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Zensuri poolest lubatud. — killimu«. Jcl li;. Märtsil 1881.

_ onu müras ja ulus hirmsaste. Läänemeri saatis oma
mahutawaid laeneid wasta madalat kallast, kelle ligidal kalameeste küla Aalbek seisab. Wihma sadas kui oa warrest.
Wiina-kuu pilkane pimedus kattis maad. Arwa pilkusiwad
mõni minut katkenud pilwede wahelt tähed. Mitmed kohkunud
südamed tuksusiwad majakestes. Palju niärgi silmi wahtisiwad
läbi aknate mere pääle.
Honuniku oli meri waikne olnud. Küla mehed oliwad kala
püüdma läinud; nüüd lükkas möllaja meri neid ühest paigast
teisi. Kodu jäänud naesed ja lapsed sirutasiwad palwes käed
taewa poole. Ühes neist kõigeparematest majakestest istusiwad
kolm inimest ümmarguse laua ümber; üks habemik, päiwapõlenud näoga wana mees, üls ühe ehk kaheteistkümne aastane
poisike ja tema ema, kes ikka aknast wälja wahtis ja tormi kuulas.
„Söö ometi üks lusika'gi täis suppi, Els," ütles wanakene, kätt õe õla pääle pannes, „se saab sulle hea olema,
mõtle kui kaua sa haige olid! mes peab siis Martin'ist saama,
kui sa jälle põdema jääd!"
„Oh minu Martin!" õhkas truu abikaas, sirutas käsi
taewa pole, astus akna juure ja ütles nuttes: „Taewane Isa
aita! kes teab kus ta nüüd on; ehk on laened teda juba ära»
neelnud!"
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, Rumal olin mina, et Martin'i ta meele tuletasin,"
ümises wanamees ja lõi käega õtsa ette. „Minu kohus oleks
olnud oma õde trööstida ja talle to isi mõtteid meeletuletada."
„Kasj on tõsi, ono, et see tuletorn, kus sina wahtinias
käid, kõigub ja wäriseb, kui kange tuul on?" küsis poisike,
ennast wanakese ligi litsudes.
„Tõsi kül," kostis onu.
„Seda tahaksin mina näha ja tunda," wastas pois.
„Sest ei saa sina ühtegi kasu Hansuke," ütles onu ja
silitas poisikese punasid palgeid. „See liikumine teeb palju
inimeisi merehaigets."
„Kas metspardid ikka weel wasta torni aknaid lendawad?"
küsis pois.
„Weel ikka. Pardid lendawad sääl nii kõwaste wasta
aknaid, et uimatselt maha kukuwad", oli onu wastus.
„Waesed linnud", ütles Hans kaashalelikult.
„Nii ei ütle üks torniwaht mitte", mõtles wanamees,
„ta on nende tulearmastajade pardide üle rõõmus, korjab
neid teisel hommikul ja müüb linnas ära."
„Aga Els!" rääkis ta edasi ja astus akna juure, „kuula
minu juttu ja tule akna alt ära; külm tuul puhub läbi seina
pragude; see läbi wõib sinu wana haigus jälle tagasi tulla.
I s t u meie juure. Siin laua ümber ei käi tuul nii pääle."
„Hinn hukkab mind", wastas õhkades naesterahwas, keda
wenna käsi tasakeisi laua poole tõmbas.
„Ei, kes tohib nii arg olla", ütles mees, „seda ei wõi
keegi tormiks nimetada, waewalt tuuleks."
„Meie oleme Jumala warju al", hüüdis pois ema ümbert kinni wõttes, ja pühkis pisaraid oma sinistest silmist.
„Teie hulgast ei mäleta keegi seda tormi, mis „Hommiku"
pääle langes", ütles wanamees ja rääkis edasi: „Mõni aaftta

tagast sõitsiwad neli uhket laewa „dommif", „Õhtu", „Louna"
ja „Põhi" Swiinemünde sadamast mere pääle. Koik oliwad
otsast otsani ühtemoodi. Nemad tahtsiwad Austraalia maale
Melbourne linna jõuda. Laewade omanik lubas kaptenile, kes
enne teisi saetud paika jõuab, 500 rubla auu-palgaks anda.
Nüüd wõite arwata, et igaüks esimene püüdis olla."
„Kellele sai se raha", küsis pois.
„Lõuna" kaptenile; se oli üks mõistlik ja ettewaatlik
mees ja sõitis parajal wiisil. Aga „Hommiku" juhataja
mõtles üksi raha pääle, tõmbas kõik purjed lahti ja sõitis nii
kui wähe wõis. Kange maru tõusis. Mäekõrgufed laened
weersiwad kange mürinaga wasta laewa. Laew oli liig kermest sõitmisest wigaseks saanud ja — waus põhja."
„Mis meestest sai?" küsis pois kartlikult.
„Mehed pääftsiwad ennast paatidesse, ja rahahimulit
kapten wõis rõõmus olla, et eluga pääsis."
Sel silmapilgul rapputas tuulehoog maja, kiskus akna
lahti ja puhus tule ära.
„Armas taewane Isa", kisendas perenaene, „nüüd ma
enam ei wõi kannatada, ma pean merekaldale minema!"
„Els", ütles wanakene, tema wend, „mõtle oma terwise
pääle, ära mine külmetama."
„Ma ei niõista muud midagi mõtelda, tui aga et minu
armas mees wist surmaga wõitleb. Ära hoia mind enam
kinni — ma pean minema."
Rutuga jooksis ta kapile, wõttis räti ümber, pani pojale
soema kuue selga ja tõttas majakesest wälja. Pea läks ka
wend tema järele.
Koik küla naesed oliwad juba wäljas ja wahtisiwad
mässaja теге pääle.

Wahel walgustas katkenud pilwede wahelt kaa wihast
merd; siiski ei olnud, niikaugel kui turb silm ulatas, muud
midagi näha, kui wahutawad laened.
„Koik, kõik on kadund!" oigas üts wana emakene ja
kattis nuutfudes silmi.
„ J a ka mim: armas abikaas Martin!" wastas Els.
„Mo isa, mo armas isa!" kaebas Hansule ja temaga
hulk teisi nutjaid lapsi, igaüks oma ema juures liiwa sees
kükitades.
„Kes peaks siis kohe meelt äraheitma?" waigistas õnuetumaid tuletorniwahi Nobert'i jäine hääl. „Et niisuguse ilmaga
teie armsad tagasi tulla ei saa, mõistab igaüks, kellel aru peas
on. Oodake seni kui wesi woolamist jätab, siis tulewad meie
tublid kalamehed."
„Oleks sul õigilS olema", õhkas õde (5ls.
„Tõeste tulewad nemad tagasi, kui tuul puhumist jätab kas teie ei tunne", hüüdis Robert rõõmsaste, „ilm on juba
wagasenlats läinud."
Temal oli õigus. Znul waikues, meri ei möllauud enam
nii kangeste. Hing rinnus hakas kergemalt käima; lootuse täht
hakas paistma.
„See on jolwõimata, et nemad tõik terwed tagasi tulewad", tähendas üts ema, kelle ainus poeg mere pääl oli.
„Teie saate nägema", kostis torniwaht.
„Minagi tahaks seda uskuda", ütles üts noor neitsi, kes
taila waikselt Jumalat oli palunud; „Jumal ehk halastab
minu peigmehe Mooritse pääle ja päästab teda surmast."
„Usu aga, kül Imnal aitab", hüüdis troostiritkas Robert.
„Kas peaks isal^olema hea saak olnud?" küsis Hans.
„Meie tahame Funmlat tänada ja õnnelikud olla, kui ta
weel elus on", wastas ema.
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„Els", ütles wend, „ära amm rahutu ole ja ohta. Tee
mimt tahtmise järele ja mine tuppa; sul on jo külm."
„Ei mitte, Robert! ma valun, lase mind siin olla. —
Wihm läheb üle; ma kõnnin siin edasi ja tagasi, ega mul siis
killln ci ole. Toas oli mul just nagu oleks seinad «to pääle
langemas olnud."
„Olgu »mu pärast; tehku nii kui tahab" ümises wend.
Ka teised naesed tahtsiwad hea meelega merekaldale jääda.
Nemad tundsiwad ennast nagu oma meeste ligemal olewat,
wõisiwad peale selle neid siin ennemalt teretada — ehk kui
õnnetumad laenete ohwriks mere põhja langewad, siis ehk neid
weel miimist korda oleks näha wõinud.
Aeg oli wäga igaw. Ootajad wahtisiwad ootes hommiku
poole. I l m jäi ikka wagasemaks, lootus kaswis. Robert oli
truiste oma õe juures ootnud, ehk ta kül ligemal pääwal
torni pidi wahti minema. Ka oli õde teda »Utu korda palunud, magama minna, aga ta kostis: „Ma olen sinuga ühes
tulnud ja hirmu timmid, siis tahan ka sinllga ühes jällenägemise rõõmu tunda."
Wiimaks läks hommikupoolne taewa serw punaseks; üleüldine rõõmu kisa kuulutas pääwa lähenemist. Õö pimedus
kadus aeg ajalt. Nüüd tõusis päike tui üks punane kuul udu
taga, ja paistis tumedaste metsa ladwade pääle.
Korraga hõiskas Hans, kes ikka üksisilmi mere poole
wahtis, ja wiskas niütsi kõrgesse: „Sääl, kas näete, sääl on
üts purje!" kahe käega mere pääle näidates.
„Kus pool?" kisendasiwad kõik.
„Sääl, Misdori pool!"
„Juba näen!" kostis noor mõrsja, kes oma peijut hirinuga oli ootnud.
„Sääl hakkab teine purju paistma!"
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„Kaugel silmaringi ääres kolmas — neljas!"
„Waadake, säält tulewad mittu korraga!" Nii hüüdsiwad
mittu häält; rõõm oli kõikide silmist lugeda. Kui üht taewa
kingitust nägiwad ootjate silmad lähenema. Koik oliwad põlwile liiwa pääle mahalangenud Selle ette, kes tormi ja laeneid waigistanud; rõõmus tänu palwe tõusis iga ühe südamest helde Hoidjale taewa poole. Tuul oli peri; nii kui linnud jõusid paadid kaldale.
„Ma näen Peetri paati", hüüdis Hans, kes oma terase
silmaga kõige kaugemale nägi.
„Kas tõeste? kus pool, mo kullake?" küsis Peetri abikaas.
„Tõeste! praegu libises ta laene pealt alla. Teie mees
on masti juures; tema ligi seisab noor Karl, tema walged
juuksed lehiwad tuule käes."
„Jumal önnistago sind nägemast!" tänas naene.
„Waata ometi Hansule, kas minu Mooritfet näed", palus
noor mõrsja.
„Sinu Moorttset?" — ta wahtis ümberringi — „kas
tema paadil ei ole must purju ja tema enesel sinine kaelarätik?"
„Jah, jah!" kostis mõrsja; ta nuttis rõõmu pärast ja
pigistas tänulikult Hansu kätt.
„Hans, kas ifa ka näed?" küsis ema tasakeste.
„Kas tall ei ole punane kuub seljas ja must müts peas?"
küsis Robert.
„Õn kül", kostis õde.
„Kahju, ei näe!" ütles wend.
„Mina ka ei näe", wastas weidi aja pärast Hans õhkades.
Ema kurbus kaswis. Seda nähes püüdis Robert õde
iälle julgustada ja rääkis: „Tuul on ehk kübara peast äralükkanud!"
„Aga kus tuub jäi", küsis õde.
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Д а on wist teise kuue punase pääle wõtnud", rääkis
wend edasi.
„Teist ei olnud temal kaasas; seda jättis ta kodu ema
kätte lappida", kostis Hans.
„Vtartin tuleb wist pärast; ära ole ikka nii mures, armas
õde", tähendas Robert.
„Nüüd näen mina опт peigmeest", hüüdis mõrsja, „ta
kergitab jo mütsi."
„Sääl tuleb ka Jürgens, ma tunnen teda tema laiast
purjest", kuulutas Hans; aga tema heäl wärises ja heledad
pisarad jooksiwad tal silmist.
Kolm poisikest ja üks weike tüttarlaps hüüdsid: „Isa
tuleb! isa tuleb!" ja jooksiwad rõõmukisaga temale wasta.
Selle wäikese karjakese ema oli jo ammu külma künka
alla hingama läinud; isa oli nende ainus tugi ja kaitsja.
Nüüd kõlas noore peiju „tere hommikust!" Mõne minuti
pärast jäi paat liiwa pääl seisma. Noormees hüppas wette ja
ruttas kaldale. Pääle selle tuliwad ka teised; mure kadus.
Siin tõttas lesknaene oma ainsa pojale, sääl abikaas oma
mehele, ema wäetitega eemal tulewa isale wasta. Iällenägemise rõõm oli igaühe rinnus. Üks pime wana emakene, kes
enam üksi käia ei näinud, ruttas tihti komistades, tütre tüttar
teejuhiks käe kõrwas, mere poole omadele wasta.
Els aga ei tunnud ühtegi rõõniu. Se õnnerikkas hommik
ei toonud midagi, mis tenia muret oleks waigistada wõinud.
Sia torniwaht, kellel ikka rõõmus nägu oli, jäi hoopis kurwaks.
Aga Hansu lootus ei langenud; isa pidi ometi ükskord tulema.
Kas se wõis olla, et tema üksi märjas hauas aset leidis.
„Kas sa weel midagi ei näe, Hansuke?" küsis ema; —
poeg müristas pead.

— 10 —
„Sääl silmaringi lähedal on midagi näha; waata hästi!"
ütles onu rõõmsaste.
„Se on üks meremeestele teetäheks pantud waat; tuul
on seda lahtitiskunud", kostis Hans.
„See wõib olla", ütles onu ja läks ärapääsnud kalameeste juure, kes naeste ja laste keskel oina möödaläinud
hädast kõnelesiwad:
„.ttui tuul weel üks tund aega nii hirmsaste oleks mässanud, siis oleksime kõik ärauppunud."
„Oige küll", lisas teine juure, „iua ei oleks uskunud, et
meie elusse jääme."
„Mina ei ole niisugust ineremöllu weel näinud, kui täna",
ütte* kolmas.
„Kas keegi ei ole minu õemeest Martinit näinud?" küsis
Robert.
„Ei ole näinud; öö oli nii pime, et kätt silma ette ei
näinud."
Pikkamisi astus Robert õe juurde, kes poja kaeta ümbert
kinnihoides tihti küsis: „Kas sa ei näe weel isa tuima?"
„Ei näe!"
„Tee mis tahad, Hans", ütles Robert, „sääl on üks paat;
laened läkitawad teda kalda poole."
Seda leidis Hans ruttu, aga kohkus ära ja ütles: „Jah
tõsi, see on üks paat, aga mast puudub. — Ma näen teda
ikka selgemast!" Ema kuulas suure hoolega. „Rüüd — nüüd
ma tunnen teda, se on — jah se on meie paat, aga — oh
Jumal!" siin läks ta noor, punane nägu walgeks kui lumi —
„ta on tühi!"
„Ta on tühi", ütles pika ja waewase häälega ema. Koik
lootus oli lõppend.
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„Armas Jumal!" ütles Moorits, „Kas see tõeste Niartini paat peaks olema! Jumal halasta, kui see tubli mees
ärauppunud on!"
„See on minu isa sõiduriist!" ütles Hans haledaste
nuttes.
„Tulge," kutsus Robert üht kalameest, „ma tahan teiega
nwni sõna rääkida," wiis teda eemale ja küsis, kuda lugu
tenia õemehega olla.
„Kahju, Jumal näeb, mul on temast wäga kahju. Ma
ei wõi salata: Martin ei tule enmn ialgi tagasi. Ta uinub
merepõhjas. Ma nägin, kuil paistis sell sibnapilgul, kui
kukkllja mast temale just õtsa ette lõi. Siis langes ta ülekaela merde; peäle selle tuli kange tuulehoog, see wiis mind
temast kaugele; ma ei jõudnud enam appi minna."
Üks raske ohkamine kuuldi kõneleja selja taga. Ehmatanud mehed nägiwad sääl õnnctmnad lesknaest, see oli Else.
Tema oli kõik kalamehe juttu kuulnud ja langes nüüd ärantinestades maha.

II.
^ l s e jäi ehmatusest raskeste haigeks ja wõitles mittu
pääwa surmaga, kuni wiimaks osawa arsti abiga paremaks
sai, pidi aga kauemaks aeaks sängi jääma.
Hansul oli paljo leinamist. Ta oli alles urnres kadund
isa pärast. Nüüd tuli jälle hirm ema surma üle tema südamesse. Ehk kül naabrirahwas ja onu haige eest hoolt kandsiwad, siiski jäi kõige suureni mure Hansu peale. Arwa läks
ta tõbise juurest ära. Tenia oleks ööd ja pääwad walwanud,
kni ema teda wahest ei oleks sundinud magama ehk iueidi
jalutania minna. Mis wähegi ema soowis, tegi Hans, kui
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echt» mõistis jo fondis. Wiimaks oli ema niipalju paremaks
saanud, et sängist wälja wõis talla ja ahjll paistel foenbrnirno
käia. Arst oli käskinud ettewaatlik olla, mnidu wõida todi
tagasi tulla ja surma tuua.
Ema istus ahju ees tugitooli pääl; tema kõrwal fcifio
Hans ja wiMs puid ahju. KorMga kuuldi wäljas kisa: „tuli
lahti! tuli lahti!" Ehmatades kargas haige püsti ja kaedao
käsi kokkulüües: „Armas Zumal! jälle uus õnnetus; mis peab
meist saama!"
„Ära karda," patus poeg, Mina lähan waatan, kuc, tuli
lahti on ja tulen ruttu tagasi."
„Ei ole wiga, pagari aknast on pnljit auru ja suitsu
wäljatulnud; seda on lapsed näinud ja arwanud tule lahti
olewad," rääkis Haus tuppa tullis.
„IuMil tänatud," ппікгс poeg.
„Aga miß sull wiga on? sa oled jälle liig punane, sinu
käed ja hääl wärisewad niisama kui siis, kui tõbi sull halns,"
küsis Hans kartlikult.
„Ei midagi, mo laps; pea on kõik mööda," wastas ema
lahkeste. Aga kõigel sell pääwal ei saanud ta enam magada.
Öösel äratas poega tema kõwa hoigamine. Ta totus sängis
ja rääkis üksi sõnu: „.'»tuula, kuula, kui tuul hulub; nüüd
tulewvd laened ja neelnwad teda ära. Tuli on külao lahti!
Meie sureme!" kisendas ema ja waataa wastaloomulik« silrnci=
dega poja peäle. Asjata palus Haus ema sängis olla. „Tee
oli paljas aur, tuld ei olnud kuskil", rääkis ta edasi; aga
ema ei tunnud teda, ei kuulnud ta enam tema juttu. A'üüd
ei teadnud pois, mis pidi tegema. Teal majas elas üks wana
lonkaja Icffnacno, seda kutsus Hans enesele aluks. Tee aga
tegi tema koonuat »veel raskemaks. „Ei aita enrnu midagi,
ta sureb; sellepärast waatunwad waressed eile nii tihti; ma

nägin ta waigist rietest und," ümises naene. Waewalt kuulis
Hans seda ja jooksio naabrit Peetrit ka appi paluma.
Peetri naene pani ruttu riidesse ja tõttas haige juure.
Hans waatis weel kord ema silma, palus tema eest häste
hoolt kanda, wõttis kuue selga ja ruttas linna tohtri järele.
Kell oli alles neli. Wäljas oli üsna pune, külm ja tuiskas.
„Mina saadan oma Peetri", ütles naabri perenaene.
„Ei mitte! seni sureb mo ema ära," wastas Hans jll
jooksis one. Tema tee täis paksust inetsast läbi. Puad raksusiwad tllille käes. Kraaksujad waressed lennasiwad Hansu
jooksmist klluldes ühest kohast teisi ja tuletasiwad ikka jälle
naese juttu meelde. Koik oleks llagu tenia ema siirma tähendanud. Tihti kukkus ta jookstes juurikate ja küngaste õtsa
maha, aga jälle maast ülesse ja jooksma. Tema püüdis itta
ema elll alleshoidn. Wiimaks, kui tee mittu korda käest kadunud oli, aimas ta linna näha. Kui lind Unnas pois tohtre
maja juure. Kaua kopputamisc järele tegi üks paha näoga
tüdruk aegutades ukse lahti ja küsis: „Ätis sa tabad?"
„Tohtri Herraga tahan rääkida, aga õige ruttu!" Ütles
pois lõõtsutades.
Teda ei ole kodu; ta läks tunni aea eest kodust ära ühe
suremas haige juure," wastas tüdruk.
„Siis üttelge mulle humala piiran, fast ma teist arsti
wõin leida," palus pois.
„leine arst ei saada enam ühelegi abi, tema on juba
hoopis waua ja nõder, meie herrat aga ci ole linnas'gi,"
kostis tüdruk.
„Mis ma nis peau tegMa? Diiuu ema sureb, tui tohter
pea ei tule," rääkis waene pois nuttes hirmu higi õtsa eest
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„Ega ta nii ruttu ci jure; tute sisse ja oota seni kui
herra tuleb", ütle* teenija.
Hansul ei jääuud ka muud nõu üle, läks kööki, istus
tooli peäle ja ootis pikki silmi abi tulem«. Tukk aega läks
mööda, enne kui keegi ukse taga kopputas. Hans kargas
silutapilgul pusti ja tegi ukse lahti.
„Mis lugu nüüd on? Ätiks sa nii wara käid?" küsis
tohter. Alandlikult rääkis Haus oma lugu ja palus nii ruttu
kui wõimalik appi tulla. La palils nii liigutawalt, et arst
kohe tulla tubas, ehk kül wäsimus teda niaga waewaK.
„Oota niikaua, kui uta pruukosti wõttan ja bobusejubt
hobuse ettepaneb," keelas herra poissi, kes juba tagasi tahtis
jooksta, „joo enne kohwi, siis istume peäle ja sõidame nwlemad."
„Mlll ei ole nii kaua aega oodata, wast mo eurn sureb
seni ära," wastas Hans.
„Siis tee nii kui arwad," ütles herra.
Nüüd oli jo walge hakkanud, ja pois jooksis merekallast
mööda tagasi. Päike tõusis ja paistis wahuga kroonitud laenete peale, kes ikka üksteise järele kaldasse weersiwad, nagu
oleks nende sündmus, igaweste liikuda. Hommik oli ilus.
Ialgi ei olnud loodus poisi südant nii liigutanud, kui täna.
Mure kadus tema südamest tui udu päikese eest. Se Jumal,
kes lnerelaenete üle walitseb — kes loomad tnillionide wiisi
wette liikuma on pannud — kes maad ja taewast oma õlade
peäl kannab ja pilwedele teed juhatab, — se Jumal, kes
tänast hommikut iseäranis iluga ehitab, mõtles pois, on ka
inimese elu hoidja. Ta langes põlwili maha ja palus weel
südamest ema eest Jumalat, kes rahu tema südamesse oli
saatnud. Sest saadik sai ta nii rõõmsaks, kui oleks Kõigekõrgem ise tema palwe pääle Aamen üttelnud, seda kuulda wõtta
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lubanut). Edasi minnes nägi Hans liiwa pääl wee sees nüdagi
läikiwat, ruttu tõi ta seda wälja; see oli üts inimese käesuurune merekiwi. Rõõmsa meelega sidus pois laenete kingituse
rättiku sisse ja ruttas kodu poole. Ema kodu oli niisamasuguses olemises, kui poeg teda linna minnes nägi. Ta nägu
oli kuum, filmab läikisiwad ja ei tunnud Hanssu. Tohter tuli
pea, katsus werelöomist, jäi aga kartlikult weidi aega mõtlema,
andis siis rohtu sisse, mis ühes oli wõtnud ja jäi mõni tund
aega tõbise juure istuma. Haigus läks kergemaks. Puna kadus,
magus uni tegi mälule õtsa. Weel üks kord katsus arst werelöömist, pani käe haige õtsa pääle, tõusis siis tasakeisi üles
ja läks Hansu juure kes seni waikselt nurgas oli wahtinud.
„Kudas lugu on?" küsis Hans.
„Koik on hästi," wastas tohter. „Esite täna Iunlalat,
et ema surmast pääsnud on. Kui aga abi üks tund hiljem
oleks tulnud, siis ei oleks abi loota olnud." Neid sõnu rääkide« läks ta toast wälja. Hans jooksis järele, andis ta käele
suud ja küsis: „Mil wiisil wõin mina Teid tänada » u ema
terweks tegemise eest?"
„Sina oled ise oma ema päästja olnud, armas laps."
„Õh tui wäga hea, et mul midagi teile teie waewa eest
anda on; ühe ilusa asja tahan teile anda."
„Kase mind waadata, mis see ometi on," ütles arst
naeratades.
„Siin on," pakkus Hans oma leitud merekiwi, „ma tean,
teie tahate Niisugusid asju hea meelega.
„Oh imet, kust sa seda ilusat tükki oled saanud? Nii
suuri uleretiwa on wähe leida; peale selle on siin weel kaks
kärbest ja üks kihu sees näha."
Rõõmuga rääkis Hans, kilda temale niisugune õnn juhtunud.
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„Kas teie ei wõtta teda enesele?" küsis Hans tohtri õtsa
wahtides.
„Ei mitte, see on üks lallic. asi, aga »na aitan teda jut
äramüüa. Hilja aja eest käib »ninu juures ufo Inglismaa mees,
see otsis Niisugusid asju; ma räägin temaga," kostis tohter.
„Olge nii hea, wõtke ta enesele!" paluc, pois.
„Ei mitte, <nis mina su eluale togin, oli minu kohus,
aga selle raha eest, utt* sa oma kiwist saad, osta enestele
toitu." Peäle selle sõitis arst ära.
Ema haigur alane* ja terwis tõusik nii et juba jalu
tamas wõis käia. Ühel pääwal astus tuttaw tohter ühe
wõera Herraga tuppa.
„Siia mo poeg," halkas ta räätiurn, „on herra Iohnston, kes sinu leitud asja tahao osta." Mittu tõi Hans
©ma wara wõera katte; see waatis teda imefapimneö ja fiifiö
wiiulaks: „Kust teie seda olete leidnut)?" Haus rääkic,.
„SXt* teie isa on?" Tohter juttusias tasateisi, kuda isaga
lugu oli.
„Teie õnnetus turwastao inind wäga," ütles wõeras
lesenaese poole pöördes ja kirjlttas teina nulle onla raamatusse. „Teda leitud aoja tahan mina osta." Wõeras tahtis
kohe raha äranrnffa, aga tohter ütles: ^aske olla, lähme ja
kuulalne linnas õiete järele, inis ta peris hind on, kül mina
siis raha seia toon." Mõlemad läksiwad ära. Juba teisel
bonuuigul tõi tohter 75 taalrit Hansu katte. (Surn ja poeg
ehmatasiwad ejite ära.
„Auus tohtri herra, kuda pean mina teid tänama teie
hoolekandmise eest?"
„Vtina ei ole lmuld head teinud, fui sinu ollia leitud
tükki äramüünud, armas Hans. Täna aga Junrnrnt, et ta
sulle niisugust wara on kinkinud.
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humalat on rncic kohus tänada, annas poeg! Tema abi
läbi oleme snnrest nnn'est pääsnud. Tenia on rncic pisarad
kniwatannd. Rüüd wõime julgeste talwele waöta minna.
.Null kewade jälle tööd toob, et ineie nälga ei näe."
„3umd saab teid aitama," ütles tohter, „tema on teie
jllnres wann sõna; tui häda kõige snnrem, siis abi kõige ligem,
jälle tõeks lasknnd nunna.

III.
FrVallid jõulud oliwad ukse ees. ШИ kiila rähmas шсііnustasiwnd enaft suure püha wasta. Laste süda tuksus rõõmu
pärast. Aga Hans istus ernaaa waitselt maitsen niajakeses
Robertit tulema ootes; see pidi neid oma juure wiinm, nundu
olcfs se õhtu neile jälle kurbdust toonud. Mullu ehitas isa
neile jõulupuud; Täna ei olnud teda enmn nende keskel.
Õhtu eel tuli Robert. Silmapilk oliwad kõik saanio.
„RÜÜD wõime sõita, nia loodan et külm so kallale ei
tule," ütles wend.
„Tina oled mind hüste tekkide sisse mässinud, ma ei
tunne^ külma Nlgugi," kostis Üle
Ohtu oli selge ja ilus. Vlillionide laupa siiras tähti
taewas. Hobused oliwad wirkad; pea hakkW tornist tuli
paistnm. Roberti kaks tüttart ja teise torniwahi tolm poega
ruttasiwad põerastele wasta ja wiisid neid sooja tuppa, kus
kohwi laud neid juba ootis. Laua juures istus üks wana
lõbusa juttuga laewamees, aeg läks hoopsalt edasi. .Nui juba
tükk õhtud mööda oli läinud, peeti õhtupalwe ja nlindi magama. Honuuikll oli Hanc, kõige esite enaft ärkaliud. lenw oli
mures ja nuttis, Taja Uks uks lahti ja ema astus tuppa.
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„ Minu annas laps, sina nuttab wist isat taga. Tema
on kül meie juurest äraläinud, aga armsa taewa se Isa juures
aset leidnud. Säält waatab ta praegu meie pääle. Ole siis
rahu ja ära näita onule kurba nägu, see teeb temale ka halet
meelt."
Poisil oli kahju, et ema teda nuttma nägi. Seni oliwad nemad ikka kurba nägu üksteise eest warjule hoidnud.
Kelluke hüüdis. Koik läksiwad suurde tuppa, kus perewanemad jõulupuu oliwad walmistanud, ja igaühele kingituni
kätte jagasiwad.
Morraga seisis ukse ees üks mees. Tema oli näust walge
ja õtsa ees oli tall tiks hawa märk. Els kähwatas ära kui
surnu.
„
„Kas meri oma surnuid elawaks teeb?" küsis tema. Hans
oli kõige esimene, kes isa äratundis, jooksis tenia kaela ümber
ja hüüdis rõõmupärast nuttes:
„Minu isa! minu isa!"
Koik mure oli mööda.
„Ta elab, ta elab!" kostis iga ühe suust. Koik küsisiwad kus ta nii kaua olnud, selle pärast ei saanud ta sõna
lausuda. Wiimaks waigistas Robert teised ära ja küsis:
„Ütle ometi, Martin, kus sa seni olid?" „läänemeres
ühe saare pääl. Sel hirmsal ööl kukkus mul mast õtsa ette;
mina kukkusin uimatselt merde, olin aga siiski ühe puutükki
külge kinnihakanud. Kui ma silmad lahti tegin, olin ühes
sängis. Vtaja peremees, üks kalamees, ja tema naine waiatetasiwad minu haawast jookswad werd. Siis sain ales klwlda
kus nia olin ja kuida sinna sain. See kalamees olla ka seekord nlerepääl olnud ja mind kui surnud wee pääl puukilbiga
ujuma näinud. Ta wõtnud n,ind oma paati ja wiinud enese
juure, '.liiipalju sain ma aru. Peäle selle kadus mu mõis-
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tus jälle, oi teadnud, kas olin elus ehk surnud. Kui ma
paremaks sain, ci olnud uiul naest ega last meeles. Ma ei
mäletanud oina nimegi. Kord rääkisin ma ühe arstiga oma
lou üle; tema arwas seda kõik sest õtsa ette löögist tulewat,
andis mulle nõuu haigemajasse minna. Hta tahtsin Daani
maale minna, sest selle kalamehe wend, kelle armust ma elasin,
läks sinna oina rikka õemehe juure ja lubas minu eest hoolt
kanda. Kaks pääwa enne seda, kui meie minema pidime
hakkama, tuli üks Inglisinaa mees selle saare pääle ja tahtis
inerekiwa osta —"
„Kas ta nimi ei olnud Iohnston?" küsis Hans käsi
õcrudes.
Tõsi kül, see mees nägi mind, kuulis minu õnetust,
ajas minuga juttu ja näidas mulle üht merekiwi, mis ta
wäga talliks pidas niineta«) ka teie nime. Siis esite tuli ta
mul enesel ka meele. See juhtumine saatis mind ismnaale
tagasi. Kohe palusin ma üht meest, kes üle mere tuli, mind
ühes wõtta. Eila õhtu jõudsin oma külasse, puhkasin tand
aega ja —"
„Tõid »neile kõige suurema kingituse," rääkis Els edasi.
„See õnnelik jnhtnuüne on ineretiwi käbi tulnud," ütles
Roberti kaastööline.
„See ei ole mitte juhtumine, waid Jumala üuelik saatmine," kostis Robert.
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