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fit ee Pilt on mul imeselgelt meeles.
Ž*Ö Suwituslinna ödangu-eelne rannastik.

Madalal leetmaal lookleb rohtunud puiestee Pinkega. 
Istun neist ühel ja loen raamatut. Kehserlingi „Lained", 
rannaromaan, kurbilus unistelm, tagaseinaks merepeegli kan
gastused.

Päikese weretaw ketas, äsja nii tulitige ja kiiskaw, on 
madaldunud elutarga Palge omades. Heilub tüünelt, muhe- 
neb, kiirte ripsmete puistates wetepeeglile, mis looritud mil
legi roosa-piima-walwikusse. Südapäewa kired ja kiimad on 
lahtunud. Merituule hiiwred Puudutawad hiirewargselt Põski. 
Längwalguses omab maastik terawamad kontuurid, Puie kroo
nidesse weab wäsinud päike jumaljätuks hilikörgenewaid 
kullapesi.

Alasti laijkleiva inimeselihaga tihedalt surwatud7eskpäewne 
rannaliiw on wallandunud wastu õdangut sellest kirglikust 
koormast. Siin-seal walendab weel hiltse supleja kogu mada
las soojas rannawees. Õhk on liine määndunud merirohust, 
aasa õitest ja mere sooladest.

Mis hubane istuda sedasi Päewa weeringul, erikul Pin
gil, meeltes Kehserlingi Proosa sumemagus wein! Heldida 
närbuwa Päewa wärwe sordiinist, merituule mahejahedast hoo- 
wust, jälgida Puiestiku õdusaid unelewaid sahisemisi, künni 



mõtted haihtunud wiimjeni. Süda suriseb magusalt, were 
tuige laisk ja meelik.

Pilk ulguwäljal, selg teeraale, kuulen kergeid lähenewaid 
samme. Käänan pea, sirgunen, kergitan suwikaapu. Hele 
loorik rüü katabna ise, kejkkaswulise, habrasläidlase. Lai walge 
õlgkübar sini-koldse garnituuriga.

— Härra Runo?!
Soe hele alt. Kuljus-helisewas metallises toonis kaja 

nukruse Helmi. Kuis see harras teembr puudutab mu erkude 
wibrid, meelolude wirwemängu läbistades... Kaks Põuasi
nist silma teretlewad mind meelehea ka uudishimu jumestusel. 
Sülelen neid areldi oma Pihudega, mitte kaua kestes seda.

„Eeldasin eemalt kedagi teist, nüüd näen, olen eksinud..." 
Kätleme innuga. „Waewalt saab ta eksitust Parandada." 
Naeratleme üksteist Pilkudega süleldes. „Mis armas neitsik", 
mõtlen. „Pettuse tasuks Palun Poolt Pinki. Ärge tehke kurja 

nägu, ega see aita!" Miks Peab üks kristlik noormees kee
lama voolt Pinki noorele nägujale tüdrukule? Ei tule mee
legi! Tüdruk on sõnakas. „Kristlik? Seda märkasin esime
sest Pilgust teiega tutwunedes." „Tõesti?" Teen imestawa 
näo. „£> ja, just seda!"

Istume. Wäle kingistud jalg mängleb kindre tüsenedes 
hahekas liiwas. Tõstan silmad ja paitan Pilguga ta owaali 
palge küpsepäewitanud puna. „Et te kellelegi Poolt Pinki 
ei keela, on palju. Arwasin,-ivast teete seda ainult wali- 
tule erandina..."

Wallatu Pealetungimine. Jään ootele. Lisas: „Kui 
kerge eksida, et olete üksi temale kristlik... ühele, mõistate?" 
Naeratles Peenelt, kelmikalt. Pöuasiniseis silmis sädelesid kold
sed tulikeeled. Nägin ta silme kumeras oma moonutud lõusta. 
„Tulite kust?" Ümarik nukini awatud käsiwars tegi energi

lise awara liigutuse rannikule kõnnitee kadudes Pargi Puies
tikku. „Sealt kaugelt, kaugelt muulidelt." Waatlen käsiwart 
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sama Põlenud kui Palged. Olg ümarik kõrge, kael täidlane, 
silepehme küps nahk hõõgub terwist ja wärskust. Wasetud ihu 
tundub silmale soojana, warjawana peidetud kirge. Lihtne 
kerge krookideta suwikleit ei kadesta küllaste wormide esilepääsu. 
„Ja teie? Loete romaani. Üllataw!" „On's see süü?" 

„Ei, aga ootamata."
Tüdruku silmad nokitsewad heasüdamelise Pilkega mu omi. 

Meri, weerew Päike ja mina, kõigile annawad need silmad 
wastuhelgi. Huulte lõige on tal otsejoonik, suu kui kitsas kah- 
watu werme. Lihaste tõmbel ilmub nurkadesse ivaewalt mär- 
gataw nukruse joon. „Arivasin, olete romaanide jaoks liig 
tõsine, liig. .. kristlik..." Teen törkuwa liigutuse. „Ärge 

katsuge end Päästa! Märkasin esimesest Pilgust, kui meid pi
dul tutwustati. Kes waatab nii noore tüdruku otsa, häbenege!"

Teen weidralt kohkunud näo. Kuidas olin waadanud, 
kuis oli see kuhtunud? Et sugugi ei mäleta. „Muidugi ei 
mäleta... teie ei näinud mind üleüldse, ei Pannud tähelegi, 
kas ja kes ma olen." Puhkes naerma. Pisarad silmis, wal- 
das minugi oma tujuga. „Aga Preili... Preili..." Jäin 
kogeldes wait. „Isegi mu nime unustanud!" Tõepoolest, 
ma unustasin tutwustamisel ikka need nimed.

„Muidugi, muidugi! Kuidas te tutwustamisel kumar- 
date, käsitlete — oo, see on kõik wäga laitmata, kõik wormi 
järele, kõik korrekt. Te ütlete isegi: rõõmustan wäga! Aga 
te silmis ei lugenud ma argsematki uudishimu, seda uudis
himu, mis igal mehel on naise wastu, keda näeb esimene 
kord. See oli uudis, oi, see oli uudis!"

Löön silmad maha, tuletan meele. Näen, kuis wäle 
kingistud jalg wäänleb kindre tüsenedes hahekas liiwas. Ja, 
sellel jalal ei ole wiga, see on armas kena jalake. „Aga ma 
kutsusin teid ometi walssima!^ Pöuasinised silmad Paitawad 
mind wallatult. „Tean, tean! Alles siis, kui mu naabrinna 
teile korwi annud, tal waesekesel oli hetkul midagi korratuses.
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Siis wõtsite esimese lähema — õnnelikul kombel olin see mina. 
Walssisime siis — ega ma seda salga — kell kolm ööse, fi
naalis. Mis te ütlete, kas ma Pole alp!"

Ah, need tawalikud Pidud tawalikkude rekwisiitidega. Mee
les ainult, sel tüdrukul oli nõtke Piht. „Vabandage, wast 
oli mul Pidul teisi kohustusi, wöib olla olin seotud teisal, mitte 
ei mäleta.. Põuasinisel) silmad sädelesid elawalt. .„Mitte 
Põrmugi! Panin teid, mulle ainukest wõörast, tähele kogu 
õhtu. Tantsisite Palju, tantsisite ükskõik kellega. Näisite isegi 
rahuldud selles anarhismis. Vaheajul keeldusite-seltskonnast, 
olite üksi. Naised huwitasid teid ainult keerutamise abinõu
dena. Ei märganud teie ainustki eraldi huwi — läksite Pi
dult koju üksi, kedagi saatmata. Vaadake, mis tean teist föif!" 
„Teate tõesti wäga palju."

Mu seltsiline oli tõusnud. Sinihalles silmis hälbis äsja 
mõõnawa Perituju niiske helk, juba^ tõsinenud widewiku hahe- 
tusist. Mind käsitledes, wiiwitades ütleb: „Olen südame la
hutanud, kergem koju minna. Elage hästi, teie — naiste- 
põlgur!" Tahan teda saata. Teeb tõsise näo, mõtleb isegi 
pilgu. Sama nii sülelewas sinisilmikus Puserdab ähmuw 
tõrje. „Tänan, teine kord." Vallandab käe, jälle endine, 
kelmik. „On lahkuda wiimane aeg. Praegu mind tveel kan
natate. Kõnelen weel wiis minutit neid alpusi/ jätate mu 
Paika Põgenedes. Mahajäetud tüdruk, kuhu see enam kõlbab."

Jäädes Püsti, kaap Peast, jälgin waatel ta walendawat 
kogu, kaugenewat kõnnitee wiies linna Poole. Panen tähele, 
ta kõnnib wähe ettepoole kumargil, tal on uhked riided, te
mas, massiiwis, on miski habras, Puuteehmune.

Siis istun ähmase meripeegli ees, taewapiire kangastust 
nägemata, istun üksi. Viibin kaua öösse suubudes, kaduwate 
kontuuride sulades mu ümber. Kuid Pimme tühjusesse kesku- 
nud hele kujutelm: tüdruk Põuajiniste silmega.

Käeselga wiibates üle otsa ristin ta ei tea miks: Imbi...



II.

^^aks nädalat hiljem. •
L*V Selileme õdusalt ranna rohilas, mina ja Imbi. On 

jaaniümbrine heina aeg. Eemal wälgatawad sagedad 
wikatid, niitjad wõitlewad ridastikku kaartel, mehed hallides 
hamedes, naised walgeis pihikuis, edeneb töõ. On pööraselt 
kuum. Päike kõrbenud taewa lakke kui sula ketas. Ohk 
waikne ja Wedel. Milline leitsak surwab maad ja merd, 
milline palang üle tardunud mateeria! Istume kähara 
männi all, kaeneldes selle tukuwat warju.

Imbi istub, käed põlwedel, nõder naereldus kitsail huu
lil. Ta nii endamisi, kauge ja teadmatu. Mina sirukil' ro
hus, Pea künkas waade pöördud naabri siluetile. Silmitsen 
seltsilist profiilis. Ta ninal on õgew sale joon. Juuksed 
siledalt kammitud kahel pool, walwakad hapsete alt terawnewad 
roosak-siidised kõrwa-nolgikesed. Ta rindade kumerusel naiselik 
pais täiuse Peale. Käsiwarred õlga wajudes tugewad, kui 
kaks magusat owaali. Põuasinine õhuke suwe rüüd katab ja 
ei kata noore keha neitsilikke worme. Põuasinine on Imbi 
rüüd, pöuasinised on täna Imbi silmad. Põuasinine on taewa 
kumer meie üle. Sest kolmekordsest akkordist on mu hingki 
saanud Põuasiniseks. Seal hõõgub tundmus, millele ei tea 
nime.
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Taapool Pügatud rohetaw hekk, eel mere wetepörand, 
leiliaurus horisondid, kollane leeliiw. Ranniku wesikeel ku
biseb alasti suplewast laisklewast inimeselihast. Kaugelt par
gist paiskab juhuslik tuulekeerd ribakese katkenud suwimuusikat 
kuulmisele. Kord kadudes, kord haäldudes mänglewad helid 
tuule hiiwudes, kostudes meile. Õhuruum täis kilgendawaid 
tulikeeli. Pilutama sundiwaid silmi, wäsitawad, sunniwad uim
lema. Imelikud ja unenäolised oleme Imbiga, nii irreaalsed 
ja uskumatud. Mötistleme, muheneme, risteldes Pilke wasta- 
misi, waikime, ununeme. Mõtiskeleb Imbi. Mina ei mõtle 
üleüldse midagi. Kui kerge ja weetlew on olla mõtlemata, 
kui wiiwlik see längumine endasse, see kirgedeta süwetelm. 
Imbi läheduses ei mõtle ma midagi, wahemalt ei tea end 
mõtlewana, millest siis waikin. Kaon, sulan ära, ei tea mihe. 
Misjaoks see mõtlemis-aparaat, kui inimesel on hea olla, 
nii hea, et ei suuda isegi silmi Pilgutada.

Kui harras olla, hingewaanelisena, hurmawa neitsiku 
kõrwal, kuis seisatab oja tõtt! Päew-päewad wõiksin teda 
waadelda Magusana, hellida teda pilkudega, juua ta meeles- 
pea-silme heldiwat nestet, sõnatu. Lumm, tundes iga erguga 
ta juuresoleku suurt imet. Kuulen eneses hääli, heiluwat 
wiise, tunnen sõnuta nad paremad. Suudaksin öelda sõna
des mu meeleolu siidihelmi!

Imelik, Jmb^i mu waikides ei tunne igctsvust. Mu sö- 

nutus teda ei haawa. Ei me palju eksita, tülita teineteist. 
Teinekord Imbi minult küsib, jälgides mu enesest wiibiwat 
naeratust: millest naeratasite? Mu wastus on uus naerat- 
lus. Kui seda isegi teaksin! Kui teaksin, miks surewad sõ
nad sünnita, miks naeratlus muheneb, suubudes neitsiku 
põuasiniseisse silmisse, miks mul ei muud soowi, et see lähe
dus, et see waikus kestaks igawiku. Wist küll hirmus narr näin 
körwalt waadatuna. Aga ei raatsi teisiti. Mitte narr olla on 

üle jõu.
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Mis Weider ja wöörastaw. Fakt: meie tutwus Imbiga 
on kaks nädalat wana, neliteistkümmend Päewa. Oli aeg 
ja mina ei teadnud Imbist. Ei teadnud, mis imelik istuda 
ta lähedal, Maadelda, naeratleda, waikida. Millest elasin? oli 
see elu? On teinekord tundmus, oleme Imbiga koos sündi
nud, koos kaswanud, koos wallatanud, mänginud, lastena 
ammu, ammu. Mäletam seda wäga hästi, kui Polekski kuju
telm. Imbi sihuke wäike waikne tüdruk, hele sinisilm, lühi
keses kördikus, linalakk. Paljaste kõhnade põlwiga, kaks tillu
kest rotisaba, palmikut roosa paeltega õlul. Mina ülemeelik 
keewaline jõmpsikas, hullasin ja tegin haiget. Olime lapsed, 
mängisime mänge. Nüüd saanud suureks, kaswanud ini
mesteks. Imbi rõõsawerene öitsew neitsik, mina mitte 
wäga halb Poiss. Istume ranna rohilas, naeratleme 
wastamisi. Naeratleme, kui tahaksime öelda: tunneme ja 
teame üksteist, meie, kahekesi. Mis meil jutleda, mis meil 
warjata, mõistame omi meelinguid sõnutagi. Meid nüüd, 
lapseea seltsilisi! Olerye üksteisele, muu meile ainult 
dekoratsiooniks. Meist kahest küllalt kuhjani, muu üleliigne 

ja tähtsuseta.
Waatlen Jmbit ja mõtlen: on temast Waid saanud tore 

tüdruk! Aiwa imetle ja Pane käed kokku. Rahutun korraga 
sest noorusest, wärskusest, neist liikmete riimest. Mis askusest 
imbub see elekter, kus on need Patareid? Noore naise keha 
hõõgub uima, Pälgutades mu hinge. Teraw wiirg teda sü
lelda, tasse suubuda suudeldes, tungib kui piitsahoop säsideni. 
Siis lahtub, taandub. Püsides raske ajakülla unistelmina. 
Saabunud rahus küpseneb midagi uut, Pikatõmbulist, awa- 
meelist, õnnelikku. Küpseneb Pikkamööda järjekindlalt. Para- 
tarnata. Nii küpsewad ja walmiwad wist õunad Puus maa 
mahladest joodetud, unni kölbawad roobitseda ja süüa. Kuid 
praegu alles jaaniümbrine aeg, aga õunad saawad küpseks 
septembris. Siis nad küpsed ja magusad; kui weel mõni aeg 



lasta seista, pidada Puutumata, on nad kSige Paremad. Mu 
meelistlustel kui taliöuntel on Pikk iga.

Tajun esimest kord, olen päasetu Imbi wangis. Ta 
imbub minusse wöluwa, helliwa, lõputa unenäona, et ram
mestun ta paistel. Kõige wangis olen, mis Imbil: päikse 
küpsnud käsiwarte, kõrgete nõtkete rinde-woonakeste, waskkoldse 
kaela, Pöuasiniste silme, kahwaturoosa huulte trenne — kõige 
wangis olen. Hetkul tõstab areldi pea meelik kihm. Kuid 
puudutud ta rahulik-tösisest Pilgust, kuuldes ta häält, seda 
nukrusest warjundud metalli, pettumushella, taandub meeline 
kihm, jääb rahulik ja hea. Hingeline härdus ja hellus alis
tab mu, sünkad wired wajuwad tagasi põhja, olen Waid harras 
ja tänumeelne. Meelise kire sula metall haihtub, siirdub mille- 
gisse läbipaistwasse, eeterilisse, ja süda on kerge, Liiwuline, 
lendaks nii kõrgele, kõrgele. \

Imbi waade kohtleb mu, ta naeratleb kui tahtes öelda: 
nii mu Poiss, nii on hea! Nii fee peab olemagi. Maail
mas on Palju mehi, nad kõik tahaksid mind, sest olen noor, 
puutumata. Nad tahawad mind, kuid teisiti kui sina, nii 
hoopis teisiti. Tänan sind, et ei taha sina mind suisa, et 
oled Pikaline, waaneline. Keegi teistest ei mõista seda nii, 
keegi teistest ei waatle mind nii, keegi neist ei ihka mind nii. 
Meie mõistame üksteist, meil see wastastikune lugupidamine. 
Meie ei Püreta omi öitswaid unistelmi, ei kärista nõialini- 

/ kut, enne kui õunad on walminud. Siis nad wõtame Puult 
ja laseme weel seista ja küpseda. Kui ilus ja hea on nii 
helduda ja oodata, künni wallandub kõik enesest, künni enesest 
on kõik walminud. Siis Pärast, ja . . . Aga nüüd alles 
jaaniümbrine aeg, õiermaa päewad, nüüd Waid haistame õite 
aroome, olles wagusi, õige wagusi eneses.

Nõnda kõneleks Imbi. Aga ta ei kõnele, ta ainult mõtisk
leb nii, ütleb mulle seda silme sära, huulte Painega, kätle
misega teretamisel ja jumalaga jätul. Tunnen ja mõtisklen 
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niisama kui Imbi. Sellep me wõimegi tunde kaupa waikida, 
et meil need ühed mõtted, mis wiimistleme, et loeme ja dek- 
lameerime neid üksteise pilkudest, et eelistame wastastikku 
teineteist. Weel kaua tahame wiibida jes unenäos, kadedad 
ärgata weripunaste rooside noppimisele, kartlikud wõõra silma 
segamisile. Me tunded on kui muretud lapsed, nad jooks
nud aase ja põllupeenraid, mänginud õite ja liblikatega, nüüd 
nad wäsinud askeldusist, Puhkawad südapäewa löömast ma
dala kähara männi all. Nüüd see jaaniümbrine aeg, lille
maa sillerdawate, saaliwate liblikatega. Aga kord tuleb sep
tember, walminud õuntega, purpurileekidega ja weripunase ööga.

Mul tundmus, kui suubuksin sügawustesse, heituksin ra
humeelsena kuristikkude kohal, millest ei ehmu. Weel Pole 
aeg punastele roosidele, weel on siniste tähtede ristitud silma
pilgud. On enneaegu, mis Weres wiiwu tuikab, tõstab 
areldi pead lihas. Weel mitte, weel mitte. Kõik tuleb omal 
ajal, midagi ei jää tulemata, mis tulema peab. Nüüd ai
nult hälbida ja naeratleda, süütu muretu lapse naeratusega. 
Mitte tõtata, mitte segada uima härrandlikku käärimist, seda 
magus-walusat walmimist, nüüd ainult wagusi olla ja kuu
latada sissepõõrdud silmadega. Kuulatada südame sumbuwat 
muusikat, kuulatada seda Pühalikult kui lille õitsemist, liblika 
lendu, kui rohu kaswamist, kui päikese sära, tähtede wilku- 
misi sumedal ööl, kui mere laineid ja kui rooside aroome kuu 
hõbedases piimas.

Selileme õdusalt ranna.rohilas, mina ja Imbi, kähara 
männi tukkumisel üle mette. Eemal tallawad niitjate töhkjad 
sammud laiu kaari. Pleekinud rand on hõrenenud suplewast 
laisklewast inimeselihast. Waikinud on Pargis orkester. Ärkan 
nägemustest.

Imelik, Imbi käsi on mu Pihus! Kuis saabus see sinna? 
Waatlen seda kätt, nii truu ja soe ta, silitan teda pahemaga, 
wallandan ta tänulikult — meie sõpruse esimese pandi.
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Tõuseme laiskadena, tuiklewaina, kohtleme naeratlewate 
Pilkudega üksteist, lausuwa juhusliku körwalise sõna. Sam
mume kodu Poole. Lääs Põleb loojenewast Päikesest, merituul 
kui sõnakuulelik kutsik kannab me järgi jahedat kosutawat niis
kust, õhtuse auramise esimesed udemed habemes.

Olen nii harras ja õnnelik, nii uppunud hurma, et ei 
oska tahta ja ihata midagi suuremat ja Pidulikumat, kui see 
sõnatust unenäost naeratlew suwipäew — madala kähara männi 
all ranna rohilas.
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III.

3
ärgmisel pühapäewal.

Oleme Pidul, mina ja Imbi. Oleme Pidul, mitte ka
hekesi, mitte nii kui kokku Pandud, teisi inimesi Pole ole

maski. Ei, oleme „seltskonnas", liigume isepäinis, kokku Puu
tumata, aga teamemõlemad siin. Sellest see pidu nii lõbus, 

' kodune, sellest meel erk ja hinges juubeldus. '
Imbil, näen, on austajad. Imbil on palju austajaid, 

nad teewad temaga tegemist. Teewad Imbiga tegemist üks- 
haawal, järjekorras, aga mõnel hetkul on nad kõik La ümber 
mesilase perena. Mis minul sest, kuidas nad sumisewad Imbi 
ümber, üksikult wöi karjakaupa, wõi j ee asja muudab. Ei 
pilkugi tunne ma rahutust, wõpatust, nii olen, ei tea miks. 
Imbi Peale kindel.

Kõnelen tuttawatega, olen lõbus, tantsin Palju naistega. 
Nii Palju naisi on Pidul ja kõiki neid ma tantsitan — selle 
jaoks nad ju on. Olen lõbus ja waimukas, sest Imbi on 
siin, samas ruumis ja tantsib meestega, kes teda ihaldawad. 
Waheajul seisan üksi, eemal warjul, otsin silmadega Imbit, 
näen teda könelewat, naeratlewat, näen teda tantsiwat järje
korralise austajaga. Näen teda noorena, wärskena, kaunina, 
lõbusana kõikidele, kellega jutleb. Näen meeste Pilke Imbi 
Peal, need Pilgud mulle ei meeldi. Kõik nad tahawad teda teisiti.
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Ei ma tarwita juhust läheneda Imbile. Pigemini püüan, 
panen tähele, hoida ta eest. Mul küllalt, teades teda ole- 
wat siin, nähes teda teiste meeste seltsis, kellel ihk ja kes teda 
ei saa. Mitte ükski neist, kes teda tahawad teisiiti, ei küüni 
ta ligi. Kui ei näeks Imbit, oleks mul kurb ja igaw, otsik- 
stn teda mdttes kaugelt ja mujalt, oleksin ärä enesest. Kuid 
Imbi on siin ümber auustajate sõõrd, lõbus ja naeratlew: 
tunnen jest headmeelt südamest. Mis imeline suwipäew oli 
meil selle tüdrukuga rohilas kähara männi all . . . Kuidas 
tema käsi oli kogemata sattunud mu Pihku. Kellega nii is
tutud waikiwana, ei see küüni teisele mehele.

Wiimaks olen wäsinud pidust ja tantsust. On hiline öõ, 
läheneb lõpp. Selilen toolile, ükskõikne, rahul. On Imbi 
läinud? Ei, ta wiibib kohal. Tulebki segl jalutajate sõõrus. 
Põsed Pruun-roosad, Põuasinised, silmad niisked ja sädelewad. 
Imbi käsi kinni kõrgel sabakuuega härral, kes kumardab ta 
Poole, põlewail silmil jutustades intiimi anekdooti. Näen Imbit 
töstwat silmi, näen ta löbuswallatut pilku, kuumendawaid 
Palgeid: jutt ilmelt ebaharilik, meeli erutaw.

Siis silmab Imbi mind istuwat üksi, tüdinut, ähmuse 
näoga. Naeratleb mulle, wallandub sabakuuega isanda käsi- 
warrelt, tuleb mulle, istub mu kõrwale tühjale toolile. Kus 
olen wiibinud kogu see aeg, mis ma siin muretsewat? Ei 
midagi, wäsinud kõigest. Imbi otsinud mind, tahtnud minuga 
seltsida, jutelda, tantsida. Naeratan heasüdameliselt. Mis 
sellest, et ei puutunud silma, oleme mõlemad alles. Imbil 
oli ometi lõbus? Oo, wäga lõbus. Ja minul? Ka minul 
oli lõbus, wõin seda tõendada otsekoheselt.

Ütlen Imbile:

— Teil nii Palju roose!
Imbi naeratab, õnnelik.
— Rõõmustan.
— Millest? '
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— Et teil nii palju roose ja austajaid.
Weri jookseb üle Imbi näo. Milleski ta jäänud möt- 

z tesse. Siis naeratleb, on korraga kelmik.
— Üks roos Puudub weel.

Tõusen Püsti.
— Toon ta teile.
Imbi noogutab Pead.
Olen lillelaua ääres. Wenib wiimane walss, tolmune, 

närbunud, higilõhnane. Silmitsen laual Piduöö ülejäänud 
õisi. On Punaseid ja roosasid. Üksainus walge. Omandan 

selle ainsa walge. -
Tagasitulekul märkan: kõik roosid Imbi rinnal on Punased. 

Kinnitades mu kinki rinda märkab Imbigi, et mu roos on 
ainuke walge. On pilgu tabatud sellest. Jälle märkan warju 

libistamist ta näol.
— Walge roos; olen uudishimulik, miks.

Pilgu waikin.
— Ma ei ole — üks teie austajaist . . .
Silme sinas hellik neste. Surub mu kätt ja ütleb:

— Tänan.
Olen rahul enesega. Imbi mõistab mind. Ma ei tiku 

talle nende banaalsete punaste roosidega, mida kõik kingiwad.
Seisan Imbi körwal, harras omas Puhtas walges õnnes.

Walss on lõpul. Inimesed rüsiwad ustele, rüsinal riide- 
hoiu-ruumi. Ka meie Imbiga saame kistud sest woolust.
Ukse lähedal seina ääres seisab Pikk tõmmu näoga noormees 
sabakuues, himulikkude pilkudega filmides mõõdanewaid 
neide. Noogutab mulle Pead. Tunnen, kuis ta kleepiwail 
silmil „takseerib" mu kaaslast. Imbi märkab seda puuriwat
pilku, punetub. Hiljem küsib:

— ^es oli see härra? 

siin mail.
— Mu uus korterinaaber.

Ei ole teda näinud warem

Üliõpilane Hans Wimmer.

Milli Mallikas,-Imbi 17 2



— Suwitaja?
— Minu teada ametis mingisuguses asutuses.
Riidehoiu-toas saan riided, aitan Imbi palitusse.
— Viitsite mu koju saata?
— Hea meelega, kui olele waba.
— Rumalus!
Imbi teeb hoolimatu, kõrgi liigutuse. Siis need Punaste 

rooside kinkijad wöiwad minna kus see ja teine. Mõtlen: 
esimest kord saadan Imbi koju. Harilikult on seda teinud 
mõni „austajaist".

Sammume Peaaegu jutlemata läbi unise linna. Värske 
jahe õhk tungib kosutawalt kopsudesse, mis ängis tantsupõ
randa tolmust ja aurust. Poole tee Peal wõtab Imbi mu 
kästwarre. „Nii on Parem," ütleb: „olen nõrkenud ja wäsi- 
nud". Vähe hiljem: „Teie korterinaabril on silmad!!" „Ja," 
ütlen — „takseeriwad." Sammume ja wahetame märkusi 
ükskõikseist asjust. Imbi on hajameelne, tunnen sellest, kuidas 
ta hoiab mu käsiwart, kui et teaks, ei tunneks seda. Vaikin 
ja olen wäsinud.

Oleme kohal. Imbi seisateleb. Tahaks talle ütelda ju
malagajätuks midagi ilusat, head, armast. Kuid sõnu ei leia. 
On natuke piinlik seista sõnadeta, on isegi wäike tüdimus 
kõigest. Ootan, et Imbi Pakuks mulle käe, kuid ta on selle 
unustanud enesele. Kergitan kübarat. Imbi ärkab mõtteist, 
surub mu kätt, tunnen, teeb seda wähe tugewamini, wähe 
kauem kui tarwis. Mingist jonnakusest weetud, ei Wasta ma 
seda surwet, sünnib, kui püüaksin ma wallandada oma käe sest 
ülearusest Pidamisest.

— Nägemiseni! Tänan lahke saate eest.
— Nägemiseni! Head ööd!
Kaon Pimedikku. Kuulen taapool kinni langewat ust. 

Mõtlen: kuis oli hellik ta hääl, mulle öeldes - nägemiseni, 
tänan teid . . . Õrnuse wiirg woogab läbi rinna. Kahju 
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mu kuiwust, sõnatust. Oleks öelnud talle midagi head, 
kaunist . . . midagi, millest mõeldes ta oleks enese wallanda- 
nud rõiwist, millest oleks mõtisklenud öösärgis, sängi äärel 
sölmitsedes Palmikut, Palgel hälbiw unistelm, millega oleks 
uinunud öö rahhu.

Nukrus warjab mu hinge. Et, hõõgudes sisemiselt, olen 
wäliselt panetanud, keelduw. Siis sähwatab mõte ajudes: 
kuis on, kui mõni „austaja" saadab Imbi? Mõni neist 
kleepiwate silmega isandaist, kes kingiwad punaseid roose? 
Ju nad on liikuwad ja lobisewad, ju nad on wiitlikumad 

ja tegutsewad г . .
Kuid siis tuleb meele suwipäew kähara männi all, meie 

hingede sõnatud dialoogid, sisemise waikuse, küpsemise palan
gul. Mu nukrus on Pühitud. ।

Woodis lameskeledes lvahin öhe ja ütlen: Imbi.
Siis tuleb uni.
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IV.

u naaber Hans Wimmer äratab tähelepanu. Mõneks 
(Ul' paewaks on ta mulle annud uurimise-amet. Ise

äralik subjekt. Mul on suur huwi „inimlikkude do
kumentide" wastu.

Wälimus kõigiti imponeeriw. Pikk, sihwakas kasw, 
alati korrekt ja moe järele riides. Uhkeldab omade mustade 
säharate juustega, kammib nad edewalt fantastilistesse wassin- 
gulsse. Kord kaswatab löuahabet, kord kannab aetud lõusta, 
udemeteta kui näitlejal, kord rõhutab karwu Palekontide taga, 
mis talle moodustab toapoisi ilme salongidraamast. Tal on 
trotslik lai suu, suured tumesinised silmad, tal on nina... 
tõtt öelda, see nina ei konkureeri. Ta on Pehme, lihaw, laiade 
sõõrmetega, kui wäike kartul, mis wajutud lõssi. Kuid kogu
ilmet see õnnetu nina ei riku, ta assimileerub, teeb enese 
tähelepanematuks elawate liikuwate näojoonte wahel, saab isegi 
tarwilikuks, asjakohaseks, kui sordiin wiiulile. Tüüpiline koo
miku nägu, elaw, temperamentlik, heasüdameliselt muigaw, 
julmilt ironiseeriw, asjalik ja unistaw, tagasihoidlikult salalik 
ja wiisakalt wastutulew — nii kuidas aga soowite!

Mind üllatab, kui kergelt Hansul arenewad sidemed. See 
inimene on sündinud karjärisi. Wõrdlen ta suhteid enese omadega.

Elan juba kaks aastat selles linnas. Ajakirjanikuna 
wiibin seltskondlise elu keskel, olen tegelane mitmel ühis
konna-elu alal. Liigun järjest inimeste keskel. Kuid tõepoolest, 
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mis on mu isiklikud suhted, milles seisab mu isiku mõju. 
Seda raske wäljendada, sest esinen alati idee nimel, jättes 
enese isiku taapoole.

Selle wastu Hans on Paari nädalaga saanud populaari- 
maks inimeseks wäikelinna paremas seltskonnas. Tal on nii
sugune häbemata-waba, riskeeriwalt julge ülesastumine, paks 
nahk tõrjeid ignoreerida ja wiisakaid wastutulelikkusi kasutada, 
et kui tal uks kinni, siis tuleb La sisse aknast, tuleb aknast 
niisuguse naiiw-süütu ilmega, et imestakse, ollakse üllatud algu
pärasest esinemisest ja lepitakse faktiga.

Nii on Hans igale poole paremaisse perekondadesse sõna 
tõsises mõttes „sisse murdnud", on saanud „majasöbraks", para
tamatu Perekonna-liikmeks, möödapääsemata inimeseks. Maja- 
härradele on ta äriliseks nõuandjaks, wahetalitajaks, käsila
seks, majaprouadele tähelepanus sulawaks „alandlikuks teenriks", 
pooleldi „austaja", pooleldi jooksupoiss. Majatütardele on ta 
aga krapsjas ja sarm kawaleer, wäljawaadetega, nagu kusagil 
soowitakse: ajawiiteks ehk „tõsiseks otstarbeks".

Täna õhtu on Hans Wimmer mu külaline. Istub selja- 
kile mu kuschetil. Pikad koiwad harfis wälju sirutud. Huuled 
muigawalt koos, silmad naerul, täis julawat lakki. Oleme 
jutelnud elawalt. Tunnen, olen tunni jooksul ära kasutud 
kõigekülgselt. Risti ja Põiki on olnud küsimujed, olen, enesele 
tähelepanutu, awaldanud omad seltskondlised maitsed, terwe 
wirna teadmisi ja tähelepanekuid wäikelinna seltskonnast. Pea 
kõigi tuttawate'kohta olen awaldanud oma arwamise. Wii- 
maks, ei tea kuidas, kõneleme naistest, kõneleme naisest üle
üldse. Muidugi kõneleb ainult Hans, mina waikin, kuulatan 
ja noogutan teinekord enese wabanduseks Peaga. .

Ja, need naised, nendega on oldud nii ja teisiti. Ka 
siin juba, selle mõne nädala jooksul. Ei, nimesid ei nimetata : 
milleks kompromiteerida neid armsaid prouakest ja preilikesi. 
Aga detailid, nimeta detailid, no mis on üks anekdoot ilma 
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detailita, ilma nüansita — lihtsalt klischee! Naistega Peawad, 
suhted üleüldse selged olema, kuigi seejuures tuleb mängida 
kometit. Mne otsime naise juures elamusi, WSi pole see 
nii? Selleks peab ometi naine meeldima. Peab äratama ihasid. 
Aga ütleme, ta ei ärata, ei ärata enam. Asi on null. Meel- 
diw naine selle tvastu ... oo, wõib aga leiduda magusaid 
suutäisi! Ja mitte sugugi nii wähe. Ühega elad kuu wõi 

kaks, teist naudid korra wöi teise, igal wahekorral oma ilu 
ja walu. Wälispidi on naised kõik inglid: unistused, salmi
kud, Puuder ja lõhnaõlid! Mis te weel soowite? Aga tege
likult (Hans Pilgutab mulle silma ja teeb liigutuse) . . . tege
likult tahawad nad kõik ainult seda. Prouad ja Preilid, 
köõgitüdrukud ja toaneitsid . . . ainult seda! Muidugi al
guses kõik „uih" ja „aih", kolm sammu eemal ja „ära mind 
Puutu". Tunneme seda, wennas. Kõik ainult eelmäng, et 
asja huwitawaks ja põnewaks teha. Sest mis naine see on, 
kes kohe kaela langeb; sina alles keerukad wurrusid, aga temal 
juba lõdwenewad sukapaelad. Mida rohkem puiklemisi, seda 
magusam wõit. Aga kättesaadawad on nad kõik. Noh 
ütleme, mõni ebanormaalne wälja arwatud. Loomulik naine 
annab ikka kord järele. Üks wiskab enese sülle juba mõne 

tunni Pärast, teise juures tuleb enne mõned Päewad ja näda
lad „töötada". Mehe käest nad juba ei Pääse.

Ma noogutan pead, nagu ütelda tahtes, et „kuhu nad 
ikka lähewad". 'Kuid mõtlen: mis on mul sellega tegu, mis 
teewad ja on teised naised? Minul on Imbi, ja Hansu nai
sed, kes „kuhugi ei pääse", ei lähe mulle korda. Korraga 
tähendab Hans: „Kena plika, see Preili Kase". Tundsin, 
kuis mu Palged lõid õhetama. „Ja, just minu maitse", tähen
dab Hans. Ma närisin huult. Hansu kompliment Imbi 
kohta haawas mind, ma ei tea miks.

• „Sul olewat tema juures ju õnne, nagu rahwas rää
gib." Tundsin ainult, see jutuaine tuleb likwideerida. „Rah-, 
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was wöib ju palju rääkida." Hans tegi imestanud näo. 
„Ah nii, ei midagi tõsist?" „Ei." Mu hääl oli löikaw, 
karm, isegi Põlgtust wäljendaw. Hansu näis see rahustawat. 
„Wõiksid teda mulle tutwustada." Waikisin, milleski olin 
kitsikuses. „Kui ise tema peale alles hammast ihud, siis on 
muidugi teine asi. Wöin ju kannatada, kui oma osa oled 
kätte saanud."

Mul tikub wägisi naer. Nii, nii! Mina ihun hammast 
Imbi Peale, et oma osa kätte saada. Selle järele tuleb Hans 
ja wötab oma osa. Nii siis on need suhted! Wäga wiisa- 
kas Hansust, et ootab armulikult sabas. Ei, härra Wimmer, 
mis neisse „osadesse" Puutub, siis on see Imbi asi. Wõtku 
juba Hans oma osa kohe, kui see nii madalal õrrel seisab ja 
selleks takistusi ei ole. Minu Poolt ainult õnn kaasa!

— Millal temaga tahad tuttawaks saada?
— Kõige lähemal juhtumisel.
— Oled homme õhtu waba?
— Preili Kase jaoks alati.
— Siis läheme homme õhtu randa, kontserdile.
— Tubli, sa oled seltsimehelik, seda Peab ütlema! Ja 

kade ei ole sa põrmugi?
— Missugune küsimus!
— Anna käsi!
Ma annan käe ja naeratan. Hans surub seda tänulikult. 
— Kuidas ta on, see tüdruk? Tõrges, ise^eelik?
— Ta on hea ja armas tüdruk, küll sa temaga hakkama 

saad. Ütlesid ju ise, et kõik naised . . .No kuhu ta ikka Pääseb!
„Seda küll!" — naeris Hans komedalt ja hõõrus heal 

meelel käsi. Siis waatab kella, tõuseb üles. „Pean oma 
poole minema, mulle tuleb sinna täna üks Plika. Kui läbi 
seina „muusikat" kuuled, ära Pane pahaks. On alles nooruke, 
pealegi hästi kaswatatud, neil on teinekord rohkem kisa kui 

Willa. Nägemiseni!" л
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Hansu lahkumise järele sattusin imelikku meeleollu. Õlin 

waremgi kuulnud meesseltskonnas pikante anekdoote, neid 
„raswaseid" ja kahemõttelisi westlusi. Mul ei olnud andi 
ega kalduwusi neile juttudele, kuid minust läks see mõõda 
Puutumata. Imelikul kombel olin täna Hansu otsekohesusest 
haawatud. Kogu aeg, kuulates Hansu anekdoote, seisis mu 
meeles Imbi kuju, ta armas näo ilme, ta silme helepuhas 
sina. Ning wõlutud Imbist, tundus mulle naine pühana, 
kõrgena, puhtana, walgena, milleni ei tohtinud haarduda 
sombad instinktid. Ja kogu aeg, kus woolasid Hansult need 
sõnad, see küüniline elukogemus, see iletaw ihelemine, tundsin 
püretuna meeleolude õrnkoe, millesse loorusid tunded naise 
wastu, kelle kuju hellitasin südames.

„Imelik!" — mõtlesin: „kõnelda küünilistest, labastest 
wöitudest naise liha üle on mehine ja kangelaselik. Sellega 
wõis imponeerida meestele, mis weel imelikum — niisuguse 
mehe peale waatasid isegi naised aukartliku uudishimuga. Ku
jutaksin aga mina oma tundmusi Imbi wastu „mõistlikus 
seltskonnas", saaksin naeruwäärseks."

Siis tuli meele, et mul ülesandeks on Hansu Imbile 
tulwustada. Oi, sest tuli üks naljakas asi! Missugune 
peapesu ootas Hansu Imbi juures, kui ta selles stiilis seal 
„töötama" hakkab!
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V.

Astume Hansuga ranna-restoraani esisel olewal Pingil.

Waikne meeleoluline suwiöhtu. Päikese weretaw ketas kas
tub roosakasse merepeeglisse. Kõlakojas saagid keelpillide or

kester. Tihedad jalutajateread haspeldawad meie waate eest mööda. 
Walitseb lõbus, muretu tuju. Noorsugu flirdib. Huuled 
naeratawad, silmad sadelewad ja ihkawad. Looduse aroomid 
segunewad kunstlikkude lõhnadega ja teewad meeled rahutuks.

Hans silmitseb asjatundliku uudishimuga möödanewaid 
daame. Olen ta konwersatsiooni-leksikon ja annan lähemaid 
teateid. Waatlen Hansu körwalt. Tal on waba iseteadlik 
asend, walge suwikaabu alt mustendawad rasked tumedad 
juuksed, mis hästi seltsiwad ta täidlase tõmmu näoga. Ta 
silmad on elawad ja Püsimatud, kaetud kui sula laki korraga. 
Mäletan, tähendasin kord Hansule, et ta silmad on „wiksitud". 
Hanju arwates tulewat see temperamendist.

Widewik tiheneb, Hans rahutud. Siin nii palju naisi, 
kellega oleks midagi Peale hakata, nüüd istu ja oota seda 
ühte, kes ei tule. Trööstin närwlikku seltsimeest nii palju 
kui oskan. Imbi tuleb tingimata, teda wõib alatt muusikalt 
leida. Ainult natuke kannatust, küll siis läheb kahekordse eduga.

Mu ennustustel on õnne. Pool tundi hiljem istume 
pingil neljakesi, tutwustamise tseremoniaal on õnnelikult lõpul. 
Hans saab omale muidugi Imbi, mina istun neiu Sarali
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körwal. Imbi Pilk Hansuga tutwustades oli natuke uudishi
mulik, milleski kergelt üllatud, aga muidu — ei midagi ise
äralikku. Neiu Saral tegi Hansule tutwustamisel muidugi 
silmi, tema juba teisiti ei saagi. Neiu Saral on wäike madal 
paks tüdruk, wähe eksalteeritud. Minu hindamise järele on 
la „sisemiselt tühi, kuigi ma ei tea, mis selle all tuleb konk
reetselt mõista. Lihtsalt, mul on temast see mulje.

Neiu Sarali jutulõng on lõputa. On niisugune jumalik 
suuwark mõnel mehelemineku-eas olewal tüdrukul! Ta jahma
tab minule, kuid Piilub wargsi Hansu Poole ja naerab de
monstreerima Maljusega, nagu oleks see määratud kogu 
Publikumile. On kord niisugune loomake, et kui näeb 
Mõõrast meest, siis kohe suled koheMil. Ma kuulan tõsise 
kannatliku näoga ja noogutan sekka Miisakalt pead. Mis 
läheb mulle korda selle jutlemise sisu, see seltskondlik kon- 
Mersatsioon, mille ainuke ülesanne on körMaldada piinlikku 
Matkimist. Olen milleski nukker, rahuldamata, on mingi 
aimdus õnnetusest. Rumalused! Mis Mõib minule Mõi 
Imbile juhtuda...

Tõuseme pingilt ja läheme otsima hämaraid üksildasi alleesid. 
Tahan Hansu Imbiga lasta eel minna, kuid Hans MiiMitab 
diplomaatlikult, meist neiu Saraliga saab esimene paar. Ohtu 
on soe ja sume, õhk on rahutu ja rusuM. Oleme alguses 
lähestikku, hiljem jääb tagumine paar tublisti maha. Tee
käänakul Maatan kui juhtumisi tagasi ja näen, et Hans on 
Mõtnud Imbi käflMarre. Siis kuulen Imbi naeru, Maljut^ 
heledat, närMilist. Hans on nähtaMasti Maimurikas. „Mille 
üle nad naeraMad?" — mõtlen ja tunnen eneses rahutust. 
Jälle kostab Imbi naer. Milline naer! Ei, nii ei olnud 
Imbi minuga kunagi naernud. Imbi hääles tundus midagi 
uut, wöörast, tumedat, midagi Prowotseeriwat ja Peitlikku, see 
naer oleks kui kallistanud kedagi, anduwalt, irooniliselt. Pea
aegu edwistades. Seda naeru ei wõinud ma kuulda, see 

26



oli kui äraandmine. Tihendasin meelega samme, neiu Sarali 
noomitusest hoolimata.

„Harra Runo, kuhu te ruttate?" — kuulsin Imbi sõb
ralikku, hingeldusest natuke murtud häält. Põörsin ümber ja 
nägin Imbit pooljookstes lähenewat, kaugemal pimedikus lä
henes Hansu üksik kuju aeglaselt, käed risti selja taga, kaap 
kuklasse wisatud.

Imbi tahtis koju. Imbi Palged lõkendasid, ta oli mil
leski erutud ja närwlikum kui harilikult. Põõrsime ümber 
ja sammusime linna Poole — neljakesi reas. Hans ja neiu 
Saral olid jutukad, mina ja Imbi waikisime sõnatud.

Siis Pidid hargnema koduteed, jäime wiiwitades seisma. 
Teadsin ette, kuidas, asjaoludest tingitud, Peawad jagunema 
Paarid, kuid olin siiski uudishimulik, missugustes detailides 
see teostub. Imbi andis mulle mõtlikult, wiiwitades käe, ta 
silmad waatasid mulle kui küsides. Surusin ta kätt erapoole
tult, jahe ja ei midagi ütlew. Hans mõõdab Imbile sügawa, 
kergelt iroonilise kumarduse. „Kas ei tohiks saatjaks Pakkuda, 
kui lubatakse?" Imbi nägu on natuke Wall, üleolew. Imbi 
wöib wäga hästi ka üksi koju minna. Aga kui nii lahke ol
lakse, siis ei ole temal midagi selle wastu, kuigi ta kedagi 
koormata ei tahaks. Mis tähendab „koormata"? Selle wastu, 
Hans on wäga õnnelik lahke lubamise pärast. „Olge head!" 

ütleb Imbi. Hans keerutab lõbusas eneseteadwuses kaapu. 
Ta kaob Imbiga Pimedikku. Sammun neiu Sarali kõrwal 
nohisedes, natuke igaw ja natuke pahur. Reiu Saral on ju
tukas, neiu Saral on wallatu, kuid minul ei ole tarwilikku 
konksu, kuhu wallatu tüdruk Pääseks midagi riputama. „Olete 
ikka jahukott!" — noomib neiu Saral ja ma jätan wastu- 
waidlemata ta oma ilmawaate juure.

Õnneks ei ole neiu Sarali korter mitte kaugel. Hoowi- 
wärawal ütleb neiu Saral: „Terane Poiss, see härra Wim
mer . . . Pange tähele, neiu Kasega läheb seal midagi lahti."
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Pööran selja ja kaon öhe. Missugused kanaajud on sellel 
neiu Saralil! Sume leige öö teeb mu rahutuks, mu palged 
öhetawad. Teen üksildase, unistawa jalutuskäigu mereranda 
ja tagasi. Koju jõudes kuulen kolistawat Hansu teisel pool 
seina. Ta tõukab mööblit, näib oma meelt lahutawat eluta 
asjadega. Hansu rahutus on mulle meele järele. Naeratan 
enesele salaja pihku ja mõtlen: „Nüüd oled selle õige peale 
juhtunud. Higista, wennas, oma „osa" pärast!"
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VI.

Д, ее on nüüd asjaolude loogiline järeldus, et meie 
läheme kohe järgmisel Shtul jälle kohtama naisi rannas. 
Ja kõik sünnib, nagu see juba kord saatusest ja inimeste 

kokkuleppest tingitud: Hans saab arusaadavalt Imbi ja minule 
jääb üle see neiu Saral. Istume, nagu see teisiti ollagi ei wõi, 
alguses restoraani esisel pingil, siis pudeneme neile Pargi palju
dele kõnniteedele. Et mina neiu Saraliga ees lähen ja Hans 
Imbiga tublisti maha jääwad, sinna ei saa ju keegi parata, 
see tuleb kõik iseenesest.

Jälle olen sunnitud kuulama neiu Saralt lõputa wadis
tamist, sisse hingama ta lihawa ihu pahuraid aroome ja noo
gutama talle peaga wiisakuse Pärast. Muidugi on Hans jälle 
waimurikas; mis waimurikkus see on, seda ma ei saa teada 
tehnilistel Põhjustel, aga ma kuulen Imbi uut wöörast naeru 
ja sipelgad jooksewad mu selga mõõda. Siis saab õõ hiliseks, 
me pöörame neljakesi reas kodu Poole. Hans ja neiu Saral 
on jutukad, meie Imbiga waikime. -

Imbi märkab, olen millestki tusane. Ta tuleb mu juure, 
puudutab mu käsiwart hoolikalt ja Pärib, mis minul wiga. 
Oo, ei midagi, mis peab mul olema wiga? Ja kui oleks 
wiga, see on eraasi, mis puutub teistesse wähe. Imbi waikib. Imbi 
mõtleb millegi üle. „Mis tore öö!" — ohkab Imbi ja wötab 
seltsimehelikult mu käsiwarre. See lepitab, olen jälle endine; 
mul on nii kerge ja hea. Milles on siis Imbi süüdi? Ma 
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ise tõin ju talle selle mehe, määrasin nad kahekesi, wõib 
Imbi siis puutükina wai'ida wöi anda, asja ees teist taga, 
sellele mehele körwalopsu! Ma ise ju prowotseerin, et Imbi 
koju saadab Hans; ka täna õhtu on see ette määratud. Mis 
sest siis on! Las see mees, kes end Peab nii üleolewaks, 
weristab omi sarlvi, las la õpib tundma oma wöimetust 
naise ees, kes hindab hingelikka waärtusi, loast saab la oinale 
siis weidi teistsuguse ilmawaate...

Ma annan Imbile kae, surun seda südamlikult ja tähen
dan kerge irooniaga: „Nägemiseni! Härra Wimmer saadab 
teid muidugi koju." Imbi waatab mulle küsiwalt otsa, kuid 
nähes mind lõbusana ja rahulduna, tähendab: „Kui härra 
Wimmeril see tänamata koorem wastumeelseks pole läinud." 
Hans on wiisakus ise. „Aga sugugi. Preili Kase, olen walmis 
teid saatma ilma olsa". „Kui niisugust „otsa" üleüldse on..." 
Hans kergitab kaapu ja wõtab Imbi käsiwarre. Hoowiwära- 
wal ütleb mulle neiu Saral: „Olete märganud, kuidas härra 
Wimmeri silmad neiu Kasele sädelewad?" Mina lõbusa irooni
aga : „Oo, jaa I Nad on siis korralikult wiksitud". „Imbile 
näib härra Wimmer hästi meeldiwat." „Just nii, neiu Saral, 
Imbi on härra Wimmeri ees kui sula mesi." Neiu Sarali 
mokad on torukile, ta kuuleb mu hääles Pilkenoote. „Pilgake 
aga Pealegi, aga mina tean, mis ma tean. Kuulake, kuidas neiu 
Kase narrab ! Kui meie, naised, nõnda naerame, siis ..." Wii- 
maseid sõnu ma ei kuule, sest hoowi uks langeb Paukudes kinni.

Teen, rahutu ja umbusklik, üksildase jalutuskäigu randa 
ja tagasi. Koju jõudes olen üllatud: Hansu ei ole weel ta
gasi. Waatan woodisse heites: kell on kaksteistkümmend. 
Uni ei tule. Rahutus kaswab. Kell lööb üks, kell lööb 
kaks. Surun näo patjadesse, wäherdan woodis, lämbun. 
Mu kõrwus heliseb Imbi naer, wali, rahutu, närwiline. 
Ja korraga toob see wõõras heli mu silme ette wõöra kuju 
Imbist. Ma näen Imbit nii, nagu näeb teda Hans, himu- 
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tikkude, wiksitud silmadega. Teades Imbil Hansuga sellel 
hilisel raskel suwiööl, langen minagi sellest kujutlusest himude 
atmosfääri. See kestab ainult Pilgu, siis olen jälle endine. 
Näen Imbi murelikku tõsist nägu, näen ta puhtaid armsaid 
silmi, siis tahan häbi pärast pugeda maa alla. Et mina 
wöisin nii mõelda, nii tunda 1 Surun pea patjadesse ja tun
nen, kuis kuumad Pisarad walguwad silmi. Nutan ma enese 
wõi Imbi pärast? Nutan ma Piina wöi õnne pärast? Ma 
ei tea, aga mul saab kergem.

Siis kuulen, Hans tuleb koju. Olen waik, kuulatan 
hinge kinni pidades. Teisel Pool õhukest seina kuulen Hansu 
kobistawat. Siis heidab ta raskelt woodisse, magusalt hai
gutades, nagu inimene, kes rahul ja wäsinud Päewatõöst.

Uhkuse ja kõrkuse tunne tõstab minus pead. Mis lähe- 
wad mulle korda need wöõrad wahekorrad, need teiste ini
meste öised toimitjemised. Mulle on see ükskõik!

Magan . . . magan hommikuni — lahtiste silmadega.
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VII.

e
eifel paewal kohtan Imbit rannas kaskede alleel. Imbi 

on wärske, rahulik, naeratab mulle juba eemalt. 
Teretleme. Heidan wargse pilgu ta näole: märgata 

ei ole midagi. Pduasinised silmad endised: puhtad, armsad, 
otsekohesed. Hääl endiselt metalline, karastab warjatud nuk
ruse Helmi! Otsejoones lõigatud suu heasüdamlikul muigewõrul.

Olen sest möödanenud ööst wästnud, waewatud, nukker. 
Olen kohmetum, sõnakehwem harilikust. Imbi ei päri mu 
meeleolu. Ta kõneleb päewauudistest, ilmast. Ja, ilm on 
aus, seda ei saa salata. Istume Pingile. Merituul on ka
redam, merilained walges wahus. Ilm on aus, energiline, 
seda ei saa salata. Wete kohal käratselvad kajakad, nende 
õhuhüpped on julged, ootamatud, nende kisa on lõikaw ja 
tugete.

Imbi silmitseb mu nägu. „Olete kahteatu. Halteasti 
nraganud?" Mu süda töötab kramplikult. „Unepuudus. Öö 

oli nii tihe ja rammus, fee sulab teerde." Katsun naeratada, 
kuid suunurgad teärisetead äraandlikult. Imbi Pilgus on 
pärite imestlus. „Unistasite?" Missugune küsimus! „Mui
dugi unistasin . . . mis mul siis muud üle jäi!" Mu hääles 
on tearjatud kibedus, teõtan kõik jõu kokku, et Peita hinge 
kibedusi. Imbi ei ole täna teastuteõtlik, tal ei ole tähelepanu 
nüanssideks. „Eila oli tõepoolest tore õhtu. Ka mina olin
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rahutu, ei tahtuud koju. Härra Wimmer wedas mu surnu
aiale. Oli üle südaöö, kui tagasi koju saiu." Ütlesin: „Ja, 

härra Wimmer tuli koju nii kolme Paiku hommikul." Wai- 
kisime. „Kuidas need naised oma nägu talitsewad!" — 
mõtlesin waenuga.

„Kas te surnuaial watmusid ja wiirastusi ei Pelga?" 
Imbi tõstis Pilgu, naeratles sumedalt. „Üksi küll! Aga mul 

oli ju rüütel kaasas, nagu teate. Härra Wimmer jutustas 
kogu aeg antsakaid asju. Naersime waljult ja heledalt kesk 
surnuaia wiimseid magamisi. See Peletas kõik head ja pahad 
waimud, nad ei tülitanud meid."

Tuli painawalt meele Imbi wõõras, prowotseeriw naer 
rannas ja pettumuseokas weristas rinda. „Me istusime 
pingil, öitswate kalmude, Põõsaste ümbritsetud. Wõisid aga 
lõhnata need öised õied, olin joobnud neist raskeist aroomest." 
Muhelesin irooniliselt. „Seda wõib juba arwata." Imbi 
äigas käega üle otsa, silitas juukseid oime kohal. „Kahju, 
et ka teie seal ei olnud!" „Ka?" Imbi waatas mulle kind
lalt otsa. Ta põuasinised silmad olid tõsised. Puhtad ja truud 
Punastasin häbi Pärast. -

Katsusin enesest raputada kõik kahtlused, kõik öised paina- 
wad mõtted. Ei olnud ju midagi sündinud! Imbi jutus
tas. „Harra Wimmer on nii lõbus ja naljakas." „Kuidas 
naljakas?" „Tal on suur tagawara anekdoote, kõik nad lõ- 
pewad nii imelikult." Oliu uudishimulik. „Meeldiwad teile 
härra Wimmeri anekdoodid?" Imbi kumardas ettepoole, las
kis Pea wähe wiltu. „Meeldiwad ... ei tea. Aga muretu 
on kuulata, isegi õpetlik." Imbi huultel lehwis süwenenud, 
mõtlik naeratus. „Imelik! Mul cli mõnestki asjast hoopis 
teistsugune ettekujutus. Härra Wimmer näib elu põhjalikult 
tundwat. Ta ütles mulle, tal olewat Palju kogemusi." Nii, 
nii. See noorhärra wõib Päris kaswatawalt mõjuda. „Ja,
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tal on kogemust," sõnan ükskõikselt: „iseäranis mis Puu
tub naistesse." Imbi nägu on rahulik, mu ütelus ei üllata, 
mu irooniline toon ei ole tähele pandud.

Imbi filosofeerib. „On wist wäga ülew olla kogenud 
inimene, osata leida elu tuuma, waadata asjade sisemune. 
Niisugune inimene tunneb enese olewat targema ja küpsema 
kui ta ümbrus. Ta wõib sisemise lõbutundega muiata nende 
üle, kellele elu on naiiw ettekujutus, tõsioludest kontrolleerimata 
fata morgana. • Kas olete tähele pannud, kuidas härra 
Wimmer naeratab?"

Mulle hakkas Hansu kuju Imbi joonistusel tõsiselt nalja 
tegema. „Oo ja, mul on meeles härra Wimmert mõned 
naeratused . . . iseäranis, kui ta takseerib mõnda naist. . 
Imbi naeratas, ta Palged jumestusid kergelt. „Ta pilk on 
siis jumalikult lakeeritud." Imbi tegi kärsitu, tõrjuwa liigu
tuse. „Neist naeratustest — ma olen ka seda tähele Pannud 
— ei taha ma praegu kõnelda. Aga üleüldse — härra Wim
mert naeratuses on see üleolemise muie, mis tui ütleks: wi- 
gurdage ja warjake nüüd niipalju kui tahate, ma tean siiski, 
mis teil tarwis." Ma noogutasin Pead. „Ja, sealjuures 
ei warja see naeratus ka seda, mida naerataja ise ihkab. Wa- 
bandage, kui küsida tohin, kuidas mõjub teie peale niisugune 
naeratus?"

Imbi tegi mõtliku näo. „Tõtt öelda, tülikalt, alanda- 
walt. On niisugune tundmus . . . niisugune tundmus . . . 
ma ei oska seda ütelda." „Ehk saate siiski." Imbi Palged 
jumestusid sügawamalt. „On niisugune tundmus, nagu olek
sid .. . alasti." Hakkasin suure häälega naerma. „Härra 
Wimmeri kogenud ja elutundja ' naeratus mõjub teie Peale 
alastawalt, nii-öelda, riidest lahti wõtwalt." „Ärge naerge, 

see on ainult wördluseks toodud Pilt. Kui härra Wimmer 
naeratab, siis ei oska ma enam olla, mis olen. Ma Püüan 



kõik teha, et olla loomulik, waba, aga ikka läheb wiltu . . . 

ei tunne end enam isegi ara."
Küsisin otsustawalt: „Teile ei meeldi härra Wimmer?" 

Imbi naeratas. „Mul ei ole õieti midagi ta wastu, ta on 
liikuw seltskondlik inimene. Aga ta waade, ta naeratus pae- 
lustab, on koormaw. Teinekord hakkan lihtsalt^ tathwai 
Mõtlesin pisut, siis küsisin: „Kasite ella.ööse surnuaial fa 

kartsite oma rüütlit?" „Oma rüütlit," toonitas Imbi, 
õlgu kehitades. ,,Ei§ ma ei kartnud. Pimedus marjas ta 
silmad, ta naeratuse. Olin waba, rahulik ja eneselik."

„Arwate seda?" „Ja, ma tean seda kindlasti."

Õhtul tuli Hans tusase näoga minu tuppa. „Lood 
on halwad, wennas. Päitsed tahetakse Pähe Panna. Et neid 
naisi wötku! . ." Tegin imestanud näo. Hans istus kusche
tile, sirutas koiwad põlglikult wälja. „Niisugused asjad juh- 
tuwad iga päew: jandad seal mõne seelikuga, ei saa weel 
kolmegi lugeda, seal on sul tüdruk huwitawas seisukorras. 
On kord nii, sa ei ole ju luuletaja, et naistega ainult kuud 
wahtida ja salme taguda." Hansu seisukord — ma mõtlesin 
siin ka Imbi Peale — tegi mulle nalja. „Hakkad siis Pulmi 
pidama, soowin õnne!" Hans sülitas, muidugi ainult wor- 
miliselt, sümboolselt, ta oli ju wõöras korteris. „Abielu. . . 
mis hakkan ma naisega Peale. Ülikool alles Pooleli, pole 
õieti ümbergi saanud waadata. Nüüd tuleb aga see tüdruk 
oma lauluga: tema ei wõiwat nii, temal olewat hirm. Mis 
sa ütled: teised wöiwad, aga tema, näed, ei wõi."

Ma waikisin nõutult. „Mis sa mõtled siis teha?" 
Hans sügas kõrwatagusi. „Mis ma teha mõtlen? Kirjutan. 
Annan talle aadressi, ärgu olgu rumal, Waid tehku, nagu 
kõik teised on teinud niisugusel Puhul. Teist teed ei ole. Kui 
ma kõik tüdrukud kosima Peaksin, kes kätte ära lagunewad, no 
siis saaks alles haarem." „Juba ristiujk ei lubaks seda," 
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— ironiseerisin, ei tea, mis kahjurõõmus. Hans ei saanud 
pilkest aru, mu ütlus oli nähtawasti ta tuju parandanud. 
„Tõsi! Km see naiste wöimuses seisaks, teeksid nad meid 
kõiki muhameedlasteks/' Hans koristas omad koiwad Põran
dalt jälle üles ja soowis mulle head ööd.

Magasin sellel ööl õiglast und.
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VIIL
■' .Луу u rahu on kadunud. Olen iga päew isesuguses meele- UllV olus. Ja, meeleolusid mul on. Kuid aktiiwsus Puu

dub. See Puudub mul igasuguse meeleolu juures. Küsin 
eneselt: Miks olen Passiiw? Miks waatan Pealt ja ei liiguta 
sõrme? On see iseloomu wiga? Wõi on süüdi üleüldine 
situatsioon? Ma ei tea. Need on küsimused, mis nõuawad 
sügawamat juurdlemist, enese psükoloogilist analüüsi. Pean 
ma näitusi tooma>? Oo, mul on wäga wärsked näitused. 
Alles minewaselt pühapäewalt. Tana on kõigest kolmapäew. 
Ja, see minewane pühapäew oli mõneski asjas huwitaw. 
See oli põnew ja õpetlik pühapäew. Näib, ka mina wöiksin 
midagi õppida Hansult, kellel Imbi arwates on see üleolew 
naeratus ja Palju kogemusi.

Minewal pühapäewal mindi rohelisse, wäike seltskond 
noori inimesi läks linnast wälja rohelisse. Ei ole tähtis, kes 
nad kõik olid. Ei mulle, ei ka teistele. Oli Imbi, oli Hans, 
olin mina. Wõiks nimetada ka neiu Saralit. Neiu Saralit 
tuleb nimetada selles suhtes, et kui seZskond hiljem paari
kaupa erines, siis jäi minule üle neiu Saral. Imelik, kuidas 
mõned naised mulle üle jääwad süstemaatiliselt!

Mul on meeles mõned sündmused, mõned detailid. 
Näituseks minekul, metsateel. Kogemata kõnnime Imbiga 
körwu. Kõnnime kõrwu, Imbi on minu ivastu armas ja

37



mina olen lõbus poiss. Kuid see ei kesta kaua: Imbi 
wabale Poolele seltsib Hans. Mina waikin korraga, waikin 
järjekindlalt, jonnakalt. Hans kõneleb Palju, elawalt, silma- 
torkawalt elawalt. Imbi on Hansu wastu hooletu, ühesilbi
line. See Peaks mind ometi ergutama, et Imbi on Hansu 
wastu ühesilbiline! Kuid mina ... oo, mind haawab see, 
et Hans nii iseenesest möistetawalt Imbi kõrwale asub, et la 
nii iseenesest möistetawalt tohib Imbile kõnelda anekdoote.' 
Mina waikin ja pean, kurja nõu. Kaon Parajal momendil 
tähele Panemata Imbi körwalt ja satun - neiu Sarali ikkesse! 
Ja. Siis kõnnime kogu tee, Hans ja Imbi, mina ja see 
sädistaw warblane mu kõrwal. On see saatus, wõi olen ise 

' oma „õnne" sepp?
Tuleb meele üks teine Pilt. Mängitakse wiimast-paari. 

Mängitakse kaua, mängitakse wäsimuseni — see kõik ei ole 
tähtis. On tähtis ainult moment, kus Püüdja on Hans, kes 
eesmärgiks on wõtnud Imbi. Hans jookseb, Hans on 
tragi, Hans on peaaegu eesmärgil, kuulen Imbi kiljatust. . . 
kuid ootamata kääne Päästab ta siiski Pilguks . . . hädaoht on 
suur . . . Imbi pöörab hädas Põõsastikku, Hans järel. 
Sekundid on tunnipikkused. Olen ainult nägemine, ainult 
kuulmine, mul on ainus Põlew soow, et Hans mitte ei tabaks 
Imbit selles rumalas Põõsastikus . . . Siis wiimaks Paistab 
Imbi walge rüü. Tänu taewale, ta on Pääsnud, ta annab 
hingeldades käe Paarismehele. Hans longib tükk maad eemal 
wäsinult järgi. Mu süda hõiskab: ei saanud, ei saanud! 
Just kui oleks ei tea mis olnud kaalu Peal! Milliseks nar
riks olen saanud wiimasel ajal; kuis see kord kõik lõpeb . . .

Meel üks Pilt on mul sellest roheliskäigult, weel üks 
pilt, halb ja kuri pilt. Mu süda on walutanud sest Päewal 
ja ööl. On sündinud midagi, mida ei saa teha olemataks. 
Ei kunagi saa teha olemataks seda, mis on sündinud. Faktid 
on armuta, faktid on südameta. Mis tähendawad siin wa- 
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bandawad motiiwid? Imbi on Hansust suudeldud t Uks 
kõik kuidas — aga siiski on ta suudeldud. Kui nad. ükstei
sega saaksid ka weriwaenlasteks, kuid kohates Imbit, wõib 
Hans põlglikult muiata: olen sind siiski suudelnud, sa oled 
üks neist naistest, keda olen suudelnud.

Kuidas see oli? Täiesti juhuslik, täiesti ettenägemata. 
Minus tärkab üksilduse igatsus, ma eraldun seltskonnast, teen 
'wäikese jalutust lähedatel metsaradadel. On mõnus kõndida 
üksinda, kuulda eemalt teiste naeru, hüüdeid, kilkamist. Pöö
ran ümber, sammun teerada - tagasi. Mu ees on põõsas, 
mis warjab osa awanewat lagendikku. ^Kes seisalvad seal? 
Tunnen neid inimesi: Imbi ja Hans. Seisawad wastamisi, 
lähestikku, Hans teeb kätega liigutusi, kui peaks ta ägedat, 
mingile tõele kutsulvat kõnet. Ja siis näen pilti, kui kino 
ekraanil. Järsku ja ootamata lööb Hans käed Imbi kaela 
ümber. Lühike äge füüsiline wõitlus — siis on Imbi enese
kaitse warisenud. Nad seisawad kui kaks raidkuju, liikumata, 
tardunud, Hansu huuled Imbi huultele surutud. Siis teeb 
Imbi järsu liigutuse, wallandub mehe käte wahelt ja jookseb, kahe 
käega juukseid kohendades, metsa.' Hans kumardab, wõtab 
maast wöitluses langenud kübara ja waatab tüdrukule järele. 
Siis torkab käed pükste taskutesse, sammub lõbusalt wilista- 
des põõsastiku poole, mille taha kadunud Imbi.

Istun mättale ja tunnen, kuis tormitseb süda rinnus. 
Istun kaua, künni tuleb meele, et läheneb õhtu. Poetan 
enese tähele panemata seltskonda, kes tõesti juba minekul. 
Mu silmad otsiwad Hanju ja Imbit. Mul on ettekujutus, 
nüüd ei tohi Hans Imbile enam oma nägugi näidata. Mis 
naljakas ettekujutus! Midagi ei ole sündinud, miskisugust 
wägiwalda. Näen, kui Hans ja Imbi, käsiwarrest kinni, 
sammuivad mu eel koduteed. Hans on waimurikas ja 
Imbi naerab lnulle tuttawat wõõrast, närwilist naeru. 
Ja minule on, nagu ikka, üle jäänud neiu Saral. See 



on niisama kindel ja muutmata, kui planeetide käik õhu

ruumis.
Olen ma nukker, olen ma tusane, kõnnin ma, pea norus 

ja saba jalge wahel. Ei, ma olen sarlvik, ma olen sada 
protsenti wallatus ise! Ma olen Pööraselt lõbus, kogu tee 
hullan selle jumalast seatud neiu Saraliga. Imbi Poole ma 
ei waatagi: Imbit ei ole olemas. Imbi on — õhk!

„Mis teil on, härra Runo?" küsib Imbi. „Olete 
Paris käest ära." Muidugi käest ära. On Põhjusi ka. Ei 
tea, mis Põhjused, kui küsida tohib? Ohoo, Pean kihlust, 
lõbusaid kihlust, wäga lõbusaid kihlust. Kihlust? Kelle omi, 
kui küsida tohib? Kui küsida tohib . . . miks ei tohi küsida? 
Kes on kunagi küsija suu Peale löönud? Pean kihlust, kõigi 
kihlust, kes üksteist armastawad ja suudlewad. Kas Imbi 
Punastab, kas Imbil on tehtud naeratus, kas Imbi silmel^ 
on arglik läik? Mitte sugugi. Imbil on ikka see armas, 
muutumata nägu. Imbi Pöuasinised silmad on Puhtad, truud 
ja otsekohesed. Nad ütlewad: und oled sa näinud, rumal 
Põiss! Küsin: „Kas teile ei meeldi, et olen Pöörane?" 
„Ei meeldi. Teisiti olete parem." „Tühja ka! On teisi, 
kes Paremad." Imbi teeb tõsise näo. „Olete halb." Imbi 
katsub mu käsiwart Püüda. „Ei ole õige aadress!" Siis 
lendan neiu Saraliga metsateed, jooksen, hullan ja olen 
käest ära.

Niisugune oli see linnalaste roheliskäik minewal püha- 
Päewal.
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IX.

ole midagi parala: tuleb tunnistada inimsoo edenemist, 
VCz Progressi. Kui ma iseenese ja Imbi Peale mõtlen, siis 

oli kord aeg, kus õige joon oli kõige lühem ja loomulikum 
tee kahe Punkti wahel. Nüüd on Hans juure tulnud ja meie 
sünnitame kolmnurga. Hans ja Imbi moodustawad selle 
„õige winkli" ja mina seon selle nurga külgede wabad otsad 
— geometraalseks wiguriks. See on ometi suur samm 
edasi!

Me istume nüüd mererannas kolmekesi. Kaime suple
mas, sõõme suhkrujaatist ning tunneme olemasolust rõõmu — 
ikka kolmekesi . . . Hans on jutukas, tal on neid kahemõtte
lisi anekdoote, mida kuulan waikides, wastumeelselt. Need 
anekdoodid Profaneeriwad mu tundmusi Imbi wastu. Hansu 
wiksitud silmad ahmitsewad Imbi naiselikka toorme, mida 
õhukene sutoerüü rohkem näitab kui katab. Märkan, et 
Hansu Pilgud, Hansu anekdoodid teetoad Imbi rahutuks. 
Imbi ei ole loomulik. Ta ripub kui kahe ilma toahel. Mär
kan, ta on laisk ja andlik Hansu silmade sütetulele. Teisest 
küljest on tal millegi pärast Piinlik minu ees. Ta aimab 
loomusunniliselt mu toastakuid elamusi ja, imelik. Püüab end 
normeerida minu meeleoludega. „Jätke need jutud!" — 
ütleb Imbi ja teeb toalju, pahandatoa näo. „Kas teil muud 
kõnelda ei ole." Siis heidab toargse, üüritoa pilgu minu
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Poole, naeratab imelikult. „Näete, härra Runo Punastab 

teie sõnade Pärast."
Hans naerab magusalt, nuruwalt, kui laps, kellele meel- 

diwad ta wallatused, keda keeld weel suuremale ülemeelikusele 
piitsutab. Hansu naer hakkab ka Imbile külge. Hans ja 
Imbi naerawad ja waatawad mu otsa. Nüüd punastan 
ma tõesti. Punastan ja tunnen, see on minu kahjuks. Olen 
seatud mingi alaealise seisukohale, kellega kõneldakse „nooresoo 
waljaandes", kelle juuresolekul peab walima sõnu, tsenseerima, 
mis „omawahel" sünnitaks lõbu. Pakuks „täiskaswanuile" 
weetlikku meelelahutust, kõditawaid elamust. Waikin jonnakalt 
ja Pööran Pea kõrwale.

Õhk on sume, raske, wäsitaw. Me ümber on tardunud 
puie, põõsaste liikumata dekoratsioonid. „Naised ..." — 
muigab Hans. Ta jutustab midagi iseloomulikku naistest. 
Talle wastu waidleb Imbi. „Teie otsused lõhnawad uulitsa- 
tutwuste ja restoraani-elamuste järele. „Ohoo l" — hüüab 
Hans ja teeb kogenud näo. „Tuntakse ka teisi . . . neid 
tüdrukuid ja naisi heast Perekonnast. Suurt wahet ei ole." 
Küsin irooniliselt: „Isiklikud katsed?" Hans naeratab 
meelitatult, et talle wõimalus antud kangelast mängida. 
„Mul on just wiimastega õnn olnud. Wõin teile jutustada 
ühe pöörase loo."

Tunnen, Imbi on kui nõelte otsas. Tunnen, ta on 
uudishimuline kuulama seda Hansu „Pöörast lugu". Kuid 
teisest küljest kardab ta, Hans wõiks oma jutuga minu tund- 
imifi haawata, wõiks esineda banaalselt, wõiks Põhjust anda 
irooniliseks muigamiseks. Imbi kardab mu iroonilisi muigeid, 
ta ei taha, et Hans end kompromitteeriks. See sünnitab 
mulle nalja, kuis Imbi teeb näo, nagu jagaks ta minu tund
musi, kuid tõepoolest on ta hirmul Hansu Pärast, kes wõiks 
alanduda minu silmis. „Wõite selle pöörase loo enesele 
pidada," — ütleb Imbi ja katkub närwiliselt rohuliplesid.
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„Mind ei huwiia see Põrmugi." Mu sisemine inimene mui
gab. „Laske ometi härra Wimmer kõnelda, üks anekdoot 
wähem wõi rohkem." Hans teeb koomiliselt sõnakuuleliku 

' näo. Kuid mõne aja järel on tal uus aine filosofeerimiseks.
„Wäga kena sport on teiste Pruuta üle lüüa! Paned 

tähele kena neiu, tahad temale läheneda, kuid sõbrad hoia- 
tawad: ära kõrweta nina, sellel on juba oma. Taewake, 
mis läheb see mulle korda, mispoolest olen mina halwem 
kui see teine! Just wastuoksa, seal on palju kergem eesmär
gile jõuda. Tüdruk, kellel juba oma, kes, nir-öelda, äratud, 
on Palju wastuwõtlikum ja praktilisem, kui niisugune, kes 
elu ainult romaanide järele tunneb. Ei midagi, lööd külge, 
oled kui takjas ta küljes. Ja mõne aja Pärast on „wana 
arm" roostetanud, uued elamused weetlewad. Mäletan, mul 
oli kord üks Preili kontorist . . ."

„Ka selle Preili kontorist wõite omale Pidada," — tä
hendab Imbi külmalt. „Näete, isand Runo haigutab juba 
teie kontoripreili Pärast." Protesteerin, ma ei ole haigutanud, 
selle wastu, jutt on wäga huwitaw. „Minu maitse küll ei 
ole teiste 'Pruuta üle lüüa." Imbi noogutab mulle heaks 
kiites Pead. „Meie ei söö ju hea meelega taldrikust, kus teine 
nüüdsama lõpetanud." Hans naerab oma muhedat, nuru
wat naeru. „Pesemata taldrikust küll mitte. Kuid naine, 
kellel juba mehega tegemist. Peseb ennast kolm korda päewas. 
Usu, ta on Puhtam kui need süütud ..." „Lähme," — 
ütleb Imbi. „Te hakkate kõnelema rumalusi."

Tõuseme murult ja sammume linna Poole. Hans lobi
seb wahet pidamata. Imbi on waik ja mõtlik. „Tulen õhtu 
teie poole," — ütleb Hans, Jmbit jumalaga jättes. „Olete 
kodus?" „Wist küll," — ütleb Imbi tasa. Siis waatab 
küsiwalt mu otsa. „Ja teie, härra Runo, tulete ka?" 
„Ka? Mina lähen õhtu koosolekule. Elage hästi!"
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X.

Ziyy ui on tundmus, fui käriseksin kaheks. Minus on (lil kaks iseseiswat, waenulikku Poolt.
Üks Pool kisub stüühilise jõuga Imbi poole. Tunnen, 

see on kaunim, Paleuslikum, luulelikum osa minust. See 
luuletaja, see fantasöör minus usub õnne, ihkab õnne, on 
wiimse rakukeseni Imbi Päralt. Ta unustab kõik ebameeldiwa, 
annab andeks, on tasane ja anduw, ta wõiks õnnelik olla 
isegi naeruwäärsuse hinna eest, oleks walmis õnne kerjama, 
wastu wõtma ja Pidama seda armuannina. Talle, on õnnelik 
olla Paratamatus, saatus.

Teine on minus däämon, kahtlemise ja eitamise waim. 
Ta on trotslik, kõrk ja kaaluja. Must, kuri ja kade on ta, 
ääreni täis iseennast. Selle däämoni kired seawad tingimusi, 
juuksekarwa tväärt ei wäärata ta oma tingimustest.

Ja must kuri kade däämon, trotslik däämon, kõrk ja 
Paindumata, sosistab mu körwu mürgiseid sõnu. Ta on wä- 
simata urgitsemistes, ta ei maga ööl ei Päewal. Ta on tark 
ja osaw adwokaat, ta opereerib faktidega, ümberlükkamata 
faktidega. Kuhu Pääseb inimene faktide eest!?

Däämon ütleb:
„Mis idealiseerid sa seda naist, wiid ta kõrgetele Paika

dele ja langed ta jalgade ette Põrmu? Sa tunned ometi, 
kellega sobib Imbi, tunned seda meest madalatest orgudest ja 

44



mustadest mülgastest. Sa näed neid ise oma silmaga kahe
kesi ja koos, sa wõid kuulda jutte esimeselt wastutulijalt. 
On see siis see mägede neitsi, see ainus ja taewalik, kellele 
tahad ehitada Lmpli ? Ärka, hõdru silmi: sa näed und!"

Däämon ütleb:
„Sa usud Imbit: hea küll! Las ta siis tõendab, et 

ta see on, kellena teda usud.
Waata, kas ta raputab enesest maha orgude ja mül

gaste roomaja? Pane tähele, kaua suudab teda rahuldada 
mees, kes peab oma igapäewast wäikest jahikest, kes 
otsib oma äbarat osa. Pane tähele ... ja siis kõneleme 
teine kord."

Däämon ütleb:
„Künni seda ei ole sündinud, ei ole Imbi see, kelleks 

teda pead. Ole uhke ja põdra talle selg. Las ta ise wõitleb 
oma wõitluse, las ta tõendab, et ta on see, kellena temast 
unistad. Kui ta on see, siis saab ta isegi walmis. Ei ole 
ta see: mis on siis sinul temaga tegu? Ole trotslik, ära 
kerja, ära tingi. Kõik wõi mitte midagi. Armastus ei ole 
kauplemine wasikanahaga: üks pakub ja teine jätab maha. 
Tahad sa teiste pidulaua langewaid koorukesi korjama minna 
— häbene!"

Däämon on minus kangem kui head lvaimud. Mu 
trots on suurem kui mu tundmused. Ei, ma ei alandu-, ma 
ei kerja. Tundmused on wõi neid ei ole. Imbi on see 
wõi ei ole s e e. Mis tähtsus oleks siin minu askeldustel?

Ei, ma ei wõi minna Imbi juure ja öelda: anna mulle 
rohkem! Wõta Hansu omast ja suurenda omi lahkust minu 
wastu, iga päew mõne protsendi wörra! Ma ei wõi öelda 
Imbile: see mees ei ole sind wäärt! Kust tean mina, et 
need kaks inimest ei ole üksteist wäärt? Kui nad nii kenasti 
sobiwad: wõib olla, on nad üksteisele loodud . . . Imbi 
peab ise teadma ja otsustama: kas on Hans see mees, kellest 
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ta unistanud köit omad neitstunistused, kelle Pärast ta hoidnud 
enese, kelle parast ta on keeldunud kõigile teistele . . .

Imelik, kui trotslik ja kõrk on mu däamon Imbist eemal. 
Kuid kohates tüdrukut. Poeb mu rüütel wiisakalt körwale. 
Imbi läheduses on mul raske olla karm ja jahe. Sest Imbi 
on minu wastu endine. Kõik mustad kahklemised surewad 
minus sõnata. Ja mulle näiwad need wahekorrad kõik ime- 
lihtsad ja äripäewased. Mis on siis sündinud, mis on siis 
muutunud?

Kas ei wiinud ma ise Hansu Imbi juure, kas ei mu
retsenud ma ise wõimalusi nende kokkusaamiseks, kas ei jätnud 
ma ise. neid sihilikult kahekesi. Ma tean, kui Pealetikkuw, 
kui ennastpakkuw, kui paksunahaline on Hans: Imbi ei saa 
ometi aiateiwast wõtta ja talle keerata mõõDa koiwi, nagu 
tänawal wastu jookswale aplale koerale. Imbi on enese 
Peale julge ja kindel: milleks seada enese ümber siis neid 
üleliigseid okastraate? Las Poiss kepsleb, kui talle jee lõbu 
teeb. Imbi tõmbab kindla Piiri: siit üle ja edasi ei minda. 
Niisuguse kindla wiisaka ja seltskondliku piiri on Imbi tõmma
nud enese ümber, sellest üle ei paase Hans. Kui jutleme 
Imbiga, kui ta mu otsa waatab oma Puhtale süütute põua- 
siniste silmadega, kui ta seltsimehelikult surub mu katt ja ta 
metallises hääles on warjatud nukrus, kui igatsus millegi 
kauge ja olematu järele, saab kõik mu hinges, waikseks, ker
geks ja rahulikuks.
• Kui wörrelda Hansu wägiwaldset suudlemist rohelises 
minu wiidetud suwipäewaga rannas kähara männi all: mil
line wahe I Siin kaks sõpra hingeliselt omad, seal harilik, 
maitseta murdwargus.

Mille Pärast ma siis muretsen?
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XI.

oh lasin Imbil uulitsal. Ta nägu lõi juba eemalt särama 
LEV mind nähes. Kas ma ei saada Imbi kunstinäitusele?

Muidugi saadan. Imbi tuleb mulle wastu wärskena, 
röömsalla, sõbralikuna. Ta Pöuasinised silmad Paitawad mu 
nägu pehmelt ja truilt. Nii olen walmis temaga minema 
maailma otsa.

Naitus on rikas maalidest, kuid waene publikumist. 
Oleme Imbiga Pea ainsad külalised; meile meeldib see sega
mata olek kahekesi. Seinad on täis moodsaid, woole. See 
on kunst, nus ärritab wäikekodanlast: ta ei saa aru. Meie 
Imbiga waatleme rahulikult, teatame ükstnsele wastastikku 
omi tundeid ja maitseid. Me elamused on kokkukõlalised, me 
maitsed on ühised. Meile meeldib, kui noored kunstnikud 
otsiwad uusi teid, kui nad julgewad näha teisiti, kui wäike- 
linna Parem seltskond, kelle seintel ripuwad „Pühad pildid", 
kroonikandjate portreed ja muu tawalik õliwärwitrükk perekonna- 

ajakirjadest.
Tunnen: ka meie Imbiga oleme elus otsijad. Elu on 

näotu, wastik, labane, meie Peame tema idealiseerima, peame 
leidma talle inimese wäärilisemaid worme. Selles wäikses 
linnas on kõik sompus, hall, igaw, see on loik seiswa weega. 
On iganud traditsioonid, on iganud moraal, on ajast läinud 
eelarwamised. Inimesed on kui latritesse kinni Pandud, mille
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uksed lukustab awalik arwamine. Kõik eluawaldused on kaane 
dU; kuhu see kaas Peale ei mahu, seal potis sünnib skandaal.

Meie Imbiga oleme üle elu iganüd wormidest. Me 
hindame asju nende sisemise, tõeliku wäarluse järele. Mul 
hakkab häbi juttude Pärast, mis linnas käiwad ringi Imbi 
ja Hansu wahekorrast. Mul hakkab häbi enese halbade mõ
tete Pärast, kahtlustuste pärast, kuis olen teinud ülekohut 
Imbile. Olen enese ees Imbi üle keelt peksnud kui wiimane 
alewiemand kohwilaual. Mis tähendawad siin mõned wäl- 
jast nähtud faktid, kui kellelgi aimu ei ole nende faktide sisu
lisest küljest, nende motiiwidest. Kui kerge on olla humaan, 
laia silmaringi ja awarate waadetega — põhjusmõttelikult. 
Kuid niipea kui asi iseennast puudutab, oled egoist, oled 
kitsarinnaline, oled lihtsalt idioot.

Üks ainus pilk Imbi Peale — ja ma naeran oma mu

- rede üle. .Wõiwad need silmad nii Puhtalt ja truilt mind 
hellitada, kui nad oleksid weedeldud tumedatest instinktidest? 
Wõiks see suu olla nii awameelne ja südamlik, kui ta janu
neks teiste jookide järele? Wõiks see metalline hääl heliseda 
nii hell-nukraid igatsusi, kui ta oleks juba hääldanud kõrbenud 
kihmade kähisewad sonimisi? Ei iialgi! On tore kord otse
koheselt ja wabalt jutelda niisuguse tubli ja arenenud tüdrukuga, 
hingelise ja suursuguste tunnetega naisega. Kuis tasandus ja 
waikus imbub hinge, kuis waldab südant hellik ekstaas, kuis 
elu saab kergeks ja kauniks, ta on kui läbipaistew, looritud 
õrn unenägu, millest ei raatsi ärgata.

Imbi ütleb: „Täna ööse magasin halwasti." Mulle 
meeldib, et ka Imbi on maganud halwasti. „Näite siiski 
wärske." „Magasin halwasti," — kordab Imbi jonnakalt. 
Mis tahab ta sellega öelda? „See on Paha." Imbi on 
kärsitu. „Te ei küsi sugugi põhjusi!" Imbil on kelmikas, 
peitew pilk. Silmades sädelewad sinikoldsed keeled. „Keegi 
ei lasknud mind magada." Waatlen usutawalt Imbi otsa.
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„Nägite halba und?" Imbi naeratleb andeksandwalt. 
„Imelik unenägu ... ei julge isegi jutustada." „Mulle 
ikka wöiksite." Imbi paletesse ilmub kerge Shetus. „Just 
teile ei tohiks." Mu pilgus on arglik küsimus. „Just teie 
olite mu unenäo kangelane. Te suudlesite mind." Waikin 
ja mõtlen: milleks ta seda kõneleb? „Ärkasin selle järele ja 
uinusin uuesti. Uni kordus, kogu õö. Te olite wäga peale- 
tikkuw."

Kõnelemisel olid Imbi palged saanud õhetawa jume. 
Ta oli häbelik ja julge ning ilusam kui kunagi enne. „Ei 
oleks teist seda uskunud, härra Runo." Mul oli millegi 
pärast Piinlik, miski ei meeldinud mulle Imbi toonis, tundus 
prowolseeriwana. „Olen isegi üllatud." Siis natukese aja 
järele: „Andsite mulle peapesu? Olite kuri?" Imbi nae
ratas endamisi, siis ütles madala häälega: „Ma ei olnud 
kuri." Astusin ühe pildi ette ja waatlesin seda terawalt, 
Proowiwalt, kaua. Aga pilti ma ei näinud. Mul oli tarwis 
ainult — mitte seotud olla teemaga, mis silmapilgul aren
datud. Siis ma waikisin ja waatlesin Pilti, mida ma ei 
näinud.

Imbi küsis: „Lähete homme õhtu kontserdile?" Ma 
ei teadnud, kas ma lähen. „Muidugi lähete, wäga huwitaw 
Programm." Astusime näituse ruumidest wälja. „Wõtke 
siis juba teine pilet minule. On igaw üksi istuda kontserdil. 
„Üksi," — mõtlesin jonnakalt: „kuhu jääb siis Hans, see 

paratamata trabant?" Sõnasin kuuldawalt: „Teen, nagu 
käsite." Imbi puudutas mu käsiwart: „Ainult palwe, 
härra Runo. Tänan teid juba ette."

Milli Mallika», Imbi. 49 4



XII.

uretsen kontserdipiletid we el samal päewal. Õhtul 
lill uitan rannas, kuulan muusikat, wahin nägusid, mis 

mulle tuttawad. Imbit ei ole näha. Puudub isegi 
Hans, kes siin tawalikult juhuslikku „saaki" waritseb. Olen 
igaw ja nukker. Widewik tiheneb.

Teen üksildase jalutuskäigu kaugemale Parki. Siin ei 
ole liikumist. ' Mdned üksikud paarid istuwad pinkidel. Ku
sagil Poolwarjatud kohal näen ligistikku kahte selga. Imbi 
tunnen kohe ära. Ja see teine on Hans. Nad istuwad 
ligistikku pingil, seljad minu Pool, liikumata, tardunud. Unis- 
tawad nad, ootawad kuud? Ju ta ikka tõuseb poole tunni 
pärast. Pööran järsult ümber ja lähen koju. Heidan woo- 
disse ja uinun kohe. Ärkan, ei tea, kaua olen maganud. 

Körwal toas kuulen Hansu kolistawat. Ta wötab saapaid 
jalast. „Kuuwalged ööd," — naeratan irooniliselt ja uinun. 
Kui rahulik ja ükskõikne on mõnel silmapilgul inimene fak
tide ees.

Järgmisel päewal wiin Imbile Pileti koju. Ta tuleb mulle 
wastu, nagu ikka: rõõmus, lahke, sõbralik. Kui tänulik on ta mu 
waewa eest! Kas ma ei wõtaks istet, olewat nii igaw istuda üksi. 
Mind ärritab täna see lahkus. Mind ärritawad need puhtad 
truud silmad, see awarneelne naeratlew suu, see hääl, milles 
nukra igatsuse kuljused. Naeratan wiisakalt, palun wabandada: 
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aeg on napp. Imbi saadab mu ukseni. „Kahju, ma arwasm, 
jääte siia, läheme kontserdile koos." Minul on ainus soow, 
wöimalikult kiiresti Pääseda Imbi truude Puhtate silmade 

piinast.
Tuleb meele tähtsuseta juhtumine ühelt pidult. Hansul 

oli „teist wäljawaateid", ta Palus, ma saatku seekord Imbi koju. 
Saatsin siis Imbi koju, nagu woorimees tellimise peale. 
Midagi sarnast Pidi korduma täna. Hans ei olnud waba, 
tal oli midagi „erakorralist" ees. Olin walitud „kohuse täit
jaks", aseaineks „õige olluse" puudusel.

On selge, et ma kontserdile ei lähe. Ma ei ole woori
mees, kes esimese sõrmeliigutuse järele kohe ette ajab. Wöib 
üksi istuda omal kontserdil, kui Hansul on mujal talitusi.

Kodus leian kutse laualt: õhtul on seltsi juhatuse koos
olek. Muidugi Pean ma koosolekule minema. Seltskonna 
ülesanded on tähtsamad kui Imbi eralõbud. Inimene ei 
saa korraga olla koosolekul ja kontserdil. Koosolekul olen 
tarwilik, kasulik inimene, kontserdil olen ainult — naistekütt 
juhuslik aseaine õnnetu juhtumise Puhul. Walik ei ole raske. 
Täna õhtu istub Imbi kontserdil üksi.

Siis tuleb mulle tore idee: kui saaks enese asemel saata 
Hansu. Ja, Hans on kodus, istub ja haigutab. On Han
sul õhtu midagi ees? Ei, Hans on imelikul kombel waba. 
On see Paarike end eila ööse kuuwalgel sedawõrd küllastanud, 
et Imbi tarwitab wäikest waheldust? Ei, ma ei taha olla 
numbriks wäljaspool programmi. Ma ei ole istepink wäst- 
nud kirgede wäljapuhkamijeks. Olete kord ikkesse astunud, 
eks wedage siis edasi. „Kas sa Imbi poole täna ei lähe?"

Hans ei lähe täna Imbi Poole. Imbi ei olewat täna 
õhtu kodus, ta lubanud minna sõbranna Poole — asja Pärast. 
Maata, waata, wõi Imbi läheb sõbranna poole asja Pärast 
Aga kas Hans ei taha teha wäikse tutwuse? Mäga armas 
ja kena preili on sõitnud linna, ma pidin ta seltsiline olema 
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kontserdil, kuid pean minema koosolekule. Hans wöiks minna 
minu piletiga ja olla ettewötlik . . . Hansu nägu wenib 
lõbusale naerule. „Anna ta siis siia." Ma annan Hansule 
pileti ja lahkun.

Õhtul ei lähe ma koosolekule, ei ka kontserdile. Ma ei 
uinu enne, kui Hans on koju jõudnud. Tõmban tikust tule 
ja waatan kella: Pool kolm. Kontserdid lõpewad tawalikult 
kell 10. Neli ja pool tundi kulub, et niisugust tublit tüdru
kut, kui Imbi, koju saata . . .



XIII.

A^ul oli suur igatsus näha Imbi nägu Peale seda juh- 

llll' tumist. On ta ikka weel endine. Ilmutab ta ene
sest midagi wöi kannab ikka weel selle haawawa 

lahkuse ja wiisakuse märki minu wastu? Igatsesin ta küsi
musi, et nende Peale wastata terawalt, isegi jämedalt, halas

tamata tõsiasjadega.
Kuid seistes ta ees, ta hellade pilkude sinas, kuuldes 

ta küsimise nukrustawat tooni, on kõik karmus korraga sula
nud. Nii wõõrastawad ja irreaalsed on korraga need faktid, 
mida kokku kuhjanud kibedateks etteheideteks. Olen arg ja 
teotu, on Piinlik enese Pärast, seisan Imbi ees süüdlasena. 
Sada korda olen selle oodatawa kahekõne ette aimanud, tar- 
wilikud wastused on terawalt, waimukalt woolitud, terawate 
noolte otsad on kastetud trotsi ja meeleheite mürki. Nüüd 
ei julge ma, nüüd korraga tundun naeruwäärsena, ebatäht- 
sana omas piinas. Imbi seisab mu ees loomulik, noor, 
armas. Ta rinnatoonis heliseb metalline nukrus. Olen Pehme, 

õrn ja häbelik.
„Vabandage!" — ütlen tasa ja Punastan Wale pärast. 

„Mul oli eita õhtu koosolek, kust ei tohtinud Puududa. 
Muretsesin enesele siis asemiku ja saatsin ta teile." „Siis sel
lepärast ..." Imbi nägu on korraga wäga tõsine. „Ar- 
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lvasin juba, see on näpunäide mulle." Waikin rõhu
tult. On tuline kahju omast tembust. Kuid siiski kipitab 
midagi südames. „Loodan, et see muudatus ei olnud 
teile ebameeldiw." Imbi nagu on wäga tõsine, ta Pilk 
tabab mind nukra etteheitega. „Teie arwamine ei meeldi 
mulle sugugi."

Ma waikin aralt, hing täis enese Peale, et ei suuda 
muretseda selgust. Kuid ma ei saa teatawate faktidega esineda, 
kardan ära anda omi tundmusi. Mis kasu oleks ka neist 
faktidest? Ei saa ju olematuks teha, et kontsert lõppes kell 
kümme ja Hans tuli koju kell pool kolm. See oli ometi 
selle „ebameeldiwa muutuse" meeldiw tagajärg. Anname 
kätt ja lahkume, nukrad, rahulolematud. Mis suun mu 
sinnu Puratu. z <

On tulnud rahutud, segased, Painuwud ujud. Meeleolud 
^.uhelduwud kui kuleidoskoobis. Midugi ei Püsi, milleski ei 
ole Põhju, julgeulust. Päewu jooksul on mul kümme meeleolu, 
kümme usku, kümme urinustust ju kümme kuhklust. Mis 
tahub see tüdruk minult ju mis otsib tu Hunsult? See kolm
nurk ei wõi ollu kogemuta, juhuslik, settel peub ometi olemu 
mingi tarwidus, Purutumutus, loogiku. Seltskonnus hoiub 
Imbi silmutorkuwult minu Poole, tulle ei näi meeldiwut Hunsu 
lähedus, Hunsu sönud. Tu istub seltskonnus minu kõrwule, 
kõneleb minuga, naeratab mulle. Hunsu lähenemisel käib 
wuri üle tu näo, mu tunnen tu ruhutust Hunsu lähenemisel. 
Me teeme ku mõnikord julutuskäike rundu, kui kohtume üks
teist juhuslikult. Kuid siiski -*■ Hunsugu on neil kokkurää
gitud, süstemuutilised kokkusuumised. Õhtuti ei näe enum 
Imbit runnus muusikul ju Hunski on kudunud. Wõi tulewud 
teinekord sinnu kuhekesi, kunu minu hoiun neist kõrwule ju 
luhtun.

Tuhanded korrad küsin ma eneselt: mis osa etendad sa 
selles kolmnurgas? Milleks olen mina ja milleks on Hans?
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Ma tean, mis otstarbed on Hansul Imbi juures. Meeldib 
see Imbile? On ta Hansu „otstarwetefl" isiklikult huwitatud? 
Pakub Hans midagi wajalikku Imbile? Imelik, milleks olen 
siis mina sellel juhtumisel? Minu läheduses on Imbi waikne, 
rahulik, hingelik. Ta tuleb minu juure kui pingile istuma, 
kannab mulle omad wäsimused, et uut jSudu korjata kirelee- 
kideks teisega. Selleks olen ma siis hea, istepingiks wäsinud 
neitsitele, kus wöib segamata unistada teisest, üle elada, mis 
olnud ja Pea jälle kordub. Peab erilisi, komplitseeritud ela
musi pakkuma niisugune „hingelik" koosistumine, kuis wöib 
Imbi sisemiselt naeratleda: „Rumal Poiss, me istume siin 
süütute nägudega, oleme hardad ja unenäolised ... ja sa 
ei aimagi, mis ma üle elan mõned tunnid hiljem, kust ma 
tulin ja mis ma tegin mõned tunnid warem."

Ma Punas(an häbi pärast. Olen ma see Joosep Piibli
loost, sedawörd alaealine, et isegi Poliwari naised istuwad 
mu körwal nõutud? Isegi Joosep Egiptusest ei ole ma, 
olen Imbile lihtsalt Piksewardaks. Imbi seltskondlikud wiisa- 
kused minu wastu on praktilise otstarbega demonstratsioon. 
See jaotab seltskonna tähelepanu, kaotab Hansu jälgi Imbi 
juure. Sellega öeldakse: „Näete, kallid inimesed, kui head 
sõbrad me oleme isand Runoga ... ja teie peksate keelt mu 
wahekorrast Hansuga!" Istepink ja piksewarras — waat', 
milles seisawad mu ülesanded. Kas mulle sellest aust weel 
ei jätku ! ?

Mis Pean ma tegema? Hansuga wõistlusesse astuda 
Imbi Pärast? Olen selleks liig nõrk, Imbilt tundmusi ker
jata. Mõtlen: Peab ometi kord aeg tulema, kus need ini
mesed saawad üksteisest söönuks. Olen kaljukindel, kord Peab 
aeg tulema, kus Hans on Imbile weel ainult wastik. Imes
tan ainult, et see nälg Hansu järele nii kaua kestab; see 
wähendab Imbi iväärtllst mu silmis. Ei, ta on midagi 
muud kui mu ettekujutus temast. Imelikud olewused on need 
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naised. Nad kaiwad ingli naoga ümber, kannawad Puhtaid, 
selgeid silmi ja hingelist sügawusi, nad on wahwad hoidma 
neitsilikkusi meeste eest, keda nad austawad, wõib olla isegi 
armastawad. Ja milleks? Et kõike seda jagada mõne juh- 
tumisteotsija mõödaminewas kaenlas. Kas siis esimese öö 
õiguse komme nii sügawale on suubunud naise hingesse, nii 
paratamata jälgi on jätnud, et naine miski hinna eest ei saa 
jääda häbistamata?

Kuidas ma nende ebamääraste wahekordade all ka kan
natan, ma ei saa seda wõtta ainult enese isikliku, murena, 
piinana. Mul kasivawad mu isiklikud mured ja piinad inim
konna suurteks Probleemideks: need on küsimused, mis moo- 
dustawad ilmawaateid. Mul on nüüd Probleem, mille 
uurimisele asun raudse loogikaga. Tõtt otsin ma, tõtt, nii 
kibe kui ta mulle ka oleks.

Kuid ühtlasi tunnen, kui wähekuulus ja Pudew on mu 
äraootaw seisukoht Imbi wastu. Tunnen, kuis nälgin ja 
janunen ta järele, kuis mu keeldumise trots ei ole sihikindel, 
kuis ma Imbiga kokku puutudes nõrken, ära sulan ja teen 
kompromisse. On walusaid silmapilke, kus kahtlused tekiwad 
mu metoodi otstarbekohasuse kohta. Mis tähendab elutõde, 
ilmawaade, inimkonna Probleemi lahendamine, kui ma olen 
tegewuseta ja lasen käest oma isikliku õnne? Ootan ma, 
künni Praetud haned hakkawad mulle õhust suhu kukkuma, 
nuga ja kahwel selga torgatud! ? .

Mul on silmapilke, kus Imbi lahkus ja õrnus mu wastu 
mu eksiteele wiiwad. Teen siis naiiwi järelduse: Hans on 
kõrwale tõugatud. Ma wõtan siis hoogu, teen aktiiwseid 
kawatsusi. Kuid niisama järjelindbalt tuleb pettumus. Meel 
enne, kui midagi olen teostanud oma kawatsustest, leian juba 
wana tõe, tuttawa fakti ees, mis Purustab kõik mu illusioonid. 
Iga niisuguse öpetunni, ^ettumuse järele on wäga raske end 
jälle sirgu ajada ja oma „probleemide" juure tagasi pöörda.

56



Nii on siis elu: Hansul on Imbi ja minul on need „Prob

leemid". Mis kena tööjaotus, igale mehele ta annete 
kohaselt t

See on aeg, kus ma enesele sõrmega otsa Pihta 
koputan ja ütlen: „Eesel V' Ma olen Pealegi üks Proble
maatiline eesel, ülieesel. Kas see ei rahulda mu inimlist 
ijeteadwust?!



XIV.

ans sõitis asjatalituste nõudel naabrilinna. Kui kauaks 
ДО ta ära jääb, seda ma ei tea. Kuid Hansu äraolek 

toob mulle rahu. Wõin segamata Imbi peale mõelda, 
küsimusi tekkimata, kas ta hetkul Hansuga wõi mitte. Ööse 
magan rahulise lüdamega: Imbi on omas kambris ja keegi 
ei sega ta und. Rannas jalutades ei tarwitse ma ärew ja 
ettewaatlik olla ega karta: wast istuwad Hans ja Imbi lehes
tiku warjul Pingil ja mina eksitan õnnelikka inimesi. Ob 
seda õndsuse wärinat, mis sellest Hansust wõib küll woolata 
niisuguste paleuslikkude naiste südamesse, et nad on kui tak
jad üksteise küljes.

Wötan õige kätte ja lähen Imbile külla. Ammu ei ole 
seda enam teinud. Aga täna lähen Imbile külla. Kaua 
Pean ma kandma seda wabatahtlikku üksildust? Olen küüra 
wajunud raskemeelsuse koorma all. Mul on Peas wist juba 
halle karwu.

Imbil on wäike hele armas kambrike. Seal on Palju 
päikest ja Imbi ise särab Päikesena. Selles kambris on Imbi 
mulle armsam kui kusagil mujal. Lähen Imbile külla. On 
ta kodu wõi ei ole kodu? Ja, Imbi on kodu ja üksi. Hans 
on ju asjatalituste nõudel sõitnud naabrilinna ja keegi ei tea 
ta tagasitulekut. Isegi Imbi ei tea seda. Mis sünnis-nal- 
jakas juhtumine minule!
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Istume sõpradena kuschetil, kõrwu, ligistikku, mu süda 

nii kerge, muretu, rahulik. Jutleme Päewasündmustest, wäi- 
kesist ja tähtsusetaist, kohtame üksteist neisilikkude pilkudega, 
naeratleme ja waikime kui kaks häbelikku armastajat. Tähele 
panemata mõlemile on mu käsi ulatanud ümber Imbi Piha. 
Imbi sallib seda. Imbile meeldib see, oleks kui midagi ise
enesest möistetawat. Imelik, kui kuiw ja tähtsuseta on me 
jutt, kuid igaw ei ole me waikimine kunagi. Me olemused 
kui täiendaksid üksteist wastamisi, sünnitaksid mingi terwiku, 
mis rahul ja õnnis eneses. Päike kui sädeleks heledamalt, 
ümbrus, asjad — kõik oleksid pidulikumad. Aga kõige kenam, 
et Hans on sõitnud ära. On kadunud kui rumal unenägu 
— kes mõtleb weel tema Peale. Mis silmist, see meelest.

„Sõidate Pulma?" — küsib Imbi, Pea nõrgalt mu õlal 
ja waatab mulle otsa oma Puhtate tasaste põuasiniste silma
dega. Ma tean, kaupmees Rebane wõtab naije. Pulmad 
peetakse maal, naisekodll. Miks ei peaks ma mitte pulma 
sõitma, kui olen kutsutud. Imbi noogutab heaks kiites pead. 
„Saan hobuse Pulmasõidllks, kas te ei tuleks mulle reisu- 
seltsiliseks V

Mis wõib mul selle wastu olla, see 011 isegi meelitaw 
sõita Imbiga koos. Pulmadesse on- ligi nädal. Kas selle 
aja jooksul ei wõiks asjaolud muutuda? „Kas Hans kauaks 
jääb ära?" — küsin. Imbi teeb armas-süütu näo. Imbi 
ei tea sellest midagi. „On ükskõik, kunas ta tagasi tuleb." 
Hm, kuidas see teinekord nii ükskõik on? On siis Imbi ja 
Hansu wahekord lõpul? Waatlen wargsi Imbi nägu; mi
dagi ei ole seal muutunud. Kummaline-armas nägu on 
sellel Imbil, kas Hans on wõi ej ole, kas ta siin wõi eemal 
wiibib, sellest näost ei loe keegi midagi.

Korraga Maldab mind teraw, õnnestaw. teadmine: Hans 
on saanud tähtsuseta meheks. Ta Päewad on Imbi juures loe
tud. Mul hakkab natuke halegi ta pärast. Olen enesele ju 
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alati öelnud, üks Hans ei wöi kaua kesta Imbile. El 
see aeg nii kähku sündis, tuleb ootamata. Trööstin end, et 
naised on imelikud ja arusaamatud olewused. Niijugused 
mõistatuseta jfinksid, nagu ütleb Oscar Wilde.

Olge head ja waadelge seda Pilti: minu käsiwars hellalt 
ümber Imbi piha, tema helejuukseline Peake nõrgalt ja ette- 
ivaatlikult toetatud mu õlale. Magus rammetus ronib mu 
ihusse, näen und lahtiste silmadega. Ei kunagi ärgata sest 
unenäost ... ei kunagi enam!
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XV.

3
ärgmistel päewadel käin ümbet^ kui kuutõbine. Äripäewa 

askeldused on mu ümber kui uni, mis wööras ja ei 
puutu minusse. Mu meeled on pöördunud sissepoole, 

kuulatan hääli enese sügawuses ja rändan teid ja radu, mingi 
igawene naeratus huultel. Mis peab sest küll saama?

Iga Päew saan Imbiga kokku. Me hulgume linnas 
ja waatleme äride waateaknaid. Teeme jalutuskäike mere 
rannas. Istume õhtul rannas ja kuulame muusikat. Loeme 
samu raamatuid ja jutleme nende üle. Meil on Imbiga 
ühed mõtted, ühed maitsed, ühed huwid ja ideaalid. Me 
kokkusaamised on kui kölawad akkordid, mis kahju lõpetada. 
Me hinged kui paikaksid üksteist, me kehad helduwad wastas- 
tikusest lähedusest, olen Imbi lähedal ikka õndsalt unine ja 
magusalt wäsinud. Ei kunagi ole mulle naine olnud nii 
armas kui Imbi. Nii hea kui Imbi, ei ole mu wastu ol
nud keegi teine.

Lamame rohus ja waatleme taewast, Pilwede waikseid 
rändamist. Wõtan heldumuses Imbi käe, waatlen ta jooni, 
silitan. Panen käe aralt ja aupaklikult Imbi Piha ümber, 
tunnen ta rinna sooja nõtket kumerust ja Pigistan silmad kinni 
magusa wire tõttu, mis jookseb üle selja warwasteni. Siis 
Peatub mu Pilk Imbi huultel, mis imelähedal mu silmadele, 
mis weretuwad mu Pilgus. Wäike/ kogemata liigutus ja 
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see suu oleks minu, abitu minu. Miskis hingelises resignat
sioonis ei tee ma seda kogemata liigutusi, ma kardan tõrjet, 
kardan kärisewat unenägu, mis labipaistew meelte kadumiseni. 
Mõtlen: mitte nüüd t Enne PeabfHans koju tulema, peab 
Hans selles linnas olema, kus ura suudlen Imbit. Ma ei 
salli neid seljataguseid asju, mida hiljem wõimalik, nagu 
pühakirja, mitmeti seletada.

Ilus ja aus peab olema meie algus. Meil on aega. 
Mitte rutata, mitte rikkuda. Kõik Peab walmima enesest, 
sündima tähelepanuta, et pärast ei teagi, kuis see juhtus. 
Teab küps toilt, miks ta toarises sellel Pilgul? Olen ma 
Hans, kes küsimata sisse murrab toõõrasse aeda ja kisub hooli
mata käel toorest toilja puult I

Et see Hans kord ka tagasi ei jõua! Kuis ootan ta 
tuletut. Missugused silmad küll teeb see poiss, kui la tuleb 
ja näeb . . .
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XVI.

õibame pulma Imbi hobusega. Keskel istub Imbi, mina 
3) ühel, Hans teisel pool. On aga Parajal ajal see

Hans tagasi tulnud, et olla kolmandaks rattaks meie . 
pulmasöidul Imbiga.

Pulmad on lõbusad asjad neile, kes ei astu abiellu. 
PaljU muretust, nalja, naeru, massilisi liikumisi. Olen wahest 
Imbiga, siis on Hans Imbiga, mõnikord sünnitame koos 
selle tuttawa kolmnurga. Silmitsen uudishimuga olukordi, 
tunnistan asjaosalisi inimesi, katsun leida asjalisi tõendusi 
sellest, mis peab nüüd muutunud olema Hansu äraoleku ajal 

ja ei leia neid asjalikka tõendusi, ei leia midagi uut. 
Imbi on armas minule ja lahke Hansule, mina olen Hansu 
silmapiirile ilmumisega jälle tagasihoidlik ja Hans pealetikkuw 
lling eneseteadlik. Kuid kaswaw helewus seltskonnas peletab 
juurdlewad mõtted. Hiljemini oleme joobnud, Hans wiinast. 
mina Imbist. Mina wõin joobnud olla ainult Imbist. 
Hans hullab Imbi ja teiste neidudega, ta ei tee mingit wahet. 
Ta ei tule sugugi mõtte Peale, et Imbi on juba minu, et 
Imbi on olnud alati minu.

Olen joobnud Imbist ja arutan endamisi. Las seltskond 
teeb omi kahemõttelisi märkusi Hansu ja Imbi kohta: et neilgi 
oleks aeg kord tegema hakata Pulmi. Kes ütleb, et Hans 
lvenitab? Hans laseb oma wiksitud silmad üleolewalt ringi
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käia. Hans ei wenita kunagi naiste juures. Kuid pulmad 
on iseküsimus. Imbi naeratab, waikselt, endaline. Mis 
ütleb Imbi naeratlus? Et keegi ei märka, kelle oma on 
Imbi, isegi Hans mitte omas suures iseteadwuses? Wöi 
ütleb see naeratlus midagi muud? Olen joobnud sedawörd 
Imbisi, et ei mõista isegi ta naeratusi.

Wiimaks jõuab hiline õö, olen kaine ja wäsinud. Istun 
eemal üksi toolil ja waatlen, kuis Hans ja Imbi jalutawad 
käsikäes üle Põranda. Wäljas rakendatakse hobuseid.

Sõidame koju kolmekesi. Imbi istub kristlikult end Poo
litades minu ja Hansu süles ja jumal teab, kelle oma ta 
tõesti on! Kumbki toetab seda tüdrukut omast wöimalikust 

, küljest, kuna Imbi on ainult erapooletu. Siis näen Imbi 
nägu mu poole Põõrduna, näen la silmi wälgatawat rätiku 
alt, me käed puutuwad kokku. Imbi surub mu kätt südamli
kult. Sellest käepigistusest on mulle küllalt. Nüüd tean. 
Imbi on siiski minu . . .

Kodus wiskan enese raskelt woodisse ja magan kui kott. 
Õnnelikud inimesed wöiwad magada kui idioodid, nii on see 
kord inimese organismis.

/
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XVII.

O
n pühapäewa pealelõuna. Uks neist pühapäewastest 

Pealelõunatest, mis sünnitawad ajakülluses ja otstar- 
betuses meeleraskusi ja igatsusi. Ah neid wäikesi

wäikelinna wõimalusi, seda tuima jättu su enda hooleks. 
Meid on tawalik kwartett: Imbi ja Hans, neiu Saral ja 
mina. Mis Peale hakata selle ülearuse, kuid siiski kärsitust 
sünnitawa õhtupoolikuga. Mis siis ikka, meie läheme õhtu 
seltsimajasse Pidule. Wäikelinna pidud ei paku midagi, aga 
kui sinna minna karjakaupa, „kompaniiga", wõid ise teha 
lõbu ja lüüa aega surnuks.

Otsus on üksmeelne. Kuid Lehes selle, tundub, et ini
mesed enne Pidule minekut igatseksid koju. Imbi awaldab 
oma kojuigatsuse esimesena. Ka neiu Saral tahaks end aeg
sasti hakata „üles lõõma" õhtu jaoks. Seisatame. Ei mi
dagi, tuttaw probleem: inimeste teed lähewad lahku, kwartett 
Peab, lagunema kaheks duetiks. Mõtlen: kas olla aktiiw? 
Kord veab see ometi sündima, kord peab Hans siiski loobuma 
omast rüütliteenistusest, mis kaotanud sel wiimsel ajal sisu 
ja mõtte. „Wäike ümberpaigutamine õrnemal frondil," — 
mõtlen ja naeratan endale. Kuid Hans seijab nii iseenejest 
möistetawalt Imbi kõrwal ja pakub mulle ning neiu Saralile 
lahkumiseks käe. See teeb mulle nalja. Annan siis ka 
Imbile käe ja naeran miski Pärast heledalt. Oi seda Hansu
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küll, kui. Pime wöib mõnikord olla mees, kui nürimeelne on 
> mõni inimene, kes alles siis aru saab, kui talle tingimata 

teiba otsaga küljekontide wahele müksatakse. Kuid see on 
juba Imbi ülesanne, Hansule uut asjade seisukorda selgeks 
teha. Imbi on hea, armas tüdruk; et ta teinekord inimesi 
sallib, kes talle au ei tee, ei meeldi mulle, aga meie ei tea 
ju teise inimese olukordi, milles mõned sidemed miski Parast 
paratamatuks saawad. Kuid niipalju Peaks selge olema, 
et ka head ja armsad tüdrukud enesest kõik wanad austajad 
Peaksid lahti raputama, kui romaanil „uus Peatükk" tuleb. 
Majasõbrad on abielus paratamatud ja wõib olla, isegi abi
elu õnneks ja rahuks tarwilikud. Kuid selles esialgses staa- 

/ diumis, mis meil Imbiga tulemas, on kolmas inimene täiesti
tülikas. Ma arwan. Peab ometi kord mehe elus niisugune 
silmapilk olema, kus ta oma kallimale esimese järgu tarbeaine 
on ja teda suuremate takistusteta tohib koju saata. Mu filo
soofial on lõbus Põhiheli: seisukord teeb mulle kui wöitjale 
ainult nalja. Pööran siis suuremeelselt selja inimeste Poole, 
kes wiimast korda lahewad kahekesi, kellel, wõib olla, weel 
korras ei ole see omawaheline likwideerimine. Juba tänasel 
piduõhtul muutuwc^d osad.

Kõnnin neiu Sarali kõrwal ja mõtlen: küll minust saab 
täna üks ettewõtlik meesterahwas! Tunnen, mis energiad 
on korraga kokku kuhjunud mu joontes. Ja kõik ainult sellest, 
et inimene ei tarwitse enam kahelda, et ta on jõudnud selgu
sele. Olen haruldaselt jutukas ja lõbus ning neiu Saral, 
niisama Pime kui Hans, kirjutab muidugi mu tuju enese kon
tosse. Neiu Saralil on korraga isearwamised oma nõiduste 
mõju kohta, mis mind nähtawalt muljuwad. „Kas tulete 
üles?" — küsib neiu Saral hoowiwärawal. Muidugi tulen 
ma üles. Miks ei Peaks ma mitte üles minema ja natuke^ 

wastutasu muretsema selle eest, et keegi tähtsuseta mees on 
tohtinud saatma minna minu Imbit. Kui ma neiu Sarali < 
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juurest lahkun, olen wäsinud hullamisest ja ma olen ike sellest 
tüdrukust Peaaegu korra suudeldud. Muidugi on see mehe 
kohus suudelda naist, seda nõuawad isegi head kombed ja 
moraal, aga miks Pean siis mina ennast waewama, kui 
hulvid on wastasel Poolel?

Neiu Saral saadab mu hoowiwarawani^ „Wöiksite 
sagedamini tulla ... nii igaw on teinekord . . . wöiks 
aega surnuks lüüa." Kergitan kübarat ja surun neiu Sarali 
laia, lihawat kämmalt. „Muidugi surnuks, milleks muuks 
teda hoida!" Mul on tdesti lõbus tuju — surnuks 
löömiseni.

Üks ettewõtlik ja asjatundlik mees sammub, kaap kuklas, 

tanawal ja wilistab. Jmbi-he-he . . . Hans-eh-he-he. . . 
Eh-eh-eh-hee ah-ah-haa! Mu tuju on tõepoolest suurepara- 
line. Missugused silmad teeb küll Hans täna õhtu Pidul?!
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XVIII.

/TW inrüid lendawad mööda kui meteoorid. Atmosfäär on 
r täis fantastikat. Meelte pinelvus tõuseb. Olen wälja 

walinud oma Parema, pidulikuma ülikonna. Pükste joon 
on sirge kui liinealiga tõmmatud. Wärske tärgeldud pesu 
krudiseb rõõmsa ärewusega südame kohal. Seon Peegli ees kurgu 
alla Pikka rasket siidi-kaelasidet. Tulewad meele lord Jlling- 
worthi sõnad Oskar Wilde'i näidendist „Tähtsuseta naiste- 
rahwas": „Hästi sõlmitud kaelaside on esimene tõsine samm 
elus" . . . See peegel! Mis Pühalik-tõsise näo teeb ta 
mulle täna, nagu seisaksin juba altari ees ja ütleksin: ja. 
Silmitsen uudishimulikult oma nägu Peeglis, kui näeksin teda 
esimest korda elus. Siis nii näebki see mees wälja,. keda 
armastab Imbi! Hm, see nina wõiks küll natuke teisiti 
esineda, enam sirgust ja painet. Aga mille poolest on siis 
Hansu „kartul" parem. Sellel tüdrukul näib küll wäike nõr
kus olewat natuke nurjaläinud ninade wastu.

Imelik, kuis kärsitus, mis inimese werre hammustanud, 
segi wõib wisata mõisted aja ja ruumi kohta: korraga ei 
leia sa enam distantsi. Olen korraga, ei tea kuidas. Pidu
majas, üks esimestest külalistest, nagu oleks see wõidujooks 
auhinna Peale. Riidehoiu-ruumis on warnad õudselt lage
dad, see tuletab mu meele endisi tühjusetundeid. Tulen 
enesele korraga ette mahajäetuna, petetuna. Mis rumalad
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Mõtted, mis Pentsikud ideed! Kassast ostan kaks piletit, 
teise saab Imbi. Siis istun einelauas, tellin teed ja ootan. 
Mis tähendab oodata kassa juures, keelda Hansul osta Pileti 
Imbile? Ei, selle lõbu wõib Hans enesele lubada: osta 
pidupilet Imbile. Aga kas Hans ostab selle pileti wöi 
mitte, täna õhtu istub Imbi minu kõrwal. Nad wõiwad 
isegi saalis juba istuda, Hansu käsi ümber Imbi tooliselja — 
nii Peaksidki nad just istuma. Siis läheb Heino Runo, teeb 
Imbile wormiliku kumarduse ja wiib ta oma õigele kohale. 
Hansu nägu Peab sellel silmapilgul waatlema: mis sa teed 
inimesega, kes muidu aru ei saa, kui teiba otsaga . . . 
Paksunahalised idioodid!

Korraga sähwatab mõte: kus on siis Hans kogu aja? 
Läks saatma Jmbit ja koju ei tulnud õhtuni. On ta sisse 
läinud Imbi Poole- ja nad on wiitnud Poole Päewa Imbi 
wäikses waikses kambris? Ma ei usu seda, see ei wõi nii 
olla, mind Piinab ainult ettekujutus, mis ei Wasta tõele.

Jalutusruumis ja einelauas tiheneb Publikum, riide- 
hoiu-toas lüüakse lahinguid esimese õiguse Pärast, piletikassa 
ees on saba. Sammun kõik ruumid läbi, luuran kui sala
politsei ümber. Jmbit ei ole. Iseäralik, ka Hans ei ole 
weel tulnud. On see juhus, wöi on see . . . Edasi mõelda 
ma ei taha, ei suuda.

Teine kell, kolmas kell. Inimesed rühiwad saali. Põ
genen neiu Sarali eest, kes mulle juba eemalt naeratab palju- 
tõotawalt. Ma ei wõi ju üksi jääda ukse taha, kui saalis 
algab etendus. Liig pentsik, kui tuleksid Imbi ja Hans ning 
leiaksid minu selles wahiteenistuses! Eesriie on juba tõusnud, 
kui üles leian oma koha. Mu Paremal käel on tühi tool 
Imbi jaoks. ,

Istun mõttetult omal toolil kogu etenduje aja, kõrwus 
see publikumi monotoon mesila-sumin. Ma ei liigu omalt 
kohalt isegi waheaegadel. Mis läheb mulle korda see etendus 
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ja need waheajad? Minu jaoks on need imekenad tõsiasjad: 
Imbi ja Hans- Ning mina istun siin mitmekesi oma kahe 
pileti ja kahe tooliga. „Kas tema ei tulnud?" — küsib 
tuttaw mööda minnes, kellele silma torganud mu körwal tühi 
tool. Tunnen Puna walguwat paletesse. Siis sest on weel 
wähe, saada narriks enese ees, ka teistele inimestele Pean 
demonstreerima oma häbi! Ja, ma demonstreerin seda. 
Saagu kogu ilm teada, mis olen sellel õhtul.

Ettekande lõpul on tants ja mina tantsin kaasa — oma 
surmatantsu. Pean enesest wälja tantsima kõik tormid, mis 
loona langenud südamele, tahan tantsida, lõbus ja muretu 
olla, künni wasimusest langen maha kui äraaetud hobune. 
„On teil aga tuju!" — ütleb neiu Saral mu käte wahel, 
kuna ta warwastel waewalt mahti on Põrandat Puudutada. 
„Oo, mul on Pulmatuju!" „Pulmad!" — imestab neiu 
Saral. „Kes Peab Pulmi?" Lasen neiu Sarali toolile 
kukkuda ja kaon kiiresti rahwamurdu. Kui neiu Saral tahab, 
wõib ta minu Pärast weel täna ööse põrgu sõita! Kelle 
Pulmas ma tantsin? Kuidas niisugused kanad wõiwad küsida! 
Imbi ja Hansu Pulmad on täna ööse. Imbi ja Hansu auks 
tantsin ma täna ööse ning noorpaar on wist ammu juba 
Põhku pugenud. Hm, niisugustel koosmagamistel tekiwad wäga 
karakteristlikud püramiidid, siginewad wäga mõjusad kehahar
jutused. Milliseid füüsilisi raskusi Peab kandma naine! Kelle 
all ei Pea isegi need „Paleuslikud" naised kannatama! Oh 
seda jumalikku komöödiat!

Raputan wihaselt Pead ja kuulen enese peas narrikulju- 
seid. Ah ei, see on neiu Sarali naer. Kell on kaks. Pidu 
on lõpul. Mul on see aus ülesanne koju saata neiu Saralit. 
Sellel naisel on haruldane omadus ikka ja igal pool minu 
jaoks üle jääda!

Neiu Saral Peatab oma hoowiwärawa juures ja on 
äärmiselt nõiduslik. Mina Pidawat üles tulema ja temaga



juttu ajama. Seisan laialt, jalad hargis, ta ees, käed palitu 
taskus ja naeratan iroonilise näoga, mida ta ei näe Pimeduse 
Pärast. „Tulge ikka, selle möllu järele ei saa inimene kohe 
jääda magama." Nli, siis juttu on sul tarwis, emane loo
make. Ära garneeri omi haneajusid sarnaste kõnekäänudega. 

Miski muu kipitab sul, sinul, Imbil ja kõigil teistel. Tänan, 
olen wäsinud, tüdinenud, ei ole huwi silmapilgul kehaliku 
töö jaoks. „Ei, ma ei tule enam üles." Neiu Sarali hääl 
on- murelik. „Et te nii wali ja karm olete . . ." Teen 
kärsitu liigutuse. Neiu Saral ütleb: „Lihtsalt ei saa teist 
aru." „Mina teist ka mitte, kahju. Nägemiseni!" „Näge
miseni !" — ütleb neiu Saral tasa ja niiskelt. Mu pea 
huugab, ma ei tea isegi, kuhu lähen. Ainult sammun, ikka 
kiiremalt, kiiremalt, kuni leian enese Peaaegu jookswat. Kelle 
eest ma jooksen, wöi keda ajan ma taga — kella kahe ja kolme 
wahel ööse? Ah, nii näebki siis wälja see mees, keda ar
mastab Imbi? 1

Miski rattawärk huugab mu Peas, ulub ja undab. 
Sammun mehaaniliselt edasi. Öö on sompus ja niiske. 

Kahel pool uulitsat tukuwad madalad Pimedad majad, üksteist 
külgedega toetades. Olen kantud miskist mõtteta ükskõiksusest. 
See on peaaegu^ kui unustus, kui tarretus. Siis järsku 
hammustab waritsew uss mu südame all. Ta werised mür
gised hambad surwawad sügawalt lihasse; ta pureb, murrab, 
raputab. Karjatus sureb mu kokkusurutud hammaste wahel, 
keel on kuiwanud suulakke. Ära antud, ära antud! Olen 

Pilgu täis wääwlikollast sappi. „Ussisugu!" — kiristan 
hambaid ja torman edasi, kui oleks mul korraga täita mõni 
ülesanne sellel Pöörasel ööl.

Ah see ongi see naine, keda armastasin ja uskusin, kelle 
petlikust maskist olin weedeldud ja narriks tehtud! Ka selle 
naise juures püherdab Hans omi tawalikka Püherdusi ja ju
tustab siis järgmisele anekdoota, künni see järgminegi on saa-



nud anekdoodiks. Tunnen wärinate" wiirge jookswat üle selja. 
Surun peo otsale, see põleb. Kogu mu ihu ja hing on ainus 
tulekahju, sellel ööl põlen ma waremeteks. Lõpetatud. Ei 
kunagi enam aja end Heino Runo sirgu.

Seisatan — olen wälja jõudnud mere randa. Oö on 
sompus, hall ja rõwe. Hahekad udumassid katawad weepinna. 
Kuulatan mere kauget, wäsimata, lootuseta lohisemist, mille 
ükskõiksus ja erapooletus Paneb mu were tarretama. Laisalt 
loksuwad lained, lakuwad liiwast leed. Keeran ümber ja 
sammun tagasi linna Poole, mis lamab mu ees hahetawa 
elukana. Sammun teelt teele, tallan tänawaid, mida ei tunne, 
ei tahagi tunda. Siis sunnib mind miski seisatama. Ma 
seisan, teadmata miks, maja ees, kus elab Imbi. Kuis olen 
sattunud siia, mis otstarwe on sellel, öisel wõõruskäigul? 
Olen ma tulnud siia luurama? Rumalus! Midagi ei tea 
ma, midagi ei näe ma. Maja on Pime ja surnud. Tuh
mide akendega wahib ta mulle otsa nägemata. Tunnen 
järsku hirmsat wäsimust kontides, taarun jalgel. Toetan rin
naga wastu laternaposti, löön käed külma niiske Puu ümber, 
et mitte kaotada tasakaalu. Siis nii näeb wälja see mees, 
keda armastab Imbi ?!

Korraga kuulen wõtme krõbinat lukus, kuulen keeramise 
roostetanud, rasket kriiksumist. Olen korraga 'kaine. Kui 
waras kaon Pimeda nurga taha. Kui ma ainult Pääseksin 
nägemata, kui ma Pääseksin sest wiimasest häbist!

Kuulen ukse awamist, kuulen ukse lukustamist, siis kuu
len samme. Mu süda Peksab kui haamriga. Näen mehe 
kogu minewat üle tänawa. See öine kogu on Hans . . .

Nii — nüüd on kõik kahtlused selgunud, nüüd ei ole 
maad enam mingisugustele wankuwatele ettekujutustele. On 
korraga nii rahulik sest faktist. Wõtay kella taskust ja waa- 
tan: pool neli. Nüüd lähen ma koju, heidan oma woodisse 
ja magan kui kott. Inimene, kes kõik teab, kes jõudnud
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wiimse tõeni, kellel midagi ei ole enam juurelda: niisugusel 
inimesel on fee kaunis eesõigus magada kui kott.

Mul on üksainus soow: homme tahaksin näha Imbi 
nägu. Mitte kõnelda, mitte küsida, ainult otsa tahaksin waa- 
data temale. Tahaksin näha neid Puhtaid Põuasiniseid silmi, 
palge läbipaistivat jume, seda muutumata sõbralikku naeratlust 
minule. Ja teada selle juures seda, mis Praegu näinud oma 
silmaga. Oi seda jumalikku komöödiat, oi seda toredat maski 
naise näol!
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XIX.

nädalat olen hoidunud Imbist: mul on hirm näha 
UCV ta nägu. Mul on hirm; see nägu ei ole milleski 

muutunud, need puhtad Põuasinised silmad waatawad 
endise hellusega mu otsa ja waletawad, waletawad, waleta- 
wad. Teada Imbi silmi ja suud teise omadena, sellega Peab 
harjuma, sellega wöib leppida. Kuid näha neid sulle wale- 
tawatena — see on hirmus. Mis mõte on, et Imbi mulle 
wlaetab oma suu ilme ja silmade säraga, mis eksperimente 
teeb ta minuga?

Hans jutustab mulle oma reisujuhtumisi naabrilinnas. 
Kenad mannid olewat seal olnud, on päris ära kulunud 
wahelduseks. Mulle Pakuwad nüüd Hansu „wöidurikkad" 
juhtumised suurt lõbu, ma kuulan ta kirjeldusi suure Põnewu- 
sega. Pärin isegi detaile. Hm, wõi nii oli see, wöi nii tali
tasid sina. Niisugune sa siis oled ja nii sa meeldid ka Imbile. 
See on siis Imbi ideaal, kes istub mu toas ja sirutab 
mu põrandale need Pikad koiwad, mis jooksewad iga seeliku 
järele. Siis see on see „esimene sort" mehi: mida rohkem 
nad „Praktiseeriwad", seda kuulsamad ja otsitawamad nad on. 
Kenake haarem Peab olema sellel mehel ja Imbi on üks neist 
ümmardajatest Hansu haaremis. Olen mõndagi meest näinud 
Imbile lähenewat, mõnelegi neist ei sa« keelda lugupidamist. 
Nüüd on wälja walitud see parajam, see õigem ja kohasem.
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Neil naistel on aga Peenike nina, nad aimawad juba lõh

nast meest.
Parin Hansult, kuis on lood selle imeliku tüdrukuga, 

kes kord kangesti tahtis mehele minna ja mitte nii teha, kui 
teised targad neitsid. Hans muheneb. Wana lugu, asjad 
ammu juba joones. Wana eest koristatud, uuele aluski Pan
dud — jutus olewal ringreisul. Niisugune Poiss on Hans.

Naeratan asjatundlikult ja heaks kiites, nagu „meeste" 
wahel kohane. „Oled ikka tubli Poiss. Sina juba ei kingi.

\ - Meistrimees, ütelda ei ole midagi! Hansu lihaw nägu on
laial naerul. „Mis seal kinkida? Naistega on nii: kes
jaole jõuab, see saab, kes hiljaks jääb. Pühib suu. Kinkida 
— mis mõte on naisele kinkida? Sina kingid, aga sinu
järele tuleb teine ja see ei kingi. Arwad sa, et naine Puutu
mata jääb, kui sina teda hoiad? Ei jää, seda ära karda."

Hansul on täiesti õigue^. Mis kasu on olnud minu ta- *< 

gasihoidlikust õrnusest Imbi wastu, meie „hingede" kokkukõla
dest ? On ta sellepärast Hanjule midagi keelanud? On ta 
puutumata jäänud, et mina teda ei puutunud?

Imelik idee tärkab mu Peas: kui mina ka ei kingiks 
Imbile? Hans ei kingi, mis mõte on minulgi siis kinkida? 
Kui juba naine kord paratamata on „jahisaak", siis peame 
jahti kõik, see on wähemalt i demokraatlik. Misjaoks see 

tragikomöödia: üks ideaaliseerip ja ehitab templit, teine aga 
tarwitab seda „templit" loomulikkude wajaduste paigaks.

Kenad perspektiiwid: olla Hansuga tulewikus „ühes 

osasaamises".



XX.

ul on imelik maania, üksi olles kõnelda Imbiga. 
(IlV Mis kahekõnesid ei fantaseeri ma Imbiga õhtul 

omas kambris.
Neis kahekõnedes lahutan südant, kurdan pettumusi, 

puistan terawusi, haawamisi. Kuid Imbi läheduses kustu
mad kõik sõnad, kõik Malmis Miilitud laused. Imbil on tarMis 
ainult korraks mu otsa Maadata ja ma saan araks. Kõige 
kindlamad faktid saamad unenäoks ja ma ei uju muud kui 
Imbi silmi, mis on mulle peaaegu emalikult õrnad ja osa- 

wötlikud.
Kujutlen enesele, meie istume Imbiga rannapingil. 

Imbi on armas ja lahke, mina trotslik sisemistest piinadest. 
Ma ütlen: „TuleMal suMel kirjutan noMelli, tohin teid tar- 
Mitada materjaaliks?" Imbi Maatab mulle hirmunult otsa. 
„Miks just mind?" Missugune imelik küsimus. „Lihtsalt 
sellepärast, et olete mäga „romaanlik naine"." Imbi ei tea, 
miks ta on romaanlik naine. Imbil niisugune süütu nägu, 
et tema ei tea üleüldse midagi. Ma waikin meelega, teen 
pika Pausi. Niisugune waikimine Peab küll piinawalt mõjuma.

Kõnelen:
„Tean, et peate mind naiiwiks, inimeseks, kes puhta 

rahana kõik wastu wõtab, mis talle pakutakse. Kuid silmad 
on mil siiski, ärge pange pahaks! Olen näinud mitmeid 
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naisi, waadelnud, olen Pannud tähele. Ainult natuke tähele 
Panna ja mul on WSti nende hingeelust, karakterist. Niisu
gune naine mind enam ei üllata, ma tean juba ette, mis ta 
ühel ehk teisel juhtumisel teeb."

Imbi kuulab mind wäga tähelepanelikult. Imbi sil
mitseb mind warjatud umbusuga. Nähtawasti et ole ta süda 
mitte Puhas!

Ma kõnelen:
„Teie olete üks neist naistest, keda raske on kindlasse wor- 

meli kokku wõtta. Teil on wastukäiwaid jooni, mis teid teewad 
problemaatiliseks. Neid wastolusid teie iseloomus ja hingeelus 
põhjendada oleks huwitaw ülesarme. Oleks kahju, kui nii
sugune tüüpus jääks kunstiliselt kasutamata."

Imbi on tõsine. Imbi teeb wäga mõtliku näo. Mil
lestki on tunda. Imbil ei ole hea olla. Imbi tahaks teada, 
mis temas siis on wastukäiwat?

Ma köhatan paljutähendawalt.
„Teil on tehnika end jaotada, wõite enesest anda mitu 

körwutiseiswat kuju.' Olen teist saanud ettekujutuse, mahu
tanud teid rubriiki — seal ilmub korraga hoopis teine ini
mene, kellel esimesega ei ole ühist. Olen teie kohta kümme 
korda rewideerinud omi otsusi. Wõin ma millessi kindel olla? 

Ei, teie eest ei wöi ma wastutada. Mu kujutelm teist ei 
ole kunagi lõpulik, ei saa kunagi lõpulik: homne Päew lükkab 
selle ümber. Olete äärmiselt kinnine iseloom. On raske öelda, 
mis tõde, mis teaater. On huwitaw probleem: mis asja
oludel, mis tingimustel kujunes teie iseloom, teie sisemine ilm?"

Imbit hakkab huwitama probleem enesest. Imbi on 
huwitatud Probleemi seletusest, mille annaksin mina.

„Teis on mingisugune dualism, kahepaiksus. .Motiiwe 
wöib olla mitu. Wõib olla, osalt päriwus. Ma ei usalda 
palju neid moodsaid päriwuseteooriaid, inimese moodustab Peaas
jalikult ümbrus. Ümbrus, milles te arenesite, ei ole teile lubanud 
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firmet ja otsejoonelist kaswu. Teist on saanud haraline ka
rakter. Kuid on teine WSimalus: te. ei ole haraline. Teil 
on kindel iseloom, te ilmamaade on ühest tükist. Aga teie 
sisemine ilm on kinnine, te warjate oma intiimsusi; selleks 
näitate end teisiti, kui tõepoolest olete. Te kannate maske, 
etendate osi, seate end häälde seltskonna, ümbruse järele. Te 
olete ikka nii, nagu teid kusagil ja silmapilgul tahetakse, pal- 
jundate end mitmes eksenchlaaris, sest ümbrus ja tema nõuded 
wahelduwad. WSib isegi silmapilki olla, kus wäsinud, tüdi
nud olete omadest maskidest ja ilmute wõltsimata. Kõrwalt- 
waatleja, kes tähele pannud neid metamorfoose, saab mulje 
teie püsimatusest, mitmepaiksusest, saab teist mitu iseseiswat ja 
oma ette kuju, mis üksteisega riius."

„Nii huwitawat juttu ei ole ma enese üle Meel kuulnud," 
— tõendab Imbi.

„Üleüldse ei pea inimese üle otsustama kunagi ta suurte 

tegude järele. Inimene, kes tegema asunud suurt ja tähtsat, ’ 
Püüab rohkem, kui ta pakkuda suudab. Suurte tegude juures 
on inimene „kangelane", ta idealiseerib end ja Poseerib pa- 
ratamata. Ma ei kõnele sugugi pühapäewasest woorusest, 
isegi suurt ja erakorralist pattu tehes Poseerib inimene. Kan- 
gelassilmapilgud on ikka Paraad ja teaater. Heroiline teaater 
on ikka romantiline teaater: ta ei anna inimest, Waid illu
sioone. Inimese annawad ära ta wäiksed teod, äripäewased 
ülespidamised, detailid — nii wäiksed ja tähtsuseta, et inimesel 
meelegi ei tule neid warjata, ta ei teagi harilikult nende ole
masolu. Et inimest tundma õppida, tuleb tähele Panna ta 
wäikesi asju."

Panen tähele Imbi argset, umbusklikku Pilku, mis mind 
usutleb hetku. Ta hääleski tundub ettewaatlikkus, kui küsib: 
„Mis kõnelewad teile minu wäiksed asjad?"

Ütlen asjalikult ja kindlalt: •
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„£eie wäiksed asjad jutustawad inimesest, kes on mõni
kord parem fui la halb mask ja inimlikum kui ta wooruslik 
Poos. Teil on küllalt nõrkust, teha Pattu, ja jätkub nõrkust 
ideaalseks Poosiks — mõne inimese nähes."

Mari jookseb üle Imbi näo. Kuid ta kogub enese kohe. 
Ta kõneleb juba kergelt ja naljatades. „Wäga huwitaw, te 
olete wäga huwitaw, härra Runo. Öelge mulle, missuguse 
partneri annaksite mulle selles romaanis, mis kirjutaksite 
minust?"

Ma naeratan. See on üks neist küsimustest, mille olen 
meelega Prowotseerinud.

//Igatahes Peab see olema laiema praktikaga mees," — 
tähendan asjalikult. „Mees, kes suudaks teile weel midagi 
uudist pakkuda, kes midagi on õppinud õrnuste alal." Imbi 
lööb silmad maha: nüüd teab ta, mis öeldud on läbi lille. 
Mis ta küll wastaks?

Kes teab? Kui ma Imbit kohtan, ei tule see dialoog, 
mille olen prowotseerinud üksilduses, üleüldse Päewakorrale.

Imbiga olles kõnelen asjadest, mis mind põrmugi ei 
huwita, ja mõtlen, mis ei tule üle huulte.



XXI.

inul ei ole püsiwust kirjutada Imbist romaani. Imbi 
lill' on mulle sfinks ja tema probleemi ei lahenda ma 

kunagi.
Kuid istudes teinekord õhtul oma kirjutuslaua taga. 

Püüan paberile kinnitada meeleolusid,' ühepäewaliblikaid.
Need meeleolud tulewad mu juure kui lapsed, küsimata 

ning teadmata miks. Need meeleolud ei ole sagedasti 
seotud konkreetselt Imbiga, kuigi nad on saadud temast. 
Olen saanud inspiratsioone ja loon, mis on iseseisew, 
autonoom.

Need on kord waiksed nukrad Profiilita unistused, kord 
täidetud pettumuse kibeda trotsiga, kord lihtsalt tung olla sõjakas, 
Pateetlik. Teinekord liiguwad mõtted kui gcatsiöösid pallikesed, 
mänglewad humoori ja muretusega.

Awan oma päewaraamatu leheküljed, asjakirjad inimese 
meeleoludest, kes armastab . . . Siin kolm luuletust — 
nukruse rõõm waiksetes akkordides.

Ma wõtan waikides Peosse su kitsad nukrad kaed. Oö 
warjab su Palge — me wahele on kaswanud mäed.

On uppunud mustis ringides wäline maailm. Öö on 

ka mu südames. Unistes tuikab su käsi külm.
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Selles öös, mis wäljas ja südames, leinan unenäona 
sind. Koidul, wöib olla, ärgates ei tea, mis ta hind.

Meel on öö, weel unenäod, weel on warjude wirg. 

Minu on su nukrad Peod: sütib ih,ete Pirg.

Su waiksed örned jälle piirasid mu pale, ja sirgunesid 
waod otsal -waljul, kui sinu pehme käte süütuil naljul on 

ununud, mis tõde ja mis wale.
Ma waatlen sinu silme sinist siidi: üks metsa järw on 

piirdud ripsmeist Pikist. Ja wäljas koit on lilla kanarpikist. 

Aeg uimalt kerib kerra elu niidi.
Sind kaste rada saadan koduteele. Tee ääres toom on 

puistund piimaöites. Ja idas Päike tõuseb, trooni wöites. 
Üks ununi) wiis on mölgumas mu meele.

Kuid lahkudes mind salwab Pime wari: ons unenäol 
maine Pide? Ja äkki — nagu hirmund lambakari — on 

jooksnud laiali mu mötteside . . .

Läbi bämara õhtu libiseb wargne soow.
Mõtteis on mets, ta üle tardunud tuulte hoow.

Minu süda on kannel, hingest keeled peal.
Mõnda harrast wiisi katsun ärata seal.

Nii ma rändan hilju, täht käib minu eel.
Widewiku hõbe koidu kulmudel.

Pettumuste mäed põlewad kui lääs.
Lootus — nõder kepike — on mu wästnud käes.

Kalamees on järwel, wete peeglis ta õng.
Minu neitsi huuled sarlakipunane lõng.

Milli Mallikas, Imbi. st h



Minu arm on höbe sauese Poti sees.
Seitse korda sulanud sauese poti sees.

\
Mina olen kaste, langen su südame — tilk.
Tänane öö üksainus on Pöörmatu silmapilk.

Ah see — wargne mõte t Tilgub kui Pumbakaew 
Üksi ja õnnis endas. Kustunud päikese laew.

Mu suudlused on were pisarad su lumisel rinnal. Su 
silmad on sulaw kärjemesi Päikese käes.

Kiskja kihwade wahel wintsleb kirg kui siug. Oma sõna 
torkan su südamesse kui kõwera mõõga.

Mu kihmad ratsutawad indiaanlastena üle rohtlaante, 
ja ma ei saa elada sinuta.

Seisab inimene alla taewa kumera, wahel Päewa ja öö 
kaante : tõusmas kuu kihwtine sirp.

Tänase öö kisendan oma kisendamise wõlwideni, kui tähed 
suudlewad õisi. Kui terasnooled surmawad nad suwirohelise 
äraandliku öö.

Olen narr, olen bajazzo: naera t Narrikuljused klöbi- 
sewad hommikuni. Siis tuleb uni, see õnnis idioot . . .

Ah, need ei ole enam waiksed akkordid, mis tükiwad 
teinekord esile. Miski kolossid, ilmamõtted, langewad mu üle 
kokku. Planeedid sulawad mu rinnas, ookeanid matawad 
minu. Olen piiratud kraaterite awaustest, sülitawatest mu 
näkku elawat tuld. Ma näen wisioone, weriseid, weripu- 
naseid wisioone, kaon purpurisse uttu. Ma olen kui 
Sisera, kelle pealuusse on Iahel löönud werinõrgewa talwa.
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Selle werise talwa juures tahan ma laulda Deboora wötdu- 
laulu, mu märtrihing kisendab wanatestamentltku werise 
paatose järele. 

*

„Kiitke Iehoowat, Iisraeli lunastajat. Kuulake, kunin
gad, tunnustage, würstid!

Iehoowale laulan. Iisraeli Jumalale pühendan mängu.
Kes Sa wälja tulnud Seirist, oo Iehoowa, tammudes 

Edomi wälju: maa wärises, taewas Piserdas Pilwede tilkudes 
wett. Su Palge ees sulasid mäed, Sinai kohkus Iisraeli 
Jumala näo kartes. •

Samgari, Anathi poja Päewil kadusid raad, könniti kõwe- 
raid teid: murdus walitsus Iisraelis, künni tuli — Deboora, 
tulin mina. Iisraeli ema.

Ühe uue on walinud Jumal. Tapluses langesid õelad, 

kui kilpi ja Piiki ei leitud Iisraelis neljakümnetuhande seas. 
Mu süda on käskijatega, kes rahwa meele Pärast. Kiitke 
Iehoowat!

Kes te sõidate kaunite emaeeslite seljas, kes te istute 
waipadel, kes te kõnnite teeradu, laulge! Seal, kus hoidjad 
kisendawad weerennide wahel, kuulutage Issanda õiglust, ju
tustage õiglasest walitsemisest Iisraelis.

Siis tõttas Iehoowa rahwas alla wärawatele. Tõuse, 
Deboora, ja laula laul! Saa jalgele, Barak, Abinoami Poeg, 
wangista omad wangid!

Iehoowa käis minuga kangelaste keskel. Ewraimist need, 
kelle juured Amalekist, su järel Benjamin su rahwa seas. 
Makirist ratsutasid wanemad, Sebulonist, kellel walitsuskepp, 
Isaskari würstid läksid Debooraga, ja Isaskar oli kui Barak, 
läkitatud meie järele.

Kuid suureline oli Ruuben, ta meist eraldus. Miks sa 
istud latrite wahel, Ruuben, andudes karjade möögimisele, sellest 
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suureline ja lahus? Gilead jät lealepoole Jordanit. Miks 
on Dan oma laewade Wangis? Asser istub rannikul ja 
walwab oma karistatud kaldaid.

Kuid Sebuloni rahwas julges oma hinge surma sisse, 
Naftali kihas oma kõrgete paikade peal. Kuningad astusid 
rinnu ja taplesid. Kaanani kuningad tulid ja taplesid Taanakis, 
Megiddo wete ääres: ei nad wnnud sealt wõitu! Taewast 
tapeldi nende wastu, tähed taplesid omal jooksul Sisera wastu. 
Kiisoni oja jooksis nende wastu, Kedumimi oja, Kiisoni oja.

Mu hing, talla need kanged!
Siis tampisid täkkude tallad, wägewate kabjad kihutasid 

waenlase kannul. Olgu neetud Merose linn, kes Puudus 
kangelaste hulgas, kellega Jehoowa, Iisraeli Jumal.

Olgu õnnistud naiste seas Iahel, Keni mehe Eberi 
naine, õnnistud naiste seas, kes elawad telkides, kus otsis 
Sisera padu.

Sisera Palus wett ja Iahel tõi temale Piima, kalli waag- 
naga tõi ta wöõrale wõid.

Oma käega haaras ta waia, oma Paremaga haaras ta 
wajara, ta Peksis talwa waenlase pea sisse, Sisera otsa sisse 
peksis ta waia.

Iaheli jalgele wedas enese maha Sisera, Iaheli jalgele 
wedas Sisera enese kokku: kus ta enese kokku wedas, seal oli 
ta ots. / .

Sisera ema seisis aknal ja kisendas öösse. Miks wiibib 
Pääliku wanker, miks jääwad rattad nii kaugele taha? Ja 
teised naised otsisid troosti. Eks leia nad wõidusaaki, eks 
jaga nad seda: tüdruk wöi kaks mehele, kirjusid, lükitud katteid 
Siserale meeleheaks, tikitud kaelaehteid Siserale meeleheaks?..

Nii saawad hukka, Jehoowa, su waenlased!
Su arm on kui päike, ta tõuseb wägewas ilus walituile —
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Ma olen Sisera, läbipuretud waiaga otsal. Iaheli 
jalgele olen enese kokku wedanud; kus ma olen enese kokku 
wedanud, seal on mu ots. Ah, Kiisoni oja, Kedumimi oja, 
kuis jooksete mu wastu! Kuis taplete mu wastu, tähed öises 

kumeruses!
Kaduge, Merised wisioonid! Teie, wägewate kabjad mu 

kannul, mis on mulle te tampiwate täkkude tallad? Ma 
olen ju Ruuben, kes puudub kangelaste seas, kes ei taple 
Kaanani kuningatega Taanakis, Megiddo wete ääres. Olen 
Ruuben, istun latrite tvahel ja kuulan sarwloomade möögimift. 
Olen kui Dan neetud oma laewade külge, istun kui Asser 
rannikul ja walwan oma käristatud kaldaid.

*

Wöib olla, lähen Pea rändama, lendan kui Pääsuke 
wälja omast Pesast. Kui löo tõusen lõõritades taewasse, mis 

põuasinine Imbi silmist.
Andke mulle Paber ja sulg, et üles tähendada teekonda 

ei tea kuhu. Ühe wäikse reisiweste kirjutan sulle. Imbi, 

muretu, õrna ja mänglewa.

„Kullerkupu koldsest luhast tõuseb maantee üles siniste 
mägede Poole." See on minu maantee, kõikide minejate 
maantee, kellel ei ole kodu ja kelle tee sihita. Sa ei näe 
mind, armsam. Mind saadawad ainult waiksed lambasilmad 

oma roosade pilkudega.
Mitte sellepärast ei armasta ma sind, et su käsiwars on 

päewitanud küünarnukini ja ümarik ning walge õlani. Näed, 
seal seisawad noored kased kui edewad neitsid ja sirge kuusk 
on korrekt, ta kumardab neitsitele ning kannab hoolt, et ei 
katkeks jutt looduse suures salongis. Millised ballinaeratused 

on päikesel!



Su rindade kollased wesiroosid, tüdruk, weetlewad mind, 
ma Põgenen neist, teiste suudelduist . . . Maata ometi: 
kaks haralist mändi on langenud üksteisele kaissu, kui wane- 
mad härrad, kes enne koitu waaruwad restoraanist kodu Poole.

Imelikud on su silmad, wäike nõid; kui sind kallistada, 
pölewad nad kui sinised küünlad. Kellele Pölewad su sinised 
küünlad iga öö?

Kuis lendawad rändaja minutid looduse templis. Õhtu
päike naeratab juba tolmuwate rukkipõldude taga; weel wähe, 
langeb widewiku tina ja rääk Puhastab oma kopsu läbi laia 
mehise nina.

Sa ei ole mulle kunagi truu olnud, süütu laps, ikka 
magad sa kellegagi: sinu kallistused on Pillatud tee äärde, 
su ilu on aiateibas, neile, kes haarawad mööda minnes. Ka 
mina olen üks neist möödaminejaist ja ma ei haara mitte. 
Olen aus rändaja.

Gini-Punetawad kauged kuuskede kroonid. Sinu aias 
õitsewad nüüd Punased moonid mu selja taga.

Sammun tühjade kätega tolmusel teel. Pilkude ihates 
widewiku hõbedat, öö diamante ja koidu waske.

Mu öömaja on wäljal. Laman ristselili, nägu Jumala 
poole: küll juba tähtede ripsmed suluwad mu silmad, mis 
wäsinud sinu nägemisest. Imbi . . .

86



XXII.

Ö
len jätnud olematud kahekõned, eriku unistused, olen 

jätnud oma päewaraamatu. Mina lähen Imbile wõõr- 
sile. Otsin üles ta wäikse heleda kambri ja lasen enese 

wastu wõtta lahke, rõõmsa naeratusega. Mis kõik ka sünnib 
ja on — see Imbi lahkus ja südamlikkus minu wastu näib 
püvdutawat igawikku. Vaenlased ei ole me miski juhtumisel. 
Mina ei ole Sisera ja Imbi ei ole Iahel, Keni mehe Eberi 
naine. Ta halwemal juhtumisel Hansu armuke, ja need ei 
tapa talwaga teisi mehi, kes on sõbralikud.

Seal ma sammungi läbi sooja ja sumeda suwipäewa, 
jalge all konarlised tänawakiwid. Pea kohal helewalged pil- 
weudemed safiirsinises õhumeres. On waikne, tasane, tuuletu. 
Harwad wastutulijad: wäikelinna elu wenib must mööda 
laisalt, rammestunud. Kõik roomab ja wenib laisalt, on maine 
ja unine, ainult mina olen kerge, õhulik, tiiwustud. Mul 
on tundmus, tuleb aeg, kui inimene tõepoolest wõib lennata 
— propellerita.

Imbil on wäike waikne walge tuba. Ta wastuwõtt 
on mulle naeratades kui oodatud külalisele. Kui kena on 
see naeratlew wastuwõtt armsa tüdruku Poolt! Imbi ise on 
hele Päikse kiir, on mahe, tasane kewad-tuul, mis astub kergelt, 
wargjelt, sahistab lehestikku mu südames.

Istume diiwanil, lehitseme koos albumit. Mõned raa
matud käiwad käest kätte, sõrmede Puutudes üleandmisel; nii
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meeldiw on see ja Pidulik. Kumardades üle ühise raamatu 
kdditawad Imbi walwikud juuksepebred mu palet. Kuis 
wäriseivad mu erkude sugemed neil Puuteil warwasteni . . .

Jutleme, naljatame, kõneleme wäikesist juhuslikest asjust. 
Maailm on kusagil nii wäga taga, nii tähtsuseta, teisejärgu
line — mis rolli wõib ta mängida silmapilgul? Minul siin 
diiwanil nii mugaw ja hubane, et ei wiitsi end liigutadagi. 
Ei raatsi mõelda ja köneleminegi tundub üleliigsena. Imbi 
lähedus on mulle mingi nirwaanaks, õndsaks ärawajumi- 
seks endasse. Weri tuikab tasasel rütmil, tõuseb kui soe laine ' 
maguslaisalt üle kogu keha. Ja ma ei tea miks, kust kukub 
mu teadwusse mõttekild, tsitaat hiljuti loetud raamatust, kus 
Püha mees Hieronymus nõuab, kristlik neitsi olgu kurt oreli 
wastu ja stöödist, kandlest ja kitharast ei tohi ta teada midagi. 
Kui naljakad mehed on need elatanud Hieronhmused! Nad 
ei luba ühel neitsil Pilli mängida. Kuid minu kõrwal istub 
moodne neitsi, kes mängib isegi Hansudega. Waat, kuhu on 
edenenud meie aja kristlikkude neitsite tehnika.

Ja siis on korraga kadunud mu nirwaana, mu rahu, 
mu selgepäewne ilutsemine. Sünk tusk tõstab Pea, meeleheide 
teeb mu meeled raskeks. Mis kaaluwad kõik need waiksed 
hardused, need poeetilised meeleolud ? Mina kingin, aga Hans 
ei kingi . . . Mina idealiseerin, aga Hans . . . taewas 
teab, mis teeb see poiss Imbiga! Kumb on meist narr? 
Aga mis pean ma tegema, et saada rahu, leida tasakaalu? 
Ma ei saa )u nii kui Hans. Kuidas ma ütlen sellele armsale, 
awasilmisele tüdrukule, et kas me ei teeks üks wäike ... ei, 
ei! Need sõnad ei tule minul üle huulte.

See „olla wöi mitte olla" teeb mu raskemeelseks. Mis 
otsin ma siit? Sellest heledast kambrist, mis elurõõmus teiste 
armatsemisest? Mis istun ma sellel diiwanil, mis, wõib olla, 
alles wäsinud teistest raskustest ja nõtketest? Mis mõte on 
istuda selle armsa tüdruku kõrwal, kelle piha ümber on wärsked 
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jäljed teistelt kätelt? Kes waatab mulle teisest süüdatud Pilguga, 
kõneleb mulle teisest suudeldud huultega ja kelle kaelal märkan 
kire muljutud werijälgi. Mis ütles kord Propertius wanas 
Roomas: „Ennem wõib merilaineid ära kuiwatada ja ini
mese käsi tähti taewast alla kiskuda, kui naist tagasi hoida 
patustamast." Ja Seneca lisab: „Kes mitte armuloost 
märku ei anna, kes mitte abielus naistele aastaraha ei maksa, 
langeb naiste juures kahtluse alla, et ta orjapiigadega tege
mist teeb." Meie ei ela ometi keisriteaja Roomas ja mis 
teawad Propertius wõi Seneca meie ajast ütelda? Tulewikus 
ei loe ma enam neid wanu kirju: nad sünnitawad meeltese
gadus! oma Pilkeliste lausetega.

Ma rahutun kaswawalt, erkude palawik raputab kogu 
mu keha. Tõusen diiwanilt, kõnnin närwiliselt mõõda tuba, 
waatlen seinal pilta, sorin raamatuid riiulil. Mehaanilised 
shestid, — mõtted on lahus mu liigutustest. Ma kõnnin, 
waatlen, silmitsen ja ootan imet: ehk sünnib siiski midagi, 
wõib olla, tuleb silmapilk ja mina ei kingi enam Imbile? 
Peab ometi midagi sündima^ Peab ometi midagi tegema, mis 
Puhastaks õhku, muretseks selgust. Iga kord kui Imbist 
eemale lähen, mõtlen: tagasi pöördes sünnib see erakorraline. 
Aga kui olen jälle tulnud Imbile, istunud ta kõrwale dii- 
wanile, ei usalda ma isegi kätt sirutada ta Piha ümber. Mul 
tarwitseb ainult korra waadata Imbi silmadesse ja sellest on 
küllalt, et olla armas, hell ja kasin. Issand Jumal, kuidas 
teeb seda Hans! ? Ka tema waatab ometi neisse silmadesse 
ja — teeb siiski . . . teeb siiski . . .

Ei, kauemini ei suuda ma kesta Imbi toas ja wöidelda 
iseenesega. Igatsen wälja sest raskest, keeletust õhkkonnast. 
Waatan kella: neli tundi olen istunud siin puunuiana t Mis 
olen teinud kogu see aeg, mis kadus kui pääsukese tiiwalöök.

Tõusen kähku ja teen minekut. Imbi seisab mu ees ja 
lvaatleb naerateles mu hoolt, kui wärisewail sõrmil seon suwi-
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Palitu nööpa. Siis kohtawad me pilgud üksteist, peatuwad, 
süwenewad. Imbi seisab mu ees, nii lähedal, lähedal seisab 
ta mulle, kerges koduses rüüs, hele, roosapalgene, wäike Pit
sidega Põlleke ees, käsiwarred alasti. Ta naeratlus on unis- 
taw. Peaaegu kurb. Näen lähedal, lähedal ta wasekollase 
täidlase kaela sooja nahka, ta rinna walgeid kumerusi bluusi 
madalast lõikest. Ühe Pilgu wiiwitan nõutult, siis jätan 

meelt heites jumalaga. Imbi naeratleb wäsinud, nukra 
armsusega.

Sammun jälle uulitsal, Pakitsew kera südame all. Olen 
raisanud päewa ja ta wõimalused, ei ole midagi teinud, 
midagi öelnud. On mu tundmused Imbi wastu seisew wee- 
loik sauna taga, wõi olen üdini halwatud inimene? Ja, 
Imbist eemal, thuseb mu julgus. Ma kirun ja siunan. 
Ma ei oleks pidanud kinkima, ma oleks Pidanud toimetama 
kui Hans. Aga jealsamas tulewad mulle meele Imbi silmad, 
ta hellus ja tasandus ja ma tunnen, kuis alaneb minus kõik 
pime ja sünk, kuis täidab mu hinge tasane helendus ja ma 
olen õnnelik, et armastan Imbit Puhtalt ja healt. Ainult 
mõte Hansust on, mis mind teeb halwaks ja wiletsaks.

Aga kaua ei Pea ma seda sisemist kõrbemist wastu, kaua 
ei kesta ma nii. Weel mõni aeg ja ma ei kesta enam. 
Põgeneda — aga kuhu?

Eemale, teise linna . . . eemale Imbist ja sellest, millega 
ta mind haawab, teeb walu?

See mõte näib mulle ainsa Pääseteena. Kui enam ei 
jõua, siis kaon.

Kuid esialgu tahan weel kannatada, juua selle karika 
Põhjani. Tahan weel hinge Põhjast armastada ja wihata, 
tunda õnne ja jälkust, üle olla enesest ja teistest.

Ma ei anna weel alla. Sirgelt, rind ees, nina Püsti, 
sammun kodu Poole.
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XXIII.

eino Runo päewaraamat jutustab . . .

Iga Päewaga tunnen kaduwat põhja oma jalge all. 
Kõige selgemad ja kindlamad mõisted kipuwad segi. Ja 
Imbi on mulle sfinks.

Ma istun nüüd wabadel tundidel kodus. Olen selili 
woodis ja ajus Puurib mõte. Imbi, Hans, Heino Runo. 
Kolm inimest omaette. Üksikult wäga selged kujud. Piirjoon

tega. Aga kolmekesi kokku — arusaamata keemiline ühendus. 
Millega see lõpeb?

Loogika ütleb mulle: sa ei Pea kannatama Imbi lahkust, 
naeratlust. Sulle peab wastik olema Imbi süütu, Waga mask. 
On ju seesama nägu, millega ta nüüdsama tulnud Hansu 
juurest, ja mille ta, wõib olla, juba järgmisel tunnil kannab 
wastu Hansule. See on ometi selge. Aga siiski ma ei tea, 
kas see nägu Hansule minnes on teisiti wõi seesama. Mis 
ma küll selle eest ei annaks, et kord näha seda nägu Hansu 
õla najal!

Minu ülespidamine nõuab sirget joont. Olen küllalt 
kõikunud kahe ilma wahel. Rüüd tahan iga jammu Peal 
Imbile näidata, et tema minule ei tule arwesse.
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Kui ma ometi mõistaksin, miks Imbi minule hea on 
ja mis mõte sellel on neil tingimustel . . .

Ma ei saa Imbi wastu karm ja ükskõikne olla. Ma 
armastan teda ja ta headus ja lahkus teewad mu nõdraks.

Täna lõunal tuli ta mulle wastu Pargi kõnniteel ja 
seadis mu istuma enese kõrwale pingile. Nii lähedal istus 
ta mulle, et weri mu pähe tõusis ja ma wihastasin enese 
üle. Püüdsin olla jahe, ükskõikne. Puine. Aga ta wagusad 
armsad silmad sulatasid mu jäise maski.

Imbil oli käes Paks romaan, meie jutt ristles tundmuste 
üle mehe ja naise wahel. Imetlesin, kui ühised on meie waa- 
ted Imbiga, olgu see kunst wöi elu ise. Muidugi teoreetiliselt. 
Sest tegelikult on ju Imbil Hans. Lahkudes andis Imbi 
mulle wallatu näoga ühe kompweki. Nii siis, minuga käiakse 
kui lapsega ümber, kellest saab wabaks — kompwekiga t

Olin eile õhtul Pidul. Heategew Pidu, mille korralda
jaks olin Hansuga. Ei olnud weel eeskawa lõpul, kui 
Hans teatas, nad lahkuwat Imbiga; kas ma ei hoolitseks 
üksi kõige eest. „Waeneke", — ütles Imbi südamlikult mu 
katt surudes, — „teie Peate weel siia jääma Ma waikisin. 
Mis õigus on sellel tüdrukul minu üle halatseda. Hilja õõje 
koju minnes mõtlesin: minust on ometi niigi palju head, et 
Imbi aegsamalt wõis õnnis olla. Weri kisendab, kuidas sa 
istud üle kesköö ja ei ole saanud ainustki suudlust teiste ini
meste pärast. Heino Runo ei ole sugugi ülearune inimene, 
teda wöib teinekord kasuga tarwitada 1
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Ühel õhtul, kui enese riidest lahti wötstn ja taskukella 

üles keerasin, tuli meele, et olin täna saatnud Imbi koju. 
Miks ta lahkumisel mu katt kauemini pidas, kui tarwis? 
Miks ta mulle rõõmsam ja lahkem oli, kui teenisin oma 
demonstreeriwa ükskõiksusega? Wöi peawad naised üleüldse 
kätt kauemini, ka siis, kui ei ole mingisugust Põhjust?

Kustutasin tule ja Pugesin waiba alla. Milleks kõik 
need küsimused! Igaüks on nagu tahab . . .

Uni tuli Pehme ja soe. Langes tiheda linikuna kulmu
dele, kadusid nägemused naisest, kelle põuasinised silmad 
mind kiusanud, kelle kasiwarred teinud mu rahutuks. Ma- 
gaw inimene on asi iseeneses.

Nägin Imbit kinos. Istus wiimases reas, ta taga 
seisis Hans wormiliku kaitseinglina. Tundsin Imbi Pilkusid 
mu kuklal, aga tagasi ma ei waadanud. Waheajal jutlesin 
ta lähedal tuttawatega. Imbist ei teinud ma wälja. Imbi 
ja Hans lahkusid enne lõppu. Neil on selle asjaga wiimasel 
ajal nähtawasti suur rutt. Otsustasin Imbit kaks näda
lat „mitte näha", selle trahwiks, et ta Hansuga enne eeskawa 
lõppu oli lahkunud ...

Istun kodu ja ajan Imbiga juttu. Niisugust juttu, kus 
Imbit ei ole minuga ja mina kõnelen siis mõlema eest.

— Märkan, härra Runo, et teie mind meelega enam 
tähele ei Pane.

Ma naeratan.
— Inimene on mõistusega olewus; mis ta teeb, sellel 

olgu mõte. Milleks Pean leid tähele Panema ja milleks on 
teil minu tähelepanu tarwis?

I
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— Ma ei ole siis teid wäcrt?
— Wäärtus ei puutu asjasse. Teil on teisi ja teistsu

guseid tähelepanemisi, milleks siis see minu ülearune?
— On küsimus, kas need teised tähelepanekud soowita- 

wamad on?
— Muidugi, olete naine ja naine nõuab igalt mehelt 

tähelepanu. Kuid mina näen küsimust enese seisukohast. Keegi 
on teie peale juba „patendi" wõtnud, mina wõin ainult loo
buda. Mõnda grenadeeri mängida, kes siis wälja kutsutakse, 
kui teist käepärast ei ole — see „teenistus" ei paku huwitust. 
Mis on siis Patendi all olewas naises weel üle jäänud. . .

— Arlvate, et „patendi" all olemine naisi alandab?
— Selle järele, kes see naine on ja kelle „Patendi" 

all ta seisab.

Täna harutasin jälle „taktika" küsimusi. Kas olla Imbi 
austaja reserwis, wõi lüüa kõige Peale käega. On õigem 
kõige peale lüüa käega.

Aga teinekord tõuseb kahtlus : kui Imbi siiski mind ar- 
rnastab ja wahekord Hansuga ainult sellepärast edasi kestab, 
et ma süstemaatiliselt Imbist keeldun, tegutsemata olen. Kas 
mu karedus ja jahedus Imbi wastu ei ole ülekohus. Selle - 
asemel, et Imbit Hansu küüsist päästa, lükkan ma ta lahkused 
ja wastutulekud minule tagasi! .

See tähendaks siis — Hansuga wõistlema hakata — ei, 
ei, ei t Enne peab Imbi oma wahekorra Hansuga lõpe
tama, alles siis . . . alles siis ... Küi Imbi see on, 
kellena mina teda Pean, siis likwideerib ta ise kord selle Hansu. 
Ja kui ta ei ole see . . . millest ma siis rahutun?

*

Minul on Imbi wastu mingisugused kohtu-uurija kal- 
duwused. Panen tähele wäiksemaidki asju ja teen sellest 

94



järeldusi. Seisame Hansuga pidusaalis körwu, on tants, 
daamide walikuöigus. Näen tulewat Imbit meie poole, 
mdtlen: kumma ta nüüd walib? Imbi kutse saan mina. 
Tantsime Peaaegu sõna lausumata, mitte kaua. Järgmisena 
kutsub Imbi Hansu.

Siis istume Imbiga koos, ta on mu wastu eriliselt 
tähelepanelik, ütleb mulle isegi komplimenta. Ma ironiseerin 
ta lahkuste üle. Nagu ma ei teaks, kui wäikest osa talle 
etendan! Imbi protesteerib. „Kas ma ei kutsunud Teid 
esimesena tantsima?" „Tingimata esimesena, selleks olete 
küllalt diplomaat. Mees on otsekohene, ta walib esimesena 
selle, keda ta ihaldab. Naine walib esimesena selle, kelle abil 
Ta omi tundmusi warjab teise wastu — ilma ees." Imbi 
naeratas, wangutas Pead, kuid ei waielnud wastu. Ta saab 
isegi aru, et näen teda läbi. Mul on nüüd ka selge, miks 
ta seltskonnas Hansust Palju wälja ei tee ja rohkem minu 
lähedust otsib. Seda teeb naine siis, kui tal sellega, kellest 
seltskonnas eemale hoiab, on teistsugujeid, küllastawamaid 
kokkupuutumisi ja kui ta awalikkuse ees neid küllastawamaid 
kokkupuutumisi Peab tarwilikuks warjata. See on ju seesama 
Põhjus, miks mees ja naine seltskonnas mitte ninapidi koos 
ei istu, Waid körwal meelelahutust otsiwad. Neil on ju kodu 
selleks palju tänulikumad tingimused.

Tuleb meele weel üks teine moment. Imbil on Püstwad 
huwid kirjanduse wastu ja meie kõneleme raamatutest, mida 
loeme. Olen Imbilt teinekord mõnda lugeda saanud. Küsin, 
kas tal Praegu midagi uudist on. Ei, Imbil ei ole praegu 
uudist. Mis on, seda olen juba lugenud. Ja, olewat weel 
mõned teaduslikud raamatud, kuid need ei sündiwat minul 
lugeda. Wiimane tähendus on kelm, heasüdameline pilge ja 
Imbi Punastabki ise selle juures.

Nii, nii! Mind Peetakse mu tagasihoidlikkuse Pärast 
alaealiseks, kellele kõlbab anda ainult nooresoo wäljaandeid.
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Kuis siin osad wahetunud.^ Kui meie juti kunagi wähe 
pikandiks muutub, mida küll Lige harwa sünnib, siis on Jrnbl 
aktiiwne pool ja mina olen see süütu ja häbelik neitsi!

Järgneb: Imbi ei näe rninus meest, olen talle Paremal 
juhtumisel meeldiw laps, keda hellitatakse emalikkude õrnustega.

Olen hakanud tähele Panema, et Imbi raskemeelsemaks 
muutub. Tal oleks kui mingi kiwi südame peal ja.ei ole 

seda kuhugi weeretada.
Waene tüdruk, minul on temast südamest kahju. Mis 

armas naine ja kuis ning kellega ta enese ära raiskab! Ta 
naeratused on wäsinud, ta hääle teembr on nukrustunud, 
suunurgal on süwenenud kurbuse joon, ta silmades loen alis
tumise melankooliat. Kibedus ja mõrudus kaob mu hingest 
seda nähes, ma tahaks aidata ja ei tea kuidas. On seal 

weel üleüldse wõimalik aidata.
Imelik, mõtlen teinekord, seal läheb nüüd see naine oma 

koormaga. Tal on kõik hingelised ja kehalised omadused, et 
weedelda tõsist, sügawat, ilujanulist meest. Olen ta ümber 
ja lähedal ikka näinud mehi, kes otsisid ta poolehoidu. Nii 
mõnegi haarawa käe on ta tagasi lükanud, et hoiduda ühele, 
ainsale, paremale. Aasta aasta järele on ta kaitsenud oma 
au, ilu ja puhtust näljase meeskarja ees. Ja milleks? Kel
lele ? Kõige tawalikumale juhuse- ja korraootajale, keda ma 
omas elus üleüldse tähele pannud! Lihtsalt süda läheb täis 
selle peale mõeldes. Lapse witsu kuluks sellele rumalale tüd
rukule — isaliku käega!

Mäletan, hiljuti etendati Hauptmanni „Rose Bernd':". 
Imbi on agar teaatriskäija. Kuid etenduse eel luges ta läbi 
selle draama — ja ei tahtnud enam minna. Kuid Hans tõi 
talle pileti ja ta läks siiski. „Ma tean, olen Peale etendust 
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rõhutud, kuid olgu t" Ja ta tegi käeliigutuse, mis allub 
saatusele. Nägin teda etendusel istuwat Hansu körwal, alla- 
laskunud otsaga, kinnine ja sõnakehw.

Vaheajal Imbist möödanedes Pidas ta mu kinni ja 
küsis: „Mis te arwate Rose Berndist? Kas niisugusel 
tüdrukul on weel õigus teisele minna?" Vaatasin Imbi 
murehelladesse silmisse, ta hääle toon lõikas mulle südamesse. 
Tundsin korraga, et mu ütelusest Palju ripub, et minu 
arwamine millegi pärast wäga tähtis ja mõöduandew on, et 
ma selle tüdruku koormat Pean kergendama. Ma naersin 
muretult, lõbusalt, kuigi mu süda tumedas walus kokku kiskus: 
„Muidugi wõib, ta on ju hea, armas tüdruk ja mitte oma 
süü pärast..." Kui Palju wõis sellest küsimisest järeldada. 
Pidasin ühe Pilgu selle küsimise isegi warjatud, sondeeriwaks 
näpunäiteks minule. Kuid öösel, üksi koju minnes — Hans 
oli Imbit saatma läinud — naeratasin juba oma illusioonide 
üle: mitu kord ma end weel Petta tahan, enne kui „lõõg 
täis" I ?

Kuid üks on selge: Imbil on kriis. Millega see lõpeb?

Milli Mallika«, Imbi. 97 7



XXIV.

O
n see tõsi, Harra Runo, teie lahkuwat meie linnast?" 
. , - küsib Imbi ja waatab mulle uuriwalt otsa. „See

ei ole kellegi jutt!"
Istume mere kaldal, samal Pingil, kus kohtasin kewadel 

Imbit, lugedes Kehserling'i „Laineid". On warajast sügist 
tunda õhus. Taewas selge ja karge. Kaugete randade Piir
jooned terawnewad erilise selgusega. Selged ja sügisesed on 
ka Imbi Põuasinised silmad. „Ja, mul on nõu lahkuda sellest 
linnast."

Waikime. Waatan rahulikult, otsusekindlalt merele, tun
des enese peal Imbi küsiwaid silmi. Silmitsen wargselt ta 
kingistud jala nobedaid, kärsituid puurimist liiwasse, ta sõr
mede närwilist mangu rüpes — mis kõigest sellest kasu? 
„Mis mõtted teil ka pähe ei tule!" Raeratlen ükskõikselt, 
mingi sisemise, warjatud rõõmu tundega, täis nukruse, meele
heite terawaid okkaid. „Olen tüdinud linnast, inimestest, 
kõigist . . . tarwitan uut õhku, uut ümbrust." Imbi wan- 
gutab imetledes Pead. „Ja kahju ei ole lahkuda Põrmugi?" 
Ei, millest minul Peaks olema kahju? On mind siin midagi 
sidunud, on mind siin kellelegi hädapärast tarwis? Mis maha 
jätan, on juhgslik ja unustaw. Homme enam ei mäletata.

On magus walus Imbile öelda seda tõtt. Ja, kui 
Hans lahkuks, see oleks hirmus, aga mina? Taewas, kellele 
olen ma midagi olnud? < Wiimase ütelust teen ainult enesele.



„Kahju," — ütleb Imbi murelikult, — „olite hea seltsi
mees. Teiega oli nii hea ja mureta olla. Saime ju üks
teisega hästi läbi, eks?" Wiimased sõnad ütleb Imbi rõõm
salt, kiirelt ja pöörab küsiwalt oma armsa näo minu Peale. 
Ma waatan jälle rahulikult merele, silmitsen kaugete randade 
terawaid kontuure. „Ja, muidugi, meie ei ole riielnud." 
Imbi saab jälle elawaks. „Tahate näha uusi kohti, uusi ini
mesi, kes paremad kui meie siin?" „Uued kohad, uued ini
mesed on Paratamatud. Kas paremad, on küsimus. Mul ei 
ole nende paremust tarwis."

„Kui karm ja wali!"
„Lihtsalt — tülpinud..."
„Waadake," — ütlen ma ja silitan Paaril korral Imbi 

kätt, mis puhkab Pingi äärel: „ma kopitan siin ära, sammal 
kaswab peale. Muidugi, mul oli oma kindel tegewuspõld, 
töötamine seltsides, kirjandus... oli ka ringike inimesi, kellega 
läbi käia, aega tviita. Aga kõige selle keskel olen jäänud 
üksikuks, üleliigseks. Ma ei Paku ise enam kellelegi midagi 
uut ja wastu ei saa ma ka midagi. Tühjus kogub hinge, ei 
ole midagi kellegagi jagada — misjaoks siin edasi kiratseda 
ja raisata oma Paremad aastad."

Imbi kuulab mind suure innu ja osawötuga. Ta on 
Puudutud mu tooni nukrusest, hingelisest hallimeelsusest, märkan 
ta silmis isegi kahtlast nestet: on siiski natuke kahju minust 
sellel heal, õnnetul tüdrukul!

„Otse uudisena on kuulda teilt sarnaseid sõnu. Teie rahu, 
tasakaal, silmnähtaw resignatsioon, kõik see kõneles sellest, et 
heal meelel olete üksi ja endas, et teil sügawamat tarwidustki 
ei ole teiste inimeste järele, keda ainult sallite. Ja nüüd see 
meelekibedus..." Ma tõmban sügawalt hinge, mul on häbi, 
et olen enese Paljastanud, kuid sattudes kord Piinlikku seisu
korda, surun läbi hammaste, kuid siiski läbipaistwa, kerge enese- 
pilkega: „On üks tõug inimesi, kes sarnanewad wäga tutta-
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Wale ja mitte aukartust äratawale koduloomale. Tunnete seda 
kõnekäänu lambast, kes mitte suud lahti ei tee, kui teda tapale 
wiiakse." „Ärge könelge nii," — hüüab Imbi kohkunult. 
„Hea küll, siis ma waikin." Hiljem ütleb Imbi: „Uskusin, 
et teilgi siin keegi on, kelle pärast maksaks olla." Ma pu
nastan, waatan järsku üles, kuid nähes Imbi filmi, olen 
selgusel, et siin mõeldakse kedagi teist. See toob mulle rahu. 
„Mis mind seob, kellega? Seal, kus seda arwatakse, ei seo 
mind midagi, ja kus seda ei arwata, seal ei tehta illusioone." 
Imbi Punastab ja waikib. Ka mina waikin. Olen enese 
peale wihane, et pillasin üleliigse, asjatu sõna.

Saadan Imbit ta koju wärawani; kogu tee oleme mõt
likud ja sõnakehwad mõlemad. Pakun lahkudes talle käe, ta 
wõtab selle wiiwitades. Tunnen, Imbil oleks mulle kui mi
dagi öelda, kuid ei saa sellega hakkama. Kergitan kübarat, 
pööran selja, kaugenen tast mõned sammud, miski Pärast waa
tan tagasi. Imbi seisab endiselt, liikumata, naeratab mulle. 
„Olete täna õhtu waba?" Ja, ma olen täna õhtu waba. 
„Tulete ehk jalutama?... õhtu tõotab ilus ja selge." Imbi 
ettepanek on imelik: weel kunagi ei ole meie jalutama läinud 
õhtuti. „Ilus ja selge, wist küll. Kuugi tõuseb, kui ma ei 
eksi." „Ja, ja," — ütleb Imbi, mõeldes kui hoopis mujale, 
— „siis tulete?" „Hea meelega." „Rannas, ja?" „Ran
nas." Mulle teeb see täpipealne kokkurääkimine nalja. „Kell 
pool üheksa, on teil aeg kohane?" „Ja. Tänan!" Kergi
tan jälle kübarat ja sammun tuttawat kõnniteed. Ma ei mõtle 
millegi üle järele, ei selle üle, et Imbi mulle õhtuse kokkusaa
mise nimetas, ei selle üle, miks ta seda tegi. Olen lahkuja 
— nüüd on see mulle ükskõik.

Kergetel sammudel astun tuttawat kõnniteed, mis wiib 
Imbist eemale, eemale. Weel mõned Päewad, siis ei ole seda 
kõnniteed, seda Imbit ja seda komöödiat. Sammun ja tun
nen, et saan lahkumisega Päewakangelaseks.
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xxv.
önmsklen kergeil, muretuil sammel ranna Poole. Imelik, 

kui lahendawalt mõjub mu tundmuste kääriwasse 
kaaosse see lahkumise trots. Mul on inimese julgus 

ja muretus, kes Põletanud enese järel kõik laewad. Waba, 
waba l Fataalne wabadus, fatalisti muretus! Ja see senti
mentaalne kurbumine hinges, mida hellitan, teda maitsedes 
esteedina...

Joobun oma sammude muretust rütmist. Wilistan lõbu
salt hämarasse. Kahel Pool teed saadawad mind kaskede read 
auwahtidena. Milline triumf! Ja Imbi ootab mind rannal. 
Täna, homme, ülehomme on mu sammel weel üürikesed sihid, 
wiisakad sihid. Pea tallan wöõraid, sihita teid. Ja mul 
tuleb meele luuletus, mis kirjutatud kord ühel muretul Pilgul, 
kahe pimeda Piina wahel:

Kust ma tulen ja kuhu läen?
■ Lained pilluwad wahtu.

Ja kui ma waikides seisma jään.
Ei ole millestki kahju.

Leian Imbi ranna-Pingilt. Ta tõuseb üles ja tuleb mulle 
wastu. Tal on seljas see kitsas põuasinine rüü, milles ta 
istus kord heinamaa rohus kähara männi all. Ta on kui 
Pikem ja sirgem selles kitsas kleidis, ta noored, elastilised foor* 
mid on terafoalt toonitatud. Ta kõnnib mu körfoal, foähe 
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kumargile, näen ta wasekollase kukla sooja nahka, Peente tuha- 
hSbedaste udemetega — nii lähedal kdnnib ta mulle. Kübara 
serw warjab ta otsa ja silmad, näen ainult ta walget Pehmet 
lõuga, kitsa otsejoonse suukesega, mille naeratlujes nukrus ja 
abitus. Mis saan mina sinna Parata!

Kõnniskleme waikides tuttawail teil ja alleil. Widewik 
tiheneb. Mereklaas tuhm, lääs kustunud taga Pilwi. Lõhu
tud pilwesagara wahelt tõuseb järsku ehatäht, suurelt ja täht
salt, et kaduda uude unustusse. Laisk tuul ronib ja roomab 
puie kroonides. Täna ei ole rannas muusikat, täna ei ole 
rannas inimesi. Täna jooksewad kõik teed tühjusse ja unus
tusse.

Eemal Põõsastiku ääres mustendab pink. „Istume," — 
ütleb Imbi, — „olen kõndima laisk." Muidugi, milleks see 
waew, meie wöime wäga hästi ja korrapäraselt istuda. Pilwe- 
sagar loodes on saanud sulama. Esimesed arad tähed wil- 
guwad wölwidel. Tuul tukub lehestikus; kui ta ärkab ja teise 
külje Pöörab, on kuulda sügise ohkeid. On jahe, me istume 
Imbiga koomale. „Kahju, et tulin palituta," — ütleb Imbi. 
Raputan Pead. „Me Pole suhkrust!" Imbi naeratleb finni- 
tawalt. Mis armas, otsekohene, tasane naeratlus. Hansuga 
naerab ta muidugi teisiti. Rüüd on Imbil natuke jahe ja ta 
poeb mulle õige lähedale, muidugi ainult jaheduse Pärast.

Olen ükskõikne, hooletu. Tulgu mis tuleb, mina kätt 
millegi järele ei siruta. Selle kokkusaamise on stseneerinud 
Imbi, tehku ta temast siis mis tahab. Ah, kui mõnus on 
istuda muretu, kohusteta, sidemeteta, sirutada koiwi üle kõnni
tee, selg wastu Pingi tuge, käed Püksi taskus, mis maksab 
maailm? Maailm ei maksa krossi. Ja Imbi ei maksa krossi. 
Ja mina ise olen mees Pool muidu. Niisugune tuju on minul 
see õhtu.

Maata, waata, wöi Imbi tahab olla mulle hea. Imbi 
istub mulle lähedal, lähedal (selle jaheduse Pärast!), la puus 
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rõhutud mu Puusasse, külg küljele, ta põtwel on minu Põlwega 
üks dramaatiline dialoog. Mis sa aga ütled, meist Imbiga 
saaksid wiimaks weel näitekirjanikud! Ma tean, õhtune naine 
on kardetaw, teen wäikesi taganemise liigutusi — strateegilistel 
põhjustel. Kuid waenlane on kannul. Oi, neid tüdrukuid, 
tüdrukuid, kõigile tikuwad nad midagi andma mälestuseks.

Ja siis see kuu, see wana ööwaht! Laialt ja maokalt 
tõuseb ta wasepunane turi wete tagant, tulekahjutades silma
piire. Issand Jumal, sarnast kuud ei ole ma warem näinud! 
Nii suur, kohutaw, ebamäärane, nii uskumata on ta saamine 
ja tõus, et wahime teda Imbiga kui imet. Kiirelt kerkib see 
werine Pall, kõrgeneb, wäheneb, kahwatub. Nüüd ta, kelm, 
kerinud enese noore sagara kuuse latwa, naeratleb meile kui 
punapõsine wallatu jõmpsikas. Imbi wahib seda ilmutist 
suuril silmil. Siis heidab pilgu minu Poole, naeratleb, mu 
seisukorda nähes, ja hüüab: „Taetvas, olen teid tõrjunud 
peaaegu üle pingi otsa! Noh, olen aga mina täna Peale- 
tikkuw!"

Tõepoolest olen nihkunud Pingi wiimasele serwale. Waat- 
len Imbi kuupaistel sädelewaid silmi, kahwatut Palet, kuu
lan ta wallatut naeru. Hm, see naer on Peaaegu kui Han
suga. Sügawa lõikega kukal walendab Pilgu mu waate ees. 
Weetlew, uimastaw aroom walgub mulle ta juustest, riietest. 
Tunnen Imbi kehas kerget wärinat; on see jahedusest wöi 
millest? Kui soe ja truu on see noor Painduw keha mu külje 
wastu! Ja korraga on mul selge: täna läheb see teisiti. 
On öõ. Kuu on tõusnud kõrgele ja hõbetab meid oma re- 
signeeriwa luulega. Kõik ilm on täis hõbedat ja waikust. 
Kauge meri nuriseb kui kass, kes ihaldab silitusi. On tardu
nud kõik, jäänud kuulatama. Ma kuulen enese ja Imbi, sü
dame tukseid. Kõik on wait ja tühi — ainult meie Imbiga 
istume sellel unustatud Planeedil, ainult meie — mina ja 

Imbi.
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Sellel silmapilgul löön käe ümber Imbi piha, mehiselt, 
wastupanemata, wõtivalt. Imbi on Pilgu ehmunud, ta Püüab 
wabaneda, kuid juba on mu teine käsi klambriks saanud. Nüüd 
on ta mu kaenlas, lõpulikult, pääsmata. Tunnen^ oma käte 
all kumeraid, sooje, tuksuwaid rindu — ah, mis uhked, nõt
ked rinnad on sellel tüdrukul! „Mis te teete . . ."— sosis
tab Imbi ja selles, kuidas ta sosistab, kuidas ta end Püüab 
wallandada, märkan ta Poolehoidu sellele, mis teen. Mu 
naer on kuiw, närwiline. Midagi ei tee ma, mis talle enne 
ei ole tehtud! Heldeke, see wäike wallataw kaeneldus — mis 
on see selle kõrwal, mis teeb Hans . . . „Laske mind, te 
teete ju haiget, metsik Poiss!" Haiget — ei, seda ma ei taha. 
Mu käed lõdwenewad, wallanduwad, me istume jälle, külg 
küljega, käed süles, ainult üks neist on enesest mõistetawalt 
ümber Imbi Piha. Mis tore öö! Kui kena ja muretu is
tuda kahekesi, wahtida öösse ja enesesse, tunda sooja ihu lähe

dust läbi riide.
Siis tunnen korraga. Imbil on mulle küsimus, tunnen 

seda la keha hoiust, ta silmadest, ta suust, ta naeratlusest. 
Ja minus tõuseb ärewus. Nüüd selgub, selgub... ja mul 
on hirm selle tulewa ees. Ma tahaks korraga, et oleksin 
kodus ja magaksin woodis. Et oleksin lahkunud sellest linnast. 
Meel Parem: mind ei olekski enam üleüldse. Imbi ütleb:

„Miks te seda tegite?"
Ma waikin.
„Kas sellepärast, et keegi teine minuga, teie arwates, 

teeb ka nii? Et minuga nii tehakse?"
Mu meel on korraga täis kibedust. Kõik wanad Piinad 

lööwad korraga lõkkele. x
• „Milleks nimesid nimetada ... ma tean, mis teiega 

sünnib ja kelle Poolt." .
Imbi silm wilksatab korraks mu poole, wajub ja wilksa- 

tab weel. Siis ütleb ta madalal, Põnewusest wärisewal hää
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lel: „Öelge mulle, on teil see ükskõik, kellega ma olen ja 
mis minuga sünnib?"

„Muidugi ei ole!"
Mu hüüd on kui karjatus. See lause on lennanud kui 

kork Pudeli kaelast. Presst alt. Olen hirmunud ise oma hääle 
kõlast. Ja siis on mul korraga häbi sellest tunnistusest, sel
lest nõrkusest. See on ju armuawaldus! Ja kui nüüd Imbi 
ütleb ... ei, ei, ei, siis jooksen ma ära ja Imbi silmad ei 
näe mind enam kunagi, häbistatut.

Siis tungib raske, lõikaw ohe mu körwa. Imbi on 
kumargile laskunud. Imbi käed Puuriwad üksteist süles, ma 
ei näe temast silmapilgul muud kui selga, mis kõwer mingi 
üle jõu raskuse all. Ah, see ohe, mis tungis mulle üdini. 
Mis on siis sündinud, mis saab nüüd? Mul hakkab hirm 
selle kumera, waikiwa selja ees, selle tüdruku ees, kes korraga 
põörnud mulle selja.

Mu käsi otsib ettewaatlikult Imbi Pihta; see on korraga 
nii Puine, wõöras, kalk. Mu arad lähenemiskatsed jääwad 
kostuseta. See haawab mind, teeb mu araks, umbusklikuks. 
Ah nii, minult prokvotseeriti armuawaldus ja nüüd istun ma 
kui narr selle tüdruku selja taga. Kui tigu Poen tagasi oma 
karpi. Jääb üle ainult Pilge, humoor.

Siis tõstab Imbi pea. Pöörab kogu kehaga mu Poole, 
ta silmad on korraga nii suured ja niisked. „Waadake mulle 
otsa!" Milleks? Tahab see tüdruk nüüd mu silmist lugeda, 
mis juba ütlesin sõnades. Ma ei ole weel wastust saanud 
ja juba nõutakse mu armuawalduse kordamist. Püüan Imbi 
silmad enesele kerge, wallatu naeratusega. „Mitte nii!" — 
hüüab Imbi. Ma naeratan edasi. Pilge ümber suu. „AH, 
ei!" — hüüab Imbi ja tõuseb üles. Järgnen ta eeskujule.

Jääb ainult — koju minna. Kuu on kadunud Pilwisse. 
Teed on Pimedad ja udused. On külm, wäriseme mõlemad. 
Siis hoiame kätest ja teeme kiire jooksu. Sooja saades kõn
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nime edasi. Omandan Paremaga Imbi puiklewa piha. Mis 
Pingil, oli minewik. Jooksmine on erutanud me were woolu. 
Oleme korraga muretud, kerged, wallatud. Mis oli, on nali. 
Ja homme õhtuks nimetame uue kokkusaamise. Seekord teen 
ettepaneku mina.

Siis olen üksi, sammun tuttawat teed kodu Poole, tallan 
neid kiwa, mis Pea jätan maha — ühes Imbiga.

Kodus ütlen enesele: Kõik on lubatud — ainult mitte 
loogiliselt mõelda. Loogika on niisugune õpetus, mis teeb ini
mese nukraks ja õnnetuks.

Las' minna!
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XXVI.

3
ärgmine päew on wihmane. Ma otsin Imbi üles ta kodus. 

Istun nüüd wabamalt ta kõrwal, wõtan juba jul
gelt ta käe, ta Piha, ta istub isegi törkudes mu sülle — 

natukeseks ajaks. Kuid kõik need õrnused ja wäiksed kallis
tused kannawad wallatamise, hullamise, naljaheitmise laadi. 
Mina ei julge, Peale eilaõhtust waikiwat „korwi", anda sel
lele tõsiduse ilmet ja Imbi, näen, ei taha ka kõigesse sellesse 
panna tõtt. Niipea kui end unustan ja sügawama tõsidu
sega silmapilgule andun, muutub Imbi keelawaks, murelikuks 
ja endasse pugeivaks.

Ma mõtlen: mis nõidus see on? Millega seletada neid 
tõrkumist? Ei ole ta harjunud õrnustega? Nii rumal ma 
ei ole, nii naiiw ma ei ole. See, mis mina siin julgen, on 
ainult esimene aste, eelmäng; Hans juba nii wähega ei lepi, 
Hans on siin ammu jõudnud Palju, Palju kaugemale . . . 
Olen ma Imbile wastik? Ma wõiksin oma Pea pandiks 
Panna, et ma wastik ei ole; Imbi sümpaatia on minu wastu 
nii kindel, et igasugune kahtlus on naeruwäärt. Mis jääb 
siis üle? Ainuke loogika: ma ei kesta Hansu kõrwal. Hansu 
pärast keelutakse mulle, Hansule hoitakse kõik ja minule pude- 
newad need juhuslikud koorukesed. Aga millest on siis Imbi 
nii murelik, nukker, miks ta mängib mingit traagilist kuju? 
Milleks kõigest juurelda! On küllalt, et istun Imbi kõrwal, 
et tohin suruda teda enese wastu, et meil mõlemil on nii hecr.
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„Ega see kaua ei kesta/' — ütleb Imbi, püüdes maha 
libiseda mu pölwedelt. Waatab oma puhaste nukrate põua- 
siniste silmadega mu otsa. Jään kuulatama. „Mis ei kesta 
kaua?" Imbi wangutab Pead. „Et minuga olete." Mis 
tahab ta sellega ütelda? „Lahkute Pea, siis on lõpp ja — 
unustud." Ah nii, ah nii. „Arwate? Aga kui see ei ole 
nii?" Imbi suu on trotslik, ta Pilk on korraga Wall, käs- 
kiw. „Muidugi on jee nii. Ei wõigi, tohigi teisiti olla." 
Ütlen: „Halb ja kuri Imbi!" Imbi raputab Pead. „Küll 

me juba näeme, küll me juba näeme." Ma osatan ta sõnu 
järele ja painutan törkuwa kangekaelse tüdruku sügawamalt 
oma kaenlasse. Hoian teda kui last süles. Paremaga Põlwist, 
pahem käsi Pea all. Wäsinult ja raskelt Puhkab tüdruku soe 
keha mu süles, mu kätel, silmad kinni, huuled hellalt awatud. 
Mis see küll on, miks see andumine ja tõrge korraga, et ei 
mõista, kus algab üks ja lõpeb teine? Nii oleme kaua, mee- 
liskleme tihenewas widewikus. Siis surun Imbi tugewamini, 
järsult enese kaenla. „Laske mind!" — kuulen oma kõrwa 
juures kuuma, kõrwetawat sosinat. Mu käed lödwenewad. 
„Laske mind" — häälitseb Imbi kui unes. Ta ei tee wähe- 
matki katset wallanduda mu kätelt, mis teda ei paelusta. 
„Imbi!" — sosistan ja kumardan ta näo üle. „Imbi!" 
Tüdruk ei Wasta. Imbi ei kuule. Imbi ei näe. Imbi huu
led on awatud kutsuwalt ja kaitseta. Kumardan ja langen 
janunewa suuga neile unelewaile, kutsuwaile huultele. Paar 
sekundit on, kui Peatuks aeg, kui sulaks kõik üheks, lahutama
tuks : mina. Imbi, maailm. Siis käib tuksatus tüdruku liik
metes, järsult wabastab ta suu mu huulte klambrist. Ma 
tahan suudlust korrata, kuid saan tugewa meeleheitliku tõuke 
wastu rindu. „Äsja nii anduw, lötw keha on korraga 

wali ja kange kui rauast. Piht Puine ja paindumata.. Imbi 
tõuseb mu sülest ja istub eemale, diiwani äärele.

108



Piinlik waikus lahutab meid mõneks minutiks, lahutab 
külma, kerkiwa wahemüürina. Mu heas sahwatawad mõtted 
ristamisi kui wälgud. Mis see nüüd on? Olen ma astu
nud üle piiri, olen ma haawanud oma ülespidamisega seda 
tüdrukut? Rumalus! Küllalt ettrwaatlik olen ma olnud, 
küllalt taktiline ja tagasihoidlik. Kui kaua olen ma wiiwitanud 
selle suudlusega, et mitte olla labane ja pealetikkuw. Mu ette- 
waatus ja wiiwitus ulatab ammu juba naeruwäarsuseni; seda, 
mis mina praegu julgesin, julges Hans juba esimesel tutwuse 
õhtul. Mis tähendab siis niisugune ülespidamine Imbi poolt? 
Ta ise prowotseerib ja kui ma järele annan, siis alandab, 
häbistab ta mind oma tumma, põhjendamata tõrkega.

Ah,. wõõras, wöõras olen ma siin, wõõras on mulle 
see tüdruk ja wõõras on see tuba. Surun hambad kokku ja 
waikin. Mitte üks sõna ei pea enam tulema üle mu huulte. 
Siis tuleb meele, kuis Imbi kogu aeg wäsis mu süles, mu 
kätel. Kujutledes kõrwalt waatlejana seda pilti, naeran eneses 
sisemise lõbutundega. Ah seda naist, oi seda tüdrukut! See 
naine lubab mind öösel oma tuppa, magab minu süles — 
ja on Pahandatud, kui sellest järeldusi teen ja teda suudlen. 
Kus on siin kübetki loogikat! ?

„Mis te minust nüüd arwate?" — küsib Imbi selge ja 
rahulise häälega. Mul on nii raske kokkusurutud hambaid 
lödwendada: läheb aega, enne kui sõnan: „Näen, olete pa
hane." „Pahane?" Imbi wangutab Pead. „Olete pahane, 
et julgesin teid suudelda." „AH ei!" — hüüab Imbi ja is
tub tihedalt mu kõrwale. Kuulen, kui ta /naerab enesele, waikse, 
elutarga, andeksandwa naeruga. Ja, ja — see on naer mu 
naiiwsuse üle. Tunnen jälle, et olen rumal ja saamatu, et 
mind on kerge hirmutada, araks teha. Ah nii — see on siis 
mäng! Hea küll — mängime edasi. Sõna lausumata haa
ran Imbi kaenlasse, meie öhetawad Palged puudutawad üks
teist, nüüd olen leidnud ta suu, mis nõrga, lootuseta tõrkega 
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wäsib mu kire koorma all. Aga ma suudlen surnut: nii üks
kõikne, rahulik, keetmata on see suu, et jätan ta sealsamas. 
Minu jaoks ei ole seal midagi.

Istume weel kaua, sõnatud, kinnised, kui inimese warjud, 
kes midagi ei saa ja ei looda. Ilm wäljas on selgunud, kuu 
puistab unenäolikku hõbedat üle toa, üle kahe inimese raske
meelsuse, mis ei leia wastastikku sõna.

Ja mul on tundmus, et elule ma ei kõlba, et ei oska 
ma seda ametit, mida kutsutakse armastuseks.
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XXVII.

O
len enesele ülesandeks teinud mitte mõelda. Ütlen ene

sele: Kuule, poiss! Sa ainult ole, aga ära mõtle.
Õndsad on, kes Maimust waesed. Sa ainult wõta, mis 

saad, ja usu, et kui wõtsid, siis ikka midagi said. Ja ole rõõ
mus selle üle. Kui sa aga mõtlema hakkad, siis hüüad ühes 
Salomoniga: kõik on tühi töö ja waimunärimine! Ja ometi 
kirjutas see mees kord ühe ülemlaulu!

Ma Pean harjuma elu nii wõtma, nagu ta on. Olen 
kogu suwe Imbi lahedal wiibinud, olen rikkamaks saanud mitme 
unustamata wiiwu Mõrra. Olen õnnelikum olnud kui kunagi 
enne, olen ka raskemeelsust tunnud. Mälu ja kibedust rohkem kui 
kunagi enne. Nii sügaMalt ei ole elu minusse kunagi Meel kün- 
nud kui see suMi. Sellega tuleb harjuda. Tuleb harjuda, et 
eila ööse tulin mina Imbi juurest ja täna ööse tuleb Hans.

Panen tähele, et ka Hans on hakanud mõtlema ja minu 
peale Miltu Maatama. Ka tema Pea näib oleMat Pulki täis, 
näib kärsitu ja eneses. Mis saan mina sinna parata! Ja 
mis olen ma temalt Mötnud? Ah, need mõned suudlused — 
mis on Hans neist kaotanud? Ma arMan, temal Mast ammu 
juba see aeg möödas, kus Imbi suudlused midagi maksaMad, 
tema juba ammu joonud kangemaid Miinu. Rumal poiss. 
Imbi on sulle truu, Imbi hoiab end Mapralt sinule, need 
raasukesed, mis teie laualt minule langemad, ei tee sind Mae- 
semaks, aga mulle on see kõik...

„Kuidas teie lahkumine edeneb, härra Runo?" — küsib 
Imbi ja silitab hajameelselt mu kätt. „Tänan, Mäga edu- 
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kalt." „Nädalapaewad olete weel siin?" „Umbes küll. Siis 
olete minust lahti." Imbi waikib. „Siis teil fee üleliigne 
inimene kaelast ära." „Kuidas te räägite!" Imbi hääl on 
pehme, osawõtlik. Murelik rinnatoon lõikab sest läbi ja jääb 
mu kõrwu helisema.

„See on ju nii!" — hüüan jonnakalt. „Kogu teie 
ülespidamine tunnistab seda!" „Olgu Peale!" — ütleb Imbi 
wäsinult. „Mis saame sinna Parata!" „Saame? Meie?" 
— ironiseerin kibedalt. „Ei tea, keda teie selle „meie" all mõis
tate? Mina sinna muidugi ei kuulu." Imbi Pilk mõõdab 
mind nukra, hella tõsidusega. „Just teie kuulute sinna, just 
teie ja ei keegi muu." Imbi põuasinised silmad on niisked 
sisemisest liigutusest.

„Olete õhtu waba?" — küsib Imbi. „Tahaksin teiega 
minna hulkuma. Pea olete siit läinud, siis ei saa enam ku
nagi. Tulete?" „Kui fee teie soow on, hea meelega." Imbi 
surub mu kätt. „Ma küsin teie soowi järele." „Mis muud 
soowi wöib minulgi olla!" „Pilgake aga pealegi, teil on 
küllalt põhjusi mind pilgata. Siis tulete?" „Kindlasti."

Jätame jumalaga — nägemiseni!
Lähen. Üks armas õhtu on jälle eel. Üks armas õhtu 

ja mõtlemata. Asju tuleb wõtta, nagu nad on: õndsad on, 
kes waimust waesed. Ja asjad on sedakord nii, et meie 
Imbiga läheme täna õhtu jalutama. Mis tähendus sellel, 
milleks see hea, kuidas wõib seda teada inimene, kes enesest 
on, olude sunnil, harjutanud mõtlemise.

Olen kui tüürita paat merel. Tuuled tõmbawad, lained 
kannawad, paat ainult kõigub ja kiigub.

Kiigu, mu paadike, kiigu wee peal!
Wastutuseta elu, passiiw olemine periwett kantud... ah, 

niigi olla on hea. Kõigel on oma luule, kui sa oled luuletaja.
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XXVIII.

/"F^õik kordub otstarbeta, sihita, ei tea miks. Istume öh- 
L&V tul rannas. Imbil ei ole juttu, minul ei ole sõnu.

Istume käidawal kobal, waatleme möödanewaid jalu
tajaid. Selleks me ju siia tulnud, et wahtida kahekesi teisi 
inimest. -

See otstarbetu, sihitu ei tea miks istumine teeb mu jon
nakaks, Pahuraks. Istun ja waikin, sest ma ei tea, mis mi
nult tahetakse, milleks mind tarwis. See olgu nüüd täiesti 
Imbi määrata, mina ei jega end wõörastesse asjadesse. 
Mind on küllalt prowotseeritud, olen lugemata kordi kerge
usklik olnud, olen käe wälja sirutanud ja häbiga ta tagasi 
tõmbama pidanud. Sellest prowokatsioonist olen nüüd üle 
kaswanud — ma ei tee ühtegi liigutust, saagu Imbi nüüd ise 
sellega walmis, mis ta keetnud.

Mida kauem weeretan neid jonnakaid mõtteid, seda wõö- 
ramaks, kaugemaks jääb mulle Imbi. Mõtlen temast mee
leldi halwasti ja tunnen magusat Piina, et on Põhjust hal- 
wasti mõelda temast. Kuis olen teda jumaldanud, idealisee
rinud, uskunud ja usaldanud. Mis olen saanud wastu te
malt? Äraandmist, ärasalgamist, wahetpidamata, kawakind- 

lalt. Ah nii on need naised, ah nii on siis Imbi! Krossi 
ei ole nad wäärt. Hinge neil ei ole, südant neil ei ole, ai
nult soolikad ja suguorgaanid — nendega nad opereeriwad!
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Milles - seisab minu süü ? Tunnen seda selgemalt kui ei ku
nagi enne. Mu süü seisab selles, et teda armastan, jumal
dan, tema läheduses saan hardaks ja hingelikuks. Mu süü 
seisab selles, et teda esimesel Parajal juhtumisel ei kutsunud 
põõsa taha. Mis kasu on mehest, kui ta naist ei kutsu 
põõsa tahal?

„Kui tõsine ja kuri nägu teil täna," — ütleb mulle 
Imbi ja püüab sunnitult naeratada. „O, wabanhage t Unus
tasin, et heas komöödias naerdakse." Imbi wangutab pead. 
„Miks nii kihwtine!" Ma waikin. Imbi ütleb: „Olete mi
nust tüdinud? Wöib olla, on Parem, kui jätate mu siia Paika 
ja lähete, kus lõbusam ja rõõmsam." Mu süda kihwatab. 
„Misjaoks siis üleüldse tulin, kui peay jälle minema? Kas 
te ei näe, et ma teiega ei oska olla . . . et ma ei tea, mil
leks ma siin olen. Kas te siis aru ei saa ..." Ma ei 
suuda meeleliigutust pärast lauset lõpetada.

„Kõnelge!" — ütleb Imbi ja tvõtab mu käe. Ma ei 
kannata ta Puudutamist, selle äraandliku, wõltsi käe Puuduta
mist. „Teie ei lõpetanud oma lauset." „Kõik lõpeb nii kui nii!"

„Härra Runo, wabandage mind, ärge olge kuri. Mõne 
päewa Pärast lahkute: wöib olla, ei näe me üksteist enam 
kunagi. Waadake, olen nõrk kiusatusele wastu panema, et 
teiega need wiimased tunnid koos olla. On see nii halb?" 
Kõnekäänud, kõnekäänud! „Te teete selle halwaks- kardan, 
mängite minuga halba mängu."

Imbi on enese^ sirgu ajanud. „Milles seisab teie arwa- 
tes see halb mäng?" Ma tean, nüüd peaksin nimetama 
oma kuulsa wõistleja nime. Peaksin seletama, et aus tüdruk 
ei tohi sobida korraga kahe mehega. Kuid sõnad surewad 
mu suhu. Pean ma Imbi ees weel selleni alanduma, et ar
mukadedust ilmutada Hansu puhul! Surun hambad kokku 
ja waikin. Kui Imbi, ise aru ei saa, kui wõimatu ja halb 
ta on, siis saagu ta õndsaks, nagu tahab.
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„Lähme!" — ütlen järsku ja tõusen Püsti. Imbi järg
neb mulle kartliku sõnakuulmisega. „Saadan teid koju." Ei 
tea, milleks me siin liigume, kui ka^s koera ühe kolga otsas.

Üksildased kõnniteed on hämarad. Õhtu on selge ja jahe. 

Sammume tõtuta ja nõuta. Möõdaneme pinkidest, mis kut- 
suwad istuma — kuid meile nad ei ole. Imbi on waikne 
ja nukker. Olen Pahur, jonnakas, kuid ühtlasi tunnen, kui 
kahju on sest tüdrukust. Ja enesest on kahju, sellest õhtust, mis 
raiskasime. Mis ahelad neediwad selle tüdruku, mis wõim 
on sellel mehel, kes teda seob mulle aimamata abinõudega? 
Ma tunnen, praegu on ta minu. Nii, kuis ta mu kõrwal 
kõnnib, on ta minu. Aga kui ta teise kõrwal kõndides nii
sama on tema? Allub ta nii kergesti mitmetele suggestiooni- 
dele? On see tema kui naise saatus, tragöödia? Kes wastab 
mulle need küsimused? Aga kahju on mul temast ja enesest.

Ma jään seisma. Ei, nii ei lähe me täna õhtu mitte 
koju. Muretum, rõõmsam, õnnelikum tahan ma olla. Oma 
kaenlas, käte wahel tahan tunda seda murelikku tüdrukut, teda 
suudelda halatsedes, olla ta wastu õrn ja leplik. Meid ei 
sega Praegu midagi muud kuümu oma jonnakus. Tõmban Imbi 
enesega lähemale Pingile. Ei ole ühtegi wõimu maa Peal ja 
taewas, kes suudaks praegu keelda mulle selle tüdruku keha 
lähedust ja soojust. Mu põsed hõõguwad, mu rinnas pea
wad trots ja õrnus wõitlust elu ja surma Peale. Siis Puh
kab Imbi mu süles, nõrk, osawötuta. Ma saan ta huuled, 
need on külmad, Pehmed ja jõuetud. Imbi teeb nõrga katse 
peita oma nägu. Asjata! Olen ikka, ikka jälle sihil. Suud
len läbematult neid Pehmeid külmi, nupus huuli ja kurbus 
asub mu hinge. Kui sünkmeelsed, nukrad on need suudlemi- 
sed, kui lootuseta ripub see magus koorem mu süles.

„Olen nõrk!" — ütleb Imbi ja naeratab wäsinult. 
„Ütlesin enesele, täna ei luba end suudelda, täna suudan 

wastu Panna. Seal ta nüüd on! Kuri. Poiss! Ah, mis
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Pean tegema..Ma ei mõista. Mis on siis wiga? 
Milleks kõik need mõttetud tõrkumised? Mu hääl on harras 
ja hell. Kõnelen Imbi kui waikse lapsega.

„Kui jälle istun oma kambris ja wallandun riideist, siis 
teen enesele etteheiteid. Küll siis olen jälle kuri enese Peale."

„Mitte kuri olla!" — noomin waikselt ja suudlen hel
lalt La huuli. Imbi naerab tasasel kõlata häälel. „Suu
delge, suudelge! Olen nõrk ja Leie wöimuses. Kuid teiegi ei 
jää puutumata, mis teete. Küll te pärast kahjatsete, küll te 
kahjatsete!" „Ei iialgi!" — ütlen rõõmsalt, tundes enese sei
sukorra peremehena. Imbi wabastab enese mu kaenlast, me 
tõuseme ja sammume edasi. Kõndides hoian teda enese hõl
mas. Nii hea ja rahustaw on tunda selle noore keha nõr
kemist mu käte ahelas.

Siis jeisab ta kodu trepil, wäike, sirge ja õnnelik. Sei
sab mu ees, trepi astmel, ühekörgune minuga. „Waadake 
mulle otsa!" — ütleb Imbi. Mu pilk süweneb Imbi sil
misse, kui kaks magneeti kutsulvad, tõmbalvad nad mind. Siis 
tunnen ta käte ahela oma kaela ümber, kogu raskusega on ta 
enese wisanud mu kaela, tunnen ta huuli janunewat, körbe
wat mu huultel. Weel kord, weel kord. Siis olen jälle waba. 
Nagu tule juga jookseb mu soontes, ma tuigun jalgadel, toe
tan trepi käsipuule. Kui abi otsides pööran ta Poole, Püüan 
ta käe, ta Piha. „Mitte enam!" — ütleb Imbi otsustawalt, 
karmilt. „Mitte iialgi, kas mõistate." Ma kuulen ta häält. 
La sõnu, kuid nende sisusse ma ei tungi. Ah, see kõik on 
körwaline selle suudluse körwal, mis langes mu üle kui lawiin. 
Imbi ütleb: „Head ööd! Minge koju ja magage hästi. 
Mitte millegi üle mõelda. Puurida!" Siis on see nägemus 

trepilt kadunud.
Ma Pühin käeseljaga üle otsa, puudutan huuli, mis 

praegu weel põlewad. Siis torman kodu poole.
Ma olen õnnelik, õnnelik, õnnelik...
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XXIX.

eins Runo päewaraamatus on kirjutatud. . .

„Mu hing on ujutud ainjast mõttest: Imbi armastab 
mind! On hiline öö, ma istun sängi äärel ja Imbi suudlu
sed Põlewad mu huultel. On aeg magama minna, kuid ma 
ei saa. Kuis wöin ma magada, kui on Imbi ja ta armas
tab mind! '

Ma wötan wana testamendi ja loen Salomoni Ülem

laulu. See on wana trükk, wigases keeles, aga need keele- 
ja kirjawead teewad need salmid patriarhaalseks ja naiiwiks. 
Ja ma kirjutan söna-sõnalt, täht-tähelt oma Päewaraamatusse 
järgmised read: .

„Sinna õlled kui rohhoaed, mis lukkus: sa õlled kui 
hulk wilja, mis lukko tagga, üks hallikas, mis kinnipandud 
pitseriga."

„OH sinna rohhoaedade hallikas, ellawa wee kaew! mis 
Libanoni pealt joseb."

„So uled tilkuwad kerjemett 7 mett ja Pima on so kele 
all . . ."

Ah sa hea, armas, wigane, wana Lestamendike!"
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Ei, ma laulan ise ühe laulu. Ma laulan laulu Sula- 
mithist, kes on haige armastusest. . .

„Ulata mulle su huulte purpurist rannik, arm, magusam 
karika wiina.

Mirri ja aloed hoowab su liikmete wanik.
Nimi su tilgub kui mesi mu keelel, haiged tast Siioni 

tütred.
Kuningas wiib mu kambri, seedriste seinade kambri.
Wõlwide hämarus uneleb, teritab ihade wardaid.
Arm on joobnum kui wiin — löhnawad nardid!
Awaneb alkow: ase suudluste sadul.
Kus andusid naised, andusid orjad, andusid Padul, kriit- 

walged andusid neitsid.
Siidi ja sameti waibad nüüd Sulamithi Peitsid paljude 

paigal.
Alkowi hämaras puhkab kuningas tõmmude rindade önaras.
Oo, Ierusalemma tütred: kui Kedari telgid, kui waibad 

Salomoni kojas, öised helgid!
Must ja magus on Sulamith üle kuninga käte waseks 

Põlenud päikesest pronksil ihul: näe, kuninga arm on tallanud 
neitsi wiinamäe — õnnis on allik, woolab mägede läte.

Ulata mulle su huulte purpurist rannik!
Mirri ja aloed hoowab alkowis liikmete wanik..."

Olen mina siis mõni Salomon ja Imbi Sulamith? 
Nägemused, wisioonid!

Kõwer mõõk on tunginud mu südame. Nüüd woolab 
sealt werd, sooja inimese werd.

Saatsin täna õhtu Imbi koju. Mõtlesin minna üles la 
kambri. Siis ütles Imbi: Poole tunni Pärast Pannakse alt 
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uks lukku. Imelik, Imbil on ometi wöti? Ja, wvti on, kuid 
olewat jäänud Hansu kätte. . .

Põrmu olen langenud oma unistuste kõrgemalt tipult!
"Hans on see Salomon, kes kõnnib, Sulamithi hoowi- 

wärawa wõti Laskus! Oöl ja päewal on Sulamithi kamber 
temale lahti.

Ei ole raske ette kujutada, mis tingimistel Imbi wöti 
sattus Hansu kätte. Eila õhtul Pidi Hans Imbi pool olema. 
Ta wiibis, wiibis... kui wiimaks koju läks, oli hiline öö. 

' ' Ja Imbi ei olnud enam riides, oli wäsinud armu tormidest. 
Nii jäi ta, rammestanud, patjadele ja Hans wõttis wõtme, 
et Imbi saatmata wälja Pääseda...

Kui palju ei wõi jutustada üks niisugune hoowiwärawa 
wõti, kui ta wõõrasse taskusse on sattunud!

Ma kirjutan oma Päewaraamatusse Salomoni Ülemlau
lust järgmise küsimuse:

„Meil on pissoke ödde ja nissasid ei õlle Lemmal: mis 
meie peame omma õega Leggema sel päwal, kui Lemmaga 
nalja heidetakse?

On temma kui müür, siis tahhame tuggewa hõbbehone 
temma Peale ehhitada; on temma aga uks, siis tahhame tedda 
kinnitada seedrilaudadega."

Ah, Imbi on uks, mille wõti Hansu taskus. Ja mina 
istun siin oma „seedrilaudadega" ja mul ei ole neid kuhugi 
kinnitada.... ‘ <

Ah, mul on meeleolu, nagu Taawetil Sauli ja Io- 
nathani surma Puhul. Päewaraamat, mu südamesõber, sulle 
usaldan oma leina, peidetud neisse kaugeisse ridadesse, mis 
kõnelewad muust, ah nii muust, kuid mille harras lein on mu 
haawadele kui balsam.
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„Kõrgustel niidetud lamab, Iisrael, su ilu.
Kangelased on langenud!
Ärge kandke sest teadet Gathi, hxtenuti|e Askeloni 

ülbeile tanawaile, et hõiskaks Wilisti neid.
Ärgu kaste aga wihm niisutagu Gilboa kõrgust, mägiste 

kõrguste sigiwust, kus kangelaste kilp wajunud alla maa. 
Ka Sauli nii helepaistene sädelew kilp!
Werd jõi ta nool, Mägilaste liha lakkus Ionathani amb; 
ei wälgatand tühjalt kunagi Sauli mõõk.
Saul ja Jonathan — nii armsad elus, kui kotkad walkjad, kui 
lõukoerad kanged, langesid koos surmaõö sisse.
Iisraeli tütred, leinake Sauli!
Toredal purpuririidel ehtis te ilu, koldseid ehteid teile kandis koju.
Kuis langesid kangelased kesk tapelust!
Kõrgustel rabatud lamab Jonathan!
Nii kahju on sinust, mu wend Jonathan! oli rõõm sind näha. 
Wõrratum kui naise hellus oli mulle su armastus!
Nüüd langesid Mägilased tapeluses, nende mõõgad ja kilbid 

on Põrmus."

Imbi! Kõrgustel rabatud, lamab Heino Runo... Kui 
ma näeksin su huuli mulle sosistaMat: „Nii kahju on sinust, 
mu Mend Heino Runo!"

Uinun, Masinud Mälust, murest, Pijarad silmis. Homme 
on Meel päeM. Weel Palju, Pahu on PäeMi ja keegi ei tea, 
mis nad toomad.

Kirjutasin kirja maale, kus kord suMitasin: sõidan kolme 
PäeMa pärast, öösise rongiga.

Kolm PäeMa Meel näha Jmbit ja kannatada!
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xxx.

5
stun wiimast korda oma elus Imbi kambris...

Imbi on asetunud akna all toolile ja nokitseb tillukest 
näputööd. Istun ta ees teise tooliga ja waatan ta otsa. 

Diiwan seina ääres on tühi, täna ei ole tema Päew.
Waatan Imbi otsa: nii kurwana ja rõhutuna ei ole 

teda näinud. Nõela pidades wärisewad ta sõrmed. Pühib 
käe seljaga otsa. Siis wiskab töö körtvale. „Ei saa, silmade 
ees wirwendab." Olen nõutu.

Imbi Pea laskub wästnult kuklasse. Silman ta tuiksoone 
ärewaid Luksatust pingul kaelal. Wõtan ta käe, see on külm 
ja elutu. Panen käe ta otsale, see hõõgab tuld. On Imbi 
haige? Ei, Imbi ei ole haige. Imbi on ainult kärsitu mil
lestki. Mu käsi otsib ta pihta, mis wäriseb mu sõrmede all. 
Ah seda tuksuwat, lõõmawat ihu, raputatud erkude palawikust. 
Midagi fataalset on minu ja Imbi wahel, see teeb mu nuk
raks ja nõutuks. Surun Imbi Pihta peaaegu wennaliku kaas
tundmusega. Olen unustanud enese, omad Piinad. Mis 
nüüd minust! Kui Imbi oleks jälle rõõmus ja awameelne!

Siis tõstan, ehmunud, silmad: Imbi naerab. Naerab 
tasa, kõlata, kui enesest ära. Mu küsiwat Pilku märgates, lau
sub: „Laske weel naeran täna. Laske weel naeran. Pea 
on lahkumine. Kui läinud olete, ei naera ma hulgal, hulgal 
ajal."
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Mõtlen: imelik, mina lahkun ja Imbi jääb siia? Lah
kun ja ei näe enam kunagi Imbit, on see wöimalik? Et, ei! 
Minu lahkumine wõib ainult ajutine olla. See lahkumine 
loob selguse: kas saame olla üksteiseta wõi ei saa?

„Teate!" — hüüab Imbi ägedalt: „Ma ootan Teie 
lahkumist kui pääsu. Ah, et see kord mööda oleks. Halb 
on see, kurb on see, aga siis on see möödas, siis on see kord 
möödas... kõik!"

Waatan kohkudes Imbi otsa. On see tõde wõi mäng? 
Imbi naeratus on kui unne tardunud. Ta sõnad on kui 
meeleheide, sonimine. Ainult käsi surub, hoiab mu kätt, et 
mitte lahti lasta seda kunagi...

Siis ajab Imbi enese korraga sirgeks. Tunnen, ta on 
ärkwel, ta on kõige kohta jelgusel. Tõukab järsult eemale mu 
käe enese pihalt. Waatlen ta tõsiseid silmi ja ootan.

„Pean teile midagi ütlema. Olen seda wiimse minutini 
edasi lükanud, nii kahju oli seda unistust käristada, mis ku
nagi ei saa tõeks. Olen enesele etteheiteid teinud — aga ei saa
nud, ei raatsinud weel. Ikka lükkasin päewast Päewa, mõtlesin, 
wast on see teile ajawiide, millest loobute enesele tähele Panemata."

Kuulen Imbi häält, ta sõnadest saan waewalt aru. 
Waatlen Imbi Palgeid, mille nukkides Punased, palawikulised 
plekid, ta pöuasiniseid silmi, mis täna nii hallikad, jegased, 
abitud, kuhjani täis hirmu, armu ja walu.

„Enne kui lahkute, härra Runo, Peate mulle midagi lu
bama, kindlasti lubama."

„Kui seda täita suudan, siis hea meelega."
„Suudate, suudate. Peate suutma!"
Rüüd on mul tundmus: tuleb midagi rasket, saatus

likku. Reed tuhanded keerdsölmed, mis mind waewanud päewi 
ja öid, awanewad ühe lause, ühe sõna, wõib olla, ühe Pilgu, 
käeliigutusega. Mu ergud on Pingul kui traadid, keel on kui- 
wanud suulakke.
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„Mis pean teile tõotama?" ,,
Imbi wõtab mu Ш, waatab mulle kaua, pead wangu- 

tawana otsa ja ütleb hellusega, mis mu südant liigutab kui 
mitte kunagi warem:

„Ma ei palu teilt muud kui seda... et kui lahkute ja 
olete asunud uude paika, uute inimeste seltsi, et siis unustate... 
Unustate minu ja ka selle, mis meie wahel olnud."

' Mis lähewad mulle korda need sõnad, mis tulewad üle 

Imbi huulte? Ma kuulen ainult ta hääle helli, armatsewaid 
paitamisi ja naeran lõbusa muretusega.

„Teid unustada ja seda, mis meie wahel olnud? Ei, 
seda ei tee ma kunagi!"

„Peate unustama!" — ütleb Imbi tõsise, wärisewa 
häälega. „Teist teed ei ole." Karmus ja tõsidus, millega 
need sõnad ö^dud, tungiwad mu hinge kui jahe teras.

„Ma ei saa ju!"

Ma langen kokku, ma murdun kui pilliroog. Kui abi 
otsides Peidan ahastuses ja meeleheites oma Pea Imbi rinnale. 
NU otsiwad wist wäikesed lapsed kaitset emalt, kui neile kurja 
ja halba tehakse, otsiwad abi sellelt wiimselt Paigalt, mis neil 
weel elus üle jäänud.

Emaliku õrnuse ja hoolega wõtab Imbi mu Pea oma 
kaenlasse, hoiab teda nii, et ma ei näe ta nägu. Mu silmad 
on täis Pisarate walusat nestet. Imbi rind tõuseb ja wajub, 
ma kuulen ta südame sooje tukseid oma kuulme wastu. Ja 
tunnen, et olen kaotanud. Kaastundmus, tahtmine mulle mitte 
haiget teha hoiab mu Pead oma kaenlas, kuid mitte see tüd
ruk, keda ma ei suuda unustada. Ja siis tuleb tarretus mu 
Peale, raske haiguse ükskõiksus, nõrkus närtsitab mu. Mu 
silmad käiwad toas ringi, selgelt näen ja tunnen seinu, mööb
lit, Pilte seintel, üksikut, mahajäetud diiwani nurgas, näen ja 
tunnen kõiki üksikult, kuid olen unustanud sidemed kõigi wahel.
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Unustan isegi selle, mis Praegu kõneldud, ja waikin, ükskõikne, 
huwitust tundmata ei millegi wastu.

Nii istume ses Poosis kaua, ei tea kui kaua. Ma teen 
isegi katse Pead Pöõrda, et näha Imbi nagu, kuid Imbi ei 
wõi näidata oma nägu: seal sünnib midagi, mis ei kõlba näi
data : Imbi nutab. Maitselt, kõlatult, hingetult: ainult Pisa
rad niisutawad silmi ja need Pisarad on nii kasinad ja põua- 
sed, et ei weere paletelegi. Siis kuulen Imbi häält: „Mis 
on?" Tal on korraga hirm mu waikimisest, mu tardumisest.

Tunnen, see positsioon, see waikimine muutub lähemal het- 
kul weidraks. Kuid tean: nii suudan kanda hoopi, pea Imbi 
rinnal. Kui lahkun sest toest, sest wiimsest toest, ei suuda 
enam kanda koormat. Koguda ennast, aega wõita! Ma 
sõnan: „Pean ma tõesti unustama?"

„Ja, see on parem." *
„Parem? Teile wõi minule?"
„Meile mõlemile on j ee parem."
Mõlemile? Tähendab, siis ka Imbile: mina olen talle 

üleliigne, mina pean jäljeta kaduma. Katsun eneses wiimse 
jõuga kaswatada haawatud oleku trotsi, et toetuspunkti leida 
tasakaaluks, enese sirguajamiseks.

„Kui see teile parem on... siis ei jää muud üle." 
„Ka teile!" — ütleb Imbi ja silitab hellalt mu pead. 
Ma jään waikseks ja hakkan mõtlema: milles see pare

mus seisab? Kuid mu ajud ei tööta. Asjata waew. Täna 

on mu pea tühi kui sari. *•
Imbi wõtab tugewalt mu pea kaenlasse. „Ma ütlen 

teile kõik!" Arusaamata hirm waldab minu. Ma ei anpa 
enesele selgust, mis nüüd tuleb, tulla wõiks, kuid see peab 
midagi hirmsat olema, midagi niisugust, mis wõtab wiimse 
lootusekübeme. Mul on felgt, et olen kaotanud, et minul 
midagi ei ole siin enam tegu. Kuid ma Larwitan enesepetet. 
Olen liig nõrk, et kuulda seda Imbi enese suust. Ma ei 
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julgeks pärast seda Imbi silmi waadata, ma ei julgeks enam 
ühelegi inimesele otsa waadata häbi Pärast. Maa alla Peaksin 
wajuma, olemataks saama — neil tingimistel oleksin walmis 
kuulama Imbi sõna.

„Ei, seda mitte ,
,/Kui teie ei taha..." Imbi wabastab mu pea. Mul 

on ainuke soow: ära siit I Ära sellest alandawast, tõugatu 
seisukorrast, ära sest linnast, kõigest!

Tõusen Püsti ja astun Imbile otsa waatamata,akna alla. 
Kuulen, kui Imbi solistab weega köögis: peseb silmi. Mu pilk 
on mõttetu, eksib kitsas, räpases hoowis. Nüüd ei ole mul 
midagi muud teha, kui — naeratada Halwa mängu juure. 
Nagu ei oleks midagi sündinud. Imbi Peab nägema, et ma 
enese üle walitsen. Sellesse kambri ei astu mu jalg enam kun agi

Jätan jumalaga, annan Imbile käe. Wargsi, pilgu tun
nistan ta nägu. Ta Palged on kahwatud, ta Põuasinised sil
mad kui Pleekinud, esimest kord Panen tähele, et Imbil on 
kitsas, madal ots. Kui wõõras ja tundmatu on see nägu 
korraga: nii wäsinud on mu tähelepanu, nii ükskõikne on kor
raga mu süda. See mulje on silmapilgul kergitaw. Kuid 
ma tean: see on surma rahu, tardumus, mis suretanud kõik 
mu meeled. Aga. kui nad jälle ärkawad omast letargiast... 
Kergitan uksel kübarat. Lahkun kui inimene, kes wiitnud 
mõned tunnid ja kellel nüüd rutt asjatalituste Pärast.

Teel kodu poole kohtan Hansu. Ta kohkub ja küsib: 
„Mis nägu sul Peas on, inimene! Oled sa haige7" 
„Ei midagi, pea walutab wähe."
„Lähen Imbi Poole/' ütleb Hans ja naeratab Palju- 

tähendawalt.
Ma torman edasi. Nüüd alles märkan, mis minuga sün

dinud. Torman tänawalt tänawale, wastutulijaid nägemata, 
jõuan linnast wälja, jooksen üle lagendiku metsa Poole, künni 
wiimse jõukübeme kaotades langen metsa serwal kraawi kaldale...
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stun männiku serwal wana samblahabemese puutüwe toe
tuna, pölwed lõuani tõstetud, käed wahelite. Mu ees 
awab lage, liiwawöõdine rannatasandik kauged silmapii

rid. Mere maasse tungiiv keel sädeleb õhtuse Päikese purpu
ris. Eemal, kaugel kerkiwad linna tornid. Kui wõõras, ots
tarbetu, ebatõelik on see majade rägastik. Tundub imelikuna, 
et olen seal elanud, haspeldanud, armastanud, wihanud ja 
kannatanud. Eila, üleeila, isegi täna weel.

Istun männiku serwal wana samblahabemese Puutüwe 
toetuna ja tunnen: nüüd ei taha ma sinna tagasi, nüüd on 
wõimata weel elada selles linnas, nende inimestega. Wöib 
olla, ei taha ma üleüldse enam elada? Seda ei tea ma weel 
kindlasti, selle üle peab järele mõtlema, selle üle on aega 
mõelda järele. Ainuke on kindel: ma pean siit ära. Ma 
pean siit ära, muidu sünnib midagi halba, kohutawat. Mil
les see kohutaw seisab, ka seda ma Praegu ei tea,- aga kohu

' taw see oleks, selle eest tuleb hoida.
Mis ma siis olen? Üle parda heidetud inimene. Mul 

oli oma usk elusse, omad Püüded ja waated, minus eneses 
oli midagi, mille peale toetada, mis määras mu tegewuse, 
moraali, tõekspidamised. Nüüd on see kõik segi läinud, alus, 
mille Peale ehitasin, millele rajasin tulewiku, on langenud sü- 
gawusse. Kõigest ei ole püsima jäänud midagi ja ma ise ei 
ole ka midagi. Kui elada tahan, elama Pean, tuleb jälle 
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otsast peale hakata. Pean leidma uue iseenese, uue moraali, 
uue ilmawaate, uued wäärtused ja tõed. See wana inimene, 
kelle kaswatanud, kellest olnud iseteadew, ei kõlba enam, ta 
on lõpulikult pankrott. Kõik paleused olid waled, kõik usud 
olid wõltsid, kõik wäärtused, mis pidasin selleks, ei kaalunud 
krossi. Inimene, kelle matan eneses, oli wäljasurew tõug, 
mis eluwöitluses ei kesta, mis ei kõlba tulewiku tüübiks. 
Imbi sai mu olemasolu-õiguse kriteeriumiks. Imbile tahtsin 
ma olla, nagu ma olen. Aga ma ei kõlwanud, nagu ma olen; 
mul on pea kolmkümmend turjal ja weel ei ole ma ühelegi 
naisele kõlwanud, nagu ma olen. Pankrott, lõpulik pankrott!

Püüan selgusele jõuda, mis minust nüüd saab. Lähen 
siit tundmata, paika, wõöraste inimeste seltskonda. On sellega 
kõik öeldud? Palju see ei aita, haawad jääwad hinge, selle 
kibeduse ja mõruduse wõtan enesega kaasa, teda jätkub mulle 
mitmeks ajaks, wõib olla jäädawalt. Kuid kaugel, eemal on 
siiski pääsmine, on kergem elada, end uuesti leida. Seal 
kaugel wäljas ei piina mind need igapäewased nägemused, 
need Pildid, mis rööwiwad rahu, sööwad erkusid. Siin sün
nib muidugi seesama, siin ei muutu midagi, selle teadmise 
Pean Paratamata wõtma enesega kaasa. Aga kui siin kordub 
kõik tuttawcil wiisil, ei sünni see enam mu nina all, ei tar- 
witse ma tõugatuna ja ülearusena Pealt waadata nende teisiti 
konstrueeritud „tulewikutüüpide" triumfe. Ma ei ole enam 
sunnitud pealt waatama Hansu kiitlewaid wõidukäike, mulle 
ei Puutu enam silma Imbi nägu ta wõltsi armsusega minule. 
Need wisioonid kaowad siis ajas ja ruumis; lui jõudu jätkub, 
teen neist minewiku: pahurate meeleolude iroonilise mahajätu.

Weel on ees homne päew: raskeim, wiletsaim, häbista- 
waim Päew mu elus. Ta kulub wiimasteks käikudeks, wii- 
masteks korraldusteks, wiimseks jumalaga-jätuks. Pean tegema 
inimestele, keda kohtan, lahke, sõbraliku näo. Pean tänumee
les wastu wõtma kõik lahkumise kahjatsused, komplimendid. 
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önnesoowid, käepigistused. Mis wäärtus on neil wiisakail soo- 
widel, kui õnn on lõhkenud seebimullina! Suur lahing, kindral- 
lahing mu elus on löödüd, kõik, mis minus paremat sa kau
nimat, saatsin ma frondile, nüüd Põgenen siit, purustud wäe- 
juhatajana, koristan segi löödud wäeriismed — mulle hüütakse 
„õnn kaasa V' ja surutakse katt! ? Ah, kui mul ometi weel nii
palju jõudu ja enesetunnet jätkuks külma rahuga kanda kõigi nende 
kometite wiimseid, traagilise weidruseni ulatawaid kroonimist...

Aga mu kannatuste karikas ei ole weel sellega täis. Weel 
on lõpueksam: minu auks korraldatakse kitsama ringi Poolt, 
milles liikunud, lahkumise-piduõhtu. Head sõbrad ja truud 
naabrid tulewad weel wiimast korda kokku, et austada mind 
omade lahkete nägude ja sõbraliste sõnadega. Minu auks süüakse 
ja juuakse, minu auks Peetakse lauakõnesid ja lastakse mind weel 
elada! Mis head, armsad inimesed, nemad, lasewad mind weel 
elada! Ja mina tõusen Püsti ja wastan neile kõnedele, wärise- 
wal, liigutatud häälel. Teawad mu head sõbrad ja truud naab
rid, miks wäriseb mu hääl ja murdub sisemisest liigutusest, miks 
mu silmas on Pisarad ja kui hirmsat jõupingutust see mulle mak
sab, et mitte tolku langeda, mitte langeda hüsteerilisse naeru...

Ka Hans ja Imbi tulewad sellele Pidule. Tulewad 
kumbki omaette ja isepäinis, nagu oleksid nad teine teiselt pla
needilt, nagu näeksid nad üksteist esimest korda sellel Pidul ja 
ei ole neil tegu teineteisega. Ah, nii tuttawad on need arm
sad manööwrid armsas seltskonnas, need diplomaatilised wõt- 
Led, mis peawad puru silma raputama Euroopale. Imbi on, 
nagu ikka, minu läheduses,. Imbi tarwitab juhust, mulle weel 
wiimast korda hea ja armas olla, waatab mulle nukralt ja 
heldiwalt omade puhtate süütute põuasiniste silmadega, nae- 
ratleb neid hästi leitud neitstnaeratlusi ja soowib mulle õnne 
ja kõike head teele. Ja mina... mis jääb minulgi muud 
üle, kui wastu wötta neid Pillatud andeid, neid silmi, neid 
naeratlusi ja wastu naeratada taewa inglina, kel jumala rahu
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südames. Wõib enesele weel Patendimat komöödiat kujutleda, 
kui need stseenid ja inimesemaskid sellel Heino Runo auks 
toimepandawal õhtul, kõik need Pilgud, naeratlused ja sõnad, 
milledes ei ole kübetki tõtt. Kui ma selle tragikomöödia suu
dan hea näitlejana kaasa mängida, siis wõin enesega rahul 
olla. Siis olen wäga palju suutnud, wõib olla, ei lähe ma 
siis elus weel kaduma, Waid minust saab inimsoo tulewiku- 
tüüp, olen nõutud tüüp nii mõnelegi naisele, keda weel ei 
tunne...

Loojene, rahulik päike, kes sa erapooletult ja klassiwahe- 
deta paistad rikaste ja waeste, õnnelikkude ja wiletsate peale, 
kes sa ühesuguse soojusega walgustad inimese nägu ja ta 
maski. Tihene, pimedik, ja rusu fünfe teid, et Pääseksin näge
mata sellesse linna, kus mul on küll korter, kuid mitte kodu...

On sügaw öö, kui warjuna hiilin linna. Mu ots Põ
leb, kui kannaks ta häbimärki.

Mis olen kurja teinud, et hiilin kui waras läbi öö koju, 
et häbenen walgust, häbenen inimestele silma waadata?

Ma kardan: inimesed wöiksid mu silmist lugeda, et Imbi 
on mu enesest tõuganud. Ma häbenen seda enese, weel roh
kem aga Imbi Pärast.

Selle öö ma ei maga. Selle öö kulutan kasulikuks, tar- 
wilikuks harjutamiseks. Selle öö jooksul Pean õppima walit- 
sema oma nägu, omi naiiwe silmi, et nad ei tõlgitseks sellest, 
mis minu hinges sünnib. _

Homsest Päewast käin ka mina, kui kõik teised tulewiku- 
inimesed, see wana rumal ja ajast läinud inimese-nägu Pei
detud wiisaka seltskondliku maski alla.

Kui tore on irwitada nägemata selle maski all: enesele, 
seltskonnale ja — Imbile.

Mi lii Mqllika'S, Imbi. 129
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limaks ometi on kõik päewsed toimetused selja taga, 
mu liikuw warandus on pakitud ja reifiwalmis, ma 
ise olen ka korras. Olen korras ja wiibin õhtul, 

mis toime Pandud minu kui lahkuja auks.
Kõnnime Imbiga saalis ja Puhume kerget seltskondlikku 

juttu. Imbi mask on armas ja hell, ta Põuasinised silmad 
sädelelvad noorelt ja kärmelt, ta kitsas, otsejoones suu nae

ratab naeratlusi, mida tunnen ammu Peast, ta rinnatoonis, 
nagu ikka, natuke murelikku, helisewat hõbedat. Ka minu 
maskil ei ole wiga. Ta on kõigiti korrekt. Puhas, läbiwiidud 
ja läbipaistmata. Kui mõnus ja kerge on olla ja kõndida 
niisuguse maskiga! Mul on juttu rohkem kui harilikult, 
naeran palju ja suure häälega, mu liigutused on wabad ja 
muretud. Mis on stis olnud? Mitte midagi. Olen lahkuja. 
Juba täna öösel sõidan ära, istun rongile — ja kogu ko
metil on lõpp.

Imbi ütleb:
„Teie pole weel sugugi öelnud, kuhu sõidate. On see 

saladus?" „Saladus? Mitte sugugi, miks Peab see saladus 
olema, kuhu sõidab inimene?/ Sõidan lihtsalt ära, see on 
Peaasi. Kuhu — ei ole tähtis. Mulle see täiesti ükskõik. 
Kui raudteejaamas piletikassa ette astun, eks siis selgu. 
Nimetan esimese jaama, mis meele tuleb."

Imbi toetab mu käsiwarrele, kirglikult:
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„Ah, md tahaksin ka nii svita, teadmata kuhu!"
„Teil ei ole seda tarwis."
„Mis teate teie minu tarwidustesi!"
„Teil siin kõik, mis ihu ja hing nõuab."
„Jätke!" —hüüab Imbi ja laseb mu käsiwarre. „Teie 

ei tohi nii kõnelda."
„Arwan teadwat seda." -
„Meie ei tea teisest inimesest midagi."
Imbi wõtab uuesti mu käsiwarre.
,,Nii on parem, eks? Oleme ju waremgi nõnda kõn

dinud, ega te pahanda?"
„OH ei, mitte sugugi! Me ju waremgi nii kõndinud." 
Imbi waatab mulle tõsiselt otsa.
„Ma ütlen teile: ka mina sõidaksin siit, ja, sõidaksin!" 
„Wabad inimesed sõidawad, teie mitte!"
Lühikese waikuse järele ütleb Imbi, häälega, mis mind 

liigutab südame põhjani:
„Teil on õigus. Wabad inimesed sõidawad, mina ei 

sõida enam, minu sõidud on sõidetud. Sest ... sest .. ."
„Ma kuulan."
„Sest minul ei ole enam walida. Mõistate nüüd!"
Miks ei Peaks ma mõistma. See tüdruk, kelle käsiwars 

mu külge puudutab, kes waatab mulle oma süütute põuasiniste 
silmega, naeratleb mulle omi neitsilikku naeratlusi, on lihaga 
seotud teise mehe külge. See on ju ainuke tõsine, reaalne side 
mehe ja naise wahel . . . walida siis küll enam ei ole. Kuid 
mis läheb see kõik korda inimesele, kes kaotanud oma jumala 
näo järele loodud profiili ja kõnnib weel jumalikuma maskiga!

Hans läheb meist heatahtliku naeratlusega mööda, pat
sutab mulle sõbralikult õlale: tema asi on ju kindel.

„Waat' mis kena Paar, kohe eemalt paistab silma!"
Imbi naerab waljult ja surub mu käsiwarre oma kumera 

rinna wastu. Ma hüüan:
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„Paar mis paar! Kohe nagu jumalast kokku pandud " 
Imbi ütleb:
„Teil on täna suurepärane tuju!"
„Oo, ja — wäga suurepärane. Tahan ju midagi 

kaasa wõtta sest imelikust pesast." •
„Nüüd pilkate!"
„Mitte sugugi, kõik on sula tõsi."
Siis istume pidulauas, mina Imbi paremal, Hans 

pahemal käel. Imbi kõneleb ainult minuga, Hansu ei pane 
ta tähele, see naljatab ta kõrwal istuwa neiu Saraliga. Tore asi, 
niisugune lahkumine. Inimene on korraga päewakangelane, 
maailma keskpunkt. Kõik waatawad mu otsa — wiimast 
korda! ja isegi Imöi istub mu kõrwal ja andub mulle 99 

Protsenti. Mis sest, et homme on ta Hansu Päralt kõige 
sajaga. Inimene, taba momenti!

Auwäärt wana tegelane tõuseb üle laua Püsti. Tõuseb 
Püsti ja kõlistab klaasi. Silmapilgul walitseb waikus. See 
on esimene kõne Heino Runole. Mind lastakse elada ja 
lauldakse mulle. Siis tulewad nooremad tegelased, kõnelewad, 
lasewad Heino Runot elada ja laulawad temale. Need on 
lühikesed, tawalikud lauakõned, üksteise sarnased kui wask- 
wiiesed. Nad kölbawad igale lahkujale ja kõlbawad ka 
Heino Runole, kes on järjekorraline lahkuja. Ja, Heino 
Runo on olnud wäsimata, südi, agar seltskonnategelane, kes 
on olnud seltskonna hing ja tugi. Ta on wõitnud kõikide 
armastuse ja lugupidamise, kõikide südamed tuksuwad talle, 
kõik kahjatsewad, et nad kaotawad sõbra ja seltsimehe. Malus 
on lahkuda inimesest, kellega kokku kaswanud, kuid mälestus 
kooselatud päewist jääb kustumata.

Südamlikult surutakse mu kätt, kooris kõlawad hüüded: 
õnn kaasa! Heino Runot lastakse elada. Miks ei Peaks 
siis elama see Heino Runo, kui seda nii Paljude soowil 
lastakse!?
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Siis tõuseb üles inimene, kes irwitab kõigile näkku 
oma korraliku läbipaistmata maskr alt, inimene, kellest kõik 
lugu peawad, keda kõik armastawad, kellele tuksuwad kõikide 
südamed ja kes selle armastuse, lugupidamise ja südamete 
tuksumise pärast sunnitud on põgenema neilt headelt, armsatelt 
inimestelt. See inimene tänab kõige eest — tväriselval sü- 
gawal häälel, mis kõiki liigutab. Sellel inimesel on olnud 
oma paleused. Püüded, ta on annud, mis tal olnud — kui 
Palju sellel tagajärgi, eks seda kaalugu teised. Ka see inimene 
ei unusta Päewi, mis stin elatud, ta wiib kaasa omad mäles
tused. Ta tänab kõigi soojade sõnade eest, mis langenud 1 
tema aadressil: kui ta osaltki wäärt oleks seda armastust, 
mis temale, lahkujale osaks saanud.

Istudes märkan Pisaraid Imbi silmis.
„Kõnelesin ma nii liigutaivalt?"
„Te kõnelesite hästi ja südamest," — ütleb Imbi ja waikib.
„Wöi isegi südamest!" Mulle teeb see nalja, et isegi 

Imbi ei aimanud mu kõne walusat Pilget.
Imbi niisked silmad waatawad mulle tõsiselt otsa. Ta 

katsub naeratada, kuid suu köwerdub imelikult, abitult.
„Härra Runo!"

„W
„Olete minu peale küll Pahane?"
„Mis teie meele tuleb!"
„Teil on jelleks kõik Põhjused. Tean wäga hästi, kui 

halb olen teile."
„Tühi jutt! Olete kõige parem ja armsam tüdruk, keda 

iial tunnud."
Imbi waatab paluwalt mu otsa.
„Halastage ja ärge Pilgake! Kas suudate seda, mis 

teile teinud, mulle kunagi andeks anda?"
„Mul ei ole midagi andeks anda. Tänan kõige sõpruse 

ja lahkuse eest, mis teil minule jätkunud."
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Imbi waikib. Ta wöitleb sisemise liigutusega, otsib 
tasakaalu.

„Kirjutate mulle wahesi . . . tohin seda loota?" 
„Tingimata. Miks ei Peaks ma teile kirjutama?" 
„Tänan." V

Imbi wötab mu käe ja surub seda südamliku hellusega. 
See käsi on kuum ja wäriseb kui hirmunud, taganetud lind 
mu Pihus:

Orkester tdstab häält. Algab tants.
Juba keerlewad harwad Paarid. Hans läheb ja wötab 

neiu Sarali. Waatan enese ümber: kõik neiud on juba 
tantsima wiidud. Üle jäänud ainult Imbi, kes seisab külg 

külje wastas mu kõrwal. Kui sõbralik ollakse mu wastu 
täna. Alati, alati on mulle üle jäänud neiu Saral, kuid 
täna kannab seda koormat Hans waewarikka näoga ja minule 
on armulikult jäetud Imbi.

Kumardan ja wiin Imbi tantsima. Keeriskleme kui 
unenäos, ligistikku, käte ümbritsetud. Ah, kui see uni kunagi 
ei lõpeks! Aga see on narrus. Tunni aja Pärasi on 
kõigel lõpp.

Mis mäletan weel selle õhtu tagatipust? Tean, et tant
sisin Imbiga, et meie ei lahkunud teineteisest kogu aja. Mida 
rohkem lähenes lõpp, seda murelikum, anduwam oli Imbi, 
seda nukramad, hellemad ta Pilgud, ta hääl. Wiimaks wai- 
kisime, lahkumiselootusetuses. Wiimast kord, löpuwalsis 
keereldes Imbiga, tundsin, kuis minuski wastu Panemata 
kaswab jumalagajätu härdus. Ah, et see tüdruk enese oli 
ära mänginud, ära mänginud kõige kergemeelsemal kujul! 
Ei ole enam walida, ei ole walida! Sügaw kaastundmus 
hurmab mu hinge, ma tunnen, kuis mask mu näol käriseb, 
kuis wõltsita torm tõuseb mu rinnas kui lawiin. Weel 
mõned Pilgud ja ma ei talitse end, teen rumaluse. Ära siit, 

ära siit!
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Siis oleme wäljas — mina. Imbi ja Hans. Hans 
pakub mulle käe. Küsin:

„Kas me Imbil ei saada?"
Hans on waga heasoowlik, Hans on wäga ligimese- 

armastaja. Ta olewat unine ja igatsewat koju. Kas ma 
ei saadaks Imbil üksi?

Tunnen, et ma ei kesta Jmbit üksi saates. Sammuda 
Imbiga kahekesi läbi magawa linna, ühine must mure kuklas — 
nii Palju ei ole minul enam jõudu. Haaran Hansu käsi- 
warre ja kisun ta kaasa. Kolmekesi on see fein täna kanda 

kergem! Hans annab törkudes järele. Sammume kolmekesi 
kesk uulitsat kurblik liikuw kolmnurk selles halenaljakas 
maailmas . . . 

* 
* *

Tund hiljem olen raudtee-jaamas. Ei tea isegi, kuis 
sain siia, mis tegin wahepeal, kuis lahkusin Imbist ja Hansust. 
Saan pileti, asun waguni trepile ja ootan kärsitult märgu- 
wilet. Mul on millestki lootus, et nii Pea kui rong liikuma 
hakkab, langeb kogu see koorem mu õlgadelt, mida olen neil 
päewil kannud üleloomuliku jõu ja wiimseni ulatawa enese- 
kulutamisega.

Rong liigub.
Seisan sirge kepina waguni trepil ja näen,, kuis weniwad 

mu waate eest mööda hooned, postid, tänawad. Ma ei 
mõtle midagi, ma ei tunne midagi, ma kui joobun rongi 
ikka paisuwast kiirusest. Alles fui linn kaugele taha jäänud 
ja tühjad pimedad Põllud, unised sünged metsad mind saatma 
jäänud, tungib järsku nüri waluhoog südameni. Surun 
hambad risti, et mitte karjatada, et mitte metsikut karjatust 
saata üle tühja ääretu nõmme.

Minu asemel hulub weduri wile, õudne ja lõhestaw.
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XXXIII.
^)len lõpule jõudnud oma noorpõllve romaaniga.

Aastate, aastate taga elasin ta, nüüd olen ta üles 
tähendanud mälestuste ja mu Päewaraamatu katkete abil. 
Nüüd on sest saanud natuke literatuuri . . .

Ja, nii oli see tookord. Nii olin tunnud, mõelnud, 
armastanud ja wihanud. Olin kogemusteta idealist, mingi 
Hamlet taskukaustas.

Praegu wöin ironiseerida nii mõnegi tolleaegse naiiwsuse 
üle. Nüüd tean: inimesed ei ole däämonid, ei inglid. On 
ainult inimesed, igaüks oma kire, oma iseloomu köidikutes.

Äärmused on mulle jäänud wõõraks ja kaugeks. 
Nõnda armastada, nõnda wihata ei suuda ma enam. Ei 
suuda enam olla küllalt õnnelik ja küllalt õnnetu. Puudub 
suur usk, selle tagajärjel ei ole ka enam suuri pettumusi. 
Elu on mind õpetanud, elu on mu sündsustanud enesele.

Kuid siiski on hea, et inimesel olid kord need tormi ja tungi 
päewad: nii troostiw on selle olnud minewiku mälestustes Puhata.

Kohustun lõpuks siia lisama weel mõned leheküljed 
Heino Runo Päemaraamatust, kirjutatud kui sissejuhatuseks 
käesolewale teosele. Need leheküljed oleksid wäga hästi kõl- 
wanud ka romaani esimeseks peatükiks. Proloogiks. Kuid nii 
on Parem, kui paigutan nad lõppu. Nüüd on teile Heino Runo 
juba tuttaw isik ja teil on rohkem meeleolu ja huwi autori 
wastu sellel silmapilgul, kui ta oma teose kirjutamisele asub, 
mille te nüüdsama läbi lugenud.
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XXXIV.

ITT eino Runo päewaraamat jutustab:
7K1 „Elamused ja meeleolud, mille restgneeriwaks järelkajaks 

tahawad olla need read, seisawad mulle toed praegu 
nii lähedal, kannatoad sedatoörd intiimi ilmet, et imelik ja toöõ- 
rastato näib, kui sellest nüüd peaks kasivama mingi kirjan- 
dusline teos, toastato kunstilistele nõuetele. Nii kaugel olen 
sellest sünnitada tatoalikku, kaalutud, läbimõeldud ja erapooletut 
„literatuuri". Üles märkides neid inimlikku dokumente, olen 

toaetoalt kunagi olnud nii ükskõikne toormi toastu. Mu sulge 
ei juhi ka sugugi sooto teatada neid elamusi hulkadele, isegi 
üksikule sõbrale mitte. Kirjutan esimeses joones enesele, iseenese 
meeleheaks ja nukrustamiseks. Katsun aja kauguses kahtoa- 
tatoaid mälestusi, katkelisi ülestähendusi kokku toõtta, kinnitada 
jäädatoalt ja seotult sönasidemeisse, mõttekuuesse, meeltep iltidesse. 
Püüan kõigele anda kindlama kompositsiooni, mis senni kannud 
omas hinges mälestuste sidumata, korraldamata saarestikuna.

Üles märkides neid mälestusi kutsuksin oma kotta tagasi, 

kui läinud Päetoade read, kõik nende rõõmud ja nukrused: 
tahan kui toitmast korda kõike seda toeel üle elada, arusaamise, 
lepitamise kurb iroonia huultel. Ajalik distants neile sünd
mustele toõimaldab mulle filosoofilise rahu, et maitseda neid 
inimlikka kannatusi, mis kord toeristasid ja mürgitasid, rõõmsa 
enesepiinaga. Sest suuremat, sügatoamat ja kaunimat kui 
need kannatused, see Kolgata, ei ole elu mulle annud.
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Oma ülesmärkimisle ajaks olen walinud sügise. Olen seda 
teinud meelega, teadlikult. Suwe suured Pidutsemised wai- 
buwad, loodus närtsib, lehestik kolletab, wariseb — joobun 
langewate lehtede nukrast muusikast. Kewad on kui kauge 
unenägu, aimused talwe tulewaist tardumisist suigutawad 
meeli. Olen kui ise saanud sügiseks elatud Päewade langenud 
lehtede waadeldes. Mu elamused on sügisesed, mu meeleolud 
on september. Mäletan nooruse õiermaad, hallast näpistatud. 
Mu kewadeöitest ei saanud wilja.

Sügisel, kus teised saaki toristawad, ei ole minul lõigata, 
ei noppida.- Mu wäljad on tühjad ja Paljad, lahti põhja
tuulte kadrillidele. Aga siiski — kibedust ei ole mu hinges, 
olen leppinud sellega. Olen Peaaegu uhke omast wae- 
susest, et elan ja olen kui need, kes lõikawad ja toristawad. 
Mu tühjad wäljad ja Pöudsed Põllud ei hirmuta mind ja 
ma ei häbene neid mitte. Mis sest salata, ma ei olnud 
selle elu õige kodanik, elu oli teistsugune kui ma seda wõisin. 
Kujutlesin enesele elu teisiti, elasin neis petlikes kujutlusis 
elust, sellest tuli see suur kokkulangemine, see ajutine pankrott.. 
Aga kui suured mu Pettumused ka olid, mul on siiski see 
rahuldaw teadmine, et jäin enesele truuks, et ei teinud tont* 
promissa, et mina ja elu läksime kumbki oma teed, kui kaks 

aumeest.
Olid silmapilgud, kus mu süda enesest kallas sooja 

inimese werd, aga mu huuled olid k^kku surutud: mu kar
jatusi ei ole keegi kuulnud. Ma ef korjanud kunagi elult. 

On hea, kui sul enesele ei ole midagi ette heita, on õnn 
end tunda wäärt iseennast. Mis on minul sellega tegu," d 
elus kaaluwad teised wäärtused kui need, mida mina Pidasin 

wäärtuseks. .
Ma ei salga: janunesin õnne! Janunesin, wõib olla, 

rohkem ja kirglikumalt kui need, kes on tohtinud õnnelikud 
olla. Kuid kurjategijaks enese wastu ei ole ma õnne pärast 
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saanud. Trotslikult, haatvatud uhkusetundega olen kõndinud 
mööda õnnest, olen Püsti Peaga, sirge seljaga Pealt waa- 
danud, kui hall näpistas mu õisi aias ja roomajad ussid 
Puresid lehti. Purege ja rüwetage! Mis läheb see mulle 
korda, mis teete oma õite ja õiermaadega . . .

Ma ei kahjatse, mul ei ole midagi kahjatseda. Mul 
on rahu, lepitaw waikne sügise rahu. Wõin isegi naeratada — 
omi septembrinaeratust. September! Weel mõned Päewad hili- 
seid sooji, weel muhistleb päike, weel on klaasselgeid ilmu, weel on 
öid hõbedase kuu ja soojade lõunatuultega. Olen sellest rahulik 
ja wiitlik. Sest tean, pea on apaatiline oktoober uksel. Enne 
ta sünkmeelset tulekut tahaksin weel kuju anda sellele, mis 
kurb ja ilus kui mälestus.

Könnistledes sügise selgeid radu, waadeldes lehestiku 
kold-kiirgawaid wärwe, tundes enese üle septembri-päikse 
jahedaid muhenemist, leides Palgel lõunatuulte hili-argu leh- 
wimisi, on teinekord isegi aimus, kui wöiks weel midagi 
sündida, kui wõiks weel saabuda kewade helge õiermaa. 
Et awaneks mu üksilduse uks ja astuks sisse keegi, arg, kurb 
ja tagasitulew. Et see, mis oli, saaks unenäoks ja astuks 
ette uus, noor tõelikkus. ,

Kuid tean, see on meeltepett, see on luule. ^See on 
luule ja unistelm, tükike pühapäewa-tuju, mida endale ei 
keela. Eks siis hõljuge mu üle septembri wiimsed lõunatuuled. 
Pea on apaatiline oktoober mu õues. Eks siis astu mu 
kambri häbelik, olematu unistelm, sa ei ole tõelik, oled mv 
raajh, aga mu hinge sajab sinust hõbedat ja sa koed kulda 
mu südamesse, sest nii olen ma luuletaja.

Et ma luuletaja olen, ei häbene ma omi tühje wälju, 
kus ei peeta lõikusi, kus ei ole saagikoristamist, aga need 
wäljad on täis unistusi, mälestusi ja miraashe. Ja mul on 
isegi tundmus, et ma waesem ja õnnetum oleksin, kui nende 
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nnraashide asemel mu wäljadel oleksid kaswanud — kartulid 
ja loomapeedid.

Naeratlen, naeratlen . . . omi hiliseid weetlikka sep- 
tembri-naeratlusi, ja mu huultel wiskleb köiklepitaw mahe 
iroonia: see on nüüd kui kibuwits, mis kaotanud okkad.
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Triikiwead.
on trükitud: Peab olema:

6. lhk. 5. rida ülevalt katabna ise katab naise
6. „ 10. „ „ wibrid wiibrid
6. . N. . „ ka ja
6. ,, 14. „ „ ta te
7. ,16. , „ . kuhtunud juhtunud -
8. , 12. , , teie teil
8. , 7. „ alt riided niuded
9. , 10. „ ülemalt tukuwat tukkuwat
9. • „ 9. „ alt walwakad walwakate

10. „ 16. „ „ oja aja

11. „ 1. , ülemalt wõõrastaw. Fakt mõõrastaw fakt

11. , 9. , , ttllu. tillu-

11. , 3. „ alt unni kunni
14. , 2. „ ülemalt lausuma lausume

16. „ 4. „ „ teisiiti teisiti

16. , 7. . , siin ümber siin, ümber

16. „ 16. , „ käsi kinni käsikinni

21. „ 14. „ alt wälju mälja

24. , 4. „ ülemalt kuid ja
32. „ 6. * , karastab kajastab
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Air) aetus Л. K. „(Varraku"
wäljaandel on ilmunud:

I. Ilukirjandus ja kunst:

P. Aren, Linollöiked. Kunstalbum. Hind 60.—
E. Enno, Kadunud kodu. Luuletuskogu. Hind 30.—
E. Enno, Walge öö. Luuletuskogu. Hind 30. —
August Gailit, Muinasmaa. Hind 110.—
Anna Haawa, Meie päiwist. Hind 30.—
Anna Haawa, Tööde kogu. I. anne. Luuletused. Hind 40.—
A. Kitzberg, Laurits. Näidend. Hind 50.—
A. Kitzberg, Tuulte pöörises. Draama. Hind 60.—
A. Kitzberg, Libahunt. Draama. Hind 50.—
J. Kärner, Kõigest tugewam. Nowell. Hind 40.—
O. Luts, Inderlin. Reisiwested. Hind 30.—
Milli Mallikas, Kirju rida. Nowellid. Hind 60.—
G.^ Suits, Ohwrisuits. Kogu armastuslaule. Hind 125.—
Johannes Semper, Pierrot. Luuletuskogu. Hind 35.— ja

40.-
Marie Under, Sonetid. Hind 36.—
Marie Under, Eelõitseng. Hind 36.—
Georg Kaiser, Gaas. Draama wiies waatuses. Tõlkinud 

Johannes Semper. Hind 60.—
§h. van Lerberghe, Paan. Satüüriline komöödia. Tõlkinud 

Ioh. Semper. Hind 60.—
H. Sudermann, Fritzchen. Ühejärguline näidend. Tõlkinud 

Bernhard Linde. Hind 30.— .
A. Schnitzler, Suremine. Nowell. Tõlkinud Bernhard Linde. 

Hind 50.—
Iakob Wassermann, Suudlemata suu. Tõlkinud J. Albrecht.

Hind 35.—



II. Teaduslikud:
A.^Audowa, Plankton ehk wees heljuwad olewused. Hind

M. J. Eisen, Daam hindamise raamat. Hind 45.— 
Johannes Kompus, Kunst meie põhiseaduse kawas. Hind

15.—
Bernhard Linde, „Noor-Eesti" 10 aastat. Hind ЗО.-t ja 

35.—
Helmi Neggo, Johann Reinhold Patkul. . Hind 35.— 
Hugo Reimann, Filosoofia ajaloo käsitamise ülesanded^ Hind

30— \
y Peeter Ruubel. Poliitilised ja ühiskondlikud woolud Eestis. 

Hind 70.—


