Hind 40 marka.

SISU:
Sven Elvestad: Kullikisa.
Demelra Vaka: Mihirrnah.
P. Grünfeldt: Mõtted.
W. G. Korolenko: Wana kellamees.
Ludwig Birõ: Linn täis õudu.
Monteneegro rahwalani: Neiu soow.
Guido Mazzoni: Kirjad.
Stefan Zeromski: Ronkadele söödaks.
Serbia rahwalani: Sajatus.
Ä. Sipelgas: Üksindus.
Einar HJõrleifsjson: Wäike*Hvammur.

Kaubamaja Esto-Huusika
Tallinn, Lai fän. 34
* * Kõnetfaat 10*24

* -

Noodid ja nende kirjastus. Tiiwklawerid, pianiinod, muusikariistad ja
nende osad.
Ainuesiiused Eestis:
C. BECHSTEIN, Berliinis, tiiwkfawerid
ja pianiinod. * - • - HUL. HEINR.
ZIMMERMANN, Leipzigis, muusika*
riistad. Ühendatud lawateosf e kirjasta«
jadpreiMaskcn^Verfag^Beriiinis^äi*
lelawa kirjandus: ooper, operetid jne.
Koolidele ja seltsidele hinnaalandus.
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„Pardon, kallis Hansu
Kui lubad, teen suise waikse ettepaneku. Oste
mulle neist uudistest üks kewade kostüümi ja
kuue riie!"

//

^tjr

JL^»*jL M. M.\**P

ML %J^^M.MM.MM,M\JL

»

Kuid tingimisel, et muüe uue ülikonna wõi
palitu riidle wälja aitad walida." — ,Hea meelega 1 ftga tead sa, kallis, meil on wee! aknakardina tülli, paar p ä e w a w a i p a ja sohwariiet
tarwis ning teenijatele mõni kleidi wõi bluusi
riie Lihawõüe kingiks. Siin on ju olnud alati
nii kena ja minu meele järele walik, sest nendes juutide poodides pole muud kui ikka see
Päris tüütaw on
ÄfYimere-wai, nii iles, nii lai."
nende käest osta.* — »Noh, mina ei saa aru,
pruugib siis nende juure minna. Meil ju Eesti
vendasid külli — Astume sisseI";

Riidekauha ladu
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Wana Posti 1. 8. Könetr. 22-35.
Hind mõistlik.
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Teenimine korralik.

MEESTERAHVA
RÄTSEPAÄRI

Kõnetraat 17-54

^

TALLINN
Rataskaevu tän. 14/4

^AfDRE^

Kõnetraat 17-54
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TALLINN

Rataskaevu tän. 14/4

Teatab oma austatud tellijatele, et on kohale jõudnud kõik kewade ja suwe hooajaks tarwisminewad
riided, Ulster kewadepalitu riided, Covercoat palituriided ja umbes 250 mtr. ülikonnariideid, nende
seas riideid, mis sisaldavad kuni 50% siidi.

Daamide tualettide spetsiaal-lri
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Alali suures valikus elegantsed daamide
kleidid, kostüümid, mantlid, pluusid,
kuued jne. valmis ja

/e

#/misle \&&

Pilutamine, pltsseerimine, mantlite, kleitide,

pluuside jne. ilutikkimine spetsiaalmaslnatel
TALLINN
ja käsitsi
N a r v a m a a n t e e nr. 19 HINNAD VÄLJASPOOL VÕISTLUST

Wõistlemata headuses
õmblusmasinaid. Jalgrattaid, kudumise masinaid,
koorelahutajaid, põllutöömasinaid Jne.
Õmblusmasinad saiwad 1922. a. Tallinna E. P. näitusel
. ~ - - „KÕRGEM AUHIND" — Suur kuld auraha - - . *

Kr. Saar & Ko., Tallinn,
teater „Estonia" wastu nr. 27.
Tartus: Raatuse tän. 2, kpl. 2a. Rakweres: Peterburi
tän. 13. Uõhwis: Kredit Ühisuse majas.
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Hehaanika töötuba

H.Hsu

SÜSTE

S u u r J u h k e n t a l i t a n . nr. 4
Telefon 24-74
Parandused:
Jalgrattad
Mootorrattad
Automobiilid
Kirjutus- ja õmblusmasinad
Kudumise masinate
töötuba

\

eelolewaks suwitushooajaks soowitab

A.-S. „ M a s s o p r o d u k t "
Tallinnas, S. T a r t u m . N° 61-d
Wabrik walmistab süste 7-mes tüübis:
1. Meresõidu
süstad
2. Kerged ja odawad * „
3. Kaheinimese
„
4. Kanoe
„
5. Reisu
„
6. Elegant luksus
„
7. Wõidusõidu
„
Nõudke hinde ja kirjeldusi

spetsiaal

W

•

Maailmakuulsa wennad Iunghansi amuesitaja Eestis

s.MMMMWHlllltI
Kõige suurem walik kuulsamate Schweitsi wabrikute taskukelladest
JAWANNES, WATSCH, SEELAND, Cyrna ETERfiA. Võrdlemata
headuses kuulsa Speideli wabriku kõiksugu eht uuskuld „DO(JBLE" kaupa.
Müük suurel ja wäiksel arwul. Wõtan tellimisi Iunghansi kellade peale
wabrikuhindadega. Kellaseppadea kõrged protsendid.

Trükiwea parandus.
Eelmises numbris awaldatud rtidekauba ladu
„ S a k a l a " kuulutusse on sattunud paar eksitawat trükiwiga, nagu niilt.: päewawarju,
peab olema: vaar päewawaipa. Samati
-on telefoni number wale, peab olema 22-35,
nagu tänases numbris awaldatud kuulutuses.
Talitus.

Neil päiwil ilmus trükist:
PEETER GRÜNFELDT:

Minewikku Jälgimas'
Ajakirjandus!, mälestused Eesti ärkamisajast
Hind 80 marka -

Kirjastus R.-& „WflRRRK"
Tallinnas, S. Tatari tan. 1. —
Rüütli tän. 24-26.

Tartus,

^2 7
I

ölmub tyafo 1.jal5. fwup&m?aJw.

1923

II aastakäik.

itttUtttifa.
Norm kirjaniku Sven Eweftab'i romaan.
Sku-at istus- in nii, .et Folgefuchtsl ta-l kõik
«aja f4Xm«a « s seisis'. See nagu — see nägu!
Kus lüli ta seda «ometi ennemalt nähtud? Ig»atahes mirte targebdatnd 'krae peal j,a Ms,klonnaknues. Ta mAted tungisid^ ed»asi, ta näat
leba punase habemega pead oma ees lokkubangenlld õ-Iadeil, miida, muswohebine TrawtirKrwe
silivas.
Äkitselt itjrnsB nagu päife. Nüüd' teadis ta,
tes !see mees' ck. <2ee imelik moes, -kes tema
ees seltskondiiiklls luues nii 'kangelt istus, ck
jn ü,ks ta wanadest twtorü<aitest: msewr Barra.
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beröaubsete tegelastega l«äbi fais.
„ I a „naise.õde" Valentine tunneb teda ju
ta", ülöles Krag pilgates. „Iä:lgisi<N' ta Dlgi jn
luni iBlinde uHe ette."
DeteUiilw lo-tsustas rnitid enese>le selgust
inuretseda, miks Blin-de, nagu seda >fotb nõudis, wõoraste hulgas polnud. Ta pööras majiaproida, ilusa Konstanze pMe, kes ,kohmetult
Mall iste wiHet ringi Hais, tundes^ et õiget eletoust: ei tahtnud tekkida.
„Teie mees tcm, nagu näha, siin suure hulga 'töpru wlöitnu-d?" ütles Asbjörn Krag.
„Iah", m-asbas n>o'or proua, ohates wõõ*
vaste igawackele nägudele wawdates.
Nüüd sai Asbjörn Krag aru ka sei'sukorrast.
„Niipalju 'kui mwa Hcksusbada tean, on siia
Xa .sirbi wõitlust algama kahe isiku wastu^ kelle täna õhtul kõik kokku kogunud."
ofamiis wõrd>lematu. Genia,a>me eksperimen„See toõib kiW olla. Oas tunnete pafjuib
taator ja ülesleidja, 'etatoufo inimestewaen- ineie 'küilalisteft?"
lane, insener Barva ja ta ,,N'ttis>eõbe" karbefitfltr
„AinM mõnda."
Valentine Ke,nrsiet — „röö!wämblik".
„Enne tänast pidu er tundnud ma neist
Mis otstarwe tema, Nskxjörn Kragi, snn- palju kedagi", litles noor proua .kohmetult.
wiibimtsel õieti ck? Morsas pckmb midagi „Mu mees tahtis seda pidn. J a täna õhtul
silnidinud, mis siollitseite siõhjust oleks andnud rääkis ta, et ta nrõne paewa pärast Iveel suuwahele seqad,a. Killl ickb Äeaedsed ja teinaHi renra Pidu tahab anda. Prrr!"
hirntsat tisa luulnud, mis nagu puuaifcattM inrKvag -oleks peaaegu naernud noore proua
ntese su ust' tuli. Kas see aga tõesti inimene
otsekohesuse
üle. Aga ta pidi jutu esialgsÄe
oli', seda ta jn je%cäH ei teadnud ega uskunudki seda. J a «ometi ck tal tunne, nagu füit* teewale tagasi juhtima, sellepärast iitles ta:
^Armuline proua, ü k s ist! pundub siin
rnfjt-b mõisas siledad' ässad ja nagu toimetaks
täna
«ometi. Isik, kes siin ligidal dab sa wda
Narva ühes» ^rööwänlvlifuga" mingisuguseib
ma tunnen."
salaRlwatsusi.
„Kes. siis see on?" küsis Proua. Mftmus
Pärast lauast_ tõusmist täksid külalised
pidi
huwitatult kõlama, kuid wiis, kuidas küsi-laiaK.
mus
tekkis,
ilmutas täielist üksWiksust.
Asbjörn Krag otsis külaliste hulgast metsa^Kvag
tahtis
parajasti ütelda: ,,Deie öde
kanidrdaat Ntinbet, wõttis Dr. Hösti nööbist
näib
teda
tundwat",
'Im ta tähenduse läbi ham{finni ja küsis tcckt salamahti, lä8 temal aimu
mustas. SeUe asemel küsis ta:
olla, miks metsakandidaat Nlinde siuu.buwat.
„See on üks sümpaatlrk noormees, hba
Dr. HösM ei saanud sellest aim, kuna ju
Vlinde -simvemast swft ck ja muidu a«Iati üm« ma mõtlen. Nlinde on ta nimi."
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Noor proua kahmates lakki, w>ankus j<a pidi tohtis Saksa agent? Kuidas wili „rööw'ämblik" Warraga Mku saanud? Misckegisee saeesriidest 'finni kahmama, et mitte ^kukkuda.
laduslik, poolhull õpetkue siin? Mis lugu
,,-DIiete haige?" litsis Krag.
„Iah — ei —" ko^geles prõua. „See >bä- oli m>etsa,kandlida,lldig!a? Miks >ei tohtinud ta
heb juba mööda . . . Nii, nüüd on kõrk jätte Barra >kuuldes Blinde nime nimetada? J a
siis — kõigist kõige suurem mõis'tatus — kust
borras!"
Pwuict Konslbanze wahtis detebtiiwile tar- oli see kolle pnnasehabemega mees selle ilusa
öiutult näkku. Ta ipilgus pettus 'lootuseta naise saanud? Iga poole tunni järele esineb
hirm, niis Asbjörn Kragille südamesse Ws. uus !sal,adus, m#tte§ Krag. Muidugi seisab
Äkitselt 'aimas iba, et tema poolt nimeita>tudl ni- iaa üksik neist mõis>tia,tust>est koos teistega ja
'see iihtekuuluwusl oleks arusaadaw, kui teada
mi selle ärewusie oü sünnitanud.
Na pakkus daamile knstwarve ja 'saatis >t<a oleks jühtiw motiiw. Aga kuidas jn tust sed,«
piEamisi läbi toa. KonZtanze latsus oma leida?
Mihwatanud nägu tucklehwiku toailu peita.
Dr. Peters seisis, tema ees.
„Ma kahetseu", ütles Krag, „kui <ma .oma
„Teift teed' ei wõi leida", ütles ta.
sõnadegawiaast midagi puudutasin, mis Teile
„Mis Te sellega arwate?" küsis Krag.
armas ei ole. Ma ei teinud seda meelega."
„Ma pean %tib teenistusse 'palkama", oli
„Soe ei teinud^ mulle midagi pafyct", wll'3- sakslase wastus.
tas proua meeleheitliikult. „Kuid ma paluksin
„On siis midagi sündinud?"
De id, ärge seda nime enam nimetage. Kas
„Siin sünnib wahetpidamata midagi", ütjah? Vriti ei tohi seda Minu me<es kuulda."
les 'sakslane. (Asbjörn Krag nägi, et temagi
„Ma ei nimeta seda enam", wäsitas fcctef*. oli rahutuks saanud.) „Pean pärast Teiega
tiiw.
weel rääkima."
„Ia mina annan Teile h>ead raiu", ütles
„Heameelega, aga millal?"
Konstanze ja toaatas ringi, kas neid keegi wa,/Tund aega pärast peo lõppu. Õieti olen
hest ei kuuba. ,,Reisige koye är>a, reisige Kris>- siin maj>as külaline, aga ma Mlm, et pean tetiaaniasse tagasi. Annan Teble head nõu."
legrammi saatma, M palun siis, et tohiksin ööAsbjörn Kvag 5oh'kus.
sel 'linnas wõõrastemajas magada."
„Kas Te mind siis tunnete?" küsis ta.
„Siis saame wõõrastemajas, kokku?"
„Muidnssi; Te ei >ole ju see, 'kelleks ennast
„Iah> wõi ka dottor tzösti juures^; seal Te
nimetate. • .Olete detektiiw; mu mees ütles se,d«a ju olete."
mulle."
„Iah; siis oleme ka mõisa ligidal. Wahest
See awillmeelne tunnistus tegi Kragi nii /uuleme ka täna öösel" kisa."
kohmetuks, et ta õiget wastustki ei leidnud.
.• .•%. Peterssilmitses^teda imestades.
„Kas arwate mind kartlikuks? küsis ta.
„Kisa?"
„Gi, mitte sugugi; aga ära peate siit reisi„Iah. Kas Teie ei ole siis weel midagi
ma. Olge ltemaqa ettewaatlik."
kuulnud õudsetest, hirniuäratawiatest kisadest,
^Temaga? Demia ei wie ju «Sa see, kelleks ta mis siit majast kostaload?"
ennast nimetab. Ta on insener Barra."
Dr. Peters kahinas, otsaesist.
„Õige. Siis tunnete teda? Ja teate ka,
„AH jah", ütles ta, „see on õige. Nüüd
et ta Teist tugewamon. Eriti nülib."
mõistan, mis k i s a all mõistate."
Ta noogutas mõttes ja kordas:
M i s soe siis on?" küsis Krag.
„Iah, e r i t i n ü ü d . "
„Seda seletan Teile ,pnrast", 'oli agendi
„A<Zr mina ütlen Teile, armuline proua, wastus.
et ma ennast Ära äsada ei ilase; nutte enne
10.
saladuse lahendamist", lvastas Asbjörn Kvag.
Püssiga
mees.
Missugune saladus see on?"
„Kisa, ebainimlik, kohutaw kisa."
Wäga wara hakkasid külalised lahkuma.
„AH, se'll°aa Pole Teil asja. Tehke, mis Õigst .pidutuju ei ,o.lnudki tekkinud'. Isegi VaÜtlesin. Reisiqe aral"
leutine ei suutnud oma hiilgawa kõneandega
Asbjörn Kraa tahtis wastata: proua aga huwi ärkwel hodi,a. Koik tundsid seisukorria
nwgutas talle lahkesti pead ia M s lähemasse kunstlikkust ja piinlikkust.
tuppa.
Lõpul ütles Folgesuchtel külalisltele w « l
Nüüd oli betektiiw nii kaugel, et itet ei tead- mõne sõna: .•
'uud, mida pidi mMema. Ta läks toast tupva
,Ma l>ooda'N oma auwäärt külalisi mõne
silmitses maale ia-w,a,betas ühe nina teise Vü- päewa pärast jälle oma juures näha. Minu
laliseq,a sõnu. Ta mõtted äcla,bulfusid pala- sõber/ Dr^ Peters, on soowi awaldanud, kuulda
millise fiiruseaa mõistatuste keskbl, mis talle saada Norra rahwamuusiikat hea orkestri
siin esinesid: Mis tähendasid^ need % o ? Mis >poM."

Nr. 7
Kutse wõeti ainult wiiwitades ja .paljude
wahllndustega w>aAt-u.
M i s aga Mes Dr. Peters ise:
„Arm>as herra Folgefuchtel, see ,o,li ainult
p-saiis^lludue lsiWw, mis >cttt>aföasirt; ma ei tawlütsenub Teid «tõesti mitte waewalta. ^ Kuna
Te aga juba he,a Vvlestri pärast ofete itefearn*
seerinnd', siis pean Menra, et mul suur heameel j>I'e?§ Teie auwälärt külalisi jälle näha."
Neudle sõdade järele ei jääu-ud loosolijiaitel>e muud üle, 'im kimtitoda, ei neilgi lõbu
olla muuMalisele «õhtusieollb ilmuda.
Kiires järjekorras 'llahkusid siis külalised
herrastemajast.
Wiimaste hulka kuulusid Dr. Höst ja AZbjöru Kvag.
Folgesuchiel tegifestlx>al;t,nagu ei oleks ta
detektiiwi ära itiniomfb, kuigi soe biudlasti <teadis, et Warra la ,kohe esimese,stlmapilguga ära
-oli 'tundnud.
I l u s noor proua ei ilmumtb enam. Mitu
külalist olid tenia järele pärinud, aga Värva,
al ms Folgefuchtel, ,oli teda sellega «Wabanda•rntl>, et ta pisnt haige ©tta ja selleparast lahkunud.
Tenia asemel täitis Valentine perenaise
kohuseid.
See iseäralik naine oli kõik aja armastuswääriline ja n leole wa esinemiseg,a. Wahetewahel.algas ta ka Asbjörn Kragiga juttn,
nagu, ei vleks midagi juhtunud.
'Kui detektiiw Jumalaga jättis,, ütles ta:
„Iällenä gemiseni l"
„ Jällenägemiseni!" wastas Kvag. „Ma ei
oleks mitte lo^tnnd nii õnnelik «olla, et Teid'
siit leidsin."
Wiimased sõnad ütles ta nii tasa, et ligidalvlijad seda ei kuulnud.
Valentine wastas: „Teie oleksite õnnelikum, kui Te mind siin ei «oileks «kohanud."
Wäljas õues >ootasid saanid. Puiestee
,puolt ,kajas jalastevllgin ja MMkõlm üksteisele j,ärgn>ewatelt saanidelt.
Ilsbjörn Kvag teaks Dr. Hös^tile, et ta paxmx jala tahtwat minna. Dete!ktiiw oli ju
ammu loma pilgud laslnud üle metsatihniku libiseda, mis heledal kuupaistel nagu udusein
herrastemaja piiras.
Dr. Hösb imestas ja ehmatas ühtlasi selle
kawatsuse iile. Aga kui Krag weel suure nia
kindlusega kordas, et parenr jala tahab minna,
ei küsinud ta enam edasi.
Kvag läks puiesteed mööda ees; mõni minut hiljem sõitis, arsti saan, wiimane kõigist,
temast, mööda. Dr. Höst teretas ja Kvag noogutas sügawas mõttes pead.
Aga ,yaipe.a kui saanid kaugele fcdusid ja
Krag enam kedagi inimest >ei näiund, muutus
ta terwe esinemme. Ta jäi seisma, kuulatas
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ja waatas etbewiaatlikult uurides oma ümber.
Siis jooksis ta metsa, kuhu kohe kadus.
, Nii tasakesi kui wõimalik, bäks ta jalakõrgusse lumes-se, mis kuuskede wahel. Aegajalt
peatas ta ja kuulas, ja kui midagi ei kuulnud,
läks ta edasi.
Ta tegi suure ringi herrastemaja iümber
ja jõudis umbes weerand tunnise käigu järele
maja pahema -tiiwa juurde, kus ta -eebmisel ööl
oli Valentinet näinud aknast sisse minewat,
mis üsna maja ligidal seisid.
Sinr Peitis ta enda paksude pLmbüw^de warju,
Mingisugune aimdus ütles Kragibe, et
herrastemaja silinitsemine temale wõiks! kasulik >olla, nimelt peäle wõõraste lahkumist, mil
elanikud uskusid, et neid en^am tähele ei panda.
Ta oli parajasti wäga hea peidupaiga
leidnud, kui köwaks-Niknanud jalgteelt äkki
sannne kuulis — jalgteelt, mis Blinde talu
poole wiis.
Sammud lähenesid, peatusid, — nüüd kajasid nad jäll. Just sama hiiliwalt oli temagi
weidi aja eest tulnnd.
Nagu iäsja öösel, nii oli ka täna hcke kuupaiste. Lumega kaetud' põllud sinasid walgelt;
aga puude wa^rjnd viid mustad ja läbipaistmatud. Niisuguses tumedas warjus seisis Asbjörn Kvag.
Äkitselt nägi ta enese ees lagedal ühe inimese, ühe mehe tumedat wavju. Mees . oli
kaunis suur ja kandis spordiriideid; püss oli
'tal käes.
Ta seisis Intani ja waatas hervastonmW
poiofc. Üsna selgesti wõis detektiiw ta näo
profiili wastu walget lund ära tunda. See
oli terawate näojV^ontega, ^effmisteA aastates,
sihwaka kaswuga mees.
Krag ,arwas wäl^a, et meest seal, kus lia seisis, 'Majast wõimata Pu näha, sest et tal must
nwts tagaseinaks oli. Aga tema wõis teda
wäga hästi silmitseda, kuna tewiast pahemal
pool ja puude >wiarjuZ> seisis.
Mees astus mõne sammu Pahemale poole,
jäi seisma sa wahtis tardunult mõisa poole.
Seal >olid ju kõik aknad pimedad; kõik oli
waikne.
' Peaaegu kümme minutit seisis mees selles
seisakus kaha peäl. Ühe akna poolt 'kostis kobin, koerad hakkasid urisema ja haukuma. Kohe
selle peäle awati aken, nii tasa Ja ettewaatlikult, et seda kuulda ei olnud; aga Krag nägi
seda, sest awatud aken tekitas majasse suure
musta 'augu.

> Waewalt minut aega oli aken lahti. Kvag
arwas üht walget kätt nägewat, mis wälja
sirutati. Siis tõmmati ,aken sama tasa jta ettewaatlikult kinni, nagu ifca loit awatud; nMd >ei
olnud' wähematki kobinat kuulda. Ta ei ole
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julenud akent fhini Panna, nwtiles Kmg, nxt*
Hest kartes, Vt tähelesict-nu <äv«tab.
Püssiga mees kadus nüüd Kragi silmade
eest metsa. Krag tahtis talle pampast: järele
piida, kui ta teda tükirn>a*tdtenial jätte nägi
esite kerkiwat. Tundiuatu lähenes Äraani{Mutt aknale. Põnen>alt ootas M,üd Krag,
nns .sünnib. Kas ronis moes aknast sisft?
Püssiga niees oli wäga ettewaatlik; ometi
sünnitas ta lumes sedawõrdIraoinat, et loerad õues ta samine fuulsifcv ja kõwemini uri*
sesid. Wiimaks, nägid nab ta wõreaia kandu
ava ja hakkasid lvaljusti Hautmna.
Kohtudes jäi m.ees 'seisma; lmis, nagu
,ote,ks ta silmapilgu >mõtelnndi siis jooksis ta
ruttu akna juurde. Detektiiw ootas, ei mees
üles aknale ronib, aga seda ei sündinud. Was'tlwlksa. T>a kuinmardas ja otsis midagi tu*
_lnest.
Näis, et ta otsitud asja leidiski. Ta pis• tis midagi taskusse ja jooksis tuldud teod tugasi, kuna koerad talle järele r/aitfüsio ja tõrisltasid. ,

V^ajas olid elanikud ärganud; siin ja,seal
lätsid aknadl üvalgeks. Kuid detektiiw ei oofranud, mis majas sündis; see huwitas teda wiihem. SeUewaZtu läks ita -püssigamehele järele. Esiotsa ei olnud tal va$k ta jMgife
jääda; .kingi mees rubtn jooksis, murdunud üh
faktejeo näitasid talle teid.
Pahaks läks asi, kui ta lagedale maanteate
jõudis. Kvag pidi teda jälgides oige etwvaatlik olema, et tagaaetu teda ei marVaks.
Kuid .Mssigamees ei waadanud' tahagi;
umbes weerandtunni pärast pööras t,a 'kõrwaalwele ja 'lähenes majale, nns selle tee oksas seisis. Niipea kui Kixi0 seda oli näinnd, lõpetas
ta jälgimise; ta teaws miüd, kes see mees oli.
Ta oli m>crja ära tundnud; see oli metsakandidaat Blinde maja. Kuna Blinde majas
iitsi elas, siis pidi Krag arwama, et see Blin-de
ise oli olrnid, kes öösel inseuer Barra juures
käinud. Aga mis ta sealt t a h t i s ? Ei olnnd paistnud, nagu oleks ta tahtnud aknast
sisse mitmet, eunem nais, nagu oleks ta eitesefe
sealt mingisuguse teate toonud. Wististi oli
aken awatud ja Äri wälja wisatud; selle kirja
oli Bliude lumest üles wõtnud. Kellelt see Iiri
tuli? Oli see ,„rööwämMk", wõi noor proua,
'.•kä niisugusel kombel wälisilmaga ikhendust pidas? Sette järele, mis sündinud, wõis see nii
iiks kui teine olla. Asbjörn^ Krag otsustes
metsakandidaa.ti.istklikM tundma 'õppida.
. Kui detektiiw jälle mõisast mööda hiilis,
oli svcdl kõik jälle waikne jahime, nagNONnegi.
Mõisas,olid kõik, peÄe «Must r>chu!e jäänud,
isegi koerad. , Mnnates ho>idns Kvag igasugu-
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sest ^krabinast ja käis lahtist lund mööda, et
lumi ei rudi seks.
Tüki- aega seisis Krag nraja ees tAmikus;
tui ta nridagi ei kuulnnd, läks ta pikkamisi läbi
inetsa, kuni wiimaks Peateele jõudis, mis arsti
maja juurde wiis.
See oli heledasti walgustatud ja Dr. Höst
wõttis teda ise eeskojas wastu.
„Tun^dsin sinu pärast suurt hirmu", ütles
ta. „K5ige selle' järele, mis sündinud, wõib
kõige pahemat oodata."
„Su'l ,on õigus", wastas Krag, ^sellepärast
olingi wäga ettoroaaiftk. Kõik see aja wiibisin
ma warjus, kus niul õhupüssi karta ei ollnud."
Dr. Höst ei saanud nende sõnade mõbtesi
aru, ja Krag ei andnud talle 'ka lähemat sete*
tust.
Kui detektiiw saali astus, tõusis akna >a,lt
nks herra üles.
See oli Saksa agent Dr. Peters.
„Arlvasin juba, et warsti tulete", ütles
Krag. „Kas Barra teab, et siin ofete?"
„Ei, tema usub, et wõõraMeniajas wiibin.
Aga mu saan sõitis sinna tühjaR."

„Siis wõime üksteisega asja harutada?"
.Jah."
„Aga >l>as Te ei usu, et Barra meie salasaje 'foosioifelu teäda saab?"
„Saagu, see ou kõvir>,aline asi. Mina olen
sünnitud oma hwimsii) kaitsma."
Krug wõttis agen-di wastu, istet ja Ales:
„On siis asjad nii ruttu arenmud?"
,Mina jään rahutumaks", Mes Peters.
„Attvatawasti on Teil seks kindla-tt PZHjust?"
.Usute?"

^Kindlasti, sest Teil ou tegemist inimesteg.a, nagu Barra ja Wcclmtwe 'Stempel."
„Wiinmne on Wige ipahem", litles Dr. Pe^
'ter& „Tema siinoilek täitis mu ennesest silinapilgust saadiik mnbnsalduseFa. Teda?u>tsutakse röüwäniblikuks."
Krag noogutas peab.
„T«m", ütles ta ainubt.
„Teina on harjunud Mkalt elama."
„Ia pillama", tõendas Kvag.
Dr. Peters tõusis ja hakkas ebasi--tagasi jolutama. Ta sai päris ässedaP.
„Ta on päris kurat", ütles cka. , „Ta on
stlmip^mestaw ilus, ag>a metsaline. TähendaDe juba, et Teils Millalt põhjust oleks teda
wangistada?"
^ „Ict,h. — Kahe aasta eest wiibis ka Kristiaanias. Olen weendmrud, et t>a tegewus läbiläbi kuritegelik oli. ühe mehe ita hawoas,
teise ajas enesetaMisele/ ainuU õnnetust 'laotas ta enese üwber laiali.. J a ometi oleks
raske tmna GMi WMu ees t.yen»wba."
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Wangistada, teda ei wõi," ütles Dr. Peters ^tsust-awillbt. „Kõige peält ei tohi mseiieer Varrat pundutada."
Miks siis mitte?"
Hr. Peters waatas ümbervingi.
„Ka£ wõib meid siin leegi italim?"
,M. Dr. Hüst ,!äts tfnw abikaaisa juurde."
„Sli£ ^ütlen seda Teile: —- See Miks minu
HMl rtsuse huwi de iwasiu."
„Siis peab Teie Walitsuse! ju inseneer
Barra wastu suur huwi olema."
,/Seda füsisite mult ju wavemgi; deii toil*
nud Tek tõlkide teäda andnra ija &eie «M paluma^ Armas herra Krag, ma usaldan Teile
ülitähtsa ls<l'l.a'd«se. Teie mõistaite?"
Deteftiiw silmitses teda, ainult. Agent
mõistis seda piitu ja .jatcaS:
„tzea fiiltt; ma usaldan T-eid. Aga enne tui
asjast räägin, tahaksin Teilt teäda, mis inimesed siin Mnbruses jutustawad, mis üteaefrjeo >on
märganlud ja mis u>ad sellest arwMrxld."
„Pe,aasi on üleaedsetele ii sa," ütles detettiito, „õudne ebainimlik kisa, mis eriti öösel
mõisast kostab."
Agent noogutas pead.
Setxt wõin arwa-ta; aga, jutustage edasi.
„Asi algas sellega, et inseneer Vnrrale uks
puusärk tiwdi,."
„Puusärt?"
„I<ch, wäga suur puusärk, mis watsalist
suurt ettewaatust tarwitades tenm marja toodi.
Barra ise juhtis toomist ja rääkis puusärgiganagu elawa ckwusega."
Dr. Peters naeratas.
„Seda wõib tast arwakr, ta räägib sellest,
nagiu oleks fee ta laps."
^Puusärgist, wõi sellest, mis puusärgi sees
on?"
„Sellest, mis puusärgi sees on. Pealegi ei
,oleg'i see puusärk."
' „See oti mnlle ju algusest saadrkselge."
„T'oI on õhuaugud sees, eks?"

„Iah," ütles Krag. „Uga teie lubasite
'Mulle selle iseäralise j»a õudse kisa põhj,u,st tmtada. Milles see seisab?"
„Kisa?
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Jah, seda ,wõin

Teile

ütelda.

See iDN . . ."

S i i n kohal kajas 'kisa. <ise.

Asbjörn tovinas akna, juurde j»a awas
selle. Herrastemaja ,poolt kajas kisa, >kõlawatt
ja õnnewstkuulutawalt. Tõusis ja wajus M e
tõi>kawa,ks disharmlooiiiks. Täitis õhu uudsust
ja kohutawusega.
Tuppa astus Dr. Höst, kes kahwatust ukse
ligidale seisma jäi.
Seal lajas äkki agendi kuiw hääl. Ta sonad olid nii igapäewased, et wastolus seisid
ümbruses walitsewale, ärewusele. Ta ütles nimelt:

„£>ee on Barra poolt täiesti suur hoolimatus!"
11.
Raske ülesanne.

See kuiw tähendus agendi poolt sundis Dr.
Hösti suuri silmi tegema.
„tzoonmatuseks nimetate seda? See on ju
kole! Kuulge ometi seda õudset kisa!"
Agent kehitas õlgu, kuulas aga ometi kisa,
inille kõwadus nüüd rauges, aegamööda suri
ja kustus. Kuid ta toon jäi kuulajale weel
kauaks kõrwu.
Krag Pööras Dr. Petersi poole.
„Kisas peitub mingisugune inimlik hääl,
kuid inimese suust ta ei tule, selleks on ta liig
wali."
* „Kui te abikaasa ei heitunud", jätkas ta
arsti poole pöördes.
„Lähen üles tema juurde"; ütles doktor
Höst ja lahkus ruttu.
„Seega oleksime jälle Ütsi," ütles agent.
,,See oli iseäralik juhus, et kisa just siis meie
juttu pidi katkestama, kui Teile selle tekkimisest
tahtsin stDvama hakata."
„Gnne, kui Te edasi jutustate, tahaksin Teid
paluda, ak''nt kinni panna," ütles Krag.

Dr. Peters waatas talle imestades õtsa.
Akna oli jn Krag lahti teinud ja sellepärast oli
ka tenia kohus seda jälle sulguda.
„Panen lambi siia," jätkas Krag, lampi
lauale tõstes, „et wäljast selgesti nähtaks, kes
akna siiluv."
„3Üiibio siis wäljas keegi, kel huwi on mind
näha?" küsis Dr. Peters.

„Seda ma selgesti ei tea. Selle wastu on
mul huwi sellest, et isik, kes ennast wahest puude
taha warjab, mitte ei.usuks, et miim see olen,
kes akna sulub."
Agent silmitses detektiiwi tõsiselt. J a wilistas tasakesi.
„On •iis asi ju niikangele läinud?" UU
sis ta.
„Iah, niikaugele; eile lasti minu peale
hääletu õhupüssiga."
Dr. Peters kohmetas.
„Kas nägite seda püssi?" küsis ta.
„Q£\," wastas Krag, „aga ma ei kuulnud
pauku. Ainult kuulide,wilet oli kuulda. Lamp
ja peegel purunesid."
Krag 'ilmitses nende sõnade juures agenti
terawasti. Talle näitas, nagu walgustaks Dr.
Petersi näim rahuolekutunde helk, kui Krag UU
les, et ta sidet hääletult laskjat sõjariista ei olnud näinud.
„Aga *ust Te teate, et Barra seo oli, kes
laskis?"
„Seda ma ei ütelnud."
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eest, mis lokku miljon marka wälja teeb. 750
„Aga mulle näis, nagu —"
„Barra ei wõinud see ollagi, sest kuulid leu- tuhat ou talle juba ära, makstud.".
„Need cn tõesti suured summad."
dasid umbes sel ajal, mil Barra Teil waksalis
„Inh,
selle eest on aga õhutorpeedo ka gewastas oli."
„Sns ei tea ma tõesti, kes see laskja wõis niaalne ja uut ajajärku sünnitaw ülesleidus.
Meie sõjaministeerium ootab põnewalt esimese
olla."
,Mul on siin üks waenlane, kes mind weel mudeli walmimist."
„Aga kuidas wõisite mehele niipalju wälja
hullemini wihkab kui insener Barra."
maksta, kui Te tema peale kindel ei ole?"
.Tõesti.? Kes siis fee oleks?"
„ Sellepärast, et ta joonistused kord juba
„Tema naiseõde," ütles detektiiw, „Rööwheaks tunnistati ja meil muud walida ei olnud.
ämblik — Valentine."
Ta andis meile 34 tundi mõtlemiseks ja ähwarAgent lõi sõrmega nipsi j« pomises:
„ I a -j ah. Ma leian peaaegn, mida enam das Briti saatkonnalt kaitset paluda, kui me
tema peäle mõteldakse, seda kardetawamaks ta wägilvallaga ta joonistusi oleksime tahtnud ära
wõtta. Sõjaministeeriumi nõmndel otsustas
saab."
Dr. Peters hakkas uuesti edasitagasi rän- walitsus tolle miljon marka salafondist wälja
maksta, nii, et 250 tuha kahe, kolme kuu pärast
daina. Siis jäi ta detektiiwi ette seisma:
„Aga Teie ei küsigi minult nüüd, kuidas sama summa, poole aasta pärast jälle 250 tuhat
marka ja ülejääk mudeli walmissaamisel tuli
need õudsed kisad sünniwad!"
„Ei. Ma soowin, et Teie seda mulle ise maksta. Mudel läheneb nüüd walmisfaamifele;
oleme kana wiiwitanud, fest et meil tema waswabalt jutustaksite."
^Arwatawasti olete sellest osalt juba aru tu umbusaldus ikka suuremaks kaswas; nüüd
aga ei wõi me maksmist enam edasi lükata,
saanud?"
f
„Olen selle üle järele mõtelnud," ütles sest et ta epiugu peale koputab. Me tahame
Krag. „Iuimene ei wõi nii karjuda. Ei usu ka, et ta tallalt uii kanimtlik on, et ülesleiduse
üldse, et j ee kisa kellegi elawa olewuse poolt mõnele teisele riigile ära müüb, kui ta selleks
tuleb. Juba ammu olen oletanud, et ta me- mingisuguse Põhjuse leiab."
haaniilse! teel tekib. Selles usus leidsiu kiu„Nn sics tuleb see kisa õhutorpeedost?" kunitust, niipea kui Folgefuchtelis ära tundsin sis Krag.
insener Barra, kõige suurema eksperimentaa„Iah. Ma ei wõi mehanismi üksikasju kirtori õpetlaste ilmas. Kahjuks on ta aga oma jeldada. Üldiselt sarnaneb ta harilikule weegeeniuse turja teeuistusse annud."
torpeedole; ta on sigarikujuline, tiibadega ja
propelleriga. Kokkusurutud õhk ajab teda edasi
Agent noogutaos pead.
— Barra enese ülesleidus. See kokkusurutud
„Edast," ütles ta.
õhk teeb !>"rwulukustawat kisa, mida ümber„Ei, nüüd seletage Teie."
Jälle waatas 5Dtr Peters toas ringi, awas kaudsed inimesed „kullikisaks" kutsuwad. Kisa
ukse, waatas, kas keegi ukse taga ei wiibi, ja ci tule lukustatud toast, nulle akende ees raudkangid on. Ta tuleb õhust. Katusel ou auk,
ütles siis tasakesi, peaaegu sosistades:
„Teie ei ole siis weel iial midagi kuulnud mida wälja ei nähta. Esiotsa laskis Barra
oma torpeedo nagu pabcrimao, mis nööriga
õhutorpeedost?"
. , katuse külge kinni pandud, läbi õhu liikuda.
Asbjörn Krag waatas üles.
„©i, ei ole kuulnud. Tegutseb ta siis selle Mõnest päewast saadik on tal korda läinud torpeedot Waoalt õhus liikuda laska."
kallal?"
„Iah, ia Teil on õigus, kui teda kõige suu„Tuli see siis wäljaminekukohale tagasi?"
remaks teaduslikuks, eriti sõjatehnilisteks ots„Muidugi; selles seisabki Barra ülesleiduse
tarweteks töötawaks-eksperimentaatoriks ar- geniaalsusõ Ta on üles leiduud j u h i t a w a
wata. Tema on palju teinud hääletu püssi õhutorpeedo. Nmbes kümme minutit wõib
probleemi .'ahenduseks, on meie walitsufele pal- torpeedot wäljalnskmisekohast traadita elektriju kasu saatnud, kuid läheb meile kalliks. Meie juhe abil juhtida. Teie aimate, kui tähtis see
ei usalda teda hästi, eriti sestsaadik, mil ta selle ülesleidus moodsale sõjatehnikale on, kus õhukardetawa naisterahwaa ühines. Kui tähtjas laewad ülitähtsat osa saawad eteudama."/
asi on, wõite ise arwata, kui kuulete, et ma te^Miljoni on see ülesleidus igatahes wäärt,"
male homme kakssadawiiskümmend tuhat mar- ütles Asbjörn Krag.
ka wälja maksan."
„See on kindel. Meie maksaksime ka heaDetektiiw kargaschüsti. ' ,•
.,
meelega selle miljoni, km aga kindlad oleksime,
„See ei tohi süMida," hüüdis ta.
et fee ülesleidus meile kuulub. Aga just se l i e
„Aga peab sündnna," ütles agent. „See juures kahtleme Oleme selgusele, jõudnud, et
on neljas tähtaeg ta hunoraaril õhutorpeedo Barra rahakitsikust põeb."
'•'""''.,'.
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„ Suurtest summadest hoolimata, mis ta
juba on saanud?"
„ I a h , sellest hoolimata. Rahaga käib ta
õige hoolimata ümber. Wiimasel ajal on ta
palju raha ära tarwitanud; ta on häwitaja
mees. J a selle hirmsa raharaiskamise tagajärjel tõusiski kahtlus, kas ta wahest rööwämbliku wõimu alla pole sattunud. See rööwib ta
särgini paljaks ja kihutab ta uuesti kuritegewuse sülle."
^Missuguse kuriteo peale Te mõtlete?"
Dr. Peters mõtles wähe aega. Siis ütles
ta pikkamisi ja sügawa häälega:
„Näituseks wõiks ta walmistanud ülesleiduse mõnele teisele riigile ära müüa."
Asbjörn Krag tõusis üles ja hakkas edasta
tagasi käima. ,
„On Teil ses suhtes põhjendatud kahtlus?"
küsis ta.
„ I a h , " wastas agent. „Sel umbusaldusel
on oma põhjus, olgugi, et seda just palju ei ole,
millest kinni wõiksime kahmata. Kui meie ja
insener Barra wahel leping tehti, tehti ka
maha, et ta kusagil üksikus kohas oma ülesleiduse peab teostama. Oli nii tarwis, et keegi
midagi ei märkaks. Siis walis ta selle koha
siin. M i s õhutorpeedost juba walmis oli, toodi
kõik siia kastis, mis puusärgi sarnane oli. M a
käisin wahetewahel siin teda waatamastaga
kuigi ma teda sallida ei wõi, ta oli korralik.
Siis aga tekkisid tundemärgid, mis näitasid, et
midagi korrast ära oli."
'
„Kust saite seda teada?"
„Diplomaatlise salapolitsei kaudu. Wõin
rahulikult ütelda, et see sama tubli ja sama kawal on kui kriminaalpolitsei, kuid sellejuures
on ta weel rikkam intelligentsi poolest, mis esimestest ringkondadest tuleb. Tõepoolest ei saa
selle politsei silmade eest midagi kaua warjule
laada; ta wari hiilib saatkondade koridoride
seina ääres, kuulatab uste taga, telefoni- ja
telegrafiapparatide juures, töötab postiametites, lööb rongides sõidupiletitele auke sisse, kui
seal kullerid sõidawad. Teda pole kusagil näha, aga ta on ometi igal pool.. Selle politsei
kaudu kuulsime umbes kuu aja eest, et ühel,
wõõra riigi Walitsuse! Barra katsed õhutorpee->
do kallal teäda olla. Muidugi ei tunne too
riik Barra ülesleidufe üksikasju. Teati ainult,
et Barra niisuguse ülesleidufe kallal töötab ja
et Saksa riik teda suurte summadega sellejuures
toetab."
••! •'••..: ..:::
„See on tõepoolest wäga tõsine asi," ütles
Krag. „Lubage weel üks küsimine. Oletame,
et asi ol^ks wastupidme olnud?"
„Et m e i e oleksime kuulnud, et Barra
ühe teise r i i g i huwides niisuguse leiduse kallal
MtahI"

«Ü.

199

„Iah, mis siis?" „
„Meie oleksime siis taewa ja maa liikuma
Pannud, et seda ülesleidusi omale saada."
„Waadake? Siis wõite ka julge olla, et
see teine riik sedasama teeb. Missugune riik
see on?"
Agent sosistas detektiiwile ühe nime kõrwa.
Krag noogutas pead.
„Sel riigil on samasugune diplomaatlik salapolitsei kui T e i e riigil. Ütleme, s e e riik
pakuks ülesleidufe eest kaks miljoni."
„ S n s müüb Barra selle maha, eriti kui ta
selle kardetawa, siidametunnistuseta naise juttu
kuulda wõtab."
„Tohirt ma Teilt midagi t ä h t s a t kusida?" ütles Krag. M i s põhjusel olete just
nüüd nii äkitselt Norramaale reisinud?"
„Teil on õigus. M a tulin üle pea-kaela
teele. Kahel põhjusel. Esiteks oli Barrale
neljas osa, 250 000 marka, maksta, ja, teiseks — no jah, see 'põhjus ühineb teatud isikuga ja minuga/ Ma eeldan, et see nimi
Teile täitsa tundmata on, et Te teda weel iial
ei ole kuulnud: j u u t S t e f a n . "
.Juut." ,
„Iah, Wene juut. Ta feifab praegu nt*
mewiud riigi diplomaatliku salapolitsei teenistuses, on kõige kardetawani ja kawalam agent
ses politseis, põhjalikult waadates felle salalane ülem ja parem jõud."

„Ia..?"
„Noh, me kuulsime, et rööwämblik Valentine Kempel umbes kuu aja eest Hamburgis
juut Stefaniga mitu tundi nõu pidanud ja
kohe felle järele siia infener Barra juurde reisinud."
„ S i i s on hädaoht olemas."
^Kahtlemata; sellepärast wõtan Teie oma
teenistusse."
, M i s Te minult nõuate?" küsis Krag.
„Teie wõitlete juut Stefani wastu, rööwämbliku ja wõimalikul korral ka Barra enese
wastu. Teie kannate selle eest hoolt, et tähendatud riik õhutorpeedot ei omanda. J a edasi
kanaate hoolt, et õhutorpeedo m e i e omandus'ks saab."
„See on raske ülesanne," ütles Krag.
„On,"'wastas'" agent; „aga ka aurikas
ülesanne. Kas wõtate ettepaneku wastu?"
„ I a h , " wastas detektiiw. ^Millal peab
õhutorpeedo walmis olema?"
„Kolme päewa parast."
„ I l u s . Kolme päewa jooksul lõpeb drna*
ma. Et sest draama saab, selle peale olen
kindel." ,
Asbjörn Krag sirutas^ n i i et kondid rägisesid, j a naeratas — iseäralik naeratus, mis
näKawale tõi laks rida lumiwalgeid hambaid.
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Waheajal oli öö edenenud ja Saksa agent,
kes ka äsja öösel wähe maganud, awaldas sootoi magama minna.
See anti Dr. Höstile teada, ja doktor Petersile juhatati tuba katte. Krag jäi weel istüma, agarasti suitsetades, nagu fee tema wiis
oli.
Asi äratas temas nüüd kõi^e suuremat huwi. Teatud wiisil seisis ta nüüd kahe tule wahel. Endistest kogemustest tundis ta rahwuswahelise intriigidemängu hoolimatust ja osawust.
Rahwuswahelised diplomaatlised intrigandid olid kardetawamad kui kõige pahemad krn>
jategijad; wiimased seisid ju, wäljaspool sea-dust, kuna nad seisid mitte üksi seaduse kaitse
all, waid ka weel lugupeetud riikide mõju all.
Dr. Peters oli toonitanud, et tarwis olla hoiduda insener Barra ja rböwämbliku wastu
politseiwõimu tarwitamast. Seega oli waugistamine wõimata.
Kõige esiti pidi Krag wõitlust alustama
Valentiinega. Ta teadis, et „ämblik" ta furma soowis ja kõik teha katsus, et teda teelt kõrwaibada, eriti nüüd, mil Valentine oma seisukord hea ja kindel oli.
Siis aga pidi ta wõitlusse astmna ka saladusliku Wenemaa juudiga, Stefaniga, kel
terwe, oma riigi salapolitsei käsutada oli.

Lõpuks seisis tal weel wõitlus ees geniaalse,
aga poolhullu iitsener Warraga, kelle katte*
maksuhimu ja kalkus piire ei tunnud, niipea
km keegi talle tee peäle ette astus.
Nii siis oli tal kolm kanget wastast, kes
taewa ja maa liikuma panid, et teda kahjudaks
teha.
Kui tal tõesti korda läks wõita, siis oli tal
weel tegemist uue, neljanda wastatega, nimelt
Dr. Petersiga, kes lubada ei wõinud, et ta
kõiki neid saladusi teadis.
Keset neid intriigistd seisis Asbjörn Krag
üksipäinis. Esiotsa wõttis teda weel Dr. Peters kõrwale. Kui kaua aga kestis seegi?
See üksindustunne sundis teda abi kutsuma. Oleks wõinud oodata, et ta Kristiania
kõige parema detektiiwi poole pöörab; aga seda
ei sündinud. ,
Telefoni karwu palus ta järgmist telegrammi teele saata:
«Kristiania detektiiw-ofakonda:
„Saatke Iens.
Krag."

Iens oli tema i M k abiline, noor mees,
linna kõige pahemast osast, keda ta ühes parandusmajas, M ta tema osawust ja häid
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omadusi näinud, tundma õppinud. Iens oli
oma, ülemale ustaw ja alati walmis kõige kardetmvamate karutükkide peäle.
Niipea kui käsk saadetud, heitis Krag sohwale ja jäi wiibimata magama.
Täna oli ta päewatöö lõpetatud.
Kui Dr. Peters järgmisel hommikul warakult ärkas ja uniselt saali astus, istus Krag
seal juba ja suitsetas.

Detektiiw oli praegu Fricdrichshaldist tagasi jõudnud, kus ta Ienstl, kes hommikuse
rongiga wli, wastas käinud.
Iens istus ukse lähedal. Ta ei olnud mitte
wäga toredasti riides ja näis kohmetu olewat;
tore ümbrus ei olnud talle kullalt kodune.
Kui Krag teda agendile oma abilisena esi*
tas, krimpsutas see nina. Iens märkas seda
kohe ja waatas talle wihaselt otsa.
„Kas magasite hästi, herra doktor?" küsis
Krag.
„Ei, wastuoksa; magasin halwasti. Pidin
wahetpidamata mõtlema selle neetud loo
peäle."
„Ka mina tegin seda, aga magasin sellegi'
pärast."
^Missugusele tulemusele Te jõudsite?"
„Et tarwis on endid tunda anda."
„Kuidas Te seda arwate?"
„M,eie läheme kohe kahekesi Barra juurde
ja teatame talle, et kokku oleme heitnud. Ma
ei kahtle silmapilkugi, et Barra juba teab, et
Teil minuga pikem läbirääkimine oli. Kui me
kahtlust, mis temal lasub, temale weel edasi
salgame, siis teeme oma kardetawa mängu weel
kardetawamaks."
„Aga kui jutt on põhjendamata kahtlusest?"
„Tde wõite kindel olla, et see põhjendamata
ei ole. Pealegi pole ju tarwis teda otsekohe
süüdistada. Wõib ju ka teisi kahtlustada.
Kõige tähtsam on. et Barra ja Valentine teawad, et m i n a T e i e g a ühes töötan ja et
iga Malekrppumlne. mis minu wastu ette
wõetakse, ka kallalekippumine on Teile."
„Teie kardate siis nende kättemaksu?"
„Valentine kättemaksu ci karda ma sugugi;
ennem-peaks tenia minu kättemaksu kartma.
Aga teades, et tema suurem soow on mind
teelt kõrwaldada, wõib niisugune seletus minu
seisukohta tähtsalt kõwendada."
,.Hea küll. Ses suhtes tahan Teie tahtmist
tähele panna."
Nad westsid weel tüki aega sellest asjast,
mis neid nii wäga kütkestas; siis läksid nad
Barra pole teele.
(Järgneb.)
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SDtihitmah.
Inglise kirjanik Demetra Vaka (Mrs. Kenneth Vrown).
Kogu päew oli ilm wäga palatit olnud, ja
isegi nüüd, widewiku tulekul, ei wähenenud
palawus. Pera, kõiksugu kummaliste kärade ja
kohinate linn, saatis oma müüjate, kaugele kajawa kära üles minu juurde.
Konstantinopolis kannawad rändawad
kaupmehed oma kaupa seljas ja kiidawad selle
headust kogu oma kopsude jõuga.
Nende "karjujate wäsimata kisa kõrwale seltsis kõle, ühetooniline haukumine ilmakuulsate
koerte poolt, keda nähtawasti ainult üleüldine
kisa linnas haukuma ajab, sest nad ei waiki
süüeski.
Rahutute häälte segu minu ümber hakkas
mindki kohmetama, kui naisteenija tuppa astus, poolpimedas ühe tooli wastu põrkas ja
mulle ühe kirja ära andis.
„Ws lori im 'jdfe, Preili, i>ci' >o,o!tafc wastust".
Ori! See leina tÄ>as kui iluufe. Ta Mrms
waate laiadesse, lagedatesse Türgi ruumides^
fe„ madalatele lõuenditega kaetud diiwanitele,
laiadele kleitidele, paljastele jalgadele, laisklemisele, karrasjookidele — ja rahule. Ma awäsin kirja, lugesin küünla abil:
„Mu maike kirsiõis! Tuuled toowad mulle
rõõmsa itate sinu magusast wiibimisest meie linnas. Mis ime, et taewas sinifem ja lillelõhn
magusam on. Kas ei taha sa, Mah armuke,
oma hiilgawa juuresolekuga rõõmustada üht
inimlikku südant? Tul-» minu juurde! Rutta mu
rinnale, et sulle ütelda wõiksin, kui õnnelik ma
olen sind jälle nähes. Elan Chartalis. Nimeta
mMe laewa, mida sa tahad austada, ja orjad
toowad su minu juurde.
Mihirmah".
„tzea küll!" ümisesin endamisi. „Rõõmustan,
et ta wähemalt suurt palamust minu hiilgawa
siinwiibimife arwele ei pane!"
Pliiatsiga kritseldasin ma ruttu mõned sõnad oma nimekaardi taguküljele, wastuseks ta
luulelisele kirjale. Kawatsesin järgmisel õhtupoolikul aurikuga tema juurde sõita.
Chartali wäiksel aasialikul maandumiskohai ootas mind suur wanker, millele härjad ette rakendatud, ja kõige Türgi wiisi wastu oli
see mu wõõrustaja ise, kes mu seal wastu wõttis: Mihirmah lahtises, helesinises ürbis, priske ja jahe.
„Magus wäike äike, wabanda, et ise tulin",
palus ta, kui teretasime. „Ma pidin sulle wastu
ruttama. Aga sa pead üksi ja mugawalt puhata saama, niipea kui koju jöucmte";

Sõna „äike" ajas mu naema.
„Kallis Mihirmah, kui palju aastat ei ole
nrind enam keegi „äikeseks" nimetanud. Nii kole kui see kõlab ja nii tabaw kui ta minu temperamendile on, rõõmustab ometi, et seda jälle
kuulen".
„Tahad sa öelda, et sa iial enam ei wihasta, kui waesed Türgi lapsed sinu arwamisele
wastu räägiwad?"
„Sa unustad, et mina enam türklaste keskel ei ela."
„Tänatud olgu Allah, nüüd wiibid nende
keskel".
Lõbusasti juttu westes läksime wankrisse ja
toetusime pehmetele madratsitele, kuna tumedad siideesriided oma kuldnarmastega siia ja
sinna lehwisid, nagu elektrijõul liikuwad tuulelehwikud — wäga lihtsalt, aga wäga mõnusalt.
Sõites umbes poolteist kilomeetrit, kuhu
eurooplased harwa eksiwad, jõudsime Mihirmahi elumaja juurde. See oli suur, wana ehitus,
pooliti puust, pooliti krohwitud ja, nagu enamasti kõik Türgi majad, suurest aiast piiratud.
Kogu plast piiras kõrge müür. Maja otse rippus Propontife kohal ja majast tükike maad
eemal toetusid mõned kokkupandud telgid, mida
mõne minutiga wms üles seada. Naisorjad
ootasid meid "kojas ja pildusid meid sisseastumise puhul roosilehtedega. Majaproua pööras ilusa, noore, arwata wiieteistkümne- aastase tüdruku poole:
„Guselli (iludus), siin on sinu käskija! Sa
pead teda armastama kui oma nägu \a Uba
hoidma kui oma silmatera".
Nende sõnadega suudles ta mind ja lahkus.
Naisorjad läksid talle järele, minule musukätt
wisates ja maani kummardades.
Guselli jäi minu juurde; mind jäeti temaga
üksi, et wõiksin wanni wõtta ja puhata.
Kui ma mõni tund hiljem silmad awasin,
olin lilledega kaetud; mu sõbranna kummardas
mu kohale, et mind meelitades äratada.
„Sa laisk, wäike äike! Ma istun juba tüki
aega sinu juures, et sulle wormilikult tere tulemast ütelda, ja sinu waim rändab siit penikoormate kaupa kaugel. Tõuse üles ja läheme
aeda — lõunasöök ootab meid juba ammu!"
Kuna ma lilledega mängisin, silmitsesin
oma wõõrustajat terawamini. Tal oli kollane siidiwaip ümber, mis kaela lahti jättis, ja
juuksed olid tal pärli nööriga palmitud.
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oli kogu päewa rahutu olnud ja pillas oma palawamaid kaisutust lastele ning mulle. Ta kawatses mitmesuguseid wäljasõite; aga nii pea
kui üks kawatsus küpses, tõrjus järgmine selle
kõrwale. Terwe majapidamine näis alluwat ta
J a me jooksime tõesti alla sinna aiajakku, mõjule. Ei olnud kuulda ei laulu, ei juttu ega
mis üsna mere lähedal seisab. Hiina laternate naerukihinat naisorjade poolt. Isegi lapsed iswalgusel kanti toidud lauale ja Propontise ta- tusid waidal ema jalgade ees ja 'olid wait.
sased wood loksusid rütmiliselt wastu aiamüüri Poiss, tugew, wäike poiss, tõusis tihti üles, toealust. Siiamaani ei olnud ma weel midagi tas ema najale, pani käed ta kaela ümber ja
kuulnud Mihirmahi neiu- ja abielust; me ei sosistas:
„Emakene, Ali Bey, wäike Ali armastab
olnud üksteist enam kümme aastat näinud.
Lapseeas suured sõbrad, olime mõne aasta kir- sind wäga!"
Mihirmah kaelustas teda palawasti ja
jalikus ühenduses olnud, kuni ta Konstantinosuudles metsikult, hoidis enesest eemale, waapolist Brusfasse üle kolis.
Pärast söömist, kui me tema tuppa olime tas talle silma ja pani ta siis ohates jälle maha.
läinud, algas jutustamine, ja mina ütlesin:
Hilja õhtul, kui puuwõredega akna juures
,Mihirmahs jutusta mulle enesest ja sellest,
istusime ja wärsket mereõhku sisse hingasime,
kust sa kuulsid, et jälle siin wiibin?"
„Djimlah ütles mulle, et sul kawatsus olla mereõhku, mis lillelõhna täis, algas Mihirteda waatama minna, ja sellepärast tahtsin mah:
„Wäike äike, mis sa arwad, mil on meil õisind mõneks päewaks ka omale saada. Sa walge talleke, kas armastad mind ikka weel nagu gus elada?"
„Selle üle ei ole ma weel järele mõtelnud
ennegi?"
, Õrnad kaelnstused tõendasid nreie wastas- ja ei saa selle peale nii ruttu wastata — mis
arwad sina sellest?"
tikku armastust.
„Kui me omame hea mõtte; kui me südames
„Ia nüüd", hüüdis ta, „pead mulle ütleasub suur soow ja me korda saadame suure teo.
ma, mis j ülle ilm on annud!"
„Mulle annud?" kordasin ma, wäga hästi Maa saawutasin kaks esimest, kuid iialgi wiiteades, et hommikumaalastele abielu ainsaks mast, ehk küll Allah mulle selleks wõinialuse auwäärtusliseks eluandeks on. „Ta pole mulle dis".
J a ohates jätkas ta: „Kas annab ta seda
midagi kinkinud. Teenin enesele ise oma leimulle iial enam?"
ba".
Ta wajns mõtetesse. Ma ootasin, et ta rää„OH, kui naljakas!" hüüdis Mihirmah.
„Nii uMb see olewat paleest waadates, kus gib.
„Kas on sul weel meeles Ali Ahmed Bey?"
sind lugemata naisorjad teeniwad ja sul tarwiiada on kõige toredamad riided ning ehted. küsis ta äkki.
„Muidugi! Kas mäletad weel, kuidas me
Wäljas karedas ilmas pole see sugugi naljakas.
Aga kuidas on lugu sinuga? Jutusta! Oled sa tema järel käisime ja teda meie pruhwetiks ja
Padishahhiks nimetasime?"
abielus?"
Mihirmähi rõõmus nägu läks pilwe. Äkit„Ta oli sulle armas, eks ole tõsi, mu mäeselt ei olnud ta enam endine rõõmus ja walla- jõekene? Aga sa lahkusid Türgimaalt ja unustu neiu.
tasid ta ära. Ka mina lahkusin Konstantino„Iah, mu süda, ma olen abielus!"
polist, ci unustanud teda aga iial, ei iialgi!
Ta wastuse toon ei kõlanud mitte üsna Kuidas oleksin seda wõinudgi teha? Tema oli
rõõmsasti.
,
ju meie parem ja suurepärasem mänguseltsili„Ei ole lapsi? Ei poegi?" hüüdsin ma.
ne".
„On. Poeg ja tütar. Sa pead neid homme
„Iah", kinnitasin mina, „ sooja südamega
nägema. On wäiksed iludused".
ja julge, kuid ka äkiline ja ruttu haawataw; aga
Ta nägu säras emalikus ubkuses. Aga et ruttu palus ta andeks ja unustas temale tehtud
ta rohkem juurde ei lisanud, ei käinud ma tal- pahanduse".
le ka peale. Ma tundsin Türgi naisi hästi.
Kuna ma rääkisin, tuli mulle lapse-east selAwaliku teatamise aeg tuli, ja siis polnud ku- gesti meelde üks-lugu:
simist enam tarwiski/Täieliku wabameelsusea
Meie wiibisime kõrges marmorsaalis. Selle
jutustati mulle siis kõik lihtsalt ja awalikult, ühes küljes seisis kaew. Ali Ahmed läks ämbri
nagu seda ainult Türgi naisterahwad oska- keti juurde ja hoidis selles kinni. Mina tulin
wad.
tema järele kaewu juurde ja tahtsin jonnakalt
Järgmisel ööl sain kõik teäda. Mihirmah enne teda wett ammutada. Me wõitlesime, ja
„ Armsam sõbranna", hüüdsin ma, „kas
tead, et sa oma lubamise oled enam kui täitnud. Sa oled wõlnw".
„Tean", ütles tema lihtsalt, ja jätkas mind
üles aidates: „Aga waja on meil rutata!"
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Ali Ahmed tabas mind ketiga pähe. Waewalt
aga oli kett mu jonnakat pead puudutanud, kui
ta minu juurde jooksis ja oma taskust wälja
wõttis, mis seal iial peitus: sulenoa, ühe puust
soldati, wiis piastrit. Weel praegu arwan poisikese palumist kuulwat: „Wota, mis tahad, ainult Ütle, et mulle audeks aunad!" Mina, jonnäkas tüdruk, aga wastasin: „Km ma sulle
pean audeks andma, siis wõtan kõik!" — „Wõta kõik!" ütles tema. „Aga ainult üks öö lase
mind weel soldati juures magada, et talle ära
wõiksin seletada, miks minust peab lahkuma.
Kas lubad seda?" Ma andsin talle soldati ja sulenoa tagasi ja lubasin tal ka enne mind kaewust wett wõtta. Soe toou, millega ta oma
soldatist rääkinud, oli mind liigutanud. Wiis
piastrit said ühiseks omanduseks ja me tegime
enestele nende arwel lõbusa õhtupooliku.
Kui ma oma mälestusi jälgides istusin, pani Mihirmah oma käe minu käele:
,Mille peäle sa mõtled, mu armsam?"
„Ali Ahmedi peäle", oli minu wastus.
„ I a mina tahan sulle just temast jutustada. Iial ei lahkunud ta pilt mu südamest, ja kui
ta ema minu ta abikaasaks walis, olin nii õnnelik, nagu seda inimene olla wõib ainult kõige
ilusamas unenäos. Aasta pärast süüdis mulle
poeg ja aasta hiljem tiitarlaps. See oli waewalt mõni kuu wana, kui ma üht oma ämma
juttu kuulsin (ta on nüüd surnud ja Allah andku talle andeks). Ta jutustas ühele oma fõbrannale meie abielusse astumise lugu, ilma et
oleks teadnud, et mina kuulasin. Ma tegin seda,
sest ma tahtsin kuulda, et mu käskija mind ju
lapsest saadik on armastanud. Selle asemel kirjeldas ta tema wastikust abielu wastu, kuidas
Ali Ahmed mitu korda ta ettepaneku tagasi lükanud, kuidas ta poegc, wiimaks põlwili olles
paluuud, et see talle lapselapse kingiks, enne
kui ta sureb. Ali oli ju5ta ainus laps. Kui mind
temaga kihlati, oli ta wastus: Oo, ta on mulle
sama sünnis kui iga teine. Need sõnad tegid mu
lausa hulluks. Ma jookstu aeda, kisendasin, rebisin juukseid. Ma jäin haigeks ja palusin Alluht, et ta mu enese juurde wõtaks. Kuid tema jättis mu elama. Pärast terwekssaamist
oli mul Ali Ahmedi nägemine wäljakannatamata. Mul oli wastik tema juttu kuulda. Wiimaks tulin lastega ja mõne naisorjaga siia
oma wanaema ja wanaisa juurde. Oma armsale wanaemale tunnistasin, et oma mehest moneks ajaks tahan lahkuda. Ali Ahmed tuli mind
waatama. Mina ei lasknud teda enese ette. Tema ema jäi haigeks ja suri, aga see sündmus ei
muutnud midagi meie wahekorraa
Ali Ahmed rääkis mu wanaemaga ja korraldas mu sissetulekuid heldesti; ta suust ei tulnud wähematki taebet. Sa näed, mu südameõis,
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temal polnud minust wähematki kahju. Ta käis
lapsi waatamas, sest neid armastas ta õrnasti.
Mimtjuoa oli nii pimestatud, et ueid sel põhjusel peaaegu wihkasin. Mõnikord tuli mulle kuri lust neid tappa, neid talle jalgade ette wisata ja ütelda: „Sa wõtsin mu naiseks, et ma
sinu emale lapsi annaksin. Nüüd wõtsin neilt
elu, sest see ou minu elu!"
Ma oleksin selle kuritöö peaaegu teinud.
Nüüd tean küll, et seekord hull olin. Siis jälle
tahtsin teda armukadedaks teha ja kuidagi piinata. Ma lasksin ühel oma naisorjal talle nimeta kirja kirjutada, et talle truuduseta olen.
Ma oleksin pidanud Ali Ahnredi paremini
tundma; tema ei ole mees, kes nimeta kirju
usub. Meeleheites kirjutasin ühe armastuskirja,
nagu ma seda aiuult Ali Ahmedile enesele
oleksin wõinud kirjutada, walisin aga kirja tarwis wale nime ja kirjutasin kirjale oma nime
alla. Siis toimetasin ma selle kirja oma mehele katte. Kaks päewa hiljem oli ta kirjaga siin.
Ma wiibisin lapsega oma toas. Ta istus minu
kõrwale, wõttis tütre põlwele ja pani poja minu
sülle. Siis wõttis ta taskust kirja, ulatas selle
mulle ja ootas.
Ma lugesin waikides.
Tema küsis rahulikult, kas mina selle kirja
ilen kirjutanud.
Mci noogutasin jaatades pead.
„ I a kellele sa ta kirjuasid?" uuris ta edasi.
„Sinule, sest ta on ju sinu käes," oli minu
wastus.
Mihirniah silmad täitusid pisaratest ja
nuuksumine raputas ta keha.
„Kulla sõbrakene, sa näed, et ma ütlesin talle tõtt, cifta ba ")ilmab wäbkusid wihas, .jm ma
kant >kt pidi ennast taltsutama, et mind mitte
wppa.
„Mihirmah, ma nõuan, et sa mnlle ütled,
kust m<ll selle mehe fekn."
Minu eesmärk oli olnud» teda armukadeduse
wllvml minu juurde wg,asi tuua. Minu wastuse peäle, et sed>a meest ei ole, fäfymaž ta mu täiest .kinni, pani ühe neast poja ja teise 'tütre ,pe,a
peale.
„Nende Parast," sosistas ta.
Wana armubadedus liikus mu südames tolueinäni kui euu»e. Ma kargasin üles, wiskasin
-selle juures <oma pojukese Vo^gemata ipõrandale,
nii et ta mxkm 'hakkas. Ali Ahmed tõstis pioisi
üles, silitas teda 'wähe aega, pani ta siis jälle
maha ja pööras minu p>oolle.
„Mihirmah," ütles ba vahulikult, „tui sa
minu juures enam elada ei taha, noh, olgu siis,
aga isa ei tohi paha vlla. Ma lahkun sinust
nüüd, aga Imhelsa: päewa päwast ootan ma sinu
käega tirjubatult selle mehe nime."•
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,,Aga ilus Mihirmah," waidlestn mina,

„nüf§ ei üiämb sa tailt siis tiivalt tatt?"

„Iah," w>asta Mihirmah,kuvwalt, „see oli
õnne silmapilk. Allah .andis mulle wõimaluse
suurt <i>a head tegu 'teha Ha õiguse uueks leluks.
Ma jätsin õrntetoastit wõtmata, ja kümme
siäewa hiljem olin lahutatud naine. Tema
wiskas mu enesest, nagu riidehllbu, mis om«i
o>tstarwe >on täknud. 'Olin talle kinkinud poja sa irfrito olin balle ise nleliigne, ©ee mõte
hindas mind hirnisasti ja >ometi, Mest alandusest ja ta avmastuse nähtawast iikskõikschest
hoiolimaita, ei wähenenud mu armastus tema
wastu."
Mihivmah wõtltis mu West kinni ja pigistas neid kõwasti.
„Iah, lillekene, ma armastan leda nMib
meel emm kui ernve, ja m Päewi, Mgu tänane,
mil minn iga weresoon 'tema särele .tänitab.
Ma lähen weel hulluks armastusest mehe wastu, kes mu 'omast elust Mälsa pühkis, nii ikerssesti, uagu «leksin «luud tolmu terakene. Aga
kõigis oma nräärustes' sa korraldustes oli ta
suuvemeelue. Ta sättis isegi lapsed minu suurde, tingimisega, et tubliks naiseks jään. Niipea
kui ma ennast enam sellewiisibisena ei näidanud, wõidi 'lapsed minu junrest ava wiia. Kaks
siläewa, pärast tohutust lasti eunuhhid skohitsetud mehed) minu >teemstusest lahti. Sa mõistab, mis fee lähendahl? Ma ei,olnud enam
abieln naine. Keegi ei hvlolinud enam minust.
Ma lwõisin nüüd ise walida, >kas >olla hea wõi
paha. Kuude kaupa pidasin enesega w>õitlust,
et,oma käsi takistada mulle enesele paha wgemast. Äkitselt jäid» mu mehewa^nemad^ ü!k3wise
järele haigeks ja surm riisus nad mult mõlemad. Mure nende päkast oli mu enesepiinamise mõte>test päästnud ja mu mõtetele aasta
otsa liWpis teise tegewuse annud."
„Kas Mi Mhmed wõtbis uuesti naise?"
,,01) ei, Hallim, tema ei Wa naiste järele.
Ta Uda «m sõsawäe päralt. Tal,on foiom sultam jutule ^pääseda, et talle teotada sNjawäe
puudusi, et see jälle wässew>aks sa kuMaks swaks.
Juba aastaid ootab ja loodab ta. aga ta Uemus seisab >ko>os Manadest meestest, ,kes ei foawi uusi püsse ega uusi Mi ise. Nab ei lase teda
kaliifi suurde."
„Kui kaua olete juba lahus?"
„Iuba kaks aastat, ja iial ei ole ma teda
sestsaadik enam näinud. -&a lsaadab nädalas
kard oma lasile järele ja hoiab na,d siis ssõ
ia päema «oma suures. M d 'ofto tema juures,
kui sita jõudsid. Taaasi itulles kõnelewad nad
w>abetpidam>ll!ta temast. Ig>a sõna põletab kui
tuli wanas baawas ja .ometi lasen neid ikka
ja iVa jälle jutustada, st walu mõnusust nautida."
Mihirmah pani ama pea minu rüisipe ja
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nuttis kaua ning kibedasti. Alles kotdu ajal
jõudsin teda rahu&toda ja magama susutada.
Järgmisel hommiku,! tundis ta enda nii haige
olewat, e>t wovdisse Pidi jääma,. Alles säugmisel isiäewal ali t>a tasakaalu tagasi wõitnud ja
palus «andeks, et ta oma ürmlugä minn rõõmu
•eksitanud. Iial polnud ma >elawamalt tuntud
muret näinud. Mitte üksi ta walupuhaug, weel
enam ta toaqaba pii.iltud kann>atns Mi Mantli igutaw.
Ma mõtlesin visti ja rästi, kuidas wõimalik oleks teda aidata, mõblestn, 5as tagajärge
oleks, kui >Stambuli Ali Nhmedi juurde lähen
ja talle ta naise tunnistust sõna sõnalt kordan.
Minu arust ©Ii see kawatsus lihtne ja hea,
kuid lähemal minutil heitsin ma ta jälle kaheld>es kõvwale.
Mõni Paeto hiljem säi w,äike Ali ,äkki haige,ks sa lamas ^omas NW,od'is, kõrge Palawik
keh,as.
„On need mahest leetrid?" küsisin ma ta
mnalt, kes ta kõrwal põlwitas ja ama wilu ipõse poja palawa põse juur,es hoidis.
„Ei, ta kurjategija tunnistas mulle, et toorest puuwilja söönud."
Pettunult kuulsin seda wastust. Mulle oilt
lpähe tulnud kawatsus, mille täidesaatmise ju ures mind leetrid vleksid pidannd aitama, ja
nm ei tahtnud oma kawatsusest nii «ruttu loobuda.
Mihlvmaih käest kinni kahmales, tõmbasin
ta woodi suurest Mmale.
„Tule minug,a," sosistasin talle hingetult,
„wäikse Ali haigus wõiks kardetawa?s minna,
saada oma mehe jävele —~ telegraseeri, siis
wõib ta täna wõi homme siin olla!"
„Armas jasmiini õis," Mastas Mihiirmali
ehm,atades, „la,vs ei >ole nii raskesti haige, et
wõiffin isa kutsuda. Paari 'päewa pärast >on
ta salle te^we. See vn atnult wläiike kõhuwialu, mitte midagi muud."
„Aga armas Mihirmah," sundisin ma äreWalt, „kas sa siis oi mär'ka, et see sinu pärast
üks Dik on, kui haige laps on?"
Tema raputas pead.
„Kord .Msin ma juba «oma meest, ja olen
nüW bahutatud. Ma ei tee seda nüüd enam!"
„On poiss jnba ikord' haisse,olnud?"
„Ei, tema.on nii näo kui terw^ise poolest
oma isa sarnane."
„5fto wa ata. Kas sa stis aru ei saa, et Allah sulle^ teise moimaluse annab? -Saada Ali
Ahme.di järele, ja kui sel ka muud tagajärge ei
aleks, sa saad teda «ometi kord jälle nälha!"
Seal me nüüd seisime: mina, gweWane, kel
faiipmehelfä instinkt sa soaw wõimalust fasutada, tema, kui Hommikumaa fatalist, alistuw
Mah tahtmisele, walnns kummaLldama, ilma
tingimisteta, mis omaabi nõudsid. Olin ette
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wõtnud, et gteettcmechanapeab wõtma, — jo.
seda ta ka 'tegi.
Telegvammi kirjutamine wõttis aegja; i'amuti sündis ävasaMmine hilja, nii et Ali Ahmed enam täna ei w<õinnd kohale jõukt. Mihillnnh täts oma luppa ja palweas tm^dide
taupa. Mina istusin lapse juures ja palusin
,uma Jumalat. Meie palwed Msid Wist sama
khku, 'kui me keeled, milles palusime, lest >ma
palusin satanMhti, et Jumal wäikse Üti iuures teetuid' wähemalt näitat'ski.
Öösel magjas Mihtemah waewa-lt. Nagu
walge wari Hulkus ta majas ja mäs ringi.
Iärgues noaga ilus 'hommik, õtse meie süd>crmes möllawa tormi wastand. Kui tigidale
Mihirmah palwed AIM; juurde jõudsid, ei tea.
Minu palwed, tõotasid täide .minema; ma .olin
Mi kõhu eest hoolt kannud ja mu 'ühistad rohud mõjusid.
Gsimelie õhtupooliku vong tõi Ali Ahmedi
Seni Dlin suutnud Mihirmah arwamisele wõicha, wäikse ihu peal loiletonit pleM Wähä. Oim
julgeks swanudl, tuna tema lubas mehe ette põlwili langeda ja oma pettust andeks palluda.
Nitpe.a kui Ali Ahmedit nägin hobusega maHaibe
lähenewat, j>ootsin lapse juurde ja wõtsin ta
peält ära 10—12 waipa, mis talle temperatuuri kõrget h,oidmifeks olin .peabe ladunud.
Seüe järele wedasin ema wägisi woodi ette, kus
ta oma. meest pidi ootama. Ma ise otin nii
ärew, et muud ei teinud, tui aias ümber huikudes oma taskurätikut rebisin ja koföusaamise
tagajärgi ootasin.
Ali Ahmed oti arsti 'kcdcha too>nud', .kes tükk
aega lapse juures wiibis. Pärast tema lahkumist jäid Ali Ahmed ja MihiTmah ü P . Kui
mulle üks naisori teatas, et herra pawiljongi
läinud, mis talle aiias walmis seatud, Luttasin
haige tuppa. Mihirmah1, näost walge tui tina,
istus magawa lapse woodi ees.
,Mis arst ülles?" küsisin mina.
Mihirmah waatas esiti segaselt üles, nagu
ei tunneks ta mind, siis teatas ta mulle arsti
,avlvamift, ilapfel ei olla leetrid, kuigi oHenda»
misest ikeha nõrk olla.
Mu süda naeris, sest tui Mihirmah olsend>llmi!se põhjuse oleks teäda saanud, siis oleks
truuduseta greeklase Usi pahasti käinud.
M i s ülles sulle Ali Uh>med?"
MHiTmah wajus seda liisimust kuuldes
täitsa Ho,kku, ja nagu wchmawaling palawal
suwepäewal wootasid ta pisarat» ojadena üle
.põskede alla. itöee oli .kõik, mis teda sain, sest
uks >awanes ja tuppa astus Ali Ahmed. Mihirmah ei nätnud tsda, aga mina ttäejm teda ja
'lorvaldastn oma lahingupbaani selle Avole ,karbes Mihirmat tawatsemata loelt.

'
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Ait Ahmed astus lähemale ja pani oma
käe tema pea p&afe.
Mi hirmah ehmatas ja pööras oma pisaratest märja näo tema poole.
On olemas mitmesuguseid Pisaraid, inetuid
ja ilusaid, wihastawaw ja iwaldawaid; paljugi
oleneb muidugi la waataja helewusest. A^ihirimah pisarad näisid ta endisele ntehele lneeloiwat, isest ta rääbis temaga wäga lahkesti ja
armsasti:
>^„.^.„
„ I a T.iM'd, W^ihirnvah, on lõige p,a.veni,
sa tähed oma tuppa."
Mihirmah tuulis silmapilk sõna ja muna
jäin Üti, Ahmediga Ütsi, olles weendunud, et
tal aimugi ei ole, tes ma olen.Häälega, mis wõimalikult lapse häälele sarnanes, üdlesin ma:
„Wõt.a 'kõik, ainult luba *mmi> weel üks öö
mu soldatiga magada; tahan talle seletada,
miks ta peab lahtuma — tas lubad, wäike
õiete?"
Naerdes andsin talle katte ja märkasin vahustustundega, et tal hea meel oli mind jälle
näha. Me ajasime tund aega juttu, luni naisori 'teatega tuli, et lõunasöök walmis on.
,M.mdugi sööte meie seltsis, Ali Ahmed?"
Ma nägin ta näost selgesti, et ta ei ütleb.
,,See oleks wäga kurb, 'kui Te seda ei teels,
sest jee on mul ju ainus wõimalus £eiö< näha."

Kui ma ta niimoodi ja ütlema ollin sundiuud, ruttasin Mihirmah juurde.
„Armas sõbranna, wanasVna ütleb: Matš
iteed wiiw»ad> mehe südamesse, üks hea, söögi
läbi,, 'kohu ,Laudu ja «teine silmade kaudu. S a
pead täna ilus wälja nägema!"
Sain ta kergesti nõusse, ja tõepootest wõluw Mihirmah oli see, kes kahwatanud^ näol ja
wabisewal huulil föögitnppa astus. Toit oli
hea ja ma tundsin, et heäl tsel olime. Mihirmah oti oma mehe ligidal õnnelik, magusal ja
kibedal moel.
J a Ali?
Kes wõis ütelda, et ta seda ei olnud?
Wähemalt polnud la sugugi tusane. Ma lõpetasin söömise, mis tahefrkümnest toidust koos
seisis, ja jõudsime puuwilja juurde, mis Türgi
lõunasöögil kõige parem oli. Sest siis «lahkuwao teenijad ja jutt omandab magusama tooni. Kõik läks hästi. Seal sosistas mulle mu
.Paha ingel, et Ali Ahmedilt liisiksin ta elukutse ja sõjawäe järgi.
„Wäike poiss ei saa iial teada," ütles ifca kurwalt. „Iubll iaastaid Wtsusm ma kaliifi jutule pääseda, aga wägewad wõimud takistasid
mind selle juures. Täna wiimaks pidi lokku*
saamine otema. Paleearst oli lubanud mind
salamahti paleesse saata ja kõik eeltingimised
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Md fi>o-bi)"a'b. Nüüd ,on see wõimalus kadunud ha. Mehiaanilrkult pafwctosio ma huuled ja
wahetpidamata tfordasiu sõnn:
ja kes >wab, !kas ta iial weel 'kordub."
„DH Allah, aita mind!"
KaMs purunewtate -nõude 'kõlin, kulkus, tsSeal ilanges iits «täht itwtoast. Mu eba'te, ja Mihrrmah pWwitas IOWHCB !abikaasa ees.
Vta tundsin, ei iroil mu!kllwatsused ja rehkendu- usklik süia hüppas rõõmu .pärast.
sed luhta ,olid läinud.
„Mu !palwe on kuulda wõetud!" kajas mu
,Mu üxM\>am, mu elu ja mu >surma isand," põues.
Ootamine trepil näis mnl igawtku «pikkuahastas Mihirmah, „ja mina Wõtsin sult selle
wõimalulse! Ma wtsusiu su sik ja .oleksm pi- ne lOilcuxwt. Ei suutnud' enam tärsid^; kotm
'korda enesele risti ette tiuies lähenesin ma ,5nimmiö,oo>tama!"
Ma kargasin üles ja ruttasm tema Soowale. nletusMulutawale tuale ja, tasakesi usi tahti
Kuule, Mihrrmah, luba, et Ali- Mhmedi tehes, waatasin sinna sisse. Sama tasakesi
saaldllln patoMjoTif; machahwnitemaga rääkida. päiwil ma ukse jälle kinni ja täiksin wälja õitsMa ei jäta talle midagi ütlemata, seda tõotan wasse aeda.
sulle."'
„Pea> meeles," 'ütlesin euesete, toa, nuttu
„Ei, lkallis sõbranna, m,inu kohus mx k' õi>k tagasi hoidsin, „et sa ,o,led suure teo teinud ja
ära seletada. Mina litsi ipean kannatama!"
Mihirmah sõnn järele enesele õiguse wõitnud
Ali Ahmed «alt üles> tõusnud ja. ikatsus^ 'oma elada!"
naist põlwili üles tõsta. Ta waabas 'NwõriswÜles waadates hiilgawa taewa poole, anddes ühe Pedi teise peaife.
siu oma pisaratele rõõmsal südamel waba woli.
Ma 'katsusin rääkida, kuid Mihirmah palus Mis kmntses toas siindtnud, ,oli 'hu,mmikumaaj'ft !'äsfii§ lõpuks, et ina nad Ütsi jätaksin.
laste mõtte järele: „V!is Allah naeratama paMa tahkusin ja istusin trepi-astmele, et neb, lilled ilusamini Zitsnia ajab ja lindude
naisorjad m'xb 'segama ei ,pääseD ja -ma Vohe suust 'fioigie magusama laulu wälja meelitab."
'käepärast oletsin, kui Mihirmah mind tavwit- Mihimnah Pea wiibis abikaasa rinnal, ja Ali
seb. Trepi wastas seisis 'kõrge areen ja selle Ahmedi nägu säras õnnest nagu ntyovel armasülemise 'osa kaudu Mõistu mftljct taewa pMe nä- tajal

Wlõited.
P. Grünfeldt.
Kui tahawad mind ilma kihwtinooled
ja murrawad mu jõudu mured, hooled,
ja wäsinult ma õhtul woodi heidan,
siis südamesse kõik mu walud peidan:
Seal on weel troosti, kust ju ammu, ammu
ma enesele ammutan weel rammu.
*

Nagu kiwi, mis on ülemeelikult
wette wisatud, seal rullib rohkelt ringe,
nõnda paha sõna ka, mis inetult
paisatud on põue, lainele aab hinge.
*

Ei armastus wõi olla ühel pool,
ka teisel poolel olgu selleks hool
Koik kewadet meil ihkawad
ja talwe külma wihkawad —•
kuid kui ei oleks talwekest,
kes tunneks rõõmu kewadest?

Arm on puu,
siis ta juured
wahel naeru,
armastus siis

mis kastmist wajab,
wälja ajab:
wahel nuttu,
kosub ruttu.

Et sa iialgi ei ununeks,
inimeste südamesse seks
raiu tegudega raudne sammas:
jõuetu see kallal ajahammas!
*

Miks sa' aega surnuks lööd?
Wähem sõnu, enam tööd,
wähem kurtmist, enam hakku,
küll siis pimedus laeb pakku,
küll siis paranewad lood —
witjapolluks saawad sood!
Ei elu ole trattitus,
ei halpus ega hallitus —
ta on töö ja tallitus!
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V a n a kellamees.
Wene kirjaniku W. G. Korolenko kewadine idüll.
Pimenes.
Wäike küla, mis asus kauge jõe kaldal, laanes, uppus selles eritises hämaruses, mida tais
uu kewadised tahtised ööd, kui maast harguw
peen udu tihendab metsade warje ja taioab
lahtised awarused hõbedase-sinawa winetisega...
Koik on luait, mõtlik, nukruses.
Küla magab tasa.
Waewalt erinewad kehwade üttide tumedav
kontuurid; kusagil wirwendawad tulukesed;
harwa nagisewao wärawad; haugatab wälwas
koer \a wattineb; juhuti erinewad tasa sahisewa
metsa tumedast massist jalakäijate tujud, sõidad mööda ratsanik, kriuksub wanker. Need on
üksindaste metsakülade elanikud, kes ruttawad
oma kiriku wastu wõtma kewadist püha.
Kirik seisab uõlwakul, just keset asundust. Ta
aknad helgiwad tuledena. Kellatorn — wana,
kõrge, tume — upub oma tipuga taewasse.
Viagisewad trepiastmed . . . Wana kellamees
Mihheitst) läheb kellatorni, ja peagi ripub ta
laternate awarufes, nagu mõni läbi õhu lennanud täht.
*
Raske on wanamehel üles ronida piki äkilist treppi. Ei kuule sõna enam wanad jalad,
ise on ta \VL jõuetuks 'jäänud, halwasti näewad
silmad . . . Aeg on käes, aeg on wanamehel
käos puhtele minemiseks, kuid Jumal ei saada
surma. Mattis pojad, mattis pojapojad, saatis surnuaeda wanu, saatis noori, tuid ise on
ikka alles elus. Raskel . . . Palju kordi on ta
wastu wõtnud kewadist püha, unustas arwu
sellest, mitu korda ta on oodanud kesköö-tundi
sellessamas kellatornis. J a waata: Jumal
on ta jälle...
Wanamees lähenes kellatorni awaustele ja
tuges küünarnukkidega wastu äärt. All, ümber
kiriku, paistsid külasurnuaia hauad läbi pimeduse; wanad ristid nagu warjasid neid laialilaotatud katel. Siin-seal kummardasid nende
kohale kased, alles lehte minemata... Sealt,
alt, hoowas Mihheitshi juurde noorte pungade
aromaatlist lõhna ja lehwis igawese une nukrameelne r a h u . . .
Mis on temaga juhtunud aasta pärast?
Kas kobab ta jälle siia üles, torni, wafkse kella
alla, et äratada kõleda löögiga aralt-uinuwat
ööd, wõi aga lamab tu... waata seal, surnuaia
pimedas nurgakeses risti all? Seda teab Jum a l . . . Ta on walmis, kuid praegu, tõi ta Jumal siia, et weel kord wastu wõtta juurt püha.

^Kiidetud olgu Jumal!" sosistawad raugalikud
huuled harjunud lauset, ja Mihheitfh waatab
üles miljonites tuledes põlewa tahtistaewa
poole ning lööb risti ette...
— Mihheitsh, Mihheitshi — hüüab ,teda

alt wärelew, samuti raugalik hääl. Higiwana
diakon waatab üles kellatorni, surub isegi peopesad pilgutawad, pisarduwate silmade kõrwale, tuid ei näe ikkagi weel Mihheitshi.
— Mis sul on? Siin ma olen! — wastab
kellamees, ulatades wälja oma pea. — Wõi ei
näe sa?

— Ei näe... Kuid kas pole ju aeg löömiseks? Mis sina arwad?
Mõlemad waatawad tähtede poole. Tuhanded Jumala tulukesed helgiwad neile wastu
kõrgusest. Tuline „Wanawanker" oli ju kõrgele tõusnud . . . Mihheitsh lausub:
— Pole weel aeg, oota weel pisut... Tean
ju-"
Ta teab. Talle pole waja kella: Jumala
tähed lausuwad talle, mil tuleb aeg... Maa ja
taewas, ja walge pilw, mis ujub waikselt awaruses, ning tume laas, mis sosistab arusaamatult all, ja pilkasuse tõttu nägemata jõe sulin — kõik on talle tuntud, kõigega on ta suguluses . . . Sest asjata pole siin läbi elatud
kogu e l u . . .
Ta ees ärkab elule kauge minewik... Ta
tuletab meelde, kuidas ta esimest korda ronis
siia kellatorni... Issand Jumal, kui kauge see
on j a . . . kui lähedane!... Ta näeb end wmgewerelise poisikesena; ta silmad süttiwad; tuul,—
kuid mitte see, mis kergitab tänawatolnu, waid
mingi eritine, mis pühib kõrgelt üle maa oma
hääletute tiibadega, — lehwitab ta juukseid . . .
All, kaugel-kaugel, käiwad mingisugused wäikesed inimesed, ja küla majakesed on ka wäikesed,
\a mets nagu nihkus kaugusse, ning ümarik
lage, kus asub asundus — näib olewat nii
awar, peaaegu ääretu.
— Waata ainult, kõik on ta su ees! — muheles hall wanake, waadates wäikesele lagedale.
Nii on — ka e l u . . . Nooruses ei näe sa ei
lõppu ega äärt... Kuid nüüd on ta kõik su
ees, kui peopesal, algusest saadik kunni selle
hauakeseni, mille ta omale on palunud surnuaia nurgas.:. Ja miks muretseda, — kiidetud olgu Jumal! — aeg on käes puhtele mine-
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kuks. Raske tee on läbi käidud ausalt, ja rõske
muld — on talle o m a . . . Ruttu, — tule
ruttu!...

Kuid aeg on käes. Heites weel kord pilgu
tähtede poole, tõusis Mihheitsh püsti, wõttis
mütsi peast, lõi risti ette ja hakkas kellade
nööre pihku koguma... Minuti pärast jahmatas öine ehk kõledast löögist... Teine, kolmas,
neljas... üksteise järgi täitsid need nõrgaltuinuwa, pühade-eelse öö, sadasid wägewad, wernwad, helisewad ja laulwad toonid . . .
Hela kustus. Kirikus algas teenistus. Gndistel aastatel laskus Mihheitsh alati treppimööda alla ja jäi seisma nurgas, uste juures,
et palwetada ja kuulata laulmist. Kuid nüüd
jäi ta üles. Raske on; peale selle tundis ta
teatud wäsimust. Ta istus pingile ja kuulatades wärisewa wase waikiwat üminat, jäi sügawalt mõttesse. Mille üle? — ta ise wõiks
wist waewalt wastata sellele küsimusele... Kellatorni walgustas waewaselt kaasasolew latern. Tuhmilt helisewad kellad uppusid pilkasusse; alt, kirikust, tungis aegajalt nõrga hõiskena laulmist, ja öine tuul liigutas kõife, mis
olid seatud raudsete kellatilade külge...
Wanakese hall pea laskus rinnale; peas
ärkasid elule sidumatud ettekujutused. „Lauldakse kiituslaulu!" — mõtleb ta ja näeb ka
end kirikus. Kooril liikuwad kümned lapsehääled;- wana preester, kadunud isa Naum lausub Wärisewal häälel oma palweid; sadanded
mehepead kummardawad ja tõusewad jälle,
nagu walminud wili tuules . . . Mehed lööwad risti ette... Koik on tuntud näod, ja kõik
on nad surnud . . . Waata, isa karm nägu;
waata, wanem wend kummardab ja lööb risti
ette, ohkab, seistes isa kõrwal. J a tema ise,
õitswa terwise ja jõuga, täis alateadlikku lootust õnne peäle, elurõõmude peäle... Kuid kus
ta on, see õnn? . . . Raugalik mõte loidab üles,
kui kustuw tuli, tungides üles selge, kiire kiirena ja walgustad es läbielatud elu iga wiimast kui soppi..'. • ülejõuline töö, mure,
waew . . . Kus ta on, fee õnn? Raske saatus
surub kortsud noorde näkku, painutab wägewa
piha, õpetab ohkama, nagu wanemagi wenna...
-Kuid waata, kurakätt, keset külanaist seisab
tema „noorik", alandlikult pea rinnal. Hea
naine oli, andku Jumal talle rahu! Kui palju
waewa ta nägi, südameke... Häda ja töö, ja
> lõpmata naisewaew kuiwatawad ilusa eide;
tuhmuwad silmad, ja alatise nürimeelse hirmu
awaldus elu ootamatute löökide pärast astub
nooruse majesteetliku ilu asemele... J a kus
oli tema õnn? . . . Üks poeg jäi neile alles,
lootus ja rõõm, \a sellegi üle wõttis wõimu
inimlik ebaõiglus...
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Kuid ka tema, rikas waenlane, teeb sügawaid kummardusi, wähendades waestelaste weriste pisarate mõju; rutates laotab üle otsaesise
ristimärki ja langeb põlwili, lööb otsaesise
wastu maad... Ja keeb — wihastad Mihheitshi süda; pühapiltide tumedad näod waatawad kalgilt seintelt inimliku häda ja inimliku ebaõigluse peale...
Kõik see on möödunud, kõik on seal, taga
kauguses . . . Kuid nüüd on kogu ilm tema
jaots — kõrge kellatorn, kus hulub tuul pimeduses, wäristades kellaköisi . . . „Issand mõistku kohut meie üle, mõistku kohut!" — sosistab
wanale ja noogutab halli pead; pisarad woolawad waikselt üle kellmnehe wanade palgede...

—. Mihheitsh, Mihheitsh!... Mis sinuga
on, wõi oled magama jäänud? — hüütakse alt.
— Mis? — wastas wanake ja targas jalule. — Issand! Kas siis tõesti magama
olen jäänud? Pole weel iialgi niisugust häbi
näinud!...
Ja Mihheitsh haarab kiirelt ja harjunud
käel nööridest kinni. All liigub meestesalt,
nagu sipelgapesa: lipud lehwiwad õhus, helkides oma kuldtikandustes . . . Mindi ristikäiguga ümber kiriku, ja Mihheitshi juurde kostab
rõõmulik hüüe: „Kristus on üles tõusnud
surnuist."
Ja lainena nõuab see hüüe wastukaja wanakese südames . . . Mihheitshile näib, nagu
oleks pilkasufes wahaküünalde tuled läinud
selgemaks, nagu oleks rahwahulk läinud ärawamaks, lipud ägedamini lehwinud. Nrkaw
tuul haaras kinni helilaintest ja kandis nad
laiadel tiibadel üles, ühinedes walju pühaliku
helaga...
*
Weel kunagi polnud wanake helistanud nii.
Nais, nagu oleks tema tundmustiine raugalik hing üle läinud surnud waske; kõik helid
Mstkui laulsid, wärisestd, naersid ja nutsid ning
palmudes imetaolikuks reaks — tõusid kõrgusse, tähtistaewa wõlwi alla. Ja tähed kumasid heredamalt, süttisid, ning helid wärelesid ja
haihtusid, ning langesid uuesti maha armastawa õrnusega...
Wägew bass hüüdis waljusti ja pildus
jõurikkaid, tugewaid toone, mis täitsid taewa
ja maa: „Kristus on üles tõusnud!"
J a kaks tenori, wärisedes raudsete kellatilade waheldawatest löökidest — laulsid ligi
rõõmsalikult ja helisewalt: „Kristus on üles
üles tõusnud!"
J a kaks üsna wäikest diskanti, nagu rutates, et mitte maha jääda — palmusid suurte
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wahele ja laulsid rõõmsalt, nagu lapsed, ja üksteisest üle helisedes: „Kristus on üles tõusnud!"
J a näis, nagu wäriseks ja wabiseks wana
kellatorn; ja tuul, mis lehwis ümber kellamehe näo — lotas oma wägewaid tiibu ning
kordas: „Kristus on üles tõusnud!"
J a wana süda unustas elu, mis oli täis
muret ja haawu... Unustas wana kellamees, et
tema elu oli kitsenenud süngeks ja kitsaks kellatorniks, et ta on ilmas üksi, nagu wana
känd, mille on pehkima pannud kurjad ilmad...
Ta kuuleb neid helisid, laulwaid ja nutwaid,
mis lendawad awara taewa poole ja langewad
waesele maale, ning talle näib, et teda ümbntsewad pojad ja lapselapsed, et helid on nende
lustilikud hääled, suurte ja wäikeste hääled,
:nis nüüd liituwad ühiseks kooriks ja laulawad talle õnnest ja rõõmust, mida ta ei näinud
oma i l m a s . . . J a wana kellamees tõmbab
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nööre, ning pisarad jooksewad üle näo; süda
aga töötab kiiremini õnne illusiooni tundes . . .

Kuid all seisid inimesed, kuulasid ja kõnelesid üksteisele, et kunagi pole nii hästi helistatud...
Kuid äkki wõpatas suur kell ebakindlalt ja
jäi w a i t . . . Kohmetanud poolhääled .helisesid
nrööda lõpetamata trillerina ja katkesid, nagu
kuulatades kurblikult kajawat pikka nooti, mis
wäriseb ja lvoolab, ja nutab, aegamisi sulades
õhku...
Wana kellamees langes jõuetult pingile, ja
kaks wiimast pisarat weerewad tasa üle kahwatanud palgede.
*

Hei, saatke wahetust! Wana kellamees on
löömise lõpetanud...

£inn täis õubu.
Ungari kirjanik Ludwig Biro.
Waksali kl>aas>ka>tus heitis iga tähina toaast, ja tume, nõgine m<aja oli täis müra 'ja
tara. Ülewalpool, resto raani ees, asus iseavalik inNnestesalk. Talupojad, rääkides NnMvi leefo, aga öan>des pastlaid, istusid, seifid',
tungisid, tisenbasid seal, umbes kakssada mxaU
sowias suuves Parw es. Iga,bühel neist oli ,kaaiüi? wäike komps j<a koUupwndud wiki. Mehled läksid^ kusagile wilj>a mibma.
Me,sei,sabasime ja silmitsssime neid. Keegi
vaud>teel>ane täis nende "toatel ringi, ja tuli
siis meie juurde turima.
„Need .on wõimatmnad inimesedi Juba
lhommitust faabit on nad siili; juba hMnmikust
saadit j,o,owad nnd ja on juba latku täis. Hiljuiti tahtsid< res-toraani tungida."
„Kust nad pärit on?"
„©tatoooniast. Mujal ei kanna Üksti Madjäri talupoeg pastlaid. Lähewad Dorontali
toitja niitma."
Szabadta
rong nihutati kolmandatele
rooibastete. Meie. asusime rongi minema.
PWamist sammusime- keskmist perroni mööda
edasi. Meie seljataga .Asendas teegi raudteelane Slawoonia talupoegadele täiest kõrist:
, «Wagunisse! Wagunisse!"
Me waatasime,taha. Mehed istusid maas,
mõned otid ta pikali, rääkisid,^ lasksid wimapudelit käest tätte taia ja w liigutanud himugi. Raudbeetane aga trsemdas meelcheMtutt:

„ Wagunisse!" Mehed ei liigutanud. Raudteelane läks ühe salga juurde ja Mudis wette:
„Jääte rongist maha!"
Wiis meest 'hÄastd 'liikuma.
„Kuhu peab minema?" 'küsisid nad.
„Wälja, taha.poiole, tulge mulle järele!"
Wiis meest hakkasid liikuma. Nende taga
laagris algas sirutamine, kobamine. Mehed
tahmasid pambud ja wikatid ja siis järgnesid
tõik wiiele eelminejale. Wiiega ruttas juht,
neile järele tätsid teisedki, üksikult, kahekesi,
sörkides, jootstes ja rutates. Üts wäike pats
,po>iss hoidis >oma wikati nii, kuidas ta sõjawäeteenistuses .omal ajal wõis püssitikku tandnud
olla. Ta juhtus mulle wastu ja kisendas:
„Hei, eest ära!"
Ma andsin talle teed. T a oti joobnud.
Poiss naeris ja teised tegid sed-asama. Sada
t'0>l!kupandud wikatit pöörasid seesmise perrooni poote ja tõik põgenesid hirmuga eest.
Rongi ees seisis üts raudteeametnik. Koigdt jõust kisendas ta möödajooksjatele meestele: „Seisma jääda! Kus on juht? Seisma
jääda! Pitkamisi!"
Keegi ei tuulanud >teda ja näis, nagu jvotsetsid niitjad rongi ees takistamata ja roniksid
wagunisse. Kuid wiimastena sörkisid 'weel
umbes kolm wikatitandjat teistele järele.
Raudteeametnik astus nende ette: „Iaäge seisma! Kus on juht?"
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Mehed^ >w,ahti'sib igatsedes «oma- meesele
järele M ei jaisanub toaUaki. Nad olib ,joobnitb.

„Teie ei liigu ernrc paigast, kui mulle seda
fitldc", kisendas r-aubreetone 'JDiljiafelit.
Uks meestest 'tõstis nüüd «o«ma Mtfupaitirnb
toföaii üles «ja laskis wikati io«tsa, kus teras ja
puu ühinewad, raudteelasele, kes tema ees
ametiwõimu esitas. Pähe tanged>a. Kübar läks
lõssi, pea praksus ja vaudieelane tuNus h>ääle'tul.t, amcha.
Mehed .Msid Ie£)aft mööd«a ja pistsid jooksma, et teisitele järele jõuda. Seal kargas
ühest lesimese klassi wagunist wälja 'keegi suur
mees ja kahmas kinni selle mehe kõrist, «kelle
totötafc alles werine wii. Suur, tugew herra
kisendas, ise näost punane:
„,N>ad>illlel, kas itafyab .põgeneda?.. Politsei, politsei!"
Porss rüseles 'EõsrnaSti ja juhmilt sinna
poote, kus teised olid.
„QaOke mu kahti," ütles ta, ,/herra, .laske
mu tähtil"
„Siga", kisendas trnnihoibja, „ armuline
herra on mu «tiitel. Olen nlemkohtunik j a . . . ,
tahan smd õpetada!"
Mehled jo,oksid wagunist wälja. Poiss rüseles meeleheiblikutt, ja «kui Ngistaw rusikas ta
kõrist i>kka walusamini kinni «kahmas, wõttis ta
wVatiga 'löömiseks h«o«ogu.
Ülemkohltunik kargas «kõrwale, tahmas «taskusse ja tõmbas sealt wälja rewolwri. Poi>ss
taganes, pööras ja hakkas teistele järele
joi0«ksmla. 1tlemkoh«tunik jooksis talle ette.
Poiss tõstis wikati, «kitib rewolwergi «tõusis.
Aga nMb «tungis nende ümber ju hulk. Wiis
meest kippnisib poisi kallale j,a kiskusib tal wikati
käest. Qichenes pokötseinik. Ülemkohtunik !seletas talle asjalugu. Wangistatud potfs aga
kukutas enda .maha, iiWas, tõi, pures pidajate
käsi ja tijendas kui metsaline.
Eemalt ,!ähenesib ta seltsimehed, wahtisid
arusaamatult ja kohkunult. Kuid wangistatud
inehe möirgamisest kajas äkki arusaadaw lause:
„Herrad tahawad mind ära tappa!"
Wik talupojad w«o,olasi«b wagunist wälja.
Seisid wahtides ja imestasib.. J a said äkki
asjast aru: Herrad tapawad rahwast.
Keegi tugew talupoeg ajas rahwa baiaU
ja tungis sinna, kus.pokiitseinik suure rahwaparwe keskel seisis.
„Las<ke^ see mees lahti", Mes ta ja tähenoas oma seltsimehe peale, kes maas möirgas.
- ülemkohtunik ütleK talle rahulikutt:
,Mine siit ,eemale! Sinul «pole siia miTalupoeg hakkas kiruma.
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„Minul on siia samapalju asjci kui herral.
Laske mees lahti!"
,/Gemale siit!"
Talnipoeg pani käed toricks kokku ja hiiubis:
„Hei, mehed! Siia, mehed!"
Niitjad lõid inimestewalli laiali. Nende
rusikate eest põgenesid kõik kohkudes. Politseinik jäi, samuti iilemkohtunik ja kaks meest, «kes
wangi kinni hoidsid. Aga mbüb kisendasid
juba kümme niitjat: „Lahti lasta!"
Üks niitjatest lükkas ülemk«ohtuni,lku. Wihane kõrwabops oli w>astus. Kõrwakiilu saanud mees ,pööras, wõttis wikati ja lõi sellega
ülemkuhtunikule pähe.
Hoop lõi tugewa
mehe maha. Politseinik tõmbas mõõga wälja. Minuti plärast lamas ta maas, pea werine. Kõik, teised >ulid juba põgenenud. Talu'pojad seisib üks, kaks sekundit nõutult; siis
teadsid nad, mis «teha oli.
„Tapame Herrad ära!" kajas kisa.
Niiiilb seisid nad kõik jälle «wäljas, «kõik
rongi ees. Mõneb neist istusid' maha, et kokkupandud wikatid liite õtsa panna, üks Parw
kargas rongi, et sealt kõiki inimesi «wälja ajada,
ja suurem hulk h,akl«as jo>okstes liikuma, et <o«oteisaale «oma alla wõtta. Sekundi jooksul tead'sid «nab, mis «teha, ja algasid seda tööd «nii
ruttu süd^melusti järele, eit kaitsmise peule ei
wõidud mõeldagi. Reisijad põgenesid' karjudes ja kriisates nende eest. Pahemal p0'ol :katsusib.mõned raudteelased neile wastu hakata.
Seal kähwas «wikat kaks «korda, kaks meest
langesid wleriselt, ja talupojad tungisid wõidurikkalt ebü]i. Wiin, mida nab hommikust saadik joonud', weri, mis nad .näinud», <oma jõu
teadwus, nende «wastastik hull tomduktsa jo«owastas neid hulluseni.
„Nüüd tapame kõik herrad ära!" kisendas
üks neist ja hüppas weburile.
Kütja paiskas ta sealt «tagasi.
„Weis", ütles kütja, „M'ma ei ole herra!"
„Aga kauniad linnapüksa. Nüüd suved!"
Kaheksa meest tormasid' wedurile j>a minuiti
pärast wiskasid nab tthjukütja wedurilt «weri*'
se ,peaga maha. Peatorni pööras restoraani
po,ole. Aknaruudud^ lendasid^ klirised,es lauba*
dele, rasked wikatid tärisesid ja mõne minuti
pärast «oli restoraau, köök \a keller nende woli
all.
Täuawale oli wäljaaotud reisijate ja raudteelaste ümber kogunud suur rahwahulk. Kõik
kirusid wihaselt «politseid.
Wiie minuti pärast .tuli salk politseinikka.
Tagauksest täiksid nad 'waksali. Nad läksid Nbt
luWse loja mõõgad paljad ja rewolwrid käes.
Ulse llgidal istusid 'kaheksa talupoega, kes jõid.
Nende «es seisid Mwitud Mööripudelid. Kui
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|wliitjetati'!uib lahenesid, 'üaxgaftb neid Mes,
Nende wikatid, uitud kõik jn õtsa seutud, nõiaitaf-bb' seina naj>al. Kaheksa 'wikatit .ttmhfstsil}
läbi Ähu. PolitseinMude ^oimmcmbcmt wiiWiltas silmapilgu. Mõõ>k se<a,l ti aid>anud. Rew,o,lwrid wälja. Va katsus nendega esiti rää'fib'a.

Talupojad ei wastanudki. Kaheksa witatit hakkas liikuma. Kaiasid tfetootoipctuguo.
Kolm meest kukkusid. Aga wiis wikatid wihi\\t\ib rewobwrikandjate Moa. WikatihoV' eest
ei saa fõrwafe põigata; wikat lööb jäta maha,
kiisub tõhu iliahti ja lõikab,kõrid 'läbi. Kõmatasid weel mõned rewolwrrsillu^ub, aga po>ot
plltitseinikkudest wisklesid weriselt põrandal,
,po>ol «aga j,o>o'ksis 'weriselt õue.
Wätj>as -tekkis 'hull hirm ja õud. Inimesed
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lamasid weriselt patjadel, teine osa põgenes
peksetult, weriselt tänawale. Wäljas wõttis neid
wastu kole kisa, wihane karjumine.
„Hirmus! See sünnib Budapestis! . . . Euroopa skandaal! . . . Rahwuswaheline rong!...
Rahnstati wärifewaid põgenejaid, et neil
selle rahwahulga poolt midagi pole karta. Politseipresident wahtis närwilikult Kerepesi tänama poole.
„Kas kuulete pasuna häält?" küsis ta politsei inspektorilt.

„<£t!"
Wiimaks kajas pasunahääl. Tuli kaks eskadroni husaare, kes rahwa keskel sõidu taltsamaks jätsid. Närwiline rahwahulk wõttis neid
kergendatult, hõisates wasjn. Tormilikud eljenhüüded tegid husaaride hobused rahutuks ja
tungisid, tõukasid, liifksid, tallasid üksteist, põ- majoor, kes salga eesotsas, kirus. PolitfeipresiaeitesiiD kohkudes j>a hirm ilcwtaA havail teate: dent läks talle wastn ja esiteles ennast.
„T<alupoi>ll'd 'tulvad waksalist wälja, tahawad
„ M i s Te käsite?" küsis majoor.
kõiki ära tappa!"
„Palnn laske mehed hobuste seljast maha
Budabest — nii paistis — wabiscs mi uut tulla, käskige püssid laadida ja puhastage
aega aralt, kaitsetult, kohase ja werise wikati waksal!" _

woli alla antult... Kui need waksalist wälja
tungiwad, siis pole midagi, mis neid kinni
wõiks pidada. ?lga restoraani saak hoidis talupojad sees kinni. J a uus rahwahulk, kes põgenejate asemele kogunud, karjus wihaselt ja hullnmeelselt: ,, (Soldatid f Soldatid!"
Rahwahulk kaswas alatasa. Terwe waksali ümbrus oli inimesi kubinal täis; isegi Iibedad tänawad täitusid neist.
Hullu kiirusega kihutas politscipresideut kohale ja asetas iga ukse ette rewolwriaga warnstatud politsenikkude salgad.
„Kes ennast iial näitab, laske maha! Meie
ei tohi neid wälja lasta, kui nad sees juba isaudad on".
Kuid sces organiseerusid joobnud talupojad.
Nad ei tahtnud wähä minna. Iga ukse juurde
seadsid nad wahid, mõned saadeti alla keldrisse,
mõned noored poisid kandsid teistele föökisid
üles.
Politseipresident laskis jaamaülema kutsuda ja küsis temalt, kas ta selle eest on hoolt
kannud, ct rongid jaama ette ei tule. Jaamaülem kähwatas:
„Ieesus Maria", hüüdis ta, „Praegu lähencb Konstantinopoli ekspressrong!"
Ta hakkas üles jooksma, aga see oli juba
hilja. Suurtsugu kollane rong jooksis praegu
mürtsudes tlaaskatuse alla...
Talupojad wõtsid ta karjudes wastu. Reisijad wahtisid imestauult, kohkunult rahwa peäle,
kel werised wikatid käes; kuid waewalt oli neil
imestuseks aega. Talupojad kargasid wagunitesse, ja mõne minutiga oli Konstantinopoli
ekspressrong paljaks rööwitud; mõned reisijad

„Kahjuks ei saa ma seda teha", wastas maJoor, „juba sellepärast, ct meil kuuliga padrunid kaasas ei ole".
„Siis ootame jalawäge. Seni tõrjuge rahwahulk tagasi Kerepesi tänawa poote".
Husaarid ratsutasid rahwahulga sekka ja
tõrjusid wihaselt kiruwa rahwahulga tagasi.
Weerand tunni pärast ilmus ratfawägi: 3
kompaniid ülemleitnandi juhatusel. Politseipresident ütles, mis soowib. Ülemleitnant wangutas pead ja andis käsn, et kolm kompaniid
kolmest küljest jaama pidid tungima, laskis
padrunid püssidesse panna ja käskis wiimaks:
,Mitte neid wikatitega ligi lasta. Mitte
püssitikku usaldada. Koik kuuliga!"
Ta pööras politseipresidendi poole:
„Laske terwe ümbrus inimestest tühjaks
teha, sest meie kuulid wõiwad ka naabrimajade
seintest läbi tungida".
Politseipresident kortsutas kulme: '
„Kas ei oleks, herra ülemleitnant, parem
neid nüüd rahu jätta? Õhtuks on nad kõik lakku täis, siis saame neudcga ilma werewalanguta walmis!"
„Igatahes on fee parem", wastas ülemleitnant, „aga minu kohus on sõna kuulda!"
„Siis loobuge esiotsa kõige raskematest abinõudest. Ma palun ainult, et sõdurid siia jää*
wad ja mul tarwitada on, kui seda waja tuleb.
Meie pijrame nad ümber. Ilmaaegu ei ole tarwis tappa!"
Ka jaamaülemale anti task:
„Kõik rongid jääwad wäljaspool waksali
seisma, sealt lähewad ka rongid teele. Waksali
walwab sõjawägi".
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Tuli kolm Kompaniid uusi sõdurid. Nüüd
piirati terwe jaam ümber ja igast august ja uksest wahtisid tikkudega warustatud püssid laskemalmilt sisse.
(sees walitses kära, kisa ja kõlin. Talupojad
peksid kõik katki. Ootesaalid olid juba katki,
lõhuti weel restoraanis, mis seal oli lõhkuda.
Kümme wõi wiisteistkümmend neist katsusid
lõunaajal wikatitega läbi murda. Nad tulid
eesuksest wälja hüüdega „herrad maha!" Rahutikult tulid nad edasi, wikatid löömiseks käes.
Siitz lasti nende hulka. Kuus neist kukkus, teised põgenesid klaaskatuse alla tagasi. Siis jäid
kõik sisse. Kuid lärm kaswas weelgi, siis kajas
metsik laul wälja. Wäljas seisid sõdurid, nende taga woolas arwamata inimesteparw, ja
rahwahulga taga ootas närwiliselt, kärsitult,
imestades ja wihaselt Budapest.
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Pikkamisi tuli õhtu. Seest paistis tulekuma.
Talupojad tegid lõhutud mööblitest tuleriida.
fe>ns oli jälle laulu kuulda, wahetewahel ka kõlinal. Siis tuli öö ja rahu. Budapest ootas
närwiliselt, hinge kinni pidades.
Keskööl jäi kõik waikseks. Nüüd algas waifali tagastwõtmine. Sõdurite walmisseatud
püssitikkude tagast tungisid tasa ja ettewaatlikult sisse politseinikud. Elektrilambid katuse all
olid katki löödud; käsilaternatega tuli walguslada teed, perroni, ootesaali; püssitikud warisesid wahetewahel närwilikult.
Aga wastupaneka ei olnud. Werised wikatid wedelesid põrandal. J a klaaskatuse alt,
keldrist, wagunitest, huwituse, mustuse, wiinaja wahuweini pudelite wahelt korjati kokku
raskes unes uinuwad niitjad.

Qleiu soow.
Monteneegro

rahwalaul

Muutuksin ma wiiaks, selgeks lätteks,
siis ka teaksin, kus end ilmutaksin:
Armsa akna all end ilmutaksin,
seal, kus riietab mu armas ennast,
ei ta minuga seal nägu peseks,
peseks käsi ja ka rinda raudset! . . .

Itaalia kirjanik Guido Mazzoni.

Kas teid* on ehtinud ilukirjal walge täekene, lws nii õrn ja peen ja pehme, wõi arust»>
kas, mis muidu wasarat wirutab ja ainult:
wastutahtmlist sule katte wõtab, millega polei
harjunud; kas teie- tfotlete ülewalt walgest,,,
tõrgest püöninguka>lnbrist, wõi alt pimedasti
beldriioast, wõi tulete marmorpaleest, mis1
rikkusest rõkkab ja hiilgusest hingab: siin, pos-=
til, saate wiimaks kõik kokku, te wa>lged kir-•
jad! Siin olete kõik ühesugused, ühewäärili-••
sed, üheõiguslised. Waene kiri ei tagane xii*ta eest, inetu kiri ilusa eest. Ühesugune. õi-•
gus on kõigil. Tenrpli all käite kõik. J a siis?
nagu pilw, nagu walge pilw;, kaote ätisttx
laia maailma. Suuri suitsupilwi üles aja-des, windiga wooge kündes täis metsikut jau-du, ruttckb aurik üle merede nagu katkas ma-gede wahel. Lõpmata, .lagendikkudest CäBii
teereldes nagu ussid, lendawad Wilistadesl
pikad rongid rutw mööda rööpaid. Ta teie

nendega, iile maade ja ,inerede lenüate,teie, ~
oh kirjad, tväsi!ln<rtalt, <la,!alipillatud rahwaid
mõtete wõvauga wägew asti ühendades. Unistuste küllust, lugemata pisaraid peidate enestes, kuid teadwuseta >torma.te edasi, ikka edasi •
kui rõõmu ja mure õrnad käskjalad. Siis läbi
tänawate, mis rahwast kubisewad> ruttate
utlest uksele, tungite orgudesse, tõusete mägedele, lähete isegi kõige kaugematesse metsanurkadessegi, isegi to ige wiletsamasse utti.
Waesele wanale, kes kauge poja pärast mures,
wiite rõõmu, wiimast, mis ta weel ootab;
neiule, kelle õitsew peigmees isamaa eest wäljas, wiite rahuterwituse, rõõmsale leina, leinajale troosti, ühtele alandust, alandlikule
ülendust. Walged kirjad, kui õnnelikuks
ühenduslüliks olete teie üksiku . inimese ja
nmailma wahel.
•
:
Õnnelikud walged kirjad!
\.
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Ronkadele fööbak&.
Poola kirjanik Stefan Ieromski (Maurycy Zych).
Ainuski heledam walguskiir ei suutnud
tuultest piitsutatud pilwewoogudest läbi tungida. Ainult salamahti lagunes nõrk hommiklUoalgus laiali ja laskis esile kerkida lageda,
laia ja tühja maa. Wihma sadas kui oawarrest. Nagu wiljaterad kukkusid piisad; tuul tabas neid lennul, kandis nad kõrwale ja totratas nad siis maha.

Sume sügis oli uba kõik rohud ja umbrohu
närtsitanud. Kõik oli surnud, kõdunemas. Nrdalt kohisesid mustunud, lehtedeta pajud ja
paenutasid oma oksi maani. Kartuli- ja kõrrepõllud ning eriti wärskelt küntud ja külwatud põllud olid pehmeks läinud ja rabadeks
muutunud. Tumehallid, käristatud ja hilpudeksrebitud pilwed lendasid ruttu üle selle kõdunewa ja pehmekstehtud maailma.
Otsekohe warajasel koidu ajal ilmus Andreas Borycki senam tunti teda nime all Siinon Winrych, mis ta endale ise wõtnud.) Rajgora wiimaste kinkude juures ja hakkas Nafielski poole, laiali lagendikule minema. Metsa
kõrwale jättes, käis ta tüki aeern üht põllurada
mööda, kui see aga lõikudesse ja lompidesse kadus, sõitis ta otseteed üle põldude edasi.
Juba kaks ööd oli ta walwanud ja terwe
kolmanda päewa oli ta wankri kõrwal sammunud. Saapad olid tal sitkes poris nii iseäralkult lõhkenud, et pealisnahk oma teed käis
ja ka tallad ning ta paljad jalad nüüd ainult
weel enestelt wõisid abi loota. Ta oli läbiläbi märg ja üdini külmanud.
Kes oleks ses hulguses ära tunnud maailma kõige lustilikuma wenduse endist esimeest?
Kes oleks temas aimata wõinud Warssawi
sireenide armsamat olewust, kuningat ja padishahhi? „Kotkatiibadeks" olid kaswanud ta
juuksed ja „metsikuteks küünteks" ta küüned.
Nüüd kandis ta higistimbunud talupoja kuube,
neelas himukalt leiba pekiga ja jõi napsi nii
naiiwselt, nagu oleks see soodawesi waarmarja
mahlaga.
Hobused olid näljased ja nii wäsinud, et
iga silmapilk seisma jäid. Ei olnud imegi, sest
rattad wajusid rummuni porri ja redelwankris peitus raagude, õlgede ja heinte all üksi
kuuskümmend püssi ja kakskümmend mõõka,
wähemad sõjariistad arwamata. Hobused olid
päris head: suured, kergejalgsed, peaaegu lahjad, aga head wedajad. Kui mitte midagi käisid nad päewas kümme penikoormat ära, km
neid aga kaks korda tublisti puhata lasti ja

hästi söödeti. Nad olid ühe waese mõisniku
omad Mlawa ümbrusest ja esitasid ta warauduse tähtsamat osa. Kõike kokku oli tal ainult
kolm hobust, kuid ta laenas neid Winrychile
nii palju kui sellele neid waja oli. Harilikult
ilmus Winrych alles hilja öösel, koputas maja
aknale, — siis ilmus ta omanikuga, mõlemad
tõid hobused, et sulast mitte äratada, wälja,
seadsid wankri korda, ja siis teele. Suwel oli
sõit kerge. Päewal magas Winrych metsas ja
hobused sõid. Nüüd oli wõimata magada, isegi
puhata. Winrych lootis, et keegi tema asemele
tuleb, kuna ta juba isegi kõige raskematest takistustest õnnelikult oli üle saanud. Aga ajad
ei olnud enam niisugused... Kui keegi weel
siin maailmas wõitles, selle sõna tõsises tähendnses, siis oli see tema, Winrych. Tema üksi
tõi weel sõjariistu, tema üksi ei kaotanud weel
julgust. Ilma temata oleks juba terwe salk*)
laiali walgunud. Kaua aega julgustas ja piitsutas ta neid otsitud, näljaseid, külmanud ja
hirmutatud inimesi oma pilkawate tähendustega jalule. Nüüd, mil juba kõik hirmu pärast
kuristikku wajunud ja kokku warisenud, muutus ta wastupanekujõud ja trotsiwus weel terawamaks.
Mida jultunumalt ja kärsitumalt filosoofiline põhimõte: fratres, vapiamus, capiamus,
fugiamusque mitte üksi halwasti ja füdametunnistuse sügawustesse, waid ka nõndanimetatud
rewolutsioonipoliitika alustesse tungis, —
seda julgemalt trotsiwust tundis ta endas, ja see
kaswas rkkll hullemaks,, ikka walusamaks, tõustes peaaegu kuni mäe raskuseni...
Kui ta nõuda, märg, näljane ja wäsinud,
wankri kõrwal sammus, hakkas temast ühes külmaga ka wiletsusetunne läbi hoowama. Taskus polnud tal enam raasukestki leiba ja pudelis mitte tilkagi napsu. Katkised saapad ei
wõinud selle wiletsusetunde aluseks olla. Mitte
üksi nälg ja külm ei tekitanud seda. Aga jälgedel, mida katkised saapad porri jätsid, jälgis
Winrych tõsise elu irooniat, seda hirmsat wiletsust, mil julgust on kõige pühamasse paika wngida, mis julgesti nagu alatu liiakafuwõtja
oma sahkerdaja katte wõtab inimliku waimu
hindamata kallid wäärtasjad ja nende wäärtnse üle birwitab ja ise oma alatuse katab
loogiliste syllogismidega (mõistusotfustega).
„Kõik on armetult, hukkunud," sosistas
*) Mitmused mässulised.
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Winrych, oma ette Wilistades, „kõik kadunud
wiimse nööbini, wiimse waba hingetõmbuseni.
Nüüd alles lendab õudne tarretu hirm maailma, püstiläinud juustel, ja meelitab oma
rotiaukudest wälia kõik reaktsiooni metafüüsikud ja pimeduse prohwetid. Mida enne keegi
kellelegi ei oleks julenud kõrwa sosistada,
nüüd lauldakse seda heksameetrites. Mis inimefes peitub rööwlist ja äraandjast, selle tõmbawad nad sealt wälja, esitawad nähtawale
kohale ja ütlewad seda auks ja järeltegemife
wäärt eeskujuks olewat. J a kui mõtelda, et
meie need olime, kes selle ettekujutuste edu lõime, kuna just selle kaotasime..."
Ta tõmbas wöö pingumale, kohendas kuue
eest rinnalt koomale ja ruttas edasi, pea norus.
Mõnikord tõstis ta pead ja pomises läbi hammaste:
„Kärnased koerad!"
Mulisew wihm läks üle; oli ainult weel
peen, lõpmata peen seenewihmaudu, mis
nagu läbipaistmata eesriide silmade ette laskus. Tuul tuhises kui hull wankri ümber, wilistas läbi kodarate, ajas kuuesiilud laiali ja
rebis Winrychi jakki.
Udu eesriide tagant oli äkki ühtlast liikumist
märgata, kõrwuti waewalt nähtawa horitson-.
diga. See wõis olla wankriterida, mõni kari
wõi — sõdurid. Winrych wahtis pilusilmil
tüki aega sinna poole. Tal oli tunne, nagu
rebiks mõni sõrm ta rinna weresoont.
„Wenelased . . . " sosistas ta.
Plaksatades andis ta hobustele piitsa, tõmbas ohjad pingule, pööras õtsa koha peal ümber ja põgenes. Ta ei tahtnud ega wõinudki
pead pöörda ja tagasi waadata, mis seal sündis. Ta lootis tähelepanemata kõrwale warju
pääseda. Õnnetuseks oli see koht aga mitme
wersta laiuselt lage ja tühi.
Põgenewat wankert nähti. Järgnewa sojawäe ridadest lahkus salk ratsanikke, koondus
rea ette ja ratsutas siis tuhatnelja lähemale.
Nüüd nägi seda Winrych, ei wõinud aga weel
aru saada, kas salk tema poole wõi teisele poole
ratsutas. Alles kui ta lipud piikide otsas ja
hobusepead ära nägi, sai ta aru. Seal tardus
ta soones woolaw weri ja jäi seisma... Ta
pidas hobused kinni, keerutas ohjad telje ümber
ja pidas aru, mis ta wankrist enesekaitseks pidi
wälja wõtma: mõõga wõi tühja püssi?
Aga enne weel kui ta midagi jaksas teha,
lähenes ta masinlikult oma wäsinud hobustele
ja hakkas ühel nendest looka ja riistu ära wõtma, nagu kawatseks ta oma hädaseltsilisi wabastada. - Ta wajutas enda silmapilguks Ho, buse kaela najale ja ohkas.
Kaheksa Wene ulaani lähenesid oma ilusate
hobuste seljas wankrile ja piirasid ta silmapil-
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guga ümber. Ilnm sõnalausumata hakkas üks
neist oma Piigiga wankrist raage ja õlgi maha
loopima ja seda läbi otsima.
Piigiots puutus ühe püssiraua külge ja kõrifes. Nüüd patsutas sõdur Winrychi õlale ja
andis seltsimeestele märku. Need wõtsid kohe
püssid katte. Winrych seisis weel samal kohal,
käsi hobuse kaela ümber. Põlglikult tõmbus
ta suu kokku; ta südant täitis julguse asemel
muid piirita põlgtus, põlgtus terwe ilma ja
kõigi asjade wastu.
„Missugusele erakonnale see oli?" küsis sodur.
^Lollpea", wastas Winrych, ilma "et pead
oleks tõstnud.
^Missugusele erakonnale oli see? Kuuled
sa, Poolakas?"
„2ollpea!"
„6ee ei ole talupoeg", hüüdis ülemus —
sel oli pad warrulas — oma alamatele. „See
on mässaja!"
„Lollpea!" ütles Winrych maha wahtides.
„Wõtke koer kinni!" möirgas sõdur.
Silmapilk ratsutasid kaks nendest mõned
sammud tgasi ja lasksid piigid ruttu allapoole.
Winrych waatas neile õtsa, kui nad hobustele
kannaksid andsid, ja ütles, nagu wäike laps
oma pead kätega kattes, waiksel, iseäralikul
häälel:
„Nrge mind tapke! . . . "
Paari sammuga tormasid nad lähemale ja
pistsid tast piigid läbi. Uks neist lõikas ta kõhu lahti, teine purustas ta riuuakasti. Kolmas
ulaan ratsutas mõne sammu kõrwale ja wõttis
omale, kui esimesed oma piigid wälja tõmbasid,
sülitasid ja ära läksid, mässaja pea sihiks. Ta
laskis parajasti, kui õnnetu mees maha waosse
kukkus. Kuul tabas hobus peast ja surmas tn
kohe. Loom oigas walusasti ja kukkus elutult
surewa Wiurychi jalgadele. Sõdurid kargasid
sadulatest ja otsisid ta kuue tühjad taskud läbi.
Wihastades, et Wnrych napsipudeli tühjaks
joonud, lõid nad pudeli ta pead wastu puruks
ja lõhkusid ta palgeid kannustega. Signaali
puhul, mis neid tagasi kutsus, hüppasid nad
jälle sadulasse, wõtsid weel ruttu mõned head
Belgia mõõgad kaasa ja järgnesid teistele, kes
juba uttu kadusid. Eskadroüi ülem jälgis üht
ikka euam kokkusulawar mässuliste salka, temal
ei olnud aega Winrychi wankris peituwatele
püssidele järele tulla. •
Waheajal hakkas jälle kangesti wihma sadama ja äratas mässaja silmapilguks weel ellu.
Ta walust ja surmahirmust kokkusurutud silmalaugud tõusid, ja wiimast korda nägid nad
taewalaotust. Huuled tuikasid ja usaldasid ruttawatele pilwedele oma wiimase mõtte:
„ .. .anna meile andeks meie wõlad, uõu-
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dll kui meie audeks anname oma wõlaalastele..."
Suur lootus ja surematusemõtted kaisutasid
surijat kui piiritu ruum. See lootus südames,
suri ta.
Tenia pea luajutas punasesse lõiku, auku,
kuhu rnrnd wäiksed tired jooksid ja ikka suurema
loigu tekitasid. Siunakukkuwad wihmapiisad
wiskasid tõrgelepaistnraid wulle, mis ruttu
jälle lõhkesid, nagu inimsoo püha eksiarwamine.
Surnud hobu tardus ruttu külmas õhus.
Teine hobune, kes elama jäänud, rebis ägedasti riistu, nagu oleks keegi teda piitsadega peksuud. Äkitselt kummardas ta üle tiisli, üle furnud kaaslase, ja nuusutas Winrychi pead. Niipea kui ta suruuhaisu tundis, läksid ta silmad
punaseks; ta lakk tõusis metsikult; ta wiskus tagast, tormas siis terwe kehaga edasi, tampis
jalgu ja lõi igale poole nii metsikult ringi, et
teine tagukülg esimese ratta kodarate wahele sattus ja siuna kinni jäi. Kõigest jõust sikutas ta
jalga, et seda wabaks saada, — kuid jalg murdus ja nimelt nii, et üks teraw, nugawahew
osa uahast läbi tungis ja seda hullude hüpete
puhul ikka enam lõhestas.
Alles järgmisel hommikul läks sadu üle,
kuigi tuul weel polnud raugenud. Pilwed leudasid kõrgel, iseäralistest sügawatest Marjudest
triibutatud. Wastu tuult ja nagu pilwedele
wastu minna tahtes, ilmusid üksikud rongad ja
waresed. Tuulehood kaudsid ja lükkasid neid
tagasi, wigastasid wahetewahel nende tiibu wõi
wiskasid neid maha kni kiwe.
Põllul lamama raipe kohal hakkasid linnud
ringlema, katsusid madalamalt
lennata ja
lasksid wiimaks, pika wõitlemise järele tormituulega, kaugele põllule.
Elaw hobuue seisis weel ikka murdunud,
kodarate wahel kinniseiswa jalaga. Ta ei katsunudki ennast enam wabastada. Walu oli
liig suur. I g a liigutuse juures jäi paljas kont
puu külge rippuma ja lõikas nahasse.
Kui waresed pikaldasel, ettewaatlikul sammul wantrile lähenesid, hirnus hobu. Näis
nagu hüüaks ta maakera elanikkudele ja inimsoole:
„Oo, te äraneetud! Oo, te hirmus sugu!
Oo — sa mõrtsukate rahwas!"
Kisas kajas läbi lageda, kustus tuule hulunässe ja hoidis himukaid surnukeha rüüstajaid
aiuult wähe aega tagasi.
EttewaatlikUlt, taktiga, rahulikult, kannattikult ja diplomaatlikult lähenesid waresed,
pöörasid pead ja uurisid täpselt asjade seisukorda. Eriti üks neist awaldas suurt energiat,
wõi aga wiha. Wõimalik, et need ka üsna
lihtsalt omakasupüüdlikud huwid olid.
Kuni surnud hobuse ninasõõrmeteni tuli ta.
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Seal nõrgus weel merist wedelikku. Ilma pikema peatuseta kargas ta surnud hobuse pea
peale, tõstis pea üles, ajas jalad harku nagu
puuraiuja, kes tööle hakkab, wajutas noka otseti ja pistis ta nagu raudwasara surnukeha
silma.
Julge warese eeskuju järele tegid teisedki.
Üks neist asus küljeluu kallale, teine nokkis
jalga, kolmas lõi noka pealuusse. Kõige enam
silma paistis wares, kes tahtis tungida pealuu
sisemusse, waba mõtte pessa, et seda täitsa ära
õgida. Ta läks majesteetlikult Winryhi alale,
jalutas seal esiti edasi ja tagasi, jõudis õnnelikult peani ja hakkas [eal ägedasti ja himukalt
pealuud puurima, et jõuda selle sisemusse, selle
Poola mässu wiimasesse kindlusse.
Aga enne kui talle õnn osaks sai seda Poola
pea-aju maitsta, peletas ta eemale üks tulija,
kes märkamatalt, lokitades, nagu suur hull metsaline, ligemale hiilis.
See polnud Poola shakaal, waid oli üks
waene talumees naabrikülast. Omale tarwitada
antud põllult, mis nüüd ainult tema oma pidi
olema, leidis ta surnukehad. Ta tuli nüüd neid
ära koristama.
Wenelasi kartis ta hirmsasti, sellepärast roomas ta peaaegu käpakile. Teda aas himu rihma katki lõigata, ja magus lootus meelitas teda, sõdurite" läbiotsimisest hoolimata, midagi
eest leida, pisut rauda, pisut nööri wõi surnu
riideid. Kui ta wiimaks Winrychi surnukeha
juurde jõudis, raputas ta pead ja ohkas. Siis
langes ta põlwili, wõttis mütsi peast, lõi risti
ette ja palwetas waljusti.
Niipea kui ta wiimase aameni ütelnud, tormas ta — himukalt läikisid ta silmad — kõige
pealt taskute ja rinna kallale, rhakotti otsides.
Kuid ei leiduud enam midagi. Siis kiskus ta
surnukehal kuue maha, katkise särgi seljast, saapad jalast, wõttis isegi määrdinud jalalapid
kaasa, mässis neisse räbalatesse ühe osa sõjariistu ja lahkus r u t t u . . .
Tunni aja pärast tuli ta tagasi wiimast saagiosa wiima...
Lõuna eel tõi ta Paar hobust kaasa ja wõttis haawatud hobuse eest lahti. Nii pea kui ta
murdunud jalga terawasti silmitsenud, jõudis
ta otsusele, et hobusest enam asja ei saa. Tarwis oli hobune ära kägistada. Ilma wiiwitamata keerutas ta ohjad hobusele kaela, sidus
need wankri külge, mida ta hobused järele wedasid, sülitas Pihku ja andis hobustele kõigest
jõust piitsa... Need tõmbasid äkki, sõlm jooksis
kokku ja kägistas hobust. Hobune kukkus. Kuid
natukese aja pärast kargas ta püsti ja jooksis
teistele järele, kondi teraw ots puutus porri ja
komistas kiwidele.
Talumees waatas talle järele. Wõikuse pä-
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rast kattis ta käega silmad kinni. Ta päästis
ohjao kohe lahti, rakendas hobused wankri ette
ja sõitis minema.
Parast lõunat ilmus ta uuesti, tõi noa kaasa ja nülgis ulaani poolt mahalastud hobuse
naha maha. Nüüd jäi järele ainult weel elusa
hobuse nahk, mis teda huwitas. Talumees pidas aru, mõtles järele ja waatles asja peale
mitmelt seisukohalt. Õieti wõis ta selle juba nii
kui nii poolsurnud hobuse ära tappa ja asja ühe
lopsuga lõpetada, aga ta ei tahtnud ennast ei
kohalikult ega kõlbliselt „määrida". Teisest küljest kartis ta aga, et keegi ööfel wõiks tulla, Hobuse surnuks lüüa ja naha ära wiia. Wiimaks
tuli talle ometi mingisugune kõlbline kartus, ja
ta ütles maaslamllwale loomale:
„OH mis — äga siin weel isut aega, homseni oled ometi läinud. Missugust waewa ma nägin! Armas Issand Jeesus on mind wäest patust aidanud... Wõimal'!, et keegi pole näinud,
wõimalik, et keegi ei tul>, wõimalik, et keegi ka
sinn nahka ei wõta. Ka see on hea. Karwa aga
siin; sa waene waewatud loom, karwa rahus..."
Pisut kõrwal sihist, mida Winrych käinud,
seisid lagedal põllul kartulikoopad'. Kui oli selgunud, et koobastesse wesi imbus, käewart kartulitele teise kohta koopad, ja umbrohi hakkas
wanadel lokkama. Verberitsi põõsad katsid nende põhja ja seinu. Laepi ud kukkusid sisse ja teki-
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tasid nii augud, mis wedelat pori täis. Ühe
niisuguse augu juurde wedas talumees õhtu eel
mässaja ja ka hobuse surnukeha. Siis lükkas ta
nad mõlemad auku, kattis augu ritwadega, laudadega ja raagudega ning wiskas neile pisut
sawi peale, et rongad ja waresed saaki katte ei

saaks.
Nii tasus ta ilma teadmata ja tahtmata kätte sajaaastase orjapõlwe, rahwa häbi ja walu
eest ning läks, pea paljas ja palwe hnultel, koju. Iseäralik ärras rõmu täitis ta südant ja ehtis ta terwet horitsonti, ta waimliku teadwuse terwet ringi ja terwet maad imetaoliste
wärwidega. Sügawasti, otsekohesest südamest
ja tõsiselt, terwest hingest tänas ta Jumalat, et
see talle oma piiritumas halastuses oli annud
nii palju wana rauda ja nii palju nahka...
Äkitselt rebis fügtshämariku surmawaikus
tatti meeleheitlik, ärras hirnumine. Talumees
jäi seisma, pani käe warjuks silmadele ja wahtis
loode poole.
Õhtupuna Wiimaste wioletikarwa kiirtega
nähti hobust, kes ennast esimestele jalgadele
toetas. Ta raputas pead, pööras selle kõrwale,
Winrychi haua poole, ja hirnus.
Kraaksudes tõusid wareste ja ronkade parloed elusalt surimkehalt lendu, lasksid uuesti
selle peäle ja ringlesid ähwardawalt. Ehakuma
kustus ruttu. Maailma kaugustest tõusis üles
öö, meeleheitmine ja surm.

Sajatas.
Serbia rahwalani.
Küsis ema oma tütrelt Ankalt:
„0n sul, Ärika, pesu juba pestud?"
„Pole, ema, õigustki weel teinud
ega pesu juurdegi weel saanud!"
„Rutta, tütar, pese ruttu pesu!"
„Wee on Jowan segaseks kõik teinud."
,Mustaks muutugu see narri nägu!"
,Mustaks, ema, nagu hele päike!"
„Wangikongi sattugu kord tema!"
„Minu rind ta wangikojaks olgu!"
,Türklased kord kütkestagu tema!"
„Minu käed olgu tema kütkeks!"
.Mürki wõtku tema enesesse!"
„ Aga enne suudeldes su tütart!"
„Riputagu, narr, ta ennast üles!"
„Minu walge kaela külge, ema!"
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Üksindus.
A. Sipelgas *).
Akna ees mühas sügisest ülekullatud, mõte*
tes mets.
Õrnad, pudedad, justkui kurwaswtud p\U
wed liuglesid taewa a l l . . .
Päike soojendas weel wiljakandwat maad,
nit ta kiirtes peitus ärapõlew heledus.
Erkki lamas sängis lahtise akna all ja waaEl.'stisoc>st tirjanittu Sipelczas-Olhow3ki't, kes
on wäljamaal haruldast tähelepanu teeninud, ei ole
sliamanni kodumaal tutwustatud. Sellepärast olgu
awaldatud järgnewad veri>, mis kokku seatud kirjandnsallikate Põhjal.
Uletsander' Jaani poeg Sipelgas sündis Peteruuris 1885. a. Soome riigiraudtee teenija pojana.
Tn nourpõlw oli kirju sündmustest ja ta oli mitmel
alal tegew. 1911. n. peale kuulas Moskwa ülikoolis
kursust, kusjuures jätkas sanial ajal kirjanduspõllul
töötamist. 1912. n. tutsuti teda Soome kirjanduse tõlgils Moskwa raamatukirjnstusse „Sfiuks'i". 1913. n.
elas ta Shweitsis, oma tiisiluhaigust parandades.
1914. a. Wenemaale tagasi tulles tabas teda sõda.
Siis tuleliin, haawaminc, ettewõetud sihi — ülikooli
lõpetamise poolelijääk. Rewolutsioni! ja enamlus
paiskasid keda emigrandi elusse, kus waewles ainelises puuduses. 5kuid ta hakkab palawitusarnnselt tööle
jn üts raamat teise järele ilmub trükist, romaanid,
nowellide kogud, tõlked jne. Arwustus märgib ta töid
ja talle naeratab õnni
Kirjanik Sipelgas-OIHowsti on kapitaalset tööd
teinud. Tn sulest on ilmuuud terwe rida raamatuid.
Nende kohta on Soome arwustus tiitwaid otsusid jnganud. viii „yelsingin Sanomnt", «Mitkelin Sanomat", ,,Nusi Aura", „^npaa Kausa", „Maaseudun
Canomat", „Uufi Suomi", „VlioppilasIehti", „Duliin
Lehti-Kalewa", „Sostti" j . t. Peäle hakates juba esimescst ta sulest Soome keeles ilmunud teosest „Punapää Roosa'.st, mis on: „tähelpanemiswääriline, hea
ja rõõmustawalt küps kunstiteos", nagu lõpetab
„Narni Konta" tomptcntse arwustuse „Maaseudun
Sanomis" jn lõpetades Sipelga wiimaseks ilmunud
teosega „Punase päikse lapsed", mis on ilmunud ühe
aasta jooksul ju teises trülls ja mille kohta „Helfingin Sanomat" tinnitnwad, et „see, kirjatöö on harnldane kunstiteos. Selle raamatuga on Sipelgas tähtsa kirjandusliku wõidu saanud."
Peale algupäraste tööde on kirjanik Sipelga sulest ilmunud trükis terwe rida tõlkekirjandust.
Tema on Soome keelest Wene keelde tõlkinud muu
seas: Iärwiluoma «Põhjalased", tõik Linnankosti
tööd, Launikse oopcritctstid, Eino Leino laulud, L.
Onerva, V.' Koskiniemt, Viljo Kojoani j . t. Uks wiimastest tõlgetest on Aleksis Kiwi „Seitse wenda."
Wene arwustus hindab Sipelga tõlgete wäärtust
kõrgelt, tähendades, et «ta on pa«!m Soome keele
tõlk ja sellepärast on stiil ja mõte nlahoitud imesta-

miswaärilise täpsusega."

Soome kirjandusilm aga tunnustab nähtawal
tänumeelel Sipelga suuri teeneid Soome kirjanduse
edendamisel ja tutwustamisel wäljaspool Soomet, iseäranis suuremate Soome kirjanikkude raskemate tööde
tõlgetega.

tas hallidel, sügawale wajunud silmil kaasiku
barkaadiwärwi lehti ja Pihlaka helepunafeid
kobaraid.
Haigus hoidis teda ju kewadest saadik asemel ja usk läheda lõpu sisse kaswis Erkki hinges iga päewaga kindlamaks.
Imelik, tagasitõrjumatu rahu ja saatuse
soowiga leppimistunne wõtsid ta üle wõimuse
loujaminekneelses õhtuses hämarikus. Noil
silmasiilgel libises ta filmi ette möödunud elu;
wahel lenoawate lindude walgetiiwulife, rõõm\a rongina, wahel kõu<. ja tormi sinihallide pilwedena; sageli paistis talle, et meeldetuletustest
tekkinud kujud ärkawad uuesti ellu, räägiwad
temaga, rõõmustawad ja pooldawad ta üksildnst, waikset kurbtnst.
Posteljon Tammisalo wanal lesel, kes
üüris haigele Erkkile toa, oli õetütar, wäike,
sitüsilmaline tüdruk Kertty, kes oli sõitnud
maale suwiseks kooliwaheajaks.
J n ta esimesel tnleku päewal kostis Erkki
akna all tüdruku waikne laul.
Erkki tõusis küünarnukkidele ja näzn l'ih\
akna.Kerttyt, kes wiibis halja kase wilus.
Tüdruk punus pärga nui-melilledc^t ja ia
sinisilmad, mis olid palistatud pikkade, _ (jeädate ripsmekarwadega, waatastd unistawal.,
btrwalt.
Erkki tahtis hõigata teda, naeratada tallo
ja sõnada midagi kannist, sooja, sõbralikku,
ent kartis: wanaeit wast oli sõnanud tüdrukule, et tema' on tiisikushaige ja tast wõib haigus külge hakata. Rääkis Tannnisalo seda ju
naabrinaisele.
Erkki laskus asemele ja hinge kinnihoides
kuulatas tüdruku kena nuramist.
Sel õhturahu tunnil tahtis ta nii igatsewalt tüdrukut näha, kuulda ta wärsket, heledat häält ja tillukeste jalgade müdinat sõtkutnd metsateel.
Tüdruk reisis ära, niipea kui waikisid karjakellukesed metsas; reisis linna tagasi hallil,
wihmasel päewal.. . siis . . . kui Erkkil tuli
werd kurgust terwe öö kestes.
Erkki teadis, et haigusega häwitatud keha
ei kannata wõitlust \vli'\a ja murtud usk ei anna
talle wõimalust näha weel kord Kerttyt.
Ta hakkas armastama tüdrukut haiglaselt,
imelikult, tema, neljakümnewiieaastane inwaliid — seda noort, seitsmeteistkümneaastast iludust. Armastas teda kui naist, kui seda, kes
nõiduslikul naeratusel wõitis külapoiste süda-
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meo? Ei! Ta waid armastas teda kui eluilmutajat, kui nooruse ja waimuerkuse märki.
Noil õnnelikkudel minutitel, mil Kertty
akna alla seistes westis talle juttu linna kärast
ja elust, mis süwendas kunsti, teadust ja waimu, tõusis ta hinge piinaw igatsus. Ka tema
on linnalaps, seal möödusid ta paremad aastad . . . Lapsepõlw, noorusaeg . . . Ülikool.
Ajalehtede juures töötamine, seltsimehed ja
sõbrad, kes nüüd on unustanud ta olemasolu.
See kõik ärkas taltsaks saanud äratundmises
ja nii wõimsalt tahtis hing hüüda, nuuksuda.
Kord lumiwalgeid hambaid wallatult näidates, naeris tüdruk ja haugutas teda „wanaks
seeneks."
Jah, ta oli „wana seen", mitte kellegile
enam tarwis, koormaks elawatele — seda märkas selgesti Erkki, ent mitte see ei rõhunud teda,
ei, talle oli ainult walus tunda üksindust surmatunnil.
Kauges minewikus surid wanemad, õed
läksid mehele ja elasid oma perega, märki andes omast elust ainult sellega, et saatsid talle
abi wanaeide juures elamiseks.
Sõbrad? Oh, neid oli palju! Mõni aasta tagast peeti ta käratsewad trahterites iga
laua juures kinni, ent nüüd?
Alguses kirjutati talle, kuid pärastpoole
jäeti ära terwise üle järelpärimine" ning
unustati. Erkki waatas taewa tumedale kaa-,
rele ja kibe naeratus kattis ta kõhna, kahwatanud näo.
— Unustatud kõigist, Erkki. Hea küll,
warsti on lõpp kõigele. Inimesed mäletawad
ainult neid, keda neil waja. Ent kellele on
mind waja? Haige, surija... Kus on nüüd
kõik sõbrad, seltsimehed, samad ustawad, wastutulelikud sõbrad, kes raiskasid mulle meelitusi
ja awatlesid lahkusega oma poole? Kus on
need head seltsimehed, keda ma awitasin nende
eluraskuste!? Kus on kõik need nurjatud, walelikud kameleonid, kes lugesid mind jõuks „kuuendas ainuwõimus?" Mitte ühte neist! Paremgi... Hulga parem. Surma suurust
wõib ära tunda ainult üksinduses. Sõbrad —
milline nimetus neile inimestele, kes tuliwad
ligimesteks ainult sellepärast, et see annab
neile omakasu. Kõik on sõbrad see aeg — kui
inimesel on õigus olla, ent tarwitfeb waaruda
ainult ühiskonna juhmi kõ'lbluse alusett ehk
kaotada sõna ^tarwilise" tähenduse — ja sõpru
ei leidu. Kas oli mul wähe neid mu elu õitse-
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ajal, ent nüüd närtsimise silmapilgul — kes
on muu juures? Wanaeit, kellele olen ma
koormaks, ja kni ei oleks head tasu kostikoha
eest, oleks ta ammu ju wahetanud elanikku.
Noh, läheneb lõpp . . . Nelikümmendwiis aastat wõitlust olemasolu eest, neist aastakümme,
teine — päiksepaistelist päiwi, inimeste lahkust, ent siis tööga kurnatule, usalduse kaotanule jäetud üksinduse osa. Ja see elu? Kas
selle piinawate, igapäiste askelduste nimel oli
wäärt sündida maailma? ... Oli wäärt! Tuhatkordselt oli wäärt. Elu! Oh, milline imesõna. Temas on kõik looduse weetluse suurus.
Paike, lilled, taewasina, tähtisöö pimedus.
Naer, nutt, langemine ja üleslend. Elu —
imede ülisuur sinfoonia! Elu — igawene wiibimine iludewallas. Ja kuigi ta lõpeb, olgu
siiski kiidetud elu!
Rõõmus naeratus walgustas Erkki näo, ja
ta hinges laksusid soojad tänulaened minewikule.
— Kuigi ma suren nüüd üksinduses, unustatult, olin ma ometigi minewikus maailma
edulülis, tultuuri üheks waikseks rattakeseks,
inimese surematu hinge algaineks, ja mu elu
leegitses uue, parema maailma sigiwusel.
Olew ilm, mis elab patu ja pühaduste teotamise wabinal, häwineb, samuti kui minagi, tulew ilm toob ühes tõe ja igawese wõidu ülekohtu üle. Tulewas ilmas tõuseb inimene ar-,
mastuse troonile ja pühib Kaini otsaesiselt
mõrtsuka märgi. Ja ma olen rõõmus, piirita
rõõmus, et kustub mu e l u . . . Ka mina olen
inimene samast aastaajast, mis teotab wenna,
ligimese ja ristiinimese püha nime — sõja,
wägiwalla ja sallimatusega. Peale mind, peale
meid, inimesi, kahekümnenda aastasaja „koledaid imeloomasid", tulewad teised . . . tasased,
hingelised inimesed. Nende päralt on tulewik,
neil läheb korda lõhkuda inimkonna ahelaid,
ja mitte punase lipu Wägiwallaga, mitte tankibe ja suurtükkide jõuga, waid Kristuse sõna
— armastusega. —
Erkki waatab waimustatult taewa sinawasse kõrgusse, kus loitwad selgelt tähed ja
tasa, tasa weereb mööda lohkulangenud põske
soe pisar.
Talle paistab, et ülalt, surematu waimu
asukohast, tõstawad temani koraali helid, .ja
ta kuuleb inglite häält, kes kiidawad Kristuse
sündimist, ning ta ei tunne oma üksindust.
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VälKe-HvamtuuV.
Jätabd tivjaniku Einar HjörleifKsoni ro!m>a>an.
W,ähem>llAiiSiofoeigi'1 oli -tema penile õigus.
01<ii see jn ometi tinötl, d neiu teda armas'
taK. Kas pidi ta tema juurest enemale hiili>ma Ulagu pet,s'tud toor? Oli see aus» ja mehelik? Kas ei pidanud ta nomt taitAma,, tema õest wõitlema ja tema heaks Wiit ohwer»
dllm>ll>, neiu eest, tes temale oma- armastuse ja
«puhta tunde estniestb ja to ige ilusamad õied
j}l'ii pühendanud, neiu eest, tes wõib olla pae'
Wai)' ja ööd telna peailc mõttes, teda usalda Z,
nskuZ 'jäi nagu tuningapojaks arwas,, kes teda pidi wälja tõstma üksiku elu tusast, keha'kitust ja waamlttust orjusest elu pävtsepaistele?
•
J a ta mõttest selle peäle, lkriidas neiu päewal pärast: ta, kojutulekut <i>kna juures seisnud^
ja ito ii'Ies äratanud sõnadega:
„Kui armas wõib olla isu ilus pilk,,
nnil tabab niind sinu silmade wiit!
Kas leicrn su? 3't<;io on täis tuiku..."
Tema, EigurgÄr, oli selle neiu leidnud
oma 4u tewadol; leidus oli asjatu, tui ta tl>
mast jälle lahkuda tahtis samal Pilgul, mil
talle alles oli selgeks saa>nud, et ta teda ai>
wastas'.
,vi
Aga kas teadis ta, tas ta lisa neiut wast
sama õrnasti on armastanud tui ta ise?
litelnud ei oilnud ta 'sellest tüll mildagi. %i>
ma ütlusest oli selguuud, nagu tahaks ta ainult sellepäralst naist wõtta, et ta majas pere»
uaiu,e oleks.
Aga mis see tähendas?
Wanad inched ei räägi oma talduwustest,
kõige wähem weel tastega. Neil on selles
asj'aZ sama häbi tui noortel neiudel, sest et
see nende arust naeruwäärne on. J a omebii
ei ole asi nii. Igaühel on õigus armastada,
nikaua tui ta seda suudab. Ja, kas Pidi ta
isa tüünetel wähem õigust olema sellepärast,
et ta elu õhtule lähenes? Kas ei pidanud neil
just sellepärast eua,m õigust oletua>, et wanadus tõige oma rastustega ja waewatega temale lähenes? Kas ei oluud see wõimatu
niõte, et just toma, poeg, isa wrimaseb aastad
tusa ja Medusega pidi täitma?
Jah, toma.pidi taganema, igatahes pid',
ta isa rääkida laskma Soloeigiga, ilma et ennast sinna wahÄe oleks seganud. M>i,s wõ''s
tema parata>, ckui Solveig isa >käe ltagasi luk'
kas!
Ei, ei, see Polnud muud Jfun enda Petm^
n«. Nagu ei oleks ta ioltzesti teadnud, et
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Solveig, tuibas asi tord oili, ei ütlets. Ta pi•b* neiule tuidagi märku andma, et ta tema
peäle enam ei mõtelnud.
Gi, ei, seda ta, ei wõinud.
OU see ta Jumal teab tui autartusetu,
—^ seda ta ei wõinud^'T a tuletas meele, tui, ilahtesiti ta isa tom,a,gcv weel ,pra!egn oli ,rääkinud. Nürida leMs
ta, et isa sõnad olid tulnud, heast, awalikust
isasüdaonest, tuigi see tenra arust esiti M teisiti näidanud. Ta mäletas, kuidas» ta isa, oli
temale tord> ,kut ta ülles' wäike olnud>-pähe
toputanud ja, ütelnud; „Jumal õnnistagu
stnd> poeg, et sa mulle alati wõiksid rõõmu
keha,!" J a palju uiisuguseid> juhtumisi, mis
isa südllmeheadulsest tunnistust andsid, %rn3
xa hinge ette.
$10,11 samnti mõtles ta õndsate 'tundide
peäle, mis ta Sdbeigi seltsis mööda saatnud,
ja nägi oina, ees n<igu„ rõõmust sa õnnest sä°
radeZ, tä>K tõotust, julgust ja armastust.
J a ta hattlis uuesti niitma, nagu oleks
ta d u hädaohus, nagu õiteks roheline, pehme
rühi ta ümber muutunud mälestusteks, mille
,lvastu ta, Pidi wõitlema, inälestusteks, , m's
ta 'hinge pärast tülitsesid ja selle katki täriZtasid, nii armsad ja kenad kui need ka, olid
•— nii armsad, nagu seda, fyadliMt on isa
õnnistus ja armsama naeratus'.
, Seal --kuulis ta hüüdu oma taga ja waatas taha.
Solveig.seisis tingul ta tahtis teda sööma
tatsuda. Neiu tegi I)ilpa<ku ja jooksis ruttu
,alla toma, juure. %a tuli parajasti köögist
kerges kleidis, warrutad üles keeratud, nii et
ta põhined, walged» käewarred küünarnuVni
näha olid. Kui suur igatsuZ Sigurgeirll oli
neid' oma taela ümber Panna,. Kui suur,
tung oli tal oma armastust ja igatsust, neiule awaldada palawates musudes ja kaalustustes!
Neiu waatas talle õtsa oma hallide, kel-»
'Mikate, armastusrikaste, meelitawate firmadega, ja Sigurgeiril M, nagu dleks Solveig
sedasama mõtelnud, mis temagi mõtles.
J a nüüd pidi neiust saama ta wõõrasema!
Sellest ei olnud weel küll, et ta tema pidi
kaotama — ei, fa tõige wähem mõte toma
peäle pidi saamai pawks. 'Sest ta teadis sel'
gesti, et ta Sollvoi'gi peck iial ^ei wõinud tei*
siti mõtelda tui praegu.
Waikides sammus ta new kõrwal. Ol^
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Ta kartis, et Walitsuse oma üle kaotab,
nagu ei did» to sõnakestki suust saanud. Weel
iial ei olnud to neiu Jigibaif niisugust õndsust kui neiuga kauemaks kokku jääb, sest ta oli
tunnud, aga ka mitte iial weel niisugust piina! imwte ju liig palju ütelnud,
na!
,b ^H!
Nüuo lats ta woodisse ja katsus magama
. Neiu waatas 'tolk wahetewahel õtsa ja t\ jääda. Kui. to lom^eti magada saaks ja iseenda
rnõtstniidv mOK ta mi oli muutunud. Oli ta ja terwe elu silmapilgukski unustada, wõiks,
haige jja pahirs tujus?
kuni mingisuguse nõu ehk pääsetee leidis!
Aga ta et saanud magada, tui, wäsinud ta
„On sull midagi wiga?" Msis ta wiimaks.
ka oli! Ta wistles ühelt tüljelt teisele, kuid
„<Ei, ei, Tiiito&gi", wastas noorm>ees.
Kui wäliakannatamatu oli see tõigi awal« ei leidnud ega leidnud rahu.
duste järele, mis nad üksteisele juba ilmutaÜts asi ott kindel — nii ei wõinud asi
nud, nüüd neiu eest warjata, miK to südant edasi kesta! Ta ei wõinud igawesti sõnakam*
kõige <mam liigutas.
toitult waikida jo. Soldeigi, sellejuures i'gaSolbaa, t% küsinud tentolt nüüd enanr, päelv, nähic*. 5kas ei ©toito kõige parem 'Horn*
waatas talle aga aeg aja,lt õtsa, Juni koju mikul toana teele minna ja kangete, kaugele
jõudsid'. Ta oli selle käigu aasale enesele nn rännata, sinna, kuhu Sotoei^ iial järele ei
lõbusana ette !kirjutlln:id, ja nüüd oli kõik tei- pääseks?
siti läinuid. Sest tunnist saadiE muutus koit
Ja' sellejuures tuli talle meele üks hulgus
*£& talle wastikuks, nagu see noorte neidude keer, kes, kui ta ise alles laps oli, Suurjuures ifto nii on, fui neil mõni lootus luh- Hvammur.il oli tüki aega ringi hulkunnd.
ta läheb.
Teda ei olnud seal tahetud ja seotud talle
Siffurgeir ei rääkinud söögiajal sõnagi, ei kont sappa.. Sigurgelril oli weel selgesti
jäänud tauaiks ka laua juure; sest waewalt meeles, kuidas koer nõutult ja häbelikult ruttu
suutiH ta midagi -kõrisse Fugistoda. J a sel- kadunud.
topäxaft täks ta wiibimata jälle heinamaale.
Kui wäga oli tema lugu nüüd selle koera
Solveig ruttaK talle järele, lootes', et Si> loo sarnane! Ta oli enesele lasknud peale
gllrgevr tenrale liüdagi ütleks. Aga noormees panna koornia, niida* ta urnid maha, raputalahkus sönatunmlt ja ne'-u waatas talle .j äre» da ei jaksanud, ja nüüd tahtis ta felleW minle, kuni ta jfiilniift kadusa
na wälja maailma.
Mis oli teniale juhtunud?
SellepWle Pidi ta .kaua mõtteina — wäheSigurgeir hakkas jälle niitma, aga mitto malt näis ttma meelest, nagu oleks ta selleenam nii meeletult kui enne.
peale kaua mõtelnud. J a mida. kauenuni, ta
Ta oli wäsinud, wäsinud 'kehalikult sa selle peale mõtles, seda wiletsam, arani, koehingelikult. Aga tal ei olnud rahu. IUa säl- rälikum näis ta enese meelest olewat.
le samad mõtted, sama, piin, sama nõutus.
Oli juba annnu sügaw äö, kui ta wiiinats
Aga kui ta õhtul oli koju tulnud ja pärast otsusele jõudis. Ta otsustas asjale hmnme.
õhtusööki, —j ta oli ainult teinud, nagu sööks lõppu teha ja isale ütelda», kuidas temaga luta — oma magamistuppa läks, ootas Sol- gu oli. Kes teab, wahest sai kõik weel heaks;
oeia. teda suures toas, sanias toas, ^us ta oli ei teadnud- ta ju wool sedagi, kas isa Solveiwiibinud, fui Sigurgeiri, nwne nädala eest giga juba midagi oli maha teinud. J a kas ei
äratas.
astunud ta poja eest wististi tagasi, ku' kõik
Walitses juba Widewik, aga kuu paistis kuulis? Ei teinud ta seda siiski, siis wõis ta
aknasse. Ja 'seal seisis ta nüüd 'kuuwalgel, Iuinala nimel minna. Tema ise ei, wõinud
sirge ja sihwakas, kahwatu ja ilus.
enam kagasi astuda. Ei wõinud- avalt Put„Kas ci wõiks sa seda nmlle ütelda, Si- ku panna, ei wõinud enesele kolki kaela Wa5t«
gurgeir?" ütles ta, ja ta hääl wärises nagu ta, ei wõinud ennast koeraks allandada.
kuupatste wärises ja armastus, kui midagi
J a kui ta selle'otsuse oli teinud> jäi ta
'kardab, midcr ta isegi weel ei, tea.
hing rahulikuks ja wäsimus wõitis ärewuse.
Miks seda neiule mitte ütelda?
Iärginisel hmnmikul äratati ta nagu haMiks mitte pünale korraga lõppu teha?
Ei, ei! See oli umbes sama, kui isale, riliklllt sellega, et talle kohun woodi ette tookes midagi, paha e.i aimanud, soljatagast hoo< di. Siis tõusis ta kohe üles' ja küsis isal järele. Ja tui ta lkuul-iZ, et see alles woodis
pi anda.
'„Ma ei wõi seda sulle nüüd ütelda, Sol- wiibüvat, Otsustas- ta mitto enne henwto
veig, nüüd mitte, acp küll sa kuuled seda õige minna, kui isaga oli, rääkinud.
Nii ootas ta kärsitult, mõtles järele, misvea ~~ ära selle juures kahtle."
I<n„ siis ruttas ta oma magamistuppa ja sugused sõnad, ta oma asja jaoks waliks, ja
uskus, et wistist' wõidab.
pan'', ukse oma toaa> luttu.
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Kestis kaua, enne kui Sveiubsörn tõusis ta warastas, oli ju ainult tallekene. Sina oled
ja >pojaga toas Võtku sai.
nüüd rikas, Sigurgeir, oled noor, sulle naeratab elu, ja ma tohiu ta ütelda, et sa kõigi NeiI s a tõssi UneZltawa näo.
Mina
„Nn, sa ei ole weel läinudki?" ütles ta, dude hulgast siin maal wõid walida.
„Noh, see on ilus, et sa ennast nii ipaljn ei ole:: waene, olen wanaks saanud ja minu ees
waewa. Tead su, inina ei soowi, et sa enam pole enam mnud kui raugapõli, surm ja haud.
J a ometi rööwid sa mult> waualt mehelt, selle
töötaksid kui sul lusti ja jõudu on."
„Oota!sm sind, Pabi< Poan sinuga ometi a.nsa, niis mulle weel wõiks rõõmu teha, voo?
lord Tüäkiilna ja ei wõi 'sed.a> enm edasi liika- wid selle ja usud ise weel, et hea poeg oled".
ta. Ei wõi — Jumala eest ci WZU"
„See ou täitsa wõimatu ja mittetabaw
ivõrblus", wastas Sigurgeir, ise näost tumc^
M i d a sa d' wõi?"
„Ei wõi mõtelda, isa, et ta sinu, et ta kel- punaue. ,Mina pole sinult midagi röowinud,
leg', teise naiseks peaks saama'. Mina ise sest et sul Solveigi kohta wähematki õigust ei
armastan teda nii wäaa. Ma ci mõtle muu ole ja sa seda ka ei saa. Minu oma on ta ju
peäle kui tema peale ja ei tunne millegi üle sestsaadik, kui suwel üksteist nägime, ja kui \U
rõõmu, kui Sterna seal snnres lpundub. Sina nul wõi kellegil teisel, korda läheb meid lahuta^
oi tee seda mitte, <nü3 mulle eile ütlesid. Eks da — siis — siis olen mina see, kellele ülekoole, sa ei tee seda, sest sa toad, 'fui hirmus see hut tehakse".
mulle oleks; ei oska sulle kirjeldada, tui hir„Siis olen küll wist miua see, kes siud röö>
urus. Teen sulle kõik, mis soowib, tui ta te- wib. Nii teed sa oma isa maletajaks sa wargaks
ma minule jätad."
ühtlast. Tore kokkusead. Aga nüüd ei maksa sel„Selle oled sa siis Solveigile \tõvt juba sest rääkida, iga sõna, mis sa selles hingeseisukorras räägid, on patune ja kuritahtlik."
tead.a> annut>?"
J a Sueinbjörn lahkus aj awitaata toast.
,,{£t, nia ei ck talle weel ntiociai iitelnnd,
Sigurgeir jäi suures ärewuses üksi. Oma
aaa. ma olen kindel, et ta seda teab. J a kiir*
kange
südametunnistusewõitluse järele oli ta
del olen ka, et tenni> mind saluuti arinastab
kui mina teda. Nii • siis näed, et kui sa oma ilma halastuseta piitsahoopidega minema fftnu
WAmise suure sciäd, 1'ellest midagi muud tatud. Ei wähematki wabandusi, ei kahetsust, ci
südamlikku osawõttu.
Ei midagi muud kui
.lvälia ei tule kui õnnetus ja wiletsus."
Sveinbjörn uskus, et poeq talle awalilknlt wemblalöögid — löök löögi järele. Ei muud
tahab wastu Makata. Seda ei olnud wee! walikut kui wõidelda.
Noh, hea küll, eks saa näha, kunib nendest
keeM julenud itefa ja ta ei tahtnud, et poeq
esimene oMZ, kes seda teha katsuks. Puudus wiimaks wõitis.
Enam kui kakskümmend aastat oli isa talweel ainult, et poeg, oma, ise arwatawa kao°
le
ainult
lahkeid sõnu ütelnud ja ainult head
tüse iile wöidurõõlnsM hõiskas. Nii ütles ta
siis enesele, et ta Sigurgeiri palwele heaniee" teinud. Nüüd oli armsad sõnad nnustatud, ära
leaa oleks järele annud, kui see tema wastu ueelatud raskete sõnade woogudest, mis ühel
nit kõrgilt ei M& wälja1 astunud. Aaa et asi wõi kahel minutil ärewuses ja läbematuses
nüüd kord juba nii- kangele läinud, siis tah- üteldud.
Jah, nüüd tahtis ta otsekohe Solveigi
t's ta> ometi naba. kumb neist mänau wõidab.
juure
minna — ei olnud enam põhjust oodata
Ta waikis nakukese aeaa ja wastas siis:
—
talle
armastust awaldada, temalt ja-sõna
„Seda ei oleks ma sinu voolt oodanud. Si
aurorn", iitles ta rahulikult, aga ta häälest saada ja kõigele ilmale kuulutada, et neiu tekajas ometi wälja pahandusetoon, mis seda . ma mõrsja oli. Ta tahtis ometi näha, mis isa
J a ta oli uudishimuline
enam kõwencs, mida ägedamaks ta kõne muu^ siis peäle hakkas.
tns. ^Wannun, seda ei oleks ma sinu voolt oo- meest näha, kes neiut ta käest wõis ära kistuoanuo, ka kui seda mõne teise suust oleksin kuul- da, kui asi juba uii kaugel oli. Miks oli ta niinud. Kas tunned lugu, mis tark Naatan kuuin- kaua wiiwitanud, kõik segadused oleks jäänud
qas Taawetile jutustas? Ah ei, sina oled rlsti- tulemata.
Aga mis teadis ta siis õieti sellest, kuidas
usule wõõraks jäänud, nagu paljud teisedki
S
o
l v e i g kõige selle üle mõtles? Missugune
noored inimesed meie päiwil. Kord oli kaks
meest: üks neist oli rikas ja teine waene. Wäe- loahekord neil õieti oli?
Nad olid ruttu üksteisega tuttawaks saa^
sel ei olnud muud kui tallekene, keda ta arnud,
olid üksteist hästi sallinud, olid üksteisele
wastas nagu ta lapsedki: rikkal oli raha ja
wara ja ta elas kMuses. Aga kui rikkale me. enam ütelnud kui harilikult teistele, see tähew
hele külaline tuli, warastas ta waese mehe dab: Sigurgeir oli Solveigile enam ütelnud,
talle, et sellega külalist kostitada. See ei olnud kui ta harilikult teistele ütles. Ta oli alati
ilus tegu, aga waene ei olnud ju ta isa, ja mis lõpmata õndsust tunnud, kui neiu ta ligidal
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wiibis, ja kui neiu tast lahkus, siis oli ta, alati
uskunud, et päike pilwe taha puges.
Aga mis teadis ta neiust?
Kas teadis ta, kas see wahest neiu loomus,
ei seisnud, et meeste wastu awalik ja jutukas
oli, meeste wastu, kellega ta muidu heameelega
juttu westis? .
Tõsi küll, ta oli temale mõnikord otsa waadanud niisuguste silmadega, et ta enese werd
tundis kihama hakkawat. Aga see ei olnud ju
midagi paha ega ebaharilikku, et neiu mehele
lahkesti silma waatas, ilma et selle juures
mõtet oleks olnud tema naiseks saada. Kas ei
olnud naeruwäärt uskuda, et neiu teda armastas? Wähemalt ei olnud neiu weel iial midagi ütelnud, mis fellepo^le oleks tähendanud,
ei olnud sõnast lausunud, mida oleks wõidnd
niimoodi seletada.
J a mis oli tal neiule pakkuda? Mis asi
oleks wõinud teda meelitada? Rikas ta ei olnud. Isa oli talle weel eile tähendanud, et ta
oma warandus peaaegu otsas olla. J a isa abi
peale ei wõinud ta loota, kui tal see abielu
meeles mõlkus. Kas ei olnud, kui ta asja üle
kainelt järele mõtles, waesele neiule, kel weriwaesed wanemad, palju meelitawam SuurHvammuri perenaiseks saada, kui ennast siduda waese külge ja aastate kaupa oodata wõi temaga waesuses ja wiletsuses Jumal teab kuhu
wälja rännata? Kust teadis ta, kas Soweig
mitte ei tahtnud tema wõõrasemaks saada, sestsaadik kui ta Suur-Hvammnril wiibis? Kas
ta mitte just sellepärast ennast sõbralikuna ei
olnud näidanud, et tahtis tema wõõrasemaks
saada?
Esiotsa ei olnud need mõtted palju enam
kui selguseta, udused luulepildid. Aga ta piinas
ennast nendega, kuni ta seda enam wälja ei
suutnud kannatada, jah, nad kaswasid lumeweereteks. Teadmatus sai ikka tugewamaks,
hirm ikka wõitmatumaks. Ta p i d i Solveigiga
rääkima.
Ta läks teda otsima.
Ta kuulis, et ta toas olla. Peremees olla
teda otsinud ja nüüd olla nad toas luku taga.
*

^ Solveig oli öösel niisama uneta olnud kui
Sigurgeir. Temale ei oluud see mitte nägemata jäänud, et noormees eile millegi ülemõtteid haudus, aga ta ei teadnud ega osanud arwata, mis see oli. Mis wõis see olla? Miks oi
tohtinud tema seda teada?
Naisterahwale on ikka raske küsida ja mitte wastust saada, ka kui asi temasse ei puutu.
.Aga see asi puuülB Solveigisse., Kõik, mis Sigurgeiri kurwastas, puutus temasse. Jah, kahttemata kindel' oli, et just see asi teda puutus ~~
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see oli kindlam kui kindel. Sigurgeir oli talle seda ise eile õhtul peaaegu ütelnud. Aga mis
wuis see olla?
Oleks Sigurgeir isale seda ütelnud, mis ta,
nagu ta lootis, temale ütelda tahtis, ja oli isa
ta palwe tagasi lükanud?
Wõis ju arwata, et ta tema poja tarwis
liig waene olj. Aga see see ei olnud. Sigurgeir
ei olnud niisugune pesulapp, kes kohe julguse
kaotas. See oli midagi muud. Aga mis — mis
wõis see olla?
Kaua oli ta öösel selle iile järele mõtelnud.
J a kui Sveinbjörn teda hommikul kutsus, us-,
kus ta, et mõistatuse seletus,tulemas on, ja
ootas seda põnewusega. Mis w õ i s see ometi
>lla?
Sveinbjörn oli silmanähtawalt suures
ärewuses. Ta näol seisid punased plekid ja
käed wärisesid nii, et waewalt ukse suutis lukust
lahti teha. Niisama selgesti oli märgata, et ta
seda peita püüdis ja wõimalikult rahulikuna
katsus esineda.
„Mma ei taha pikka eeskõnet pidada Soldeig," algas Sveinbjörn, „waid asun kohe asja jllure. Olen juba nii wanaks saanud, et alustuge tarwitan, kui wa äratada ei taha. Lühidalt
ütelda, kui sa kewadel siia tulid, mõtlesin, et sa
siit enam ei tarwitsegi ära minna".
Ta tegi lühikese waheaja.
Solveigi süda läks kuumaks. Ta uskus, et
Sveinbjörn nüüd poja asja esile toob. Aga
miks andis Sigurgeir asja isa kätte? Oli see
wõimalik, et tal enesel julgust ei olnud räakida?
.*H
„Jn kõige lihtsam tee selleks on muidugi,
et sina minu naiseks saad", jätkas Svembjörn.

Solveig ei uskunnd oma kõrwu. Waatas
talle suuril silmil otsa. Arwas, et walesti oli
kuulnud.
„Et ma kelleks saan?" küsis ta siis äkki.
,M,inu naiseks", ütles Sveinbjörn wiiwitades ja peaaegu häbelikult, sest ta uskus neiu
häälest „ei" kuülwat.
„On see sinu tõsine \utt, Sveinbjörn?"
Muidugi on see tõsine, jutt", wastas
Sveinbjörn tusaselt. „Olen ma siis mõni kaltskaabakas, kellest sa uskuda wõiksid, et ma ainult
nalja teen".
Nii oli siis asi ikka tõesti tõsine.
Solveig, oleks peaaegu naerma hakanud.
See oli tema meelest niinaljakas, et ta teda nii
walesti oli mõistnud, ja kosimine ise oli ülinal-.
jalas. Aga ta wastas wiisakalt: '
„Sellest ei tule midagi wälja".
„Mõtle järele, mis ütled, Solveig: , kõik
maailm ütleb, et oma õnne jalgade alla tallad,
lui ei iitled. Ka on sinu isa' sellega waewalt
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rahul. Mina teen ka omalt poolt kõik, mis
wõimalik, et sa nii wastad, kuidas mina seda
soowin. Ära rutta, mõtle enne järele".
„Mina ei tarwitse midagi järele mõtelda,
ja loodan, et sa seda mulle pahaks ei pane.
See ei lähe — ei nüüd ega ei iialgi".
,Miks mitte? Kui see Sigurgeiri pärast
on> siis wõid julge olla, et sellest midagi wälja
ei tule, ei nüüd ega Pärast. On see Sigurgeiri
pärast?"
„Mina ei ole ori", wastas Solveig — ta
ta hääl kõlas peaaegu trotsiwalt — „ja ei tarwitse s e l l e iile aru anda. Sellest on küll,
kui tead, et see, mis mõtlesid, iial ei teostu. Tulgu, mis tuleb, ei ole mõtet s e l l e s t rääkida".
Ta awas ukse ja ruttas trepist alln.
Sveinbjörn tuli talle otsekohe järele ja
lahkus ruttu majast. Ratsahobune oli tal karjamaal. Selle juure läks Sveinbjörn, päästis ta
kammitsest, tõi maja ette ja pani talle sadula
selga. Siis läks ta tuppa riideid wahetama.
„Lähen linna", ütles ta Solveigile, kui
reisiwalmis jälle ilmus; „usun, et ka Holdile
lähen. Pean ma su wanematele midagi ütlema?"
„©t muud, kui palju terwist".
„Tulen, kui Jumal aitab, homme õhtul
jälle tagasi", ütles Sveinbjörn siis, kergitas
lahkesti kübarat ja kihutas teele.
Solveig juhtus Sigurgeirile kojas wastu
tulema ja Sigurgeir palus teda tuppa astuda.

,Mis isa siuust tahtis?" küsis ta, kui nad
juba toas wiibisid.
„Mi3 sina ise arwad?" wastas neiu naeratades.
Tema arust oli asi ikka weel naeruwäärue.
„Tahtis sind kosida", ütles Sigurgeir.
„Kust sina seda tead?"
„Ia, mis sina wastasid?"
„Iah, mis sina arwad, et ma wastasin?
Arwan, sina mind ei taha — ei taha omale —
wõõrasemaa, ja sellepärast —"
Sigurgeir tõmbas ta oma käte wahele ja
neiu wõttis oma kätega ta kaela ümber kinni.
Tükk aega hiljem läksid nad mõlemad tööle, kerge südamega ja rõõmsalt, — nagu see
noorele mõrsjapaarile kõlbab. Elu näis nende
meelest olewat nagu selge suwepäew, ja kõiges
selles päiksepaistes olid nad üksipäini.
Järgmine päew oli pühapäew, ja siis oli
Solveigi meeleolu hoopis teine. Talle tuli
meele, et Sveiubjörn oli lubanud ka Holdile
minna. See teadmine täitis ta südame rahutusega, kahtlusega ja hirmuga. Ta ei osanud ette
kujutada, et leidaks abinõu ja wõimalust, mis
neid suudaks lahutada.
Sest ta ei kahelnud
põrmugi selle juures, et Sigurgeir kindlaks
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jääb. Sellegipärast kartis ta — ei teadnud
isegi: mis. Ta meeleolu oli õige rõhutud, ja ta
nägi enese ümber ähwardawaid tonte.
Majarahwas olid kõik kirikus, ainult tema
ja Sigurgeir olid koju jäänud. Kui kõik teised
lahkusid, istusid nad elutuppa toolidele.
Aga jutuajamine ei sobinud.
Solveig oli nii rõhutud ja murelik, et S i gurgeir ei teadnud, mis sellest pidi arwama.
Mispärast ei wõinud nende esimene kooswiibimine pärast kihlust sama rõõmus olla, kui enne
nende läbirääkimine oli olnud? Ta leidis selle
mitteloomuliku ja hoopis wastuoksa olewat sellele, mida lootma ta oli õigustatud.
I g a kihlatu soowib, et ta armsam lustilik
ja rõõmus oleks. Ka kui talle mõni asi ei meeldi, peaks ta ometi, kallimat kuuldes, kõik selle
unustama ja enesest maha puistama. J a neile ei olnud eilsest saadik midagi uut juhtunud.
N i i palus ta neiut siis selgest kohmetusest, et
see midagi laulaks.
Solveig arwas esiti, et ta laulda ei suuda,
aga kohe selle järele laulis ta järgmise laulu:
, M a tulin, kui oli suwekuu
ja kodumaad walgustas päike:
siis tantsisid lained ja haljendas Puu
ja päike lõi merele läike.
Nüüd mere ju ammu on katnud jää
ja kaugele, jäänud mu kullake hää,
merelained nüüd üksi mind näewad,
km on pakases talwepäewad...

„Kui kurb on see laul, mis sa praegu lausid", ütles Sigugeir naeratades, ehk tal küll
naeratamiseks Põhjus ja meeleolu puudus, sest
et laul, ta nukraks oli teinud. Ta ei wõinud
parata, waid wõrdles seda lauluga, mis neiu
pärast tema tagasitulekut laulnud, ja ta südamel oli walus, et nende mõrsjapõli nii kurWalt pidi algama.
„Kes sulle need laulud õpetas?"
„Minu ema; temalt õppisin kõik, mida ma
mõistan."
Siis waikis ta natukese aega.
„Iumal aidaku meid, Sigurgeir, kui merelaht kinni peaks olema", ütles ta siis.
Samal silmapilgul ratsutas keegi üle maja
ees seiswa muru ja nemad waatasid aknast
wälja. Tulija oli neiu isa.
Sveinbjörn oli, nagu ta kawatsenud,
Holdil käinud ja Olafiga nõu pidannd. Kui
nad toas koos istusid, algas Sveinbjörn
juttu, Olafile seletades, kui kahju temal olla,
et ta seisukord teda sündiwat seda wäikest
wõlga, mis Olaf temale wõlgnewat, nüüd tagasi nõudma.
Olaf ehmatas suuresti.
„Wäikest wõlga," küsis ta.
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„No jah, s ee on nüüd juba üsna suureks
taswllnud", ütles Sveinbjörn, „ja sellepärast
alles weel õieti ei wõi ma temaga enam wiiwitada."
„©a tead ju ometi,, Sveinbjörn, et ma
peale sinu kellelegi teisele enam midagi ei
wõlgne ja et sa, kui tahad, kõik, mis mul on,
wõid omale wõtta. Sa tead ka, et ma tõsiselt
püüan sulle sinu wöla protsente korralikult
tasuda."'
„Iah, aga sa tead ta, et wõlg iga aastaga
itka suuremaks kaswab. Pean kord juba ka hakkama enese peale mõtlema. Sinu wõlga ei wõi
inci ühegi teise Mõlaga wõrrelda, mis mul
teistelt saada on."
,IaZ sa siis ei mäleta, et lubasid mind
mitte raskesse seisukorda panna ja mulle
mitte peale käia, niikaua, kui ma oma kohuseid püüan täita ja midagi muud wahele ei
tule? J a sa pead tunnistama, et ma õiglaselt
olen püüdnud oma kohuseid täita. Kui suureks su wõlg minu käes ka juba on kaswanud,
kaotanud ei ole sa weel midagi, Sveinbjörn.
J a sa tead ka, et mina iial sind ei ole takistanud midagi wllllaasjns läbi wiimast, mida
sa tahtsid."
„Mina ei wõi lubada, armas Olaf, et mõue lubamise pärast — ja mitte seaduslikkuse
tagajärjel — kohustatud oleksin oma wõlga
igawesti' sinu kätte jätma. Sellest saad sa
ometi isegi aru, et kord tagasi maksma pead
hakkama."
„Aga sa tead, et ma wõlga tasuda ei suuda
kuni mu lapsed wäikfed on. Sama hästi wõid
fa mu kohe waestemaija saata. Oleme olnud
kakskümmend aastat head sõbrad, sellepärast
ei usu ma weel mitte, et see sinu kawatsus on.
Mis kawatsus sul on? Sul on midagi mõttcs, mida sa weel ei ole awaldarnid. Mis fee
on, mis sa minult nõuad?"
„Mis ma sinult nõuan? Ega sa ometi ei
arwa, et sind sundida tahan midagi ülekohut
tegema? Ei. Sina oled muidugi kõiges,
nus teed, ise oma peremees ja mitte minust
olenew. Ma tean, et sul sinu seisukorras raske maksta, ja mõtlesin tõsiselt järele, mis
mõiks sündida, et mõlemad oleme aidatud.
J a siis jõudsin mõttele, mille teostamine mind
rahuldaks. Aga ma ei tea, mis sina sellest
.arwad, lootuslikult faad sa aru, et ma sulle
otsustamiseks täitsa waba rooli annan."
Olaf noogutas agaralt pead ja silnntses
Sveinbjörn uksisilmil.
Wäikse waheaja järele jätkas see:
„Minu mõte on sulle ette ^panna, et ma
Wastutaw toimetaja: H.
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Solveigi oma juurde wõtall, teiste sõnadega,
et ma, ta endale naiseks wõtan ja nimelt õige
pea. Kui see korda laheks, ei jätaks ma sind,
niikaua kui ma elame, iial hädasse. Aga sel
puhul, kui mu kawatsusest asja ei Peats saama,
tahan oma seisukorras põhjaliku muudatuse
ette wõtta. Mul on himu täis uiiwiisi maja
edasi pidada. Siis lõpetan oma majapidamise ja rändan maalt wälja, — kuigi see asi
praegu weel lõpulikult otsustamata. Aga
mis ma ka teen, igal juhtumisel peab siis kõik
mu warandus miil käes olema. Siis olen
sunnitud k õ i g i wõlglaste wastu kare olema.
Aga ma kordan, et sa ise oma peremees oled
— ma ei soowi sundust, pealekäimist. Mis sa
minu ettepanekust arwad?"
„Wõid ju isegi arwata, et ta mulle meel'dib, kui teda aga saab teostada. Aga — kas
oled Weigaga juba rääkinud? Temal on sellejuures ju kõige enam ütelda."
„Usun, et ta teab."
„Ia mis tema sellest arwab?"
„Ta tahtis — noh, ei tahtnud sellest
Palju teada. Aga muidugi tahab ta enne weel
oma wanematega aru pidada. Sellepärast jatan selle asja täitsa sinu hoolde, Olaf. Homme õhtul lähen koju, ja see oleks mulle armas,
kui siis teaksin, kuidas lood on. Ükskõik mis
te teete. Muidugi on see asi mul südame peal
— aga mina ei salli sundimist — saad aru —
sundust ma ei taha."
Siis läks Sveinbjörn jälle teele ja Olaf
läks abikaasa juurde. Ta ohkas abikaasa
woodi äärele istudes.
„Mis sul täna on, armas mees. Näib,
naau oleksid sa täna eriti liigutatud."
Ei, tema ei tundwat ennast täna mitte teiste
sngusema, kui muidu; ollagi isegi pisut puhanud, sest tal käinud külaline.
Jah, seda kuulnud tema ka, et SuurHvammuri Sveinbjörn neil käinud. •
„Oli tal mõni iseäraline asi ees?"
„Waewalt wõib ütelda, et see mees ilma
asjata tnleb. Ta tahtis meie tütre kätt."
„Iumal hoidku — Solveigi?"
„Iah, ja mina pean homme minema Sol'
ueigi juurde, et temaga selle üle rääkida."
„Kas ta siis ise ei ole rääkinud?"
„Nsun, et on, aga nende mõtted pole weel
kokku läinud."
„Miks ei jäta. sa seda aja siis nende oma
asjaks? Solveigi asi on see ju ainult, wahemalt kõige enam. J a tema teab ise kõige
paremini, mis teeb. Miks tahad sina ennast
wahele segada?"
(Järgneb.)

tzaljaspõld.
Wäljaandja: Kirjastns „Areng".
O..ü.„Waba Man" trükk, Tallinnas/
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Stiviuta igasse vuutu üks täht, nii et lugeda on: esimeses püstja risireas ühe saare nimi Ameerikas, Atlandi meres, teises Püstja risireas ühe Eesti luuletaja nimi, kuna üheksa ruudulises keskruudus aga igas kolmes ruudus üks sõna, mis ülewalt alla ja
pahemalt paremale poole lugedes üht\<x sedasama tähendawad ja
millest tähendused oleksid:
1) ühe ajajärgu nimi.
2) Wari ühe koha ümber.
3) Kaswu hakatus.

Mindmõisfatuse
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Võlvjoan
(Värav)

lahendus

MuKdJoon Vävjoon
(fäAlc) (koerasaba}

Õigeid seletusi saatsid:
T a l l i n n a s t : Eino Antje, Lembit Berggrün,
,R. Bauert, August Brandt, A. Busch, Karl Ellmann,
Ulo Grm, Oskar Ernesaks, Helmi Felsberg, Karl
Holzmeier, O. Htnsenberg, U. Jakobson, Edgar Kimberg, A. Kukkur, Elmar Kukk, Rudolf Kasberg, Gerda
Kippar, Jaanus Katk, Leena Kahm, Lex, J. Laas,
Iulius Lepson, Erna Martin, Ferdinand Mallow,
Bernhard Must, Helmuth Malt, Ellen Reismann, Rudolf Rosenfeldt, Juta Reintam, Alfred Stkstus, Anton Supka, Felix Salme, P. Simonlatzer, M. Thomfan, Woldemar Toom, Arnold Wiher, Alfred Waudmann, Agla'da Wihm, Herbert Wärbu.
T a x t J st: Johannes Jõul, E. Kaasik, W. Lind,
Emilie MiNng, N, Madisson, J! Martinson, Anna
Petao, Agnes Rezold, Anton Soni, J . Logenbitz,
Lydia Tulff.
W a l g H s t : Jaan Dferwe, Jaan Floss.
P ä r n a s t : S. Paara.

N a r w a s t : Viktor Kirttmann.
R a k w c. r est: Anitta Atiin, A. Lootus, Woldemar Matiisen, Karl Pauk, Oswald Zolk.
W i l j u n d i st • Karl Abram.
B a l r i s k ist: Alfred Lipp.
W õ r u u : Kaljula Teder.
Kurej.'. ä r e s t : A. Nellis.
N õ m m e l t : Ilmar Edel, Ülo Konni, K. Vendi.
T ä p a l t : R. Baumann.
L i iw a 11: tz. Sarw.

Käsaast: Ilse Rosenfeldt.
H a l l i s t e s t : Jaan Pekker.
A b j a s t : J. Päri.
M u h u s t : Iwan Kolk.
K i l i n g i - N õ m m e st: Marta Kuningas.
L o o d i s t : August Allik.
S i n d i s t : H. Radik.
S i m u n a f t : J. Hiiob.
M ä g i 3 f e st: Peeter Ilwes, Max Unt.
K o h t l a - J ä r w e st: Johannes Kulbach. _
ülewalpool awaldatud lahendajate wahel tolmepandud loosimisel wöitsid igaüks ühe aastakäigu «Romaani" 1933. järgmised lahendajad:
Karl Abram — Viljandist, Suurturg nr. 13.
H. Radik — üle Pärnu, Sindi alew nr. 39.
H. Sarw — Liiwa, Warbola post. ag.

„Nomaani" talitllsele — Tallinn, Niguliste tän. 16.

Hlndmöistatnfe nr. X lahenbns on lävimine:
Lahendaja nimi ja täielik aadress:

fljnkiri JOHflflH"
(II aastakäik)
Ainuke ajakiri Eestis, mille sisuks on ainuõiguslikult ftitttkirf a n d u s
rahwusWahelises ja väärtuslikus walikus.
Läinud aastal ilmus rohkes walikus tõid 49 rahwuse silmapaisiwaielt kirjanikkudelt.
Rahwused olid järgmised:
A l b a a n i a , A m e e r i k a Ameerika~3aJksa, Armeenia, Äriani,
A u s t r i a , Balti-Saksa, Baski, Belgia, B u l g a a r i a , Daani, Eesti,
Greeka, Hiina, Hispaania, Hollandi, India, Indiaani, Inglise, Islandi,
Itaalia, J a a p a n i J u u d i , Kroaati, Leedu, Läti, M o n t e n e e g r o , Must*
lased, Neegrid, Norra, Persia, Poola, Portugaali, P r a n t s u s e , PrO"
v e n c e , Pootsi, Rumeenia,. S a k s a , Serbia, Soome, Soome^Rootsi,
T a t a r i , Tirooli, Tshehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, Vlaami, W e n e .
Wäärtust! ku ja mitmekesise sisu peäle waatamata on

„ROM AAN" rahwalik ajakiri ja loeta w igaühele.
Tänawu tahab „ROMÄAN" weelgi enam rõhku panna sisu mitmekülgsuse peäle ja loodab, et sennine suur poolehoid weelgi laieneb ja
tiheneb.
„ROMAAN" pole kuuluiusie-leht, kus kinni maksetud leheküljed
lugejale teistkordselt hinna alla arwatakse, waid

„ROMAAN" on ajakiri, k a s lugeja 40 marga
eest s a a b 32 suurt lehekülge tõsist ja huwi- " " iawat lugemist
,* * *• *
A i n u ü k s i nimi „ROMAAN" ütleb, et „ROMAAN" pakub paremaid romaane (igas numbris kaks järgnewat), k u i ü k s k i teine ajakiri
„ROMAAN" on kõige suurema läbimüügiga ajakiri Eestis —
teiste kuulutuste peale waatamata. Seda tõendab iga juhuslik ajalehemüüjagi. 3a meie wõime uhked olla, üteldes, et see läbimüük on
«ROMAANI" F:2SU h e a toimetamise tagajärg.
Läbimüük Meb ka, et „ROMAÄN" seisab kindlal alusel ja wõib
tagada lehe korraliku ilmumise, nagu minewalgi aastal.

Aadress: ^ROMAANI" talitus, Tallinn,
Niguliste tän. 16.
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oma tuttawatele! Saatke tuttawate aadressid pvoowinumbvite faatmiseuft
^Romaani" talitusele!
tehke seda nindmõistatnse lanenduse saatmiselX

•BraniBn
«Romaan'!» tellimishinnad on järgmised:
1923 aasia peale
< V2 aaslai
'74 .,
1 kuu peale
Üksiknumber

t24 Nr.)
(12 Nr.)
f 6 Nr.)
( 2 Kr.)

M. 750.-~
M. 400. M. 2 2 5 . M. 8 Ü . M . 40.--

!

Tellige weel täna kas peatalitusest wõi ahitalitusiesi
ja agentuuridest üle riigi wõi aga lähemast postkontorist
1111

'•" Tellimine kestab edasi! z=zzz=z=

Aadress:

/ ; Romaafi'f

talitus,, Tallinn, Niguliste t 16.

m m 11 Djjijjitoüi!HSBŠ
Hääletab iga ntvtleja kodanik
igas walimisringkonnas

nimelitio poott
^M^N!!^^M^««!!^^^,!^^M2
1 > ; •;>-

««

on kõige parem
talmewõi — latmwõi,
}a sisaldab öle 85% rasva ollust,
seega niisama toitev koi koorewõi,
wiimasest aga poole odawam.

Proowige ise „Kokka" ja otsustage siis.
JKokk" on s a a d a w a l i g a s k a u p l u s e s
Tallinnas, teistes Eesti linnades ja alewiies.

„Koka" tehas walmistab peaie seiie:
Pagaritele ja kÕogi jaoks (praadimiseks ning
küpsetamiseks) Lesti Kokowari, üle 90% raswaoilusf.

Shokolaadi- ja kondiitriärldele - Kokoswõid
döppeliraffineeritüd.
Aadress:
•'•r

Shokolaad

TALLINN, A l l i k a t ä n . n r . 10.

.•••'•••s?=5' Kõnetraat 25*26. ,,•,•,•"••••,•• -,-----

Katismann & Ko.

Kompwekid
Shokolaadi
Karbi

Shweitsi
Piima
Dessert
Noisette
Süva
Mignon
Vanille
Kalew jne*

(shokolaadi)

-Tallinn, Narwa ««mntee nr. 32

Paberi
jLiesseri
karamell
Monpensie*
Marmelaad
Pastillajne.

