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TEGELASED:
Sulev, lisandi vanem.
Vaike, ta iüiar.
Ilo, ta poe^.
Aako, Sakala vanem.
Salme, la naine.
A£o, nende poe^.
Meeme, Ukupreesler.
Bank.
Kiuslar, suur sorts.
Kipats, ta poeg.
HM1.
Rahvas.
Sõjamehed.
Noormehed.
Neitsid.
Sortsid.
Kollid.
Karu Laapjalö.
Susi Kriimsilm,
öökull.

Tegevus sünnib Ugandis ja Sakalas
Eesti muinasajal.
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ESIMENE PILT.
Näe, suiiub iaevas, rõkkab hiies la a s
Ja pilved kullas kum endam a löönd —
Ju saab u n d õhiu^ulikahju lõ õ s k !
Vaat liugleb vaske p ilvesa^arais
Ja ujub hõbet niilidena sees,
Nae, iuhai värvi kirendavad saa l
Ja iuhai iooni, iuhai varju neisi
Kui laoiei ilma im ev aib an a!..
On jääm as v aik sek s... vaikseks kogu ilm ...
Kuid näe, all hiie m usiab miskii veel
Ja liigub, helab, kõm iseb ning kumab.
Vaai iulikeeled õhku nilpsavad
Ja suiisuvine kõrgeneb ning kaob.
All hiie rah vas T aarapidu peab
Ja võisilusm änge rõõm sali lõpeiab —
S ääl au slab rah v as iubleid võisilejaid
Ja jag ab kiiiusi k an g e la siele...
Ju m ö ö d a raske pinguiusie uhk
Ning kange heiilus sangarile v a h e l:
Küll jooksus võisield, hüppeid sooriiei.
Ja m õõgal veheld osavaie pooli.
On kaisui jõudu vägikaika veos.
Sõrmkooku iõmmai, oldud rinnuisi
Mees mehe vasiu m aad lu sv õ isilu ses...
Eni m ööda p ä e v a pinguiused k õ ik ...
Nüüd vaikusi! Kuule, Sulev kuulutab,
Kes vanem aist on võitjaks tunnustet.

SULEV.
Mul, rahvas, õnn on kuulutada ieil,
Et Sakalam aa kuulsusrikas poe£
Noor, vapper A£o esimeseks tuld:
Ta võitnud hüpped, võitnud maadlused,
Ja jooksus vale, mõõgal osav oid
Nin^ va^ikaikas ülestõmmand kõik —
Auhinnavaarseks vanematest peet.
Ja rah v as hõiskab, hüüab helavali
Tal tervitusi hiie rõkates
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Ja kaasikute vasiukajades.
Kali raputavad rohked võistlejad
Ja neitsid eemalt sarasilmi^a
Tad vahivad, et süda pakatab
Nin£ palge puna sellest tunnistab,
Mis südamed neil s a l a tunnevad.
Ent kõigist enam võitja Agole
Ncüb meelejärgi Vaike olevat:
Noor Ugandimaa ilurikas lill.
Neil sobib jutt ja lahke kõne käib.
Ehk küll noor neitsi pisut häbelik:
Pea punastab, pea vaatab kelmikalt.
Lööb silmad maha, m&ngib pilguga
Ja tunneb kartust, — süda igatseb
Tal siiski tubli Ago järele...
Ent kurjal pilgul, musta mõttega
Noort paari vahib sortsilase poeg
Suur kolak Kipats — pilusilmne poiss,
Kel isaks Kiuslar — soode elanik
Ja musta metsa salajane hing.
Ta rinda närib armukadedus
Ja pime viha võitja vastu, sest
Ju metsa põuesi, soode laugastelt
Ta mõtted ammu Vaikel ihaldand
Ja meeled soovind kaunist kanakest.
Nüüd tuli suure võiduihaga
Ta meeste vastu võiiu otsima.
Et noorelt neiisili armu palvida.
Ta vanalt sortsilt õpetusi sai.
Ja juhatusi kõigi võitmiseks.
Küll kate jõudu, jalge väledust
Ja ihurammu Kiuslar kinnitas
Hulk rohtudega, nõialeeniega.
Ei poeg tooks koju võiduvilja ta l...
Ent näe, kui sulg, kui õlekõrreke.
Ta jõud ja võimed olid Ago ees.
Kes võitis sortsi soolapuhangud
Ja nõiaiembud suure rammuga,
Mis Vanaisa taevasi kinnitand,
Mis jagand Taara rohke annina...
Nüüd vihas sütiind sortsipoja h in g :
Häämeelega ta Ago pihuks ieeks,
End moondaks kulliks, küüned ihhu lööks,
Viiks lennul metsa, soise pinnale
Kesk laukalõuste kauni Väikegi,
Kuid jõud on nõder, hammas tömpinud.
Ei suuda palju pääle hakata —
Peab ainult eemali salavihaga
Ja kurjal hingel kaugelt vaatama.
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Kuis Ukulapsed õnnelikud on. . .
Ju kõlab labi piduk&a hüüd —
Sarv uikab kõiki tasa olema,
Sest vapper vanem kuulutada tahab,
Mis võiduhinnaks kangelane saab.
Ja vaikib rahvas, kara rahuneb.
Kui vana Sulev iealab kõigile,
Mis rahva pojad otsuseks on teind,
Auhinnaks m aarand kange mehele.

SULEV.
Nii olsusiand on rahva vanemad,
Ei vapper võilja, Sakalam aa poe<£
Noor A£o ausaks võiduhinnaks saab
Kaks paari här^i, iündriiaie meii,
Kolm vaaii mõdu, võidupdrja meili.
Kas rahvas rahul otsusega on?
RAHVAS.
Nii õigus, Sulev, nõnda sündigu!
SULEV.
Nii pea, kui, Ago, teele asud meilt.
Me lakitame võidu tunnused
Siit Sakalasse endi meestega.
AGO.
Ma tanan, ausad ugandlased, teidi
Suurt võiduhinda vaart ei ole ma.
Mul meeldis teie kaunis vastuvõtt
Ja rohke austus, lahke võõrustus —
Ei jõua seda teile tasuda.
Ent Taarapidud tulevad ka meil.
Et Sakalam aa vastu kajab neist.
Siis lakitame sõnumiku meilt

Ja palume le osavõiiu neisi.
Vasi siis ie lahkust iasuda ma võin.
Veel kord mu tanu, u^andlased, teil.
S aab viim sed sõ n ad A£o ülelda,
Kui kõlab rahvalt iu£ev hõiske ial,
El m eis ja m ä£i vastu kajavad.
Tad k iilu tav a d katel m ehed siis
Ja p an e v ad ta a s halja murule.
See vaevalt sündind liginevad ju
Tal noored neitsid võiduparja^a.

NEITSID.
Noor A§o, võitja, võta võidupar§,
Mis teenind ausalt u^andlaste kaest.
VAIKE.
Oo, luba, A£o, — nii on otsustand,
Mu kaaslased, — et vöiduparja nüüd
Ma sinu pahe vajutada võin.
AGO.
Teid, kaunid neitsid, kabehesed kõik
Ja sind, oo Vaike, ianan parja eest,
Mis nõnda kauniks põimind kärmed kaed.
Nii lausund A£o, kaunis Vaike ju
On vöiduparja p ah e pannud tal.
Ent vaevu neitsid eem alduda saan d .
Kui v ap p e r llo, U gandim aa poe£
Tal surub rõõmsalt, avam eelselt kail.

ILO.
Meilt viisid võidu, Sakalam aa poe£.
Ent tea, ei kade llo pole sest.
Ma loodan, kord, kui Sakalasse tulen
Teilt vöiduparja U^andisse toon.
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AGO.
Jah, vääriline, vapper võisileja,
Ei puudund palju, libisenud oleks
Võit minult sulle. Va^ikaikas ma
Su vaevu jõudsin ülesiõmmaia.
Ja jooksul, hüppel, iunnislama pean,
Vaid suuri vaevu ara võitsin su.
Ei pea tõest häbiks sulle kaotada.
Auasjaks suureks kohata sind meil.
Ja veel kord mehed raputavad kait,
Kes ausad loomult, ausad mandudes
Ja väärilised võistlejad on oid.
Kuid ainult Kipats kurja meelega
On* see, kes jälgib kadeduses neid
Ja halbu mõtteid endas sepitseb.
Teeb vaeva talle kadeduse ving
Ja viha hinges. Kurja mõttega
Ta neitsi rühma enda sammud saeb
Ja Vaike poole lausub tigedalt.

KIPATS.
Küll võidup&rja viisid Aole sa.
Oo kena Vaike, U^andimaa õis,
Kuid tea, et eal nõnda sügavalt
Ei suuda A^o arm astada sind,
Kui mina, Kipats — võimas metsa poe£.
Küll kaotasin ma seekord mandudes.
Ent see on ainult kurja nõia töö,
Kes võtnud t&na ihurammu mult Ta kadedusest ammu kiusab mind.
Seepdrast mind sa põlgam a ei peaks,
Või hüljama, et Aole kaotasin.
Kuis eal mees neitsit ihaldada võib.
Nii ma sind ammu, kaua armastan.
Sind, kaunis enda kaasaks palun nüüd.
Ent vaevu Kipats nõnda lausund on,
Kui kajab vastu tüdrukute naer.
Kõik neitsid, Vaike vaevu peavad end.
Siis, lõppeks, Vaike naerust võitu saab
Ja Kipaisile lausub pilgates.
Jumalalilled.
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VAIKE.
Oh sina, Kipais, võeh, sorisi kapals.
Vilets ja vaeiike meeste keskel,
Kurjuse mannetu eokene,
Sa tuled Vaikele jutuga.
Lauluga armust li^ined mulle.
Mine sa, mine ju, Kiuslari poe£,
Mustade metsade elanik.
Seni kui paike meid valgustab,
Kuu meil kumendab, sädeleb taevas,
Elu on antud mul elada,
Eal£i ma sind ei armasta.
Surmani sulle küll naiseks ei saa.
Kuis kõlban, neitsi ma, sinule,
Kurjale sortsile, ti^edusvaimule ?
Kuis kõlbab lilleke vilu alla.
Kaunis õis sügava metsa matta?
Mine sa, sortsi poe£, mine ju, Kipats,
Mine ju, Kiuslari tühine taim,
Metsik ja karvane sortside võsu.
NEITSID.
Hahaha, mine sa, sortside võsu.
Ja läheb Kipats, asiub nompäi,
Kui löödud lühi, suure häbiga.
Veel eemalt talle kostub hele naer
Ja piigakesie hõbesel^e haal.
Puuvarju enda arapoetab siis
Ja ootab saal, kuis asjad arenevad. . .
Kuid juba rahvas valgub hiie alt,
Et tammiku serv peaöi tühjaks jääb.
Vaid A£o, Vaike lahkund pole veel —
Neil vastastikku miskit kõnelda.

AGO.
Küll puudub õi£us sulle ütelda,
Mis on mu hindes lõkendama löönd.
Kuid, kaunis neitsi. Vaike, andesta.

Kui siiski enam salata ei saa,
Ei mulle armas, kallis oled sa.
Ei jul^e looiusl hindes kanda küll,
Ei võiksid eales mulle kuuluda,
Eni kui su! siiski pisui iundeid on,
Siis uile, kas vasi õi£e vähegi
Ma meeldin sulle, armas olen vasi?
VAIKE.
Oo, A£o, miks sa küsid seda muli!
Ei ole jõudu sulle salaia,
Ei oled arm as minu hindele.
AGO.
Mu Vaike, armas, looiusl kanda, võin.
Ei ükskord minu armsaks naiseks saad ?
VAIKE.
Sesi kõnele mu vanemaie^a.
AGO.
Siis luba mulle armastuse pani.
Mis jaadavali me elu ühendab.
Ja lausund nõnda iõmbab rinnale
Noor Ago Vaike, surub huultele,
Ta neilsisuule kesiva suudluse.

AGO.
Kui saabub talv, kõik nurmed tuiskvad
Ja iormest metsad vastu kohavad.
Kui kattund põllud lumivaiba^a
Kõik niidud, koplid val^e linaga,
Ma tulen kosja oma Vaikele.
2
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VAIKE.
Loen pdivi, A£o; igatsused kõik
Ja mõiied, meeled sinu parali mul.
Ja veelkord noored suudlevad ieisteist,
Siis eem alduvad, kao v ad silmist nad.
Eni v aene Kipais noori jälgides
Nüüd varjupaigast valja tuleb ka
Ja kibeduses kõike s a ja ta b :
Et Vaike talle jäädvalt kadunud
Ja arm usõii nii kurvalt lõppenud.
Küll tunneb en d a nõrkust, m annetust,
Kuid sortsi hin£ ei a n n a rahu tal,
Kui ennast, isa, ilma sajatab.

KIPATS.
Oh ma mannetu,
Oh ma nõrk,
Oh ma viimane väetike,
Viletsam olevus sortside keskel,
Kiuslari võidetud võsuke!
Et sa mind, ema, ka sünnitasid.
Isa mind asjatult ilma lõid.
Kui pole kurjusel püsivat pinda,
Võitu ei ole ta külvile ant.
Nae, kuis mind hüljasid inimlapsed,
Naersid need viletsad, pilkasid kõik.
Oodake a£ a veel, oodake te,
Küllap mu tunnike tuleb ka vast.
Küllap ehk hetk tuleb naerda ka mull
Seda sa, A£o, veel kahetsed,
Seda sa, neitsi, kord nutad ia£a!
Võitu nii kergesti Kipais ei anna,
Alla ei vannu nii hõlpsasti sorts.
EESBIIE.
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TEINE PILT.
Kesk põlismetsi, laia, keevai sood,
Kus inimjalg ei ole eal käind.
Kord nõiavägi saare sünniland.
Kus Kiuslar*soris on kodu rajanud.
Saal kiskjad vabalt rin^i uitavad.
Hunt sõitleb hunti, karu karuöa
On teiste paale jahti pidamas.
S6al ilves kõrges saaki varitseb,
Maar ronib okstel naöu vana kass,
Saal ussid, maod, sivvud jalgadel
Ja sajajalgsed kurjad elavad,
Säal kullid endil pesi ehitand
Ja kurjad linnud vabalt lendavad.
Saält vana Kiuslar enda lastega
Ja sortsidega, kollikarjaga
Kaib inimesi kimbutamas, saal
Ta kurja haudub, halva sepitseb
Ja mõtleb välja nõiatempe vaid.
Ta kodu valvur vana karu on
Ja kriimsilm Susi majavalitsei,
öökull saal kubjas, kokaks raisakull.
Saal lonkur liia toidu muretsei
Ja Kiuslarile paris naine on.
Kord õhtul sortsid suures ootuses —
Pea saabub Kipats võistlusmangudelt
Ja võiduparja uhkelt koju toob.
Toob koju neitsi nooreks minijaks
Ja sortsivõsu uueks emandaks.
Kõik ärevuses, pingul ootusest,
Ent vana Kiuslar hoolsalt õpetab.

KIUSLAR.
Pea saabub Kipals. Pan§e lahele,
El vaarikalt meesi vasiu võlale.
Toil ol£u lana eriline. Hooli
Sa, liia, kanna maiuslusle eesl!
El ol£u laual konnakoiva roo£
Ja ussisooled hoolsal! puhaslei,
Viis varesl keeda pehmeks rooslevees
Ja kullipoeg! hasli rammusaid

Paar iosinai prae ussirasva^a —
Laud ol£u iõesü rikkalik ja haa.
Sa Kipalsile loo la lemmikroog —
Paar keedel kaarnal takja kastega.
Said am h6sii? V aala siis — pea hooli!
SORTSID JA KOLLID.
Pea hooli sa, liia, noore sorlsi eesl —
Me austus ol£u Kipalsile suur!
KIUSLAK.
Mu l&nu, sortsid, kollikari teil.
Nii lausund Kiuslar kolde eite istub.
Kui äkki miskit kuulatama jaab.

KIUSLAR.
Suur lund on tulnud —kuulen Kipalsil!
Nüüd valmis, sortsid! Tervit rõkake
Te l&iesi kõrist noorepaarile.
Ja vaal, tal õigus — lavi nagiseb
Ning uksest sisse astub Kipats noor.
Tal sortsikari vastu müriseb.

SORTSID JA KOLLID.
Sul lervit Kipats!
Ent silmab Kiuslar: üksi tuleb poeg
Ja kargatab, et maja müriseb.

KIUSLAR.
Sortsikari, vait!
Noh, litapoeg, miks üksi tuled sa ?
Kus on noor mini, võidumdr^id sul
Ja tunnused muud võisllusm&n^udesl ?
Ent Kipats longu laseb enda pa&
Ja kurvalt kostub sortsipoja haal.

KIPATS.
Ei aidand, Kiuslar, sorlsiva^i mind
Ja rammuleemed, imerohud kõik, —
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Mu võiiis kõiges Sakalam aa mees
Ja lüüa sain ka u^andlaseli ma.
Ka kaunis Vaike hüljas, pilkas vaid,
Mu saaiis endast suure habi^a.
Nii lausuda on Kipais vaevu saand,
Kui vana Kiuslar silmad pun^i aab
Ja na£u moondub hirmsaks vihahoos.
Siis kõuehäälel lühi pajatab.

KIUSLAR,
Või nõnda, Kipais, või need vileisad.
Sind, sorisilasi, on jul^end pilgata.
Oi, had a neile, hada Kiuslarilt:
Ma kuhjaga kõik kaile iasun neil.
KIPATS.
Oo, isa, selles aiiama mind pead.
Sa iead, ei Vaike mulle armsaks saand.
Ta kõlbab va£a sorisi pojale.
Kas iõesii peavad naerma j&ama nad
Ja pilkama veel kauaks Kipatsii?!
KIUSLAR.
Ei, iuhaikord! Kes eal kuulnud on.
Ei Kiuslar pole sõna pidanud!
Mu poe£, öö puhka, varahommikul
Me U^andisse teele asume.
S&&1 maksame me kaiie sinu eest.
Ma tahan naerjad nutma panna veel,
Keelt hammustama sundi pilkajad.
Ma nõiarohu, imeleeme^a
Nii tahan Vaikel meeli segada.
Et mineviku neitsi unustab
Ja põlgab seda, keda armastand.
Kui ükskord A£o kosja tuleb tal.
Peab üllatuma mõrsja muutusest.
Nii lausund Kiuslar, kollikari tal
Ja sa d a sortsi kaasa hõiskavad,
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Ei sa a r sesi sum ab, maöi müriseb
Ja kiskjad, m urdjad vastu röökavad.

KOLLIKARL
Haha, kus nali, tore nali s a a b :
Kui tuleb A£o Vaikei kosima,
Siis leiab enda mõrsja asemel
Ta selle võõra, põlgavana eest —
Haha, kus nali, tore nali sesi.
KIUSLAK.
Mu kollid, tõesti, kena nalja saab.
Küll neitsi ükskord varju leiab siin.
Sa a£a, öökull, täpiline lind
Siit lenda kohe Mustjõe kaldale
Ja madalaukasi, keskel pajude.
Kus vana saarm as urkas elutseb.
Too mulle k aasa tähniline taim,
Mil lehed mustad, na£u sulatõrv
la keskel lehti tapid punased.
S aab soris nii öelda öökull lendab ju
Ja ui^aies kaob pim edasse pea.
Vasi nüüd on rahul sorisilase p aa r
Ja vihasi suuresi pisui ialisaks jaand.
Vaid v a n a Kiuslar ia s a sõnub veel.

K1USLAR.
Kui küllalt tunnud hingepiina nad.
Siis, poe£, me neitsi aratoome neilt.
Sa, karu Laapjalg, asjas aitad meid.
Sa, kriimsilm Susi, valjas valvet pead
Ja Laapjal£ karu rõõm sali mõmiseb,
Kriimsilm kui kuisik v asiu uriseb.
Vasi nüüd ka Kiuslar K ipaisi^a ju
On endi südani ra h u stad a võind
Ja p o ev a d põhku koitu ootam a.
P ea norskam isest parred p õ rav ad
Ja tunnistavad sortsi uinakust.
EESRIIE.
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KOLMAS PILT.
Kesk S akalam aad, laia la^ e d ai
Ja suuri valju, keskel põldude,
Kus iam m evarik kasv ab Uku auks,
On kanded m ehed laiu üles löõnd,
Mis asu p a ig a k s vapral vanem al.
Kord külmal ialvel enne südaööd,
Eel p ö ö rip aev a a ja muutumist,
On vanem Aako naise Salm ega
Ja kqgu pere suures ootuses.
Noor poeö, noor Ago, vanem ate au,
Laks U gandisse Vaikei kosima.
P eaks ajalt ammu kodus olema,
Kuid ootus nurjub tunnist tunnini:
Ei tule Ago röõm usaraga,
Ei k o sta taku hirnabiusi veel.
Kui kiusuks, tüliks seltsis Külmataat
Ja Tuisuvana kokkukõnelnud:
Ilm pahur, möllul, tuiskab, külmetab
Ja hullab nagu metsik kollipaar.
P ea lumipilved taev a tõusevad
Ja valge v aib a m aapaali pühivad.
P e a k ardsed helbed alla langevad
Ja m atavad m aa kooljakaissu. Nae,
Teed ummistuvad, m annid painduvad
Ja uhked kuused pooleks murduvad,
P ea tam m eoksad ta s a o igavad
Ja raostund k ased piitsutavad end.
Tuul kiunub, uikab, rä a sia s vilistab
Ja puhub viise justkui soolasorts,
P ea oigab kui m ees surm avaludes.
T aas ragistab kui kiskja loom apaar. . .
Ent p o eg ei tu le ! Isa ootuses
Ja emal silm ad nutust niisked ju.
On kange võsu justkui kadunud.
Siis lõpuks Aako, kindlast otsustand.
P aar sõ n a lausub sulaseile saal.

AAKO.
Ei aiia ootus. Sel^a kasukad
Ja m õõdad vööle, poisid. Lähme nüüd.
Jum alalilled.
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Kes ieab, kus kuri poissi vinlsuiab
Või peatab kan^ei hundikari vasi.
Kes ieab, vasi soriski poe£a varitseb»
Või Külmataat, või Tuisuvana^i
On salakriukaid Aole man^imas.
Ja mehed kaovad talvisesse öhe,
Vaid iuul ioob iuppa kamaluga lund
Ja Salme mõiieisi kurvist virgutab.

SALME.
Oh sa, vihane Külmataat,
Oh sa, kiusaja Tuisuvana,
Oh sa, habemik Metsavaim,
Suurte laante ja padriku hirm.
Kuulae, mis Salmel leil ütelda on.
Mis on emal, mul, paluda:
Är£e mu võsukest kiusake,
Är0e te liialt tad vintsuta^e.
Tuisu ja külma kaes sõidelge,
Huntide hulka tad eksitage.
Teelt &r£e kõrvale toimetage!
Kuri te ie£u on Uku ees,
H&admeeli ei tunne sest Taevataat.
Künni veel m aad valvab Taara silm.
Künni veel Kõu kaib kurnamas kurja
Haad ei tuleks sest eal£i teil!
Laske mu marjuke vabalt te koju
Tuisust ja tormivaest elusalt poe£!
Nõnda vasi Salme on lausuda saand,
Nõnda vasi jumalaid pahuraid,
Vallatuid vaime on ähvardand,
Kui kostab õuelt tal koerte kisa.
Penide kilkamist rõõmsasti . . .
Uks läheb lahti ja kärmesti astub.
Lävele sammub noor Sakala Aöo.
Rutusti heidab ta kasuka seljast,
Tõmbab siis rinnale armastet ema.
Eit ruttab Taarai siis tänama.
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SALME.
Sind tanan Uku, ianan Taara, sind.
Ei arm sa poja koju aitasid 1 . .
Noh, poe£, eks raa£i, oli ie^u sul
Ja vinisuiusi sorisMlma^a?
Kuis jõudsid hoosi veel lee paal hoida^i?
AGO.
Oh, memme, pisut vintsutada sain,
Kuid õnnelikult kõigest pääsesin.
SALME.
Kas varitses ka hundikari sind,
Kas võsavader takku hirmutas?
AGO.
Ei, Taara aitas! Eemalt vilkusid
Küll nende silmad, linask koju tõi.
Ei suutnud hundid takku tabada.
SALME.
Eks aiaem a kohtles lahkelt sind.
Eks vana Sulev võõrustanud küll?
AGO.
Jah, ema, lahkelt mõrsjavanemad
Mind vastuvõtsid. Justkui oma lasi.
SALME.
Küll Vaike silmad rõõmust sarasid
Ja põsed neitsil punetasid vast?
Ent r&a£i, poe£, mis saatis mini noor
Ja 6iaema kingiks mulle ka?
Mis kudrutas su kodukanake?
3*
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AGO.
Oi h6da, ema? Hada, habi suur!
SALME.
Oh, püha iaevas! Poe^ mis sinuga?
Eks kõnele siis enda emale?
AGO.
Oi õnnetusi, oh raskei ae£a küll!
0 0 , memme, kallis, pruut ei iunnud mind,.
Jah, mõrsja kallis, arasal^as mu.
Ta sajatas, et pole teadnud mind.
Et tema silmad eal pole naind
Mind U^andimaal. Pole suudelnud
Ja kosjapanii mulle annudki.
Nii ütles ta: ei arm asta ma sind.
Ei taha meheks, ennem sortsile
Ma naiseks lähen, kolli kaasaks saan,
SALME.
01, hdda, habi!
AGO.
Habi kuulmatu.
SALME.
Mis ütlesid sul pruudi vanemad?
AGO.
Nad Vaike sõnust meeleheitel on.
Neil mõistmatu on hoopis tütre samm.
SALME.
Ma aiman selles salasidemeid.
Kas mullu sui, kui Vaike armsaks sai.
Mu poe£, sa ütle, võisilusman^udesi
Vast mõni sorts ei võtnud osa ka,
Ei heitnud silmi kauni Vaikele?
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AGO.
Kas sortsi poe£ ta, mees üks, mannetu,
Kuis markasin ma, osa võttis neist.
Kui tühja tuult me puistasime tad.
SALME.
Oo, poe£, nüüd sel^e. Sortsi va§i siin
Ja nõiaiembud tegevuses on.
Kas poisi nime maleiad sa vast?
AGO.
Tad Kipatsiks, kuis kuulsin, hüüdsid kõik
SALME.
See tema, A£o. Kipats sortsi poeo.
Ta isa Kiuslar, vana hul^usnõid.
See Vaike meeled ärase<5anud.
See sinu mõrsja viia tahab vast.
Oo, poe£, suur hada, et nii juhtunud.
Ta ennemgi on rahvast kiusanud
la m õrsjapaare kimbutanud küll.
AGO.
Sa tead siis, ema, kus ta kodu on.
Kus sortsi võsu pesa ehiiand?
SALME.
Ei inimkäsi sinna ulatu,
Ei p aase meie sortsi sõitlema.
Ta suguvõsa kimbutama siit.
Kes tahab jõuda sortsi saarele.
Peab dravõitma salad nõiavaed.
Ja tundma tuhat musta tembutist.
Ta kuri kodu keskel sula sood
Ja madapaika, laukalõuste on,
Mis vaikest varblast p&al ei kanna vast.
Ka talvel nagu leemepada keeb.

AGO.
Oh, hada, hada! Ema, memmeke,
Kas miski nõu ei päasia sortsi kaesi,
Ei aiia minu kaunist maimukest.
Su minijat siis mõistusel ei too?
Kas tuua ohvrit Vanaisale?
Ehk ohverdada har£ vast Ukule?
SALME.
Kes teab, mis taeval meeleparane. . .
Üht abinõu küll olen kuulnud ma,
Mis suudab võiia sortsivõimed kõik,
Kuid keelai on see inimlastele.
AGO.
Oo, memme, ütle! Pajata, mu eit?
SALME.
Siit kaugel, kaugel, ia£a palju maa
Ja ta£a metsa, ia£a m alede,
On oru põhjas imeline san£.
Kus puhand Taara padle loomistööd,
Kus Vanaisa unes suikunud.
S6al imelised lilled kasvavad
Ja tunnustavad Taevataadi tööst.
Neil võim on kõike kurja v&araia
Ja anda abi inimlastele.
Too paik on püha, pole talve saal
Ja pilvist ilma, tormi luiskamist:
Saal igavene keskpäev valitseb.
Jah, saal, mu poe£, saal lilled kasvavad,
Mis kuulutavad Vanaisa tööst.
Neil õis on kaunis na£u vikerkaar
Ja vars on kullast, lehed hõbedast.
Too Jumalalill üksi aitaks meid.
AGO.
Ma lähen, ema, laevalille toon.
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SALME.
Mu poe£, see keela! inimlastele.
Kes eal s&alt omsl lille noppinud,
Võib kõiki ieisi ilmas aidaia,
Ent enda õnne ohverdama peab.
AGO.
Ükskõik, mu memme, kui vaid paaseb ia,
Me õiekene sortsi võimu all.
Oo ema, armas, õnnista sa mind
Ja luba minna kau£e kaigule.
SALME.
Oo, Ago, kallis, nõnda noorelt kas
Sa tahad jalta enda vanemad?
AGO.
Kas sorts peab siis mu pruudi parima?
Siis ema süda rinnas variseb.
Kaed paneb õilsalt poja õlule
Ja õnnistades lausub sellele,
Kes armsam kõi^isi, ligem hindele.

SALME.
Oo, armas poeg, sind Uku aidaku.
Sind Taevataat küll ise kaitsegu!
Nii öelnud ema uks ju avaneb
Ja asiub sisse vanem meestega.

AAKO.
Mu poeg, sa paasnud?
AGO.
Õnnelikult, taat.
AAKO.
Sest kiitus olgu Taevataadile?
Ja rõõmsal! surub isa poja kalf,
Kes õnnelikult paasnud hada seest.
EESRIIE.
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NELJAS PILT.
On m öödund paivi, läinud pikki öid
Täis vintsutusi raskel rännakul,
Mis nõudnud palju m eeliepin^uiusl
Ja ihurammu kanöeli mehelt küll.
Kord väsinuna õudsel tunnil, ööl
On A£o jõudnud oru kaldale.
Kus kummaline ime avaldub
la an n ab tõestust V anaisa tööst.
Veel oru kaldal, seljataba Aöol
On võimul vana, kuri Külmataat
Ja Tuisuvana pilvi pildumas,
Ent ees, kui ilus, elav muinasjutt
On keskpäev hel£e, kiirteküllane
Ja särab päike, lokkab kaunis a a s
Nin£ voolab jõgi vaiksel vulinal.
On Agol a s ja im etleda küll:
S ääl — talv, siin — suvi, vahet mõni samm!
S ääl lund — siin lilli, soojust suvist küll . . .
Ent lõppeks julgust rinda kogub ta
Ja astub alla lätte kaldale.
Kus tõstab tänus taev a poole käed.

AGO.
Sind ianan, Uku! Tanan, Taevataat,
Ei õnnelikult oled aidand mind.
Küll tuhat ohtu na£in pikal teel,
Küll sajast hadasi labi sammusin,
Ent Sinu tahtel kõigest paasin ma.
Nii lausund tänu V anaisale,
Ta p ä ä sta b lahti raske m õõga vöölt
Ja heidab seljast talvevam m used.

AGO.
Suur on Su l o o m i n ö , Vanaisa, suur!
Su jaddav tahe imepärane.
Lood ime Sa kesk talvekõledust
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Ja laevava^e selles ilmutad!
Suur on Su looming, Vanaisa, suur!
Ja kiiinud veel kord Taevaisa iöõd
Rind hingab ahnelt suvelõhnu ial;
Saab süda julmusi ümber vaadata
Ja imetleda imet ülimat.
Ta tõuseb lättelt, astub sammu, kaks,
Kui uus tad ime seisatam a sunnib:
Kesk kaunist orgu kaldal hõbejõe
Kui taevaserv on palistam as maad,
Või laotet katteks imeline vaip,
Mis endast päikse kiiri kirendab
Ja varjab tähti, vasehelkjai kuud —
Need imelilled a a sa l õitsevad:
Vars nendel kuldne, hõbedased — lehed,
Ent õis on kaunis vikerkaarena.
Ei suuda Ago ilu silmata,
Rind imelõhnu enam hingata —
Kui väeti laps ta langeb kummuli
Ja roomates läeb lilli ligemal.

AGO.
Oo, püha õnn j See iõde! Tõde iõesi!
Te, pühad lilled, pole muinasjutt
On inimsilmad aranaha saand
Mis Looja püha tahe otsustand.
Kas ieostund, tõesiund kau^e unistus?
Üks ainus õis neist, ainus lilleke
Neist paljuisi mulle jälle õnne toob.
Mu Vaike padstab sortsivõimu alt.
Neist üks vaid murda? . .
Ja juba välja sirutanud käe
Ta tõmbab selle hirmul tagasi,
Sest üle a a s a imemühin käib
Ja taeva lilled nagu ehmates
On kummardunud üsna ligi maad.

AGO.
Julgus kadunud . . .
Nae, nad kui mõistaks kavatsusi mu.
Oo, Looja, Uku, kas see olla võib,
Et Sa, kel tahteks, tungiks ainult haa,
Jum alalilled .
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Mu elu, õnne M vilada lubad?
Sa võiksid mulle keelata siin neist
Ühtainust õit mu õnne säästmiseks?
Kas tõesti surm mu sammu lunastab?
Kas Manala sest mulle asupaik?
Oo, Vanaisa, mulle ilmutu
Ja mingis mardis teata oma tahe! . .
Ja ooiab Ago — asjatult! Kõik vait.
Ei ilmutu tal ükski taevam ark.

AGO.
Ei mingit marki taevas anna mul . . .
Oo, imeaas, sa puhkad siin mu ees —
Sa meelitad mind sirutama katt.
Ent vaprus kadund ... haihtund mehemeel.
Kas tõesti tühjalt lahkuma siit pean? . .
Oo, taevas, kuule j Tunne halastust!
Oo, Vanaisa, kas sa tahad tõest.
Et loovutaksin Vaike kurjale?
Peab kurjus matma enda alla haa? . .
Ei ta e v a s s a a siis tummalt vaikida,
Kui n õnda hüüab inim eselaps.
Käib kohin, mühin, tõuseb tuulehoog
Ja lõõtsub torm! Vaat — prag unevad pilved,
• Näib Agole kui tormimühinast,
Või lõpm atusest aikse kõm inas
H ääl hõikaks, kostaks kummalisel kõlal.

HÄÄL TORMIST.
Kes kuulnud on, et jul^e mehemeel
On taevalt eal tasumata jaand?
Kes kuulnud on, et Uku kurjale
On annud võidu üle eestlase?
Sa puudutanud keeli õrnemaid
Ja olemise alusmõtet suurt.
Saab julgus tasu: murra kaunis õis!
Ent enne tõotus taevale sa too.
Et murtud õie siia jälle tood,
Kui õnn su majja tagasi on tuld.
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Ja kõik taas vaikib. Aöo ehmunud,
Ei julge tõsta pilku taeva pool.

AGO.
Ma iõoian, Ukul Tõotan, laevas, suil
Ja vaevu tõotus huulilt kõland on,
Kui üle a a sa t o r m i p u h a n ö k a i b . . .
Ning jälle vaikseks, imevaikseks jääb.
Ent Ago, taevalt kinnituse saand,
Kae sirutab ja murrab õie maast.

AGO.
Oo, kuis nüüd ker£e, ker£e südames.
Mis imejõudu annad mulle sa,
Lill kaunis, püha? Olen kosunud
Ja saanud helkel jdlle lugevaks . . .
Oo, kuis ju ruiem, noolekiireli ma,
Su juures. Vaike, olla tahaks taas.
Ent keelelt vaevu sõna langend on.
Kui Ago ennast tugevana tunneb.
Maast tõuseks nagu salajane jõud
Ja kannaks teda võimsalt koju pool,
Viib ligemale unelustele.
Ja jälle tühjaks, vaikseks aasal jääb,
Kui poleks eal sääl inimene käind
Ja taevarahu hääled rikkunud.
Vast ainult kerge tõuseb tuulehoog.
Käib a a sa st üle imesahinal,
Kui taevajõude salapuhang ta . . .
Siis vaikseks, helgeks taevasaarel jääb . . ,

EESRIIE.
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VIIES PILT.
Ae£ m öödub, lendab p 6 ev a järele
Paev, ielne, k o lm a s.. . n a d a la d on laind
Ja kudund pikki, ooiusrikkaid kuid. . .
Talv hävib . . . viimast visa võiilusi peab.
M aa janunevalt ootab kevadet,
Uut usku, rõõmu, uusi puhanguid
Ja v a n a vastset, jdadvad korrutust. . .
Üks talu a g a suures h a d a s on.
Üks pere valus, kaebeis murdumas.
Rõõm on saal kadund, valu idaneb
Ja salavõrku kujub mure must —
See Vaike kodu kaunis Ugandis.
Üks lill sa a l närbub, kurdub kannike —
Noor Vaike nagu varjuks muutunud.
Ta kaunid paled kahvatam a löönd
Ja sale keha kössi vajum as.
Kui raske vanne kõigil la sum as
On sortsi sõna, tõotus tulla kord
Ja kannikene a ra röövida.
Ent Vaike sortsi ü sn a ootabki —
Tõotab m inna Kipatsile naiseks.

VAIKE.
Miks hoiaie mind? Laske minna tõest,
Sest süda kutsub 6ra ammu mind,
Kus Kipats ootab i£atsuse£a.
Ma ihaldan tad — kanget, tublit meest.
Miks hoiate mind? Laske minna tõest!
NEIUD.
Mis hirmsad mõtted! Õudsed sõnad sul!
Oo, Vaike, mõtle, mida kõneled.
VAIKE.
Sest ammu mõelnud, igatsenud ma.
Tean, mida tahan, keda igatsen.
Väevõimul kes mind hoida mõtleks tõest ?
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SULEV.
Mu iülar, hirmus ohi on iaband sind
la nõiavõim su meeli iumesland.
Oo, Uku, aüa, mõistusele ioo
Mu arm as lüiar! Paasla, Taevaiaai,
Mu võsukene kurja küüsist Sa!
VAIKE.
Oo, kuis need palved vastikud on mull
Kes on te Uku? Kes on teda naind?
Ent Kipatsit võib naha igaüks —
Teist jumalat ei ole£i, kui ta.
SULEV.
Oo, laps!
ILO.
Oo, õ d e !
KOIK.
Uku, andesta.
Ei tea, mis sõnub meelistse^axu.
SULEV.
Hetk=heikeli muutub aina pahemaks.
Mu laps, mu Vaike, tunned sa veel mind?
Ma sinu i s a !
ILO.
Vend su — Ilo ma!
Ja õnneiu neid meeliskleb, ent ei —
Ju sorisivõim on üleiand ias kõik.

VAIKE.
Sa —vend! Sa —isa! Ei, see muinasjutt.
Mul isa, venda pole olnudki,
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Vaid meis ja soo mu ilma sünniiand,
Seeparast kuulun Kipaisile iõesi
SULEV.
Oo taevas, laevasi
ILO.
Asjaiu on kõik,
Sesi jumalad on kurdiks muuiunud.
Ei aila palved, ainult kaiejõud
Ja mõõk on jaand, mis abi saadavad.
Mu isa, mehed, peame otsima
Kus asub Kiuslar sortsikarjaga
Ja sundima nad taevasi austama
Nin£ õigust, mis on Ukust m&aratud.
Seeparast taevas on§i kurdiks jaand.
Et pole naind meist õi£ei mehemeelt
POISID.
See õi£e sõna! Lähme otsime,
Kus asub Kiuslar oma pojaga
Ja sunnime nad õigust austama.
SULEV.
Sul õi£us, Ilo. Jumalale h&aks
Ja retke eduks ohvri toome me
Nin£ enne õhtut teele l&hme veel
Ent nae, ae^ saabund — koda koliseb,
Uks avaneb ja Kipatsi^a saal
Soris Kiuslar astub juba lävele.

K1USLAK.
Et tere pere, tere taluke
Ja siitmaa rahvas! Tervit kõigile!
Ma vana Kiuslar. Kosja tulime.
Kas kanake ka ikka kodus on?
Kui sorts nii pilkel lausuda vast saand
Ju mehed m õõdad õhku tõstavad
Ja sööstvad na£u hirmus tuulispask
Kõik sortsi poole, Sulev, Ilo ees.
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SULEV.
Ha, soris, sa iulnudl Tund on saabunud,
Mu kodu õnne rüveiaja, sul
Palk võita enda sepiisusie eesi.
Nii üileb Sulev, hirmsa hoobiga
Siis sorisi karu surnuks viruiab.
Kuid Ilo tormab sorisi kallale.
Eni Kiuslar kuri kinniianud end
Ja soolapuhusi poja kaitsenud,
Ei mõõk ei võta, tapper täriseb
Ja sorisipaaril hada pole sest.
Siis tühi ise targalt pajatab.

' •
KIUSLAB.
Hehe, kus lugu, kan^emeesie hulk,
Ei jõud leil lana nõnda rammeiu.
SULEV.
Sa reo, suur sunnik, sorisilase iaim.
Siis oled meheks, kandeks võitlejaks
Kui varjad enda nõiavõimuga
la kaitsed soolapuhumise£a.
Ent taevas naeb tood, Taara tunnistab
El sinu rõõm vaid üürikene on.
Et üsna pisut hõisata siin saad.
Nii tõest, kui elan, jumal olemas,
Mu tütar eal su minijaks ei saa,
Mu taim ei sa a su, sortsi, kiusata.
KIUSLAR.
Eks nae, kus sõnad!

Mis
Mis
Kui
Kui

KIPATS.
Kuule hooplemist]
va^i võiks teid kaitseda me eest.
võim see hoiab naimast sinu last,
tahab Kipats, kange võsu lad,
sortsi poeg tad endal ihaldab?
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ILO.
Küll oled kan£e seljatabani sa
Ja isa kaisust lõusta laotama.
Eks nae, kus mehel Oled memmepoeg.
Sa, tühi Kipats, takukoonal vaid.
Eks astu korraks ligemalle ka,
Poe v61ja sortsi seljatagant vast —
Ma tahaks naha kan^e oled sa?
Ent Kipals vaene hirmust variseb
Ja sellest rohkem tühja varju poeb.

KIUSLAR.
Mu poe^ veel pisut varajane on,
Mu võsu veidi jõudu k o £ u b veel,
Kuid eks ma, Kiuslar, kosta tema eest.
ILO.
Võeh, kuule, kuule! Hadaohu ees
Su poeb veel vaeti, a£a meestega.
Kus pole hada turjal tantsimas.
Küll tuleb murul jõudu katsuma.
Eks vaata, vaata! Astu ise siis
Õe tahtja vilets, röövliisune:
Kord tahaks pisut puistata ka sind.
Kord tahaks sortsi taltsutada ma.
Eks jala, tühi, tembutused sa.
Poe valja enda nõiarinbisi ju.
KIUSLAR.
Misjaoks ma peaksin valam a su verd.
Kui muidubi saan kodukanakse.
Kui tetre ise silmusesse laeb.
Noh, tule, tule, kena tuvike.
Eks astu, astu, kannikene, ju!
Nae, ilus k aasa Kipats sulle on.
Vaat, kaunis mees sul sortsipojasi saab.
Nii Kiuslar, kuri, mesikeelega,
Nii, sunnile, hüüab kena tüdrukut.
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Ja, näe mis kole, neitsi tõusebki,
Noor Vaike astub sortsipaari pool,
Ent vend ja isa tõkestavad teed.

SULEV.
Oo tütar, rumal, meelelu, mu laps.
Kel sortsirohud mõistus! seganud,
Sa tahad jdtta vanemate maja
Ja sa a d a Uku kasu vastaselt
Nüüd kurja naiseks, sortsi kaasaks tõest?!
Sa tahad murda Ago südame,
Peigmehe arm sa drasalata ?
VAIKE.
Kes oled sa, et tõkestad mu teed?
Mul meeldib minna sortsipojale.
Ei ole Agol eal tunnud ma.
SULEV.
Oo tütar!
ILO.
S õ sa r! Memme maimuke,
Mis kuri mõte sinu sisse laind?
VAIKE.
Ma tahan minna Kipatsile ju.
Miks hoiate mind, asjatu te vaev
Nii hüüdnud neitsi, tõukab kõrvale
Ta venna, isa, sortsi poole laeb,
Kus Kipats haarab maimukese ju.

KIUSLAB.
Nüüd ndgid, Sulev, n&gid, nooruke.
Et viletsad te sortsi vastu veel.
Näe, viin su tütre, röövin sõ sara
Ja ükski võim ei takista meid siin.
Häid tervit, talu!
lum alalilled.
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KIPATS.
N6£emisem!
Iu sorisid sammu iave poole ieind,
Kui Sulev, Ilo, ialu sulased
Ja ko£u pere iar^i iormavad.

SULEV.
Pea, röövel I
ILO.
Seisa! Nõnda kergesti
Sa pole Minud kalli saa£i£a.
Ent kaiiseb sortse nõiava^i suur...
Ju vana Kiuslar usi on avamas,
Kui enesest see lahti paugaiab
Ja seisab lävel kangelane suur,
Kui Aöo sulgeb sortsipaari tee.
On hirmul Kiuslar, Kipais taganeb,
Kui n&eksid Kõud, või Ukut enda ees.
Nüüd silmad hddas ringi vaatavad,
Ent seisab ümber elav meeste müür
Ja sulgend nendel taganemistee.
On langend kokku nõiavagi neil
Ja sortsisõnad pihuks pudenend,
Sest Agol käes on jumalate lill.

AGO.
Oo, vana Kiuslar, naisieröövija!
Sa, vilets Kipais! Ükskord ometi
Te langend lõksu, püünisesse laind,
Kust pole pM su, pagemise teed.
Kus, sortsid, on te nõiavagi nüüd?
Teid Jumalaiill vdhe meelitab?
ILO.
Noh, sorts, miks seisad? Mine varag a?
Nii Ilo hüüab, haarab enda õe
Ja kannab ühe neitsi Mtele.
Siis tõmbab m õõga võimsa hooga ta
Ja tahab sortsi uinutada ju,
Kui Ago lausub, peatab poolel teel.

AGO.
Ei, sõbrad, ar£e valage siin verdJ
Te dr^e nõnda sorise hukake,
Vaid k&sisHalusi kinni siduge
Ja visake nad madalaukasse,
Jah, suisa sohu, kuhu paljugi
Nad inimhingi hukutanud on
Ja kus nad kurja kodu rajanud.
Teist käsku mehed oolama ei jaä,
Vaid sortsipaarisi kinni haaravad
Ja seovad köiiel£pahareiid siis.
Ent Kiuslar kuri meelitada püüab.

KIUSLAK.
Ja, A£o, see su kindel oisus on,
Ei hukata mu Kipaisi^a kased?
AGO.
See kurjusele vääriline palk
KIUSLAR.
Kas usud, ei see õnne sulle toob?
AGO.
Sa näed, ei taevas ise aitas mind
KIUSLAR.
Siis tea, et oht ju varitsemas sind —
Me surm ja hukk su õnnetuseks saab
See lill, mis sulle abi saatnud nüüd,
Kord raske häda põhjustama peab.
Tea, Kiuslar seda sulle kuulutab.
AGO.
Ei mõju sinu kuri sajatus,
Kui taevajõud mind ise kaitsevad.
Te, mehed, vii£e sortsilaste paar.

KIUSLAR.
Me surm sul häda, needust ükskord toob i
Ei kuule kee^i sorisi sajatusi,
Vaid köidikuist nad kinni võetakse
Ja m adalauka &ra viiakse,
Kus väärilise pal£a leiavad.
Nüüd A£o sööstub enda mõrsja pool,
Kes minestanult neitsi kätel on.
Kuid Jumalalill peagi aitab iad. ..

AGO.
Mu arm as Vaike, võta imeand,
See taevaliit, mis silmad avab sul.
VAIKE.
Mis näen, oo Taaral Raske linik kui.
Must vöö mu silmilt mahalan^enud.
See sina, A£o? Tänu Ukule.
Ma nä£in kaua miskit hirmust und.
Mis kaunis lill see?
AGO.
Jumalate taim.
Mis vabastas su sortsi võimu alt.
Mu kallis Vaike, kõik on möödunud. . .
Nüüd saad mu kaasaks, maimukene õrn?
VAIKE.
Mu arm as A£o!
AGO.
Tänu Taarale,
On möödund painav, raske nägemus.
Et kiusatust ei saadaks meile lill
Ja tõeks ei läheks sortsi ennustus.

Nüüd kuldse lille hille heidame.
Nii taevavdele iüli me ei iee.
Nii lausub A£o õnnepuhan£us.
Ta unustanud enda iõoiuse,
Mis andis ükskord jumalatele.
Ent tahtes juba otsust teostada
Hääl kummaline meleiuleiab
Kord antud tõotust.

HÄÄL.
Pea, inimene! Tõoius meeles pea!
AGO.
Mis iõoiust peaksin pidama? Ha*ha!
Kas sellest mulle õnnetusi võiks tulla,
Ei tühja lille tagasi ei vii?
Haa küll, kui taevas nõnda soovib mult..
Ma lille ohvriks jumalaile toon.
Nii lausund õnnest ülimeelikuli
Ta heidab kolde jumalatelille,
Et kaisutada mõrsjat pääsenut.

EESRIIE.

KUUES PILT.
Lcimd miimed a a sta d , läinud nendega
On sündm used ja inim esed ka.
lu varisenud Sulev Toonela,
Kus k aasake lad o o tas ammu ees,
Ju Aako, Salme ilmast kadunud
Ja M analas on rahu pärinud.
On p o jad ammu isa järje p ää l
Ja lap sed elu uue põlvele
On kinkind m aa ja jum alate auks. . .
Ju unund, meelist m öödund sündm used.
On uued ajad, uued sündm used.
Onn kestis a a sta id A^o koduski -- Ta jum alate kindla kaitse all
M aad õiglaselt ja ausalt valitses.
Ent siis, kui elu kaunilt lõkendas
Ja h ä d a keegi aim ata ei võind
Ta tuli raske, m usta pilvena.
Ju mitu kuud on haige arm as poeg.
Ei ela, sure, ainult hingitseb
Ja oigab miski salavalu käes.
Küll T aarale on ohverdetud sikk.
Küll härg ja o inas ohvrikivil tood
la arstirohud äraproovit kõik,
Ent abi pole miski talle toond.
Näib, nagu kurdiks jum aladki jäänd.
Et inim palved neid ei liiguta.
Eel lap se ase t seisv ad vanem ad —
Meel valus, sü d a m usta muret täis.
Ei su u d a sõ b rad lohutada neid
Ja tuttavad suurt kurbust peleta.

VAIKE.
Oo, jumalad, mis viha kannate,
Või kurja, halba süüks ieili arvatud,
El nõnda raskeil muljub hada meid.
Õnn ammu — havind, kadund lootused,
Me rõõm on kergeks tolmuks pudenend,
On vihatuultel, tormel puistata
la sõkku mutta pisaratega.

Ah, pisaradki jooksmast lak an u d ...
On silmad kuivad, süda põuane.
Ei kosuia mu hinöe vihmapiisk —
Ainus õnne pisikene s ä d e ...
Mis eesi, oo, iaevas, jumalad — mis eesi ?
Mis süüd sel lapsel? Milles 1e m a süü,
Ei nõnda raskeil kannatam a peab?
AGO.
Miks asjatumalt hüüad taevast sa —
Sest jumalad ja taevas kurdiks ja&nd.
Mu usk on kadund taeva abisse.
MEEME.
Kuis nõnda julmalt lausuda sa võid?
Ei jumalad, ei taevas kurdiks jddnd,
Vaid enda teod ja sammud eluteel
On need, mis meile ohtu saadavad.
Ei jumalad, ei taevas nuhtle meid,
Vaid teod ja mõtted ebaõiglased.
Mis endas nuhtlust meile kannavad.
AGO.
Mis teod, mis sammud? öel^u taevas siis*
Las avaldagu jumalad me süü!
Mul julgust enda tegu tunnusta.
Me mustal murel tunnistajaks sa:
Kolm kuud ta haige, muljub mure suur.
Ei sa a d a abi ükski rohi, nõu.
Ei ela laps, ei koole. Mõistatus
See kummaline haigus kõigile,
Et targadki ei oska vastata.
Kui kooleks — Uku tahe oleks see,
Saaks terveks — tanu Talle tooksime.
Ent lõpku ainult lapse kannatus...
VAIKE.
Üks lootus meile järgi jä&nud veel —
See sina — Meeme! Tuhat saladusi

Ja palju muud, mis meile mõistmatu
On sulle teada. Aita meid, sa võidi
MEEMB.
Mis lootust te mu paale panete!
Kui võiksin teada jumalate nõu
Või naha l&bi inimsüdame?
Eks inimene ise nuhile end,
Sest õnn me elus petlik n&^emus,
Ta kestab ainult üürikene ae£ —
Me ise need, kes havitame ta.
AGO.
Siis süü on minus!
NEEME.
Taeval teada see,
Su süüle pole tunnistaja ma.
AGO.
Kust tuleb abi! Mis ta lunastab?
Sa ütle mulle jumalate nõu.
MEEME.
Miks sunnid sa mu avaldustele,
Mis raskemad, kui mullakoorem on
Ja rdn^emad, kui kivilademed,
Mis kooljapõrmu mullas muljuvad?
Ei kohtumõistja sulle ole ma.
AGO.
Sa vaikid, Meeme?
MEEME.
Taevas seda n&eb,
Ei ainuüksi soovin sulle h66d.
AGO.
Et olgu nõnda. Liisk on langenud f
Ei jumalaid ja inimesi taha

Ma looiuseiuli kauem paluda.
Nii kuis ei mõisia inimesed vaiu,
Mis ieise rinnas põleiab ja keeb,
Nii kurdiks on ka iumaladki jaand.
Ma lõpetada enda elu£a
Võin eksituse ülimeeliku.
Ei süütu lapse kannatusi pea
Ma kauem ise põhjustama veel.
Oo, jumalad, kes ise sundinud
Mind olete seks õudseks sammuks, siin
Teid tunnistajaks hüüan endale!
Ma endal ise kohtunikuks nüüd. . .
Nii õnneiuli on sõnad langenud,
Kui mõõgal ise kustutada tahab
Ta enda elu ainsa pistega.

VAIKE.
Mis on sul mõtteis, A£o?
AGO.

Ainult ha&,
Et kustutada kannatused kord.
MEEME.
Sa julged tõsta enda vastu kae?
Ei jumalate vannet karda sa?
AGO.
Nii mõistsin sinult taeva otsuse,
Et minu süüst ta kannatam a peab.
Mu surm ta elu lunastama peab.
MEEME.
Pea, õnnetu! Ei needus hirmu tee
Su südamele raskel tunnil s e l...
AGO.
Las needku ilm mind, vandku jumalad
Ja karistagu raskest raskemalt —
Ma kohkumata tahan kanda kõik.
lu m alalilled.

õ

MEEME.
Pead kuulma sa, mis iaevasi öeldud mul
Ei sinu surmgi pddsla hadasl lasi,
Või arsiirohud imevõimesed.
Üksainus samm su lapse p aasia võib,
Kuid raske on see lunasiushind.
Ta r&nk on kanda Sakalale^i,
Tast Munamäeni valu ulaiub
Ja murei Koivast Soome laheni.
AGO.
Oo, uile mulle kõik, mis ieada sul.
MEEME.
Oo, miks sa sunnid avaldam a iõii,
Mis saad ab kurbust ko£u rahvale,
Mis j&iab leina terve Sakala.
VAIKE.
Ent meie laps? Kas maimukene siis
Peab kaua süütult kannatam a veel?
Kas Sakala ei tunne valu sest.
Kui vanem vaevleb raske mure sees.
Kui paevad piinaks, nutta pikad ööd?
Nii Meemei hüüdvad lapse vanemad,
Ja paluvad'iad kodakondsedki.

KODAKONDSED.
Oo, rd&öi, Meeme! Avalda, mis tead!
AGO.
Sa kuuled, Meeme, kõik sind paluvadI
MEEME.
Sa, Taara kõrbel, ise seda näed.
Et rahvale ma olen soovind haad
Ja tahtnud hoida tublit vanemat.
Kuid lahkuma me temast peame nüüd.
Sa kuuled, Uku, &ra kurjusta!..

Sind armastan ma, vanem, iahlsin küll
Jõu, mõistusega hoida k õ i g i l e ,
Kuid olema nii peab, kuis soovid nüüd.
Sesi kuuldu rahvas, ko£u Sakala!
Su laps ei sure, ierveks ka ei saa,
Nii kaua, kui ühi ieöu pole sa,
Ohi enda sammu laevali lunasiand.
Sa kaugel, kaugel, ia^a miime maa,
Ta aasal oled rahu rikkunud
la loonud ara Taara lille saali.
Su sammu, mida õiglus juhtinud
Ja armastus vaid ia^akihuland
On Taara heldelt õnnistanud küll.
Ent maarand, et ta lunastama pead.
Kuid õnnes rohkes unustanud sa.
Mis ükskord teinud tema säästmiseks.
Nüüd poja haigus meele tuletab.
Et pant on vaja lunastada sul.
Tea, i£a lill, mis kasvab aasal saal
Oht voorust, haadust endas kehastab.
Su sammust üks nüüd &ra havitet.
Juur leinas ainult mahla immitseb
Ja i£a tilk tast leinapisar on.
Nii Taara m&arand: jälle randam a
Peab A£o sinna iaevasaarele
Ja kastma juurt, nii kaua künni kord
Tast võrsuv taim lööb kaunilt õitsema
Siis lunasiel su raske, raske süü.
Võib olla kaua aastaid kulub seks,
Kui ükskord pöörad Sakalasse saali.
Võib olla vanaks, vanaks oled jdand
Kuid tõotus nii: mil minna otsustad
Sel hetkel poe§ saab ierveks haigusest.
VAIKE.
Oh h&da!
KODAKONDSED
Häda!
6*
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AGO.
Är£e kaevake.
Kui Taarale see meelepärane
Veel töna võtan eite kau£e tee.
VÄIKE.
Oo, A£o! A£o!
AGO.
Vaiki, naisuke!
Nii jumalatest meile maaratud.
Nüüd maletan üht kurja ennustust;
See tõeks on laind, mis ükskord ammu ju
On vana Kiuslar kuulutanud mul.
Ma unustasin enda tõotuse.
Mis andsin ükskord jumalatele.
Ei pea see a£ a heidutama mind.
Veel iana öösel teele asun ma.
Ei lunastada enda eksitust.
Mu otsusest sa teata rahvale,
Oo õi£e Meeme. Püha hiie all
Ma jumalaga jaian rahvaga
la asemiku m ääran endale.
Las kogunevad kõik, nii teata sa.
MEEME.
Nii sündigu, kuis oled oisustand.
AGO.
Ent sa, mu Vaike, ära kurvasta —
Küll jumalad meid jälle aitavad.
Kui eksituse olen teinud hääks.
Ja ime sünnib: Tõuseb haige laps
Ta ierve, nagu Meeme kuuluiand!
Kõik hardumuses imet jälgivad
Ja värisevad laeva jõude ees.
EESRIJE.
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la saabus õhin . .. m asendav nin£ kurb . . .
On ko^und rahvas hiie alla ju
la ärevuses ootab vanemat.
Kes teab, mis hädast kuulutada tal,
Mis õnnetusest tulnud sõnum eid...
Ja vanem tuleb Meemest saadetult.
Ta järel naine terve pojaga.
Käib sosin, kahin, imestusehüüd!
Laps, kes nii hai^e, juba terveks saand!
Peaks vanem, Vaike rõõmsad olema.
Kuid samm neil raske, kurbus, mure näol —
Ei rõõmusädet ole näha s ä ä l...
Üks rauk, hallpäine, rahvast eraldub,
Et küsitleda kõiöes vanemat.
Kuid kabesed kõik Vaiket piiravad.
Et pärida talt lu£u kummalist.

RAUK.
Siin oleme nüüd, vanem. Kuuluta
Miks oled rahva kokkukulsunud?
O ns hada, sõda varitsemas maad,
O ns luuramas ju vaenusal^ad meid?
Kas vaenlased ju unustanud on,
Kui raske kasi eesti meestel on?
N&en oled kurb ja udune su pilk,
Su, kullipoja, silmis pole tuld.
Kas jumalad me pa61e vihased?
Või on sul endast kurba kuuluta?

Ei
Ei
Ei
Et
Ei

AGO.
sõjahada varitse me maad,
vaenusal^ad luura Sakalat.
vaenlased veel ole unustand,
raudne, raske eesti kasi on.
sellest kurb ja udune mu pilk
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PAUK.
Tõesi jumalad siis viha kannavad?!
AGO.
Ka jumaladki armulikud on
Ja maale edu, kindlusi tõotavad.
Siin tunnuseks mu vaevast padsnud poe£t
Kes jumalaist taas tervendet on nüüd.
RAUK.
Ei jumalad me paale vihased,
Ei endast kurba kuulutada sul —
Mis õ n n siis ootab meie rahvast, maad?
AGO.
Kui oleks õnn see — kurb ei oleks ma.
Ei, teostuma üks vana otsus peab,
Mis jumalaist on ammu maaraiud —
Pean lahkuma m a enda kodumaalt
Ja võtma ette kau£e, raske tee.
RAHVAS.
Mis õud! Mis hada! Milleks lahkuma?
Kas enda m aa ja rahva jalad tõest
Sa kaitsetult, kui orvu leinaja?
AGO.
Nii taevas tahte kinnitanud mai.
RAHVAS.
Oh hdda, A£o!
AGO.
Ol^e kindlad vaid —
Vast taeva tahtel ükskord tulen taas.
Ei jumalate vastu sa a me jõud.
Kord h&das taevalt abi palusin
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Ja jumalad mind lahkelt aüasid,
Kui olin annud neile iõoiuse,
Ei enda sammu ükskord lunastan.
Kuid rohkes õnnes enda iõoiuse
Ma unustasin, pelies jumalaid.
Ei taevas lase ennast pilgata:
Mu lapse haigus meeletuleias,
Et tõotust pole lunastanud veel
Siin seisan nüüd, võib olla viimne kord
Õnn n&ha enda rahvast, kodu mul.
Pea lahkun teist, mu rahvas, õi£e pea.
KAHVAS.
Eiei, oo vanem! Ei, ei lahe sa —
Nii julm ei võiks su otsus olla eal.
Kas jätad need, kes arm astavad sind?
SÕJAMEHED.
Või jdtad need, kes kõrval rinna rind
Su seltsis tuisand vaenuradadel?
RAUGAD.
Või j&iad need, kes sinu kaitse all
On lootnud endil vanaduserahu?
NEITSID JA NAISED.
Või kaitsetuks sa jdtad rahva emad
Ja neitsid, tütred, väetid lapsed vast?
VAIKE.
Või enda lapse, naise j&iad vast —
Eks surmani me oma oled sa?!
AGO.
Kas peaksin tõusma taeva vastu ma,
Või mehe sõna murdma peaksin vast.
Mu tõotuse, mis antud Taarale?
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Mis hirmust asja nõuate mu kaest!
Peab inimene kaim a enda teed,
Mis jum alad tal ettem aaranud.
P ea lahkun teist, mu kallid sõbrad, pea?
P ea lahkun teist, mu arm as naine, poeö?
Veel viimselt tah an süleleda leid.
Veel kaisutab ia en d a p o ega, naisi,
Veel silmi õrnalt v a a d a ta neil võib —
Võib olla viimne kord! K e s teab mis ees.
Siis m aa ja ra h v a poole pöördub ta.

AGO.
Mu Sakala, mu rahvas, ole truu
Sa endale ja jumalatele!
Teil ol£u arm as enda isam aa
Ja vab adus, mis taevalt kingitud.
Üks sõ n a on mul teile ütelda.
Ma lahkun kohe. Kaitsege mu last,
Mu naist ja p o e £ a varjake te nüüd
Kui T aara tahe — tulen elu£a
Ja õiglaselt teid jälle juhin kord.
Mu asemikuks õi£e Meeme j&ab.
Kui jumalaist on n õ n d a m aaraiud.
Et elavalt m a tulema ei peaks.
Te valige uus vanem rahvale.
Jad jum alaga nüüd, mu Sakala,
J&6 jum alaga arm as naine, poe£
Ma lähen! Jaä£e terveks, terveks koik.
la m eeste käsi viimselt surunud
Veel viimselt õrnalt kaisutanud naist
la hoidnud katel en d a pojakest
Noor vanem lah k u b .. . Nukraks jaanud k õ ik .. .
Vaat, seisab tummalt, murtult S akala
Ja nuttes surub Vaike pojakest.
Kes p ää ste t v a e v a st mehe hinnaga. ..
Kõik vanem ale v a a tv a d järele.
Kes p ea £ i naise, rah v a silmist kaob,
Kus öö ja raske teadm atuse te e ...
EESRIIE.
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Endel Loidelt varem ilmund:
Lucifer — igaviku im ^öödia 12 pildis.
Susan n a — näidend 9 pildis.

Ilmuvad 1931 a. jook su l:
Kain — tragöödia 5 vaatuses.
R islim ägi — legend 5 vaatuses.
K uningas § — tragöödia 5 pildis.
Tasuja — tragöödia 5 pildis.
V ae viclis! — rom aan kolmes raamatus.
(Ilmub esimene raamat.)
Muslim ibn O beid — laul armastusest
9 pildis.
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