea, keda võid usaldada ja keda mitte.» Ja jätkas 
siis: «Meil tuleb vist koondamine ja preili Tuisk on 
enda eest väljas, teie arvel muidugi.»

See oli uudis. Karen ei olnud aimanud niisugust 
pööret. Ta oli küll teadlik, et nende osakond kuulus 
koondamisele, ent osa ametnikke pidi üle viidama. Va
nemad pidid jääma. Ka tema kuulus selle asutuse raud
vara hulka. Oli juba 18-aastase tüdrukuna siia tulnud 
ja oma paremad aastad siia matnud. Preili Tuisk oli 
uustulnuk. Temal oli siin seljatagune, kus — seda ei 
teadnud keegi. Ning nüüd, kui peaks tulema koonda
mine, küllap siis see tundmatu seljatagune jälle välja 
astub. Mida muud tähendas see Kiige hoiatus.

Karen tuli laua juurde, istus ja tahtis tööle hakata. 
Ent töö ei edenenud. Ta hakkas mõtlema neile aastaile, 
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mis ta oli raisanud mehe peale, ja viha haaras teda. 
Põsed värvusid punaseks ja käed hakkasid värisema. 
Kas ta pidi nüüd kõige selle tänutäheks tänavale 
minema? Kas mees käis jälle ta juures niisama 
lipitsemas? Miks ei kõnelnud ta kunagi abiellumisest? 
Miks ei määranud nende vahekorda kindlaks ja 
selgeks? Mida rohkem ta mõtles, seda tigedamaks ta 
muutus.

Muide — kas Peep üldse vääris seda vaeva ja mu
ret, mis ta tema pärast oli näinud? Alati hädaldas, 
oigas, virises. Õppimine oli talle raske. Ta ei tahtnud 
seda. Ent ta ei tahtnud ka jätta. «Mis must siis saab?» 
ohkas ta tüdrukule. «Poolharitlane. Kuhu nihuke läheb! 
Head kohta pole lootagi.»

«Siis aja vähemaga läbi,» oli Karen talle öelnud.
Ka sellega ei olnud mees nõus.
«Siis virele kogu eluaeg,» oli ta vastanud. «Parem 

ma virelen siis juba nüüd. Ehk saab kuidagi.»
Ja oli siis saanudki kuidagi, läbi häda. Kareni abiga. 

Ning nüüd oli ta läinud uhkeks. Nüüd äkki ei olnud 
Karen talle enam hea. Nüüd tundis isu teiste järele. 
Juba ammu hakkas tegema märkusi: «Küll sa paistad 
ikka vana ja kortsus. Mis ma sinuga peale hakkan!»

Karen ohkas. Oli nii oma mõtteisse süvenenud, et 
polnud pannud tähelegi naabrit, kes oli ilmunud laua 
taha, istunud ja rahutuna toolil keerelnud. Nüüd vii
maks oli leidnud paraja hetke. Näole ilmus kibe naer, 
kollased hambatüükad paljastusid, kui mees sõnas:

«Täitsa õigus, preili. Elu paneb ohkama.»
Karen tõstis pilgu. Ahaa, seal ta oli, see kolleeg. Oli 

peale paaripäevast puudumist jälle nähtavale ilmu
nud. Oli tulnud, näol magamata ööde jäljed, palavikus 
silmad rahutult vilksatamas üle naabrite. Juba teadis 
oma saatust. Otsus oli tehtud seljataga, siis kui tema 
oli istunud kõrtsis ja lasknud endal hea maitsta, siis 
kui tema polnud mõtelnud millelegi. Siis oli see tehtud.

Nüüd kähistas naerda.
«Noh, kas teate ka uudist?»
Karen aimas, ent raputas eitavalt pead.
«Saate varsti uue kaasametniku.»
«Kuidas nii? Teie ju olete.»
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«Mina, mina saan puhkuse, pikaajalise puhkuse. Ar
vavad, et mul on palju raha, tahan ehk Nizzasse suvi
tama sõita. No ja nemad siis võimaldavadki mulle seda. 
Kenad mehed, mis?»

Katsus ikka nalja heita, ent nähes, et Karen ei tee 
seda kaasa, muutus tõsiseks.

«Jah, otsas on siin mu lood. Pane aga pillid kotti ja 
mine.»

Ning viivu pärast: .
«Eks ma ole ise ka pisut süüdi. Olin hooletu. Aga, 

ega ma seda ka ei uskunud, et nii karm ollakse. Mis te 
arvate, preili Tuul, kas neil oli õigus minuga nii toi
mida? Olge õige avameelne, ärge hoolige minust, vaid 
ütelge tõtt.»

Tõtt ei saa Karen talle ütelda. Ta kahetseb meest, 
tunneb talle kaasa, õieti mitte temale, vaid ta perekon
nale, sest Sanglepal on naine ja kaks väikest last. Ta 
naeratab ja sõnab:

«Noh, teie nüüd just ise ka ingel ei ole, ent lahti 
lasta — see on minu arvates ikka liig. Nii kauaaegne 
ametnik nagu teie . . .»

Ah, need sõnad on nagu palsam Sanglepale. Ta nägu 
lööb äkki hiilgama, õitsema. Ta kargab toolilt, tuleb 
Kareni juurde, võtab käe, raputab ja ütleb:

«Jumala eest, preili, minul on teie ees alati suur 
lugupidamine olnud ja ma olen kurbusega jälginud 
teie saatuse kujunemist, ärge ajage tagasi, mina olen 
teie eluga üsna tublisti kursis. Võib-olla tean rohkem 
kui teie ja ehk saan teile kunagi abikski olla. Teie 
avameelsus üllatab ja rõõmustab mind. Vaadake, ma 
olen sedasama teistelt küsinud ja igaüks neist on täis 
tulist viha ja vannub, et minuga on tehtud ülekohut, 
ja kui ma neile ütlesin, et eks mina ka, siis vihastab 
igaüks ja ütleb: «Ah, mis see. ega niimoodi ei toimita.» 
Aga teie olete teisest puust. Te ütlete avalikult, et mina 
olen ka süüdi, ja nii tõesti kui ma siin seisan, tunnis
tan ma teile, et, jah, olen ja et minuga ei ole ülekohut 
tehtud. Nii langenud ma ei ole, et ei suuda tõele au 
anda.»

Ja uhke žestiga läheb ta laua juurde. Ent kohe järg
neb sellele uhkusele kokkuvarisemine. Näojooned 
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teravnevad, laud liiguvad rahutult ja siis on laua taga 
kulunud ja mahakäinud rauk, kes sosistab:

«See kõik on ju õigus, neil ka, aga mis ma oma pe
rega peale hakkan. Ja Maret pidi tänavu veel güm
naasiumi minema. Oh .. .»

Ta käed värisevad. Löödud mees tunneb äkki oma 
viletsust ja mannetust. Ta heidab pilgu Karenile ja 
ütleb:

«Nad oleksid võinud minuga siiski veel kannatada. 
Ma oleksin end parandanud, uskuge, ma oleksin seda 
teinud . .. aga nad jõudsid minust ette.»

Karen vaikib. Ta ei mõista midagi ütelda. Ehk mis 
aitaks tema ütlemine. Need oleksid asjatud sõnad. 
Otsused tehakse mujal.

Ta peab jälle paberitega minema, ja kui ta tagasi 
tuleb, on Sanglepp kadunud. Karenile oleks tarvis 
tema paberite hulgast üht dokumenti, ent sahtel on 
lukus. Ja nii peab ta ootama. Aga seda ei lasta kaua 
teha. Varsti tuleb Jürisoo, külma ja noomiva häälega 
pärib ta paberite saatust. Karen tahaks Sangleppa 
päästa, ent ta ei leia õiget mõtet. Ja nii peab ta ütlema, 
et Sanglepp on ära.

«Kus?» küsib Jürisoo.
«Kahjuks ei tea ma seda ütelda.»
«Kas ta kaua ära on?»
«Mitte väga. Võib-olla läks ametiasjus. Tuleb varsti.»
«Tean ma juba tema «varsti» ja «ametiasju». Mõnes 

baaris võite teda kohata. Nii ei lähe, talle on niikuinii 
üles öeldud. Kui ta uuesti ilmub, võtke ta asjad üle. 
Selle viimase kuu võib ta siin ka niisugust tööd teha, 
mida teevad muidu käskjalg ja jooksupoiss.»

Ülemus läheb vihaselt ära ja Karen jääb süngete 
mõtetega üksi. Nüüd läheb Sanglepp, siis mõni teine 
ja küllap viimaks on järg tema käes. Jah, uued tuuled 
puhuvad siin sest ajast, kui Jürisoo on osakonna
juhataja.

Kareni mure üha suurenes. Teda nagu tappis see 
teadmatuse, ootamatuste ja ohtude võrk, mis nagu udu 
ta ümber üha enam tihenes. Ei rõõmustanud teda 
seegi, et Peep jälle lõbusamat ja lahkemat nägu näitas. 
Talle näis, nagu oleks see kõik üks suur teesklus, sest 
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seda, mida ta ootas, ei tulnud — Peep ei kõnelnud 
nüüdki nende abielust, ja tema, noh, tema laskis endale 
ennem hallid juuksed kasvada, kui oleks ise hakanud 
meest kosima.

Kord tahtis ta siiski kaudselt mehe suhtumist endasse 
teada saada, ja kuigi ta ise ei teadnudki veel, kas teda 
vallandatakse või mitte, ütles ta Peebule:

«Kas tead ka uudist? Mind kavatsetakse vallandada.»
Peep ehmus ja see ehmumine oli tõeline, seda mõis

tis Karen. Ta jäi üksisilmi Karenit vahtima, virutas 
siis rusikaga vastu lauda ja hüüdis:

«Mis see siis tähendab?»
See oli otse haruldane osavõtt. Varem polnud Peep 

kunagi nii tugevat huvi tundnud Kareni teenistuse 
vastu. Ta päris kogu asjade käiku, huvitus töökoha 
juhtidest, vandus neid ja oli ilmselt mures Kareni saa
tuse pärast. Lõpuks laskus ta isegi niikaugele, et hak
kas Karenit süüdistama saamatuses, sest ei võivat olla 
normaalne, et tema, kes oma pool eluaega sinna mat
nud, saab korraga hundipassi.

Kui Karen teatas, et see pole veel täiesti kindel, 
muutus ta rahulikumaks.

«Noh, mis sa siis oigad,» ütles ta kergendatult.
Karen ei suutnud taibata selle rahutuse põhjust. 

Miks tundis mees ta vallandamise pärast hirmu. Kui 
tal oli teine, siis poleks see teda nii väga huvitanud. 
Sest Peep polnud just väga hoolitsev ja oma südame
tunnistuse puhtuse eest hoolt kandev inimene. Jäi 
järele lõpuks ainult üks oletus, kõige meeldivam Ka- 
renile, et Peep, ihnus ja kokkuhoidlik, ei näe raha
ahnuse tõttu just heameelega, et ta ametist lahkub.

Mehe kahtlemist nii tõlgitsedes tundis Karen eneses 
kindluse kasvamist, ja et ka ametiasutuses jutud val
landamisest kustusid, andus ta innuga oma tööle.

Selle elu monotoonsuse rikkujaks sai seekordki Ka
reni naaber Sanglepp.

Tema oli nüüd täiesti lindprii. Kindlat tööd talle 
enam ei antud. Tegi üht ja teist. Ja ega ta sellest ise 
suurt hoolinudki. Kadus vahetevahel töö juurest, ja kui 
jälle ilmus, oli tunda alkoholi lõhna.

Ainult paar nädalat enne vallandamise tähtaega 
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muutus ta äkki. Ilmus korralikult tööle ja andus sel
lele suure innuga, oli vaikne ja endassetõmbunud. Kui 
ta nüüd ära läks, siis küsis luba, ja varsti selgus, et 
Sanglepa muutuse põhjused peitusid ta koduses elus. 
Ta mõlemad lapsed olid sarlakis ja nende elu kõikus 
elu ja surma vahel. Kuigi ta perekonnal oli arstiabi 
prii, oli haigusega seoses ometi nii palju kulusid, 
et jooksupoiss, kes käis paaril ametnikul pandimajas 
protsente maksmas, teda seal pantijate sabas oli näi
nud.

Ning näis, et see kodune tragöödia oli kutsunud 
Sanglepas esile sisemise murrangu. Oli näha, et ta end 
töö juures pingutas ja tasapisi lootust hakkas helli
tama, et ehk halastatakse talle, arvestades tema rasket 
seisukorda.

Ta oli ise selles suunas Jürisoo juures samme astu
nud. Need olid vist siiski mõjuta jäänud ja nüüd pöör
dus ta Kareni poole. Sissejuhatuseks kõneles oma laste 
tervisest, manas siis iseennast, ütles, et võiks alustada 
uuesti mõistlikuma eluga, aga laotas samas käsi ja 
sõnas: «Mis sa teed! . . .» Ja kui Karen midagi ei vas
tanud, jätkas ta:

«Mis ma ikka keerutan. Mul on teile palve. Teil on 
teatav mõju Niinele. Kui kestaksite minu eest tema 
juures. Tema võib mõjutada Jürisood. Nad võiksid 
mind ju ajutise ametnikuna edasi pidada ja vaadata, 
kas muutun korralikumaks. Krediite selle jaoks olevat, 
ütles mulle Kiik.»

Karenile oli niisugune ettepanek üllatuseks. Minna 
Niine juurde . . . Ei, seda ta ei tahtnud. Niin ei andnud 
talle niikuinii rahu ja sellega ta vaid annaks Niinele 
võimaluse pealetükkivamaks muutuda.

Ja kuna Sanglepp talle ahne ja põneva pilguga otsa 
vahtis, sõnas Karen:

«Ei, ei, seda ma ei saa. Ja mis see minu kõnelemine 
aitab. Oleks ma mingi ülemus,, siis . ..»

Sanglepal jooksis ahastav naeratus üle piinatud näo. 
Ta näpud, lehitsedes Kareni pabereid, hakkasid väri
sema. Ta tahtis midagi vastata, ent pöördus siis ümber 
ja läks laua taha.

Karenil oli halb. Ta oleks meeleldi Sanglepa eest 
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kõnelnud. Tundis teda ju lõpmatu hulk aastaid. Oli 
tema alluvuses praktikandina töötanud ja teadis, et 
Sanglepp polnud oma loomu poolest halb. Ent minna 
tema pärast Niine juurde, seda ta ei saanud.

Näis, et ka Sanglepp oli oma saatusega leppinud. Ta 
ei kõnelnud enam sellest. Vastupidi, ta hakkas huvi
tuma Kareni elust. Ja Peebust. Ja lausus viimaks nagu 
naljatades: .

«Võiksite oma armsamat siiski natuke enam silmas 
pidada. Muidu võtavad teised üle.»

Kareni näkku valgus puna. Teda valdas äkki mingi 
meeletu hirm. Ta oli lootnud vähemalt, et keegi siin 
ei aima, missugune on tema vahekord Peebuga. Ja nüüd 
tuli Sanglepp. Võttis aega, enne kui ta ennast kogus 
ja vastas:

«Noh, need mehed on ju nii. Eks nad vahel. . .» ja 
ta ei lõpetanud ärevuse tõttu lauset.

Ent näis, nagu oleks Sanglepp tahtnud talle selle 
eest kätte maksta, et ta ei läinud tema pärast Niine 
juurde. Ta ütles:

«No nii väga harva see ka ei ole. Mina teie asemel 
nõuaksin poisilt aru. Olete lõpuks ju teda peaaegu koo
litanud ja teil on tema suhtes muidugi teatud lootu
sed. Ent kui istutakse nii sageli teise juures, siis 
mina . . . mina teie asemel teeksin talle põrgut.»

Ta vaikis ja Karen ei vastanud. Piin ja valu, mis 
ta südames elasid, kasvasid äkki lõpmata suureks ja 
tahtsid teda enda alla matta. Tähendab, ta toitis end 
asjata usu ja lootusega, arvates, et see on Peebul vaid 
mööduv seiklus. Ei, teda taheti kõrvale suruda ja seda 
oli tehtud nii avalikult, et Sangleppki sellest jutustada 
teadis.

Kust ta seda teadis?
Või teadsid seda kõik, välja arvatud tema?
Ja äkki lõi temas põlema mingi metsik viha. Mis oli 

teistel tegemist tema asjadega? Ta tahtis ütelda mehele 
midagi häbistavat. Ent samal hetkel oli tas ärganud 
naise uudishimu ja nüüd oli tema see, kes astus Sang
lepa laua juurde ja küsis:

«Kust te kõike seda teate? Mis lõbu pakub teile teiste 
asjades tuhnida?»
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«Mina, jumal hoidku mind selle eest! Mul on endal 
nii palju häda ja valu, et mul ei jätku aega teiste 
jaoks. Aga kui see sulle peaaegu tuppa tuuakse, siis 
hakkab kahju inimesest, kellega oled pool eluaega ühe 
laua taga töötanud, ja siis lausud sõna, mida hiljem 
kahetsed.» Ja kui Karen vaikis, küsis ta:

«Kas te siis midagi ei ole märganud?»
Karen ei vastanud. Tema pea valutas, silmade ees 

tiirlesid ringid ja ta oli nii nõrk, et kartis enese kokku 
varisevat. Ta oleks tahtnud äkki karjuda, karjuda 
nagu loom, keda viiakse sisse tapamaja uksest, ta oleks 
tahtnud olla surnud. Ja et viia see valu täiuseni, 
küsis ta:

«Kas teie tunnete seda ...?»
Ta tahtis ütelda: naist, ent see sõna ei libisenud 

suust. See jäi nagu rindu kinni, ähvardas teda lämma
tada nagu luu, mis on sattunud kurku.

«Ei,» vastas Sanglepp, «ei tunne. Olen ainult näi
nud. Ta on üks mu naise kaugelt sugulasi. Jõuka maja
peremehe tütar.» Vaikis viivu ja jätkas siis:

«Te teate, missuguses olukorras ma olin. Naine käis 
nende juures laenamas. On tema tuttavad. Ja nägi. 
Ning jutustas, et nad kavatsevat abielluda. See on kõik, 
mis ma tean.»

«Aitäh,» sosistas Karen ja vajus laua taha. Oleks pä
ris hea olnud siin liikumatult lömitada, mitte midagi 
mõelda, olla nagu tükk vormitut protoplasmat. Aga siin 
ei saa seda teha. Sest kohe kiinduvad kõikide pilgud 
sinusse, õhus lendab küsimusi: «Mis on lahti? Kas 
preili on haige?» Ning kui sa siis jälle toibud, on teis
tel juttu, ja jumal teab, mis telepaatia see on, aga varsti 
on keegi nagu õhust kinni võtnud, et ta on ju maha 
jäetud. Ja siis sosistab üks teisele, varsti on terve tuba 
seda täis, ja siis neid pilke, ohkamisi ja maailma elu 
ja meeste vandumist.

Ei, siin ei saa seda teha. Siin olgu sa kas või valust 
hullunud, naerata ja tee oma tööd. Ehk vaiki. Aga ka 
vaikimise puhul aimatakse midagi, ja sellepärast on 
kõige parem siit kaduda. Ja seda Karen teebki. Mui
dugi tuleb pöörduda Niine poole, aga täna on Karenil 
ükskõik, kelle poole ta pöördub. Täiesti ükskõik.
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«Kas olete haige?» küsis Niin ja oli nii täis peene
tundelist takti, et ei paistnudki nii väga vastikuna.

«Ei, pean minema, mispärast, seda ma ei tahaks 
ütelda.»

«No jah, mis seal siis ikka. Ma ei tohi teid keelata. 
Teised sõeluvad siin ilmastilma, teie peaaegu mitte 
kunagi.»

Ja Karen ongi väljas. Väljas on suvi, sügissuvi. Lan
geb juba kollaseid lehti, ja ehkki on südasuve-taoliselt 
palav, ometi puudub midagi. Ja midagi on juurde tul
nud. Ja selles juurdetulnus on midagi närtsivat, midagi 
kurba ja nukrat.

Noh, see kõik ei puutu Karenisse. Iga asi omal ajal. 
Nii on juba kord asjade käik. Täna on tal tegemist 
enesega. Et ta mitte mõne rumalusega hakkama ei 
saaks! Et ta mitte revolvrit ei võtaks ja seda lojust 
maha ei põmmutaks! Jumal hoidku selle eest! Kuigi 
käed kihelevad ja see oleks kõige õigem tee.

Või abielluda tahab ta! Niikaugele on ta jõudnud. 
Ta on tõesti haruldane. Keegi poleks mõistnud nii
moodi salatseda, varjata ja siis äkki selja tagant nuga 
selga virutada, nii et ohver enam ei toibu, et ta ei 
suuda ennast kaitsta. Tubli mees! Haruldane eksemplar 
selles vastassoo märatsevas lojustekarjas.

Jah. Ainus tee: võtta revolver ja lasta maha. Ja siis 
on kõigel lõpp. Aga mis siis, kui jätkub julgust teise 
mahapõmmutamiseks, aga enese jaoks mitte? Noh, siis 
tuleb kriminaalpolitsei, prokurör, ülekuulamised ja 
vangla. Sest kohus ei arvesta seda, et su elu nurja 
aeti. Siin talitatakse paragrahvide järgi. Ja see virutab 
nagu auruhaamer. Hoop — ja jumal sinuga.

Karen Tuul tuleb koju, viskub diivanile ning nutab. 
Uinub vahel, näeb hirmsaid unenägusid, ärkab siis 
uuesti ja veendub, et tõelisus on veel õudsem, ja vajub 
jälle surmaga sarnanevasse unne. /

Nõnda veerevad päevad, mööduvad ööd. Karen Tuul 
on haige. Palavik sööb füüsilist kesta, mahajäetuse 
tunne hinge. Ning kõik tuleb endal taluda. Midagi ei 
saa veeretada teiste turjale. Õde käib paar korda, on 
napisõnaline ja ettevaatlik. Toimetab pisut ja kaob siis, 
ning jälle on Karen Tuul üksi. Üksi oma valu ja hä
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daga. Ja siis tulevad niisugused hetked, mil ta soovib 
endale surma. Ehk mil ta kardab ja arvab, et läheb 
hulluks.

Ent inimene ei lähe nii kergesti hulluks. Nii ka Ka
ren Tuul. On raskesti haige, vähkreb palavikus, ent 
siis hakkab jälle toibuma. Ärkab, istub voodiveerele 
ja meenutab, kas see kõik ei olnud mitte uni, mis ta 
palavikus oli näinud. Ent samas taipab kohe, et kõik 
on siiski tõelisus, ja puhkeb valusasti nutma.

Jaa, midagi ta elus on murdunud. Raamatus on kee
ratud teine lehekülg. Ta on olnud hulk aega haige, aga 
see, keda ta ootas ja kes on kõiges süüdi, ei näidanud 
oma nägu. Ah, seda imelikku elu, millega kõik ei pea 
harjuma!

Karen Tuul on nüüd tervem. Tööl ta küll veel ei käi. 
Talle on antud erakorralist puhkust, kuigi ta seda ise 
ei tahtnud. Kui ta ühel hommikupoolikul suures mere
äärses pargis jalutab ja sügise kustuvat ilu imetleb, 
silmab ta teineteise vastu liibunud paarikest, kes üht 
kitsast teed mööda mäest üles, pargi üksikusse kohta 
sammub. Hetkeks ta tardub, veri kaob näost ja ta on 
ümberkukkumise ohus, ent siis võtab temas võimust 
viha. Samm-sammult jälgib ta meest, kelle ta ise me
heks on teinud ja kellega vahekord ametlikult veel sel
geks ei ole tehtud. Ning kui noorpaar ühele pingile 
istub, poeb ta läheduses asetseva põõsa varju ja kuu
latab.

Mida Sanglepp talle kunagi ütles, selles veendub ta 
nüüd ise, ning on hetki, mil ta tahaks põõsa tagant 
välja karata ning need mõlemad läbi peksta. Ent sel
lega ei saa Karen Tuul kunagi hakkama. Ta kardab 
avalikku skandaali. Seepärast silmitseb ta noorpaari 
vihaga, kui see ta silmapiirilt kaob.

Ta läheb koju ja ootab õhtut. Riietub siis parimaisse 
rõivaisse ja lahkub. Külm sügistuul keerutab ta ümber, 
viskab talle naerdes tolmu, prahti ja liiva näkku. Pu
hub äkilise puhanguna vastu, tahtes nagu takistada 
teda ta teekonnal. Ent täna on Karen võimumees. Ta 
samm on energiline, nägu karm ja julge. Tee nagu 
kaob ta jalge all.

Viimaks on ta kohal. «Sisse,» vastab mehehääl. Ja 
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Karen ei lase seda enesele kaht korda ütelda. Tuppa 
astudes on ta üllatatud. Ta näeb enda ees peenikest 
härrasmeest, kellel on smoking seljas, nägu puhas ja 
juuksed peas korralikult õlitatud ja silutud.

Härrasmehe nägu tõmbub pisut kipra, püüdes siiski 
rõõmsat ilmet säilitada.

«Sa oled enese nii uhkelt üles löönud,» sõnab Karen.
Peep naeratab piinlikult. Urgitseb sõrmeküüs! ja 

sõnab:
«Näe, astusin korpi. Ja täna on seal kinnine koos

viibimine.»
«Vaata, kui ilusad lilled,» silmab Karen korraga 

paberisse peidetud punaseid nelke. «Need sa viid mui
dugi kaasa. Kellele sa need seal kingid? Või jäävad 
need seal ainult ümbruse ilustamiseks?»

Mees närib äkki huuli, härrasmees muutub tigedaks. 
«Loomulikult viin ma need sinna. Ma ei saa ometi 
minna tühjade kätega. Vilistlaste prouadele peab ometi 
midagi kinkima, nemad on ju meie tänase peo korral
dajad.»

Karen on istunud. Iga närv tas on pingul. Ta tõstab 
pilgu, ja äkki näeb Peep, et naisel, kes ta ees istub, 
on rohelised silmad ja et need on praegu täis viha. Siis 
tõuseb naine, läheneb mehele ja küsib:

«No millal siis härra kosja läheb?»
Peep on tabatud. Aga et ta on sitket maa tüüpi, siis 

ei mõtle ta veel alla anda. Ta muutub külmaks, üks
kõikseks ja sõnab:

«Sa oled vist haige. Peaksid arsti juurde minema. 
Täna ei ole mul aega sinuga vaielda.»

Ja ta tahab minna, ent naine kargab põiki teele ja 
hüüab:

«Kuhu sa lähed?»
Mees naeratab, kehitab õlgu ja vastab siis poolpõlg- 

likult:
«Ütlesin sulle juba.»
«Siga!»
Enne kui ta taipab, kajab läbi toa plaksatus ning 

mehe pale lööb kiiresti punetama. Esimesel hetkel tõm
buvad ta peod rusikasse, siis saab maamehelik rahulik
kus temas võitu ja ta lausub:
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«Ma usun, et pärast niisugust käitumist sinu poolt ei 
ole meil teineteisele enam midagi öelda.»

Haarab oma mantli, ei unusta lilli ja kaob. Ning uks 
lendab paukudes kinni ja Karen on üksi võõras kor
teris.

Minutiks haarab teda meeleheide. Ta tahab mehele 
järele joosta, kõik andeks paluda, kõik heaks teha, et 
olgu kõik nagu enne. Juba on ta ukse juures, juba see 
avaneb, ent siis lükatakse see uuesti kinni, ja Karen 
tuleb tagasi, vajub toolile ning nutab. Aga et ta on vii
masel ajal liiga palju nutnud, möödub nutt varsti, ta 
tõuseb pikkamisi, vaatab toas, kus ta on end kunagi 
õnnelikuna tundnud, ringi, ja teeb nüüd seda, mida 
ükski korralik naine ei tee. Ta sülitab. Näib, nagu 
tahaks ta vabastada ennast millestki mustast, räpasest. 
Siis läheb ta lambi juurde, mis valgustab joonestus- 
lauda, haarab selle ja virutab tuhandeks killuks. Ning 
sellega on lõpp. Võtab oma käsitasku, lahkub ning lööb 
ukse nii kõvasti kinni, et kogu maja vabiseb.

3 •

Karen vaatab end peeglist. Vaatab kaua ja põnevalt. 
Üksikasjaliselt uurib ta oma näojooni, silmade all ole
vaid kortse, närtsinud näonahka, ja naeratab siis kor
raga võltsilt. «Vanatüdruk,» ütleb ta oma võrdkujule 
peeglis. «Asjatult paned sa endale puudrit ja lõhnaõli, 
see ei aita. Su mäng on mängitud. Katsu mõtelda mil
lelegi muule, mitte minevikule.»

Aga raske on jätta minevikule mõtlemata. Minevik 
lebab kirja näol laual ja ütleb, et kõik on möödas. Et 
kõik on olnud üks suur eksitus. Nii ühe kui teise poolt. 
Parem, et me taipasime oma sobimatust varem, kui 
see oleks olnud hilja. Muidugi on tema, Peep, peasüüd
lane ja tunneb seepärast ka südametunnistuse piinu, 
ning tal on raske, väga raske olla, nii et tahaks maa 
alla vajuda. Aga küllap see kõik möödub. Aeg paran
dab kõik. Ka Karen unustab ja saab ehk parema kui 
tema, sest ta on seda väärt. Ta ei unusta hoolt, mille 
eest ta on Karenile võlgu, sest kes teab, kas see teine 
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ongi nii hea kui, aga . . . Ka tahab ta olla aumees ning 
teab, et Karenil oli temaga väljaminekuid, ta tahab 
need kõik tasuda. Muidugi ei saa ta seda teha praegu, 
vaid aja jooksul. Ta ütleb veel kord kõige eest aitäh. 
Kõigi nende aastate eest, mil nad koos õhulosse ehitasid 
ja olid nii õnnelikud.

Karen loeb kirja, tahab siis selle puruks tõmmata, 
ent viskab lauale ja sõnab:

«Kaabakas, viimane kaabakas!»
Läheb siis akna juurde, vaatab välja. Ent tööpäeva- 

õhtune tänav on tühi. Ainult paar last ajavad tuhat
nelja taga enesest väiksemat ja kihutavad talle järele 
kivisaju.

«Lapsed,» pomiseb Karen, nagu tahtes neid keelata. 
Ent seletamatu valu haarab rinnust ja siis ei tahaks 
ta ei elada ega uskuda, et kõik lootused, unistused pere
konnast, lastest on heidetud tuulde ja on jäänud järele 
ainult lootusetu, tuim igapäevane elu, mida on raske 
ja kibe kanda.

Imelik, tal on nüüd ükskõik, kui teda peaks vallan
datama. Parem olekski. Ta võtaks oma asjad ja läheks 
kuhugi kaugele — ainult ära siit.

Ent ühel päeval tuleb rõõmsalt Kiik.
«Tänage jumalat! Jäite ametisse edasi. Läks üle noa

tera, aga härra Niin tegi teie eest tubli töö. Saame lahti 
sellest neetud plärast, Tuisust.»

Kiik on vaimustuses. Ei märkagi, kuidas Kareni naabri 
pea teisel pool lauda sügavamale vajub. Sellel surma
mõistetul seal on valus ja piinlik olla.

Kiik läheb minema ja Karenil on halb selle teise 
ees. Ent varsti ei näigi see enam väga murelik olevat. 
Tuleb Kareni juurde, surub kätt ja soovib õnne.

«Hea, et teilgi hästi läks.»
Ütleb nii ja läheb paberitega Jürisoo juurde. Karen 

vaatab talle järele, tõmbab siis peoga üle lauba. Mis 
õigus see küll on maailmas, mõtleb. Mina, kes ma olen 
üksi, minu eest sõditakse ja võideldakse, ja see, kellel 
on tööd tingimata tarvis, lastakse minna. Kas maailmas 
pole tõesti midagi paremat?

Tõuseb äkki oma toolilt ja läheb Niine juurde. See 
võtab ta muhevil näoga vastu.
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«Asjata muretsete,» hõiskab juba eemalt. «Kandsime 
teie eest hoolt. Jääte.»

Karen tänab, ütleb siis, et ta tuli koguni teise asja 
pärast. Tahab kosta Sanglepa eest.

Niine nägu läheb tõsiseks. Raputab pead.
«Tema heaks ei saa ma tõesti midagi teha. Jürisoo 

on raud. Juba preili Tuisu pärast oli sõda . . .»
«Kas ei saaks nii, et mina loobun oma kohast Sang

lepa kasuks?»
«Teie,» ehmub Niin. «Ja kuhu te siis minna tahate? 

Elama peate ju ikkagi.»
Karen naeratab.
«Ei, ei, nii see ei lähe,» tõrjub Niin. Niisuguse tingi

musega ta ei soostu. Muidugi, ta teab, preili Tuulel on 
põhjusi, miks ta tahaks siit lahkuda, aga kõigest saa
dakse ju üle. Selleks valu ja mure ongi, et seda võita.

«Ma tahaksin, et te mu isikliku elu rahule jätaksite,» 
ütleb Karen peaaegu teravalt.

Niin punastab.
«Andestage,» pomiseb ta. «Ma ei tahtnud teile haiget 

teha.»
Ent sellega ei või ta siiski nõustuda, et preili Tuul 

minema läheb. See ei ole aus. Teised peavad tema pä
rast lahinguid lööma ja tema tänab neid nii. Ei, selleks 
on Karen liiga hea tööjõud. Nii kergesti ei või ameti
asutus üht head tööjõudu minna lasta.

Kareni jätab see külmaks. Aimab, mispärast Niin 
nõnda kõneleb. Need kõik on sõnad. Häid töö jõude on 
kõik kohad täis. Ja teist korda ei taha ta pettumusi läbi 
elada. ■

«Nojah,» lausub viimaks Niin. «Kui te nii kange
kaelne olete, siis ma vaatan, ehk saan Sanglepa teise 
osakonda viia. Ajutise tööjõuna muidugi, sest ta on 
oma karjääri rikkunud.» Ning ega Kareni lahkuminegi 
ei aitaks, koha saaks ikka keegi teine, mitte Sanglepp. 
Nii et preili võiks olla mõistlik.

Karen tuleb tagasi pisut kergema südamega. Ikkagi 
õnnestus midagi Sanglepa heaks teha.

«Sain midagi teie heaks teha,» ütleb Karen Sang
lepale. «Niin lubas vaadata. Siia vist kahjuks ei saa, 
kuigi olin nõus oma kohast teie kasuks loobuma. Aga
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teise jaoskonda, algul ajutisena, hiljem lähete jälle 
edasi, ega sellepärast tohi meelt heita.»

Ent näib, et ta on tulnud hilja. Üle Sanglepa näo 
jookseb naeratus.

«Aitäh!» ütleb. «Olen teile väga tänulik, aga mul ei 
ole sellest enam midagi, kas lastakse lahti või jäetakse.»

Karen vaatab talle imestunult otsa. Sanglepp vastab:
«Poisi matsin paar päeva tagasi. Tüdruku, kes terve

nes, võttis naine, endaga kaasa ja läks maale vanemate 
juurde. Tahab lahutust.» Ja ta vaikib äkki.

Karen ei mõista ütelda ühtki sõna ning tuleb oma 
kohale.

Sanglepp on mõttesse vajunud ja räägib endamisi:
«Nüüd . . . nüüd ei taha koju minnagi. Kõik on nii 

tühi ja hirmus. Teate, ega ma kodus palju ei olegi, ikka 
hulgun linnas kõige rahvarikkamatel tänavatel. On 
nagu kergem. Ja öösel magan mõne sõbra juures.»

Ning pool tundi hiljem oli Sanglepp kadunud ega 
tulnudki tagasi. Karen koristas laua ja oli üks viima
seid minejaid, sest ta tahtis üksi minna. Ometi ootas 
teda väljas Niin.

«Noh, mis ületunde te teete?» lõõpis rõõmsalt. Ent 
nähes Karenit süngena, vaikis. Aga palus luba saata.

Karenile oli see ükskõik. Oli tuim ja osavõtmatu. 
Oli näinud teise inimese valu ning leidis, et polegi tema 
elu see kõige koledam.

Niin aga juhtis teda hoopis pikemat teed kaudu koju. 
Ning kõneles elavalt ja kuidagi rutates oma elust. Et on 
raske ja halb olla üksi, eriti veel siis, kui pead pidama ...

Samas nägid nad vanemat naist kahe lapsega vastu 
tulevat.

«Näete, sealt tulevad minu jõnglased.»
Ning astus lastele ruttavate sammudega vastu. Tere

tas poissi, raputades ta kätt, silitas tüdrukukese pead, 
tutvustas Karenile.

«Noh, Jaan, sa ei mõistagi tädile tere ütelda. Ja kes 
siis maha vaatab, kui kätt antakse. Küll olen mina 
sinuga hädas.»

Ning hakkas siis kohe siunama teenijat, et lapsed 
olevat mustad ja kasimata, ning saatis nad ees minema. 
Ning sõnas Karenile:
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«Näete, niisugune on see leskmehe elu. Riidle, kakle 
võõraste inimestega, vaheta neid iga kuu, nii et lõpuks 
tunned end elavat nagu kuskil võõrastemajas, aga mis 
see kõik aitab! Ikka on midagi puudu. Ikka kanna ise 
hoolt, et saaksid õigel ajal kapist puhta särgi, ikka 
jooksevad lapsed mustadena ja räpastena ringi.»

Karen vaikib. Ta tunneb, et osa selles jutus on ju 
õigus — ent milleks jutustab Niin seda kõike temale?

Viimaks on nad jõudnud Kareni kodu lähedale.
«Nüüd pean minema,» sõnab Karen ja vabastab oma 

käe. Mees muutub kohe. Nägu läheb pisut nukraks, aga 
ainult hetkeks, siis jookseb naeratus üle ta näo ja ta 
jätab rohkete sõnadega jumalaga.

«Milline komet,» mõtleb Karen. Parimad näidendid 
mängib elu, parimad näitlejad on inimesed ise oma 
argipäevasuses. Ah, ta on kõigest sellest tüdinud ja 
tahaks rahu.

Ent rahu talle ei anta. Seal on õde teda ootamas. 
Viriseb ja kurdab, sajatab oma meest ja palub Kareni 
käest viimaks laenu. Ainult kaheks nädalaks. Siis saab 
vanamees palka ja ta toob tagasi. Karen annab ja teab, 
et seda raha ei näe ta enam kunagi. Ent ta tahab ju 
rahu ja tal pole sest natukesest kahju. Kõik on nii 
tuim tema ümber ja udune.

Ühel päeval, kui Karen on jõudnud koju ja astub 
trepist üles, jookseb talle järele majahoidjanna. Jook
seb, hingeldab, vehib kätega.

«Preili,» hüüab, «preili, teid käidi otsimas. Postimees 
tahtis raha tuua, teid polnud kodus. Jättis selle sedeli 
teile üleandmiseks.»

Annab selle üle ' õhinaga, nagu oleks ta Karenile 
heateo teinud, vahib üksisilmi näkku, nagu oodates 
pikemat seletust. Karen tänab lühidalt ja astub tuppa.

Riietub lahti. Süda taob rahutult. Alles siis võtab 
paberi ja silmitseb seda. Ent seal ei ole midagi ise
äralist. Tavaline teade. Teie nimele on tulnud nii ja 
nii palju raha. Palume järele tulla. Kellelt, kust — 
sellest mitte sõnagi. Karen heidab teate lauale, ent 
samal hetkel helistatakse uuesti.

Ta avab. Ah, see ongi postimees oma kotiga. Jutukas 
ja lahke inimene. Tal olevat olnud aega ja siis ta astu-
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nud teist korda sisse. Inimestel on raha alati tarvis. 
Ja siis otsib ta oma kotist raha ja paneb lauale.

«Siia palun allkiri. Nii, nüüd on kõik korras.» Ent 
näib, et ta ei taha veel minna. Kohmitseb, teeb oma 
paki juures tegemist. Ta nagu ootaks midagi. Karen 
taipab. Ta võtab kotist kroonise ja pistab mehele pihku.

«Suur tänu, suur tänu!» Ja nüüd kobitakse õige kii
resti toast. «Muide, preilil on kastis kiri,» juhitakse 
tähelepanu.

Karen vaatab saatelehte. Muidugi, saatja on Peep. 
Ta on nii lahke ja hakkab tasuma oma võlga. Ei tea, 
kas ta on saanud oma tulevase kaasavara arvel avanssi, 
mõtleb Karen ja on äkki huvitatud kirjast.

Nii see ongi, see on seletus. Härra vabandab, et ta ei 
saa praegu kohe kõike tasuda, aga algust tahab ta sel
lega teha. Ta on arvestanud, et võlgneb Karenile vähe
malt 500 krooni. Muidugi on ta võlg suurem, aga kõike 
head ei suuda ta tasuda. Võib-olla lepib Karen sel
legagi.

Karen naeratab pilkavalt. Siis võtab ta kirjapaberi 
ja saadab omakorda Peebule kirja. Võib-olla viimase 
oma elus. Peebule. Ütleb, et pole midagi raha eest tei
nud, ega ole olnud müüdav ega ostetav. Seepärast on 
Peebu rahasaatmine ekslik.

Tal ei ole enam viha, tal ei ole ka enam valu. On 
ainult mingi suur tuimus, millest on nii raske ja või
matu üle saada.

Ta on päris rahulik, kui Niin teda tihedamini ja tihe
damini saatma hakkab. Lõpuks on ju ükskõik, kes sind 
saadab. Mehed on kõik ühesugused.

Ent kui Niin hakkab ühel päeval rääkima armastu
sest, tõstab Karen näo, vaatab Niinele otsa ja pahvatab 
naerma:

«Kallis härra Niin,» ütleb ta teravalt. «Ega te ometi 
ei taha, et ma hakkaksin teie armukeseks?»

Niin muutub segaseks, see otsekohene vastus ülla
tab teda.

«Ei, ei, seda mitte, niimoodi ma seda ei mõelnud.»
«Kuidas siis?» on Karen jonnakas.
«Arvasin, et mu lastele oleks tarvis ema. Nad on teid 

vaid korra näinud, aga juba küsivad.»
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Niin valetab, seda teab Karen oma kogemustest, ent 
see on hea. See annab talle võimaluse omakorda ava
meelne olla.

«Nii, ja arvate, et minusugune on selleks siis paras. 
Eriti nüüd, kus ma olen teise poolt hüljatud.»

«Preili Tuul, te olete kole inimene,» hüüab Niin. 
«Teiega ei saa enam üldse rääkida.»

Ei saa rääkida, mõtleb Karen. Liiga palju on minuga 
räägitud, liiga palju olen nende rääkimist uskunud. 
Nüüd enam ei usu. •

Ent vaatamata sellele hakkab ta jälle uskuma. Seks 
on Niin liiga sihikindel ja oma eesmärgi saavutamisel 
energiline. Ning kui ta ühel päeval lehte loeb ja pere
konnaseisu teadetele satub, silmab ta seda, mida ta 
kogu aeg hirmuga on oodanud. Kihlakuulutus.

Ja Karen on sel õhtul jälle haige ning tujust ära. 
Midagi närib sees, on see viha, valu või kadedus, seda 
ta ei tea. Ent parim rohi selle vastu on väline õhk, 
palju kõndimist ja väsimus.

Nii ta teebki. Ent kui ta õhtul kodu poole liigub, 
on ta kibedus ja pahameel veelgi suurem. Täna ei aita 
miski. Täna on ta saavutanud viimaks ühe asja — sel
guse. Ning sellest hetkest peale on kõik, mis on selja
taga —7 minevik. Ja väga valus, et see kõik on jääda
valt möödas.

Väsinult jalutab ta mööda tänavaid edasi. Ükskõik
seks jätab teda kinoreklaami hele valgus, ümbritsev 
rahvamurd. Nüüd on siis viimane punkt. Ah, kui täna 
tuleks mõni mees, ta ei küsiks midagi ega hooliks!

Ja on imelik õhtu. On sügis, ent siiski soe. Ja pime. 
Ning hakkab tibutama peenikest vihma. Ja on niisu
gune tunne, et sul peaks tingimata olema keegi, kelle 
seltsis oleks julgem olla, kelle kätt võiksid silitada ja 
kes omakorda teeks seda sinule.

Enesele arusaamatul kombel on Karen jõudnud maja 
juurde, kus elab Niin. Ta seisatab pisut ja ootab. Kui 
nüüd tuleks Niin .. . Võib-olla oleks tema juures päris 
hea? Tal on kaks last. Need on nii toredad, see tüdruk 
ja poiss. Karen ootab.

Äkki ta tuksatab. Kuuleb selja tagant tuttavat häält.
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Rõõmsalt pöördub ta ringi, tahab hüüda, ent sõna ta 
suus sureb.

Kaks inimest, mees ja naine, mööduvad. Naine on 
laskunud täie raskusega mehe käsivarrele ning mees 
omakorda on kummardanud näo naise näo juurde. Ja 
nad lähevad tihedalt teineteise vastu surutuna majani. 
Siis avab mees paraadukse ja laseb naise sisse. Uks 
langeb kinni ja vaikus ning rahu on tühjal tänaval.

Karen vahib tükk aega üksisilmi ust, ta huuled liigu
vad, viivuks on ta tardunud. Äkki tõmbab ta käega üle 
lauba, nagu tahaks ennast unest äratada, naeratab pil
kavalt ja läheb siis pikkamisi, pea norgu vajunud, oma 
teed.

[1939]



1

Kuigi suur õpetajatetuba oli täis valgust, tundus 
Mihkel Proosesele, nagu oleks seda täitnud äkiline pi
medus. Ta vaatas koolijuhatajale kahvatul näol otsa, 
nagu uskudes, et see teeb temaga nalja. Ent taibates, et 
ka see teda üllatusega silmitseb, sõnas ta kohmetult 
kogeldes:

«Kuidas? ... Ma ei mõista. Kas tema siis tunnistust 
ei saanud? See ei või olla...» •

Koolijuhataja silmadest paistis, nagu kahtleks ta 
Proosese sõnade siiruses, ent ta näole oli tekkinud tea
tav pinevus. Aastatepikkune teenistus oli teinud ta 
kogemusrikkaks. Nähes nüüd enda ees seda löödud ja 
kokkuvarisevat meest, lausus ta korraga kaastundlikult 
ja leebelt:

«Kas ta teie teadmist mööda pidi käima koolis?»
Mihkel Prooses kiskus taskust värisevi käsi nina- 

rätiku, pühkis sellega higist nägu, laskis käe järsku 
langeda, vaatas teisel pool lauda istuvat meest ja 
sõnas:

«Aga muidugi. Kuidas teie siis seda ei tea? Ta tõi 
isegi tunnistuse. Lõputunnistuse.»

Juhataja näole ilmus hämmastust väljendav ilme, ta 
vahtis Mihkel Proosest uskumatult ja küsis:

«Lõputunnistuse? Meie kooli lõputunnistuse?»
«Aga muidugi. Ma isegi imestasin, kust ta korraga 

need «head» välja on võtnud. Minu meelest oli ta laisk 
ja ei viitsinud õppida. Ja nüüd . ..»

Hallide juustega mees trummeldas närviliselt näp
pudega lauale, heitis külalisele pilgu, nagu oleks tal 
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tegemist hulluga ja pöördus siis lahtise ukse poole, mis 
viis teise tuppa. Sealt kostis kirjutusmasina klõbinat, 
ning juhataja lausus kellelegi:

«Härra Enok, kas te tuleksite pisut siia.»
Kirjutusmasina login lakkas. Noorem mees, keda 

Prooses pidas ametnikuks, jäi künnisele seisma.
«Härra Enok, kas te oleksite nii lahke ja vaataksite 

kartoteegist järele, millal Vidrik Prooses koolist lah
kus. »

Ametnik läks ja juhataja ulatas Proosesele tooli.
«Olge head, istuge.»
Prooses ei istunud. Ta haaras leenist kinni ja sil

mitses ikka üksisilmi juhatajat. See istus ja süvenes 
paberite lehitsemisse, jäi siis mõttesse, heitis Proose
sele pilgu ja ütles üheainsa sõna:

«Imelik!»
Üle Proosese keha jooksid külmad ja kuumad väri

nad. Ta hakkas aimama halba. Siit-sealt tema kõrvu 
ulatunud jutud poisi koolist puudumisest osutusid 
õigeks. See ei olnud kõmu, see oli häbi!

Tagatoast kuuldus raamatute tõstmist, tooli lükka
mist ja siis ilmus ametnik, lahtine raamat käes, juha
taja juurde. See lükkas prillid ninalt ja silmitses hetke 
raamatut.

«Viieteistkümnendal märtsil?» sõnas ta küsivalt 
ametnikule. «Eks nii?»

«Just nii,» vastas see.
Juhataja tõusis, astus raamatuga Proosese poole ja 

lausus:
«Jah, see on imelik. Teie poeg on juba viieteistküm

nendal märtsil meie õppeasutusest lahkunud. Nii et 
ma ei mõista . . .» Ta kehitas õlgu ja jäi silmitsema 
Proosest.

«Viieteistkümnendal märtsil,» vastas Prooses kõ
latult.

«Just,» lisas ametnik, «siis oli esimese poolaasta 
maksu viimane tähtaeg. Ja teie poeg teatas, et maks 
käib vanematele üle jõu.»

Prooses vaatas maha. Ja kuigi ta püüdis varjata oma 
häbi nende kahe mehe ees, tundis ta ometi, kuidas ta 
nägu kattub punaga. Ning samal ajal tagus ta süda 
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kõigest jõust ja hinge lämmatas üksainus mõte. Häbi, 
häbi! Poeg ei olnudki kooli lõpetanud. Ta oli teda pet
nud. Teda ja oma ema. See üheksateistkümneaastane 
jõmpsikas tegi ta narriks siin nende kahe inimese ees. 
Need aimasid kõik. Ja tema muidugi ei suutnud kuidagi 
leida päästvat vabandust.

Ta ümber valitses vaikus. Selles vaikuses kuulis ta, 
kuidas ametnik läks tagatuppa, ja tundis, kuidas teise 
pilk ikka ta peal peatus. Viimaks kuulis ta küsimust:

«Te rääkisite tunnistusest. Oli see niisugune?»
Prooses tõstis silmad ja heitis põgusa, ara pilgu tema 

poole sirutatud lõputunnistusele. Paberil virvendavad 
tähed ühinesid üheks mustaks lauseks. See kiri oleks 
nagu põletanud Proosest. Silmapilkselt kerkis ta sil
made ette teine, kodus olev poisi tunnistus ja mingi 
hirm haaras teda. Ta vaatas abitult juhatajale otsa 
ja sõnas:

«Andke andeks, ma vist olen eksinud.»
Ja haarates laualt oma kübara, lahkus ta kiiresti 

toast ja laskus trepist. All, suures koolikojas jäi ta 
seisma. Nüüd oli ta julge, et keegi talle enam järele ei 
tulnud. Ta äigas kämblaga üle õhetava näo, otsis tasku
rätikut, ent seda ei olnud. Nõutult jäi ta seisma. Kind
lasti unustas ta selle üles. Jäägu, enam ta sinna tagasi 
ei lähe. Järgnevad asjatud pärimised. Ta teab seda 
nüüd ise.

«Ta poeg on huligaan!»
Mihkel Prooses väljus pikkamisi gümnaasiumi hoo

vist. Paar uudishimulikke silmi seirasid teda aknast, 
ning mehele, kes seal ülal seisis, näis, nagu oleks ära- 
minejale küür selga kasvanud ja nagu oleksid ta jalad 
taarunud.

Mihkel Prooses ise näis enesele korraga vananenuna. 
Viha, mis hetke eest tas raevutses, taandus ja nüüd 
tundis ta, et teda haarab nägematu väsimus; talle tun
dus, nagu oleks ta selgroog tühi olnud, nagu oleksid 
kõik mahlad soontest, kudedest ja kontidest lahkunud. 
Tundus, nagu oleks ta muutunud 75-aastaseks raugaks, 
kes hädavaevalt üht jalga teise ette suudab tõsta.

Hele päike paistis talle turjale ning läbi drapp- 
palitu tundis ta, nagu tahaks talle keegi tulise augu 
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selga põletada. Kogu keha mööda jooksis higi. Viivuks 
ta seisatas, toetus kepile, silmitses mõttetult tänaval 
voorivat liiklust ja inimesi ning pöördus siis kiriku 
poole, üsna väikeseks jäänud rohelisele platsile, ja 
istus.

Imelikul kombel ei häirinud teda järsku põrmugi 
äsja saadud saatuslik löök. Ta vaatles üksisilmi tuvisid 
ja keskealist palveõe välimusega vanaldast naist, kes 
neile leivapalakesi loopis. Vaatas noort tüdrukut, kes 
kitsa kleidi tõttu peaaegu auto alla pidi jääma. Vidrik, 
mõtles ta järsku ja soe iil jooksis üle turja. Kindlasti 
oleks ta õnnelikum, kui Vidrik oleks jäänud selle mee
letult tormava masina alla. Ta oleks olnud surnud — 
oleks parem olnud. Talle ja poisile . . . Siin jäi ta mõte 
äkki peatuma. Kas poisile? ...

Häbi, häbi! mõtles ta. Kui palju sai tast loodetud, 
kuidas teda poputatud, hoitud ja aidatud. Lisatunnid, 
teatripiletid, taskuraha. Miski ei aidanud. Huligaan! 
pomises Mihkel Prooses endamisi ja viha sai tas jälle 
võimust. Maha lüüa, läbi peksta, kuni ta hakkab hädal
dama, oigama ja paluma. Kuni ta jutustab, miks ta 
kõike seda on teinud.

Hakkas külm. Värske tuulehoog puhus läbi tänavate, 
tungis läbi palitu niiske ihuni ning pani ta lõdisema. 
Ta tahtis tõusta ja minna. Samal hetkel kuulis ta enda 
kohal tuttavat lamedat ja pilkavat häält.

«Noh, Prooses, kas siin suvitadki?»
Prooses tõstis oma halli näo ja silmitses enda ees 

seisvat meest. See oli suur, paks, tugeva kaela ja tur
jaga meister tekstiilivabrikust. Sealt vabrikust, kus 
Prooseski oli meister. Ning samal hetkel läbis teda 
mõte: ka temal on poeg. Aga teistsugune. Auahne ja 
õppimishimuline. Taskud alati tulvil sõnaraamatuid, 
matemaatikavalemeid. Paar korda käis Vidriku pool ja 
oli siis täis iseteadvust ja üleolekut. Aitas küll Vidri- 
kut matemaatikaülesannete lahendamisel, aga hiljem 
pilkas ja narris Vidriku ajusid armetult. Nüüd seisis 
selle isa ta ees. Proosesele näis, nagu oleks ta võinud 
mehe näost lugeda samasugust pilget ja mõnitamist 
nagu kunagi pojal.

«Pole linnast välja saanudki?» jätkas teine.
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«Ei ole,» vastas Prooses vastu tahtmist. «Tege
mist on.»

«Nojah, ega seal maal olegi praegu midagi teha. 
Külm. Ei vedanud sul tänavu, said varakult puhkuse.»

«Ükskõik!»
«Nojah! Jääd siia või? Ma astun edasi. Ah soo, kuul

sin, et su poeg olevat lõpetanud. Soovin õnne!»
Ta vaatas kuidagi küsivalt ja irooniliselt Proosesele 

otsa, mingi muie tundus jooksvat üle ta näo. ‘
«Vist ikka,» vastas Prooses.
Pehme, rasvane käsi pisteti talle pihku ning suur 

mehekogu vajus mäest alla.
Prooses vaatas talle järele ja mingi valus ahastus 

haaras teda. «Teab,» pomises ta endamisi. «Ainult pil
kab.» Samas tekkis tas äkki raev naise vastu. Selle 
suuvärk oli muidugi poja lõpetamise mööda maailma 
laiali kandnud. Ja küllap väljaspool tema nelja seina 
oli neid külluses, kes teadsid, et poeg tegelikult ei 
õppinudki enam, vaid oli... Jah, kus oli ta poeg need 
kolm kuud, sest hommikuti, mapp käes, oli ta alati 
välja läinud ja õhtul tagasi tulnud, et siis hiljem jälle 
kaduda? Kus . ..? mõtles ta pinevalt, saamata vastust.

Prooses tõusis pingilt. Ihu tundus jääkülmana ja 
lõdisevana. Ta pistis kübara, mis tal kogu aeg käes oli 
olnud, pähe ja lahkus. Tuvidekari ta jalge ees tõusis 
ainult hetkeks lendu ja laskus siis jälle nagu oma 
raskusest maa poole veetuna. Tramm, saadetud hoiata
vast tilinast, kihutas hooga mäest ning tolmujuga kan
dus Proosese näoni, mõned kübemed sattusid suhu ja 
hambad rägisesid.

Ta sülitas ja sammus aeglaselt kodu poole.

2

Mihkel Prooses avas ukse ja astus esikusse. Peaaegu 
silmapilkselt kattusid ta prilliklaasid uduga, ta jäi 
seisma ja tõmbas näpuga klaasile kogunenud auru. Hei
tes kööki, mille uks oli lahti, pealiskaudse pilgu, ripu
tas ta palitu nagisse ja vajus mõttesse.

Ta ei märganud, et oli jäänud sinna ebaloomulikult
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kauaks. Pikkamisi hakkasid köögi magusad keetmise 
ja praadimise lõhnad ninna tungima. Ta pööras pilgu 
uksele. Selle vahele oli ilmunud lühike, jässakas, mus
tade juustega naine. Mingi raevutsemispalang jooksis üle 
ta keha, nähes seda olendit talle süngelt käsku andmas:

«Mine keldrisse ja too puid!»
Ja kui mees kohe ei vastanud, jätkas naine:
«Seisab nagu sammas. Liiguta ennast, mu koogid 

jäävad tooreks!»
Prooses ei vastanud nüüdki. Ta keeras naisele selja, 

avas elutoa ukse ja astus sinna nagu unes. Ent kui ta 
ust kinni püüdis panna, lükati see kohe vilkalt lahti 
ja kehakas naine kordas nüüd juba kannatamatult:

«Kuulsid või? Mine too puid! Ka praad ei saa küp
seks.»

Prooses pani prillid, mis tal kogu aeg näpu vahel 
olid, ninale.

«On parem sulle ja mulle, kui sa oma praed ja koo
gid küpsetamata ning puljongid keetmata jätad.»

Naine vaatas teda üllatunult. Prooses aga keeras kapi 
poole, tõmbas laeka lahti, võttis sealt poja tunnistuse 
ja astus sellega akna alla. Kuigi ta tõtt juba teadis, 
hakkasid käed siiski värisema. Kuidas ta ometi seda 
kohe ei taibanud? See siin ta käte vahel oli ju vilets 
võltsing, mille avastamine oleks pidanud sündima juba 
esimesel hetkel. Milline pimedus!

Äkki oli naine ta kõrvale ilmunud. Ta silmad jook
sid mehelt paberile ja paberilt mehele ning näis, et 
mehes elav piin ja valu tungis nägematute niitide 
kaudu naisesse.

«Mis sa sellest uurid?» küsis ta.
«See tunnistus on võltsitud.»
«Võltsitud?»
Silmad, mis talle otsa vaatasid, läksid äkki suureks.
«Jah,» ütles Prooses. «Vidrik pole üldse märtsikuust 

saadik koolis käinud.»
Väike naine ta ees hingeldas. Ta nägu kattus korda

mööda puna ja kahvatusega. Siis kisendas ta:
«Sa oled hull! See ei või olla! Kus ta siis on käinud?» 
Prooses vaatas naisele rahulikult otsa. Ta teadis, et 

naises olid praegu lõpu leidnud auahned lootused, suure-

no



joonelised plaanid ja madal, ahnitsev uhkus, mille 
täideviijaks ta oli valinud poja. Nüüd oli see teda pet
nud. Ta ütles kibedusega:

«Pole aimu. Seda peab tema käest küsima. Kus 
ta on?»

Naine oli vajunud toolile. Ta vaatas mõttetult Proo- 
sesele. Ta ilme oli hall, elutu ja mõttetu. Näis, nagu 
oleks teda praegu halvatuslöök tabanud.

«Kus ta on?» kordas Prooses.
«Ei tea,» vastas naine, ent tuli siis äkki mõistuse 

juurde, vaatas Proosesele otsa ja ütles:
«Läks välja. Lubas tulla kella kaheksa ajal ühes 

Tõnumägedega. Seks ajaks tulevad ju ka teised.»
Ja äkki hakkas ta üleni värisema ja puhkes nõutult 

nutma.
«Tõnumäed tulevad,» mõtles Prooses. Tõsi, naine oli 

kavatsenud pidada selle puhul koduse õhtu, et poeg 
lõpetas gümnaasiumi. Täna oli see käes. Ning varsti — 
veel mõned tunnid — saabuvad esimesed külalised. 
Südames naeravad, itsitavad ja parastavad — nii sugu
lased kui ka tuttavad. Ning igaüks neist nõuab tunnis
tust näha ja . . . taipab. Ei, seda häbi pidi kuidagi väl
tima.

«Inimesed peavad täna tulemata jääma,» ütles ta.
Naine pühkis silmi, vaatas talle arusaamatul pilgul 

otsa ja vastas:
«Kuidas seda teha?»
«Peab teatama.»
«On juba hilja.»
Jah, Prooses mõistis ka ise, et oli hilja. Polnud enam 

võimalik minna ära ütlema, kui teised juba riietusid. 
Jäi järele ainult valetada kaasa, nagu poeg seda neile 
oli teinud. Saagu siis hiljem mis saab.

Tunnid ruttasid kiiresti. Kellaosuti numbrilaual näis 
peaaegu jooksvat, et tuua ikka kiiremini ja kiiremini 
lähemale piinavad ja rasked hetked. Köögis askeldas 
naine toidunõudega, ent vahel, tõstes mõnd panni, jäi 
ta järsku mõtlema, unustas ümbruse ning ärkas siis, 
kui köök oli suitsu täis või leek neelas ahnelt rasva- 
seid pliidiraudu.

Prooses ise toimetas toas. Ta tõi pidulauale pudelid, 
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seadis klaase, ning ta käed värisesid selle toimingu juu
res. Tal oli sageli tahtmine virutada kõik vastu seina 
puruks. Aga selle teostamiseni ta tahe ei ulatunud.

Nüüd oli siis kõik valmis. Prooses vaatas naist laua 
juures ja märkas, et selle nägu oli punane. Ilmselt 
oli ta nutnud. Ja Proosesele see ei meeldinud. Ta ütles 
pahuralt:

«Korralda ennast. Teised näevad.»
Naine naeratas, lõi käega ja ühmas:
«Mul ükskõik.»
Ent läks siiski ja hakkas riietuma. Prooses vaatas 

talle hulk aega järele, silmitses siis end peeglist, kor
raldas kaelasidet, ning talle tundus, nagu oleks peeg
list vastu vaadanud palavikuhaige rauk. Ja tal oli taht
mine minna teise tuppa ning heita voodisse. Ent just 
siis helises kell, ta tusastus ja pöördus sisse laskma.

Esimesed tulijad olid naise sugulased: õde ühes 
õemehega. Need olid paksud, ümmargused elurõõmsad 
inimesed. Nad lobisesid ning vadistasid mõttetusi ning 
Proosesele tundus, nagu oleksid tema toad äkki metsiku 
räuskava massiga täitunud.

Pikkamisi saabusid kõik külalised. Ja nagu naine oli 
Proosesele öelnud, tuli Vidrik viimaks ühes Tõnumäge- 
dega. Prooses avas neile ukse ja püüdis hoiduda pojale 
näkku vaatamast. Ent hoolimata sellest kohtusid nende 
pilgud. Ja Prooses luges korraga poisi näolt mingit pii
navat, seal juba kaua elanud hirmu ja kartust. Ta pil
gud jooksid põgusalt üle isa näo ja libisesid sealt silma
pilkselt. Ta jutt oli tehtud, naer sunnitud ja kramplik. 
Ning näis, et isa selts oli talle koormav.

Koormav oli kogu õhtu. Kuna piduperemehed olid 
külmad ja tujutud, siis kandus see edasi ka külaliskon- 
nale. Istuti ja söödi ja vesteldi omavahel ning kõiki 
näis rahutuks tegevat mingi äike, mis õhus rippus. 
Viimaks oli see üks Proosese kaastöölisi, kes ütles:

«Istume su rikkalikus lauas ja hävitame su vara, aga 
sa pole veel öelnud, kelle auks me seda kõike peame 
tegema.»

Prooses naeratas ja vaikis. Poeg ta vastas laskis oma 
silmi hirmunult ühelt teisele joosta. Ning ta pea vajus 
alla, kui keegi ütles:
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«Küllap me pühitseme siin Vidriku koolilõppu. Noh, 
kas tõi hea tunnistuse?»

Hetk valitses piinlik vaikus. Siis ütles proua Proo
ses kelmikalt:

«Ei too see poiss meile mingit head tunnistust. 
Peame taadiga 20-aastast pulmapäeva. Selleks oletegi 
siin.»

Nüüd tuksatas Vidrik. Tema oli oodanud teist vas
tust. Tema teadis, et tänane õhtu oli pühendatud talle. 
Ema oli seda lubanud, kuigi tema polnud tahtnud. Ja 
nüüd korraga. Ta vaatas ema poole. Ent selle nägu oli 
täis tehtud lõbusust. Ainult üks vaevu riivav pilk salvas 
poissi ja täitis tema südame rahutusega.

Koosviibimise edenedes see jäine kodususepuudus 
kadus. Viinavõtnud inimesed loopisid ja muutusid 
rõõmsaks. Ainult Vidrik istus endassetõmbunult, 
näis olevat mingi raske mõtte küljes kinni ega suut
nud isa esitatud tühistelegi küsimustele vastata.

Ent kui viimased inimesed minema hakkasid — need 
olid Tõnumäed —, kargas Vidrik toolilt ja ütles vane
matele mingis palavikus:

«Ma lähen saadan.»
«Ei ole tarvis,» vastas Prooses. «Oled täna küllalt 

väljas jooksnud. Ema laseb nad välja.»
Vidrik vaikis. Kuid ta näkku ilmus mingi ahastus 

nagu metsloomal, kes on äkki tabatud ning nüüd hir
munult tajub, et ta on oma vabaduse kaotanud.

Veel hetk ja siis vajus uks kinni. Prooses ja poeg 
olid kahekesi. Vidrik läks oma toa poole, ent isa küsis 
rahulikult: •

«Kuhu sa lähed?»
«Magama.»
«Ära veel mine. Ma tahtsin sinuga kõnelda.»
«Olen väsinud,» vastas poiss löödult.
«Pole viga.»
Prooses vaatas kaua oma poega. See oli suur, tugev 

musklis poiss. Tal olid käharad juuksed, sinised rahu
tud silmad ja mingi pruunikas ebaterve näovärv. Ta 
seisis isa ees süüdlasena, ta suured käed värisesid ning 
ta hingeldas raskesti. Ja kuigi ta näis aimavat, võpatas 
ta siiski isa häälest.
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«Kus kohal sa käisid 15-ndast märtsist alates iga 
päev?» .

Poiss tõstis oma pilgu nagu tagaaetav. Kramplik 
tuksatus jooksis üle ta näo. Ta tundis, et kogu keha 
muutub märjaks.

«Olin, olin .. .» pomises ta äkki.
«Kus?» oli järsk ja karm vastus.
Poiss vaatas ringi nagu otsides sellest vanglast välja

pääsu. Miski lämmatas teda. Krae tundus kitsana. Ta 
ajas oma sõrmed krae vahele ja tegi ruumi. Ja kuna 
vana mees näis nagu mingi karistava valjusena ta ees 
seisvat, hädaldas ta äkki abitult:

«Olin, olin . . . Ei käinud koolis.»
«Soo.» See oli rahulik vastus. «Miks?»
Nüüd avanes uks. Proua Prooses tuli tagasi. Poeg 

vaatas halastust anuva pilguga talle vastu, ent ema 
tuli ta juurde, ja enne kui poeg taipas, sai ta nii tugeva 
kõrvakiilu, et tuikus.

«Sina lurjus,» sosistas ema ja ta käed läksid poisi 
juustesse.

Poiss ei eemaldunud. Tundus, nagu oleks ta oma 
saatusega leppinud. Tahtejõuetuna seisis ta mõlema ees 
ega reageerinud nende karistustele. Ja kuna ta suu 
kinni seisis, käratas ema:

«Vasta! Miks sa koolis ei käinud?»
Nüüd tuli sellesse kokku varisenud vrakki äkki elu. 

Ta vaatas meeleheitliku pilguga oma piinajaid ja 
kisendas:

«Ma ei taha, ma ei taha õppida! Miks te mind sun
nite? Ma ei kõlba õppimiseks. Mulle on see raske.»

«Soo-oh, või ei taha,» osatas ema. «Mullatööliseks 
tahad, kraavikaevajaks.» Ja uuesti vihaseks minnes 
läks ta poisi nina alla ja haaras ta pintsaku siilust.

«Sinul pole midagi tahta. Sa pead tegema seda, mida 
su vanemad käsivad. Said aru?»

Vidrik ei vastanud. Ta nägi isa endale lähenevat, 
tunnistus käes. Ta vaatas seda ehmunud pilgul, lõpuni 
paljastatud.

«Kust sa selle võtsid?» küsis Prooses.
Vidrik hingeldas, vaatas ema ja isa, nägi, et ei olnud 

loota halastust, ja vastas:
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«Ise tegin.»
Prooses hakkas tigedusest värisema. Aga ta taltsutas 

end. Ja ütles pikkamisi:
«Sa võtad homme selle tunnistuse ja lähed kooli. 

Palud andestust, ja kui sind ei peaks kooli tagasi võe
tama, siis ära mu majja enam nägu näita. Ja nüüd kasi 
magama!»

Poiss tuikus minema. Prooses jäi üksisilmi vahtima 
ust, mille taha poeg kadus. Ja kui see kinni vajus, oleks 
ta korraga karjuda tahtnud. Kuid ta oli veel nii suure 
viha võimuses, et ei teadnud, mis röövis ta rahu ja 
mille pärast ta pidi õieti ahastama.

Äkki nägi ta naist diivanil nutmas. Ta tahtis minna 
naise juurde ja öelda paar sõna. Ent teel sinna mõtles 
ta ümber. Läks poisi ukse juurde ja keeras selle lukku. 
Võtme pistis ta tasku.

Siis kustutas tule ja läks magama.

3

Mihkel Prooses ei saanud und. Mitu korda olid sil
mad kinni vajumas, uni oli haaramas teadvust, ent 
siis ärkas ta äkki, miski oli teda häirinud ja uni oli 
pühitud. Ta keeras end küll kohe teisele küljele, kohen
das patja, ent see ei aidanud. Pärani silmad piilusid 
akna poole: valge suveöö hakkas uuesti päevaks are
nema. Ta püüdis mõtelda, ent selle asemel tabas ta kõrv 
naist norskamas. Ta kuulatas teravamalt: nüüd tundus 
talle, et naise uni on rahutu ja täis painajalikkust. 
Vahel paistis, nagu oleks ta unes luksunud. Ent sus 
andis see jälle maad rahulikkudele ja sügavatele hinge
tõmmetele.

Prooses võttis voodi kõrvalt maast paberossikarbi ja 
tikud. Ajas end istukile ja läitis paberossi. Suits langes 
keereldes maha ja Proosese silmad hakkasid mõtte
tult selle liikumist jälgima. Samas jooksis ta mõte teise 
tuppa, kus magas poeg, ja kohe hakkas paberossi pu
nane ots hõõguma. Talle meenus poisi hirmunud näo
ilme, ja nüüd, viha möödudes, hakkas tal temast kahju. 
Jah, kui see oli nii vastik, miks ei tulnud ta isa juurde 
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ja ei kõnelnud. Samas aga taipas ta, et vaevalt see 
oleks aidanud. Ta poleks poisi sõnu uskunud. Ja ema 
poleks lubanud. Jah, ema! Ta vaatas enda kõrval voo
dis magavat naist. See poleks lubanud. See nõuab, et 
poeg peab kehastama need soovid ja lootused, mis ta 
enda juures täide ei läinud. Poiss ei taha! See on kõik. 
Ja sai teda sellepärast hukka mõistetud, et talle meel
dis rohkem viilide, kruvikeerajate ja rauasaagide selts 
kui raamatud. Juba poisikesena istus õue peal asuvas 
tisleritöökojas ja hööveldas. See talle meeldis. Mitte 
raamatud.

Prooses kustutas paberossi ja tõmbas teki kõrgemale. 
Tema ise polnud ka kuigi suur raamatute sõber. Poiss 
oli temasse, sinna polnud midagi parata. Ja praegu on 
teadmata, mis temaga ette võtta. Oma karistuse peab ta 
saama. Missuguse? Pole vist mõtet teda kooli saata — 
alandama ennast ja vanemaid. Kui juba — siis sügisel 
teise kooli.

Prooses katsus uinuda ja nüüd tuli uni kärmesti. Ja 
ta oleks vist kaua maganud, kui mitte ehmunud hääl 
ei oleks teda äratanud. Ta avas silmad ja nägi naist 
enda ees. Ehmatus näol, juuksed sassis, hommikukleit 
seljas. Ja kuna naisele näis, et Prooses ei ärka küllalt 
kiiresti, raputas ta meest ja sõnas:

«Vidrik on ära, poiss on lahkunud.»
Prooses kargas voodist. Ta ei vastanud naise pikale 

jutule ühegi sõnaga. Tõmbas hommikukuue selga ja 
läks naisega ühes. Ent ka tema ei saanud teha muud 
kui kinnitada fakti: poiss oli läinud!

«Teeb enesele'äkki otsa?!» küsis hirmunud naine.
Prooses raputas eitavalt pead. Seda ta ei uskunud. 

Ometi ei saanud ta eitada asjaolu, et ka temas eneses 
tärkas samasugune mõte. Ent ta lämmatas selle kohe. 
Ei võinud olla. Seda ta ei teinud. Selles tahtis ta kin
del olla.

Ta silmitses tuba. Kõik oli korras. Ainult riided olid 
läinud. Ja kapis polnud ka saapaid. Ta ütles:

«Vaata, kas ta pesu ka kaasa on võtnud.»
«Kaks paari on puudu,» ütles naine peale lühikest 

järelevaatust. «Milleks talle neid?»
«Pidid olema kusagil head sõbrad,» ütles Prooses ja
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tundis, et viha, mis öösel järele hakkas andma, hak
kas uue jõuga märatsema. Pole tarvis teda kahetseda. 
Lurjus on ta! mõtles ta endamisi. Kui ta nüüd poisi 
tabaks! ...

«Peab otsima hakkama,» arvas naine. «Äkki läks lae
vale! Jumal teab, mis tuttavad tal võivad olla ja kuhu 
nad ta viivad!»

Laevale, mõtles Prooses. Paras talle, oleks üsna hea, 
kui ta sinna satuks. Küll siis varsti teaks, mis tähendab 
kodu. Ja vastas naisele:

«Las olla, kus on. Mina teda otsima ei lähe. Kui tal 
on halb, küll ta siis leiab uuesti kodutee.»

«Ja kool?» sõnas naine üllatunult.
«Küllap mõni teine tema asemel õpib inseneriks või 

arstiks. Ega vägisi saa kedagi kõrgele viia.»
öelnud need sõnad, läks ta ennast pesema. Ent samas 

tundis, et midagi temas oli kokku varisenud. Ja et need 
olid olnud samasugused lootused mis naiselgi. Tun
dus, nagu poleks ta üldse elus midagi teinud. Poeg — 
ja lihttööline või lukksepp või masinist. Isegi temast 
madalamal! Oli sel elul olnud mõte? Muidugi mitte! 
See oli ju nii, nagu oleks tema uuesti oma eluga otsast 
peale hakanud. Kummaline!

Ta lõpetas veega solistamise, ajas habeme ja läks 
einet võtma. Eileõhtuseid magusaid suutäisi vedeles 
taldrikutel. Ta maitses üht-teist, ent õiget mõnu sel
lest ei tundnud. Tükk keerles mitu korda suus, enne 
kui alla läks. Ta lükkas klaasi eemale.

Naine silmitses teda kogu aja. Näis, nagu oleks ta 
ikka veel oodanud, et mees läheb poega otsima. See 
muutis Proosese närviliseks. Ta pani rätiku lauale ja 
tegi minekut.

«Sa ei lähe siis otsima?» öeldi talle järele.
Prooses ise mõtles, et peaks siiski siit või sealt kuu

lama, ent naisele vastas ta:
«Milleks? Teeb see sind targemaks, kui sa tead, kus 

ta on? Ta on juba suur mees, teda on raske kinni 
pidada.»

Naine ohkas. Sellest ohkest luges Prooses etteheidet. 
Ta läks akna juurde, võttis paberossi, süütas ja vaatas 
aknast välja. Päike soojendas tublisti. Oli näha mehi
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ja naisi kergetes riietes. Ta sihtis oma pilgu vastasmaja 
kõrgele katuseviilule. Õigus, pidi olema soe, tuulekukk 
näitas lõunakaart.

Ta pani end riidesse ja hakkas minema. Naine jälgis 
ta liigutusi. Kui ta käsi oli juba lingil, tuli naine ta 
juurde ja küsis murelikult:

«Kuhu sa nüüd lähed?»
Prooses lõi käega. Ei midagi sellist, mida mõtles 

naine. Lihtsalt jalutab natuke. On nii soe ja palju päi
kest. Küll ta tuleb juba ise. Ja kui naine ikka veel 
midagi tahtis kõnelda, ütles ta laitvalt «ah sind» ja 
astus välja. .

Väljas oli öö jooksul muudatus sündinud. Kauaooda
tud soojus oli saabunud ning jättis igaühele oma jälje. 
Prooses lonkis mõttetult mööda puiesteed ning otsustas 
lõpuks sadamasse minna. Mitte poega otsima — ei, 
seda mitte. Ta tahtis näha laevu, kuulda kraanade koli
nat, näha basseinides liikuvaid puksiire. Muud midagi. 
Ent sadam oli tühi. Ainult paar purjekat soojendasid 
ennast vastu kaid. Ning eemal, elevaatori juures, seisis 
päratu suur aurik, millelt lossiti kaupu. Ta läks selle 
juurde, silmitses mehi, kes vedasid laevalt kotte vagu
nisse, tüdines varsti ja tuli väsinult ja tülpinult koju 
tagasi. Seal leidis ta sedeli, millega — teise meistri 
haiguse tõttu — tühistati ta puhkus. Tuli uuesti tööle 
minna.

Poissi ei tulnud ikka veel, õhtu saabus ja Proosest 
haaras rahutus. Kui ta viimaks siiski endale midagi tegi! 
Ent milleks siis riided? Ei võinud ju olla, et... Sadam 
oli ju olnud täiesti tühi. Kuskil pidi ta ju olema.

Ta tammus mööda tuba edasi-tagasi nagu midagi 
otsides. Varasuvine päev akna taga kustus, paisates 
avatud aknast sisse jasmiinide vänget lõhna. Ta läks 
poisi tuppa ja istus laua ette. Raamatud ja vihud vede
lesid' korratuses, nagu poiss nad jätnud. Äkki turgatas 
talle mingi mõte. Ta hakkas otsima laualt kirja — ent 
see oli asjatu, mingit teadet ei olnud Vidrik jätnud. 
Automaatselt, nagu oma kätele tegevust otsides, seadis 
ta poisi asjad korda, tõmbas siis akna kinni ja läks 
suurde tuppa. Naine, kes kogu õhtu oli puudunud, oli 
nüüd tagasi. Ta näis väsinuna, kahvatuna ja tülpi- 
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nuna. Ja kuigi ta teadis, et poega ei ole veel, küsis ta 
siiski:

«Pole tulnud?»
Prooses ei vastanud ja naine ei korranud oma küsi

must. Ta läks teise tuppa, tegi voodi ära, ja Prooses 
kuulis, kuidas ta end riidest lahti hakkas võtma. Siis 
tekkis vaikus ja hetk hiljem kuulis Prooses voodisse 
ronivat naist lausuvat:

«Kui ta homme ka ei tule, siis lähen politseisse.»
Politseisse, politseisse, mõtles Prooses. Kas seegi 

midagi aitab. Ning siis on kõik kohad lärmi täis. Häbi, 
häbi, mõtles ta valusalt ning tuline viirg jooksis üle 
ta keha. Vaimus nägi ta juba oma kaastööliste naervaid 
ja parastavaid nägusid. Ei, midagi peab ise ette võtma! 
Ent mis, seda ta ei teadnud.

Ta käis veel hulk aega edasi-tagasi mööda tuba. Ta 
vaim oli pinevil, kõrv kuulatas väiksematki krabinat, 
silm valvas iga aknast mööduvat kuju — ent see, keda 
ta ootas, ei tulnud. Korraga ta tuksatas. Just siis, kui 
ta lahti hakkas riietuma, avati värav ja suleti siis tasa. 
Prooses ootas. Iga ta verelible hõiskas enneaegsest rõõ
must. Siis tulid kellegi hiilivad sammud. Ta muutus 
peaaegu hingetuks. Kui need tema ukse taha jõudsid, 
tahtis ta üles karata, ent siis hakkasid sammud üles
poole tõusma. Trepp nagises. Keerati võtit, avati uks 
ning hetk hiljem löödi see, kas kogemata või meelega, 
nii kinni, et terve maja värises.

Prooses tõmbas peoga üle higise otsaesise, jõi klaasi 
külma vett ja viskus rahutuna diivanile pikali.

4

See sündis kolmandal päeval pärast poisi kadumist. 
Prooses istus oma väikeses meistritoas ning silmitses 
läbi akna töösaalis liikuvaid inimesi ja vuravaid masi
naid. Ent näis, nagu oleks ta pilk kaotanud oma tera
vuse ja selguse. Talle tundus, nagu oleksid inimesed 
ja masinad üheks halliks massiks sulanud, ning sellest 
hallist udumassist näis talle äkki virvendavat poja pii
natud, rõhutud nägu. Nägu niisugusena, nagu ta oli 
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seda näinud sel ööl, mil poeg oli kadunud oma tuppa ja 
sealt.. . Jah, ikka veel ei teadnud ta, kuhu poiss oli 
kadunud, kuigi oli teda siit-sealt poisi tuttavate juurest 
otsinud. Kõik oli jäänud tagajärjetuks. Keegi ei tead
nud midagi. Eile oli naine viimaks kannatuse kaota
nud ja politseile teatanud, aga ka sealt polnud veel 
mingisuguseid andmeid tulnud.

Ah, tal oli nüüd ükskõik, et teised teadsid! Teadku! 
Kui ainult poeg ilmuks! Ükskõik missugusena. Jätku 
oma kool ja hakaku tööliseks, kui õppimine on talle 
nii raske. Ainult tulgu tagasi!

Ta ei pannud tähelegi, kui päevadekirjutaja tuppa 
astus ja oma laua taha asus. Ta ei pannud tähele ka 
seda, et teine teda kogu aeg silmitses ja parajat hetke 
ootas, et temaga juttu alustada.

«Rehesaar ütleb, et nad ei jõua täna nõutavat kvan
tumit sukki valmis. Niit rebeneb ja uus mees ei ole nii 
vilunud.» — «Jääme jänni,» ütles ta viimaks, kui Proo
ses oma näo tema poole pööras.

Prooses ei kuulnud. Ta vaim oli rännanud kaugel 
väljaspool selle vabriku ruume. Ta polnud taibanud 
ühtegi silpi päevadekirjutaja sõnadest, ent automaat
selt ütles ta: «Jah, jah, eks näe,» — ja pööras sus oma 
pilgu paberitele ning jäi neid üksisilmi vahtima.

Päevadekirjutaja keetis teed, kallas klaasi ja pöördus 
siis Proosese poole:

«Kas valan teile ka?»
«Mul pole suhkrut,» vastas Prooses.
«Minult võite saada.» Ta pani Proosese ette klaasi 

tulist teed ja kompvekikarbist suhkrutoosi.
«Olge head.»
Prooses noogutas, ja nüüd näis, nagu oleks ta kor

raga taibanud nende sõnade mõtet, mis päevadekirju
taja talle mõne hetke eest oli lausunud. Ta küsis:

«Mis te seal rääkisite sukkadest?»
«Ei saa valmis, ütleb Rehesaar. Uus mees ja halb 

niit. Ei lähe küllalt kiiresti.»
«Rehesaar oigab alati,» vastas Prooses. «Küll jõuab.

Ma lähen varsti vaatama.»
Päevadekirjutaja luuras Proosest ja ütles siis äkki: 
«Rehesaar räägib veel teist juttu.»
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Prooses liigutas osavõtmatult lusikat klaasis. Tõstis 
siis pilgu parajaks hetkeks, sest päevadekirjutaja 
jätkas:

«Ei tea, kas tohib teile kõnelda. Aga Rehesaar arvas, 
et on soovitav...» Ta takerdus ja vaatas Proosesele 
otsa, nagu lootes sellelt luba. Ent kui Prooses ei vas
tanud, jätkas ta:

«Teie poeg on ikka kadunud?»
Prooses tuksatas. Ja nagu kartes, et teda võidakse 

keelata, jätkas päevadekirjutaja:
«Rehesaar ütleb, et Tääker, teate, see rõugearmiline 

tüdruk sorteerimisruumist, on näinud eile teie poega 
Nõmmel. Ta elab seal. Vannub kohe, et on näinud. Kui 
te tahate, ma kutsun ta siia.»

Prooses silmitses hulk aega päevadekirjutajat, ja kui 
see tahtis minna Tääkerit kutsuma, lausus ta:

«Ei ole tarvis. Lähen varsti ise.»
Prooses mõtles hulk aega uue teate üle, tõusis vii

maks ja läks masinatesaali.
Ta käik oli ühesuguselt rahulik nagu alati. Jagas 

siin näpunäiteid, teisal hoiatas, kolmandas kohas kee
las. Niimoodi jõudis viimaks sorteerijateni. Teda nähes 
katkes nende elav jutt. Proosesele tundus, nagu olek
sid nad kõnelnud temast ja ta perekonnast. Tal oli 
piinlik, ning vaadanud mõnd sukka, keeras ta mine
kule. Uksel jäi ta seisma, ja nähes Tääkerit endale 
järele vaatavat, viipas ta teda käega. Tääker pani käe 
rinnale ja küsis pilguga: Kas mind?

«Teid jah,» ütles Prooses valjusti.
Tääker tuli Proosesele järele ja nad läksid lattu. See 

oli inimestest tühi. Prooses jäi laua juurde seisma ja 
vaatas tüdrukule otsa.

«Päevadekirjutaja rääkis teist imelikku juttu.»
Tüdruk kahvatas. Ta oli ammu unustanud jutu 

meistri pojast. Arvas nüüd, et ta peale on kaevatud. 
Kiiresti jooksid kõik võimalikud põhjused kaebuseks 
läbi pea, sest omateada oli ta oma töö korralikult tei
nud. Siiski jäi temasse elama päevatööst elava ja ära
rippuva inimese hirm.

«Ma olen oma töö korralikult teinud,» ütles ta kaeb
likult.
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Prooses lõi käega. Mitte seda ei tahtnud ta.
«Ma tean,» ütles ta. «Ma mõtlen midagi muud. Te 

olite kõnelnud minu pojast.»
Hirm tüdruku näost ei kadunud. Ta oli kõnelnud 

meistri pojast. Oli naernud ja lõõpinud. Nüüd ei tead
nud, mis teda ootas. Noomitus või midagi muud. Ning 
ta oli valvel. Ja ei lausunud meistri küsimuse peale 
midagi.

Prooses silmitses Tääkrit hulk aega, mõistis vilunud 
töödejuhatajana silmapilkselt, mis töölistüdrukus sün
dis, ja tuli talle appi.

«Kus te mu poega nägite?»
«Vidrikut?» küsis tüdruk ja läks ise näost punaseks.
Prooses naeratas.
«Noh, kas või Vidrikut. Kus te nägite teda? Või veel 

parem, kus ta on?»
Tüdruk kõhkles viivu, aga hakkas siis oma teadmisi 

jagama. Ta tegi seda pikkamisi, vahetevahel takerdu
des, kogu aeg meistri näoilmet silmitsedes, nagu kartes, 
et ütleb midagi sellist, mis meest võib vihastada.

Prooses kuulas, ja mida kaugemale tüdruk oma 
jutuga jõudis, seda raskemaks läks ta süda. «Hukka 
läinud, hukka läinud,» mõtles ta eneses. Ning silmade 
ette kerkis tüdruku jutustuse põhjal mingi must urgas, 
kus tema poeg oma aega mööda saatis, kuhu ta põge
nes kodust, koolist ja korralikkude inimeste hulgast. 
Ah, see oli midagi nii inetut, et ta oleks tahtnud kar
juda! •

«Kas võin nüüd minna?» küsis Tääker ja silmitses 
uudishimulikult meistrit.

Prooses lõi käega. Tüdruk läks ja Prooses vajus üksi 
laua taha.

Teda otsiti juba. Masinate juures oli tulnud ette 
mingi viga. Vastu tahtmist ajas ta enese üles ja läks 
vaatama.

Töö lõppedes seisis Prooses kaua vabriku värava 
ees. Kas minna koju või kohe . ..? mõtles ta ja silmitses 
enesest mööda voorivaid inimesi. Järsku ta otsustas. 
Ta toob selle jommi juba täna ära ja hoiab teda kas 
või seitsme luku taga või paneb sõduriks, aga nii see 
enam edasi ei lähe. Selle üheksateistkümne-aastase 
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tempudele pidi ükskord lõpp tulema. Olgu siis tagajärg 
missugune tahes.

Ta läks jaama, istus trammile ning sõitis kolmanda 
peatuskohani. Kui ta vagunist välja astus, lõi talle 
vastu magus männivaigu lõhn. Midagi rõõmsat, vabas
tavat ja ilusat oli selges taevas, puhtas liivas ja rohe
listes okaspuudes, ning see mõjus kuidagi helgemalt 
ta meeleolule. Ei, siin ei võinud see asi nii hirmus olla. 
See loodus siin ei saanud inimesi nii madalale viia. See 
oleks olnud kõigi tõekspidamiste jalge alla tallamine.

Tal seisis ees pikk tee. Tuli minna, peatuda, otsida 
teed, küsida tänavaid, ning lõpuks, jõudnud kohale, jäi 
ta seisma. Kuidagi üksikuna ja mahajäetuna, teistest 
põlatuna, kõrgetest harvadest mändidest ümbritsetuna 
seisis kõrgel liivasel j andikul üksik madal maja. Õues 
nööridel rippus pesu ja kass soojendas end läve kõrval 
pingil.

Ta avas ukse ja astus kotta. See oli pime, ning võttis 
enne aega, kui silmad suutsid seletada võõruse otsas 
madalat ust. Ta astus selle taha ning seisatas. Keha 
vabises põnevuses, hirmus ja ootuses. Siis ta koputas. 
Kostis kobinat ja rääkimist, ent enne veel, kui talle 
sisse hüüti, pani ta käe lingile ja seisis toas.

Seal oli kaks inimest. Üks neist kargas oma pingilt 
ja jäi hirmunult tuppa tungivale mehele otsa vaatama. 
Paberist õied ta käte vahelt pudenesid põrandale. Kahe 
käega püüdis ta oma lahtist rinnaesist kinni panna. 
Tüdruk, veel noorem kui poiss, vahtis hetke arusaa
matult vana meest, tõusis, mõistis äkki, mis oli juhtu
nud, ja vajus jõuetult uuesti toolile.

Prooses silmitses tuba, mis oli täis paberit, traadi- 
otsi, paberist lilli ning lõbusat töölusti. Ta ütles poisile:

«Siin sa siis oled?»
Ja kui poiss ei vastanud, küsis ta:
«Mis sa siin teed?»
Poisisse tuli äkki elu, näis nagu oleks ta tahtnud 

millegagi oma siinolekut vabandada. Ta sirutas käed 
paberist õitega isa poole ja ütles:

«Tööd. Näed neid.»
Ent samas mõistis ta, et kõik see on mõttetus. Ta 

käed laskusid rüppe ja ta vaatas nõutult maha.
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«Niisuguseid tempe sa siis teedki,» sõnas Prooses. 
«Ja meie peame hirmu tundma.»

Poiss ei vastanud. Prooses silmitses teda kibedusega 
ja pööras siis pilgu tüdruku poole. See istus küüru- 
vajunult toolil, ta pea oli langenud rinnale ning näp
pude vahel vabises punane paberist õis. Prooses tahtis 
öelda midagi noomivat ärameelitamisest, ent tüdruku 
olekus oli nii palju abitust, et ta pöördus uuesti poja 
poole.

«Pane end riidesse ja tule koju.»
Nüüd tüdruku ja poisi pilgud kohtusid. Ning esi

mese pilk oli täis hirmu ja kartust. Ta tõusis üles, 
tabatud mingist valust, ja ruttas säärvandi taha. Ühe 
hetke viivitas poiss, siis läks ka tema sinna. Prooses 
kuulis nende omavahelist sosinat. Ja kui poiss uuesti 
tagasi tuli, oli ta kuidagi mehisem ja julgem ning laua 
juurde jõudes ütles ta isale:

«Lähme, aga hiljem tulen siia tagasi.»
Prooses ei vastanud. Ta istus pakutud toolile, ja kuni 

poiss riietus, jooksid ta silmad mööda tuba. Ei võinud 
öelda, et see oleks olnud urgas, kuigi traaditükid ja 
paberipraht maas ning liimipott laual just erilist puh
tuse muljet ei jätnud. Ta silmitses oma poega, kelle 
näkku oli tekkinud tigedus ' ja kelle liigutustes oli 
midagi närvilist ja räpakat.

Vidrik käis vahetevahel tagapool, siis oli sealt kuulda 
sosistamist, ja kui ta lõpuks valmis oli, ütles ta isale:

«Noh, lähme. Olen valmis.»
Prooses tõusis. Tüdrukut tagatoast ei tulnud ja nad 

astusid välja. Poeg ruttavate sammudega ees, isa rahu
likult ja tõsiselt järel. Kui nad väravast väljusid, vaa
tas poeg tagasi, nägi tüdrukut akna kohal endale leh
vitamas ja lehvitas vastu. Prooses silmitses seda tege
vust ilmse lõbuga. Väljas oli nii tore ilm, kanarbik 
üllatas, päike paistis, maa lõhnas magusalt, soojalt ja 
mahlaselt. Ta tundis tõusvat enesesse mingit ülevoola
vat rõõmu, ja kui tüdruk, nähes teda akna poole vaa
tavat, sealt kiiresti kadus, pöördus ta muigega poja 
poole. .

«No kaugel sa selle tüdrukuga oled?» ,
Vidrik heitis talle vilksava pilgu, luges isa näolt 
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pilget, tõmbus pisut kühmu ja sammus oma paremates 
tunnetes haavatuna vaikides edasi. Jäi aga enne jaama 
jõudmist metsavahelisel teel seisma, heitis pilgu ringi, 
nagu peljates inimesi, ja ütles:

«Ma abiellun.»
See vastus lõi Proosese tummaks. Ta võttis taskust 

rätiku, pühkis higist otsaesist, kuivatas uduseid prille 
ja pomises:

«No, no!»
«Jah, nimelt,» vastas Vidrik resoluutselt. Vaname

hele tuli jälle peale teda juba varem haaranud lõbusus, 
ta huuled läksid pisut torru ja ta vastas pojale surm
tõsiselt:

«Abiellud muidugi — ükskord. Ega sellepärast pruugi 
koolist ära jääda, nagu sina teed.»

Poiss turtsus, tahtis midagi öelda, ent kaugelt kostis 
rongi vile ja nad ruttasid sõna lausumata väikesest 
liivasel j andikust alla jaama.

5
Ema Prooses oli kõik need päevad elanud hirmus, 

kartuses ja vaevas. Sest hetkest peale, mil poeg oli 
kadunud, polnud ta saanud süüa, puhata ega magada. 
Ikka tegid mõistus ja süda tegemist ühe ja sellesama 
küsimusega ja ikka ning alati jõudis ta ülespiitsutatud 
kujutlusvõime kurbade tõdedeni. Kindlasti polnud tal 
enam poega. See oli lihtsalt enesele otsa teinud. Ning 
üksi kodus olles oli ta teda taga nutnud ja leinanud, 
oli süüdistanud ennast karmuses, ägeduses ja oma lapse 
mittemõistmises. Nüüd ta peaaegu kivistus, nähes läbi 
akna väravast sisse astuvat Vidrikut ja selle kannul 
oma meest. .

Kui poeg ja isa tuppa astusid, oli teda haaranud 
mingi raev nende valude ja kannatuste pärast, mille 
osaliseks ta kolme päeva jooksul oli saanud. Ta tuiskas 
poisi juurde, pistis talle rusikad nina alla ning hüüdis 
hüsteeriliselt läbi nutu:

«Kus kohal sa olid, lurjus?»
Kui poeg ei vastanud, tõukas ta teda, tõmbas tagasi, 

tõukas jälle, vaatas uurivalt talle näkku, nagu tunnis
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tades, kas see ikka on tema poeg, ning võttis viimaks 
poisi käest kinni, hoidis seda ja ütles korraga nutuselt 
ja leebelt:

«No ütle nüüd, kus sa olid need kolm päeva? Vae
seke!»

Vidrik ei vastanud. Tal oli ema pisarate ja õrnuste 
ees piinlik. Vastupidist oleks tal kergem kanda olnud. 
Nõutult pomises ta vastuseks:

«Kus ma siis ikka pidin olema?»
«Sooh, kas see on vastus minu küsimusele,» ütles 

ema. Ta läks jälle tigedaks ja närviliseks ja ta käsi 
tegi liigutuse poisi juuste suunas.

«Jäta,» segas vana Prooses vahele. «Poeg sul naise
võtmise tuhinas ja sina tirid juustest.»

Ema Prooses laskis üllatusest käed langeda, vaatas 
mõistmatult pojale ja mehele otsa ning ütles karmilt:

«Jäta oma rumalused, Mihkel! Kas sa ükski minut 
enam tõsine ei või olla.»

Prooses muigas endamisi, Vidrik näris närviliselt 
sõrmenukki, taipas äkki, et isa võib seda jälle pilkeks 
kasutada, ja pistis käe tasku. Ta heitles viivu enesega, 
vaatas valusa pilguga ringi ja ütles siis tasa, vaevalt 
kuuldavalt:

«Jah, ema, ma abiellun.»
Ema Proosese nägu muutus punaseks, lõug hakkas 

värisema ja ta kilkas:
«Ah niisuguseid tempe sa tegidki kõik aeg meie selja

taga, sina, sina . . . häbematu! Noh, aga nüüd oled sa 
kodus ja seda ma, sinu ema, sulle ütlen — sa ei astu 
siit majast enam sammugi ilma minu loata välja!»

«Ei saa, ema, ma ei saa,» murdis poeg käsi. «Ma ei 
või. Ma pean ...»

Ent ema pööras Vidrikule selja.
«Kust sa ta kätte said?» küsis ta vanamehelt.
Isa Prooses hakkas jutustama.
Ema ei mõtelnud pikalt. Ta pöördus Vidriku poole ja 

küsis:
«Kes see lipakas on?»
Vidriku. nägu muutus tuhakarvaliseks. Ta hingel

das valusalt, astus sammu ema poole ja ütles peaaegu 
ähvardavalt:
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«Ema, sa ei tohi niiviisi! See on korralik tüdruk.»
Ema ei pööranud talle mingit tähelepanu. Ta pöör

dus isa poole ja jätkas pärimist:
«Mis urgas see oli?»
Vana Prooses kehitas õlgu ja vaatas poisile otsa. Tal 

hakkas poisist kahju ning ta sõnas:
«Tule siia, istu. Jutusta meile, kuidas sa kõigepealt 

kooli jätsid ja kuidas sa selle tüdrukuga niikaugele 
said, et tema juurde läksid. Seda on meil kui su vane
matel vist õigus teada. Mis sa arvad?»

Vidrik istus. Vaatas kartlikult emale', siis isale. Selle 
ilme näis talle nagu julgust andvat ning pikkamisi, 
poolkogelemisi pääses ta suust jutustus. Ta kõneles 
sellest, kuidas ta hakatuses koolist poppi teinud, hiljem 
teatanud, et enam ei tulegi, ja tööleminemise peale 
mõelnud ning selle tüdrukuga tutvunud ja lõpuks tal 
lilli aidanud teha. .

«Kuhu sa kooliraha panid?» küsis ema Prooses.
Piinav valuvirvendus jooksis üle poisi näo.
«Raiskasin ära.»
«Ütle parem, et andsid tüdrukule.»
Poiss kargas püsti.
«See ei ole õigus. Ta ei ole niisugune. Tõesti ma rais

kasin selle enne ära, kui õppisin teda tundma.»
«Hea küll nüüd,» segas isa Prooses. «Sa oled niisugu

seid toredaid tempe teinud, ütle, kas sa selle peale ka 
mõtlesid, mis meie ütleme, kui teada saame.»

«Mõtlesin küll,» vastas poiss löödult.
Isa Prooses ohkas. Ta vaatas poega hulk aega vaiki

des ja ütles siis tasa:
«Vidrik, sa vist ei saa praegugi aru, mis sa oled ene

sele teinud. Oma elu nahka pannud. — Kas sa siis ei 
jaksanud need mõned kuud vastu panna! Sa oled ju 
kaua koolis käinud, mõneski klassis paar aastat istu
nud. Veel mõned kuud, mis need selle kõrval oleksid 
olnud.»

«Ma ei oleks suutnud kevadeks lõpetada,» ütles Vid
rik ja läks näost üleni punaseks.

Isa vaatas talle pahaselt otsa:
«Sa võtsid ju tunde.»
Ema Prooses segas vahele:
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«Küll sa näed, ta pole tunde ka võtnud. Eks ole? Sa 
ei võtnud tunde?»

«Hakatuses võtsin, pärast...»
«Oh, oh, oh!» pomises isa Prooses.
Proua Prooses hüüdis:
«Ta peab selle tagasi tegema. Ma ei jäta seda nii. Ta 

peab lõpetama, ükskõik kuidas.»
«Hea nüüd küll, olgu sellega kuidas on. Aga veel üks 

asi. Nimelt see tüdruk. Sellega sa pead lõpu tegema.»
Vidrik kargas püsti.
«Ma ei saa isa, ma tõesti ei saa.»
Nüüd muutus isa karmiks.
«Sa teed lõpu, ja kui seda ei tee sina, siis teen mina. 

Pea seda meeles. Ühe asja ma sulle unustasin, kuigi see 
on mulle valus. Ja emale. Nimelt kooli. Sa tuled vabri
kusse. Aga tüdruku, tüdruku pärast ei anna ma järele. 
Mõistsid?» .

Ja nüüd oli jälle Vidrik see, kes hüüdis:
«Ma ei saa, ma ei saa! Ma...»
«Ma tean, sa tahad öelda, et armastad teda, aga teil 

on aega oodata.»
Ent poolsegane ja kurnatud Vidrik hüüdis mõtte

tult, nagu lootes sellega olukorda muuta:
«Aga tema armastab ka mind!»
Ema Prooses naeris tigedalt.
«Miks ta ei peaks armastama meistri poega. Puupal- 

jas lilletegija — kes teab mis minevikuga. Ja nüüd — 
niisugune tore suutäis, mis päästab ta põhjast.»

Ka Prooses lausus rahulikult:
«Ei, Vidrik, mis öeldud, see jääb. Sa tead mind, ja 

on parem, kui jääb nii, nagu mina ütlesin.»
Nüüd tegi suur, peaaegu kahekümneaastane poiss 

seda, mida talt keegi ei oodanud. Ta hakkas nutma. 
Ja läbi nutu paiskas ta vanematele näkku ühe lause — 
lause, mis mõjus neile nagu välgulöök. Nad tardusid, 
nad vaatasid teineteisele otsa, nad mõlemad olid ehmu
nud ja hirmunud. Siis oli see jälle Prooses, kes tuli 
poisi juurde, hakkas ta õlgadest kinni ja sõnas:

«Vidrik, mine nüüd magama. Küll me saame selle 
asjaga hakkama.» Ja ta talutas poisi teise tuppa, pani 
diivanile ja oli seal seni, kuni poiss uinus.
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«Mis nüüd?» ütles ema Prooses murelikult. «Ma 
lähen sinna.»

Prooses keelas teda käega. Ei, selle käigu võtab ta 
ise ette. Naist ta sinna ei luba. See vaid rikuks oma 
ägeduse ja pojaarmastusega. Ta tahab ise kõnelda ja 
tulgu sellest siis mis tuleb.

Ning ta nõudis naiselt süüa ja läks kuidagi väsinult, 
aga sirgelt söögituppa lõunale.

6
Selle minemisega oli tegemist. Ema Prooses keerles 

mehe ümber nagu tige herilane. Seletas, ohkas, vaatas 
tigedal ilmel poissi, siunas teda ja tuli jälle meest õpe
tama, kuidas see peab rääkima ja mis tegema. Jooksis 
siis ühest toas teise, tuli mehe juurde tagasi ja ütles:

«Ehk oleks parem, kui mina läheksin ... Sa ehk.. .» 
ja hakkas jälle oma õpetustega otsast peale.

Vanal Proosesel jätkus rahu. Ta riietus pikkamisi ja 
mõtlikult. Naise õpetustele ei pööranud ta mingit 
tähelepanu. Vaatas selle asemel poissi. Kuidagi valus 
oli näha teda nii armetuna ja viletsana. Et tal ka endal 
aru ei ole ja kõik nii rumalasti teeb! Nagu ei ootaks 
ees terve elu. Nagu ajaks teda taga mingi hävitav tuli, 
mis põletab. See asjatu tormamine — milline lollus! Aga 
mine tee talle selgeks — asjata. Noor ja lihtsameelne.

Oli siiski nii rumal minna tüdruku juurde, küsida, 
pärida ja ... Et andke poiss vabaks ... et abielust ei 
tule midagi. Miks? Poeg on kõrgemast seisusest. Naeru
väärne! Lihtsalt lurjus ja tõbras, vaat mis! Ning kere 
peale kuluks talle, aga mitte naist.

Prooses istus vagunis. Tuul uhkas avatud aknast, 
aga see oli soe, mahe ja paitav. Nähtavasti haudus ilm 
uut piksevihma, sellest see lämm.

Ja tüdruk, mis tüdruk see on? Vahest on naisel õigus? 
On niisuguseid tarku ja kavalaid, kes mõistavad noori 
poisse oma külge mässida. Eriti, kui nad on midagi — 
või veel parem, kui nende vanemad on midagi. Ega 
lase lahti. Ning panevad sageli meeste elu nahka, ise 
aga pääsevad. Sest nad on nii sitked, kavalad ja varus
tatud alatusega, et jäävad alati vee peale. Vidrik ei 
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jääks vee peale, ta vajuks põhja. Seda Prooses teadis. 
Ah seda poissi, et kukkus välja niisugune äbarik! Ko
gult nagu mees, aga sisemuselt nagu naine — hinge
line, nagu ütlesid tüdrukud. Küllap see hing talle elus 
veel päevi valmistab. Siis kui neid, isa ja ema, enam 
ei ole.

Rong saabus. Ta ronis välja. Seisatas ja hingas täiest 
rinnast. Tõsi, siin oli kuidagi kergem ja mõnusam kui 
seal all linnas madalas soos. Peaks isegi siia elama 
tuleku peale mõtlema. Kopsud on väsinud, vabrik on 
need ära tapnud. See mets ja õhk oleks neile kosutu
seks. Aga kaugel.

Oli tõesti palav. Täiesti leitsak. Prooses lõi pintsaku- 
hõlmad lahti, tuul sasis mõnusalt higist keha. Ja siis 
ta peatus. Oli see õige tee? Vist küll. Näe jah, siin on 
see väike suvila ja aias auto. Ning autos röögib raadio 
nagu eilegi. Ning verandal turnivad trikoodes tüdrukud 
ja poisid.

Ta seisatas värava ees. Mõtles, otsis nagu sõnu; oli 
küll eluaeg käsutanud alluvaid töölisi, naisi ja mehi, 
aga see ülesanne oli kuidagi veider. Siin ei saanud 
käsutamisega midagi teha. See nõudis ettevaatust ja 
takti. Kes teab, mis elukas see tüdruk on!

Pea kohal nagises. Ta tõstis pilgu. Kaks oravat len
dasid mööda puid. Saledad, peened, toredate sabadega, 
kihutasid nad mööda oksi teineteisele järele. Ning olid 
julged. Ronisid oksa viimase, väga nõrga ladvani — 
vaat, vaat, et nüüd kukub, aga ei — viskas äkki nagu 
vedrust teise puu oksale ja kadus. Ning ainult kuiva
nud puru ja raokesi varises alla.

Kaua sa nii tukud, mõtles Prooses äkki. Kardad ja 
viivitad. Narrus! Ta avas värava. Kedagi ei tulnud ja 
nii oligi parem. Nüüd see võõrus ja siis uks. Ta kopu
tas. Keegi ei vastanud. Surus käe lingile — uks vajus 
lahti. Ja kohe oli ta vastakuti tüdrukuga, kes istus laua 
juures lillede keskel. Ning oli vist olnud nii mõttes, 
et polnud kuulnud ta koputust. Seisis nüüd Proosese 
ees ehmununa ja värisevana.

«Ehmatasite,» ütles Prooses naeratades. «Ma küll 
koputasin.»

Ja äkki ei mõistnud ise, miks süda nii ägedalt peksma. 
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hakkas. Nagu oleks noor ja läheks kosja ning kardaks 
korvi. Pagan võtaks! Ta vaatas nõutult ringi. Müts oli 
käes. Raske oli kusagilt alata. Mitte ei tulnud õiget 
lauset. Tüdruk ise leidis selle viimaks. Ulatas tooli ja 
ütles kõlatult:

«Istuge, olge head!» Ja vajus ise kohe toolile, ja 
sõrmed asusid lillede kallale. *

«Tulin ütlema, et Vidrik ei tule enam siia,» alustas 
Prooses.

«Jah,» tuli kõlatu vastus. Pea vajus madalamale töö 
kohale ja käed püüdsid kiiremini õisi siduda. Aga see 
ei läinud nii hästi, näpud takerdusid.

«See on hirmus paha lugu,» jätkas Prooses. «Poiss 
on teinud rumalusi. Te vist ei teagi, et ta katkestas 
õpingud ja ... ja ...» .

Ta ei mõistnud edasi. Kurat võtaks, mis oli tüdrukul 
sellega tegemist, mis ta praegu kõneles! Asja juurde! 
Aga asja juurde oli raske jõuda. Sõnad viisid eesmär
gist kaugemale. Ta oli päris kohkunud, kui kuulis end 
küsivat asju, mis siia ei kuulunud.

«Elate siin üksi?»
Noogutus.
«Kas ... kas teil vanemaid ei ole?»
Pearaputus.
«Täiesti üksi.»
«Ei. Vend.»
Ahah!
«Praegu aga sõjaväeteenistuses.»
«Ja elate sellest?» Ta näitas lilledele.
Uus noogutus. Vaikus. Kumbki ei saanud sõnagi 

edasi. Siis alustas Prooses jälle.
«Tulete välja?»
Nüüd tüdruk enam ei vastanud. Proosesele tundus, 

nagu oleks naeruvine üle madalale vajunud näo jooks
nud. Tüdruk õiendas seejuures midagi käega, tõstis 
siis pilgu ja ütles Proosesele otse silma vaadates:

«Peab tulema.»
Prooses köhatas. Milline rumal küsimus tema poolt. 

Muidugi peab tulema. Ega’s teisiti saa. Ta oli nüüd 
jälle niisama kaugel siiatuleku põhjusest, kui värava 
taga. Nii raske oli selle lapsega.
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«Kas Vidrik aitas teid teha?» küsis ta siis jälle.
«Jah.»
Prooses alustas pikkamisi.
«Te olete noored, saate sellest varsti üle. Eks ole!» 
Mingit vastust. Pea vajus jälle sügavamale. Nüüd ei 

saadud enam varjata, et põski mööda midagi jooksis. 
Tüdruk unustas enese, kargas püsti ja läks tagatuppa. 
Prooses tuli talle järele. Tüdruk seisis näoga nurga 
poole, aga Prooses nägi siiski midagi ta keha juures, 
mis pani ta võpatama. Poisil oli õigus!

«Kas armastate Vidrikut?»
Jälle mingit vastust. Ainult paar kluksatust. Proo

ses astus tüdrukule üsna ligi ja küsis äkki uuesti:
«Kas . . . kas see . ..?»
Nüüd läks täiesti nutuks. Ja ilma et Prooses seda 

oleks tahtnud, hakkas ta käsi silitama tüdruku pead. 
Vaesed noored! Mõlemad! Vidrik ja see tüdruk siin. Oli 
siis tema nende üle kohtumõistja? Pidi siis tema selle 
tüdruku arsti juurde saatma, et ta võib-olla igaveseks 
rikuks oma tervise, nooruse ja rõõmu? Ah seda neetud 
elu! Ta oli täiesti ummikus.

Keegi kolistas eestoas. Prooses vaatas kardina vahelt: 
Vidrik! Poiss oli talle järele tulnud. Nähes isa, jäi ta 
kartlikult seisma, aga kui see talle midagi ei ütelnud, 
tuli ta nende juurde. Ja vaatamata, et isa oli seal, haa
ras ta tüdruku käest. Ning seda hoiti kramplikult.

Prooses silmitses neid hetke. Siis võttis ta mütsi ja 
astus välja. Süda valutas hirmsasti. Ta tundis, et oli 
teinud rumalasti, jättes nad sinna. Ta oli neid lahutama 
tulnud, ja nüüd... Ah, sinna ei olnud midagi parata. 
Kui see juba nii on läinud, siis mingu. Ju see oli vist 
elu seadus või saatus.

Kui ta vaguniakna juures seisis ja möödalendava 
metsa poole vaatas, tundus talle, nagu oleksid tas ene
ses kokku varisenud kõik lootused, kõik soovid ja igat
sused. Oli nagu lõpp kõigel, mida ta seni ikka veel kui
dagi oli hellitanud, millelt aga võeti kõik toit ja mahlad 
ja mis nüüd ümber kukkus nagu kuivanud ja pehki
nud puu.
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Võidupäev

1

Tiit Hoorep tõstis pea, heitis pilgu ringi, sülitas, tahtis 
hakata uuesti viilima, ent samal hetkel lõpetas katel- 
sepp Paukas töö. Äkilise liigutusega viskas ta haamri 
nurka, istus alasile ja silmitses vihaselt töölisi. Nagu 
haaratud tema eeskujust, jätsid kõik töölised pikka
misi töö seisma. Nende mustad tahmased käed kobasid 
riietes, tirisid sealt välja paberossid, süütasid, tõmba
sid kõvad hallid ning puhkesid siis närviliselt vanduma.

«Kakskümmend protsenti!» hüüdis keegi pilkavalt. 
«Vaat, mida nad julgesid! Saatanad!»

Keegi läks äkki transmissiooni elektrilüliti juurde, 
lülitas välja elektrivoolu ning tõmbus nagu tehtud tem
bust ehmudes küüru, vaatas nõutult ringi, nägi viha
seid suitsetavaid kaaslasi ja sirutas käe, et suruda 
lüliti uuesti sisse.

«Jäta!» karjus talle äkki katelsepp Paukas. «Kura
dile kõik! Ei hakka me nende pennide eest tööle. Ei 
hakka!»

Nagu oleks suur mesilastaru äkki peret heitnud, täi
tus töökoda elava kõnelemise ja hüüete suminaga.

«Ei hakka, tõesti ei hakka!» •
«Ennem juba kärvata, kui...»
«Streik lahti lüüa, muud midagi.»
«Tuleb nendega veel kõnelda.»
Ja nagu seisaks nende saatus Hoorepi käes, vaatasid 

kõik äkki tema poole ja astusid siis rõkkava häälte- 
sumina saatel ta juurde, jäid ringina ta ümber seisma 
ja ootama.

Hoorep mängis viivu viiliga, nagu ei puutuks see asi
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temasse, tõstis siis pilgu, uuris igaüht raske, läbitun
giva vaatega, naeratas endamisi ja küsis:

«Noh, mis head räägite?»
«Tead ise, mispärast tulime. Mine, kõnele! Ütle, et 

kui võetakse palka maha, ei hakka keegi tööle. Mitte 
keegi!»

Hoorep tõstis oma naervad silmad Paukaselt — suu
nurkades värisesid tal seejuures õhukesed karvaude- 
med —, mängis viiliga nagu osav taskukunstnik ja 
ütles korraga tõsiselt:

«Oled selles nii kindel?»
Paukas vaikis, leidmata kohe vastust. Ta pilk jook

sis nõgistel kaaslastel. Nende näod olid tõsised ja sün
ged. Ent Paukase vaate all nende nägu selgines, hirm 
ja kartus kadus kuhugi kaugele. Hetk hiljem hakkas 
must mesilastaru uuesti sumisema.

«Muidugi kindel.»
«Kelleks sa meid pead?»
«Streigimurdjaid meist ei tule, seda võid ■ uskuda.»
Paukas mõmises selle peale lahkemalt, vaatas Hoo- 

repile ja läks uuesti vihaseks.
«No mine, ära lase ennast paluda. Tead ise, kellelgi 

ei ole niisugust suuvärki nagu sul. Advokaat!» ütles 
ta poolnaljatades, poolvihaselt. «Et kurat sind võtaks!»

«Mis ma pean rääkima?» ütles Hoorep korraga tõsi
selt ja ajas oma kaela sirgu. «Missugused juhtnöörid 
te mulle annate? Kuidas ma siis nendeta?»

Rahutu ümin jooksis läbi töökoja. Näis, nagu oleks 
kõiki töölisi haaranud kannatamatus.

Paukas vaatles tõsiselt Hoorepit.
«Sa ära naljata. Mine ja kõnele! Mida? Aga just seda, 

mida ise mõtled. Või arvad, et sinult ei võeta kaht- 
kümmend protsenti palgast maha? Võib-olla!»

«Ütle, et hakkame streikima,» sõnas lukksepp Tohver.
«Kes kõneleb streigist, kes kõneleb mässust!» kajas 

korraga peenike ja tige hääl. Ja seda häält kuuldes 
võpatasid töölised. Ring, mis oli koondunud Hoorepi 
ümber, läks laiali. Selle keskele ilmus paks, tüse, laia
õlgne, punetava näoga härra Mayer, käitiseomanik ise.

«Miks te tööd ei tee?» küsis ta vihast lõõtsutades. Ta 
tigedad rohelised silmad jooksid ühelt tööliselt teisele.
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Keegi ei vastanud. Üks vaatas ühele, teine teisele, 
oodates, et mõni avab suu ja kõneleb. Viimaks peatus 
härra Mayeri pilk Paukasel. See sasis mustade kätega 
higiseid juukseid, heitis pilgu töölistele, siis Mayerile 
ja lõpuks Hoorepile. Ent just siis lahkus Hoorep jõulise 
pöördega kruustangide juurest, pani käed tasku, astus 
härra Mayeri ette, vaatas talle oma laia ümmarguse ja 
muigel näoga otsa ning ütles tasa ja vaikselt:

«Esitatud tasutingimuste juures ei soovi me enam 
tööd teha. Me ei saa teha — seepärast pidasime nõu ja 
otsustasime alustada streiki.»

«Streiki!» hüüdis härra Mayer pilkavalt ning ta käsi 
mängis närviliselt kõhul rippuva uuriketiga. «Seda 
võib, seda võib, mul ei ole selle vastu midagi. Tööd on 
vähe ja ma võin käitise sulgeda. Ainult teie pärast taht
sin edasi töötada. Teie seas on palju perekonnainimesi. 
Neist on mul kahju. Ent töötada saab käitis ainult siis, 
kui avaneb võimalus palkasid alandada. Sellest peate 
aru saama ja ma usun,» ta heitis uuriva pilgu töölistele, 
«et teie ka mind mõistate ning oma sammu üle järele 
mõtlete.»

Ta lõpetas jutu, heitis põlgliku pilgu ümbritsevatele 
töölistele, võttis taskust sigari, hammustas vihaselt 
otsa ära, järas seda hulk aega, süütas, tegi paar süga
vat tõmmet ja keeras siis minekule. Ent jõudnud töö
koja ukseni, pöördus ta ringi ja ütles: «Pidage seda 
meeles: kes nüüd streikima hakkab, seda ma enam ku
nagi käitisesse tööle ei võta. Küllalt olen teiega män
ginud.»

Ta väljus ja virutas ukse paukudes kinni.
Hetk valitses poolpimedas töökojas vaikus. Siis süli

tas keegi, teine võttis närviliste kätega paberossi- 
karbi, pistis paberossi suhu, ent viskas selle kohe van
dudes põrandale, kolmas, ja see oli lukksepp Tohver, 
haaras äkkvihas töölaualt vasekamaka ja virutas selle 
hooga vastu ust. Raksatus, mis sellele järgnes, avas kor
raga kõikide suud.

«Siga!»
«Küll aga ütles!»
«Varas, on enese täis söönud ja nüüd ähvardab. Et 

teda kurat võtaks!»
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Selles vihamöllus jäid ainult Paukas ja Hoorep rahu
likuks. Nad vaatasid teineteisele vaikides otsa ja siis 
läks Hoorep sõna lausumata kapi juurde, viskas mustad 
riided kapinurka ja ulatas enesele naela otsast palitu.

«Kuhu sa lähed?» küsis märatsev Tohver ja jäi ke
set ruumi seisma.

«Koju,» vastas Hoorep rahulikult. «Tuleb hakata uut 
kohta otsima.» -

«Tähendab streik,» ütles Tohver ja vaatas talle ahne 
pilguga otsa. «Kui nii, siis tulen mina sinuga kaasa. Ja 
teie. . .» Ta pööras pilgu kaaslaste poole.

«Mis meiegi.»
Pikkamisi hakkasid kõik riietuma. Mõnegi süda väri

ses rahutusest ja murest. Naine, lapsed — mis ütlevad 
need? Kuidas nendega hakkama saada? Tuleb nuttu ja 
ahastamist. Tuleb võib-olla. .. nälg.

«Nälg tuleb ikkagi,» ütles Paukas oma kaaslasele, 
nagu lugedes ta mõtteid. «Kas nii või teisiti — ikka 
üks ots.»

Pikkamisi tühjenes töökoda, üksteise järel väljusid 
sünged töölisnäod kiviste müüride vahelt. Ning hetk 
hiljem mattus suur töökoda pimedusse ja vaikusse.

Streik oli alanud.

2

Kui Hoorep viimasena tehase hoovist lahkus, kuulis 
ta end hüütavat. Ta seisatas, oodates hüüde kordumist, 
ent seda ei järgnenud. Selle asemel kuulis ta kellegi 
kiireid samme ja lõõtsutavat hingamist. Kui ta ümber 
pöördus, nägi ta käitise jooksupoiss! enda ees seisvat.

«Hoorep,» ütles see hingeldades. «Härra Mayer soo
vib teiega kõnelda.» .

Hoorep üllatus.
«Minuga! ? »
«Teiega jah. Ta palus teid kohe üles tulla. Olevat 

väga tähtis asi.»
«Nii.» Hoorep heitis uudishimuliku pilgu poisile, ent 

nähes selle näol samasugust imestust ja nõutust, keeras 
ta ringi ja sammus kontori poole. Hetk hiljem seisis ta 
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direktori kabinetis. See silmitses teda hulk aega vaiki
des, nagu püüdes oma roheliste läbitungivate silma
dega Hoorepi hinge tungida. Ent nähes, et mees ei 
kaota ta pilgu ees oma rahu, sõnas ta:

«Istuge!»
Hoorep istus. Härra mängis viivu paberilõikamis- 

noaga, vaatas siis enda ees lebavatele paberitele, tõs
tis pilgu ja ütles:

«Otsustasite siiski streikida.»
«Jah,» vastas Hoorep rahulikult.
«Kas te teate, mis on selle tagajärg?»
Hoorep kehitas õlgu. ■
«Tuleb otsida uut tööd.»
«Seda ka. Aga veel midagi.» Ja härra Mayer astus 

täies suuruses oma kirjutuslaua tagant välja.
«Kas te teate, et töö, mille te praegu katkestasite, 

on riiklik tellimus ja et selle juures on streik lubamatu 
nähe, et see on isegi seadusevastane ja karistatav?»

Hoorep naeratas. Ta lai nägu "tõmbus kurdudesse, 
silmadesse ilmus mingi pilkav helk, karvad suunurka
des värisesid, nina hakkas tugevamini nohisema.

«Idioot!» mõtles ta rahulikult. «Kas ta peab mind 
tõesti nii lolliks või näen ma niisugune välja, keda 
hirmutamisega põlvili surutakse? Proovime!» Ning ta 
tõusis püsti, võttis oma mütsi kätte ja vastas:

«Imelik, et tellimine sellest hetkest, mil te meie pal
kasid 20 protsendi võrra alandasite, riiklikuks muutus. 
Mina ja minu kaastöölised ei suuda seda uskuda, selle
pärast ma arvan, et meil on asjatu kõnelda tellimuse 
iseloomust, parem juba palgast.»

Härra Mayeri nägu läks punaseks. Ja kaotades äkki 
tasakaalu, kummardus ta ettepoole ja küsis korraga 
kähisedes:

«Kas te olete kommunist?»
Hoorep jäi selle küsimuse juures rahulikuks. Ta nae

ratus venis nüüd korraga laiemale. Tundus, nagu olek
sid isegi kõrvad sellest osa võtnud. Need tegid imelikke 
liigutusi, värisesid, surusid end nagu kartuses vastu 
pead ning vajusid sealt jälle normaalseisundisse tagasi.

«Kas härra direktorile meeldiks see?» küsis ta pik
kamisi.
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«See on minu asi. Ma sooviksin aga teilt, et mu töö
lised homme hommikul kohal oleksid ja oma tööd jät
kaksid. Kui seda ei sünni, siis ...»

Ta jättis lause lõpetamata.
Hoorep pööras näo järsult direktori poole.
«Siis . ..» küsis ta rahuga.
«Seda me näeme,» vastas härra Mayer. «Minu pea

mine soov on, et käitis homme jälle töötaks. Ja vastu
tuse panen ma selle eest teie peale, kuna mul on põh
just arvata, et teie nende rahutuste tekitaja olete, mis 
mu käitises viimasel ajal on aset leidnud. See on kõik.*

Ta keeras ümber, läks akna juurde ja hakkas sealt 
välja vaatama.

Audients oli lõppenud.

3

Streik kestis. Hoorep käis iga päev tööliste juures, 
rahustas, muretses abi, julgustas ning tuli õhtuti väsi
nult ja roidunult koju. Söönud kasinat toitu, mis ema 
talle lauale pani, istus voodile ja hakkas lugema. Ema 
koristas murelikult laua, vaatas üksisilmi pojale ja 
küsis siis kaheldes:

«Kaotate jälle?»
«Vististi,» vastas Hoorep nägu tõstmata. Ema ohkas. 
«Siis oleks parem, kui te seda ei oleks ette võtnud.» 
Hoorep tõstis pea.
«Sa hakkad jälle vana lauluga peale. Jäta.»
Ning ta häälde ilmus võõras, terasene noot.
Ema nagu ei pannud seda tähelegi. Ta pühkis räti

kuga vesiseid silmi ja jätkas:
«Kui sellest ometi ka ükskord kasu oleks!»
Hoorep naeratas korraga kuidagi tigedalt. «Sellest 

on alati kasu.»
«Nurjunud streigist?»
«Just.»
Ema raputas pead. Ta ei mõistnud poega. Ta oli näi

nud lüüasaamist lüüasaamise peale, häda, viletsust ja 
nuttu. Ta oli kaotanud usu, et need, kes praegu mär
gades keldrites pidid hallitama, võiksid kord tõusta, 
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saada nii tugevaks, et nende hääl midagi maksaks. Pikk 
elu, mis oli ta eest möödunud, oli õpetanud teda hin
dama elu kui musta ja lohutamatut saatust. Ta usk, 
mis kunagi oli olnud nii tugev, oli löönud lõpuks kõi
kuma.

«Keegi käis sind otsimas,» ütles ta viimaks rõhutult. 
Hoorep üllatus.
«Kes?»
«Ei tea,» ütles ema apaatselt. «Võib-olla keegi strei

ki j aist.»
«Nime ei ütelnud?»
«Ei.»
Samal hetkel koputati. Hoorep tõusis laua taga 

püsti. Ta pani raamatu ära ja jäi pingutatult ootama. 
Ema läks ukse juurde ja avas selle. Midagi küsimata 
lükkasid kaks meest ta eemale ja astusid tuppa.

«Aa!» ütles üks neist, nähes Hoorepit. «Olete viimaks 
kodus. Oleme teid kogu päeva otsinud.»

«Millega võin teid teenida?»
«Väga vähesega. Palun teid meiega kaasa tulla.»
«Mis puhul saab mulle osaks see au, kui küsida 

tohib?»
«Küll te ise teate. Nüüd aga kähku.»
«Loodetavasti esitate mulle ametitunnistused.»
«Olge head!» Mees ulatas tunnistuse.
Hoorep naeratas. Ta tundis neid mehi. Oli olnud nen

dega tegemist. Ent polnud põhjust nendega kaasa 
minna tutvuse pärast. Kord oli kord!

«Kas ma võin palitu selga panna?»
«Olge head, kuigi sellest suurt tähtsust ei ole. Auto 

ootab meid ukse all.»
«Hüva,» ütles Hoorep.
Naeratus, mis alati ta näol asus, ei lahkunud ka 

nüüd. See muutus ainult kuidagi pilkavaks ja külmaks 
nagu surnul.

Samal õhtul asuti ülekuulamisele.
«Kas te olete varem vanglas istunud?»
«Oien.»
«Kui palju?»
«Üks aasta.»
«Vähe, vähe. Rohkem oleks tarvis olnud, siis oleks 
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ehk mõjunud. Palju te nüüd soovite — aasta, kaks, 
kolm?»

«Sooviksin teada, mispärast mind siia toodi.»
«Küllap te ise teate. Aga nüüd ütelge, kelle korral

dusel te streike õhutate.»
«Kõhu korraldusel,» vastas Hoorep rahulikult.
«See pole õige vastus. Kui te soovite kergemat ka

ristust, kõnelge tõtt. Soovitame teile veel hea koha, 
elate ilusat elu. Niikuinii olete elus kurja vaeva näi
nud. Me teame, et ega te olegi ise süüdi, aga teil on 
halvad nõuandjad. Ütelge, kes need on ja me laseme 
teid kohe lahti.»

«Mul pole nõuandjaid peale kõhu.»
«Küll me selle selgeks teeme, ärge seda kartke. Kõ

neleme ainult teie enda huvides, ja kui te ei räägi, läheb 
halvasti.»

Hoorep vaikis.
Nad ründasid teda nagu terasest kindlust. Mispärast 

ta ässitavat töölisi streigile? Kes annab talle korral
dusi? Kas ta teab, et see võib talle halvasti lõppeda? 
Tehas pidavat täitma kiireid ja tähtajalisi riiklikke 
tellimusi.

Ta vastas, et tal ei ole sõpru ega nõuandjaid. Strei- 
kivat ta lihtsalt sellepärast, et kakskümmend protsenti 
palka maha võeti. Kõht kihutavat taga.

«Hea küll, me näeme, et te ei soovi tõtt rääkida. 
Seda halvem teile. Me lõpetame tänaseks. Mõtelge hom
seks hästi järele ja siis räägime edasi.»

Nad viisid Hoorepi kitsasse madalasse süngesse 
tuppa. Väike trellidega aken oli tolmune ja must. Seina 
ääres vedeles puust diivan. Hoorep viskas enese sinna 
pikali. Uni ründas teda vastupandamatu jõuga. Ent 
vaevalt sai ta oma silmad sulgeda, kui ta üles äratati 
ja uuesti ülekuulamisele viidi.

Nad alustasid jälle otsast. Neid oli nüüd rohkem. 
Kaks istusid laua taga, kolmas oli ta kõrval ja neljas 
kõndis kurjaennustavate sammudega ta selja taga. Nad 
ründasid teda ristküsimustega, ähvardasid, hirmuta
sid. Hoorep vastas neile tüdinult ja väsinult. Ent vaata
mata sellele oli ta valvel. Ta teadis, et nad tahtsid ta 
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füüsilist kesta magamatusega ruineerida. Väsinud keha 
pidi tapma kindla ja erksa vaimu.

Ent nad eksisid. Hoorep pidas vastu. Nad vaevasid 
teda kogu öö — tulemusteta. Hommikul avasid nad ta 
ees uksed ja ütlesid, et ta on vaba. Aga vaevalt sai ta 
oma kongist lahkuda, kui üks neist juurde kargas ja 
ütles:

«Lähme.»
«Kuhu?» küsis Hoorep.
«Vanglasse. Ega sa sealt enne viit aastat välja tule.»
Hoorep surus hambad kokku. Ta kannatas välja mehe 

uuristava ja nagu ajju tungiva vaate.
«Natuke palju lubatud,» ütles ta pilkavalt.
Nad viisid ta vanglasse. Ja siis see algas. Vanglast 

politseisse, politseist vanglasse. Ja lõpuks ei tehtud 
sedagi. Nad unustasid ta. Hoorep pidi tundma, et ta on 
neil kõvasti peos, et nad on elu ja surma isandad.

Pikkamisi venis aeg vanglas. Ta tundis end puuri 
suletud linnuna. Läbi trellide nägi ta sinist taevast, val
geid pilvi, kuulis mere kohinat ja kauguses kajavaid 
hääli. Vahel eksis päikesekiir ta kongi ning vahel 
kisendas kajakas kusagil läheduses. Siis kustus seegi.

Ta tammus rahutult edasi-tagasi. Mida teevad ta 
töökaaslased? Streigivad? Või on nad kõik juba tööl? Ei 
suutnud vastu pidada ja alistusid? Ning on nüüd juba 
unustanud tema!

Ent ta eksis. Ühel päeval tekkis vanglas vilgas elu. 
Kõik koridorid olid täis kisavaid hääli. Joosti, tormati, 
kõlistati võtmeid. Hoorep kargas narilt ja jooksis ukse 
juurde. Kuulatas. Ei, see ei tulnud siit. Ta pöördus ja 
läks akna juurde. Kas ta kõrvad petsid teda? Tuttav 
mehine võitluslaul kajas ta kõrvu. Ta pingutas oma 
kuulmist. Jah, see tuli väljast. Seal pidi midagi sün
dima. Kui nüüd oleks jõudu, murraks need trellid nagu 
pilpad.

Samas kuulis ta, kuidas keegi avas ukse. Vaht. See 
oli näost kollane. Võtmekimp värises ta käes.

«Minge, minge!» karjus ta anuvalt. «Nad purusta
vad kõik, nad murravad sisse. Minge!»

Hoorep tuli välja. Ta hõõrus oma silmi. Oli see unes 
või ilmsi? Ta ei suutnud seda uskuda.
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Punaste lippude meri õõtsus tuules, õhus mürisesid 
lennukid, päike paistis, ja mere, maa ning linna suits 
tungis talle ninna. Ta kuulis hurraa-hüüdeid ja Inter
natsionaali helisid; ta nägi voogavat rahvamerd ja 
rõõmsaid, hõiskavaid nägusid.

Keegi pani oma käe ta õlale. Ta pöördus ringi. 
Paukas!

Vana katelsepp surus ta oma kaisutusse, keegi tõstis 
ta üles ja mitmed käed loopisid ta õhku. Üks tüdruk 
tuli ta juurde ja surus talle pihku kimbu punaseid 
lilli.

Ja siis tuli ema. Nad vaatasid vaikides teineteise 
otsa. Ning kui nad käsikäes rongkäigus lehvivate lip
pude all kõndisid, teadsid nad mõlemad, et nende kan
natused pole olnud asjatud.
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Tõusu eel

i .

Siin oli olnud viljatu ja mahajäetud linnaäärne raba. 
Ent siis tulid ühel õhtul töölised oma naiste ja lastega 
kohale, vaatasid viletsat maad, vandusid ja sajatasid 
seda ning lõid lõpuks labidad sitkesse ja kangesse sööti. 
Nad ajasid vaod sisse, katsid söödi mullapankadega 
ning istutasid kõrgetele peenardele aedviljataimi ja 
panid maha kartuleid.

Vana raiskuläinud maa hakkas vastu. Talle ei meel
dinud naiste kisa, laste laul ja meeste hoogne töö. Ta 
kaitses oma vabadust metslase tigeda jonniga, ning 
vahel näis, et inimene ei saa tast jagu. Kolm aastat 
järgemööda tulid põuased suved, vesi lõppes kaevudes 
ja kraavides, vihma ei tulnud mitmel ajal. Aedvili kõr
bes peenardel, herned ei läinud kauna, liblikate vast
sed sõid kapsad ja kartulid jäid vagudes nii väikesteks, 
et väsinud inimesed ohkasid ja kaotasid naermisvõime. 
Nende näod muutusid süngeks ja murelikuks, ning 
õhtuti, tulles põldudelt, surusid nad hambad kokku, 
vaatasid jõuetu vihaga taevasse, kus ei olnud näha 
ühtegi vihmapilve, ja vandusid ning needsid loodust, 
mis neid narris, ja vabrikut, kus nad teenisid nii vähe, 
et sellest ei jätkunud elamiseks. Mõnedki nendest lõid 
käega, loobusid maast, ent teised tulid kohe asemele 
ja väetasid oma higiga sigimatut ja tänamatut mulda. 
Ka näis, nagu oleks maa just seda higi ja vaeva igat
senud. Pikkamisi hakkas ta muutuma, saagid suurenesid 
aasta-aastalt, maa vastupanu vähenes, nagu oleks ta 
juba küllalt imenud enesesse soolast vängehaisulist 
inimese vaeva järgi lõhnavat higi. Suved tulid ilusad, 
soojad ja vihmarikkad ning aedviljapõllud rohetasid 
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lopsakalt ja mahlakalt, ning näod, mis olid pargitud 
vabrikutolmu, õli ja määrdega, muutusid rahuliku
maks ja rõõmsamaks.

Ent siis tuli löök sealt, kust keegi ei oodanud.
Ühel õhtul ajas põldudevahelisele teele väike kahe

istmeline auto ja peatus Jüri Naaskli maatüki juures. 
Autos istuv «härra» vaatas hulk aega läbi akna aed- 
viljapõlde, kakles siis noore naisega, kes istus ta kõr
val, ja lõpetanud selle toimingu, astus punetavana ja 
ägedana autost välja. Jüri Naaskel, kes seisis sel het
kel talle kõige lähemal, nägi, et saabunud härra oli ko
gukas ja kaalukas isand. Ta pealagi oli paljas nagu 
piljardikuul, maol rippus jäme uurikett ning käes kandis 
ta jämedat, hõbedase peaga tammepuukeppi. Küsimata 
kelleltki luba, jalutas ta põiki üle põldude, tallates 
hoolimatult tööliste porgandipeenraid ja kõrvitsa- ning 
kurgilavasid. Viimaks jäi ta ühe peenra vahele seisma, 
heitis võiduka pilgu üle suure väljaku ja seal tööta
vate inimeste, ning nähes läheduses töötamas vanaldast, 
küürakat naist, hüüdis käskiva häälega:

«Hei, vanamoor, tule siia!»
Vanamooriks nimetatud naine tõstis korraks pea, 

vaatas härrale otsa ja asus süs jälle oma töö juurde, 
peenarde rohimisele.

Niisugune suhtumine ei meeldinud kõrgele külali
sele. Midagi vihase vandumise taolist pääses ta huu
lilt, ent kui ka see töötavale naisele ei mõjunud, tuli 
ta uuesti risti üle peenarde Jüri Naaskli juurde ja jäi 
teda tõsise ning vihase pilguga silmitsema.

«Kurdid olete või?» sõnas ta toore hoolimatusega 
ning suunas oma lõkendava näo mehe poole.

Jüri Naaskel tõstis näo, äigas käisega üle higise 
otsaesise, surus labida tugevamini mulda ja pöördus 
siis kõhuka isanda poole.

«Härra räägib minuga või?»
«Sinuga jah,» tuli äge vastus.
Jüri Naaskel sülitas, mingi õhtupäikeses lendav putu

kas oli talle suhu sattunud, nühkis aeglaselt kibelema 
hakkavat nina ja silmitses siis uudishimulikult sõja
kat isandat. Siis heitis ta omakorda pilgu töötava naise 
surmas, vaatas härrale ja sõnas pikkamisi:
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«Ei ole ilus, et härra meie peenraid tallab. Seni oleme 
olnud hädas koerte ja öiste hulgustega, nüüd tulevad 
ka suured härrad meie vaeste inimeste vaeva ja maad 
tallama.»

Vastus sellele Jüri Naaskli seletusele oli lühike 
ja äge:

«See ei ole teie maa.»
«Kullapai härra, seni oli ta tõesti meie,» sõnas Jüri 

Naaskel rahulikult. «Maksame ta eest oma linnaisanda
tele ränka renti, matame tänamatutesse peenardesse 
oma ihuvaeva ja oleme teda siiani omaks pidanud.»

Härra tahtis midagi vastata, ent samal hetkel avanes 
autouks. Noor lokkispäine, kõrge torukübaraga, puna
seks värvitud suuga ja eredavärvilises läikivas siidklei
dis daam sirutas oma võluva peakese autouksest välja. 
Ta heitis kannatamatu ja vihase pilgu paksule härrale 
ning kriiskas häälega, mis ta välimusega kuidagi kokku 
ei sobinud, vinguvalt:

«Tule juba! Kaua sa seal jahvatad?»
«Tulen, tulen,» hüüdis paks härra vastu ning näitas 

kepiga käskivalt uksele, et see kinni löödaks. Ent ärri
tatud daam ei mõtelnudki seda teha. Ta suust pääses 
valla pikk hädaldav halisemine, mis lõppes sajatavate 
sõnadega paksu härra aadressil.

Nüüd oli paksu isanda kannatusel lõpp. Ta keerutas 
oma jämedat malakat auto suunas, näitas rusikat ja 
sisistas läbi hammaste:

«Kas sa, kurat, pead lõuad! Sina vana...»
Ta lõpetas oma siunamise neljajalgse sarvedega 

looma nimetusega, vaatas maha kivi järele, ent nähes, 
et autouks viimaks kinni löödi, jättis selle, heitis veel 
kord salvava pilgu auto suunas ja pöördus siis Jüri 
Naaskli poole.

«Maa ei ole sinu oma, maa on minu,» ütles ta külma 
ja kalgi rahuga.

Mingi külm judin jooksis üle Jüri Naaskli turja. Ta 
süda hakkas äkki valutama ning sünge eelaimus ronis 
ta ajudesse. Ta vaatas kohkunud pilgul enda ees seis
vat isandat, kobas kätega pead, heitis pilgu lopsa
kalt kasvavatele viljadele ja pööras selle siis isanda 
poole.
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«Kuidas, kuidas...» pomises ta arusaamatult, «kui
das see maa siis teie oma on? Meie oleme ju ta . . . vilja
kandvaks teinud, ja .. .» Ta katkestas oma jutu, mõist
mata midagi öelda.

«Viljakandvaks,» pomises härra põlglikult, ent võttis 
siiski vaevaks väänata oma pead jämeda kaela otsas 
ja silmitseda lokkavat rohelist ümbrust. Nähtavasti ei 
avaldanud see talle mingit mõju: ta ajas käe vihaselt 
krae ja kaela vahele ning pomises:

«Viljakandvaks? Häh, kapsad ja porgandid, kaalikad 
ja peedid — mis vili see on! Rämps! Turult saate seda 
poolmuidu. See kõik tuleb siit kiires korras koristada,» 
lisas ta käskivalt.

«Sügisel?» päris Jüri Naaskel rahutult.
«Sügisel on hilja,» vastas paks isand. «Mees, pea 

meeles, et see on nüüd minu maa ja ma võin temaga 
teha, mis tahan. Ostsin selle laraka linna käest endale 
ja hakkan siia maju ehitama. Teie viljad kadugu siit 
paari päeva jooksul, muidu tallavad mu hobused ja 
vankrid ta sodiks!»

«Me ei saa ju praegu,» julges Jüri Naaskel tähen
dada, ent see ütlus valas uut õli tulle. Paks isand muu
tus nüüd üsna ägedaks, hakkas siunama alamrahvast 
sõnakuulmatuses, ja sellega lõpule jõudnud, lisas kate
gooriliselt:

«Olge rõõmsad, et ma seda teile üldse ütlema tulin. 
Oleksin võinud siin kõik maatasa teha, aga mul on 
kahju lihtsatest inimestest. Koristage kõik puhtaks, see 
on minu käsk. Ja andke see käsk edasi ka teistele minu 
maa peal töötavatele inimestele. Mina pole kohustatud 
neid kõiki hoiatama.»

Ta heitis veel kord tusase pilgu ümberringi laiuvale 
väljale, pistis sigareti suhu ja hakkas pikkamisi auto 
poole liikuma. Ent just sel hetkel, mil ta oma jala auto 
porilauale pani, ärkas Jüri Naaskel nagu unest. Nähes 
härrat autosse astumas, jooksis ta talle oma vanadel 
jalgadel lõõtsutades järele, jäi hingeldades kraavi 
äärele seisma ja küsis meeleheitega:

«Ma ei saa aru, kuidas sai linn teile maatükki müüa, 
kui meie ta rentinud oleme?»
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Härra tõstis oma jala, mille ta juba autosse oli pist
nud, uuesti tagasi, mingi lõbus ilme ilmus ta näole ja 
käega seletavat liigutust tehes vastas ta pilkavalt:

«Jah, kallis mees, seda ei tea mina ka.» Ning minnes 
Jüri Naaskli õnnetust ilmest üha rõõmsamaks, karjus 
ta autosse:

«Kuule, mauschen, tule vaata seda inimest! Ta ei 
tea, kuidas ostetakse maad.»

Lokkispealine tüdruk pistis oma pea välja, vaatas 
viivu õnnetut inimest, nägu naerul, ja kadus siis hea
tujuliselt autosse tagasi. Paks härra ronis talle järele, 
juht andis gaasi ja auto hakkas pikkamisi edasi vee
rema. Ent vaevalt oli auto paar rattatäit edasi jõudnud 
liikuda, kui autoaken alla kruviti, jäme pea sealt välja 
pisteti ning pilkav hääl hüüdis:

«Rahaga, pagana mees, rahaga ostetakse maad.»

2

Sel ööl ei saanud Jüri Naaskel und. Ta vähkres oma 
voodis küljelt küljele, põletas ühe paberossi teise järel, 
ent und, mida ta nii kangesti ootas, ei tulnud ega tul
nud. Rõhuv mahajäetus, karjuv ülekohus närisid hinge 
nagu rooste rauda. Mitte nii polnud nad kujutlenud 
oma vaeva ja töö saatust. Nad olid selle madala, vil
jatu heinamaa üles harinud teatud eesmärkidega. Nen
dele oli ülesharitud maa aiaks ja elamu asupaigaks 
lubatud. Nad pidid maa hinna tasuma pikaajalise järel
maksu näol; samuti pidid nad oma väikesed eluhooned 
omal jõul üles ehitama, kuigi see oleks olnud tappev 
ja meeleheitlik töö. Ent nüüd oli lubadus jäänud luba
duseks. Keegi võõras mees oli tulnud ja raha mängu 
pannud ning kihutas nad nüüd nagu koerad oma hoo
vist.

Ülekohus ja vägivald, vägivald ja ülekohus! mõtles 
Jüri Naaskel ja viha ta hinges hakkas end liigutama 
nagu tormile valmistuv meri. Kus oli nüüd õigus ja 
seadus? Kus oli halastus ja arm? — Seda polnud, 
vähemalt nendele, oma higist ja vaevast elavatele töö
listele. Nad olid nagu putukad tallata, tõugata ja 

201



naerda. Raha, raha — raha maksis kõik! Ja seda neil 
ei olnud. Tähendab — nad ei olnud siis üldse midagi, 
nad olid nullid.

Ta kustutas paberossi, sülitas ja vaatas kella. Selle 
osuti näitas hommikupoolset ööd. Mingi valgenev hä
marus hakkas aeglaselt ja õrnalt aknast sisse tungima. 
Kusagil avati uks ja kellegi sammud läksid uinuvast 
majast välja. Ta kuulatas nende kustuvat kaja ja kat
sus uinuda.

Kui ta ärkas, oli väljas juba valge. Hilissuvine päike 
paistis aknast sisse ja mängis oma paitavate kiirtega 
ta kortsulisel näol. Kuskil kahises priimus ning seal
samas oma kõrva juures kuulis ta inimeste hääli. Need 
olid ühtaegu võõrad ja tuttavad hääled. Nagu läbi 
udu mõistis ta, et oli neid kuskil varem kuulnud, kus
kil nende häälte omanikkudega kohtunud. Ja uudishimu 
sundis teda end voodis ringi pöörama.

«Aa, tõusid juba,» sõnas keegi. «Aja aga enesele kohe 
püksid jalga. Meil on sinuga rääkimist.»

Nüüd ta tundis toasolijaid. Need olid ta kaaslased 
nendelt väikestelt aialappidel!, kus nad õhtuti koos 
töötasid. Ja samas mõistis ta kohe kiiresti, et nad olid 
tulnud sama asja pärast, mis tedagi vaevas. Maa ja 
ülekohtu pärast.

Ta riietus kärmesti ja sundis võõraid istuma. Ning 
samal ajal kuulis ta kaaslasi sajatavat ja hädaldavat. 
Nad olid juba kõik teadlikud, mis oh sündinud. Nagu 
kulutuli oli see levinud ning nüüd olid nad koos, et 
ühiselt abi otsida.

«Sul tuleb minna seda asja meie kõikide nimel sel
gitama. See ei või olla õigus, mis see isand eile 
rääkis. Võib-olla oli ta joobnud ja kasutas meid ainult 
lõbustusvahendiks.»

Ent nad ei uskunud ise oma sõnu. Niisugused asjad 
olid alati usutavad, seda olid nad kogu eluaeg oma 
nahal tundnud. Vabanduse otsimine oli vaid ettekääne 
vaigistada endas elavat rahutust.

Nad istusid laua taha. Nende käsnalised ja krobelised 
käed liikusid rahutult, nagu peaksid käed aitama sõnu 
teha, mis nende suust nii visad olid tulema. Ja paistis, 
nagu oleks suude ja käte vahel valitsenud tõepoolest
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mingi salapärane side. Niipea kui rusikad hakkasid 
laual närviliselt tantsima, tulid ka sõnad suust. Katkes
tamatu, voolava joana. Ja need sõnad siunasid, sajata
sid ja ähvardasid: nad kurtsid, kaebasid ja leinasid, 
ning nendes kajas kõik see ahastus ja valu, ülekohus ja 
õiglusetus, mis sisemuses pulbitses.

Võttis aega, enne kui nad jõudsid kokkuleppele. Iga
ühel oli oma kava, igaühel oma soov, ja nende ühtlusta
mine võttis aega. Ent kui nad sellega lõpul olid, siis 
teadis Jüri Naaskel, mis tal teha tuleb. Tõsi, ta oli seda 
varemgi teadnud, ent nüüd oli tal võimalus kõnelda 
kõikide nimel. Selleks oli tal volitus. Ja selle hulga 
volitus pidi ka midagi kaaluma.

Ent ei kaalunud. Kui Jüri Naaskel järgmisel päeval 
ametiasutusse läks, võeti ta vastu selle külma üleoleku 
ja ükskõiksusega, mis tabab vaeseid, rahatuid ko
danikke.

«Ei saa midagi teha, mitte midagi ei saa teha,» lao
tas ametnik käsi. «Maa on müüdud tuntud ärimehele 
Peetrus Murelile, katsuge temaga kokkulepet saavu
tada. Ta peab küll ehitama ostetud platsile elamud, te 
teate ju isegi, korteripuudus meie linnas on suur, aga, 
aga...»

«Ja meie?» ütles Jüri Naaskel.
Kehitati õlgu.
«Teil polnud raha. Ja asutusel oli raha tarvis, ning 

härra Murelil oli seda meile anda, sellepärast...»
«Ja mis see isand selle maaga tegema hakkab?» küsis 

Naaskel.
«Ütlesin teile juba — maju hakkab ehitama.»
Naaskel seisis nagu müüri ees. Ametnik oli külm, 

sünge ja närviline. Tema juures ei saanud sammugi 
edasi. Ta vastused olid kõik nagu varem valmis mõel
dud. «Ei» ja «jaa» tulid ta suust vastumeelselt, nagu 
maksaks iga sõna raha.

Naaskel pöördus ringi. Ta oli otsustanud kõnelda 
ülemuse enesega. Ent kui ta lähenes ülemuse uksele, 
kargas ametnik üles. .

«Kuhu te lähete?»
Naaskel noogutas peaga ukse suunas.
«Asjata, täiesti asjata,» lausus ametnik. «Siin ei saa
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enam midagi muuta. Maa pole enam meie oma. Ka 
ülemus ei saa sinna midagi parata ja praegu ei ole tal 
ka aega.»

Ent Jüri Naaskel ei hoolinud mehe jutust. Ta kopu
tas. Seest, üsna ukse juurest kostis «jah». Naaskel 
surus lingile ja avas ukse.

Ta peaaegu põrkas kokku soliidse isandaga. See ajas 
enesele parajasti palitut selga ja silmitses sissetungijat 
pahase pilguga.

«Mis teil on?» küsis ta kannatamatult. «Mul on vähe 
aega.»

Jüri Naaskel kandis ette oma kaebuse.
«Jaa, jaa, jaa. Ma tean seda asja. See krunt seal on 

müüdud. Sinna rajatakse tänavad ja ehitatakse uus 
linnajagu. Olge head, pöörduge selles asjas härra Mureli 
poole.»

«Aga meie ju pidime selle saama. Meie maksame 
teile selle maa eest renti,» hüüdis Naaskel viimases 
meeleheites.

«Renti?!» imestas härra. Avas siis kohe ukse, hüüdis 
ametniku ja küsis:

«Kuidas see võib olla, et see isand maksab selle 
maa eest renti? See on ju minu teada müüdud. Kuidas 
te seda varem ei märganud? Nüüd peate selle tagasi 
maksma või...»

Ta vaatas ametnikule põrnitsedes otsa.
«Jah, vaadake,» seletas ametnik. «Töölised maksavad 

meile nende aedviljalappide pealt renti tagant järele. 
Ametlikku rendilepingut meil nendega ei ole, nii et...»

«Aa, nii on asjad,» sõnas ülemus. «Siis on kõik 
korras.» Ja pöördudes Naaskli poole, lausus ta: «Jah, 
kahjuks ei saa midagi parata. Kõik on seaduse järgi 
tehtud. Kahju küll teie aedviljadest, aga minul ei ole 
võimu asja teiseks teha.»

Ta surus kaabu pähe ja väljus.
Jüri Naaskel seisis hetke uimasena oma kohal. Ei 

olnud kirjalikku rendilepingut, selles seisis asi. Ja 
suulised lepingud siin peres ei maksnud. Kuigi oli 
lubatud, kuigi sellest oli kõneldud.

Ta heitis pilgu ringi. Kellelgi ei olnud enam tema 
jaoks aega. Ametnik küürutas paberite kohal, masina
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kirjutaja väledad näpud jooksid masinal, kuskil helises 
telefon, keegi seletas kõrvaltoas ägeda häälega seadus
test ja hiilgavas mundris käskjalg ruttas kartliku näoga 
kuhugi noomitust saama.

Ta seisis veel viivu, ta abitu pilk jooksis ühelt tei
sele, siis võttis ta oma mütsi, surus selle pähe ja tuli 
pikkamisi trepist alla.

3

Nad koristasid oma poolvalminud aedviljad paari 
päevaga ja hakkasid siis ootama ehitajaid ja planeeri
jaid. ' .

Ent päev veeres päeva järele, aga ühtki kivikoormat 
ega töölist ei ilmunud mahajäetud põldudele. Selle ase
mel said nad ühel sügispäeval teate, et ärimees härra 
Murel soovib nende kõikidega tähtsa asja pärast 
kõnelda.

«Meiega?!» imestasid nad.
«Teiega jah,» teatas käskjalg.
Nad murdsid oma pead nagu väikesed lapsed. Mis

pärast soovib härra Murel nendega kõnelda? Tahab 
ta äkki maa neile kasutamiseks tagasi anda? Ent selle 
mõtte heitsid nad kohe peast. Niisugust asja ei võinud 
juhtuda. See oli võimatu, seda nad teadsid.

Ent seekord nad eksisid. Ime oli tõesti sündimas. 
Härra tahtis nende maa tagasi anda. Ta oli sõbralikkus 
ise, kui nad ta juures kontoris istusid. Ta pakkus neile 
odavaid paberosse, kiitis nende tööd, sõimas ameti
asutusi ja tegi lõpuks ettepaneku: ostku nad maa tema 
käest ära.

Jüri Naaskel kargas püsti. Pabeross värises ta näp
pude vahel, kui ta üksisilmi rahulikult toolil lebavat 
härrat vahtis.

«Aga te pidite ju selle ise täis ehitama.»
«Pidin, aga loobusin sellest mõttest,» vastas härra 

Murel muretult. «Mul on palju tegemist, ei jõua igale 
poole. Seepärast soovin maast lahti saada.»

«Ja palju te soovite selle pealt teenida?» küsis äkki 
Jüri Naaskel.
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Härra Mureli nägu läks punaseks, ent ta kogus end 
kohe ja vastas kibemagusa muigega:

«Eks ma väikesed kasud pea ikka saama. Hulk vaeva 
nähtud ja rohkelt raha raisatud. Ja kui teie ei võta, 
eks siis leidu teisigi. Aga kuna te olete selle maa üles 
harinud, siis tahtsin teile anda eesõiguse, kui teil on 
raha.»

Ta lõpetas. Nad vaatasid üks ühele, teine teisele, 
nende pilgud eksisid üksteise silmadesse, härra lauale, 
krundi plaanidele; siis ohkas keegi ja küsis:

«Missugustel tingimustel me selle maa võiksime 
saada?»

Härra Murel muutus nüüd jutukaks. Ta hakkas kõ
nelema ilmadest, mis tänavu olevat vihmased, ja päi- 
keseplekkidest, mis neid vihmasid tekitavat, andis üle
vaate sõjarindest, siunas pangandust ja sajatas maa
ilmapoliitikat. Kui ta selle viimaks oli lõpetanud, luu
ras ta neid nagu hunt saaki, ta silmad püüdsid iga
üht läbi näha, aga kui see ei andnud tagajärgi, vaikis 
ta äkki, võttis nagu hoogu ja esitas siis tingimused.

«See on maa kolmekordne hind, mis te meilt nõuate,* 
ütles Jüri Naaskel. .

Murel kehitas õlgu.
«Mul oli maa ostmisega kulusid.»
Naaskel naeratas pilkavalt.
«Altkäemaksud? »
Nüüd kargas härra Murel üles. Ta karjus:
«Kuidas te julgete?»
Jüri Naaskel vastas külma rahuga:
«Julgen, sest tean, et teile teatati vastavast asutusest, 

et nüüd on sobiv aeg osta see maatükk, sest siia asuta
takse uus linnajagu.»

Härra Murel naeratas pilkavalt.
«Võib-olla, aga äri on äri. Ja nüüd on maa minu ja 

mina määran ! hinna. Kui teie mu tingimustega ei 
nõustu, siis nõustub teine ja teie ei näe seda maad 
iialgi. Mõtelge selle üle järele.»

Nad mõtlesid järele ja tulid välja. Nende pahklikud 
käed värisesid taskus. Nad mõistsid, et ettepanek, mille 
esitas ärimees Murel, oli köis nende kaela jaoks. Ja 
seda ei saanud nad vastu võtta.
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Siis läksid nad põllule. Oli hakanud sadama. Madalal 
lasuvate pilvede all piitsutas peenike vihm aedvilja- 
põldusid. Siin-seal lamasid suured kompostihunnikud 
nagu salapärased loomad; vaikselt jooksis vesi kraa
vides.

Nad korjasid oma viimased tööriistad, üksikud laua- 
otsad ja mahaunustatud viljapead. Panid need kärule 
ja tõukasid käru suurele teele. Tõmbasid siis hinge ja 
vaatasid tagasi.

«Mina harisin ta niisuguseks,» ütles Nigulas Kaarup 
ja ta hellitav pilk jooksis mööda uttu uppuvat raba. 
«Aga see on ikka nii: üks külvab, teine lõikab.»

Jüri Naaskel sülitas, võttis piibu taskust, süütas ja 
sõnas:

«Ei usu, et see nii jääb. Kord peab ka teine aeg 
tulema. Aeg, kus maad kasutab see, kes seda harib.»

Ja ütelnud need sõnad, surus ta käed käru pidemetele 
ning kadus pikkamisi kord-korralt suurenevasse sa- 
jusse. Ta ei teadnud, et tõde, mida sisaldasid ta sõnad, 
hõljus juba läheduses ning muutis otsustavalt Murelite 
ja Naasklite vahekordi.

[1940]



Pihtide vahel

i

«See oli siis viimane tund, enam ma ei tule,» lausus 
väike käharpäine tütarlaps Kai Pedakule, kui see ära- 
mineja ees ukse avas. «Mamma ütles, et ei ole enam 
raha ja et nüüd pean katsuma üksi toime saada. Ja kui 
ei saa, eks ma võta siis mõne üksiku tunni teie käest 
nende ainete kohta, mis mulle tumedaks on jäänud. 
Teie ju annate üksikuid tunde?»

Kai Pedakul oli nutt kurgus, ent ta noogutas lahkelt 
pead, koolitüdruk tegi kniksu ja Kai Pedak sulges ukse. 
Hetk hiljem tuikus ta keldrituppa, mille madalast, maa 
sees olevast aknast paistsid sisse trotuaaril ruttavate 
inimeste jalad ja leivavedamisvankri rattad.

Jõudnud oma väikese kirjutuslaua juurde, mis täitis 
ühtlasi söögilaua aset, istus Kai Pedak toolile ja haaras 
pea murelikult käte vahele.

Nüüd oli siis läinud ka see viimane, kes talle igal 
nädalal tundide eest need mõned kroonid oli toonud, 
mis aitasid tal suurendada seda kasinat sissetulekut, 
mida teenis ta ema, pesunaine Mari Pedak. Häda- ja 
näljapäevil olid needki üksikud kroonid nagu mingiks 
õnnistuseks olnud, mille tulekut ei mõistnud küllalda
selt seletada ja tänada. Ent nüüd oli ka sellega lõpp ja 
mis edasi tuli, seda ei mõistnud Kai Pedak mõelda.

Samal hetkel kuulis ta väljas õue peal hääli, mis 
kõnelesid heast pesukuivatamisilmast, tigedast koerast 
ja puudest, mis olevat niisked ja märjad. Siis sajatas 
keegi majaperemeest — puuhoovipidajat —, ning hetk 
hiljem, kui kõne lõppes, kuulis Kai Pedak, kuidas ema 
laskus õue pealt keldrisse, kuidas ta taples keldrikori- 
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doris kükitava kassiga, selle välja kihutas ja siis pik
kamisi lohiseval sammul toaukse poole ruttas.

Kai Pedak ohkas. Ta kartis neid väsinud, murest ja 
vaevast tuhmunud silmi, millega ema talle iga päev 
küsivalt otsa vaatas ja milles elas nagu mingi tagasi
hoidlik etteheide, et tema on tütre pärast nii palju 
vaeva näinud, aidanud läbi mure ja häda kooli lõpe
tada, ja nüüd ei saa see suur inimene muretseda ene
sele niisugust kohta, et ta suudaks vähemalt ennastki 
toita, rääkimata siis emast. Ja oli valus kannatada ala
liselt seda abitut pilku, mis peitis eneses palju mõist
matust ja arusaamatust. Senikaua, kui need algkooli- 
lapsed ta juures matemaatikat ja eesti keelt käisid 
õppimas, oli ta enese olemasolu siin väikeses keldri- 
toas kuidagi õigustanud, ent nüüd, kus see viimane 
talle oma tunnid üles oli ütelnud, muutus elu veelgi 
raskemaks.

Ta pani raamatud-vihud kokku ja haaras hajameel
selt ajalehe, et sealt töökuulutusi otsida, kuid ei leid
nud midagi. Tujutult heitis ta ajalehe lauale ja pööras 
pilgu ukse poole, kust parajasti sisenes ema.

Mari Pedak oli umbes kuuekümne aastane. Ta kan
dis vana, musta, alt laia seelikut ning lühikest, ümber 
piha istuvat vanamoodi jakki. Ta käik oli lohisev, käed 
soonelised ja juuksed tublisti hallid. Aastad, töö ja 
vanadus olid toonud ta näkku sügavad kortsud ja aja
nud ta õlad ning turja vimma.

Ta pani ohates ja pomisedes oma kompsud lauale, 
pöördus siis üllatunult tütre poole ja küsis ärevalt:

«Sul tundi ei olegi?»
«Ei ole,» vastas Kai Pedak pead maas hoides ning 

vihuga närviliselt mängides.
Mari Pedak ohkas, tahtis pliidi kõrval asuva kapi 

juurde minna, ent süda ei andnud rahu, ta pöördus 
ümber ja jätkas oma pärimisi:

«Kas Reet on jäänud haigeks või?»
Kai Pedak tõstis pea. Ta süda vasardas, ta oli mee

leheitel, ta oli vihane ja tige. Milleks oli emal tarvis 
seal urgitseda, kus ta ise tundis häbi, valu ja võimetust 
asja parandada? Ning tundes, et ega valetamine siin 
midagi ei aita, sõnas ta äkki kuidagi rahulikult:
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«Reet ei tule enam tundi.»
Mari Pedak tuksatas, vaatas tütrele viivu suuril sil

mil otsa, ta käed hakkasid värisema, ta tahtis midagi 
edasi küsida, ent mõtles ümber ja hakkas pliidi juures 
toimetama.

Vaikus tekkis tuppa. Kai istus rahutult diivanil, ema 
hakkas värisevi käsi kala puhastama, üks hiline kärbes 
pirises meeleheitlikult ämblikuvõrgus, aknast mööda- 
ruttavad jalad täitsid toa jälle pimedusega. Mingi 
ähvardav, vaikiv pimedus oli asunud tuppa. Seda rik
kus viimaks ema natuke ohkav ja ahastav hääl:

«Küll on ikka imelik, et sina kuskile kohta ei saa!»
Kai tõmbus küüru, nagu oleks kegi teda piitsaga 

löönud, ühtegi sõna ei tulnud ta suust. Ema jätkas:
«Minu meelest on kõik need sõbratarid, kes sinuga 

üheskoos koolist lahti said, tööd leidnud.» Ja kui Kai 
ka sellele midagi ei vastanud, jätkas ta:

«Imelik, et see saatus just mind ja sind kiusab, või 
oled sina ehk .. .»

Nüüd sai Kai Pedaku mõõt täis. Kuigi ta tundis end 
ema juures armuleivasööjana, oli see etteheide liig. Ta 
ajas end uhkelt püsti, kehitas põlglikult õlgu ja sõnas 
trotslikult:

«Olen, siis olen . . .»
Ta pani oma asjad pahaselt kokku ja hakkas riie

tuma. Ema, kes nägi, et, oli tütre ära vihastanud, hak
kas nüüd midagi otsima käekotis, leidis sealt kirja, tuli 
sellega tütre juurde ja sõnas:

«Mis sa siis nüüd ikka nii. . . Ega ma halva pärast. 
Näe, siin on üks kiri, tõin selle lehetalitusest. Ehk on 
kohapakkumine su kuulutuse peale.»

Kai haaras ahnelt kirja, avas selle, luges, ent laskis 
selle silmapilk abitult langeda. Jälle vajati palgata 
praktikanti, kusjuures lubati tulevikus, kui ta oma 
tööga hakkama peaks saama, ka palka.

«Noh, mis on?» küsis ema Pedak. «On tööd või?»
Kai raputas eitavalt pead, ema vajus küüru ja läks 

pliidi juurde. Vaikus tekkis tuppa. Kai kuulatas seda 
viivu, silmitses ema küürus selga, mis näis nagu nutust 
vabisevat, haaras siis oma palitu ja väljus.
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Väljas sadas. Esimene sügisene lumi langes suurte, 
märgade räitsakatena tänavamutta. Kai tõmbas oma 
õhukese, kulunud palitu hõlmad koomale ja ruttas 
edasi.

Tõsi, ta ei teadnud veel, kuhu minna, ent ühte ta 
teadis: ta ei tohtinud tulla koju oma ema silmade ette 
töötuna. Ta peab saama tööd, ükskõik missugust. Ta 
läheb kas või kuhugi nõudepesijaks, kui aga neidki 
tarvis peaks olema.

Ent kellelgi polnud teda tarvis. Igal direktoril, kelle 
poole ta pöördus, rippus uksel silt: «Mingisuguseid 
vabu kohti ei ole.» Meeleheites ja väsinult tahtis ta 
juba uuesti kodu poole pöörduda, ent kui ta ületas 
parajasti kitsast, porist tänavat, kuulis ta end hüütavat. 
Ta pöördus ümber ja nägi, et see oli üks ta koolisõb- 
ratare, kellega ta ühes pingis oli istunud. Nüüd käis see 
ühes väikeses tekstiilikäitises ja oli õnnelik sellegi üle. •

«Kas sa elad ikka tundidest?» küsis see kadedalt.
Kai Pedak naeratas kibedalt. Ta teadis, et teeb teisele 

rõõmu, kui ütleb, et tunnid on kõik kokku sulanud ja 
et ta otsib nüüd uut tööd, mida ei leia ega leia.

Ent ta eksis. Ta ei näinud Silvia Väikese näol kade
dust. Seal polnud seda — ta nägi ainult kaastundmust 
ja haaravat, sooja osavõttu.

«Miks sa mulle seda varem ei kõnelnud!» hüüdis Sil
via tuliselt. «Ma oleksin saanud sulle abiks olla, ent 
nüüd...» Ta jäi mõttesse ja sõnas: '

«Sa võiksid meile tööle tulla. Sa oled keskkooli ha
ridusega. Meie vanamees võtab ainult niisuguseid.»

Ja andnud Kaiele üksikasjalisi andmeid koha saa
miseks, lahkus ta kiiresti.

Kai rõõmustas. Ärevus haaras teda, kivi tundus lan
gevat südamelt. Töö, ükskõik missugune, aga siiski 
töö. Kui kaua ta oli pidanud selle järele ootama ja 
otsima. Kas nüüd viimaks . ..

Öö möödus rahutult. . . Näis, nagu poleks sel lõppu. 
Mitu korda ärkas ta unest, haaras kella, nägi, et see 
oli vaevalt tunni võrra edasi liikunud, ja püüdis jälle 
uinuda.
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Niimoodi saabus viimaks hommik. Kui ta ärkas, oli 
ta väsinum kui magama heites. Ent pestes end külma 
veega, tundis ta, kuidas jõud ja värskus ta noorde kehha 
tagasi pöörduvad. Ta riietus kähku ja lahkus kodunt.

Öösel oli kahutanud. Taevas jooksvad madalad pilved 
lagunesid ja tõid nähtavale sügisese sinise taeva; kül
mavärin jooksis üle ta keha ja ta lisas kiirust.

Kuigi ta oli arvanud, et jõuab kohale esimesena, oli 
ta imestus suur, nähes tekstiilikäitise kontori ruumes 
juba rohkesti inimesi. Siin oli noori, keskealisi ja vanu. 
Nad silmitsesid teda vaenulikult kui uut võistlejat, kes 
võib võtta nende leiva. Ja Kai Pedak, tundes seda, 
tõmbus ettevaatlikult nurka.

Aeg venis. Näis, nagu oleksid nad olnud siia unusta
tud. Keegi ei küsinud ja keegi ei olnud neist huvitatud.

Viimaks, kui keskpäev oli juba kätte jõudnud, ilmus 
see, kellel oli meelevald ja võim nende üle. See, kes 
võis nad kohe päästa näljast ja hädast, ent kes võis nad 
ka kohe armutult tänavale heita. Ta oli tüse, nelja
kümnendates aastates, ta kandis kallist, inglise riidest 
ülikonda, tal olid paksud neegrihuuled ning ta hallides 
silmades elutses ahnus ja ihnsus.

Ta mõõtis neid kõiki pilguga nagu loomi, ja ta esi
mesed sõnad olid:

«Noh, mis te siin ootate, teate küll, et mul ei ole 
tööd!»

Keegi ei vastanud, vaikne, vaevalt kuuldav ohe jook
sis läbi ruumi. Kõik vaatasid ootavalt härrale. Ent 
selle tuju näis täna halb olevat. Ta põrnitses kõiki 
õela pilguga, pöördus siis ühe vana naise poole ja 
käratas:

«Jälle olete siin. Mitu korda olen ma öelnud, et teid 
ma ei võta!»

«No kuhu ma siis lähen?» küsis naine hädaliselt.
«See ei ole minu asi.»
«No miks te siis mind ei võta, ma ju mõistan ka 

tööd teha?» õiendas naine vapralt edasi.
«Sellepärast, et olete vana.»
«Tööd ma jaksan ikka teha,» seletas naine viimases 

hädas.
Ent vastuvaidlemine ajas härra vihale. Ta nägu 

218



muutus punaseks ja ta sõnas järsult kogu ootajate- 
perele:

«Palun kõiki lahkuda. Täna mul ei ole kellelegi tööd 
anda.»

See otsus võeti vastu kurva ohke ja vaikse nurinaga. 
Suur osa tööootajaid heitis vanale naisele õelaid pilke, 
nagu oleks tema olnud süüdi, et härra muutus paha
seks ja armutuks. Ent kui härra oma käsku kordas, 
astusid kõik raskelt ja vastumeelselt tänavale.

Ent Kai Pedak jäi. Ta oli üks viimaseid minejaid. 
Kui ta jõudis ukse juurde, haaras teda mingi meeletu 
ahastus, et ta ka siit peab minema tühjade kätega. Ta 
pöördus tagasi ja jäi paluvi silmi vägeva isanda ette 
seisma. Selle õline ja sünge pilk mõõtis teda mingi vas
tiku vaatega.

«Noh?» küsis ta siis.
«Paluksin tööd,» lausus Kai vaikselt.
«Ütlesin ju, et mul ei ole tööd. Ja pealegi võtan ma 

oma käitisesse ainult keskkooliharidusega noori töö
lisi — saate aru?»

«Mul on keskharidus.»
Nüüd mõõdeti Kaie uuesti ja nähtavasti jäädi rahule, 

sest isanda nägu läks lahkemaks ja ta küsis:
«Kas keegi minu töölistest tunneb teid?»
Kai nimetas.
Isand mõtles viivu, ta pilk peatus nagu kaaludes Kai 

Pedakul, ent siis oli ta lõpuks otsustanud ja ta käsutas 
tüdruku endaga kaasa.

Kai astus ülemuse kabinetti, ja kui ta sealt pool tundi 
hiljem lahkus, oli ta uljam, ta nägu oli rõõmsam, ning 
maailm tundus talle kenana, kus vahel ka kõige vilet
samale olevusele pisut tööd ja leiba osaks langeb.

3
See sündis kolmandal nädalal käitises. Kai Pedak 

seisis oma masina taga ja jälgis täie tähelepanuga 
süstiku kiiret edasi-tagasi lendlemist. Ent vaatamata 
sellele ei olnud ta töö edukas. Tihti katkes lõng, kan

219



gasse tekkisid vead, ning mida enam ta püüdis end 
tööks pingutada, seda halvemaks osutus tagajärg.

Nii raske oli täna tööd teha. Käed nagu ei tahtnud 
kuidagi liikuda, silme ees virvendas ja peas tundus 
rõhuvat ja väsitavat raskust. Ning ta tundis hirmuga, 
kuidas magamata ööd, mis ta viimasel ajal ema voodi 
juures mööda oli saatnud, hakkasid mõjuma kahjus
tavalt ta noorele ja tugevale tervisele.

Samal hetkel kuulis ta, kuidas keegi ta selja taha 
astus, kuidas keegi jälgis pinevalt ta tegevust. Pöördu
des ümber, nägi ta enda kõrval punetava näoga pere
meest. Nende pilgud kohtusid, peremehe näole ilmus 
mingi imelik naeratus, ent ta ei lausunud sõnagi, sam
mus pisut vimma tõmbunult edasi ja väljus käitisest.

Kai tundis ta minekust kergendust. Mehe pilk, mis 
teda oli mõõtnud, täitis ta südame rahutusega. Näis, 
nagu oleks mingi hädaoht rippunud ta pea kohal ja 
nagu ei suudaks ta seda vältida.

Ta teadis selle mehe teguviise. Vastik inetu kuulsus, 
mis käis ta eel ja järel, hirmutas teda. Ning talle tun
dus, nagu oleks mehe pilk määranud ta saatuse.

Töö lõppedes ta hirm suurenes. Tänavale astudes hei
tis pilgu mõlemale poole tänavat — ei olnud kedagi. 
Nagu kivi langes südamelt ja kiiresti ruttas ta koju.

Ent samal õhtul, kui ta toimetas oma ema juures, 
kelle haigus oli arenenud halvatuseks, kuulis ta uksele 
koputatavat. Avanud selle, nägi ta künnisel seisvat 
autojuhti. Teda nähes tõstis mees oma käe tervituseks 
kõrva juurde.

«Kas siin elab Kai Pedak?»
«Mina olen,» vastas Kai. «Milles asi seisab?»
«Mind saadeti siia. Kaks minu sõitjat soovivad teiega 

kokku saada.»
Kai Pedak silmitses autojuhti üllatunult, ent kui see 

oma sõnu kordas, läks ta mehega kaasa, et eksitust 
selgitada. Ent autojuht ei olnud eksinud. Otsiti tõesti 
Kai Pedakut, ning kui Kai jõudis auto juurde, lükati 
selle uks lahti ja pisut joobnud hääl kamandas:

«Siia, siia, tütarlaps! Asu aga sisse!»
Kai kohkus. Kuigi väljas oli pime ja ta ei võinud 

näha meeste nägusid, tundis ta neid häälest.
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«Ma ei saa kuhugi tulla, mu ema on haige,» vastas 
Kai Pedak oma peremehele.

«Ei saa,» urises keegi vastu, «kuidas ei saa!» Ning 
sirutades välja oma tugeva käe, haaras ta Kai Pedaku 
käest kinni ja tõmbas ta autosse.

Hirm ja ahastus haarasid Kai Pedakut. Ta püüdis 
end tugevatest kätest vabastada, ent see ei läinud 
korda. Ta palus ja vannutas, ent nad ainult irvitasid 
ja naersid. Ta kõneles haigest emast, ent nad lohutasid 
teda ja ütlesid, et ega ta sellepärast veel sure. Ja kui 
nad lõpuks juhil edasi käskisid sõita, unustas Kai 
Pedak enese. Ta lõi küüned kellegi näkku, ning kui 
mees oma nägu hakkas kaitsma, libises ta hingeldades 
autost välja ja jooksis nuttes oma keldrituppa.

«Saatan!» kajas tuttav hääl talle järele, ja läbi pime
duse arvas ta nägevat peremehe vihast ja pettunud 
nägu ja ta ähvardavat rusikat.

Ning tundes end äkki mahajäetud ja põrmu surutud 
putukana, langes ta toolile ja puhkes nutma nagu laps.

Järgmisel päeval läks Kai käitisesse valutava süda
mega. Meenutades eileõhtüsi sündmusi, teadis ta, et 
talle ei halastata. Ning see rikkus ta rahu. Töö ei ede
nenud ta käes. Ikka oli kuskil viga: juba katkes lõng, 
süstikud lõid välja ja oma vigu parandades olid ta käed 
kohmetumad kui kunagi varem. Iga hetk ootas ta tea
det, et on vallandatud.

Aeg venis. Ta hakkas juba uskuma, et kõik oli uni, 
et ta kartused on asjatud, ent just siis tuli käskjalg ja 
sõnas:

«Teid palutakse ilmuda kontorisse.»
«Mispärast?»
«Ei tea.»
Ent pilk, millega teda mõõdeti, ütles kõik. Väsinult, 

pead longu lastes, läks ta vastu võtma oma saatust.
Meister ei kõnelnud temaga palju. Ta viitas hooletule 

tööle, ja kui Kai kibedalt naeratades selgitas neid põh
jusi, miks töö ta käes neil päevil ei õnnestunud, kehitas 
meister õlgu ja sõnas:

«Mina ei saa teid aidata. Käsk on käsk.»
«Kas ma võin minna direktori juurde?»
Meister kehitas õlgu.
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Kai ei kaotanud lootust. Ta teadis, et samm on rumal, 
ent mõeldes kodus voodis lebavale haigele emale, tegi 
ta viimase katse.

Murelikult astus ta direktori tuppa. Isand, nähes 
teda sisse tulemas, süvenes töösse. Kai ootas ning ootas. 
Talle tundus, nagu ei peetaks teda üldse inimeseks, 
nagu oleks ta õhk, mille olemasolu alati on mõistetav 
ja millele seetõttu ei pöörata mingit tähelepanu. Astu
des paar sammu isanda laua poole ta köhatas.

Nüüd märgati teda. Isand tõstis oma pea, vaatas talle 
sünge pilguga otsa, võttis siis paberossi, süütas ja 
lausus:

«Mis te soovite?»
Kai tuksatas. Hääl, mis neid sõnu lausus, oli halva

endeline. Ent võttes kokku kogu oma jõu, surudes alla 
oma häbi, jutustas Kai sündinust isandale.

«Jah, ma ei saa sinna midagi parata,» lausus isand. 
«Meister kurdab, et te ei mõista tööd teha, ja mis kõige 
hullem — hakkate vastu.»

Kai Pedak ei vastanud ja isand jätkas:
«Niisugused asjad sünnivad ikka siis, kui peetakse 

ennast kõrgeks ja hakatakse vaštu. Vastuhakkajatest 
aga kujunevad kommunistid ja neid me ei salli.»

Kai naeratas kibedalt. Ta püüdis end kaitsta, aga 
isand sõnas:

«See jutt ei aita enam. Nüüd on hilja. Saadaoleva 
palga saate kontoris meistrilt.»

Ta süvenes jälle oma paberitesse. Audients oli lõp
penud. *

Oli hiline õhtu, kui Kai koju jõudis. Tuba oli pime ja 
külm. Halvatu lamas voodis ja ta jahe surijakäsi haa
ras ahnelt kinni tütre käest. Tütar silitas seda paar 
korda ja läks siis akna juurde. Ta pilk püüdis tungida 
läbi akna — avarusse, sinise taeva ja säravate tähtede 
poole, ent keldri madalad aknad olid nii sügaval maa 
sees, et ta ei näinud midagi peale kivise tänava ja 
vastasmajade seina. Lohutamatult pöördus ta ümber 
ja istus ema juurde.

«Vastuhakkaja,» mõtles ta kibedusega, «vastuhak- 
kaja.» Ent samas välgatas tas uus mõte, mis näis teda 
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kõrgele tõstvat ja välja viivat siit kitsast keldritoast. 
«Kommunist,» mõtles ta uuesti. «Kui nad seda tahavad, 
siis peavad nad seda ka saama. See on ainuke tee pää
seda siit rõske mulla seest päikese ja avaruse kätte.»

Ja nagu leidnud sellest uuest mõttest viimase pääse
tee, tõusis ja alustas ta oma harilikke toiminguid.

[1940] 1



Oma tuba, oma luba

_ 1

Varasügisene päike kuldab viljadest tiineid puid, kui 
Tiit Nõukas tuleb aiast. Ta on täna heas tujus. Suvi on 
olnud kaunis, puud on täis mitmevärvilisi viljakoba- 
raid, põõsad nõtkuvad koorma all, kapsad aianurgas 
pakatavad suurusest, sõnnikuhunnikult allalooklevad 
rohelised väädid varjavad laiade lehtede all suuri kul- 
lakarvalisi kõrvitsaid, kurgipeenral ripub lugematu arv 
juba kullaseks tõmbunud pikergusi vilju. Suvi on olnud 
üle ootuste hea.

Tiit Nõukas jääb aiavärava juurde seisma, paneb 
maha kaks rasket korvitäit punetavaid õunu, pirne, 
kapsaid ja porgandeid, pühib krobelise määrdunud 
käega otsa ette tulnud higi ja heidab pilgu pirnipuule. 
Samas tuleb vandesõna suust. «Näe saatanaid!» kirub 
ta juba poolenisti hambutu suu. «Jälle platsis — mitte 
põrmugi ei karda. Muudkui äiga kiviga.»

Kahinal tõuseb musträstaste parv pirnipuult ja 
eemaldub viivuks. Tiit kummardub ja tõstab üles suure 
pirni. Paras suutäis Reedale, aga linnud on ära rik
kunud. Suur auk sees. Kuidas sa viid seda talle! Nii
kuinii heidab ette, et Tiit on ihne.

Ta haarab maast südametäiega teise kivi ja virutab 
puu suunas. Ainult poolkuivanud lehtede krabinat ja 
kivi kukkumist on kuulda. Läinud, mõtleb ta rahulda
tult, haarab maast korvid ja läheb oma maja poole. Ent 
samas tõmbub nägu kohe pilve. Inimesi seisab ta kor
teri ukse ees. Need silmitsevad teda ärritatud ja vae
nuliste pilkudega. Nende kurjad silmad mõõdavad korve 
põlastava ilmega. Tiit Nõukas tasandab käiku.
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, «Mis nad jälle tahavad?» mõtleb ta ukse taga oota
jaid tusaselt silmitsedes. «See asi on otsustatud. Ei teie 
minu tahtmist murra, olgugi et olete mu pojad-tütred. 
Jätke mind kohe parem rahule. See tuleb teile endile 
kasuks, muidu veel vihastan.»

Ent ootajad ei jäta teda rahule. Ning vanatüdrukust 
tütar Liina on esimene, kes avab oma mürgise suu.

«Noh, korjasid jälle oma armukesele kraami. Oma 
lapsed olgu ilma.»

«Kuss!» käratab pikk närviliste liigutustega poeg 
Johannes. «Näe, inimesed avavad aknad. On seda tsir
kust siin väljas tarvis. Lähme sisse.»

«Tee uks lahti!» põrutab Liina Tiidule, keda Johan
nese noomimine aina erutab. Ta heidab akendele sünge 
salvava pilgu, näeb sealt inimesi alla vaatavat ja ta 
viha üha tõuseb. Küll see vanamees tahaks saada — 
teeb neile häbi! Varsti ei tea enam, kuhu oma silmi 
panna — igaüks naerab.

Tiit Nõukas hakkab nende kolme inimese ees hirmu 
tundma. Üksikult saab ta nendest jagu, aga täna on 
nad kokku rääkinud ja tulevad teda kolmekesi murdma. 
See teeb ta ettevaatlikuks, ta paneb korvid maha, seab 
ninal prille ja küsib:

«Mis teil jälle tarvis on . . . kolmekesi?»
«Tee lahti!» käratab nüüd ka Johannes, kelle häbi

tunne inimeste ees on kõige suurem. «Küll me sees 
räägime. Anna võti siia!» Ning ta käsi kipub vana
mehe taskusse.

«Mis sa . . .» vihastab Tiit nüüd niisugusest omavolist 
ja tõukab poja käe eemale. «Õige mul koerad, või kohe 
vägisi.» Ning ta pahameel üha kasvab. Ja see teeb ta 
julgeks. Ta läheb, koperdab ukse juures, avab, pöördub 
ringi, võtab ühe korvi ja kamandab nooremale pojale:

«Võta sa see teine korv.» x
«Mina?» uriseb see haavunult ja eemaldub veel roh

kem.
Ka teised kaks vaatavad vastumeelselt ja nõutult 

korvi, ent käsi ei pane neist ükski külge. Seda nähes 
tuleb Tiit paariastmelisest trepist alla, et ise korvi 
võtta. Ent nüüd ei lasta seda sündida. Liina, see kõige 
käredam, põrutab Oskarile:
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«No mis sa seisad, eks võta siis, ega see su käsi 
riku!» Ja kui meestest ikkagi käsu teostajat ei saa, 
haarab ta ise korvi, lükkab vanamehe ukse poole ja 
nad lähevad neljakesi majja.

Tiit Nõuka aiamajakeses on kolm tuba. Neist on kaks 
lahti, kolmas luku ja taba taga, ning mis tal seal sees 
on, seda ei tea keegi. Sinna vanamees võõraid uurima 
ei luba.

«Küll siin on aga õhk!» kurdab Liina korvi maha 
pannes. «Ära tapab. Tee oma aken lahti. Kuidas sa siin 
elad?» Ning ta vilgas pilk jookseb mööda aset, mis on 
määrdunud, segamini ja kortsus, peatub laual, kus 
vana äratajakell pidutseb võidu kuivanud leivakannika 
ja sibulatesse uppuvate heeringatega. Ning silmapilk ta 
hellub ja käratab vendadele:

«Jumal, vaadake ometi, kuidas ta elab — nagu loom! 
Kas te siis ei saa siin nii korraldada, et ta natuke ini
mese moodi välja näeks? Küll olete aga...» Ning ta 
paneb kohe käed külge ja hakkab isa tuba koristama.

Mõlemad vennad vahivad ümbrust, noorem kehitab 
põlastavalt õlgu.

«Keda ta siia laseb. Kardab, et varastame paljaks.»
Tiit Nõukas ei vasta. Ta paneb korvid laste silmade 

eest ära kapi taha, vaatab viivu rahutult tütre tege
vust, istub siis voodile, teeb lahti oma tubakakoti ja 
paneb piipu. Kaks poega, üks istub diivanil, teine tooli- 
otsal, ootavad. Õde lükkab üks-kaks-kolm laua puh
taks, jääb siis, narts käes, seisma ja pöördub isa 
poole.

«Kuule isa, mis tempe sa siin teed?»
«Ei tee midagi tempe,» vastab Tiit ning tõmbab nii 

ägedasti piipu, et tuba on täis sinakat suitsu ja põleva 
tubaka raginat.

«Kuidas nii, ei tee? Johannes kirjutas mulle ja kut
sus mind kaugelt kirjaga välja. Sa pidavat tahtma 
abielluda? Kas see ei ole siis temp — mõtle ise, vana 
inimene juba!»

Nüüd on küsimus esitatud ja kõik kolm jäävad 
uudishimulikult ootama. Ent Tiit vaikib. Ta laeb piibu 
uuesti närvitsedes tubakat täis, paneb koti põue ja mõt
leb pahaselt: «Sina mu vanadust tead. Võib-olla on mu 
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soontes rohkem elu ja tuld kui sinul, vanatüdrukul. 
Mis sa topid oma nina minu asjadesse, jäänud sinna, 
kus sa elad, nende poistega saan ma ise valmis!» Ning 
ta põrnitsev vaade jookseb sõnatult poegade nägudel, 
kes ei saanud tast jagu ning kutsusid nüüd õe endale 
appi. Pangu see isale mõistus pähe. Aidaku. Ja Tiidu 
viha üha kasvab. Lurjused, ise elavad hoovipealses 
majas priikorteris, mõlemad saavad tema käest igakuist 
toetust, nüüd neile sellest enam ei jätku, nüüd hakka
vad korraga huvi tundma isa elu vastu. Kus nad va
rem olid, kui isa siin haigena lebas ja Reet teda põetas! 
Siis neid ei olnud. Tulid vahel vaatama, küsisid Reeda 
käest, kas vana hakkab juba surema. Seda nad ootavad. 
Aga ei Tiit mõtlegi surra, tema elab oma pojad mitu 
korda üle ega luba end segada. Ja sinised ägedad suit
supilved aina tõusevad ta piibust.

Vaikus muutub rusuvaks, laste nägudel peegeldub 
kannatamatus. Liina on istunud lauaotsale ja mõõdab 
nüüd isa küsiva ja rahuliku pilguga. Johannese silmad 
jooksevad luurates mööda tuba, Oskar suitsetab äge
dasti sigaretti. Kõik ootavad vastust. Ent seda ei tule. 
Tiit hakkab kohmitsema voodi juures, ta teeb, nagu 
poleks, neid üldse toas. Paha, et see Liina siin on, tema 
ees tunneb Tiit nagu natuke häbi. Tütar. Üsna hea 
tütar — pole isal kaelas istunud — on kõik aeg ise 
enda eest väljas olnud. Ja on nii kangesti vana kadunud 
Tiina, nagu oleks see tõusnud hauast ja päriks aru.

«Näe, vana on jäänud tummaks,» lausub Oskar, see 
kõige noorem, üleolevalt. «Hakkas kartma. Näeb ikkagi, 
et ei saa oma tahtmist.»

«Rahu!» põrutab talle Liina ägedalt. «Ma ei usu teid 
mitte põrmugi. Las isa räägib.» ■

«Noh, taat, kuidas siis on? Kas see on tõsi, et kavat
sed abielluda? Seda sa ei tohi.»

Tiidu käed värisevad, viha, hirm, rahutus elavad 
temas vaheldumisi. Vaata, kui järsk on see tüdruk, ta 
tütar seal. Nagu kadunud Tiina, põrutas peale ja Tiit 
pidi vaikima. Noh, Tiinale ta alistus, aga tütrele — ta 
vaatab Liinale vilksti otsa, näeb, et selle nägu on üsna 
heatahtlik. Kui temaga üksi rääkida, ehk saaks aru. 
Aga need poisisaatanad on nagu keerubid sind kohe 
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murdmas. Oleks nad üksi — kihutaks välja, aga 
tütar.. .

«Mis te mu asjadesse segate,» ütleb ta üsna vaikselt. 
«Eks ma ise tea, mis teen. Ega ma ole veel eestkostmise 
all.»

«Ei ole veel, aga paneme,» räuskab Oskar ja lennutab 
sigareti põrandale.

«Vait!» hüüab Liina. «Mis sa segad, las ma kõnelen 
isaga.»

Sellega on Tiit nõus. Tütrega tuleb mõistlikult kõ
nelda. Ta on küll kõige ägedam, aga ikkagi naisterah
vas, ehk saab selgeks teha, et Tiit peab abielluma.

«Las poisid lähevad minema, siis kõneleme,» ütleb ta 
nüüd kindlalt.

See neile ei meeldi. Poisid kargavad vihaselt püsti. 
Kas neil pole selle tähtsa asja juures samuti õigus 
kaasa kõnelda? Mis saladusi siin hakatakse arutama! 
Ei, nad ei lähe välja. Ent nüüd lööb Liina isa mesti, ta 
enesetunne on tublisti tõusnud, isa tahab temaga üksi 
kõnelda. Las siis kõneleb. Kes teab, mis need poisid 
siin kõik on teinud? Vanamehel ehk õiguski. Ja võib
olla polegi asi nii hull.

«No kaduge juba!» ütleb ta poistele. «Kui isa tahab, 
et mina temaga kõnelen, siis jääb nii. Minge välja, küll 
ma teid hiljem kutsun.»

Kaks sõnni põrnitsevad teineteist pahuralt, heidavad 
vihaseid pilke isale ja õele, ent lähevad siis pikkamisi 
välja.

Nüüd on Tiit Nõukas ja tütar üksi. Ei olegi nii õdus 
istuda selle tüdrukuga, kes meenutab nii hirmsasti Tii
nat. Poiste juures oli Tiidul nagu rohkem julgust. Nüüd 
on see võetud, nüüd ei tule tal sõna suust. Hirm kohe 
pitsitab kõri.

Tütar muutub kannatamatuks.
«Kõnele, oleme üksi!» Ning ta läheb ukse juurde, 

paneb selle kinni ja tuleb tagasi. «Mis juttu need poi
sid ajavad, et tahad abielluda?»

«Õiget juttu,» vastab nüüd Tiit ning hakkab jutus
tama oma senisest elust. Hakkab õigustama oma kavat
susi, kõneleb, kuidas tal pole koristajat ega kedagi. On 
nagu mahajäetud. Poisid muudkui joovad ja lällavad. 
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e «Ega siis Johannes?» küsib Liina. «Та ju perekonna
inimene. »

Ei, Johannes mitte. Aga Oskar. Muudkui mürgeldab. 
Tööd ei tee, käib ainult ähvardamas ja raha norimas. 
Isal olgu kõik luku taga, istugu nagu vangis, kartku, et 
iga minut võib poeg sisse murda, naha peale anda või 
koguni teise ilma toimetada. Seepärast võtab tema 
naise — võõras inimene, nad hakkavad teda kartma, 
jätavad isa rahule.

Liina kuulab ta juttu sünge ilmega. Või nii on asjad. 
Poisid on ise ulakad. Seda ta arvas. Aga see peab nüüd 
muutuma. Tema ise kannab selle eest hoolt. Isa olgu 
rahul, ta paneb neile mõistuse pähe.

«Kas sinagi sellega hakkama saad?» kahtleb Tiit. 
«Nad niisugused väänikad.»

«Küllap saan. Aga see jutt abielust heida peast. Mis 
ema selle peale hauas ütleb?»

«Mis tal enam ütelda,» sõnab Tiit. «Ei see temale 
enam mõju.»

«Kes see inimene on?» küsib tütar. «Kas ta on vana? 
Mis ametit ta peab? Ehk tahab ainult su raha, mitte 
sind ennast.»

Tiit jutustab oma armsamast ainult head, ent see 
ei veena tütart. Tema otsus on kivikõva. Isa ei tohi 
abielluda. Kuhu tema siis häbi pärast oma silmad pa
neb. Kuuekümne viie aastane isa võtab naise. Ilmale 
naeruks. Ei, seda Liina ei luba. Sellest peab isa aru 
saama, see on võimatu.

Tut Nõukas kuulab tütre otsust kasvava ärritusega. 
Mitu korda püüab ta tütrele vahele rääkida, ent see 
lööb käega — tean, mis sa tahad öelda, see kõik ei 
aita, pead sellest mõttest loobuma, seda me sulle ei 
luba. Ja see, et ta üldse isa tunnetemaailmast ei hooli, 
vaid ainult nagu allohvitser põrutab ja raksub, teeb 
Tiit Nõuka kangeks. Nohisedes tõuseb ta püsti ja hak
kab enam sõnagi lausumata end riidesse panema. Tütar, 
kellest ta nii palju lootis, on talle äkki õhk. Teda nagu 
polekski toas, kuigi ta istub õhetavana diivanil ja sil
mitseb ärritatult isa.

«Sa hakka nüüd minema,» ütleb talle Tiit, «ma ta
han välja minna.»
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«Kuhu sa lähed?» küsib Liina käte värisedes, vihane, 
et ka tema ei saa vanamehest võitu.

Tiit Nõukas ei vasta. Oskar on lükanud ukse prao
kile; ta kannatamatu nägu põleb uudishimust. Nähes, 
et sees on vaikseks jäänud, tungib ta Johannesega 
tuppa.

«Noh?» küsib ta õelt.
See küsimus juhib Liina viha teisale. Nagu tulekee

led lõikavad noomitussõnad poistele näkku. Nemad, 
just nemad on süüdi, et isa on aru kaotanud. Joovad 
ja lällavad, jätavad vanamehe omapead ning nüüd hak
kab see rumalusi tegema.

«No ega ikka ei tee,» vastab Oskar tigedalt. «On en
negi niisugustest vanadest täkkudest jagu saadud, küll 
saadakse ka temast.»

«Sellele litakale kuluks nahatäis anda,» ähvardab 
Johannes. «Kodarad pooleks lüüa, siis teab, mis tähen
dab poole aruga inimeste võrgutamine.»

Ent Tiit Nõukas ei pööra nende räuskamisele tähele
panu. Esiteks, jah, oli tal pisut hirmu, kui nad kõik 
kolmekesi nagu kohtumõistjad ta ukse taga seisid, ent 
nüüd on see taandunud. Suur armastus, mis elab Tiidu 
südames, annab talle jõu ja julguse. Ta ei ärritugi 
enam nende räuskamisest, vaid ajab neid nagu karjane 
lambaid ukse poole ja sõnab:

«Mine aga ära, minge, minge! Ei mul ole teiega tege
mist. »

Ent Oskar hakkab vastu. Ta surub vanamehe vastu 
seina, ta käsi on tõusuvalmis, aga Liina on see, kes ta 
eemale tirib.

«Jäta ometi, näed, ta on poolhullu! Siin peab kui
dagi teisiti.»

«Mis teisiti!» möirgab Oskar. «Vanamees tuleb hullu
majja saata. Varas, oma laste varas, tahab meid pal
jaks teha!»

Palju ei puudu, et ta vanamehele uuesti kallale kar
gaks, ent Johannes ja Liina haaravad tast kinni ja vii
vad välja.

Tiit Nõukas lükkab ukse nende taga kinni ja tuleb 
tuppa tagasi. Sa jumal, vana vekker näitab nii palju 
ja tema peaks olema juba Reeda juures! Ei. nüüd peab 

230



ta ruttama, peab kõnelema Reedaga, kiirustama nende 
abieluga; kui see tehtud, jätavad lapsed ta ehk rahule.

Tal läheb hulk aega kohmitsedes. Ta silub oma halle 
juukseid peegli ees, paneb õunakorvile paberi peale, ja 
on siis lõpuks valmis. Paneb aknad hästi haaki — äkki 
tuleb mõnel nendest mõte sisse tungida ja siin tustima 
hakata. Selle eest peab valvel olema. Ning nüüd on siis 
kõik korras. Kaks korvi kätte ja Tiit Nõukas läheb.

Ent uks on kinni. Katsub uuesti. Ei, uks on kinni. 
Kuidas see juhtus, kas ta ise pani lukku, ja kus on siis 
võti?

Ta jätab korvid esikusse ja tuleb tuppa. Ei, võtit 
ei ole laual. Tõsi jah, võti jäi väljapoole ette, kui ta 
ennist sisse tuli. Lapsed on ta luku taha pannud, mis 
muud. Vaat, kus ulakad! Ta läheb uuesti ukse juurde, 
katsub: kinni mis kinni. Nüüd ta süda läheb täis, ta 
kolistab ja põrutab, ent keegi ei ava, väljas poleks 
nagu ühtki inimest. Imelik, muidu oli hoovipealne alati 
lapsi täis! Kus nad nüüd on? mõtleb ta ja kuulatab. 
Tõsi, seal nad jooksevad, neil pole aega tema kuulami
seks, peab uuesti põrutama.

Ta teeb seda. Vaikus. Mäng nagu lakkaks. Siis lähe
nevad kellegi sammud ja lapsehääl küsib aralt:

«Kes seal kolistab?»
«Mina!» hüüab Tiit kõvasti. «Tehke uks lahti, mis te 

must kinni panite!»
Ent uks on paks ja Tiidu vihasel häälel puudub sel

gus. Ukse taga jääb kõik jälle vaikseks ning Tiit alustab 
uut lõhkumist. Ning jälle küsib lapsehääl:

«Mis sa seal kolistad?»
Ants, mõtleb Tiit, see on ju tema pojapoeg, Johan

nese poeg Ants. Kas ta siis aru ei saa, mis vanaisa 
räägib? Ning ta kummardub ja küsib:

«Ants, oled see sina?»
«Mina jah, Ants jah. Vanaisa, mis sul viga on, et sa 

taod?»
Tiit paneb suu lukuaugu juurde, kõneleb sellesse pika 

jutu, ent vastus, mis ukse tagant tuleb, viib ta meele
heitele.

«Ei saa aru!»
«Ei saa aru,» kirub Tiit. «Kuhu see aru sul nüüd 
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kadus? Muidu oled küll kange mees kasse taga ajama, 
koeri kividega loopima ja mõrtsukat mängima, aga 
nüüd, kus tarvis, ei kuule.» Viimaks kisendab ta luku
auku:

«Ants, kas nüüd kuuled mind?»
«Kuulen küll.»
«Tule siis akna juurde. Kas said aru?»
Vastust ei tule. Ainult hirmsat jalgade müdinat on 

kuulda, nagu läheks kompanii sõdureid üle paraad- 
väljaku. Ning Tiit ruttab akna juurde ja teeb selle 
lahti.

Tõsi, kahupäine, elavate, põlevate silmadega poja
poeg seisab akna juures ja vahib uudishimulikult üles.

«Ants!»
«Jah.»
«Mine kohe tuppa ja ütle, et isa tuleks ja teeks ukse 

lahti. Ehk parem too võti ja ulata mulle läbi akna. 
Ma annan sulle siis õuna.» Ei, mõtleb ta siis, neid saab 
see tragun ise kätte. «Ma annan sulle raha.»

Poiss on juba minekul, kuuldes juttu rahast, ent 
aiavärava juures ta sammud aeglustuvad. Ta jookseb 
ruttu tagasi, ning Tiit mõtleb, et mis siis nüüd jälle 
lahti on.

«Vanaisa!»
«Jah. Miks sa ei läinud?»
«Vanaisa, ma tahan teada, palju sa mulle raha annad. 

Kas viis senti või?»
«Kui ukse lahti teed, saad kümme. Aga tee kähku.»
Jälle ei tule vastust. Ent Tiit näeb, kuidas poiss tuu

letiivul aiast kaob. «Maias raha peale,» mõtleb ta hea
meelega, vaatamata oma tusasele meeleolule. «Raha 
tegi kohe jalad alla. Sind litsi küll!»

Ta hakkab ootama. Päike vajub veripunasena aia 
õunapuude taha, kell toas tiksub ja osuti ruttab ning 
ruttab. Mis Reet küll mõtleb, kui Tiit täna õhtul ei 
ilmu? On vist kohe tusane ega võta jutule, ümbritseb 
ennast niisuguse jääkorraga, et ei sulata seda lahti 
Tiidu hellitussõnad ega ta kaks tulvil korvi puu- ja 
aedvilja. Ei aita, ta peab oma lastega midagi ette võtma, 
midagi niisugust, mis kohe mõjub. Tuleb testament 
teha ja nad pärandusest ilma jätta. Siis lähevad targe
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maks. Aga kuhu see poiss ometi jääb, muidu on alati 
igal pool jalus, komista kohe teise otsa, aga kui saadad 
asja pärast, siis kaob lõpmata ajaks! Võiks ju ka siit ak
nast minna, mõtleb Tiit ja vaatab välja. Aga aknad on 
kõrgel, kive oli laialt, kui ta ehitas endale selle aia- 
majakese, vundament sai kõrge, kohe nagu takistuseks.

Ja poiss ei tule 4 ikka veel. Tiit vahib ringi. Mitte 
ühtki hingelist ei ole aias, ja ega ole ka imestada. Tiit 
on keelanud oma suure maja üürilistel aeda tulemise ja 
sellepärast neid ei olegi. Oleksid aknad õue, siis hüüaks, 
aga nüüd kuuleksid ainult puud ja põõsad ning kuld
nokad, kes jälle ragistavad suure pirnipuu okstes.

Viimaks tuleb poiss. Ent nüüd ta ei jookse. Ta tuleb 
laisal, lontsival sammul, võtab enne vaarikapõõsa kül
jest marja, pistab suhu, annab mahakukkunud pirnile 
jalaga hoobi. See lendab nagu jalgpall.

«Noh, kas said? Kus võti on?» küsib Tiit kärsitult.
«Ei saanud,» vastab Ants ükskõikselt.
«Kas isa ei olnud kodus?»
«Oli küll, onu oli ja tädi oli.»
«Miks nad siis ei andnud?»
«Isa ütles, et pole tarvis. Ütles, et sul pidavat luku 

taga isegi hea küll olema, et siis lähed targemaks.»
Tiit on nõutu. Poiss ei tee tast ka enam välja, ta on 

leidnud uue ameti ja tongib põõsa all olevat siili, kes 
vaenlase ees kerra on tõmbunud ja nüüd vihaselt sisiseb.

«Või kohe meelega panid luku ja riivi taha,» mõtleb , 
Tiit Nõukas vihaselt. Seda ma teile ei kingi, selle eest 
peate kallilt maksma. Aga ma pean siit täna välja 
pääsema. Kui see poiss jõuaks ometi redeli tuua ja siia 
akna alla panna. Ent need on ju rasked. Tiit on teinud 
oma maja abiriistad kõik tugevad, et peaksid mitu elu
iga vastu. Aga proovida võiks. Ehk saab mõne naak- 
manni abiks, küll siis läheb, mis mees tast muidu 
kasvab.

Poiss aga on nüüd silmapiirilt kadunud. Et ta aga 
aias on, selles on Tiit kindel — kuhu ta ikka nii vara 
läks. Tuppa see juba nii kergesti ei lähe. Küllap teeb 
seal aiasopis kusagil jälle mingit kindlust või ajab taga 
mõnd hilist põrnikat. Näh, seal ta pea välgubki. Ning 
Tiit hüüab poissi kõigest jõust.
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Poiss ei tule. Pöörab korraks pead ja kaob siis jälle. 
Tiit peab peaaegu oma hääle ära karjuma, enne kui 
poiss viimaks akna juurde ilmub. Ning Tiidu viha lak
kab kohe. Ta seletab pikalt ja laialt, kus redel asub ja 
milleks tal seda tarvis on.

«Mis sa arvad, kas sa jõuad siia tuua?»
Poiss mõtleb natuke.
«Ma kutsun Jüri endale appi, siis saan.»
«Kutsu, kutsu jah. Oota... oota veel natuke.»
Poiss on juba läinud. Ei läbenud oodata. Tiit tahtis 

teda veel õpetada ettevaatlik olema, aga noh, küllap 
ta sellega juba hakkama saab.

Ja Tiit ootab. Poisike aga ei tule ega tule. Päike va
jub aia taha, mahe soe hämarus, mis kord-korralt pi
meduseks tiheneb, matab aia enese alla. Lahtisest 
aknast hoovab sisse mulla, lillede ja küpsevate viljade 
magusat lõhna. Tiidu rahutus üha suureneb.

Kuhu see poiss ometi võis minna? Unustas mu käsu 
ära? Või aeti juba tuppa magama ja redel jäi seetõttu 
toomata, või ei saanud oma seltsilisest naakmanni 
kätte? Ehk hakkas mõni muu asi huvitama? Ei neid 
lapsi või ka põrmugi usaldada. Ta ootab veel natuke, 
läheb siis ukse juurde — ehk on see nüüd lahti tehtud, 
niikuinii on hilja Reeda juurde minna. Aga uks on ikka 
kinni. Saatanad! Oma lihase isa panid luku taha! Rae
vunult taob ta uksele, nii et terve maja põrub — ei, 
kedagi ei ole kuulamas. Või siiski. Kusagilt kostab nagu 
jorutavat lauluhäält, liginevaid samme. Tiit lõhub 
meeleheitlikult. Nüüd lähenevad sammud, ja joomisest 
kähisev hääl küsib:

«Kes kurat siin kolistab?»
Ahah, see on lukksepp Kirst, mõtleb Tiit. Tema maja 

kõige rahutum elanik. Mürgeldaja ja prasnikute pidaja. 
Sellega saab asja.

«Mina olen,» kisendab ta läbi ukse.
«Sina, kes sina?» vastab joomari sõjakas hääl.
«Mina, majaperemees. Poisid panid mu luku taha. 

Tee lahti, mõistad!»
Tiit ootab — lukksepp läheb toob tööriistad ja mur

rab ukse lahti. Aga midagi säärast ei sünni. Joomar 
on nagu unustanud majaperemehe palve. On ehk ko
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guni ära läinud? Ei, laulab üsna tasa siin ukse lähedal. 
Vaja veel kord proovida. Ja Tiit röögib jälle ning nõuab 
lahtitegemist.

Joomar hakkab end liigutama, tuleb ukse juurde,* 
kobab lingi kallal, keerutab midagi, on kuulda traadi 
puutumist vastu ust. Aga uks ei avane.

«Mis sa teed seal?» küsib Tiit kannatamatult.
«Ma panen sulle trellid ette, siis sa saatanahing ei 

saa üldse enam välja. Üüri sa alla ei jäta, remonti ei 
tee . . . Pursui! Konge ja sure!»

Ja nüüd on kuulda, kuidas ta lauldes maja poole 
läheb. «Ei saa täna välja,» mõtleb Tiit lootusetult ja 
läheb tuppa tagasi. Kell on juba kümme. Tuba upub 
pimedusse. Tiit läheb käsikaudu kobades akna juurde 
ja vaatab välja.

Mingi öine lind häälitseb, mingi loomake jookseb 
aia niiskes mullas salapäraselt ja kärmelt, tuul kabis
tab juba närtsimisele valmistuvates lehtedes, ja siis 
asub aeda vaikus, hämarus ja rahu.

Tiit ootab veel viivu lootusetult, lööb siis akna kinni 
ja viskub rahutuna voodisse.

2

Öösi ei saa Tiit Nõukas und. Kättemaksumõtted tule
vad nagu iseendast ajju. Mida peab tegema niisuguste 
lastega, kes tarvitavad oma isa vastu vägivalda? Ei lase 
teda sinna, kuhu ta tahab minna, keelavad teda abi
ellumast ja võib-olla hauvad koguni surmamise mõt
teid. Sellega saavad nad hakkama. Ei aita, Tiit peab 
nad kohtusse kaebama. Olgu küll, et oma lapsed, aga 
õigus peab maailmas olema. Tema ei ole vanadusnõder, 
et nad teda takistavad naist võtmast. Tema keha elab 
veel ja tahab saada elust viimast osa. Niikuinii on ta 
olnud kaua ilma naiseta. Sellest on viis aastat tagasi, 
kui Tiina suri. Pärast seda pole ta ühtegi naist puutu
nud. Aga keha nõuab, ei lase magada. Vintskle ja 
vähkre voodis, silma ei saa kunagi kinni. Ja nüüd, kus 
ta leidis tööka ja mõistliku naisterahva, tulevad lapsed 
vahele. Ei, seekord ta nendele alla ei anna!
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Nõnda venib öö. Tiit Nõukas vahel magab, vahel on 
ärkvel, vaatab kella — kas ei hakka juba hommik 
tulema; siis tekib õues elu ja liikumist, küllap ta siis 
välja saab. Vaevalt nad julgevad teda päeval kinni 
hoida. Ta hüüab siis inimesi appi, kui muidu ei saa.

Viimaks jääb ta rahulikult magama, ja kui ta ärkab, 
on suur valge väljas. Aia kastemärjas rohus ja niiske
tes, päikesekullas virvendavates lehtedes laulavad lin
nud, tänavalt kostab sõidukite mürinat, õuest laste ja 
täiskasvanute hääli. Nüüd on siis saabunud hommik, 
mis vabastab ta vanglast. Tuleb aga ukse juurde minna 
ja kolistada, ning kui muidu ei saa, siis saata keegi 
politsei järele.

Ta nokitseb süüa laual lebavatest toitudest, silmitseb 
murega korve, mis ta Reeda juurde pidi viima. Õunad 
ja pirnid on niisama ilusad kui eile, aga aedviljakorvi 
välimus on teine. Salatil ei ole enam seda mahlakat ja 
värsket jumet, kapsaste pealmised lehed on tõmbunud 
kortsu ja halliks ning porgandid on öö jooksul tahene
nud, ei ole enam nii ilusad, punased ja kuldsed kui 
eile, mil ta nad peenralt kiskus. Kuidas sa viid niisugust 
kraami sellele, keda sa armastad, kes nüüd on kõik su 
elu! Häbi hakkab. Aga selle häbi pärast peavad lapsed 
saama teenitud palga, see otsus Tiit Nõuka südames on 
kindel. Ta võtab kepi ja läheb ukse juurde, tahab 
hakata sellega kolistama, aga just siis kostavad sam
mud, võti ragiseb lukuaugus ja uks keeratakse lahti. 
Avaja on Liina.

. «Noh, mine nüüd kuhu tahes,» ütleb ta, hääles põl
guse varjund.

Tiit Nõukas viibutab tütre näo ees vihaselt keppi. 
Või koguni tema! Seda võis arvata. Vana Tiina tembud 
sees.

«Kuidas sa tohtisid mind luku taha panna?» küsib 
ta ja sülg ta hambutust suust lendab tütrele näkku.

Tütar astub paar sammu tagasi, nagu kartes, et kepp 
võib teda kogemata tabada.

.. «Ega mina sind kinni pannud, et sa mind ähvardad. 
Ähvarda tegijat. Ja mis see sulle tegi, et olid ühe öö 
luku taga! Eks sa jõua veel küllalt oma armukese 
juurde minna.»
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Selle sõna juures tõuseb Tiidu viha veel suuremaks. 
Kuidas nad tohivad Reeta armukeseks sõimata, anda 
korralikule naisterahvale niisuguse halva nime? Reet 
pole sugugi ta armuke, vaid ainult armsam. Ta on aus 
naisterahvas, ta pole veel Tiitu enda ligi lasknud, ütleb 
kogu aeg, et oodaku, kuni abielluvad.

«Või ei teinudki sina,» ütleb ta uskumatult. «Kes 
siis? — Aga kuidas sa tohid võõrast inimest armuke
seks sõimata?»

«Mis ta sulle siis muud on?» küsib tütar.
«Uist, häbematane!» hüüab Tiit ja kepp teeb jälle 

ähvardava tiiru. «Püüad küll parem olla kui poisid, 
aga ise oled nendega kambas. Kas sa tead, mis ma nüüd 
teen?»

Tütar ei vasta. Ta näeb, et talle tuleb abi Johannese 
näol. Ta jätab isaga kaklemise selle hooleks. Ainult üks 
vastus tuleb põlastavalt ta suust:

«Mis sa, vanainimene, meile ikka teed!»
«Vaat, kui suureline teine veel! Ei karda mitte põr

mugi,» mõtleb Tiit. «Mis sa teed niisuguste lastega?» 
Ja kui tuleb Johannes, võtab ta võtme, keerab ukse 
lukku ja ütleb:

«Jätan teid varandusest ilma, vaat mis! Lähen kae
ban politseile, mis te mulle tegite.»

«Mine aga mine,» ütleb Johannes üsna rahulikult. 
«Kas said puurist välja ja oled jälle lai mees, lähed 
meie varandust laiali tassima? Sellel tuleb varsti lõpp, 
kui sa ennast ei paranda.»

Siis lähevad nad minema ja Tiit Nõukas jääb üksi. 
Johannese ähvardus on teinud ta keeletuks. Tea, mis 
plaanid neil on . . . Hullumajja! Lihast isa! Kas tema ei 
ole ikkagi peremees ega või teha, mis tahab? Ei noh . .. 
nii seda jätta ei tohi. _

Nüüd võtab ta korvid ja läheb. Õues vaatab arglikult 
ringi — kas ei ole näha poegi, tütart. Äkki võtavad 
kinni ja teevad tembu ära. Ja keegi ei tea küsida, 
kuhu Tiit Nõukas on jäänud. Ent õu on tühi ja ta astub 
tänavale.

Seal see poiss on jälle! Pojapoeg Ants kastab kõrval- 
maja voolikuga tänavat. Eile ei olnud teisest asja, kadus 
nagu maa alla, täna on jälle nii tragilt väljas korra 
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eest, nagu oleks tänava kastmine tema mure, nagu 
oleks tema siin majaperemees.

Ent ka Ants on vanaisa näinud. Ta viskab vooliku 
teisele kastmisnäljasele poisile pihku, õpetab, kuidas 
kasta, jookseb siis vanaisa juurde ja küsib:

«Vanaisa, mis sul seal korvis on?»
Ja enne kui Tiit saab vastata, sorivad ta käed nagu 

noorel röövlil korvides.
«Vanaisa, ma võtan õuna.»
«Ei saa siit, mine võta aiast. Hakka sulle veel kätte 

tooma.»
«Mul ei ole aega,» vastab Ants tõsiselt, «ma pean 

tänavat kastma.» Ning hetk hiljem on suur punane 
õun ta käes ja ta noored hambad murravad seda aplalt.

«Sind sindrit küll!» kirub Tiit ja paneb paberid uuesti 
korralikult korvile peale. «Laiskvorst! Ei viitsi ise 
tooma minna.»

Ta hakkab minema, ent seisatab kohe, mõtleb viivu 
ja hüüab:

«Ants!»
«Mis sa tahad?» küsib asjamees vooliku otsas.
«Tule natuke siia.»
«Tule ise,» on vastus.
Tiit ootab viivu. Ei poiss kuula sõna. Tuleb ikka ise 

minna. Ants juhib vanaisa auks veejoa hästi kõrgele, 
vastasmaja ääres päikesepaistel lebav koer saab sellest 
osa ja paneb tuhatnelja minema.

«Ära hulla,» noomib Tiit. «Ütle mulle parem, miks 
sa eile mulle redelit ei toonud.»

■ «Ei saanud,» vastab poiss.
«Ei jaksanud või?»
«Jaksasin küll. Jüri tuli appi.»
«Miks sa siis ei toonud?»
«Isa ei lubanud. Sai meid kätte ja lubas mulle tuupi 

teha, kui ma veel kunagi peaksin julgema redelit 
võtta.»

Nii, nii, mõtleb Tiit Nõukas. Seda oli arvata. Ega 
nad käed rüpes seisnud. Kuulsid küll, kui ta kolistas, 
aga ei teinud välja. Keelasid poisilgi vanaisale abi and
mast. See on tubli poiss — hakkaja ja kange vaimuga. 
Vaata, kui Tiit veel vihastab, teeb testamendi pojapoja 
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nimele. Küll siis siunavad, aga kelle töö — oma töö. 
Aga võib-olla ei saa poisski. Abiellub Reedaga, siis 
peaks see saama, kui ta on tubli ja truu naine. Poja
pojale võib jätta natuke õppimisraha. Las ajab end ise 
jalgele, temal polnud kedagi aitajat, kui muretses selle 
maja.

Nüüd on ta armsama kodu lähedal. Süda hakkab 
vägisi põksuma, veri nagu kohiseb kõrvus jällenäge
misrõõmust. Ent täna on tas pisut hirmu. «Miks sa 
eile ei tulnud, kui ma sind ootasin?» võib Reet ütelda. 
«Eile lõin sinu pärast lahingut,» vastab ta siis Ree
dale. «Sul on palju vaenlasi, kes ei taha lasta sind minu 
omaks saada. Aga mina kaitsen sind, olen mõlema eest 
väljas. Ole aga mulle truu.»

Maja on vana. Reet elab ülal ärklitoas. Trepid, mis 
sinna viivad, on järsud ja kulunud, annab kohe tirida 
mõlemat korvi, enne kui jõutakse Reeda ukse taha. Ko
putatakse. Õmblusmasina vurin lakkab.

«Sisse!»
«Tõin sulle natuke värsket kraami,» ütleb Tiit Nõu

kas ja paneb korvid pliidi ette. «Tule vaata, tee tühjaks, 
mul on korve tarvis. Pidin tulema eile, aga ei saanud.»

Naisterahvas tõuseb toolilt, tuleb vaatama. Tal on 
aastaid juba poolesaja ümber. Näos on kortse, silme 
all kanavarbaid, nina suur ja nägu lai. Ennem inetu 
kui ilus. Ent Tiidule on ta ilus, kõik Reeda juures 
meeldib Tiidule.

Nii hea on teise ümbert kinni võtta ja kallistada, 
magus surin jookseb siis läbi ihu. Justkui oleksid noor 
ja puudutaksid esimest korda naisterahvast. «Millest 
see tuleb, et tal on minule niisugune mõju?» mõtleb 
Tiit ja vaatab Reeta hella pilguga.

Naisterahvas silmitseb korvis olevaid vilju, tõstab 
üht ja teist, hammustab õuna küljest tüki, tõsineb siis 
järsku, vaatab Tiidule otsa ja ütleb:

«See ei ole hea, et sa mulle kraami tood.»
«Ei ole hea!» üllatub Tiit. Niisugust juttu ei ole Reet 

varem kunagi ajanud. Kas eile vihastas, et täna ajab 
kiusujuttu? Eks seda puuviljaäri müüjat saa ka teine 
kord kätte. Ega ta ära jookse, Tiit võib talle rohkem 
maksta kui keegi teine. Sularaha tal küll nii palju ei 
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ole, aga eks ta tee võlga. Veksli või obligatsiooni. Siis 
saab Reet teostada oma unistuse, asub puu vilj ääri 
pidama. Aga mitte enne, kui perekonnaseisuametis on 
käidud. Alles siis kirjutab Tiit kaupluse Reeda nimele. 
Muidu, kes teab, inimesi on mitmesuguseid, kuid Ree
dast ei tahaks seda uskuda. Ta on nii armas, aus ja 
lahke. Õiglane inimene. Näe, isegi ta puuvilja põlgab 
ära. Või on see ainult kättemaks, et ta eile ei tulnud? 
Ja Tiit küsib:

«Kas kaupmees käis eile siin?»
«Käis küll,» vastab Reet tusaselt.
«Sellepärast oledki nii halvas tujus,» ütleb Tiit ja 

paneb käe Reeda piha ümber. Ent Reet tõrjub ta eemale 
ja istub masina taha.

«Mis sa . . .» ütleb ta tõrjuvalt.
Ja seletavalt.
«Istusime siin kaupmehega nagu kaks poolhullu, 

ootasime poole ööni. Inimene lubab tulla, aga ei tule. 
Mul hakkas päris häbi teise inimese ees. Arvab, et meil 
polegi tõsist kavatsust ostmiseks. Narrime muidu.»

Tiit mõtleb jutustada, mispärast ta ei saanud tulla, 
aga saab veel sõnal sabast kinni. Kas ongi hea ütelda, 
et oli luku taga, et Tiidul oli Reeda pärast tüli, et lap
sed lubasid ta hullumajja saata? Reet hakkab võib-olla 
kartma, ei peagi teda üldse meheks ega lase enese 
juurde? Las jääb pealegi teiseks korraks. Sellega on 
aega.

«Noh, ega sellepärast midagi katki ole,» ütleb ta. 
«Kaupmees võib uuesti tulla, ega tal neid ostjaid palju 
ole. Ja täna on mul aega, võime asjad korda ajada. Mul 
käsiraha kaasas.»

«Ei sellest tule midagi välja,» vastab Reet kärsitult. 
«Mis me tühjast unistame, jääb niikuinii õhulossiks.» 
Ning masin hakkab vurinal õmblema.

Mis jutt see on? mõtleb Tiit. Kuidas ta täna nii tõr
ges on? Kas ta ikka tõesti arvab, et ma ei tahtnud 
tulla, et hoidsin kõrvale, ei tahtnud tema heaks kulu 
teha? Kuidas ta võib ometi nii rumal olla!

Ja senikaua kui Tiit mõtleb, jookseb õmblusmasin 
vana naise käte all vurinal. Äkki ta peatub, tõstab oma 
tõsise näo ja ütleb:
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«Sa, Tiit, ära enam 'käi minu juures.»
Tiit otsib toolilt tuge. Jalad muutuvad nõrgaks, süda 

hakkab rinnas rahutult peksma, silme ees tantsivad 
sädemed. Hinges on nii valus, et tahaks karjuda. Jumal 
hoidku, mis see siis on? Teda — aetakse välja. Kas 
Reedal on äkki mõni teine, kes oli kärmem, mitte nii 
pika meelega kui tema, Tiit Nõukas?

«Kas . . . kas sa siis ei armasta mind enam?» küsib 
ta viimaks nõutult.

«Mis see armastuski aitab, ega me ikka abielluda 
saa.»

«Kuidas nii, miks ei saa?» vaidleb Tiit vastu. 
«Homme päev lähme perekonnaseisuametisse, ajame 
selle asja joonde.»

«Seda sa ainult räägid,» ütleb Reet, «ma ei saa sind 
uskuda. Sa valetasid mulle, et su pojad ja tütar on 
meie abieluga nõus. Tegelikult nad ei ole nõus. Oma 
valega sa teed mulle inimeste ees häbi.»

Tiit Nõukas silmitseb Reeta ehmunult. See jätkab:
«Eile, kui me kaupmehega sind ootasime, tuli su 

poeg. Tegi lärmi, sõimas mu näo täis, loopis mulle iga
suguseid tänavanimesid, ähvardas maha tappa, kui ma 
sind rahule ei jäta. Koda oli inimesi täis, kõik irvitasid 
ja hõiskasid, olin nagu piinapingil. Ja mille pärast? 
Sellepärast, et sina valetasid, sain mina, süütu inimene, 
kannatada. Kaupmees läks pahaselt minema, ütles kibe
daid sõnu, aga sina räägid abielust.»

Reet vaikib vihaselt ja ta näpud traageldavad kii
resti lihtsat sõduripesu. Ta nägu punetab, kõneldes eil
setest sündmustest. Ja Tiidu süda läheb üha mureliku
maks. Ta tunneb, et see natuke õnne, mis ta veel igat
seb, hakkab käest kaduma. Ta ütleb:

«Eks sa toonud politsei, andnud seaduse kätte. Ma 
oleks sulle advokaadi võtnud, poiss oleks saanud ränga 
karistuse.» .

Reet ei vasta, ainult pomiseb endamisi rahulolema
tult. Tiit istub vaikides, ta sees raevutseb. See võtab 
tal sõnad suust, ta ei leia Reeda jaoks küllalt häid 
lohutussõnu. Või nii julmad on ta lapsed! Ei aita enam 
sellest, et peavad tegema lahinguid, tulevad Reeda 
juurde, kukuvad sõimama võhivõõrast naist. Tahavad
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Reeta hirmutada, et ta Tiidu maha jätaks, arvavad, et 
sedasi Jõuavad kergemini eesmärgile. Ei see neil heaga 
lõpe! Õigus on tema pool, küll ta mõistab nendega hak
kama saada. Hoopis raskem on Reedaga. Nad on ta ära 
hirmutanud, vaese üksiku naisterahva. Ta võib tõesti 
Tiidule selja pöörata. Hirmuga.

Tiit tõuseb, läheb Reeda juurde, paneb käe õlale. 
Seda ei lükata ära, aga ei haarata tast ka kinni. See 
annab Tiidule julgust. Ära kaota lootust, ära ole nii 
arg, küll ta nendega hakkama saab, ta sunnib neid va
bandust paluma. Nüüd on tema mõõt täis, nüüd on 
ta kannatus katkenud. Tiit võtab nende vastu abi
nõud tarvitusele. Küsib, mis nad Reedast tahavad, ja 
siis . . .

«Mis sa neile ikka teed,» ütleb Reet pahaselt. «Nad 
kolmekesi, noored inimesed. Hakkavad kiusama. Jõuan 
mina nendega võidelda. Kes teab, mis teevad. Näe, 
lubas anda mulle kollase passi ja saata sinna majja.»

«Või seda ka,» imestab Tiit ja ta viha üha kasvab. 
Küll on inimesed, või mis inimesed need enam on. 
Selged kiskjad, nendest ei maksa väljagi teha. Küll 
tema läheb kohe võimude juurde, annab asja kohtusse.

«Mine jah,» ütleb Reet. «Mul polegi praegu aega. Töö 
peab olema täna valmis. Tullakse järele. Eks sa tule 
jälle ... õhtul. Päeval segad.»

Tiit viivitab. Ei taha nii tühjalt minna. Midagi nagu 
puuduks. Reet ei luba, tõukab käe kohe ära. Tiit on 
nukker.

«Kas sa mulle musi ei annagi?»
Masin jääb seisma. Reeda näole ilmub naeratus. 

«Musi! Mis sa vana inimene sellega teed?» Aga ulatab 
siis vastu tahtmist huuled ja lükkab Tiidu kohe eemale, 
kui see kauaks jääb.

«Mine juba, va ahnepäits!»
Nüüd Tiit läheb. Kohe nagu kergem minna. Ihugi 

rahulikum. Ukse juures viipab käega. Reet noogutab 
peaga, käed on kinni. Vaeseke, töö ajab teda taga! Küll 
Tiit ta varsti päästab.

Ta on tänaval. Üsna madalalt käiv päike kütab maju 
ja tänavaid. Tiit seisatab ja mõtleb. Kuhu nüüd minna? 
Politseisse! Ent sinna ei tasu minna, nemad ei aita.
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Naeravad, küsivad, mis lapsed tegid. Panid luku taha? 
Ehk tegid niisama nalja, sellepärast ei saa vastutusele 
võtta. Teotasid armsamat, Reet Tiiduleppa? Las ta tuleb 
siis ise kaebama. Aga Reet ei lähe politseisse, kuigi Tiit 
tahaks. Ta kardab mundrimehi — pole eluaeg nendega 
tegemist teinud ega taha nüüdki. Ent midagi peab ette 
võtma. Viha võimutseb nii hirmsasti. Tuleb rääkida 
tõsiselt, tuleb . . . Just, just, nii tuleb teha, kadugu nad 
majast, mingu mujale, maksku üüri, küll siis mõis
tavad. .

Vanamehe samm läheb kohe kärmemaks. Tema on 
peremees oma majas, nüüd näitab. Paneb ette tingi
muse: kas jätate rahule või majast välja. Emb-kumb? 
Ent koridoris tuleb argus peale. Kuulatab ukse taga, 
seest kostab hääli. Olgu! Mis nad mulle ikka teevad? 
Koputab. Uks tehakse lahti.

«Tere,» ütleb Tiit.
Need vaikivad. Kõik kolm on ninapidi koos. Tuba on 

sinist suitsu täis, Oskar istub särgiväel voodis, ajaleht 
käes, nägu punane. Liina pilk on vaenulik, ent siis see 
muutub, ta pakub isale lahkesti tooli. Johannes sööb 
köögilaua taga — vaikib.

Tiit ei mõista alustada. Õiged sõnad ei tule suust. Ei 
istu pakutud toolile. Kui nende vahel on vaen, olgu.

«Miks te inimesi tüütamas käite?»
Nad ei vasta kohe. Oskar vaatab Johannesele, endal 

nägu naerul. Johannes ei tee väljagi — sööb edasi. 
Nagu ei puutuks asi temasse. Liina seisab nõutult.

«Mis inimestest sa, isa, räägid?» küsib Oskar pilka
valt, suu muigel.

«Küll sa ise tead!» põrutab Tiit. «Sina see meister 
olidki. Keegi muu ei saa selle asjaga hakkama.»

«Olin siis olin,» vastab Oskar ükskõikselt. «Sinu asi, 
kus ma käin. Ega sina vastuta. Kui tahan, lähen veel, 
teen selle lehma elu kibedaks. Siis saab aru.»

Tiit hakkab värisema. Kepp poriseb närviliselt põ
randal. Olgu siis, ta ei tahtnud seda teha, aga nad ise 
sunnivad. «Välja! — Ütlen teile oma korterid üles. 
Minge! Mul pole teid tarvis. Mul on inimesi küllalt 
tulemas, kes maksavad üüri. Niisuguseid ulakaid ma 
ei pea.»
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«Mis sa ütlesid, keda sa ajad välja!» kargab nüüd 
Johannes laua tagant. Ka teised on püsti tõusnud.

«Teid, sind ja Oskarit. Pole mul tarvis oma majas 
niisuguseid lapsi. Nagu rajakad! Tulevad silmile, ei 
anna rahu.»

Viivu kestab vaikus. Liina on kohkunud. Johannes 
on muutunud näost valgeks. Oskar istub voodile, tahab 
naerma hakata, aga kargab siis uuesti üles ja hüüab 
Liinale raevunult:

«Näed, missugune ta on. Ja sina süüdistad meid. 
Kaitsed seda vana jäära. Ta kurat on ju hull, seevaldis 
on ta koht.»

Johannes ei ütle sõnagi. Ta väriseb vihast. Tuleb 
ukse juurde, kisub selle lahti ja käratab vanamehele:

«Välja! Olgu su õhk siit kadunud.»
Tiit on keeletu. Seda ta ei oodanud. Oma majast aja

vad välja. See annab jõudu, see lämmatab viimase 
mõistusenatukese.

«Välja!» ütleb Johannes veel kord, nüüd juba rahu
likumalt.

Koridori on tulnud inimesi. Seisavad ja piiluvad kap
pide tagant. Niisugust asja ei näe iga päev. Tiidu pilk 
otsib neid rahutult. Tuleksid ometi välja, siis oleks tun
nistajaid. Mis nad end peidavad? Kardavad noori, ei 
tule talle abiks. Kohtus oleks tarvis.

«Lähen,» ütleb ta viimaks. «Aga esimesel olgu kor
ter tühi!»

Uks lüüakse raksatades kinni. Õues on lapsed koba
ras, uudistavad Tiitu argade silmadega. Mõtlevad, ei 
tea mis kisa see oli. Mis talle tehti? Tiit on ärritatud, 
pillab kepi, üks tüdruk ulatab selle, Tiit pomiseb äh
vardusi, laps taandub ehmunult.

Advokaadi juurde, nüüd enam ei oota. See peab 
aitama. Olgu kas või kohtuga, aga tema peab oma 
õiguse saama. Temal on ka õigus eluks, ta ei lase lapsi 
seda eneselt võtta.

Ta seisatab viivu oma aiamajakese künnisel, vaatab 
põrnitseval pilgul hoonet, mis varjab ta vaenlasi, süli
tab ja astub tuppa. .

Varsti on väljas kõik nii, nagu poleks midagi juh
tunud.
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See sünnib mõni aeg hiljem. Tiit Nõukas on oma 
lapsed kohtusse kaevanud ja seda on kõigest tunda. 
Kui vanamees nüüd aeda läheb, seisab pojapoeg Ants 
aia juures, vaatab tumma ja uudishimuliku pilguga 
vanaisa tegevust. Ent kui vanaisa seisatab ja teda 
kaasa kutsub, ei liigu poiss sammugi.

«Miks sa enam aeda ei tule?» küsib Tiit. «Mul on 
sulle palju uudist, sinu kõrvits on kõige suurem. Tule 
vaatama!»

Poiss mõtleb natuke, ta on juba peaaegu nõustumas. 
Tema kõrvits. Ta pole seda kaua näinud. Terve suve 
nägi ta selle kallal kurja vaeva, kastis ja väetas, nüüd 
oleks tore vaadata, kui suur ta siis on juba. Poiss on 
juba tulemas, aga siis vaatab akna poole, sealt on näha 
ema nägu. Kohe ta muutub.

«Ei tule!» ütleb ta siis.
«Miks sa siis ei tule? Oled varemgi käinud.»
«Aga nüüd ei tule. Isa ja ema ei luba.»
Isegi laps on ta vastu välja mängitud. Poisi nägu on 

nii salvav ja põlastav, et valus hakkab selle pilgu all.
«Kas sa siis vanaisa enam ei salli? Mis ta sulle on 

teinud?»
«Sa pole kellegi vanaisa,» vastab poiss. «Ajad meid 

majast välja, oled paha vanaisa. Ma ei taha enam su 
aeda näha.»

Ei taha küll, aga ikka seisab paigal. Vaatab ahnete 
unistavate silmadega aia poole. Tema kõrvits!' Tema 
kindlus! Kas need sõdurid peavad ikka veel vastu või 
on andnud alla. Ta pani suured laevad neid pommi
tama. Küllap nad on kõik surnud. Nüüd kuluks neid 
matta. Ta unustas ju sanitarid juurde panna. Vaatab 
jälle akna poole, terve olemus on kaheks jaotatud — 
hirmuks ja uudishimuks. Tuleks ju, aga aknakardinate 
taga liigub keegi. Ema või isa? Kumbki ei luba. Ei ole 
midagi teha. Rihm on valus. Läheb, pea norus, toa 
poole. Ent siis seisatab, hüüab. Tasa, nagu kardaks 
kedagi.

«Vanaisa!»
«Jah.»
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«Tule lähemale, siit nad ei näe. Ma räägin sulle.»
Tiit tuleb. Mis sel poisil ütelda on? Ütleb mõne 

rumaluse või? Aga ei ütle. Vaatab hirmunult ringi, 
hakkab vanaisa käest kinni, ütleb tasa, sosinal:

«Vanaisa, ma tulen teine kord. Siis, kui isa-ema pole 
kodus. Salaja.»

Ja paluvalt:
«Ära sa seda kõrvitsat veel ära võta. Mina ise... 

Ära lõhu mu kindlust, ära luba kellelgi seda puutuda. 
Ma tulen . .. ükskord.»

Ongi läinud. Tiit on rõhutud, tunneb end mahajäe
tuna. Pikkamisi kõmbib ta aiamajakese juurde, kõmbib 
parajal ajal. Praegu seisab ukse juures võõras. Mundri- 
mees. Ulatab talle kohtukutse, nõuab allkirja. Tiit ei 
saa aru, ei taha kutset vastu võtta; tal on juba üks, 
siin on tegemist eksitusega, mis ta selle teisega veel 
teeb. Ent mundrimees ei ole nõus. Uurib kohtukutset, 
pärib, vahib paragrahvi numbrit, ütleb:

«See siin on teine asi, siin ei ole väljatõstmisest 
juttu, see paragrahv kõneleb pillamisest, eestkostmise 
alla panemisest. Andke aga allkiri.»

Vaatab veel kord imelikul pilgul Tiidule otsa ja 
läheb. Tiit jääb hirmunult trepile. Pea ei mõista, mis 
on juhtunud. Pillaja, tema pillaja! Mitte kunagi! Isegi 
Reedale ei raatsinud osta puuviljakauplust, enne kui 
on abielus. Tegi isegi häbi enesele müüja ja Reeda 
ees. Ja nüüd — läheks nende käest küsima, mis uus 
ulakus see on, aga kus sa julged. Nüüd vahekorrad nii 
teravad, viskavad uksest välja, ei võta jutule.

Ent süda on rahutu. Kuigi oled süütu, mure tuleb 
ikka hinge. Kes neid teab, ehk hangivad valetunnista
jaid, need saavad sellega hakkama, arvavad, et ta õn 
vana, ei suuda ennast õieti kaitsta. Väänavad su kaela 
igasuguste nõksudega kahekorra.

Tänavale minnes on mure jälle kannul. Ta on tõesti 
Reedale raha andnud. Väikesi summasid. Andis taga
mõttega, ent Reet nägi tagamõtte läbi. Läks tuliviha
seks ja ähvardas välja kihutada, kui hakkab nii. . .

Nüüd on ta kohale jõudnud. Reeda korter on lukus. 
Kus ta ometi peaks olema? mõtleb Tiit kärsitult. Muidu 
oli alati töö kallal. Või ehk läks tööd viima — särke ja 
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pükse laadaplatsi kaupmehele? Siis peab ootama või 
tagasi tulema.

Tal ei ole tarvis ühte ega teist. Vanem eit on tulnud 
koridori, peseb kraani all oma potti. Vaatab ikka vilks 
ja vilks Tiitu, mõõdab ja kaalub teda.

«Ega teda ei ole enam kunagi päeval kodus. Ta peab 
nüüd Kure ja Tihase tänava nurgal puuviljakioskit. 
Teate, see roheliseks värvitud putka seal raudtee lähe
dal. Sealt võite ta kätte saada.»

Reet ostis puuviljakioski! Mis see tähendab? Kust ta 
selle raha võttis? Tal oli äkki ehk mõni teine Tiidu kõr
val, sellepärast ei tahtnudki teda näha? Teine oli hel
dem, võlus Reeda kiiremini ära. Rahaga! Tiit tahtis 
teda võluda armastusega. Siis saab inimene ikka lüüa.

Tiit ruttab juhatatud kohta. Teel tuleb kahtlus hinge. 
Ehk vanaeit ajas niisama lorajuttu. Reet võib-olla käib 
päeviti tööl, käib passimas. Seda on ta varemgi teinud. 
Tal ju sadat seltsi ameteid. See küll tõsi ei või olla, 
et on puuviljakioski omanik.

Aga on. Istub nii uhkelt rõõmsana ja punetavana 
leti taga. Aga lett on täis igasugust seltsi kompvekke, 
šokolaadi, puuvilja. Ühes plekkämbris laua otsal hapu
kurgid. Neid sööb praegu limonaadi veda ja, kelle auto 
ukse ees. Ei lähe minema ka. Muudkui ajab Reedaga 
tühja juttu, teised poed oodaku tema kraami järele. Ei 
jäta teda Reedaga üksi.

Viimaks läheb. Kuivatab niisked käed Reeda poolt 
antud rätiku külge, paneb paberossi suhu ja väljub. 
Ennem heidab Tiidule ükskõikse pilgu.

«Sa juba siin,» ütleb Tiit Nõukas.
«Siin jah, juba nädal otsa. Ära tüütas see masina 

taga istumine. Eks ma proovi ka teist leiba süüa, natuke 
kergemat kui seni. Pean mina siis eluaeg saksu harima. 
Kui äri ei lähe, annan ära,» vastab Reet.

«Nõnda . . . nõnda jah. See on õigus. Ega seda saa sa
lata. Aga. . . aga, kuidas sa selle said? Kas järelmaksu 
peale või? Muidu mina ju . . .» Tiit jääb põnevusega 
ootama.

«Natuke järelmaksu peale,» ütleb. «Muist laenasin 
ja muist oli omal kogutud. Eks näe, kas saan tagasi 
makstud või lähen pankrotti,» naerab rõõmsalt.
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«Eks sa võtnud minu käest. Oli ju juttu,» ütleb 
Tiit.

«Ei julgenud,» vastab Reet. «Sul ju niisugused asjad 
lastega ees, et õigel inimesel on parem eemale hoida. 
Eks lastel ole ka mõnes asjas õigus. Kes sindki teab 
uskuda, valetasid ju mulle, et lapsed lubasid. Lapsed 
on ehk õigemad kui sina.»

Säärast juttu on Tiidul valus kuulata. Tal on põues 
paber, mis näitab vastupidist. Lapsed tahavad teda 
vastutusvõimetuks tunnistada. Kaebasid kohtusse. Ehk 
kutsuvad Reedagi.

«Mulle tuli jah üks paber. Politseinik tõi. Pean olema 
tunnistaja ühes asjas. Pole vaadanudki, mis asi see 
on, võib-olla sama ongi.»

Nad mõlemad uurivad kohtukutseid, kumbki on na
tuke isemoodi, aga paragrahvi number on mõlemal üks. 
Samuti kohtu tähtpäev. Tiidu süda läheb raskemaks. 
Kutsuvad Reeda tunnistajaks. Kui räägibki seal vii
maks, et on saanud natuke raha, et. . . mis siis? Siis 
teeb kohus otsuse tema kahjuks.

Reet lööb käega.
«Ole kohe mureta. Mis sa kardad! Kuidas ma tohin 

sellest kõnelda! Siis olen ise kohe süüdi. Ütlen neile 
lihtsalt, et ei tea midagi, ega nad vägisi mu käest 
midagi välja pressida saa.»

See rõõmustab Tiitu. Ta tuleb leti taha, tahab Ree
dale musu anda, tahab heameele pärast teda kallistada, 
aga Reet lükkab ta eemale.

«Oled sa hull! Päise päeva ajal! Kaupluses. Iga minut 
võib inimene sisse tulla — kus selle häbi ots! Küll need 
mehed on ikka . . .» noomib ta Tiitu. «Jäta nüüd niisu
gused asjad, sul tõsisematki ees.»

«Ma tulen sulle õhtul vastu,» ütleb Tiit. «Saadan 
sind koju.»

Sellega ei ole Reet nõus. Kes teab, mis kellaajal 
tema siit vabaneb. Vahel varem, vahel hiljem. Jõuab 
Tiit teda, siin oodata.

Jõuab küll.
Ei see ole ilus, kui tema istub siin ja inimesi käib 

kioskis. Tal kiosk alles sissetöötamise ajajärgus, see 
peletab inimesed eemale. Rumal. Olgu aga nüüd tõsine.
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Tal on isegi ränk koorem kanda. Küll pärast, hiljem . . . 
kui kõik on möödas.

Oleks ikka hea olnud, kui tema Reedale selle poe 
oleks ostnud. Siis oleks olnud kohe teine õigus siin 
istuda. Ent samas suundub mõttekäik teisale. Hea ikka, 
et ei ostnud, see oleks olnud lastele suur tõend tema 
pillamisest. See Reet on ikka tark naisterahvas, tema 
kohe nagu aimab kõik ette. Päästab sedasi Tiidu häbist.

Ning Tiit Nõukas suundub rõõmsalt kodu poole.
Kohtupäeva lähenedes kasvab Tiit Nõuka rahutus. 

Öösiti ei saa und, ikka tulevad pähe hirmsad ja õudsed 
mõtted. Kui nad siiski viimaks võidavad, kui kohus 
teeb otsuse nende kasuks? Mis siis? Viivad ta viimaks 
hullumajja, nagu lubasid; nad saavad sellega nüüd 
hakkama, nende südamed on nüüd eriti täis. Esimene 
kohtuprotsess lõppes Tiidu kasuks. Nad peavad tema 
majast välja minema. See valas nagu õli tulle. Oskar 
tuli tänaval ta juurde, kõndis hulga aega kõrval, põr
nitses vihaselt.

«Said seekord võidu, vanamees, aga ega see sulle 
heaga lõpe, pea seda meeles. Enne juba pistan maja 
põlema, kui lasen sind selle eidega sinna asuda. Siis, 
kurat võtaks, oleme kõik paljad!»

Sest ajast tunneb Tiit Nõukas hirmu, õhtuti lukus
tab korralikult uksed, öösiti tõuseb üles, käib ümber 
aiamajakese, uurib, kas kusagil ei ole tulepesa. Võib
olla panevad hirmsas vihas maja põlema, nii et Tiit 
põleb sisse! Ainult tuhk jääb järele, ning mine siis küsi, 
kes tegi. Samas haarab teda kahetsus: poleks pruuki
nud lastega vahekorda nii teravaks ajada. See korterist 
väljaajamine oleks võinud jääda tegemata. Ehk oleksid 
siis pikapeale leppinud. Aga nüüd on hilja.

Ta kõnnib rahutult õues, tänaval ja aias. Seal on 
nüüd kõik nukker ja kurb. Lehed on langenud, puud 
ja põõsad on raagus ning viljad koristatud. Isegi see 
suur kõrvits, mis kuulus Antsule. Vanaisa ootas küll 
kaua kannatlikult pojapoja tulekut, aga see ei tulnud. 
Nähtavasti ei lastud, ning Tiit tõi kõrvitsa viimaks aiast 
ära — lagunemise tunnustega.

Nüüd ei ole siin midagi teha, ei temal, veel vähem 
Antsul. Nüüd asub siia mahajäetus ja pimedus ning 
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talvised võimsad väed matavad kõik lumme. Kuni tuleb 
uus kevad, uus õitsemine ja rõõm.

Ühel päeval, kui Tiit parandab prügikasti, teeb ta 
seda suure kolinaga, et Ants ehk kuuleb ja tuleb välja 
teda vaatama. Ent Ants ei ilmu aknale ega välja. Selle 
asemel sõidab õuevärava ette suur must auto. Sealt väl
jub mees pintsli ja potiga ning kleebib väravale ja ko
ridori uksele suure punase plakati.

Ettevaatust! Sarlakid!
Sarlakid, mõtleb Tiit Nõukas. Kes on tema majas 

sarlakis? Ta pole kuulnud. Neid lapsi on siin ju laialt. 
Ta ruttab mehe juurde, see on oma töö lõpetanud ja 
hakkab minema.

«Kus siin majas on sarlakid? Missuguses korteris?»
Mees seisatab viivuks, aga lööb siis käega. Must auto 

on kannatamatu, annab kogu aeg signaali. Peab rut
tama, neid oodatakse veel kuskil mujal.

Ning läinud ta ongi. Mitte ühtegi last ei ole väljas, 
kellelt küsiks. Tiit uurib aknaid, ehk mõni on kaetud, 
siis teaks kohe, kus on haige. Sarlakite puhul peab 
olema pimedas. Ega ometi. .. Ei, Johannese aknad on 
kõik valged, ainult õhukeste tüllkardinatega kaetud. 
Jumal tänatud, siis seal ei ole. Kus see sarlak siis võiks 
olla? mõtleb ta rahulikumalt. Kas kingsepp Tomingase 
juures? Temal on ikka lapsed alati haiged. Viletsad 
ja nirud. Ei saa korralikult süüa, sest vanamees joob 
ja laagerdab.

Ta läheb alla keldrisse, kus elab kingsepp. Rõske, 
kopitanud õhk lööb talle maa-aluses koridoris ninna. 
Kivid hõõguvad raudset külmust, akna juures jookseb 
nirinal vesi. Tema ei saa sinna parata. Maja on mäe 
all, siia valgub kõik vesi ja niiskus, mida tänavatorud 
ära ei jõua tõmmata. Ka ei ole siin rohkem kortereid 
kui ainult üks. Seegi vanast ajast, ning nüüd nõutakse 
kaotamist. Hullud! Kuhu see vaene inimene ajada?

Silmad hakkavad pimedusega harjuma. Veel mõni 
samm, siis on natuke valgem. Väike aken, tolmune 
ja kõntsaga kaetud, laseb hädiselt valgust läbi. Ei ole 
täiesti pime.

Ta koputab. Vaikus. Kas neid ei ole kodus? On ehk 
tööl või. . . jooma peal? Ei, keegi kolistab sees. Nüüd 
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lähenevad tatsutavad sammud, ukse taga seisatatakse. 
Siis küsib lapsehääl:

«Kes seal on?»
«Mina. Majaperemees.» ■
Uks avaneb, selle vahele ilmub väikese kaheksa-aas- 

tase tüdruku nägu. Tüdrukuke on särgiväel, palja jalu. 
Tõusis voodist. Näol peegeldub hirm ja kartus. Maja
peremees! Tuli noomima! Seda nendega juhtub.

«Meil ei ole kedagi kodus,» ütleb ta aralt.
Tiit astub tuppa. See on madal, poolpime ja must. 

Räbaldunud takune tekk ripub üle voodiääre, köögi
kapp on täis toidu jäänuseid, pliidi juures lehkab musta- 
veeämber.

«Ega mul isa olegi tarvis,» ütleb Tiit leebelt, nii et 
laps imestab. Majaperemehe-onu ei riidlegi! Muidu 
alati: sinna ei tohi, seda ei tohi ja teist ei tohi, ning 
et lõhute keldriaknaid ja varastate aiast kraami. Nüüd 
nii hea.

Tiit vaatab ringi. Voodist vahib talle vastu uudis
himulikke lapsenägusid, üks tatsutab poolpaljalt põ
randal, oja järel. Ei, siin ei paista olevat.

«Kas teil on sarlakid?»
«Ei ole, ei ole,» vastab tüdruk. «Sarlakid on üleval, 

korter kuuendas.»
Number kuuendas, võpatab Tiit. See on Johannese 

korter. Kas siiski. ..? Aga aknad olid ju katmata. See 
ei või ju olla.

«On küll,» ütleb tüdruk nüüd kindlalt. «Ants on 
sarlakis, ma tean, tädi rääkis.»

Tiit ehmub, külm tunne käib üle keha. Ants sarla
kis! Võib-olla koguni suremas? Ja tema ei saa näha. 
Jälle üks mure juures. Ta armastab seda poissi siiski 
rohkem kui kedagi muud. Poeg! Poja puhul ta aitaks 
tagant, niikuinii käituvad nagu mõrtsukad. Ent poja
poeg . . .

Õue jõudes heidab pilgu poja korteri akendele. Sei
sab viivu nõutuses. Siis läheb. Jalad viivad automaat
selt trepist üles — sinna, kus elab poeg. Koridor on 
tühi. Seisatab. Kuulatab. Kõikjal on vaikus. Nüüd kuul
dub ukse tagant kõnelemist, keegi nagu tahab välja 
tulla. Tiit taganeb, teeb seda õigel ajal. Uks avaneb, 
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Johannes väljub. Ta on väsinud ja mures. Silmab isa, 
ning põlguseilme jookseb üle näo. Ning möödub siis 
sõnatult Tiidust.

Tiidu hinge nöörib hirm. Häda ja ahastus südames. 
Sirutab käe pojale järele.

«Johannes!»
Poeg peatub. Ilme näol on ikka ühesugune, külm ja 

põlgav.
«Kas . . . kas Ants on haige?»
Hetkeks muutub poja nägu pehmemaks. Siis tuleb 

meelde kohus, väljaajamine. Vaen.. Mis see vanamees 
tast nüüd tahab? Siis ei olnud Antsust huvitatud, kui 
kaebas kohtusse ja ajas välja. See teeb südame kõvaks.

«Mis see sinu asi on! Kah mul kaasatundja! Eks me 
kohtus räägi.»

Vaatab veel viivu ja kaob. Tiit vajub küüru, nagu 
oleks õlgadel raske koorem. Läheb uuesti ukse taha, 
kuulatab — ei midagi. Kõikjal vaikus. Kui kopu
taks . . . Nüüd ei ole Johannest kodus. Sõrmenukid tõu
sevad ja langevad nagu iseenesest vastu ust. Tiit ootab 
ärevalt. Süda taob. Kas lastakse sisse?

Ei tule kedagi. Teda haarab meeleheide. Tõstab 
uuesti käe. Just siis aga kostavad sammud, uks ava
takse. Äi ja mini j a on vastamisi. Kumbki ei saa sõna 
suust. Minia näos peegelduvad väsimus, magamata ööd 
ja nukker abitus. Ta ei lausu sõnagi.

«Ants . . .» pomiseb Tiit.
Minia ei vasta. Uks avaneb laiemalt. Hetke Tiit kõhk

leb. siis astub sisse. Minia läheb ees.
Tuba on poolpime. Aknad on kaetud, nähtavasti on 

seda alles praegu tehtud. Poiss on vaheseinaga eralda
tud väikeses toas. Seal on pime. Tiidul läheb aega, kuni 
silmad hakkavad seletama.

Väikemees on voodis. Ta nägu ia käed on kaetud pu
naste plekkidega. Ta hingab kähisedes, raskelt ja vae
valiselt. Silmad on kinni. Väikesed liikmed on lui
sed . . . nii luised.

«Kas arst käis?» küsib Tiit tasa.
Minia noogutab. Laps hakkab siplema. Ema kummar

dub ta kohale, katab tekiga, kõneleb. Poiss ei vasta. 
Siis tulevad nad ära.
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«Mis arst ütles?» küsib Tiit.
«Ei tea veel midagi,» ütleb minia. Ta pilgus ei ole 

tigedust ega vaenu. Praegu pole selleks aeg. Ta laseb 
Tiidu välja ja läheb tagasi poisi juurde.

Tiit seisab koridoris. Ta ei mõista kuhugi minna. 
Elumõte on nagu kadunud. Selle asemele on astunud 
hirm ja valu. Nüüd ei mõista kuhugi minna, midagi 
teha. Ainult lapse nägu tantsib ta silmade ees. Kuuleb 
ta rasket hingamist veel kojaski.

Siis tuleb ta ära. Ta on äkki vanaks jäänud. Pea ei 
tööta. Haige lapse kuju segab. Ei anna rahu. Reet on 
kadunud kuhugi kaugele. On nagu mingi valus mä
lestus.

Toas laual lebab kohtukutse. Alati see häiris teda, 
vihastas. Nüüd on ükskõik. Samas ta ehmub. Siin on 
ju tänane kuupäev. Kas Johannes läks viimaks koh
tusse . .. siis peab ju ka tema ... Milleks? Kas või sel
leks, et nad lepiksid, et nende vahel ei oleks kohut. Mis 
on olnud, seda ei saa teha olematuks. Ent seda uut prot
sessi võiks vältida. Süda kohe ei anna rahu. Poiss ...

Ta riietub kiiresti. Kui kohtaks ometi Johannest, 
lepiks kokku.. . Ent kohtus ta Johannest ei leia. Asi 
on juba ees. Advokaadid peavad oma sõnalahinguid. 
Reet tunnistab, tunnistab tema vastu. Ütleb, et on 
lubanud talle osta üht ja teist. Ent see ei aita. Kohus 
otsustab pärijate nõudmise rahuldamata jätta.

See võit teeb ta südame kergeks ja raskeks ühtlasi. 
Pilk otsib ikka veel Johannest. Ent Johannes ei ole 
ikka veel tulnud. Selle asemel tuleb paks ümmargune 
advokaat, surub kätt,ja ütleb:

«Hästi läks, kuradi hästi.»
Advokaat kõneleb seal veel midagi, ent Tiit ei kuula 

teda. Tal on midagi muud mõttes. Ants, peaks see ter
veks saama!

Ta laskub trepist pikkamisi. Silmad üha otsivad tut
tavat kogu, ent poega ei ole. Saatis ainult advokaadi 
nende kõikide eest. Seda ei oleks tarvis olnud. Kui nad 
täna isaga viisakalt oleksid kõnelnud. Nüüd . . .

Väljas seisab Reet, nagu ootaks teda. Kui Tiit Nõu
kas seisatab, astub juurde, ulatab käe ning soovib 
õnne. Ja hetk hiljem:
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«Nüüd on siis meie vahel lõpp. Ära tule enam minu 
poole. Ma ei saa seda lubada, ma olen sõnaga seotud.» 
Ja kui Tiit sellele midagi ei vasta, ütleb ta:

«Su lapsed maksid mulle, nad ostsid mu ära. Tütar 
käis minu juures. Hakatuses ähvardas, aga ma olin 
kõva. Siis hakkas nutma ja pakkus raha, et ma sind 
rahule jätaksin.»

Tiit vaatab teda suuri silmi.
«Ma võtsin raha vastu, sest teadsin, et sedasi on pa

rem. Kuigi sa oleksid minuga abiellunud, nad oleksid 
mu elu põrguks teinud. Ja sina oled vana, sa ei jõua 
nendega võidelda, ning ühel päeval sured maha. Ja 
siis on nad peremehed ja ai avad mu välja. Ära pane 
pahaks, et ma niimoodi talitasin, sedasi oli parem. Ela 
nüüd hästi ja vaata ette.»

Ta sirutab käe ja lahkub. Tiit vaatab talle niikaua 
järele, kui ta tänavanurga taha kaob. Ta isegi ei imesta 
Reeda juttu. Ainult vandesõna lendab ta suust ja sülg 
lendab tänavale.

«Õige kuradima eit! Vaat, kus tegi tembu.»
Ent hinges on natuke valus, et naine ta reetis, et ta 

oli valmis müüma armastust raha eest. Ning et tal jät
kus jultumust tulla hoiatama laste eest. Tema . .. võõ
ras inimene.

Jälle tuleb haige poisi kuju ta silmade ette. Vana
mees tunneb, et see on talle praegu kõige lähedasem, 
lähedasem kui ükski muu. Kui arst suudaks teda 
päästa, kui nad lubaksid tal istuda pojapoja voodi ette, 
ehk ta siis paraneks. Ehk annab teha . . .

Ta läheb notari juurde, ja kui ta sealt tuleb, on juba 
hilja. Ta ruttab edasi-tagasi voogavas rahvahulgas, kat
sub, kas paber on ikka taskus, ning ta süda on rahul. 
See annab talle julgust minna pojapoja juurde. Nüüd 
ta koputab julgelt ja kõvasti. Nähtavasti oli Johannes 
ukse taga, sest see avanes kohe. Ka minia on seal, ta 
nägu õhetab, nad on vist kohtuprotsessi arutanud. 
Nüüd vaatavad nad teda jaheda ja etteheitva pilguga, 
mille varjust peegeldub viha ja pettumus.

«Ants . . .?» küsib Tiit. .
«Eks ta ole haige,» vastab Johannes pahaselt. «Mis 

sul sest.»
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Tiit ei vasta, ta kobab kärsitult taskus, toob siis sealt 
välja testamendi ja ulatab Johannesele. Poeg ei taha 
seda algul võtta, ent siis kiindub ta pilk. sõnale testa
ment, ning ta hakkab kohe ahnelt lugema. Tiit ei oota 
vastust, ta läheb pojapoja juurde, minia tahab teda 
nagu korraks takistada, aga Johannes keelab käega. Ta 
nägu õitseb ja hiilgab äkki. Ta on unustanud haige ja 
vaenu. Nüüd tunneb ta vaid rõõmu varandusest.

Ent ta ei saa seda rõõmu kaua maitsta. Just siis, kui 
Tiit läheb seina taha pojapoja juurde, tulevad Oskar 
ja Liina. Mõlemad on sünged ja tigedad. Oskar viskab 
mütsi lauale ja puhkeb vanduma. Liina on natuke vaik
sem, küsib, kuidas on lapse tervis, ja hakkab jutus
tama advokaadist ja kohtust. Sinna juurde seltsib Os
kari karm ja kärisev joomarihääl — nüüd ta alles lubab 
vanameest pihtide vahele võtta ja näidata.

«Vanamees tuleb saata hullumajja,» teeb ta ette
paneku. «Seal on tal paras koht.»

Johannes ei vasta. Testament põleb ta käes. See teeb 
Oskari ja Liina ta vaenlaseks. Nüüd ei ole ta enam nen
dega liidus, nüüd peab ta võitlema nende vastu. Ja see 
sunnib teda ütlema häid sõnu Tiidu kasuks.

Äkki ilmub Tiit Nõukas poisi juurest. Ta on kuulnud 
siin Oskari ja Liina hääli. Tahab nüüd nendega kõ
nelda.

Aga selleks ei anta talle mahti. Isa nähes kargavad 
Oskar ja Liina üllatunult üles. Nende nägudele asub 
ehmatus, nende ajudesse kahtlus. Nad hakkavad 
aimama halba.

«Mis see siis tähendab?» küsib Oskar ägenedes. «Mis 
see vanamees siin teeb? Mis ajast te säärased sõbrad 
olete?»

Keegi ei vasta. Tiit Nõukas vahib Johannese otsa, siis 
Oskari ja Liina otsa, ent sõna ta suust ei tule.

«Ei ole midagi,» lausub viimaks Johannes. «Vana
mees tuli nasama siia.»

«Nasama» . . .
Pinevus jääb püsima. Kahtlused ja uurivad pilgud 

ristlevad toas. On tunda äikese lähenemist. Siis tuleb 
Johannese naine. Ta vaatab kõiki rahulikul pilgul ja 
pöördub mehe poole.
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«Mis sa sest varjad. Saavad niikuinii teada.»
Ja ootamata enam Johannese arvamist, lausub ta kü

lalistele:
«Tiit pärandas oma majad Antsule. Testament on 

siin.»
Mõlemad külalised lähevad näost valgeks, Oskar 

kisub vennanaise käest testamendi, loeb pooleni ja 
puhkeb siis vihaselt sajatama.

«Kurat!» karjub ta raevunult. «Pettus ja kokku
mäng! Vanamees ja Johannes mängisid kokku. Kuradi 
juudased!»

Ta karjumine ajab Johannese naise vihale.
«Minge välja ja karjuge seal!» kamandab ta Oskarit 

ja Liinat. «Mul laps suremas.»
Oskar ei taha minna. Tulgu teised kaasa ja tehtagu 

arved õigeks. Aga kui need ei tule, haarab ta mütsi, 
jääb Johannese ette seisma ja sõnab:

«Hea küll, praegu lähen. Aga ega sellega veel kõik 
lõppenud ole, nüüd alles algab. Ei ole need majad veel 
sinu... Ennem põletan nad maha ja lähen trellide 
taha, kui et sulle...» Ja Tiidu poole pöördudes: «Ära 
sa arva, et sinagi pääsed. Küll ma leian sinulegi paraja 
koha — hullumajja.»

Raksatades lendab uks kinni. Lühikest aega kaja
vad sammud trepil, õues, siis asub vaikus tuppa. Tiit 
Nõukas vaatab Johannesele ja miniale otsa ja küsib:

«Mis nüüd saab?»
Johannes naeratab kurjalt.
«Nüüd lüüakse niisugune lahing, et mõni leiab lõpuks 

oma kondid puusärgis. Nüüd ei anta armu. Mine nüüd 
oma tuppa, meil tuleb siin naisega plaani pidada.»

Tiit Nõukas tahab midagi vastata, lööb siis käega. 
Milleks? Ega see niikuinii aita. Nüüd algab siin suur 
lahing võltsimiste, petmiste, kakluste ja alatustega. 
Nüüd hakatakse siin võitlema varanduse pärast.

Ning minnes üle õue oma aiamajakese juurde, jääb 
ta äkki seisma, võtab piibu suust, sülitab ning sõnab 
tulivihaselt:

«Neetud varandus! Et seda kurat võtaks!»
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Autorist ja tema loomingust

Eesti kirjanduse arengule kodanluse võimu ajutise stabili
seerumise perioodil 20-ndate aastate teisel poolel on üldiselt 
iseloomulikud rahulolematus ja stiihilised protestimeeleolud. 
Pahelise ja negatiivse näitamine viis aga tihti pessimismi, mis 
peegeldas küll ummikut, kuhu valitsev elukord oli jõudnud, 
kuid nendest ummiklainetest pinnale pääsemises olid nõutud 
ka autorid ise — kuigi tehti katseid ka selles suunas. Kirja
nike loomingumeetodid üldsuunalt sama sisu edasiandmiseks 
olid erinevad. Iseloomulik neil aegadel on realismi ja fantas
tika kõrval naturalistlike elementide sissetung.

Sellises keskkonnas ja sellise suunaga alustas oma kirjan
duslikku tegevust ka töölisnooruk Johannes Ruven, kelle 
tagasihoidlik, kuid kindlasti märkimist vääriv osa eesti kir
jandusloos on seni teenimatult unarusse jäänud.

Johannes Ruven sündis 18. oktoobril 1902. a. Peterburis. 
Tema käsitöölisest isa, kes oli siia rännanud Võrumaalt, teenis 
ülalpidamist kingsepana, ema oli majateenijaks. Perekonna 
majanduslik olukord ei olnud kiiduväärt ja paremate võima
luste otsinguil siirdutakse Peterburist varsti Tallinna. Siin algab 
tulevase kirjaniku haridustee, mis majanduslikest tingimustest 
sõltuvalt on lünklik ja vaevarikas. Esialgu piirdubki see 1916. a. 
lõpetatud neljaklassilise algkooliga. Edasiõppimise asemel peab 
14-aastane nooruk teenima ülalpidamist jooksupoisina kondiitri
äris, maitsma talusulase kibedat leiba ning kinni haarama 
teistestki juhuslikest töödest. 1919. a. lõpul saab J. Ruven tööd 
raudteevalitsuse veoosakonnas elektrimontöörina, kuid peab 
sealtki varsti tööpuuduse tõttu lahkuma. 1921. a. õnnestub 
J. Ruvenil lõpetada 6-klassiline õhtualgkool ja ta astub Tal
linna Kolledžisse. Vaheaegadega õpib ta seal kuni 1926. aastani,
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kuid küpsustunnistuse omandab siiski alles tosin aastat hil
jem — 1938. a. kevadel.

1932.. a. kevadel õnnestub tulevasel kirjanikul tööd leida Tal
linna Elektrijaamas, kus ta montöörina ja elektriarvete kas- 
seerijana töötab mõningate vaheaegadega kuni 1940. a. lõpuni.

Pole täpselt teada, millal algasid J. Ruveni kirjanduslikud 
katsetused. Kirjaniku mahukast käsikirjalisest pärandist on 
enamik sõjatules hävinud. On andmeid, et J. Ruven on alus
tanud luuletustega, kuid trükimusta pole need näinud.

Ruveni proosapalade esimesed käsikirjad, mis noor autor 
saatis «Loomingu» toimetusele, olid küllaltki abitud ja algelised. 
Ometi oli neis nii palju vahetut siirust ja lapidaarsust, et nad 
toimetaja redigeeriva käe abil pääsesid siiski ajakirja suhteliselt 
nõudlikele lehekülgedele, kus Ruven debüteeriski 1925. aastal.

J. Ruveni säilinud käsikirjade võrdlus näitab, et hiljem, 
enesekriitilisemana oma loomingu vastu, on Ruven oma teos
test kirjutanud mitmeid variante ja püüdnud neid viimistleda, 
enne kui nad jõudsid lugejateni, kuid spontaanselt loova autori 
juures andis see vähe tulemusi.

Kuni esiknovellikogu «Võitlus» (1931) ilmumiseni näevad ka 
Ruveni järgnevad tööd trükimusta peamiselt «Loomingu» veer
gudel.

Novellikogu «Võitlus», mis ilmus Eesti Kirjanikkude Liidu 
kirjastusel, äratas lugejaskonnas laialdast tähelepanu, kuigi 
hinnangud teosele olid erinevad ja vastandlikud.

Samast aastast võetakse «Võitluse» autor Eesti Kirjanikkude 
Liidu ja Eesti Autorikaitse Ühingu liikmeks.

Ruveni teoste ainevald on enamasti pärit agulist, tööliste või 
käsitööliste keskkonnast. Nendestki ühel või teisel viisil alan
datute ja solvatute hulgast on kirjanik valinud äärmised, 
erandlikud tüübid. Selline on ka novellikogu <■ Võitlus», mis 
kannab oma aja sügavaid sünnimärke. Tugevad, kohati jõhk
ralt naturalistlikud situatsioonid leiavad tekkinud ummikust 
väljapääsu tihti ainult surmas.

Ei oleks õige väita, et kirjanik on vaid kiretu fotograaf, 
külm kõrvaltvaataja neis piltides, mis ta paberile on jäädvus
tanud. Tema novellides on tunda autori sooja ja siirast kaas
tunnet oma kangelaste, nende elu võõraslaste vastu. Ometi jääb 
kogust tervikuna kõlama troostitu pessimismi ja resignatsiooni- 
meeleolu. Kui kahes vabasurmaga lõppevas avapalas («Raudtee
vahi armastus» ja «Võitlus») on intriig viidud peamiselt pere
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kondliku elu pinnale, siis novellides «Prohvet» ja «Tema patud» 
on ühiskondlik kõlapind märksa tugevam ja selgepiirilisem, 
eriti viimases. Kuigi tänavatüdruku Tea allakäigu objektiiv
seid põhjusi pole «Prohvetis» otseselt esile toodud, tajub lugeja 
teda ometi kui kehtiva ühiskondliku korra produkti, kes 
kõigest hoolimata seisab moraalselt kõrgemal tema klien
tuuri kuuluvatest valitud seltskonna jätistest. Vestlustes Too
maga oskab Tea kainelt mõista oma languse kogu traagikat, 
ometi ei leia ta jõudu ega võimalusi sellest väljarabelemiseks. 
Ei anna selleks tuge ka autori poolt nukra irooniaga esitatud 
Toomas — religioonist abi otsiva «prohveti» tragikoomiline, 
sügavalt inimlik kuju.

Võitlejaks ei kujune ka novelli «Tema patud» peategelane 
Elisabeth. Autor viib selle ülekohtust muserdatud teenijatüd
ruku lõpuks küll otsesele võitlejateele kehtiva korra vastu, 
kuid ei autor, veel vähem aga Elisabeth, suutnud mõista selle 
võitluse tähtsust ega otstarvet. Marxis ja Bebelis leiab Elisa
beth endale religiooni kõrval vaid uue jumaluse, kuid selle 
sisu jääb talle niisama salapäraseks ja ähmaseks kui pühakirigi. 
Ja nii hukkub ka see stiihiline protestija, kelle võitlejavaimu 
hoidis üleval pigem instinkt, kui selle vajaduse teadlik tunneta
mine. «Tema patud» on Ruveni avakogus üks ühiskonnakriiti
lisemaid novelle, kus aspekt, millelt autor oma sündmustikku 
esitab, sisaldab endas ka autori hinnangu, mis on teravalt süü
distav ja hukkamõistev.

J. Ruveni kangelased, nagu varem märgitud, on äärmuseni 
teravdatud, otsitud. Ilmne on autori kallak bioloogiliste fakto
rite rõhutamisele. Sellise groteskse elemendi rohkus sisaldab 
reas novellides ühiskondliku protesti varjatud algelemente. 
Igatahes ei ole Ruveni tegelased näitlejad, kes on elu näite
lavale pandud ülitraagilisi osi etendama, nagu leiti omaaegses 
arvustuses. Nad on oma ajastu kurb-traagilised ohvrid, kes on 
kaotanud elumõtte ega püüagi seda tagasi võita. Kahju, et oma 
kangelaste usku enesesse ei suuda üleval hoida ka kirjanik. 
Päris õigesti leidis Ed. Hubel novellikogu arvustades, et autor 
on sellise «elu mõttetuse» mõtestamata jätnud.

Pärast esikkogu ilmumist J. Ruveni kirjanduslik tegevus 
mõneti hoogustub. Paraku pole edasiminekut märgata kvali
teedi osas. Neil aastail sai Ruvenist, peamiselt küll majandus
likel kaalutlustel, vestekirjanik «Perekonnalehele» ja ajalehte
dele «Sõnumed» ning «Vaba Maa». Viimastes kasutab J. Ruven 
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Jaak Räbala pseudonüümi. Vastavalt nende väljaannete menta
liteedile on seal ilmunud jutukesed tühistele situatsioonidele 
ülesehitatud jandid, mille sisuline kandepind on nõrk. Ko
hati leiab autor, kes oma agulimiljööle ka siin truuks on jää
nud, küll tõetruud ja elulist ainestikku, kuid kõik pahed, mis 
sellest keskkonnast on võrsunud, taandab autor, ühiskondlikke 
tegureid tagaplaanile jättes, tegelaste individuaalsetele miinus
tele. Vähemväärtuslike lookeste lahtrisse võib kanda ka 
J. Ruveni nn. pühadejuttude seeria, mis ilmus rida aastaid 
peamiselt ajalehtede-ajakirjade jõulunumbrites. Neis on 
meistrikäega modelleeritud kujusid karjuvas puuduses vaev
levatest inimestest, kuid jutustus lõpeb harilikult idealiseeritud 
happy end’iga, kus needsamad kiskjad, kes on süüdi oma ohv
rite kuristikku tõukamises, muutuvad korrapealt valgeteks 
ingliteks, kes heldel käel ja südamliku naeratusega jagavad 
kinke ja raha. Sellised täispöörded sündmustikus mõjuvad 
tahes-tahtmata võltsilt.

J. Ruveni teine, 1937. a. ilmunud novellikogu kannab peal
kirja «Julius Jürgens võidab enese». Teos annab tunnistust 
autori arengust meisterlikkuse ja kunstiküpsuse suunas.

Kui mõnede teiste autorite juures võis neil aastail näha 
ilmset kohanemist valitsevatele ringkondadele meelepärasele 
laadile, siis Ruven on truuks jäänud nii oma ainele kui ka 
seisukohtadele. Kirjanik ei loo asjatuid illusioone õilsatele ees
kujudele osutamisega, vaid vastupidi — õhutab valvsusele. 
Jutustuses «Streigimurdja» mõistab autor teravalt hukka oma 
seltsimehi reetva töölise, kes püüab peremeeste ees kannuseid 
teenida ja kelle viimased vajaduse möödumisel toorelt kõrvale 
tõukavad. Ent ei ole veenev, kui streigimurdja seetõttu otse
kohe revolutsionääriks muutub. Seda sellepärast, et Ants Susi 
pole üksnes ebateadlik tööline — karakteris on ka palju kari
keerivaid jooni.

Novellikogus «Julius Jürgens võidab enese» on pearõhk ase
tatud karakterite psühholoogilisele avamisele. Autor on suut
nud teha seda palju siledamalt kui eelmises teoses. Paistab 
silma novellide kompositsiooniline ja sõnastuslik kompaktsus. 
Tegevustik on asjalik, detailideni läbi mõeldud ja loogilise 
lõpplahenduseni viidud. Laialivalgumist soodustavad kõrval
teemad puuduvad peaaegu täiesti. Viimasest tingitult jääb teost 
lugedes puhuti sõnastusliku ja stiililise tuimuse mulje. Ometi 
on aga kõik esitatu antud tunnustusväärselt küpsel kujul.
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Kodanliku perioodi lõpuaastail ilmub Ruvenilt kolm pike
mat novelli ajakirjades «Looming» ja «Varamu». Ühiskondli
kud probleemid ei ole neis peamiselt armastusprobleeme käsit
levates teostes nii teravalt esikohal kui Ruveni- varasemas loo
mingus, küll aga on autor leidnud uusi võtteid oma kangelaste 
karakterite ilmekamaks individualiseerimiseks ja nende käitu
misloogika motiveerimiseks.

J. Ruven on katsetanud ka draamažanris. 1936. a. ilmus talt 
eriraamatuna 4-vaatuseline näidend «Süüdlased». Ka selles teo
ses jälgib kirjanik sotsiaalsetel põhjustel karilejooksnud ini
meste käekäiku, kuigi neid põhjusi endid võib välja lugeda 
enamasti ridade vahelt. Tulipunktis on kirjanikul inimeste isik
like vahekordade lahendamine, mille kõrval on teravalt esile 
toodud ka kapitalimaailma alatust ja müüdavust.

Näidendis on dramaturgiliselt hästi õnnestunud osi, puhuti 
väga veenvalt mõjuvaid tüüpe, tabavat ja individualiseeritud 
keelt, kuid ilmselt väheste kogemuste tõttu pole autor neid 
suutnud lõpuni läbi viia. Sellega on seletatav ka mõnede puht
lavaliste nõuete ignoreerimine. Kohati kaotab teos elulise usu
tavuse ja väljub tõenäolisuse raamidest.

Et Ruvenil on siiski dramaatilist närvi ja oskust selle rea
liseerimiseks, see selgub juba tema esimesest tööst draamažan- 
ris. Hoopis võimekamana näitab autor end teises teoses, mis 
jäi aga käsikirja ning on säilinud vaid katkendlikult. Teose 
tegevus on viidud külamiljöösse ning käsitleb veenvalt ja 
värvikalt omal ajal nii tüüpilist väiketalude pankrotiseerumise 
protsessi.

1940. a. juunipööret tervitab Ruven siiralt ja kõhklusteta ning 
võtab aktiivselt osa uue elu ehitamisest. J. Ruven asub tööle 
ajalehe «Sirp ja Vasar» vastutava sekretärina, immatrikulee- 
rudes ühtlasi Tartu ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaseks. Ta 
kuulub «Sirbi ja Vasara» luuletuste ja novellide võistluse 
žüriisse, viibib Moskvas külas nõukogude kirjanikel ja «Pravda» 
toimetuses ning valmistab trükiks ette oma kolmandat novelli
kogu «Foeg». Kolmanda novellikogu käsikiri sisaldas kirjaniku 
viimaseid töid kodanlikust perioodist ja mõningaid nõukogude 
ajal kirjutatud teoseid. Juba kirjastusele üleantud käsikiri jäi 
aga puhkenud sõja tõttu ilmumata ja on ainult osaliselt säi
linud.

1941. a. mais sai Ruvenist kommunistliku partei liikme
kandidaat.
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Kirjaniku viljaka loomingulise töö katkestab haigestumine 
1941. a. suvel. Ta viibib ravil Tallinna Psühho-Neuroloogia 
Haiglas, kuhu ta varsti pärast seda puhkenud Suure Isamaa
sõja tõttu jääb kuni Tallinna okupeerimiseni. Novembris are- 
teerib Saksa politsei Ruveni haiglas ja ta paigutatakse Tal
linna Keskvanglasse. Süüdistatuna nõukogude korra poolda
mises mõistetakse Ruven surma ja hukatakse fašistide poolt 
14. märtsil 1942. aastal.

Pärast juunipööret ilmus kirjanikult rida novelle ajalehte
des ja ajakirjades. Need teosed kujutavad kodanluse võimutse
mise viimaseid aastaid, kuid nende ideeline kõlajõud on palju 
selgem kui kirjaniku varasemates töödes. Autori proletaarne 
klassiteadlikkus on kristalliseerunud. Nende novellide tegelased 
pole enam passiivselt kannatavad ohvrid, vaid võitlejad, kes 
mõistavad, et ainuke ja õige tee on sihikindel võitlus töörahva 
rõhujate vastu.

Johannes Ruven oli kirjanik, kelle loominguline tee katkes 
enne, kui autori kirjanduslik pale ja käekiri oleksid täielikult 
välja jõudnud kujuneda. Sellest on seda enam kahju, et autor 
näitas oma viimastes teostes, eriti nõukogude korra ajal ilmu
nud novellides, märgatavat ideelis-kunstilist kasvu.

Enneaegse vägivaldse surmaga kaotas eesti kirjandus autori, 
kes oleks võinud tänapäeva nõukogude kirjandust rikastada 
väärtuslike proosateostega.

A. Eelmäe
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