SISU:
Oevre Richter-Frich : Kuldne katk.
R. Biaumann: Raudupi perenaine.
Selma Lagerlöf: L'Univers'i hukkumine.
Charlotte Niese: Mees,kes midagi ei tohtinud.
Mark Twain: Õrn teatus.
Sima Matawulj: Pojad.
Andres Silla: Wõtke, sõbrad !
Max Pemberton: Linn mere all.
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Tõsiasi on, et kino oma ekraanil harilikult ära kasutab
„~ed
romaanid ja kirjanduslikud meisierieoseä, mis-oma põnene
wuse ja dramaaiük-e arenemise tõ!tu erinewad teistest omasarnastest.
Kino pooli kasuiciiud romaanid kuuluwad ikka ja alati kõige
põnevamate huika, .ning. nende träkkidegi -arw wäljamaai näitab, et neid ka mam^lia-eiiä palk:; ensm loetakse, kui ükskõik
missuguseid Icisi rxiins^DS. ,
Rohke s m u teosta hulgas, mis tänini, s, o, ka:m aa.sk: Jooksu' on ilmunud, aiaklnas KGniaari'''
on o.;8ii";is tevwsni nelk
lu£-i'.°a^eiG ka 'kesk tanudest:
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1922 maksab 500 marka.
1923 —'•„ — 750 marka.

Tellimishinnad 1924 aasta peale on:
Aasta peale S24 nr.) Mrk. 750.
V
2 .
n
(12 ., )
„' 400.
V* ..
«
( 6 „ )
.. 275.
1 kuu
„
{2 „ )
„
80.
Üssik number
„
40.
Tellida wõib kas posti järelmaksuga, wõi raha otsekohe
ette saates „ROMAANI" talitusele, Tallinnas, Müüriwahe t. 16,
uks B., (Laenu pangamajas).
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Ilmub kaks korda kuus.

^

1924.

III aastakäik.

Norra kirjaniku Oevre Nlchter-Frich'i romaan.

Field tõusis üles ta wankus pikkamisi kaju< knrtelegrammid. Aga meest ei juletud eksitada.
tisse. Toetust ta wastu ei wõtnud.
Uks arst linnast seifis wäljas walwel ja wauLuuletaja waatas talle, järele ja pööras siis dus, et keegi äratada ei tohi meest, kes alles
14 tundi warem weel furmaläwel oli seisnud.
maalri poole.
?„@ee näib mees olewat," ütles ta ja näitas
Aga kui kell üks fai ja kewadepäike pisut
walgetwerd hiialase peale. ..Soowiksin, et meil ulakalt hakkas eesriietest läbi paistma, tõusis
oleks maaler kelle silmad nii näeksid, et ta maa« magaja woodist ja hakkas silmi hõõruma. Tä
Iida wõiks walget keha kuustwalgustütud merel." waatas imestades ringi, katsus oma mõtteid
„ I a mina," susistas maaler oma hamba» koguda ja kargas siis äkki woodist wälja.
waremete wahelt, ,.foowiksin, et Norras luuleTa wankus pisut, sest kehaliikmed olid tal
taja leiduks, kelle luulewõim niisuqune oleks, tinarasked ja neis tundis ta tmeltlku kihinat.
et enese sõnnikuhunnikusse maiaks, sõnu otsides,
Ta waius tugitoolile ja würsti olid ta kah»
Mis pilut paremini läheks kui fee fiirupiwest. watanud näole kirjutatud kõik eilsed sündmused;
mis nüüd raamatukaupluste riiulitel woolab." ta waatas riiete järele rwgi. Aga midagi poiLuuletaja tahtis talle anda tublit, kohast nud näha. Kolk oli ära.
wastust, aga sel silmapilgul kutsus kell õhtuPikkamisi jõudis ta waewatud aju teadmusöögile. Sellepärast oli herradel rutt. Nende sele, et ta kaheteistkümne tunni eest peaaegu
ärewad meeled taltsufid, ja ilma waieluseta halasti oli laewale tõmmatud.
pöörasid nad alla sööma.
Arst pistis pea tuppa.
Nad ei kuulnud kummaliselt wabisewat häält
„Noh, Fjeld," ütles ta lõbusasti, „ olete
kommandosilla poolt.
juba ülewal ? Kuidas lood on? Teil on nüüd
See oli traadita telegraf, kes laulma hakkas. wist küll himu ära Skagerakis ujumisest V
„Oo, Teie olete see,. Gunderfen?! Kut wii"
mati koos olime, olite Teie hädas. Seisite ars23.
tide seltsi tantsuveo järele arstiteaduse seltsi
ees laternaposte küljes ja westsite temaga juttu."
Unenägu ja nimi.
„Tõsi," naeris Kristianssandi arst. „See oli
„Ern8ti hotelli" nurjatoas Kristianssandis tore pidu olnud . . . Aga nüüd: kuidas käsi
magas üks mees nit mis laksus. N i i lamas käib? Kas ei oleks mõistlikum weel woodisse
ta nüüd juba 12 tundi ja pumpas hapnikku jääda?"
surmaniwäsinud kopsudesse.
.Muidugi oleks, arwas ametiwend. Aga
äkitselt pisteti üks pea ettewaatlikult ütle mul ei ole tõesti aega, ütelge mulle, mis uuwahelt sisse, aga see pea kadns ruttu jälle, sest dist cn maailmas?"
mees magas ikka weel raskesti, nina ülewal.
Teine kehitas 3lgu.
Hommikupooliku jooksul tuli magawale me„Tühi kõik. Kogu maailm näib olewat pea
hele üks telegramm teise järele. J a kõik olid peale pöördud. Noh, olete wist ise sellest kuul-
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ttub. Aga eile tuli Pariisist telegramm, mis
teatab, et börse! hirmus kabuhirm walitseb.
«Roheline obstruktsioon on tulemas, nagu feda
weel iial enne pole nähtud," kirjutab „La
Temps." Siin wõite tänaseid telegramme ajalehest ..Cnstlanssands Tidende lugeda."
Fjeld wõttis lche ja wastas telegrammid
üle. Määratumad pankrotid, põgenewad pan»
gadirektorid, konkursid kaasas. Raha olla turut küllalt, öeldi. Aga krediit wankuwat igal
pool, usaldus raha wastu näib olewat kõikumas,
kõik elu ja liikumine nõrkemas. Tarbeainete
hinnad olla hullusti kerkinud, aga inimesed olewai, nagu oleks katk nende hulka ilmunud.
Nad joowat oma muresid metsikutel orgiatel,
ja raha libisewat nagu hiiliw tont käest kätte
ning laotawat oma kihwti laiali majadesse ja
seltskonda.
Fjeld waatas segaselt üles:
„On mulle telegramme tulnud V küsis ta.
,.Terwe kogu/' waatas arst. ..Imelik, kui
ruttu uudis laiali laguneb. Palun, siin nad on."
Fjeld kahmas nad katte.
„Te peate mulle riided muretsema," ütles
ta . ." Mehele, kes luus jalga pikk ja rinnust
129 sentimeetrit paks. Muretsege mulle lohe
rätsep. . . Tänan lahkuse eest. Loen seni. telegramme, kui mulle riideid muretsete."
Arst lahkus, ja Fjeld asus oma telegramwihunitu kallale. Nad tulid Redpathilt Burnsilt ja Inglise panga uuelt presidendilt sir
Arthur Thompsonilt — tänu Õline waldamise
eest, korraldused ta wäljaandmisea — wolltus
Chiffordi surnukeha kõige suuremate auawaldusitega Londoni saata — palwe wõimalikult
ruttu tagasi tulla, Brooke asju korraldama.
Sir Arthur Thompsoni telegrammi oli ainus
meeleheitlik karjatus.
*
Aga Fjeld luges nad kõik ainult pealis kaudselt läbi. Wiimaks istus ta kaua aega, käes
klirtelegramm, mis Kristianiast saadetud, aga
Londonist temale järele läkitatud.
See oli järgmine:
„Iohn Marker lahkus Kristianiast päew
pärast doktorieksami. Elas sugulaste teadete
järele pool aastat Pariisis. On praegu NorraPrantsuse soolapuhastuse seltsi keemiline lonsu«
lent ja direktor Tofteholmenis. Gi kai lellegagi — läbi. arwatakse teadusele kadunuks.
Kas pean jälle kirjutama? Ootan lähemaid lor«
raldusi. Terwitust Katharinaalt ja Jonaselt.
Erko."
Fjeld luges seda mitu korda, nagu oleks ta
tahtnud iga sõna enesele pähe tuupida. Oli.
nagu oleks ta midagi otsinud ridade wahelt
noore õpetlase kohta, keda ta üksainus kord elus
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näinud. Talle lüli äkki imeselgesti meele ise<
äralik doktoridisputatstoon, kus 'John Markeri
loogika nit suuri wõitusid oli faawutanud. Talle
tulid meele walgetwerd keemiku sõnad, kui nad
kahekesi ülikooli pidusaalist lahkusid . . . „Tema
on ta leidnud," ütles ta . . . Lugupeetud õpet»
la sel ei olnud õigus olnud. I o ) n Marker, ei
pidanud mitte esimesena sihile jõudma. Üks
teine pea oli leidnud, mida tema oli aimanud.
J a nüüd istus noor õpetlane käsist ja jalust
seotuna tegeliku töö külge, mis teda põrmugi
ei wõinud huwitada — — ka^jusaarestikul
ühel saarel . . . Tofteholmenis . . . Tofteholmenis . . .
Ja Fjeld unistas edasi.

Ta mõtles päewade peäle, mil ta Krlstianiafjordil pikutanud ja päikest njng merd nau«
tinud. Milline õnnelik oli see olnud. Ta nägi
Hukoddeni paradiisi ja Signaleni rohelise met*
säga kaetud mäeharju oma ees. All seisid Ly«
saker ja Snaröen ning unistasid oma ri'kast
taimekaswust. J a eemal tõusis suits üles
Slemmstadi korstendest nagu hallmust sammas
stnitaewa poole. Seal tuli nähtawale Langoa*
ren oma tuletorniga — ja merekitfuses seisis
Degerudi tuletorn ja waatas pilkawalt alla
purjekatele, kes ta walgete seinte all tuule ja
lainttga wõitlesid . . . Jah, ja siis tuli Dröbak, rooside linn, kes alati neiulikke pilke üles
saatis Kaholmeni ähwardawa mehenäo poole...
Pisut lõunapoole — ja laialt ja awaralt seisis
fjord su ees — oma walge, meelitawa Gulholmeni tuletorniga horitsoudil. . . Müd wõidi
lahedasti hingata lahtises wees, Voffcholmenist
mööda, Filtveti walge kiwirand taga. . .
Fjeld jäi äkki tarretult oma ette wahtima.
Hoopis uus mõtterida ärkas temas äkki.
Nagu oleks wälk sisse löönud manadesse
mälestustesse ja need põlema pannud.
Tahtmatult waatas ta ringi, kuube otsttes.
See o!i kadunud kõigega, mis tas peitus. Aga
talle tuli meele üks kiri, üks ümbrik Norra
maraiga, kus weel tempel näha oli . . . T V S T !
Kastet olnud fee T J L T V G T, ja kas ei
olnud T o f t e h o l m e n . . • . ' :

Wististi! Nit see oli! Kas ei olnud noor
doltor kõnelenud naatriumist kui abinõust kulla
sünteesi juure? J a kas ei olnud kloornaatrium
seesama, mis on sool? . . . Jah, mr Brooke
teadis, kuhu ta sammud pidi pöörma. Ta tahtls tagast minna tulla-allikale. Anarhistid olid
ses asjas käeks — hirmsaks lüeks, mis kulda
hunikukaupa pildus pimedate, kohawate inimeste sekka.
Aga p e a k s oli John Marker.
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24,
Tofteholmenil.

Kristianiaf^ordil on kewade — lewade ja
päike.
Sinihallid tormiwood ei weore mitte enam
wastu sigimata kaljut, mil mustad lumeplekld
peäl. Lõunatorm ei ulata mitte enam Boläride
wahel kõrgele, ja udu ei kiilu enam saarte ja
Mände wahele, hulguwad aurikud taga.
E i . Nüüd tantsib maipäewade hiilgus sini»
sel merel ja mäekülled särawad haljuses. Jah,
Isegi mäeharZad naeratawad, ja saared naerawad, luna pritsiw wesi rannakiwtbe wahel mängib.
Esimesed nelipühipurje?äd ristlemad wäljas
Dröbaksundist wälja oma kewadepuhtuses filrawas i l u s : „ Purjed üles, mehed, ja kurss FiltVett poole!"
Ja lõik läheb toredasti. Tuul pöörab enam
idapoole, ja täitel purjedel libiseb paat tuletor«
nist mööda . . .
Aga mis see on . . .?
Seal Tofteholmenis tõuseb suur puuehitus
üle põõsaste nähtawale. Näib, nagu oleks
omanikkudel rutt taga olnud. See on kasarm,
wis wõimalikult lühikese ajaga näib olewat
kokku löödud. Gi mingisugust wabnkukorõtent
paista saarelt; ei nähta seal sadamat ega silda.
Aga all lõunatuule seisab üks suur Inglise aurik anfrus ja laadib mõtterikkalt sisseseatud
terastraatteel soola saare terawas otsas.
Mu?du on Toftebolmen sama üksik lut ennem. Ei nähta kaldal ühtki töölist, ei kuulda
wähematki kära. Hääletult läib soolaelewaator oma teed ja tühjendab oma korwid automaallikult suurde trehtrikusulisesse awausse. mis
on maja kõrgemaks tipuks. Jah, isegi töölised
Inglile auriku lael olid rahulikud ja kühwel»
dasid Torreoieja warandust ilma kärata, nagu
fee muidu ikka wiisiks on. Nad ruttawab —
. sest see saar on, Jumala eest, rõõmutu saar!

Purjekad aga tulewad Tofteholmenile lähe<
maU. Kuid midagi pole kuulda ega naha. Gi
mingisugust lõbusat naeru imelikkude laawalab»mete wahel, ei ainustki lippu kasetüwede
wahel, ei ainust ujuwat inimestki.
?. ' A^a ükli muutuwad tiitrid elawaks.
Ülewal paljal kaljul istub üks mustas rtiU§ noor ne!u ja wahib Färde tuletorni poole.
Vuur koer, M saba soraMe, pilutas ta jalgade
w§. Mõlemad tumedad kujud paistawad lõi»
gatud olewat kalkust. Viidagi Ludset seisab
nende liikumatuses, ja lõbusatel purjekatel pole
wähmiatli soowi noorele daamile äratuslaulu
laulda.
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Aga paljud neist istuwad weel kaua ja mõttewad näo peale, mida kiiker neile näidanud.
Noor neiu wõis waewalt üle 19 aasta wana
olla. Ta mustad juuksed, wahakahwatu nägu
ja ümmargused lapsesilmad tuletasid meele Hispaania Hidalgo-tütart, kes don Bartolomy
Gsteban Murillole modelliks olnud, kui ta oma
madonna maalis . . .

Aga silmad — need mnstpruunid, kaugelewaatawad silmad ei olnud alandlikud ega üles
taewa poole pöördud. Nad rääkisid palawa
were keelt ja ilmutasid ilusate punaste huulte
kõrwal kirge, mis wõib loituda weripunased
leegiks.
J a kui siramas mahagoonipaadis üks immesetundja istus, siis wõis ta oma sõpradele
jutustada, et noorel daamil seal mäetipul näo
peal ilme oli, mille ees keisrid ja kuningad
wäriseksid, see segu julgusest ja taltsutamata
fanatismist, nagu fee naissoost märtritel oli,
kui näg'd lõwisid lähenewat, wõi nagu see
Weera Sassulitshi hinge täitis, kui ta, pomm
käes, seisis ja suurt,hirmsat silmapilku ootas. . .
Tund tunni järele istus noor neiu oma
walwikohal. Purjekad kadusid Soont poole,
aga tema ei liigutanud.

„Ütle mulle, „Orosko," miks nad ei tule?"
sosistas ta enese ette.
Suur Mexiko werekoer, kel pehmed silmad
ja hirmsad lõuad, tõstis silmapilguks pead ja
waatas oma käskijale õtsa. Siis tõusis ta, raputas oma tarwafeid kõrwu ja waatas wälja merele.
Nende taga tulid kuuldawale sammud, aga
ei neiu ega koer liigutanud. Keegi noormees,
walge tööülikond seljas, tuli põõsastikust wälja.
Mees oli habemeta, wäga musta werd ja wäga
noor, pisut wäsinud Pariisi tüüp, keda ju seal
Itaalia bulwaaril tihti nähtakse.
„OIed sina see. Iacques?" küsis neiu Prantfuse keelt, ilma et oleks liigutanud.
, I a h . Natafha," wastas Iacques. .Oleme
praegu wiimse^ laadungi alla saatnud. 3000
tonni jämedat soola. Homme algab wiimne
tegu. Wiimne, Natasha. J a siis lendame
wälja maailma nina silmitseme huwituse õu«
dnst."
„Kui see aga juba hilja ei ole!"
M i s sa arwad?"
„Ma nagu tunnen hädaohu lähenemist. Ta
luurab meid. Usu mind, Iacques, ma ei eksi. Tunnen seda oma were rahutusest."
,See on kewade, Natasha," ütles noormees,
kummardas neiu kohale ja silitas õrnasti ta
kätt. „0I erne'liig kaua töötanud. Nüüd waja
elada."
>
Neiu pööras ruttu tema poole ja lahmas' ?••*•
ta käest kinni. Ta filmis olid pisarad.
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„Kuidas ma sind armastan," sosistas ta.
„Aga me oleme nit kaua wihale ja kättemaksmlfele elanud, et armastusele enam midagi üle
ei jää. Wahetewahel soowin ma, et lõigest
wõiksime põgeneda ja loobuda — pahadest mä«
lestustest, pahadest inimestest, kurjast seltskon«
nast ja — ainult enestele elada."
„Selle peale olen minagi tihti mõtelnud,"
ütles Iacques. „See peitub lüll wist armastus e
loomus, et ta meie tahtele ja sihtidele wastu
töötab. Aga o m e t i . . . "
Ta peatas. Üks mees seisis nende taga ja
naeris.
See oli John Marker, kelle kulllnägu oli
krimpsu kiskunud.
„Turteltuid," pomises ta pilkawalt ja waatas nendest mööda. ..Iacques Delma, fuur tiiger ja inimestejööja puuris!"
Delma tõusis ja kehitas olgu.
„Ainult üksik on suur," ütles ta tõsiselt.
„Sina oled ütst sündinud, sellepärast oled sa
meist suurim. Aga ka armastus on maailma
seadus."
Marker silmitses sõpra ülewalt alla.
„Tahe on maailma printsiip. Ta elab loo«
mäs. Kaswab taimega. Pöörab magneetnõela
põhja poole . . . Armastus aga . . .! Ta on
orjapakk inimese jalus, mis laiskuse ja raskuse
seaduse järele waba, rippumatu waimu alla
nõrkusesse ja argusesse kisub."
Natasha oli üles tõusnud. Ähwardaw säde
olt ta filmi tulnud. Koer seisis ta kõrwal ja
sügawas ta kõris kurises kummaliselt pliksuw
hääl.^
„Älrme nii pai\u targutame," ütleZ ta,
«nüüd. mil meid bädaoht ümbritseb. Kuhu
jääb Croft. . . .? „Dina" peaks ka juba ammu
siin olema. Kahtlemata on temale midagi
juhtunud."
„Niikaua, kui „Orosko" midagi ei märka,
pole mingisugust hädaohtu tulemas," ütles Delma
ja patsutas koera. „Tema on meie prohwet...
Tunnen .Jänguruhd." Tema ei lase ennast
elusalt kinni wõtta. Ka Vrooke ei tee nalza.
Kõtge pahemal puhul lamab „Dina" merepöh*
jas. J a põhjameri ei anna oma saladust nii
kergesti wälja. Wõid rahulik olla, Nalafha.
Meie ülesanne on täidetud. Maailm on huk«
kaminekuks lüps. Ta on segadusi ääreni täis.
Nüüd tuleb meie aeg."
Delma ei rääkinud edasi.
Ta silmad peatasid edeli pool wäiksel küllasel täpil, mis hullu kiirusega lähenes. See
oli hiiglalinb suurte tiibadega.
Anarhist kähwatas, ja ta käed läksid rusikasse.
M i s fee on?" lüsis Natasha.
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„See on mälestus minu suurimast kaotümtsest, "wastas Delma tuiafelt. „See on lind lettdaia, kes mustad raisakullid häwitas. J a seal
ülewal istub mees, kes Iosias Saimleri tappis."
John Marker jäi liikumata seisma.
Tema ei näinud midagi. Ei kuulnudImi'
dagi. Kuklasse seatud peasta seifis ta, wahtis
üles ja sirutas oma pikad käed õnnistades üle
ettekujutatud rahwahulga.
Nüüd tõstis werekoer pea üles, ja lühize,
hulguw haugatus tuli ta suust.
25.
Laawakogude wahel.
Sügawale kokkusulanud laawakogude sisse
oli Tofteholmeni saarel purustatud keller.
Soolakaewllnduse wähestest töölistest ei teadnud sellest keegi midagi. Ainult wäike keerd»
trepp wiis salajase ukse kaudu John Maskeri
laboratooriumist olla maaalusesse keldrisse.
See polnud mingisuguse lufsusega ehitud.
Kaljuseinad wahtisid igalt poolt oma shokolaadipruuni wärwiga wastu ja wäiksed ojad nirlsestd neid mööda alla.
Aga keset põrandat seisis hiiglasuur klaaskuul peente, iga ilmakaare poole wahtiwate
torudega, Kuul seisis kahel raudpalgil, mis
ruumist üle ulatasid ja mille otsad seintesse olid
müüritud. Wäike dünamomasin hoidis kuuli
pikkamisi roteeriwas liikumises. Ainus elektrilamp walgustas lagedat ruumi.
J a ometi seisis kummaline wõluwus selles
imelikus wõlwialuses. See tuli klaaskuulist.
Kummaline, kahwatu walgus woolas sealt
tuhmil, opaalwärwilisel hiilgusel. Ühest kül»
gepanbud klaastorust tilkus tilk iilga järele maha
peenesse walgesse tolmu puttast wedeliku.
Neil weripunastel tilkadel näis olewat maagilik jõud. Kihisedes ja wahutades kukkusid
nad tolmusse, sõid seal endid edasi nagu elawad organismid, muutusid peenteks, kollakas»
walgeteks spirillideks, mis tolmuga wõitlesid
ja jeda hawitald.
Aga kahwatu hiilgus, mis wõitlewast mässist läbi murdus, näis punade tinktuuri häwi"
tustööd pehmendawat. Liikumine massis muusi
tus aeglasemaks ja aeglasemaks — ja ühtla
kahanes ta suurus. Pikkamisi muutus kõ
pruuniwarwiliseks fluostseeriwaks hiilgawal
taignaks, mida raskesti siia ja sinna paisati
mis lõpuks pehmeks, mustkoMeks tükite koon»
bu3, mis paksu kuult seinu ähwardas purustada...
Wäiksel kõrgustikul klaaskuuli ees istus
John Marker, käsi lõua all. Ta ei liigutanud.
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Ainult ta silmad elasid. J a silmitsesid kõige
pSnewama tähelepanuga arenemist klaaskuulis.
Tema jalgade ees jalgpingil istus üks wanamees pika habemega ja pikkade juustega. Tal
oli tugew, ilus pea, aga ta silmad ja nina tun«
nistastd alkohoolikeri. J a pomisew suu jutuZ«
tas häwitatud organismist.
Aga Jean Fabre tundis enda sellegipärast
olewat terwe. Siin lamas ta walitseja jalgade ees nagu wana kojanarr ja elas õnne<
tikult tarkusest ja wiinast. Jah. siin istus ta
oma mugawatel tundidel ja toitis oma näljafeid silmi kollase metalliga, mis pehmelt ja
paenduwaa tuli inimese ajust — nagu Minerwa

Jupiteri otsaesiselt.
J a ta unistas oma noorest east ja wõltu»
best all Bonaparte tänawal — tookord, kui ta
käte wahel üks tore kuju teise järele tekkis.
Need olid ta lapsed, köit need kuldsed asjad,
mis sealt nurgast wana pressi alt tulid. Nad
olid metsikud lapsed, need särawad rahad, mis
tuhandate kaupa wälja weerestd maailma igasse
nurka. Need olid frangid, margad, naelad. . .
ja keegi ei osanud neid teistest lahutada, teistest, kes ilmakontferdtl kool laulsid.
Jean Fabre, kuulus kujur ja joodik grawoor, sirutas käe wälja. See lahmas kinni
paksust, kõhukast pudelist. Tõstis üles, jõi õnne.
likult ja kukkus siis Markeri jalgade ette kokku
nagu okassiga.
Seal kajas nende kohal äkki nõrk kära.
Uks kisti lahti.
Sisse tormaiid IacqueZ Delma ja Natasha.
„Inimesed on saarel," kisendas Delma
kähisedes. „Wüljas seisab torpeedopaat ja suur«
tükiotfad on pöördud wabriku poole. Me peame
põgenema. Weel on aega. Mootorpaat seisab
saare läänekaldal koopas. Sinna pääseme tunneli kaudu. Siis laseme kolk õhku. J a ma
tahaksin näha torpeedopaati, kes meie hüdro«
plani wastu jõuaks, mil 200 hobuse jõudu on".
„Mina ei põgene," ütles Marker rahuli«
kult. „Mina olen siin walitseja. Keegi ei tohi
minult mu kuningriiki rööwida!"
„£eie olete hull !" hüüdis anarhist ja ?ah«
mäs ta käsiwarrest kinni ^Tulge, enne kui see
hilja onl"
„£)« juba hilja," ütles üks hääl tema
taga, ja läwele ilmus Jonas Fjeld tõstetud
rewolwritega. ^Siit et pääse keegi. Käed püsti!
Tosin häid Norra merewäesõdund on mul
selja taga."
Iaccsues Delma wiiwitas.
Weri tungis talle silma ja ta käed wärifesib.
„Kes Te olete," küsis prantslane, „et jul«
gete wõõra mehe omandusesse tungida?">
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„Kas Te mind ära ei tunne, Iacques
Delma?" wastas Field. „Pange rewolwer
käest,sitswõime rahulikult wanast ajast rääkida."
Delma silmitses suurt, laia otsaesisega
meest, kel rahulikud silmab olid, terawasti.
„ W e l l , " ülles ta tusaselt ja wiskas rewolwrt maha. „Kui ei ole Teil ruttu, siis ei
oleseda ka minul . . . „Noh, mis Te tahate?"
Mrmas preili," ütles Fjeld, kiiresti Natasha poole pilku heites, nähes tema käes äktt»
selt sinist metalli wälkuwat.
Kuid juba samal pilgu! kõmalasid ruttu
üksteise järele kaks pauku.
Natacha oli lasknud, ässa Fjeldi kindel kuul
oli tal sõjarttsta käest löönud, weel enne kui
ta sihtida sai. Neiu kuul läks lakke.
„Palun wabandusi," ütles Fjeld. „Aga
ma oskan juhuslikult isegi siin poolpimedas
Smith ja WeKsoni rewolwrit tarwitada."
Neiu ringutas wihas ja meeleheites küsi.
„Iacques, Iacques," hüüdis ta, „mis
peame tsgema?"
„Rahu, sõbrad, rahu," kõlas nende taga
Markeri hääl ebahariliku jõuga. „Suurele sel*
gusele wiib ainult üks tee. See on jurm. See
on elu punane tinktuur, mis wiletsa metalli,
mlda oma kehaks kutsume, igawllu kullaks
muudab . . . Tõmbame eesriie kõrwale ja waa'
tame Nirwana kuldwoogudesse.. , M i s ütled
sina, Jean Fabre, selle kohta, et oma nooruse,
omad lootused, omad unistused ja oma'looja»
jõu tagasi saad?"
Ta sirutas oma kuiwetanud käed wähä ja
wõttis oma selja tagant pudeli.
Natasha jooksis ta juure.
T u l i lühike waheaeg.
Neiu kiskus tal pudeli käest, wiskas selle
kiwipõrandale, kus see purunes. J a punane
wedelik nirises pikkamisi läbi tolmu ja prügi.
„Keegi et tee sulle midagi paha, John
Marker," ütles Fjeld waljusti. ,Sinu käte kül»
jes pole werd. Wabalt wõid sa siit lahkuda.
Aga miljonite needmine saadab sind!"
Marker ei wastanud.
Ta surus hambad kokku ja wahtis oma ette.
Jean Fabre aga norslas ta jalgade ees,
jalad kõwerasse tõmmatud, nagu õnnelik laps,
kes tulewa päewa rõõmudele wastu naeratab.
•'•26..

Wiimne alkimist.
Tekkis waikus.
Kõikide silmad näisid nagu wõlutult rippuwai punasel tinktuuril, mis katkisest pudelist
wälja wingerdas. See tuletas meele paksu
punast ussi, mis maapõues peidu urgast otsis.

134

Romaan

J a äkki näis, nagu oleks ta oma pea kõwasse kiwipõrandusse pistnud ja enda sinna
nõrgalt tõwerdades sisse puurinud. Punane
mass libises alla laamasse, jäi wähemaks ja
wähemaks, wiimaks sarnanes ta ainult weel
punasele sabaotsale, mis wiimase waewaga
kõwerdub. Siis kadus seegi.
John Marker sirutas käe tahtmatult wälja.
^ M a t e r i a p r i m a , " sosistas tü. „See
on minu hing,"mis tolmu põgeneb, kust ta
tulnud^ See on elu ja surma essents, mis tagasi rändab looduse töökotta — elementide
surem ilmatahe."
Pikkamisi wajus ta toolile. Ta silmad
muutusid tarretuls ja klaasisteks, ta lõug wajus alla.
Natasha peitis Näo kätesse.
„Ta sureb," sosistas ta.
„Ei," ütles Fjelb ärdalt, „aga üks tuge*
wamatest ja targematest peadest, kes iial elanud. on lõhkenud. John Marker on maailmast
lahkunud, tus mõte jumal on. Aga see suur,
mis ta mõtelnud, jääb igawesti elama."
„See sureb temaga," ütles Delma kibedasti.
..Punane tinktuur oli ta hing. See põgenes
ühes temaga. Wiimne suur alkimift läks tagasi kaaosesse."
Fzeld silmitses teda.
„Metl on arwe õiendada, Iacques Delma!"
„Kes Te olete ?" küsis anarhist ähwardades.
„£)lm Teie silmi kord juba näinud."
„Tõsi. See oli ühel pimedal õhtul Hamburis ühe willa akna ees. Teie rewolwrikuul
jooksis minu peast ainult paari tolli wõrra
mööda."
Delma wahtis talle tarretult õtsa.
„Wõt fee o^ete Teie," ütles ta kähisedes.
„Teie olete see punase habemega mees onu
Petersi keldrist. Teie olete mustade raifakulIide mõrtsukas ja, olete meid surma ajanud
Norra mägestikus. Natasha, silmitse seal teda
terawasti, sina, Iosias Salmleri tütar . . A"
Noore neiu keha tuksatas, nagu oleks elektliwool ta kehaliikmeid kõwerdanud. Ta silmaterad suurenesid ja rohekas läige ilmus süsimustadesse silmadesse.
Aga see kestis ainult silmapilgu.
Nuuksudes ja kõigest kehast wabisedes langes ta Delma käte wahele.
Noor prantslane oli nagu ümber muudetud. Pilkaw wäsinud ilme ta näol oli aset ün<
nud nimetumale õrnusele. Ta silitas armuõndfalt neiu süsimuste juukseid.
„Wätke Natasha. wäike Natasha/sosistas ta.
„2lh, Iacques," sosistas neiu. M i s peame
tegema? Nad ei tohi sind kinni wõtta. Muu

,
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peäle ma enam ei mõtlegi. Ka kättemaksu peale
mitte. Minu südames ei ole wiha jaoks enam
ruumi."
Äkki kiskus ta enda Delma käte wahelt
lahti. Ja weel enne kui Fjeld teda fai taktslada, langes ta tema jalgade ette põlwili.
..Päästke ta," kisendas ta, ^andke talle wa^
badus, ja me tahame Teid eluaeg õnnist«d«.
Ma tõotan ja wannun Teile, et ära reisime,
kaugele, kaugele; me tahame elada ainult enes<
tele ja ei taha iial enam inimeste teele ilmud».
Mõtelge nende peäle, keda Te ise armastaw
Mõtelge selle peale, et me noored oleme. Meid
on kaswatatud wihas ja põlgtufes kõige wast».
Ja nüüd on armastus koputanud meie warawale. Ah, andke meile maailma kõige pim^
dam nurgake asupaigaks, ja me tahame Teid
kogu eluaeg tänada. Ma ei ole õppinud weel
iial palwetama, agü ma õpin seda. J a ma
tahan 'palwetada iga päew Teie eest ja nende
eest, keda Teie armastate. Mõtelge selle peale,
et Teie minu isa elu wõtsite. Andke mulle
tema asemele Iacques Delma elu."
„Ta ei tea, mis ta räägib," pomises ünar«
hist Wärisewal häälel.
„T3uske üles, pieilt," ütles Fleld liigutatult. „Mina ei ole mees, kel õigus on tedagi
hukka mõista. Oli kord aeg, mil minagi olm
maas ja uppumas. Ja kas teate, kes mulle
kõige suuremas hädas käe andis? . . . Noh,
see oli üts naine, keda ma armastasin. Tema
kandis mu üle wihast ja põlgtusest seltskonna
wastu. Wits mu julgesse sadamasse. Kihutas
kuritegelife suurusehulluse mu hingest wälja . . .
Ka mind aeti taga. J a kas teate, preili, kes
seda tegi? . . . Francois Delma oli ta nimt."
Anarhist kohkus.
„Teie tapsite ka tema?"
„Ei . . . Tema sai surma ühe teise käe
läbi. . . Aga ta ajas minu kodumaalt põgenema ja. . ."
Fjeld peatas äkki,
Nende pea kohalt kajas kaks tugewat lööki.
(Järgneb).

Järgmises numbris hakkab ilmuma
uus põnew romaan Saksa kirjanik
(Hedwig Courths-Mahleri sulest:)

..Sinust küll ei lahku ma!"

Nr. 5

R o m a a n

135

Naudupi perenaine.
Läti kirjanik N . Blaumann'i jutustus.

Wäike Matihs nutab ja hüüab ema.
,,Mls on?" hüüab ema wihaselt. Nüüd tatistab laps t da Kahrliga isegi kokku saamast.
„Mis sa tchad?"
„Iuua!" palub laps kuiwa fuuga.
„Wõid hommegi juua," lausub ema, „maga
edasi ja ära wingu amm!'
Wäike Mltihs jääb wait.
Ainult hiljem nuuksatab ta wahetewahel
unes walusasti. Aga ema ei kuule seda, tema
unistab edasi.
Kiusaja näitab talle meelitawad tulewikupilie.
*

*

*

On.möödunud Nöli nädalat.
Raudupi talus pck selle aji sees midagi
täMsat sündinud, ainult perenaise ja wäikse
Matihse wahekord on silmapaistwad muutunud.
Ema on oma lapse wastu fõbraliwmals
saanud.
Enne juhtus, et ta last wahetewahel tublisti
kirus wõi talle paha sõna ütles, rüüd ei kuule
wäike Matihs perenaise suust enam midagi nii'
sugust; enne juhtus, et ta lapsele seda ja teist
Šeelas, nüüd wõch poiss teha, mis tahab. T a
Wõib tulega mängida nagu lillega; ta wõib
tundide kaupi istuda kaewu juures jasinnasisse
pilduda puutükikesi wõi ennast ka mõnel tnscl
Wiisil wee ääres lõbustada; ta wõib omanõrkade jalgadega ronida igal redelil; wõib maja
taga liiwa^augus, mls kord ju osalt sisse kukkus,
roomata ja seal oma nukule koopaid teha —
R^udupi perenaine laseb seda lõik rahulikult
sündida.
„AH, mis niisugusele lapsele palju keelda,"
armastab ta ütelda, kui pere talle elte heidab,
et ta lapsele liig suure woli annab. „Kahju
On ju waesele ha!gele lapsele midagi keelda, mis
talle elus weel pisut rõõmu teeb. Juba küllalt
laua olin tema wastu liig wali, elagu ta nüüd
la oma tahtmist mööda. M n a tema purast ei
karda, niisugused wigased on ju Jumala iseäraIise hoiu all . . . "
J a tõesti näib nii, nagu oleks Jumal tõesti
wõtnud wäikse Matihse oma iseäralise hoiu olla.
T u teefi peaaegu kõik, mis ta lapselik mõte
talle pähe toob, ja ometi et taba teda wähemgt
õnnetus. Jah, i äib koguni, et piiramata wabadu?, milles laps elab. ta terwistkt tõstaks. T a
Palgedest kaob haiglik kahwatus, mõnikord nähJakse seal isegi nõrka puna.

Kui perenaine näeb, et lapse jõud kosumas
on, ostab ta temale ühel päewal juudi käest noa.
„Kord peab poisile ometi nuga kätte andma,
muidu jääb ta päris rätsepaks . . . suur on
ta selleks juba küllalt."
J a kui poiss nõuab, et nuga ka terawaks
tehtaks, laseb perenaine selle terawaks i h u d a . . .
Nii siis on poisil nüüd üks mänguasi jälle
enam. E i wõi salata. Raudupi perenaine on
hea ema. Ja ometi sallib poiss teda päewpäewalt wähem. Ta kardab ema. Wahest sel-»
lepärast, kt ta nägi kurja pilku, millega ema teda
salamahti silmitses, wahest ka mitte. Wõib olla,
et ta ainult tunneb, missugust hirmsat tegu ta
haudub ja millised wäärloomulikud mõtted ta
peas keerlewad — mõtted, nii mustad, nagu
oleksid nad sündinud põrgus.
. . . „Kas pean selle wigase lapse pärast
kaotama oma eluõnne?" räägib Naudupi pere«
naine endamisi. „Kas ei ole ma küllalt kaua
kannatanud oma mehe haigewoobi ees ja teda
rawitsenud, kas pean nüüd kogu oma eluaja
haige rawitfeja olema ? Et, seda ma' ei taha.
Mispärast peaksin seda tegema? Olen ma pa«
hem kui teijed naised? Teised elawad waheta*
mäs õnnes ja rõõmus, ja mina ei tohiks isegi
wastu wanapõlwe õnne ja.rõõmu maitsta ja
armastada. Oma esimest meest ei wõinud ma
armastada, Kahrltt ma armastaksin! . . . Ah,^
ma armastan teda lõpmata! Kui ilus ta on l;
Kui suur, tugew ja teme! Kui punased on ta
huuled, ja»necd huuled suudleksid mind, kui mul
ei oleks last. . . Ah, milline õnnetus! Miks
see laps ei sure! T a on ju mulle ja ka iseendale ainult koormaks ja ristiks! Miks et wabasta furm mind sellest ristist! . . .. Küll ma
ta weel kaelast raputan. M a ei wõi ilma Kahrltta
elada . . . Kui laps ju warsti ei fure, wõib
weel õnnetus sündida . . . Muidugi, kas wõib
see patt olla? üköki wigane ei peaks maailmas
elama. Kel on neist kasu? Kel on sellest kasu,
et 'wäike Matihs elab? Ei kellegil, ei kellegil..,
Aga kui ta sureb, siis teeb ta minu õnnelikuks,
ja sellepärast peaks ta surema. Mina sureksin
la heameelega tema eest, kui ta selleläbi wõiksin
õnnelikuks teha, aga seda ma ei wõi. Tema
surmast on mulle kasu, minu surm ei too temale kasu . . . "

Niisugused mõtted on Raudupi perenaise
pea segaseks teinud ja nad muutuwad ikka üh<
wardawamaks j a tungiwamals. Päew õtsa sei<
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sab meeles ainult Kahrl ja öösel näeb ta ainult
temast und. öäheb ta kirikusse, st.Z et kuule ta
jutlust ega palu Jumalat, waid wahib ainult
Kahrlit. Taltsutamata armukadedus afnb talle
südamesse, kui ta teda juttu näeb westwat mõne
noore neiuga, ja ta ei tea, mis teha wõi ütelda,
tui Kahrl teda teretab wõi temüga rääkima
hakkab.
Küll hoiatab teda südametunnistus:
„ S a ligined kuristikule, mis su ära neelab,
kui sa neid kurje mõtteid eneselt eemale et tõrju!
Sinu laps on sant, srda enam on sinu kohus
teda armastada! Wiga, mis tal on, katsu temale wähem tuntawaks teha oma emaliku armastüse läbi... J a kust sa seda tead, et Kahrlig» õnnelikuks saad! Kas ei luisu turitegu, mida kawatsed, sinu peäle Jumala wiha? Kas ei rusu
see sinu südant eluaeg hiiglaraskuscga? Wiska
ta maha, wiska maha, see hirmus toorem, ne<d
hirmsad mõtted, mis sinu hukka wiiwad!"
Aga Naudupi perenaine et kuule, mis ta hea
waim talle kõrwu sosistab ; ikka kindlamaks saab
ta otsus, wihatud lapsest lahti saada. J a nit
läheneb õnnetus ikka enam ja enam.
*

*

Palaw päew augustikuul.
Raudupi talu rahwas niidab kaugel põllul
otra, perenaine on üksi lodus. Ta on wõid tetnud ja peseb löögi ees vnmauõusid. Perenaise
nägu punetab; aegajalt peatab ta töös, pühib
higt ja wahib õhusse.
Kui waikne tõik ta ümbrus on, kui ta ei
tööta. Isegi pääsud näikse läinud olewat rahwa
seltsis põllule, sest ainult harwa on nende sirtsumist kuulda wõi lendab neist mõni kiirel
lennul perenaisest^ mööda. Ka wäikest Maiihst
pole näha ega kuulda. Perenaine töötab edasi.
Kui niitjad ia\t kaasa ei wõtnud, siis mängib
ta kusagil ligidal . . . .
Perenaine wõtab koogud, et kaewust nõude
loputamiseks wett tuua. Kaew ei ole majast
wäga kaugel; ta on sauna ligidal.
Poole tee peäl, lauda juures, kuhu kaew juba
silma paistab, näeb perenaine, et wäike Malihs
kaewu juures talitab. Ta põlwitab kaewuraltel,
mille äär üle wälja ulatab, ja tatsub kaewust
rehaga midagi wälja tõmmata. See on nähtawasti midagi rasket, sest poiss näeb palju
waewa ! Nüüd on ta õnnelikult wälj^tõmma'
nud, fee on wäike kiwist suurtükikuul, mis Kahrl
kord kündes leidnud ja millega laps heameelega
mängib. T a wõtab ktwk ja tahab seda kaewulauale asetada, aga kuul weereb jälle käest, poiss
kahmab selle järele — laewu wesi pritsib üles
ja nõrk appihüüe kajab ning kostab.
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Tarretult jääb perenainesilmapilguksfelsma.
Wäike Matihs on taewuralkelt kadunud.
Ta on kaewu lutkunud.
„Nutta, oh rutta, ema, päästa oma laps!"
hüüab perenaisele ta hea waim.
Ja ta j iokseb —jookseb, nii et pangid koogu
otsust maha kukuwad, jõuab kaewu juure ja
näeb, et poisi pea jälle üles kerkib ja ta käed
surmahirmus ühest ujuwast lauast kinni kahma wad.

„Ema!" suudab laps waewalt arusaadawalt hüüoa, sest wesi tungib talle suhu ja tu
sub ta wee alla. Ta hoiab lauast kinni, ta nõrgad jal«d rabelewad ja katsuwad lauda rakete
ääre lükata.
J a uuesti kajawad arusaamatud, korifewad
hääled.
Nüüd laseb Raudupi perenaine ruttu pilgud
ringi käia. Kas ei tule, keegi parajasti orust
üles? Wõi metsa äärest? ©?, ei keegi . . .
Hirmus tuliwälgatab perenaise silmis põlema.
Ta kisub koogud õlgadelt ja tõstab nad kõrgele
ei, laseb nad jälle langeda— lasku
Jumal sündida, mis ta tahab.
Raudupi perenaine mõtleb Jumala peale,
ja sel silmapilgul wajub wäike Matihs taewus
wee alla. Üks pääsuke ilmub taewasinast, lööb
tiiwad perenaise pea ligidal kokku, siristab midagi ja kaob.
. . . Seal puhkab wäike Matihs nüüd kaewu
fügawufes ja et hinga enam. Seal puhkab ta
nüüd nii, kuidas ta seda juba ammu on soowinud — külm ja waikne. Miks sa selle üle et
rõõmusta, perenaine, miks sa ei naera ega hõiska—
miks sa nii lahwatad ? Sa wäriseb; tugew naine,
kas tuleb sulle juba magus wärin, et llus Kajjrl
nüüd wiimaks ometi sinu omaks saab? Ära
mõtle nüüd Kahrli peäle, mölle selle peäle, kuidaZ sa oma lapse surma maailmale teäda annad. Jookse põllule, tee juuksed lahti, et su
peie Mcd ju eemalt näeb lehwiwat • ja ennast
põrutawa teate wastu walmistab; jutusta, et
wäike Matihs kaewu kukkus ja ära uppus, kuna
sina majas talitasid; ringuta käsi, ahasta ja
nuia, kui seda suudad . . . Aga ruttu, ruttu,
õnnetu ema, kui ta ei taha, et mõni teine sinust
ette jõnab«ja teate enne laiali laotab ja nimelt
nii, kuidas sina seda et soowi. Kas sa siis et
näe, et seal sauna nurga juures pajupõõsas midagi liigub? . . . Ha — nüüd näed sa teda;
ära ehmata, see ei ole keegi muu tui Iankel
Goldbaum, kes sealt mõne kondi üles wõtnud,
pime ja tumm juut, kui suu kuldwõtmega lukku
pannakse ja silmad hõbedat täis walatakfe . . .
Ta lüheneb sulle pikkamööda, näitab sulle oma
kollaseid hambaid ja küsib, miks sa lapsed lask'
fid ära uppuda? . . . Naudupi perenaine, Naudupi perenaine, kas sul kulda ja hõbedat käepä«
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rast et ole? Ei, ainult koogud on sul käes. Kas
teed juudi nende abil pimcdals ja tummaks, wõib
olla kurdikski. Nn on õige, tugew naine, sina
oskad ju kootudcga ümber käta, kuld ja hõbe
jääwad sulle ja Kahrltle .'. . Mis, kas fee
wanamees sellega ei lepi? . . . Ta põgeneb —
hakkab kisendama ? . . . Las kisendab, perenaine,
tark naine, wii ta tuppa ja awa oma kapp . . .
Niipalju? . . . Niipalju pead sa oma õndsa
mehe rahakotist wõtma. Ära kisu oma nägu wiltu,
mida enam sa annad, seda pimedamaks ja tu«mamaks ta jääb, ja sinu jaoks ei saa ta iial
küllalt vime ja tumm olla . . . Nii — nüüd
läheb ta jälle kaugele, läheb kui sinu sõber ja
sa wõid kergemini hingata; sinu süda ja raha»
lott on tublisti kergemaks jäänud! . . . J a
nüüd jookse põllule, tee juuksed lahti, et pere
neid ju eemalt näeb lehwiwa! ja ennast põrutawa teate wastu walmistab; jutusta, et wäike
Matihs kaewu kukkus ja ära uppus, tuna sina
majas talitasid; ringuta käsi, ahasta ja nuta—
kui feda jaksad . . .
*

*

Raudupt perenaise toa põrandale on hakitud
kuuseoksad puistatud ja toafeinad on kuuseoks^
tega ehitud; kesk tuba seisab üks wäike walge
puusärk, ja puusärgis puhkab üts laps. kel kitsas
kahwatu nägu. Perenaise unenägu on nii kau«
gelt täide läinud.
Aga akna juures ei istu Kahrl ega näita
käega — Kahrl on oma peremehe seltsis linna
sõitnud ja ostab sealt oma pailapsele, kellele lo*
dus surmalaule lauldakse, papist hobuse. Alles
koduteel kuuleb ta õnnetusest. Ta tahab wäeWalt uskuda ja ruttab Raudupile, et laps? ema
suust kurwa teate kinnitust kuulda J a k u i t a
tõik kuulnud, et suuda tugew poiss pisaraid ta»
gast hoida.
Ka Raudupi perenaine nutab. Selle juures
näeb ta nii õnnetu wälja, et Kahrl ta käest
kinni kahmab ja talle mõne troostisõna ütleb...
Siis möödub kaks kuud, mil nad üksteist ei
Näe, kaks kuud, mis Raudupi perenaine wäilse
Matihse leinale on pühendanud. Selle aja jooksul on troostita emast äjajrolsul saanud elurõõmus lesk, kelle näost keegi et näe, missuguse
raske kaotuse osaliseks ta alles hiljuti on saanud. Ainult kui ta ühel laewal jälle peegli ees
seisab ja halli, punaste lilledega siidirätiku eneseie pähe seob, märkab ta, et ta otsaesisele kaks
uut kortsu on tekkinud. Ta tõmbab rätiku sügawamale-näo peäle, paneb enda riidesse ja
sõidab Gailttile. .
Kuid seekord ei leia ta Kahrlit katuseharialt, ja kui Raudupi perenaine tahab tuppa asinda, tuleb talle üts küürakas eit wastu.
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„OIekitd wõinud oma tulekuga küll pisut
oodata," mõtleb perenaine, sest talle tuleb meele,
et sõit ju koi! luhta läheb, kui esimeseks wastutulijaks naine on.
I l tema sõit on täiesti asjatu. Kahrlit
pole kodus.
Küsides, kus ta wiibib, wastab Gailiti perenaine :
„Ta läks täna hommikul kohtumaja juure.
Kirjutaj-l kaew on sisse lukkunud ja nõuab puhastamist."
„Nii," ütleb Raudupi perenaine, pureb ham>
bad kokku ja ei räägi enam Kahrlift. Natukese
aja varast sõidab ta minema.
Mõni päew hiljöm peetakse ligidal igaaaZtast loata. Raudupi perenaine loodab Kahrlit
laadal kohata ja juttu ajada saawat.
Laat on wäga suur ja Randuvi perenaine
otsib Kahrlit kaua acga asjatult. Wiimaks silmab ta teda.
Kahrl seisab teisel pool maanteed, laada»
platsi ääres, wäikse männiku weeres, ja räägib
ühe teise poisiga. Kui perenaine nende. juure
astub, lahkub wõõras poiss ja Raudupi pere»
naine on, nagu ta seda soowinud, Kahrliga nelja
silma all.
„Sain sind aga otsida," ütleb ta ja annab
Kahrlile kätt. „Nätb, nagu oleksid praegutulnud?"
..Oh," wastab Kahrl, „seda mitte. Kuidas
wõiksin siis täis olla, kui oleksin alles praegu
tulnud."
Ta naerab waljusti, sest tal on tõesti juba
wäike kilk peas. Ta punased paled lõkendawad
enam kui muidu, ta rõõmsad silmad wälguwad,
ta liigutused on nit wabad, nii lindlad, nit paenduwad, et Raudupi perenaine enam silmigi et
saa ta pealt kõrwale pöörda, sest tema arust et
ole Kahrl weel iial nii ilus ja ihalduswääriline olnud kui praegu.
„ T ä i s ? " ütleb ta ja lööb Kahrlile kergesti
käele. „Waata mul waletajat!"
.Muidugi. Olen juba wara hommikust saadik siin; tõin lehma laadale, müüsin ta ära,
jõin margttshi . . . Nägin sind selle aja sces
küll wähemalt kümme torda."
„ I a et tulnud minu juure?"
„Kust pidin ma teadma, et sa minuga tahad
kokku saada?"
„Sa ei teadnud seda? Kas sulle perenaine
siis ei.ütelnud, et ma teil käisin?"
..Utles, aga mina arwasin . . ."
Kahrl ei ütle, mis ta on arwanud, waid
nopib mõne heinakõrre oma warrulalt.
M i s fa arwasid?"
„Noh, et asi sellega on lõpnud."
„Lõpnud? . . . Kahrl. ära räägi n i i ! "
hüüab Raudupi perenaine, kes oma kirge enam
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et jäksa taltsutada. „Kui sa teaksid, kuidas ma
sind armastan! El oska sulle seda üteldagi!...
Armas Kahrl, tule smdi Rauduplle, saa Raudupi peremeheks I Ütte, mis sul jmubuB, km sa
juba Raudupi peremees oled? Saad rikkaks ja
lugupeetuks, elad kui herra! Jumala eest, ma
hoian find ja teenin sind kui herrat ja pmik
oma meest; mü hoian find kui — ei tea ütelda:
kuidas — hoian —" Perenaine jääb wait, ta! ei üle enam sõnu.
T a rind woogad suures ärewuses; tal oleks
sel silmapilgul- kerge olnud Kührli eest surra...

Jua nüüd enam wastu punni," jätkab ta
natukese oja pärast meelitades. „Nimd ei wõi
sa enam mingisugust takistust ütelda, mis meil
abielluastumise ees seisaks, \ül)r nüüd pead sa
Raudupi peremeheks saama."
,,Tõesti?" küsib Kahrl naljatawalchilkawal
toonil ja wahib üksisilmi! maanteele, kas wahest
keegi ei iu!e ja ncnde juttu ei kuule. „Kes
teab, wahest wõin sulle ometi weel mõne põhjufe nimetada."
„Mine'nd mine, mis sa nii kaua punnid...
Tookord, kui sinu juures käisin, nimetasid mulle
ainsa takistuse, ja seda takistust — nüüd enam
ei ole."
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raalida. Mordipäewaks muretse mulle need
sada rubla, siis on meie pulmad."
Knhr! tahab lahkuda.
„ I ä ä siia, ära mine!" hüüab perenaine läm«
bunud häälega, kahmab Kahrlt käest kõwasti
kinni ja ei lase seda l a h t i . . . „Kahrl, on see
tõesti tõsi; sa et wõta mind, wõtad teise . . .
Maria Kahrtteni. . . Kahrl, siis pean ma
surema."
I r a ole jõle. Raudupi perenaine! Lase mu
lahti," ütleb ilus poiss pahaselt ja katsub oma
kätt lahti kiskuda. ..Waata, inimesed hakkawad meid juba wahtima!"
Mahtigu, kui tahawad! Mis on mul sellega asja," pahwatab Raudupi perenaine, ennastmitte enam wauates. „Wahtigu nad —
mina ei lase find lahti, enne kui mulle ütled,
kes - "
..Oled sa hulluks läinud!" wihastad Kahrl
ja rebib ta mõne sammu enesega ühes. „Mis
fa minust tahad? Tagane, saatan, mina et wõi
ennast sinule müüa. Aga kui sa tahad, siis
tule, ja ma ostan sulle pooltosinat mehi!"

Silmapilgu seisab Raudupi perenaine Kahrlt
ees, nagu oleks ta hirmsa hoobi läbi utmas»
tatud — fuu lahti, silmad tarretud, hiilgeta.
Aga ainult silmapilgu. Siis kogub ta ennast
„ E i ole? Missugusest takistusest sa räägid?" jälle. Ncgu tangide wahel pigistab ta Kahrli
küsib Kahrl, kes juba on unustanud, millega ta kätt ja kisub ta kõigest wastupanelust hoolimata
oma tõrkumist tookord põhjendas.
männikusse.

„Noh, ma räägin wäilstUMatihsest - tema
oli sulle ju takistuseks . . . "
«Wäike Malihs? Ah, Raudupi perenaine,
ära's nüüd arwa, et mina selle waese lapse pärast tõrkusin Raudupi peremeheks saamast'"
„Aga seda sa ju ütlesid!" hüüab Raudupi
perenaine ja kahwatab.
„ I a h , mäletan nüüd, et ütlesin küll. Aga
ma ütlesin seda stllepärast, et mulle kangesti
peäle käisid, et mõnda põhjust nimetaksin. Õiget
põhjust ei wõinud ega tahtnud ma sulle ütelda,
aga wäike Matihs et olnud see takistus tõesti
mitte, wäike Mutihs, kes mulle nii armas oli
kui wend."
Pmsi hääl w a b M weidi, ta waikid.
„Wäike Matths fee siis ei olnud," kordab
Raudupi perenaine hääletult. ..See ta ei olnud,
aga mis, mis oli siis fu tõrkumist õige põhjus?"

„Mls sa ütlesid?" sosistab ja ta silmad

pilluwad rohekaid walle. . M i s tahad sa mulle
osta? Kas fa nii minuga räägid? Kas tead,
et ma sinu nüüd kui koera wötlsin ära kägistada—kaabakas! . . . Miks sa mulle wale«
tasid? Mils ei ütelnud fa mulle kohe, et ful
teine pruut on? . . . Maria Kahrllen on siis
sinu pruut, see õnnelik, kelle eest pean ma taganema — kerjus, kel kümnendat osagi et ole
sellest, mis minul on! J a sellegipärast on ta
sulle armsam? Mis pagana nõiajooli on ta
sulle sisse a n n u d ? . . . M i s on ta sulle teinud?
Mitte rohukõrtki pole ta sinu eest üles tõstnud
ja ometi on ta sulle armsam tui mina, kes ma
sinu pärast —kas tead, mts sinu pärast tegin?"
Hullumeelsena raputab perenaine selle jmt*
res ehmatanud poisi kätt.
„Kas tead. mis ma sinu pärast tegin? . . .
„Iah, nüüd wõin sulle stda küll ütelda." S a usud, et poiss temale Jumalast määratud
ütleb Kahrl. „Mina ei wõi sind sellepärast surma s u r i ? . . . I i h , kahwatu — kahwata nagu
wõtta, et mul juba pruut on: Marie Kahrllen wähä. Wäike MathiZ ei surnud mitte temale
wõtab mu oma ic Ku peremeheks. Oleme juba Jumalast määratu surma. Sinu pärast lasksin
mullu suwest saadik kihlatud. Aga seni pidime ma ta kaewu uppuda. Ma oleksin wõinud teda
waikima, sest et tenia isa mind et tahtnud, aga päästa, aga sina olid mulle armsam kui tema
kui ma nüüd ristiisalt 100 rubla pärisin, lep« ja sellepärast lasksin ma teda uppuda. . . Oa—
pis ta järele ja ütles möödunud pühapäewal oo —oo! J a nüüd wõtad sa sellest hoolimata
jah. J a sellepärast wõin oma õnnest awalikult teise! Wõta oma Maria! Wõta! Wõta! Aga E
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seda ütlen ma sulle: sinu Zeel kuiwagu ära
sinu neetud wale eest ja lapse witm piimku
sind päewal ja ööl ning loogu Teile õnnetuse
õnnetuse peäl?, kuni hauda lähete!"
Wiimaste sõnade juures laseb perenaine
Kahrlt lahti, lükkab teda rusikaga rinnast, nit et
ta tagasi wangub, ja kaob, metsa..
Uimasena waatab poiss talle silmapilgu järele ja pöörab siis maanteele. Maanteel woogab inimestejõgi edasi-tagasi. Varisnikud
ratsutawad, ajijao ajawad elajaid, laadarahwas sõidawad laadale ja laadalt koju, rõõmsad
paarid jalutawad juttu westes ja naljatades
edasi-tagast.
Laadaplatsil aga tungiwad noored ja wanad
poodide ümber, raha köliftb, ostjad ja müüjad
naerawad, lapsed puhuwad piiluparte, tülitsewad jne.
Puhweti juures kõlifewad klaasid ja pudelid; noored poisid joowad õlut ja wanad teewad sama. Wanlritel istuwad noored neiud,
sööwad piparkooke ja kringlid ning ajawad
juttu. J a naiste ning eitede k eeled liiguwad
samuti kui neidudel. Kõik sünnib täpselt samuti
kui mullu, ülemullu, üleülemullu siinsamas on
sündinud.
Äkitselt jääwad eided wait ja kuulutawad.
Missugune inetu kära seal tõuseb? . . . J a
noored neiud pistawad pooleliföödud piparkoogib ja kringlid taskusse, tõusewad wanlrites
püsti ja sirutawad taela: miks jooksewad inime«
fed äkli maanteele kokku? J a taadid ja poisid lahkuwad puhwetist ja wiie minuti pärast woolab
kogu laat maanteele kokku, uudishimust aetud.
,.Ms on sündinud?" küsib üks teiselt, ja
kolkuwoolanudrahwapurwe keskelt tuleb wastus:
..Õnnetus!?"
„Mts õanetus?"
Maine."
M i s on selle naisega juhtunud?"
M e sõidetud."
„Kes ta on?"
Seekord ei tule wastus nii ruttu.
Siis aga kõlab ta:
„Raudupi perenaine!"
Jah, Raudupi perenaine. Kesk hnglamöllu
lamab ta elutult maanteel. Ta purustatud pead
hoiab laadalubjas süles ja niisutab seda ruttu
lähedast jõest toodud weega. Kes, wõib ütelda,
kuidas õnnetus juhtus? Ühed ütlewad, et fee
sõitja süü olla . . . Oli tõusnud fuur tolmupilw. üks mees, kel kaks hobust suure wankri ees,
oli laadalt koju sõitmas olnud. Sel silmaptlgul oli Raudupi perenaine teest üle jooksnud—
ja tui tolm lahkus, oli Raudupi perenaine maanteel lamanud purustatud p e a g a . . .

139

Matuskella helin kõrgest kirikutornist, leinalaul surnuaial, lahtises hauas tore must puusärk, ilus lillepärg puusärgil, haua ümber suur
hulk naeratawat pärijaid.
Keda maetakse täna?

Mardipäewa! peawad Kahrl ja Maria pulmi.
Pulmad on toredad, palju wõõraid, pruut ilus
ja armas. Ja ometi ei saa Kahrl õiget pulmatuju, sest nagu suur painaja rõhub ta rinda
Raudupi perenaise needmine. Ta et tunne en«
nast süüdi olewat, aga siiski ei saa ta nit rõõmus olla kui teised. Õnnetu lapse suured sinisilmad ei lähe tal meelest. . .
«Oleme kurwad V küsib ilus pruut ja wõtab
ta kaela ümbert kinni. „Kas et wõiks me tantsus lõbusaks saada?"

Kahrl tantsib.
Kuid pärast tantsugi el muutu ta weel rõõmsamaks.
Pulmad löpewad.
Moor abielumees õpib igapäewases elus
tundma oma noore naise woorusi ja nõrkusi,
noor naine oma mehe häid ja pahu omadusi.
Nad pole eksinud. Nad on üksteisega ja oma
saatusega rahul. Maisest warast pole puudust...
J a ometi ei saa Kahrl hoigamata elada ega
ole nit õnnelik, kui wõiks olla.
. M i s sul o n ? " küsib naine.
Aga Kahrl ei jutusta, miö ta südant rõhub.
„Mis sul on?" uurib noor perenaine ikka
sagedamini ja hakkab uskuma, et Kahrl temaga
ei ole õnnnlit, ja nutab.
Nüüd jutustab Kahrl talle kõik.
Noor naine on sügawasti põrutatud, nagu
must wari langeb Raudupi perenaese needmine
ta päiksepaistUsele hingele. Kas toob lapse
waim talle tõesti õnnetust? Wahest neil rasketel tundidel, mis tal nüüd mõne aja pärast ees
seisawad ? Ta süda on täis ahastust, ja lapse
sinisilmad, mida ta iialgi pole näinud, piinawad t e d a g i . . .
Aga kõik möödub õnnelikult, ja kui Kahrl
ilusat poisikest oma isalikkude käte wahel hoiab,
siis waatab laps talle õtsa oma sinisilmadega,
tust talle kogu taewas tais õnne ja lepitust
wastu naeratab. J a -wärisewail kätel paneb
ta noore inimese' taime kätkisse ja kummardab
oma noore naise kohale.
„£)Ie rõõmus, naine, wanne on meie pealt
wõetud; wäike Matihs ei ole meie peäle enam
pahane, sest ta on meie juure tagasi tulnud."
J a nad annawad oma esimesele lapsele rts-»
timifel nimeks Matihs.
Wpp.)

140

Romaan

Nr. 5

L^Universl hukkumine.
Rootsi kirjanik Selma Lagerlöf.
Udusel suweööl aastal 1880 sõitis
suurPrantsusereisijateaurik^I/Univers"
New Yorgist üle Atlandi ookeani LeHavre poole.
Kell oli hommikul umbes neli, kõik
reisijad ja suurem osa laewameestest
magasid oma koikudes. Suured laewalaed olid peaaegu tühjad.
Hommiku tulekul pikutas üks wana
Prantsuse madrus omas rippuwas wõrgus, ilma et oleks saanud magada.
Meri oli Iainetamas ja laewa puuosad
praksusid ja paukusid vahetpidamata.
Kuid see ei olnud, mis teda ei lasknud
magada.
Tema ja ta seltsimehed wiibisid suures, aga wäga madalas ruumis, nii et
ta seal halle asemid tihedates ridades
nägi rippuwat ja ühes magajatega edasitagasi õõtsuwat. Aegajalt tuli luukidest
* tuuleõhk sisse, nii niiske ja külm, et
talle kogu meri, mis wäljas udu all kergesti kräsunes, meele tuli.
«Midagi pole ometi merest ilusam,*
mõtles wana meremees.
Kui ta seda mõtles, jäi äkki kõik ta
ümber kummaliselt waikseks. Ta ei
kuulnud ei masinate oigamist ega kettide ragisemist, ei lainte laksumist ega
tuule kobisemist.
Talle näis, nagu oleks laew äkki
põhja läinud, ilma et teda ja ta seltsimehi oleks surnulinasse mässitud ja
kirstu pandud, ja et nad nüüd kõik
pidid igawesest ajast igawesti oma koikudesse rippuma jääma.
Waremalt oli ta laintesurma kartnud. Nüüd meeldis temale see mõte.
Tal oli hea meel, et loksuw, läbipaistew wesi tema peal oli ja mitte must,
raske, rõhuw surnuaia muld.
«Midagi pole weest ometi parem,"
mõtles ta weel kord.
Äga siis hakkas ta millegi üle mõtteid mõlgutama, mis teda rahutuks tegi.
Ta ei olnud wiimast salwimist saanud,
ja nüüd kartis ta, et ta hing sellest
wõiks kahju saada, kui ilma suremissakramendita merepõhjas puhkas. Ta
hakkas kartma, et nii iialgi taewa ei
s, aa.

Samal silmapilgul märkas ta nõrka
tulekuma laeva eesotsas, kus magamisruum kitsamaks muutus, ja ta tõusis
istukile ja kummardas ettepoole, et paremini näha, mis seal on. Warsti nägi
ta, et see keegi oli, kel kaks põlewat
küünalt käes. Ta laskis weel enam
ettepoole, et näha, kes see tulija on.
Koikud rippusid nii tihedalt üksteise
kõrwal ja nii põranda ligidal, et. inimene,
kes ruumist läbi tahtis minna, ilma et
magajaid oleks puudutanud, Õieti pidi
roomama. Wana meremees ei jaksanud
aru saada, kes seal enesele wõis teed
teha.
Äga ta nägi seda warsti. Tulijad
olid kaks kooripoisikest, kummagil wahaküünal käes. Ta nägi täitsa selgesti
nende pikka musta kuube ja lühikeseks
lõigatud juustega pead.
Meremees ei imestanudki, waid mõtles ainult, et see üsna loomulik on, kui
need, kes nii wäikesed, käikude alt põlewate küünaldega läbi pääsewad.
«Kas neil ka preestrid peaks kaasas
olema?" mõtles ta, ja samal silmapilgul
kuulis ta peent kellaheli ning nägi, et
keegi nende juures wiibis. Äga see ei
olnud preester, see oli üks wana naine,
kes kooripoisikestestwaewalt suurem oli.
Tal oli, nagu tunneks ta seda wana
eite.
„See peab olema ema," mõtles ta.
„Ma ei ole inimest näinud, kes emast
wähem oleks, ja peale ema ei wõiks
keegi teine koikude alt läbi pugeda,
ilma et magajaid ärataks."
Ta nägi, et emal seljas oli pikk jakk
walgest riidest, palistatud laiade pitsidega, täpselt samasugune, kui preestrid
neid oma musta kuue peal kandsid. Käes
oli tal suur raamat ja kuldne rist, mida
ta kodus kirikus tuhanded korrad oli
näinud altaril.
Wäiksed kooripoisikesed asetasid
küünlad ta rippuwa koiku kõrwale, langesid pölwili ja wibutasid kumbki oma
suitsetamisnõu. Meremees tundis wiiruki kerget lõhna, nägi siniseid suitsupilwi õhus heljuwat ja kuulis suitsetamisnõu kettide klirinat.
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Seni awas ema suure raamatu, ja
talle paistis, nagu hakkaks ta surmasakmenti lugema.
Nüüd leidis ta rahuliku ja hea olewat, surnult merepõhjas puhata. See
oli parem kui surnuaed.
Ta sirutas koikus pikali ja kuulis
weel kaua ema häält ümisewat Ladina
keeli sõnu. Wiiruk kattis ta kinni ja ta
kuulis suitsetamisnõu kettide korinat.
Äkki lõppes see kõik; kooripoisikesed wõtsid küünlad ja läksid ema ees,
kes raamatu laksudes kinni lõi ja nende
taga sammus. Ta nägi, et nad kõik kolm
koikude alla kadusid.
Samal silmapilgul, kui nad kadusid,
oli ka waikusel lõpp. Ta kuulis "seltsimeeste hingetõmbamist, puuosad praksusid, tuul wingus ja lained laksusid.
Talle sai selgeks, et ta elawate kirjas
seisis.
„Jeesus Maria! Mis see tähendab,
mis täna öösel nägin?" küsis ta eneselt.
Kümme minutit hiljem tabas „L'Univers'si w tugew tõuge kesklaewal. Paistis, nagu oleks suur aurik keskelt pooleks lõigatud.
^ Seda ma ootasin," mõtles wana meremees.
Hirmsa segaduse ajal, mis nüüd tekkis, kui kõik teised meremehed poolärkselt koikudest wälja tormasiwad,
pani ta enesele rahulikult kõige paremad riided selga. Temal oli nagu surma
eelmaitse huultel ja ta oli rahulik, mahe
ja pehme. Tal oli, nagu kuuluks ta juba
alla merepõhja.
*

*

*

Kui tugew tõuge laewa põrutas, lam a s üks wäike laewapoiss lael ühes
n u r g a s söögisaali ligidal.
Ta ajas enda koikus poolärkselt
istukile. Just tema peakohal seisis
wäike ümmargune aken, kust ta wälja
waatas. Ta ei näinud midagi muud kui
u d u ja midagi wormitut halli, mis udust
otsekui wälja kaswas. Tal oli, nagu
näeks ta suuri tiibu; see oli wististi
mõni hirmus suur hall lind, kes öösel
pimedas laewale oli laskunud. Ja laew
hõljus ja kõikus nüüd ta kallalekippumise all, aga määratu lind tagus laewa
oma nokaga, küüntega ja tiibadega.
Wäike laewapoiss uskus, et hirmu
pärast sureb.
Äga järgmisel silmapilgul oli ta täitsa
ärgas. Ja nägi, et wäljas suur purjelaew
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seisis ja aurikut tagus. Ta nägi suurt udu
ja wõõrast laewalage, kus mehed pikkades nahkkuubedes hullumeelses hirmus
edasi ja tagasi jooksid. Tuul wingus
ja kõik purjed olid nii hirmsasti pingul,
et nende peal nagu trummi peal wõidi
trummeldada. Mastid wankusid ja raad
ning köied katkesid paukudes, nagu
oleks püssi lastud. Suur kolmemastiga
laew, mis udus rL'Univers'ile" peale
ajanud, oli oma ninaga kuidagi moodi
nii auriku küljesse kiilunud, et enam
kuidagi lahti ei saanud. Aurik kaldus
tugewasti teisele küljele, aga ta windid
töötasid edasi, nii et tema ja purjelaew
üheskoos edasi läksid.
„Suur Jumal," mõtles wäike laewapoiss laele jo okstes. „see waene laew
põrkas meiega kokku ja peab nüüd
nukkuma.
Talle ei tulnud silmapilgukski mõtet,
et ka aurik wõiks hädaohus olla, nii
tugew ja suur kui ta oli.
Nüüd tormasid laewa ohwitserid üles,
aga nähes, et see ainult purjekas oli,
mis „L'UniYers'iga" kokku põrganud,
rahunesid nad ja tegid kiiresti ettewalmistusi, et laewu üksteisest lahutada.
Wäike laewapoiss seisis lael, jalad
paljad, särk tuules lehwiw, ja kutsus
purjeka õnnetuid mehi aurikule, et nad
eluga pääseksid.
Esiotsa näis, nagu ei oleks keegi
teda märganud, warsti aga nägi ta, et
üks suur punase habemega mees talle
nakkas wastu märku andma.
„Tule siia, poiss!* hüüdis mees ja
jooksis just reelingu ääre^Hurik wajub!"
Poiss ei mõtelnudki purjekale põgeneda. Ta hüüdis nii waljusti kui
jõudis, et purjuka-mehed ruttu „L'Univers'i" peale tuleksid.
Teised meremehed, kes purjukal wiibisid, töötasid ritwade ja lootsikute waral, et aurikust wabaneda.Äga punahabemikku näis waldawat kummaline kaastunne wäikse laewapoisi wastu. Ta pani
käed suu ette torusse ja hüüdis:
„Siia! Siia!"
Külmas lõdisedes seisis wäike poiss
laewalael ja kisendas meestele, nii waljusti kui jaksas, et nad aurikule tuleksid. Nii suur aurik kui BL'Univers*"
oma kuuesaja reisijaga ja kahesaja teenijaga ei wõinud hukkuda. Ja ta nägi
ju, et kapten ja madrused sama rahulikud olid kui tema.
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Äkitselt kahmas jpunase habemega
mees ühe pootshaagi ja sirutas seda
poisi- poole, haakis ta särgist kinni ja
tahtis teda purjekale tõmmata. Poiss
weeti juba peaaegu reelinguni, enne
kui ta enda sai lahti rabeleda. Ta ei
tahtnud wõõra laewa peale minna, mis
oli põhja wajumas.
Kohe selle järele kajas uus kohutaw
pragin. See oli nurjeka bugspriit, mis
murdus. Selleläbi said laewad üksteisest lahti Kui aurik edasi kohises, nägi
poiss bugspriiti murtult purjeka ninaküljes rippuwat ja ühtlasi nägitaterwe
pilwe purjesid alla meeste peale kukkuwat.
J\ga aurik läks täiel sõidul edasi, ja
Wõõras laew kadus udusse. Wiimne,
mis poiss nägi, oli, et mehed purjede
alt jälle nähtawale ronisid. Siis kadus
purjekas ruttu, nagu oleks ta mõne
müüri taha libisenud.
„On wist juba põhja läinud," mõtles
poiss, seisis ja kuulas, kas appihüüdeid
ei kuuleks.
Siis hüüdis tugew, jäme hääl aurikule:
„päästke reisijad, laske paadid wette!"
Jälle jäi kõik waikseks.
Jälle kuulatas poiss appihüüdeid.
Ja kuulis kaugusest häält:
vPaluge Jumalat! Te olete kadunud!"
Samal silmapilgul tuli üks wana
meremees kapteni juure:
r/Laewal on keskpaigas suur auk.
Meie läheme põhja!" ütles ta waikselt
ja pühalikult.
*

*

*

Paar minutit pärast kokkupõrget
tuli üks wäike daam laewalaele. Ta
oli täitsa riides. Palitu oli kinninööbitud ja kübar lõuaalt kinni seotud.
Ta tuli mõni minut hiljem esimese
klassi kajutist üles, kui auk oli leitud.
Tulija oli wäike daam hallide kräšusjuustega, ümmarguste öökullisilmadega ja punaseplekilise näoga.
Lühikese aja jooksul, mis teel oldi,
oli ta osanud kõigi laewalolijatega tutwust sobitada; kõik teadsid, et ta nimi
oli miss Hoggs, ja kõigile oli ta jutustanud, et ta iial midagi ei karda.
Ta oli jutustanud, tema olla palju
aastaid alati reisil olnud ja suurr hädaohte läbi teinud, aga kartnud ei olla ta
weel iial. Ta ei teadwatki, mida karta.
Kord pidawat inimene ikkagi surema,
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ja mis siis sellest, ka see warem wõi
hiljem sündis.
Ka nüüdki ei kartnud ta; ta oii laewalaele tulnud ainult waatama, kas seal
midagi huwitawat wöi põrutawat sündis.
Esimene, keda ta nägi, olid kaks
madrust, kes temast metsikult wiltukistud nägudega mööda tormasid. Stuardid olid poolriides üles rutanud, et jälle
kohe alla rutata ja reisijaid ruttu üles
laewalaele saata. Üks wana madrus
tuli suure hulga päästewöödega, mis laele
hunnikusse wiskas. Üks wäike laewapoiss istus särgiwäel ühes nurgas ja
nuttis ning kartis, et nüüd peab surema.
Ülewal kommandosillal kuulis miss
Hoggs kapteni häält:
„Masinad' seisma! Paadid wette!"
Nõgist treppi mööda, mis alla masinaruumi wiis, tormasid üles kütjad
ja masinameistrid ning hüüdsid:
„Wesi tungib juba masinaruumil"
Miss Hoggs oli waewalt wiiwu aega
laewalael seisnud, kui see inimesi juba
kobinal täis oli. Kolmanda ja neljanda
klassi reisijad tulid hunnikus ja kisendasid, tarwis paatidesse jooksta, muidu
päästetakse ainult esimese ja teise klassi
reisijad.
*
Aga kui segadus ikka suuremaks
kaswas ja miss Hoggs nägi, et hädaoht tõesti tulemas oli, hiilis ta üle söögisaali pealmisele laele, kus wäljaspool
reelingit mõned päästepaadid rippusid.
Siin ülewal ei olnud ühtki inimest ja
ilma et need seda märkasid, ronis miss
Hoggs ühte paati, mis köite otsas kõrgel wee kohal kõlkus. Niipea kui ta
selles oli, soowis ta enesele oma suureks tarkuseks õnne. Inimesel pidi olema,
külm ja rahulik pea.
Alles kui paat alla wette lasti, hakkasid inimesed kaasa kippuma. Siis
tekkis luukide ja treppide juures hirmus wõitlus.
Ta nägi nüüd, et ühel paadil mehed
peal olid; see sõudis trepi ette ja inimesed hakkasid alla paati ruttama. Äga
korraga kajas hirmus kisa. Kellegi jalg
oli ärewuses wääratanud ja ta oli wette
kukkunud. See ehmatas nähtawasti
reisijaid, sest kogu laew kajas nüüd
karjumisest. Inimesed tungisid metsikus hirmus läbi luukide, lükkasid üksteist kõrwale, ja wõitlesid trepi pärast.
Wõitluse ajal kukkus neid palju meresse.
Mõned, kes nägich et wõimata oli trepi
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juure saada, kargasid meeletult meresse,
et nii paati saada. Äga siis sõudis paat
eemale. Seal oli juba liig palju inimesi
peal, nii et need, kes peal olid, noad
katte wõtsid ja ronijatel, kes paadiäärest kinni kahmasid, sõrmed weriseks
lõikasid.
Miss Hoggs istus ja nägi, et üks
paat teise järele kaugele sõudis. Ta
nägi ka, et üks paat teise järele, kui
liiasti koormatud, ümber kukkus.
Paadid, mis tema kõrwal seisid, lasti
nüüd ka alla. " Äga juhuslikult ei puudutanud keegi seda paati, milles tema
istus.
„Jurnalale tänu, nad jätawad minu
paadi seniks siia, kuni kõik hädaoht
möödub," mõtles ta.
Miss Hoggs istus ja kuulis hirmsaid
asju. Tal oli, nagu oleks ta rippunud
põrgu kohal.
Ta ei saanud laewalage esiti näha,
äga kõlas nii, nagu oleks seal wõitlus.
Ta kuulis terawaid rewolwripauke ja
nägi kergeid suitsupilwi üles tõuswat.
Wiimaks tuli silmapilk, mil kõik
waikseks jäi.
„Nüüd oleks aeg, et ka minu paat
alla lastaks," mõtles miss Hoggs. Ta
ei kartnud sugugi, istus waikselt ja rahulikult, kuni aurik ühe külje peale
kaldus. Siis alles sai miss Hoggs aru,
et „L'UniYers" wajus ja et tema paat
ära oli unustatud.
*

*

*

Aurikul wiibis ka üks noor Äme&rika
proua, mrs. Gordon, kes teel oli Euroopasse, kus ta tahtis kord waatama
minna oma wanemaid, kes juba mitu
aastat olid elanud Pariisis.
Tal olid lapsed kaasas, kaks wäikest
poissi; tema ja ta poisid magasid, kui
õnnetus sündis.
Mrs. Gordon ärkas kohe, wiskas
lastele mõned hilbud ümber, enesele
niisama, ja läks wälja kajutite wahel
sciswasse kitsasse käiku.
Kõik oli inimesi kubinal täis; kõik
jooksid nüüd kajutitest wälja ja tormasid üles laewalaela Käigus eneses ei
olnud edasisaamine raske. Äga treppi* del seda hullem. Tekkis suur tungimine,
sest et enam kui sada inimest korraga
tahtsid üles rutata.
Noor Ameerika proua jäi, lapsed
käekõrwal, seisma. Ta waatas igatsedes üles ja mõtles järele, kuidas lastega
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teiste wahelt läbi saada. Ta nägi, kuidas inimesed üksteist lükkasid ja ainult
eneste peale mõtlesid. Keegi ei näidanud teda tähele panewat.
Mrs. Gordon pidi abi otsima, sest
et ta oma laste eest pidi muretsema.
Ta lootis kedagi näha, keda ta wõis
paluda, et see ühe poissi käele wõtaks
ja trepist üles wiiks, kuna ta ise teise
wiis.
Ägä tal ei olnud julgust kellegagi
rääkida. Mehed jooksid kõige pentsikumalt riides, mõned wiliastes waipades, teistel palitu öösärgi peal. Ta nägi,
et mitmel kepp käes oli, ja kui ta nende
tarretanud pilku nägi, sai ta mulje, et
nende eest tuleb hoida.
Naisi ta ei kartnud, aga ta ei näinud ainustki, kelle katte ta oleks wõinud usaldada oma lapse. Nad kõik olid
kui meeletud, arust ära ja ei suutnud
wist arugi saada, mis ta palus.
Ta seisis, silmitses neid ja mõtles,
kas siis nende hulgas ainustki ei leidu,
kellel mõistus weel korras. Äga kui
ta rieid nägi tulewat, mõned südilt lillesid päästmas, mis neile New Yorgis
lahkudes antud, teised karjudes ja käsi
ringutades, siis ei julenud ta kellegi
poole pöörda.
Wiimaks katsus ta üht noortmeest
peatada, kes laua juures ta naaber olnud ja tema wastu suurt tähelepanu
näidanud.
«Ha, mr. Martens!"
Martens waatas talle otsa sama tar*
retu, kurja pilguga, mida ta ju teistegi
meeste silmis oli näinud. Martens tõstis kepi, ja kui mrs. Gordon oleks katsunud teda peatada, oleks ta teda löönud.
Kohe selle järele kuulis ta karjumist,
see tähendab, õieti ei olnud see karjumine, waid enam wihane ähkimine,
nagu oleks tugew torm kitsasse tänawasse luku taha pandud. See tuli inimestelt trepilt, kus neid edasiruttamast
takistati.
Keegi mees kanti trepist üles; see
oli sant ja ei saanud ise käia. Ta oli
nii abitu, et teener teda söögisaali ja
söögisaalist wälja pidi kandma. Ta oli
suur, tugew mees ja teener oli ta nüüd
suure waewaga oma kukil trepist poolenisti üles kannud. Seal oli ta silmapilguks seisma jäänud, et hinge tõmmata. Siis aga tungisid teised järele, nii
et ta põlwili langes. Nüüd panid tema
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ja ta herra trepi kinni, nii et keegi enam
mööda oli pääsnud.
Seal nägi mrs. Gordon, et tiks suur,
tugewate kontidega mees kummardas,
sandi üles tõstis ja ta üle trepikäsipuude
alla wiskas, Äga ta nägi ka, kui hirmus see ka oli, et keegi selle üle ei wihastanud ega pahandanud. Keegi ei
mõtelnud muu peale, kui selle peale,
kuidas aga trepist üles jõuda. Oli. nagu
oleks teelt mõni eesolew kiwi kraawi
wisatud, muud midagi.
Noor Ameerika proua mõistis, et
nende inimeste poolt polnud päästmist
loota. Tema ja wäiksed lapsed olid
määratud hukkumisele.
Seal noorpaar, mees ja naine, kes
pulmareisil olid. Nende kajutid seisid
laewa ahtri lõpul ja nad olid nii raskesti maganud, et kokkupõrkamist ei
olnud märganudki. Seal laewa lõpul
oli ka kära wähe, ja et keegi nende
äratamise peale ei mõtelnud, siis magasid nad weel, kui kõik teised juba laewalael olid ja paatide pärast wõitlust
pidasid.
Äga nad ärkasid, kui wint, mis kogu
öö just nende all töötanud, äkitselt seima.
jäi. Mees wõttis mõned hilbud ümber ja
jooksis wälja waatama, mis seal on.
Ta tuli tagasi ja pani kajutiukse
kinni, enne kui midagi ütles.
Siis ütles ta;
Xaew wajub!"
Seda üteldes wõttis ta istet, ja kui
naine wälja tahtis jooksta, palus ta teda
jääda.
„Kõik paadid on juba läinud," ütles
ta. „ Suurem hulk reisijad on uppunud.
Need, kes weel laewas on, wõitlewad
Wiimaste paatide pärast elu ja surma
peäle."
Ühel trepil oli ta näinud üht surnuks
tallatud naist. Igalt poolt oli talle surmakisa kõrwu kostnud.
„Pääsmist ei ole," ütles ta. „Ära
mine wälja! Sureme üheskoos!"
Proua leidis, et tal õigus oli, ja wõttis sõnakuulelikult tema kõrwal istet.
„Ega sa ometi ei taha näha, kuidas
inimesed üksteisega wõitlewad," ütles
mees. „Me peame surema, sellepärast
sureme waikselt"
Proua ei leidnud, et see nõue liig
oli. Parem oli ju üksteise seltsis surra.
Ta oli ju sellele mehele tahtnud anda
oma elu, noorest east kõrge wanaduseni.
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.,Olin mõtelnud, "jätkas mees, wetma,
kui ju palju aastaid oleme abielus olnud ja mina suremas olen, sinu käest
weel kinni wõtan ja sind tänan pika ja
õnneliku elu eest."
Samal silmapilgul nägi noor proua
kinnise ukse alt wett sisse woolawat.
See oli liig.
Meeleheitlikult, sirutas ta käed wälja.
„Ei jõua!" hüüdis ta. „Lase mu wälja!
Ma ei jaksa siin lukus ukse taga istuda
ja surma oodata. Ma armastan sind,
aga ei jaksa istuda!"
Ta tormas wälja, parajasti kui laew
enne põhja wajumist kõikuma hakkas.
*

*

Noor Ameerika naisterahwas, mrs.
Gordon, lamas wees; aurik oli põhja
läinud, ja ta lapsed olid uppunud, ta
ise oli sügawal, sügawal wee all wiibinud. Nüüd oli ta jälle üles weepinnale
tulnud, aga teadis, et kohe jälle waob,
ja siis tähendas see surma.
Nüüd ei mõtelnud ta enam mehe
ega laste ega muu peäle siin maailmas.
Ta mõtles ainult selle peäle, kuidas
oma hinge Jumala poole ülendada.
Ja ta hing tõusis nagu wabastatud
wang. Ta tundis, kui rõõmus ta oli inimese elu raskeid ahelaid maha raputades, kuidas ta ennast ette walmistas
oma õige kodumaa wastu.
„On siis suremine nii kerge?" mõlgutas ta.
Äga kuna ta seda mõtles, kuulis ta
kõike ümberringi kajawat kära: woogude kohinat, tuule tuhinat, uppujate
hädakisa ja kõige selle kära ja müra,
mis weel suples ja kokku põrkas —ta
leidis, et see kõik üheks hääleks ühines, millest ta aru sai, nagu koonduksid
tormita pilwed mõnikord ühiseks pildiks.
Ja see, mis kuulis, ütles talle:
„Tõsi küll, kerge on surra. Raske
on elada."
,Jah, nii see on," mõtles ta ja mõtles edasi, mis kõik selle juure kuulus,
et elu oleks sama kerge kui surm.
Tema ümber wõitlesid ja maadlesid
uppujad iga plangu, iga wrakitüki, iga
ümberläinud paadi pärast. Läbi metsikute hüüete ja wandesõnade kuulis
ta jälle, kuidas kära kujunes mürisewateks, waljudeks sõnadeks, mis talle
wastasid;
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„ 3ee, mida waja on selleks, et elu
sama kergeks saab kui surm, on üksmeel,
üksmeel, üksmeel!"
Tal oli, nagu oleks maailma walitseja kõik selle kära ja müra koondanud
kõnetoruks, et selle läbi temale wastata.
Kuna see hääl tal weel kõrwus kõlas, päästeti ta. Ta tõmmati üles wäiksesse paati, kus weel kolm inimest istusid: üks suur, tugew madrus oma pühapäewakuues, üks wana daam, kel
ümmargused öökulli silmad, jaüks Maike,
nutetud näoga poisike, kel muud ei
olnud seljas, kui katkine särk.
#
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laps, peenes riides wäike tütarlaps, kübar peas ja sinine jaki seljas.
«Oh sa armas Jumal/' ütlesid meremehed ja kuiwatasid silmi. ..Sa armas
Jumal, niisugune wäike laps!"
Laps hõljus mööda, waatas neile
oma wanatarga, tõsise ilmega otsa,
nagu oleks tal mõni tähtjas ülesanne
täita.
Kohe sellejärele hüüdis keegi, et ta
weel üht surnukeha nägewat, ja sedasama
hüüdis üks teine, kes teisele poole waatas. Nad nägid korraga wiis surnukeha,
siis kümme, ja siis oli neid terwe hunnik, nii et neid enam ei osatud lugeda.
Laew libises üsna aegamööda kõigi
nende surnukehade wahel edasi. Need
koondusid laewa ümber, nagu oleksid
nad midagi soowinud. Mõned tulid
suurtes salkades, wälja nähes, nagu ajupuud wõi teised asjad, mis kaldalt meresse kistud; aga nad ei olnud muud kui
surnukehad 1
Kõik meremehed seisid ja wahtisid,
keegi ei mõtelnud ennast liigutada. Waewalt suutsid nad uskuda, et see, mis
nägid, tõelikkus oli. Äkki uskusid nad,
et terwe saar merest üles kerkib. See
nägi wälja nagu maa, aga kui nad lähemale tulid, nägid nad. et ainult surnud olid. Nii palju oli neid. Ja kõik
nad ujusid ühes mütsakus. Nad piirasid laewa igast küljest; näis, nagu ajaks
nad seda taga, nagu oleksid nad reisi
üle mere tahtnud kaasa teha.

Järgmise päewa Õhtupoolikul purjetas üks Norra laew New Foundlandi
suurtest liiwaseljandikkudest ja kalapüügi kohtadest mööda.
Oli ilus, waikne ilm. Meri oli peaaegu peegeltasane ja laew sõitis pikkamisi. Ta oli kõik purjed üles tõmmanud, et surewa tuule wiimastki hingeõhku kinni püüda.
Merepind oli imeilus, helesinine ja
sile, nii kaugele kui silm nägema ulatas, ja kus nõrk tuul tast üle puhus,
oli ta walge kui hõbe.
Kui õhtupooliku waikus tüki aega
oli kestnud, nägid laewamehed . wee
peal üht musta täppi lähenewat.
See tuli pikkamisi lähemale ja mehed
nägid, et see oli surnukeha. Laew sõilaskis laewa teisale tüürida,
tis sellest parajasti mööda, ja surnu et Kapten
tuult enam purjedesse saada. Äga
riietest wõidi ära tunda, et see mere- see ei aidanud palju. Purjed jäid lonti
mees oli. Ta lamas seliti, nägu rahu- ja surnukehad järgnesid neile.
lik, silmad lahti. Surnu ei olnud wees
Meremehed kahwatasid ja jäid ikka
weel kaua seisnud, sest ta ei olnud
weel punsunud. Näis, nagu oleks mehel waiksemaks. Laew läks nii pikkamisi,
et nad surnute eest ei suutnud pääseda.
päris mugaw woogudel hälluda.
Ja nad kartsid, et see nii kogu öö kestab.
Äga kui mehed teisele poole waaSiis ronis üks Rootsi madrus laewa
tasid, oleksid nad peaaegu karjatanud;
sest ilma et nad oleksid märganud, oli ninale ja hakkas waljusti Meie Isa palotse laewa ette üks uus surnukeha wet lugema. Ja siis laulsid nad weel
kerkinud. Näis, nagu oleksid nad tast ühe waimuliku laulu.
tahtnud üle sõita, aga wiimasel silmaKui nad alles laulsid, läks päike
pilgul lükkas kiiliwesi ta ometi eemale. looja, ja õhtutuul kandis laewa surnuKõik jooksid reelingu ääre ja wahtisid
tarretult wette. Seekord oli see üks teriigist wälja.
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Mees, kes midagi ei tohtinud.
Saksa kirjanik Charlotte Niese,
Wäikelinnalased nimetasid wana
krahwi herraks Kastohin — õieti lugedes Kas tohin. Ja see nimi oli ka wäga
iseloomustaw, sest nagu kartlik küsimusmärk liikus wana herra linnakese
tänawatel; ettewaatlikult ja tasakesi liikus ta majade ääres, ja kellele ta wastu
juhtus, sellele andis ta kaugelt teed.
Mitte, nagu esiti arwati, kõrkusest, waid
puhtalandlikkusest
See ei ole nüüd küll sugugi mitte
Saksa krahwide poolt harilik nähtus;
kuid tema oli reeglis erand, ilma et inimesed teda selle eest oleksid tänanud.
Nii on lugu alati: kõige suuremate teenete eest tasu ei anta. Pealegi oleks
wana krahw ka wäga imestanud, kui
pisut kiitust oleks kuulnud, sest oma
elus olnud ta weel iial kiitust kuulnud
ega tasu saanud.
Jutustati, et ta noores eas ainult
suure waewaga nii palju oli õppinud, et
waiksele kojaametile pääseda, ja ta teadmised olid alati jäänud õige piiratud
piiridesse. Leidus inimesi, kes tõendasid, tema seista õigekirjutusega sõjajalal, ja mis krahwile otse andeksandmata, ei osanud Prantsuse keelt. Igatahes
ei pipardanud ta oma juttu iial wäikeste prantsuskeelsete sõnadega,mida endiselt kojaametnikult ometi wõidi nõuda,
ja kui ta wõõraid sõnu tarwitas, siis
tarwitas ta neid peaaegu alati wastu
oksa. See oli aga kahtlemata rumaluse
tundemärk. Kõik krahwid ja parunid,
kes wäikses linnas loorberitel puhkasid,
ütlesid, krahw Kastohin'aga ei wõiwat
nad läbi käia, ja teised inimesed lobisesid seda neile järele.
Nii tuli, et waesel krahwia peaaegu
kedagi ei olnud, kellega ta wõis läbi
käia, ja et talle ka suur alandlikkus, mis
talle ta hüüdnime toonud, ka midagi
abi ei annud.
Ja ta ajas ometi heameelega juttu,
oleks ometi ka heameelega istunud weinitoas ning teiste herradela päewaküsimusi harutanud: kas Daani kuninas Holsteini tuleb wõi ei tule, ja kas
rahwinnaDanner tema seltsis wiibib wõi
koju jääb. Neist asjust oleks meie krahw
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wõinud sama hästi rääkida kui ta se!susewennad. Äga et keegi ta arwamist
ei küsinud, siis mõistis ta, et, kui sõpru
tahab saada, neid waja on mujalt otsida.
Ja nii ka järgnes siis sõprus Krishaniga.
Ei wõi tõendada, et Kristian linnakese
aristokraatia hulka kuulus. Tema oli
oma eraelus kutseriks postjaamapidaja
juures, haises hobuste järele ja isegi
taskurätiku tarwitamine oli talle wõõraks
jäänud. Äga tal oli hea süda ja ta tundis wana üksiku krahwi wastu kaastunnet. Tutwuse mõlemate, eluseisuses
nii lahkuminewate meeste wahel sobitas krahwi abikaasa, prõua krahwinna.
Sest naise oli Kastohin ometi saanud,
kuigi iseenese pööraseks imestuseks.
Sest ta ei teadnud ju tänase päewani,
kuidas ta selle pika, kuiwetu, wäga kõrgi
ja energilise eluseltsilise oli saanud, kes
ta wäikse waranduse üle walitses ja
temale wahetewahel taskuraha andis.
Kuid imestamine ei aidanud; proua
krahwinna oli nüüd kord juba ta loomulikuks juhiks saanud, ja kuna ta ainult
Õige harwa oma mehest midagi küsis,
siis wõidi seda abielu wäga Õnnelikuks
nimetada.
Äga kuidas oli siis juhtunud, et krahwinna oma mehele niisuguse sõbra oli
sobitanud, nagu Kristian?
Noh, see oli nii juhtunud.
Proua krahwinna sõitis tihti wälja ja
tarwitas selleks postijaamapidaja teise
järgu postitõlda. Kõige paremat tõlda,
mis alles kakskümmend aastat öeldi wana
olewat, juhtis jaamapidaja ise; teine tõld,
mille wanadusest juttu ei tehtud, oli
Krishani tarwitada, ja kui see mees pukis
istus, siis oli ta iseenese arust wäga
tore poiss. Ta kandis siis oma paremat
kuube, ka suwel karwamütsi lakaga ja
punast rätikut kaelas. Ta arwas ennast
ise ses ülikonnas imeilusa olewat, ja kui
ta peatas majakese ees, kus krahw ja
krahwinna Kastohin elasid, siis tuli
warsti krahw wälja ja silmitses teda
imestusega.
Esimesel korral, kui Kristian ukse
ees peatas, oli krahw sellega leppinud,
et maja ees istus ja tõlda ning kutserit
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üksisilrnil wahtis, kuni tema prõua
uksest ilmus ja tõlda tahtis astuda.
Siis pidi Kastohin tõllaukse.-. lahti kiskuma, mis mõnikord sugugi kerge ei
olnud, ja pärast seda oma abikaasa
tõlda minekul aitama. Tõllaaste oli kõrgel, aga uks kitsas; sellepärast wõttis see
tüki aega, kuni krahwinna istuma sai,
enese waipadasse mässis ja nuusutamispudeli kätte wõttis, Wiimaks oli kõik
korras, ja kui krahw tõllaukse oli kinni
löönud, et see enam lahti ei võinud tulla,
siis tohtis Krishan nõõ! hüüda ja piitsa
plaksutada. Hobused hakkasid pikkamisi tõmbama ja tõld weeres pikkamisi teele, kuna krahw weel kauaks
ukse alla seisma jäi ja tõllale järele wahtis.
Nii oli see esiti olnud.
Kuid pikkamisi wõitis krahw oma
külgesündinud argtuse ja hakkas Krishaniga juttu westma, kui see ukse ees
peatas.
«Krishan", ütles ta ühel päewal, kui
see juba tüki aega oli oodanud, „Kristian, kas teab ta, kas ma tohin kaasa
sõita?"
Kutser raputas pead.
„Ei usu, krahwiherra. Teie proua
seda ei salli".
Krahw ohkas:
, 1 a armastan wäljasõit muidu, ja
tõllas on rummi".
. „Seda küll!" Krishan to bas oma
alati tõsise nHo weidi krim iü. „Seda
küll. Äga kui mina Teie Femel oleksin, siis jääksin parem koju!"
„Miks?" küsis krahw.
Krishan aga ei wastanud kohe, waid
sõlmis oma piitsa kallal. Alles tüki aja
pärast ütles ta:
„Teda on raske tõllast wälja saada,
sest et tõllauks weidi kitsas on. Ta peab
selg ees wälja tulema ja paneb jala ikka
astmest mööda, sest et ta selja taha ei
näe. Mõisa teenijatel, kus külas käime,
on tema juures palju tööd!"
„ Äga ma sõidan wäga heameelega!"
ütles krahw murelikult. «Waremalt, kui
alles poisike olin ja ise mõisas elasin—*
« M o n s i e u r 1 e c o m t e ! " hüüdis
äkki teraw hääl ta selja taga, ja krahw
kohkus. Läwel seisis proua krahwinna
ja tema taga tüdruk, peaaegu uppudes
reisiwaipadesse. Mõlemad daamid wahtisid waesele, Kastohinale nii wihaselt
õtsa, et see ruttu tõlla juure jooksis ja
tõllaukse meeleheitliku jõuga lahti kiskus.
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„Oui, M a d a m e ! " ütles ta selle
juures, ise ehmatuse pärast hingetu.
See oli ainus prantsuskeelne ütlus, mida
ta oskas, ja rohkem temalt ei nõutud.
Krahwinna läks nüüd eespool kirjeltatud raskustega tõlda. Kui aga Krishan temaga teele sõitis, oli krahwinna
oma mehe juba jälle täitsa unustanud
ja ei waadanud kordagi tagasi. Krahw
aga seisis weel kaua ukse ees ja wahtis
tõllale järele.
Sel kombel said krahw ja Krishan
aegamööda sõpradeks. ..Teab ta, kas
ma tohin kaasa sõita?" Sellele küsimusele pidi kutser weel tihti wastama:
„Ei usu", ja selle alguse külge lükkus
warsti pikem wõi lühem jutuajamine,
selle järele, kui kaua krahwinna kutseril laskis oodata.
Kuid warsti paistis, nagu oleks Krishani rahu krahwile pisut enam iseseiswust annud. Ühel päewal ilmus ta
postijaamapidaja tõllakuuri ja istus kaua
aega tõlla aisal, kuna Krishan tõlda
puhastas. Ta silmitses seda tööd nii
suure lõbuga, et Krishan suurtsugu mehe
wastu liigutust tundis ja tema pärast
pisut jutukamaks sai.
«Tal pole midagi teha ja tal on kole
naine \" ütles Krishan pärast oma peremehele, postijaamapidajale. „On pisut
iseäralik, aga mul on temast kahju!"
„Siis aja temaga pisut juttu ja lase
tal istuda, kus ta istub!" wastas jaamapidaja, ja sestsaadik oli krahw omale kodupaiga leidnud.Ruumi kõige pimedamas
nurga seisis üks wäike pink, seal istus
ta tundide kaupa ja silmitses sõbra toimetusi. Krishan ei olnud wäga wirk ja
sellepärast kestis see tihti õige kaua,
enne kui kõik postitõllad puhtaks said.
Krahw lahkus ise alles siis,' kui töö
tehtud. Wahetewahel tegi ta ka mõne
argse kätteulatuse, kus juures ta siis harilikult küsis: „Tohin ma?" Äga ta ei
tohtinud.
,/Oh, Jumalukene !Ä hüüdis Krishan
siis heasüdamlikult ehmudes. ..See ju
ei lähe, krahwi-herra! Selleks olete liig
peen; ega's ma ometi ei wõi lubada, et
krahwiherra ämbri kätte wõtab !*
Siis ohkas krahw ja pani ämbri jälle
käest.
„Ei, ma ei tohi küll — see käib korra
wastu, tean!"
Ja siis istus ta jälle pingile ning sii-'
mitses oma peeneltrawitsetud käsi.
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„Ma pole iial midagi tohtinud!" ütles
ta kord, ]a Krishan noogutas heatahtlikult pead.
„Ja jah, teisiti see ei ole. Kes kord
peen on, peab jäämagi peeneks. Krahw
ei ole harilik inimene, kes kõik tohib!
Temapeab ainult peen olema japead püsti
kandma ja hästi uhke olema, muidu ei
ole ta kellegi korralik krahw! Kui kord
weidi tahaksite üles tõusta, oleks hea,
sest ma pean sellegi nurga puhtaks
pühkima!"
Tutwuse esimestel kuudel rääkis krahw
ainult wähe ja leppis waatlemisega.
Aegamööda sai ta aga julgemaks, ja kui
tal kahju oli, et iial ise midagi ei tohtinud teha, siis leppis ta õige hästi wäikse
Waatleja osaga. Tema ei olnud oma elus
ju millegi muuga harjunudki.
Krishan omalt poolt hakkas wäikse,
alali lahke herra wastu teatud heasoowlikkust tundma ja kuuris alati teda silmadega otsima. Ka tundis ta rõõmu,
kui oma tõllaga wõis krahwi ukse ees
eatada, ehk küll talle peaaegu otse
aiget tegi krahwi alatine küsimus:
«Teab ta, kas mina tohin kaasa sõita ?"
„ Tahan Teile midagi ütelda, herra
krahw", ütles ta ühel päewal temale nelja
silma all, kui krahw jälle tõllapesemist
waatles, „see ei paku tõesti kellegile lõbu,
proua krahwinna seltsis sõita. Tema ei
wasta sugugi minu maitsele, ärge pange
pahaks, ja ma tean, et teda ka keegi ei
salli. Mis jootraha on, seda ta üldse ei
tea, tõllad on tal ka maksmata — eks,
see on ju ülekohus ? Ja kui jaamapidaja
Teid nii ei armastaks, proua krahwinna
wõiks kaua oodata, enne kui jälle wälja
saaks sõita. Ärge pange pahaks, herra
krahw: ütlesin seda niisama muidu!"
Kas krahw sellest Krishan! pikast
kõnest aru sai, polnud märgata. Ta ütles:
„Kas tohin ?" ja istus siis pingile.
Krishan ei oodanudki wastust. Tema
oli parajasti ühest kolmanda järgu tõllast tühja hiirepesa leidnud ja silmitses
seda rahuliku perekondliku õnne ülejääki mõtteid mõlgutades. Sellepärast ei
pannud ta ka krahwi tähele, kes kohatades rääkima hakkas, sest et see tähelepanematus teda julgustas.
„ Mina teda naiseks wõtta Õieti ei tahtnudki" ütles ta, «aga ema soowis seda.
Partii oli ju seisusekohane. Minu wanema
wenna mõisas teenis üks wäike toatüdruk —"•
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Ta kogeles ja lõi silmad maha.
Krishan aga oli ainult wiimast sõna
kuulnud ja noogutas pead, mõtted laiali:
„Oh, need wõiwad kenad olla!*
„ Tahtsin teda kosida* algas krahw
uuesti, ja Krishani käest oleks peaaegu
suur hari maha kukkunud imestuse
pärast.
„Oh sa Jeesuke, kuidas wõisite ometi
niisuguste asjade peale mõtelda, herra
krahw! Teie ja teenija tüdruk — seda
Te ju ei tohtinud!"
„Ei, ei tohtinud!" ütles krahw täieliku lootusetuse ilmega. ,Midagi, mida
tahtsin, ma ei tohtinud. Tahtsin saada
heameelega põllumeheks, aga ema ütles,
mina ei tohtiwat ju mõisa walitsejaks
hakata; oma mõisa ostmiseks puudus
mul aga raha."
„Mis Teie ema oli, see oli mõistlik
naine", tähendas Krishan.
Ta harjas nüüd hoolega kolmanda
järgu katkist polstrit ja terwe tolmupilw
ümbritses teda.
Krahw köhatas tahtmatult, siis jätkas ta:
„Ema ütles, kuningas pidada minu
eest hoolitsema, kuna ma pärit olla
suurtsugu perekonnast. Sellepärast sattusin kotta."
„ön see see koda, kus kuningas
elab ?" küsis Krishan, ja kui krahw pead
noogutas, naeris Krishan heatahtlikult:
^Nii on õige! Niisugune mees kuulub
kuninga lossi!"
„ Aga need herrased ei sallinud mind
ometi iseäranis heameelega," wastas
krahw wiiwitades. «Mina ei oska juttu
westa, ja nad ütlesid, mul polla ametissejäämiseks küllalt mõistust."
.Koh, kuule nüüd juttu l" hüüdis Krishan wihaselt. Mitte küllalt mõistust?
Sa helde aeg, mis inimeselt meie päewii kõik weer nõutakse! Kui keegi krahw
on, siis ei tarwitse tal ju enam mõistust olla; seda ei ole talle Jumala eest
enam waja l"
Krahw naeratas pisut sõbra wiha üle
ja ometi näis see temale meeldiwat, rõõmu tegewat. Ta istus pisut kõwemini
pingile ja waatas wabamalt ringi.
„Siin on õige hea olla!" ütles ta. „Kas
tohin iga päew tulla?"
Selle küsimusega lõpetas ta igakord
oma jutuwestmise Krishaniga ja jäi siis
hiljem mitmeks tunniks wait. Tänagi ei
ütelnud ta enam midagi, ja kui ta tüki
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aja pärast lahkus, läks Kristian jaamapidaja juure.
^Herra", ütles ta, „wana krahw oleks
minugi pea , segamini ajanud. Pisut
weider ta on, aga see kõik on ta naise
süü, sest see ajab iga mehe peast ogaraks."
„Seda arwan mina ka !* pomises jaamapidaja. Ta toppis parajat! piipu ja tegi
seda korralikult.
Siis tõstis ta pea.
„Kuule, Krishan, lase ta istub üsna
rahulikult tõllaruumis ja ära teda eksita.
Ja kui tal janu on, siis anna talle klaas
õlut!"
„Ütlesin talle, et proua krahwinna
tõlla eest ei maksa!" tähendas Krishan
rahulikult.
Äga jaamapidaja wõttis põlewa piibu
suust:
„Mis see tähendab ? Tema ei saa ju
parata. Las krahw räägib, ja kui proua
jälle tõlla tellib, siis rakenda hobused
kolmanda järgu tõlla ette !"
„Sest saab nali!" naeris Krishan, ja
siis waikis ta õhtuni.
Nii oli see tulnud, et krahw Kastohin, kes oma elus iial midagi polnud
tohtinud, nüüd ometi koha oli leidnud,
kus ta lahkesti wastu wõeti. Ta seisusewennad unustasid tema ja ta hüüdnime, ja isegi teised wäikelinnalased
tundsid ta weel waewalt ära, kui ta argselt tänawal käis, et tõllaruumi rutata.
Wõimalik, et ta naine temaga wahetewahel mõne sõna wahetas; aga proua
krahwinna käis nii hoolega oma maal
elawate sugulastega läbi, et mehe selle
juures peaaegu ära unustas. Seda arwasid wähemalt need, kes seda iseäralikku
paari weel mõnikord silmitsesid.
Mõne aasta pärast kuulus krahv/ nii
täielikult tõllaruumi raudwara hulka, et
kõigest, mis seal sündis, elawat huwi
tundis, niipalju kui ta seda üldse oskas
ilmutada.
Täna oli nüüd suur päew, sest po stijaamapidaja oli nõuks wõtnud uut tõlda
osta. Õieti ei olnudki see tõld, waid
oli ainult mustakslakeeritud šurnuwanker, mis kuuris aukohal seisis; aga just
see oli" selles wäikses linnas puudunud
ja jaamapidaja lootis sellega head äri
teha. Tema ise seisis, piip suus, käed
taskus, mahedalt naeratades uue wankri ees ja tema kõrwal seisid mitu ta
sõpra.
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Sest wäikses linnas oli surnuwankri
ostmine midagi rõömustawat. Seal seisis kohaliku nädalalehe wastutaw toimetaja, kirjastaja ning trükki ja, kes juba
waimus kirjutas artikli: * Uueaja wõidurikkast edust"; seal seisis wanem arst,
kellele ta haigete kiirem surnuaeda
wiimine ka näis lõbu tegewat; ja pimedas nurgas seisis muidugi ka krahw.
Palweliku õnnegs silmitses ta lakeeritud wankrit.
jaamapidaja patsutas talle heatahtliselt õlale:
„Noh, herra krahw, kui ma selle
wankriga Teie proua lasen ära tuua,
siis ei ütle Teie mitte Krishaniie: „Teab
ta, kas tohin ka kaasa minna".
Teised naersid, aga krahw silmitses
rääkijat kaheldes. See kestis alati tüki
aega, kuni ta süütust naljast aru sai.
ja praeguse nalja kohta ei tunnud ta
huwitust.
„Ei tea, kas mina kord ka selle ilusa
wankriga tohin sõita ?" küsis ta argselt.
„No muidugi!" wastas jaamapidaja
südamlikult naerdes.
Ja arst omalt poolt kinnitas:
„ Wististi!"
Nüüd wõttis krahw omas nurgas jälle
istet ja ta silmad särasid rõõmu pärast.
Teised waatasid üksteisele pilkawalt
otsa, ainult Krishan, kes pisut eemal
seisis, ei naernud. Ta tundis oma sõpra
nüüd täpselt ja teadis, et krahw ainult
sellepärast õnnelik oli, et ta elus midagi
esimest korda tohtis. /
Järgmistel kuudel tundis krahw postijaamapidaja tõldade wastu wähe huwi.
Ainult surnuwankri sõidud kütkestasid
teda, ja Krishan, kelle hoole wankri
juhtimine usaldatud, pidi talle peensusteni seletama, keda ta sellega wiinud.
Oli parajasti haigusrohke aeg, ja jaamapidaja tegi oma wankriga tõesti head
äri. Ümbrusesgi nõuti wankert ja Krishanil oli palju tegemist.
Siis jutustas ta krahwile, keda ta
wiinud, ja see kuulas põnewalt. Wiimaks küsis ta harilikult; „Eks, mina
tohin ka selle wankriga sõita ?" — küsimus, mille peale nii Krishan kui ka jaamapidaja alati elawalt jah ütlesid. Ja
kuna see küsimus õige tihti kordus ja
mõlematele kõigest heatahtlusest hoolimata pisut naeruwääriliku maitse
omas, siis nimetasid nad surnuwankert
alati „krahwi wankriks,*
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Kewade tõi külmad ilmad, mil linna
arstidel palju tööd oli. Kui ühel wihmasel hommikul jaamapidaja oma ukse
ees seisis, tuli nädalalehe omanik ja trükkija sealt mööda, pakike kaenla all ja
nägu säraw.
„ Pidin 200 surmakuulutust trükkima!"
ütles ta.
jaamapidaja popsis piipu wiiwu aega
edasi, siis küsis ta eneselt:
„ Kelle käes on nüüd kord?"
Wana
uNoh, ja seda sina ei tea *
krahw, kes siin alati Krishani juures
istus, on eile surnud, itkki ja ootamatult, ütleb surmakuulutus, ja selle on
kirjutanud .sügawasti murtud lesk." Kas
tahad üht kuulutust saada?"
Jaamapidaja oli piibu suust wotnud
ja wahtis üksisilmi! üles hallisse taewasse.ffl
f#Ei! ütles ta, ja pööras kõrwale.
Kuuris pesi Krishan tõlda, kui peremees ilmus.
„Krishan," ütles jaamapidaja.,,wana
krahw on surnud!"
Sulane peatas töös.
„Oh — Issand!" hüüdis ta. Siis kiskus ta mütsi peast ja wahtis üksišilmil
pimedasse nurka, kus ta sõber harilikult oli istunud. Ka jaamapidaja wahtis sinna, ja kumbki ei lausunud sõnagi.
Tund aega hiljem seisis postijaama"
pidaja oma kõige paremas, mustas kuues
„ sügawasti murtud" lese ees. See istus, leinariided seljas, kõiksugu wana
koluga ja piltidega täistopitud toas ja
silmitses sissetulijat jääkülmalt.
„Teie soowite?" küsis ta ja ajas oma
kõhna keha kangelt püsti.
Äga postijaamapidaja polnud kartlik
mees.
„ Tahtsin küsida matuste järele. Minu
uus wanker on õigel ajal siin ja mina
ise juhin seda. Muidu ma seda ei tee;
siin aga tahaksin ma seda teha, ja et
ma Krishani ka ei taha lõbust ilma jätta,
siis peab ta minu kõrwal pukis istuma
— kui teener!"
Krahwinna oli pikkamisi tõusnud.
„Minu õepoeg, parun Schlieffeh, kannab mu unustamata abikaasa matuse
eest hoolt. Ma tänan Teid Teie lahkuse
eest. herra jaamapidaja; aga wanker
tuleb paruni mõisast ja see wiib krahwi
põrmu meie päriseks ostetud matusepaika. Teie ei tarwitse ennast siis mitte
waewata!"
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Ta tegi lõpetawa käeliigutuse, aga jaamapidaja ei liikunud paigast.
„Noh, siis oli minu Krishanil õigus.
Tema ütles mulle: „Pange tähele, kui
meie wana krahw sureb, siis ei tohi ta
ka meie surnuwankril sõita. Mis [ta
elus iial tahtis, seda ta ei tohtinud."
Nii ütleb Krishan, ja ma näen, et ta
Teid hästi on hinnanud. Minul on Teie
päriseks ostetud matusepaik üks kõik.
Minugi pärast sattugu wana krahw sinna
tohletanud auku, sest kui inimene surnud on, siis on see üks kõik, kuhu ta
sattub. Äga kui mina Teie asemel oleksin, siis asetaksin ma ta meie surnuaeda, teiste inimeste keskele. Seal paistab päike ja Iaulawad linnud, ja mina
ning Krishan läheme kord ka sinna. Ja
ma usun, maapeal wiibis ta ometi kõige
armsamini meie juures tõllakuuris. Äga
nagu juba ütlesin, on Teie päris surnuaial ruumi, olge lahked. Krishan ja
mina, meie tahame teda aga sõidutada,
olgu see kui kaugele tahes; seda oleme
temale lubanud tihti ja tihti, ja sellest
meie ei loobu. Ja kui Teie takistust
teete, proua krahwinna, siis toon ma
Teile arwed kõikide Teie sõitude eest,
mida Te iial pole maksnud ja millest Te
teete, nagu peaks see nii olemagi. Ja
kerra parun Schlieffeni tunnen ma ka.
Temal on muudki teha kui Teie wõlga
tasuda; tema peab raha parem oma taskus, kui et seda teiste taskusse pistab.
Ja täna õhtupoolikul ootan ma otsust!"
Proua krahwinna oli tüki aega minestuses pärast seda kõnet. Kuid ta
ärkas jälle, ja postijaamapidaja ning
Krishan said oma tahtmise. Nad tohtisid krahwi surnukeha ilusa surnuwank- ,
riga wiia mitte üksi matusele, waid koguni wälkse linna ühisele surnuaiale.
Nimelt selgus, et Schlieffeni päriseks
ostetud surnuaial ainult weel ühele sugulasele ruumi oli. Sellepärast otsustas
kxahwinua seda kohta parem omale
hoida ja oma meest segatud seltskonda
j ätt», kus tal wiimastel aastal oli olnud
nii hea olla.
Nii see siis tuli, et krahw! kalmu
kohal samad linnud Iaulawad, kes lau- '
lawad Krishani kalmu kohal. Mõlemad
kalmud seisawad ligistikku, ja mõlemad
on wäga metsikuks jäänud. Sest postijaamapidaja, kes nende mõlemate eest
hoolitses, on ka juba läinud sinna maale,
kus isegi krahw tohib teha, mis tahab.
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Ora teatus.
Ameerika kirjanik Mark Twain.
Kui meie õnnis kohtunik Begli kord — „Leskproua Begli?... Ei, siin ta küll
kohtus komistas, trepist alla kukkus ja ei ela". — „Äga ma wõin kihla wedada,
oma kaelaluu murdis, — jäime meie kõik et ta siin elab! Äga, ükstäis kõik. Ütelge,
mõtlema, kuidas sellest kurwast juhtu- kas siin elab kohtunik Begli?' — ,Jah,
misest tema naisukesele teatada. Wii- ta elab siin".—„Äga ma wõin kihla wemaks leidsime hea nõu: asetasime sur- dada, et ta siin ei ela!... Kuid, olgu,
nukeha meie wana ja ausa woorimehe mul ükstäis kõik !„ Ei ma hakka seepäwankrile ja käskisime korjust proua rast waidlema. Ütelge, kas ta on koBegli majasse wiia, olles aga seejuures dus?" — „Ei, kodus teda ei ole".—„Äga
wõimalikult kombeline ja õrn. Eriti püüd- ma wõin kihla wedada, et ta kodus on.
sime woorimehe tähelepanu juhtida sel- Waadake, proua, toetage nüüd selg kindlele, et ta wanaeidele õnnetusest mitte lasti wastu seina, ma ütlen Teile nüüd
kohe ei räägiks, waid teda selleks enne midagi, nii et Teie, wõib olla, jalulgi ei
ette walmistaks.
seisa.
Õnnetus juhtus! Siin minu
Soowitud kohale jõudes, hakkas meie wankris puhkab wana kohtunik. Waawoorimees kisendama, kuni lõpuks koh- dake ta peäle, ja Teie näete, et ta enam
tuniku naine trepile ilmus. Woorimees ülesse ei tõuse!..."
küsis: j,Kas siin elab leskproua Begli V*

Pojad.
Monteneegro kirjanik Simo Matawulj.
Tänawale oli kogunud paks rahwaKõik oli juba walmis.- hauad kaewatud — soldatid kohal — hukkamõiste- hulk. Jõge mööda tuli mehi paatidega
tud jumala-armu saanud — kõik oli wal- ikka weel juure. Naised panid kompmis. Oodati ainult weel kümnendat hõrn- sud käest maha, astusid ligemale, küsimikutundi, mis pidi olema waestele pa- sid, milles asi seisab, ja kuulsid siis
kogu loo:
tustele wiimseks tunniks.
Surmamõistetud istusid ühekordse
Wangid seal ülewal, onu ja wennamaja kojas. See maja seisis keset ai- poeg, olid Cattara rannal ühe wana eide
nust majaderida, mis jõega kõrwuti jook- ja selle teenija ära tapnud, maja tühjaks
sis. Nii linnakese kui jõe nimi oli Tser- rööwinud ja pidid nüüd surema. Nimelt
nojewitsh Rjeka.
tänasel turupäewal — nagu seda MonteSurmamõistetute käewarred olid nöö- neegro komme nõuab.
ridega seotud, aga nii lõdwalt, et nad
Linna ääres, kaldapalistuse all, olid
wabalt said käsi liigutada. Nende selt- 12 soldatit reas seismas. Kallas oli
sis pingil istusid neli monteneegrolast: mehekõrguselt müüritud, ja kuna wesi
üks neist kandis habet — oli siis papp. natuke oli alanenud, siis oli äärekene
Kaks soldatit seisid, püss jala kõrwal, kaldaliiwa kuiw. Seal taheti otsus täide
kiwi trepi ülemisel astmel.
saata.
Aeti juttu ja suitsetati, teretati waheOhwitser õpetas soldatid ja harjutas
tewahel ja joodi klaasikesest wiina, mida neid rinna peale sihtima — täpselt ja
üks wanaeit pakkus. Eit tuli ja kadus ühtlasi — kuus ühe, kuus teise peale.
ukse kaudu, mis koja põranda sees oli. Siis kamandas ta kaks wõi kolm korda:
Wanem surmamõistetu, tugew, um^Püssid palgesse — tuld!"
bes 40 aastat wana mees, oli "kõige jutuMuidugi jolid padrunid ilma kuulita.
kam ja waljum.
Teretulnud etendus nägijatelt.
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Linnapealik oli oma kantseleisse jäänud; see oli wäike, madal tuba linna
ääres. Meejs oli silmanähtawalt ärritatud ja pingul. Käis närwiliselt edasitagasi, seisatas, istus, waatasaga silmapilk kella ja suitsetas kui korsten.
Kirjutaja istus laua taga ja luges
tasakesi weel kord surmaotsust, et tal
seda parem oleks hiljem rahwale ette
lugeda.
Nii palju inimesi walmistasid endid
ette kaht elu häwitama wõi seda pealt
waatama — ja palaw, rahulik juunikuupäike säras.
Imelik küllalt oli ka selle kirju pildi
raam. Peab enesele ette kujutama sügaw kuristik, mille põhjast iial üle koimekümnekuue tähe ei näe, ja selle keskelt wuliseb läbi laisk madal wesi. Paremal pool seisab lage kalju Obod oma
kuulsate waremetega (Tsernojewitshi
kantsiga ja esimese Lõuna-Slaawi trükikojaga) ; pahemal pool tänaw — õieti
pool tänawat, kolmest- wõi neljastkümnest majakesest palistatud ja alati täis
kuiwatatud kalade haisu.
Äkitselt jääb rahwas wait.
Wanem wang astub eeskoja käsipuu
ääre ja hüüab:
„Tere hommikust, monteneegrolased!
Ütelgu mulle keegi, olen ma kahwatanud ? "
Keegi wastab alt:
„Ei, wennasüda! Punane oled sa
kui maalitud ja priske kui neiu, eht
kangelane kangelaste hulgas."
Rööwel kõneleb edasi :
«Noh, waata, mina ei ole kaotanud
julgust. Ma suren mehena, nagu ma
mehena ka lahinguwäljal surmale olen
silma waadanud. Jutustage seda kodus!
Ja kuidas ma sõjas olin, seda teab minu
pataljon ja nii mõnigi teist: seda teab
meie würstki — tema andis mulle wapruse eest medaljet
Hüüded alt wastawad:
„Ja jah, raudne mees, wägimees.
Kahju temast!"
Rööwel wiskab käega ja küsib:
„On siin keegi minu külast?"
Kui keegi ei wasta, jätkab ta:
„Ehk ongi parem, et siin kedagi ei
ole. Äga mul on midagi südama peal.
Kuulge mind. Ma palun teid, naabrid,
teatage seda minu ülemusele ja paluge
teda, et ta würsti minu eest paluks.
Mina ei palu midagi ülekohtust. Kuulge
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mind! Mul on kaheksa-aastane poeg.
Lubage - eht kotkapoeg. Temast saab
parem mees kui isa. Ja sellepärast
soowin ma, et minu lapsele antaks see
medalje, mis mina teenisin ja kandsin.
See on minu wiimne ja ainus soow
teel, mis mul ees seisab."
Ta sammus pingi juure tagasi, kiiduawaldustest saadetud.
Papp pööras noorema wangi poole:
„Mine sina ka, ütle rahwale paar sõna!"
See teine oli wäike, kidur, wäikeste
punakate wurrukestega, paenduw ja
kärmas kui kass. Seda oli kõigist ta
liigutustest näha. Ta kehitas õlgu ja
ajas mokad prunti, nagu oleks ta tahtnud ütelda: Misjaoks see kommet ? Äga
papi uue kutse peale astus ta ette ja
ütles ruttu ning pakaselt:
«Minul ei ole kedagi tänada aga mingisugust soowi awaldada. Ütlen ainult,
et me mõlemad seda wäärt oleme, mis
meid ootab. Sest meie oleme palju pattu
teinud. Andke mulle andeks, monteneegrolased — ja nüüd Jumalaga!"
Ilma julgust ja rahulikkust ilmutamata
— ei, wäsinult, tusaselt, ärewalt, nagu
ta seda tõesti oli, läks ta oma koha peale
jälle tagasi.
Rahwas raputas pead.
Papp tõusis ja jättis wangid Jumalaga. Need suudlesid ta kätt ja tema
nende otsaesist.
Wanem hüüdis naerdes:
.Papp, ma tänan sind! Sul on aeg
minna, et meid meie igawese maja ees
oodata. Laula meile ilus haualaul —
ja Jumal andku sulle andeks!"
Trepil sai papp kokku ühe kõhna,
kondise wanamehega, kes temalt küsis:
«Papp, kas tohin, ühega neist õnnelastest sõnakese rääkida?"
«Usun, jah. Äga ruttu, sest waata,
pealt tuleb juba pealik. Äeg on lõppu
teha."
Wanamees wankus üles, suudles
nooremat kurjategijat ja sosistas talle
midagi kõrwa, Waenemees kähwatas,
hakkas wärisema, kahmas otsaesist ja
karjatas;
„Ei, Jumala eest, ei, ei . . . Kutsuge
pealik, ma palun teid, kutsuge ta, palun teid kõigi pühade nimel — tulgu ta
kohe siia!"
„Seal ta on," ütles üks waht. «Mis
sa poisile kõrwa sosistasid, wanamees ?"
«Mitte midagi paha, ausõna!"
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Rahwahulk andis pealikule ja ta kirjutajale teed, ja meeleheitlik mees hüüdis uuesti:
,(Pealik, ma palun sind . . . wannutan sind . . . ära luha seda . . . ära
luba seda . . . '
„Mis sul on, poiss?"
„Ema . . . ema tahab minu juure
tulla . . . Ta on siia tulnud, ütleb isa
Marko, ja tahab pojaga rääkida. Ma ei
wõi . . . ei jaksa . . . mitte kuidagi.
Näen ma teda, siis muutun wanaks naiseks . . . j a suren autult . . . Wannutan sind Jumala ja püha Peetruse-juures, ära luba tal siia tulla!"
Pealik andis panduuridele käsu,
wana emakest tagasi hoida.
Siis ütles wana Marko:
„Seal ta nüüd on! Ta tuli poega ta
wiimsel tunnil trööstima — tahtis talle
jutustada, et pojale eile öösel poeg sündis. "
„Poeg . . . " hüüdis surmamõistetu
häälega, mis kõike muud, kuid mitte
rõõmus oli.
„Oo, wennapoeg, olgu ta õnnelik
järeltulija ! Mõtle: esimene järeletulija.
Jumala eest, see tähendab õnne ja rõõmu
— weel selgi tunnil."
„Õnne! Rõõmu! . . . Õnnetu!" oigas wennapoeg. „Mis ma pojaga teen?
Peab ta minu ja sinu wägitükke mälestama?"

isi

„Lojus!" susistas onu. „01ed sa monteneegrolane wõi kes ? Sina ei rõõmustagi oma poja üle V
Wennapoeg weel wihasemalt:
„ Rõõmusta? Kõike paha soowin ma
talle. Hukkugu ta kohe, et keegi minu
nime ei kannaks."
Wahid käskisid:
„Üles, mehed, alla!"
Rahwahulk woogas nende kannul.
Wanem hakkas jälle suurustama, laulma
ja oma poega hüüdma; noorem pööras
pea ja ütles ärdalt:
„Miks karistab mind Jumal selle
wiimse waluga? Edasi, mehed, rutemini, rutemini, et warsti ots tuleks!"
Kohtupaigal seistes ütles wanem
pealikule:
„Tahaksin weel mõne sõna ütelda..."
Ta laskis pilgud rahwast üle käia:
nähtawast! ootas ta weel mingisugust
teadet — armu.
Ja wennapoeg palus:
„Ei, pealik, ma palun sind, tee ruttu
. . tee ruttu!"
Pealik tõstis kae.
Sügaw waikus.
Kirjutaja luges otsuse ette.
Siis kõmatasid püssid, ja kaks inimest langesid.

Wõtke, sõbrad!
Andres Silla.
Rõõm ja lust, mis elu jagab
mulle oma armu wäest
ja mis minu rinnas magab,
wõtke, sõbrad, minu käest!
Tahan, et teist eluilu
läbi hoowaks noores eas,
kestes kuni eluwilu
halliks teeb te juuksed peas.
Äga walu, sügaw, raske,
sõbrad, jätke minule
ja mind tema seltsis laske
waikselt minna hauasse.
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Linn mere all.
Inglise kirjaniku M a x pemberton'i romaan.
„Jätke mind siia, kapten," palus ta, „sest
12.
nagu mi ei suuda ma enam sammugi astuda.
Uneaja wintfutuseö.
Minge alla randa, Lõunatäht peab ju warem
wSi hiljem pärale jõudma, ja siis olete Teie
Wõite omale kergesti ette kujutada, kui
kõik päästetud. Tänan Teid, mister Begg, sest üllatatud ma olin, kui nägin, et ü s Czerny
Teie olete alati minu wastu lahke olnud. J u - meestest majasse maha oli i&änubl
mal tasugu Teile selle eest, ja nüüd jätke mind
Esimesel silmapilgul olin ma niiwõrra imesminu saatuse hooleks. Soowige mulle head
tanud, et ei teadnud, kas tuleb tuppa astuda
ööd ja siis laske mind rähuliwlt uinuda!"

,Hüwä, mu poeg. kuid mitte siin! Waid
kohal, kus homme kõik kõige parema söögiisuga
jälle üles ärkame. Teie teate ju, Dolly et
ma olen tugew? Nüüd näete, ma wõtan Teid
kätele kui jule ja siis läheb sõit julgesti edasi
— enesestki mõista, Ruth Forthergilli maija."
Dolly ei wastanud, waid wajus jõuetuna
minu käte wahele, nagu nõrk, tahtejõuetu laps.
Peeter Blighkukkus —nit pikt kui ta oli—
aia ette maha, ja Seth Barker ajas segast juttu.
Seadsin enese ta ees üles, ja fee maisis
mulle paliu waewa, enne kui ta aru sai, mis
ma temast õige tahan; kuid lõpuks sai ta minu
nõust aru ja tegi selle järgi.
„Awage aiawäraw," ütlesin talle, „kut mitte
teisttt, siis jõuga. Kuid awage wiiwitamata,
kõigi jumalate nimel."
Seth Barker wimtas oma'malakaga hea müraka wastu wärawat, millele isegi kindlusewä«
raw wastu poleks pannud.
Jooksin kohe w'Ukse Tolliga aeda ja hüüdsin seejuures Seth Barkerile^ et ta Peeter
Blighi sisse toimetaks.
Arwastn, et maja on tühi; feega oleks kõige
parem, kui ilma jututa sisse läheme ja uksed
oma järgi'suleme, nii et udu meile järgi ei
pääfe.
Jooksime sõna tõsises mõttes wöidu surmaga
ja jõudsimegi õnnelikult sihile.
„Tooge mister B.igh tuppa," hüüdsinBar<
kerile, „i« siis murdke ka see uks lahti — aga
lahku!""
Olime juba werandal. majasse wiiwa ukse
ees, ja juba wibutas Seth Barker oma kaigast,
et minu käsu kohaselt ta teist ust purustada,
kui see äkki awatt.
Walge walgusjuga fähwatas werandale,
ja meeldiw mehehääl ütles:
„Ktirestt sisse, mu herrad! Ja siis suluge
kähku uls, kui oma elust lugu peate!"

wõi aga põgeneda.
Laterna walgus pimestas mind t)sifes mõttes, sest ta langes just silmisse, n i et ma mine
midagi ei näinud.
Mäletan weel selgesti: hoidsin Dilly Venni
käte wahel, Seth Barker tiris ja kiskus Peter
Blighi oma järel, ja nii ei wõmud õieti keegi
minu kahklemise üle imestada.
Sest lõik neli olime meie poolsurnud, ja
kuidas oleksin ma julenud jalga sellesse majasse
tõsta, .kus ma isegi ei teadnud, kes weel seal
sees asub ja kas meie peale sees ei oota sama
paratamatu surm, kui wäljaskl?
Weel ei olnud ma kindlale otsusele jõudnud,
tui endine hääl jälle kuuldawale tuli ja nõudwalt ütles:
„Astuge kiiresti tuppa, mu herrad! Meil
pole aega kaotada, sest peagi täidab udu kogu
maja ja siis oleme juba kõik surmalapsed!"
„See hääl ei peta!" ütlesin endamisi „AZtume siis peale tuppa!"
Salajane tunne ütles mulle, et fee wõõras
pole meie waenlane, ja kui ma tedaroce!järgmise ukse läwel näha sain, kõrgele tõstetud
lambiga käes. et meile teed näidata, lõppe3
kõU minu kah kius ja kartus.
Kiirelt järgnesin talle teise tuppa, mille ukse
ta hoolikalt kinni pani, niipea kui sisse olime
jõudnud.
Seda tuba polnud ma näinud, kui ma Ruth
Forthergilli ü^es olin otsinud.
Ta polnud suur, kuid kohe esimehe pilguga
nägin, et kõik aknad olid hoolikalt kinni kae»
tud, et Mitte ütelda; kinni topitud, kuna tm
tagapõhjas seisis iseäralik rida tööriistu, mast"
naid ja sisseseadeid, nagu neid harilikult ainult
nähakse keemia-laboratooriumides.
Ühe õhukese wajktoru otsas põles mingisgune gaas ja kogu toas walitses jahe, elustaw õhk.
Kus meie ka iganes ei oleks, ü's oli kindel:
Siin wõis wähemalt hingata ja see juba oli
Jumala õnnistus.
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„ Õnnetus tabas meid metsas," ütlesin ma
wabandedes. sest arwasin, et aeg on käes. kus
ma ilmumise põhjustest pean teatama. „See
waene poiss siin minestas ära ja Teie teate
igatahes, kuidas teda wõikl aidata, sest muidu
ei asuks Teie ju siin majas. Olen Teile igawesti tänulik kõige eest, mis Teie tema kasuks
ka iganes teete."
Wõõras mõõtis meid oma tarkade silmade
uudishimulikkude pilkudega, fils ütlet ta kaastundlikult, et ma Dolly di^wanile põlewa gaa«
sileegi kõrwale asetaksin.
Peeter Bligh ols juba toolile wajunud ja
hingaZ niiwörra aplalt wärsket õhku, et arwata
wõis, et ta meile õhku hingamiseks enam järele ei jäta.
Ainult walaskala-kopsugü warustatud Seth
Barker seisis, jalad laial*, keset tuba ja wahtis
rahulolewalt ümberringi km härg, kes heale
karjamaale sattunud.
Arwan, udu, m!3 talle weidigi wiga wõiks
teha — pole üleüldse olemas.
Meie peremees naeratas weidi kohmetanult
ja seletas rahustawalt:
„Wne minuti jooksul on noormees jälle
' ja'ul. Siin õhku küllalt. Temast jätkub meile
justament kolme p3ewa jaoks, sest meid on
praegu wiiekest."
Ta waikis silmapilgu, etsiistasemini juure
lisada:
^Iah, kolme päewa jaoks — ja siis —
nojah, siis on meil iklagi weel aega, et edas«
ptdise tulewiku üle järgi mõtelda."
Ma ei teadnud, mis ma talle pidin wastämä. ja ka teised teadsid seda sama wähe.
Nüüd awas Dolln Vmn silmad, kuid la»
mäs ikka weel kahwatuna ja jõuetuna diiwanil.
Toas polnud midagi muud kuulda, kui p0lewa gaasi sisin ja meie l03tsutawad hingetvmbused.
Doktor — sest meie lahke peremees oli arst—
köndis tasa, pea hääletult, mõõda tuba, astuV
ühe masina juurest teise juure ja uuris, kas ka
kõik korras on.
Nii möödusid wiis minutit, mille järgi ta
lõpuks küsis:
„Miks jäite saarele ilma peawarjuta?"
Sain sellest aru, et ta Edmunt Czerny
meeste poole ei hoidnud; ma et tahtnud, et ta
meid kuidagi kahtlustaks, ja algasin selgi»
txstega.
, Jäime ettewaatust pärast sii», doktor,"
ütlesm ma. „ I a ainult oma ettewaatusele wõlg<
neb kärbes tänu, kui ta ämbliku loõ-rku ei satu.
On tarwilik, et Teie tõtt kuuleksite. Meie el
tulnud Ken-saarele mitte seepärast, et oleksime
Edmund CZerny sõbrad, ja la tema ei pea meid
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säärasteks. Kuid pärige meie üle teateid prõua
Czerny'lt, kui Teie ehk' tulewikus temaga koiku
puutute, ta ütleb siis Teile, mis uleid siia on
toonud. Teie päästsite meid kindlast surmast,
kui meid siia sisse lasite, nii siis on meie ko• hus Teile warjamata ütelda, et päew, m i l
Edmund Czernu meid kohtab, tähendab musta
päewa, — kas meie wõi ka tema jaoks, n i i
kuidas saatus otsustab. Sellest jätkugu fisfefu*
hatuftks, muu osa jüraneb niipea, kui weidi
jõudu oleme kogunud.
Olin seda ütelnud rahulikult ja ilma kiiruta,
. sest wõlgnesin talle awalikkusi, olgu ta sõber wõi
waenlane — ta oli ju meie elupäästja.
Siiski pani fee minu imestama, kui ta sonagi ei wastanud, waid alalõpmata oma masinate ja aparaatide kallal edasi urgitses, nagu
ei saaks ta mtllestli aru.
Kui ta lõpuks siiski jutuga algust tegi, päris ta kõige pealt miss Ruthi järgj.
„Pcoua Czerny V küsis ta rahulikult „ # a s
on siis weel mõni proua Cz'rny olemas?"
Oleks ta mulle paremalt ja pahemalt poolt
paar tütki üle kõrwade tõmmanud, fee poleks
mind enam üllatanud.
Mõeldagu ometi: Seal seisis mu ees mees,
peäle selle weel Ruthi majas, kes polnud teistega koos põgenenud merealusesse linna, waid
siia oli jäänud ja rahulikult masinate kallal
nokitses, kindlasti ainult selleks, et uurida selle
neetud udu omadusi ja awaldust, mille katte
meie peaaegu oleksime lämbunud, ja see mees
ei tunnudki Ruthi 1
J a millise tõsiduse, millise tähtsusega ootas
ta minu wastust, kuna ta minu ees seisis \a
ja oma käsi walgesse polle vüh!is!
,Teie ei tunne proua Czernnt?" hüüdsin
imestanult. „@i ole midagi weel temast kuulnud ? Kust olete siis õige siia sattunud, doktor,
et Teie midagi ei tea? Kas Teie siis ei tea, et
Edmund Czerny'l on naine, laulatatud ja sea*
duslik abielunaine?"
Jällegi toimis arst oma aparaatide tallal,
kruwis siin, awas seal mõne wentiili ja lausus
seejuures:
„Tulin würst Czerny'ga kolme päewa eest
saarele. Et tal naine on, sellest ei rääkinud ta
sõnagi. Ameerikas oleks wist inimesi küll —»
arwan noori ilusaid daame, kes selle küsimuse
wastu huwi tunneksid, — nimelt würst Czreny
abielu wastu — * Ta peatas silmapilgu ja
lisas siis pilkawalt juure: „Teie ja Teie mehed
on nähtawaHtt würstinna sõbrad?"
„Meil pole würZtinnaga kõige wähematki
tegemist. Mina, näiteks, tunnen ainult miss
Ruthi ja armastan teda, kuid miks ma tedc»
armastan, seda ei tea ma isegi. Edmund see-
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wastu on sama wähe würst ftti Teie wõi mina.
Ta pole midagi muud kui Edmund Czerny, see
Wene muusikani, kes Riwieras waese tütarlapse
oma wõrku meelitas ja nüüd siin surmani wintsutab. Kujutage omale ette noort Ameerika t u '
tarlast, doktor — "
Arst pööris nende sõnade juures äkki minu
minu poole, asetus minu ette ja waatas mulle
esimest korda õtsa tõesti kaastundlikkude si!«
madega.
„Teie ütlete: Ameerika tütarlaps?"
„ I a muidugi, doktor, ameeriklanna! Raudteekuninga Rupert Forthergilli tütar, kes oma
miljonid teenis läänepoolsel Pacific-raudteel.
Kui Teie weel G-be hukkumist mäletate, siis
tuleb Teile ehk meele, millist hirmust surma
ta pidi surema. Ta poeg — Hmnck Forthergil! — elab weel praegu Ameerikas. Annaksin
oma terwe waranduse käest, kui temale teatada
wõiksin, millise kurwa saatuse osaliseks on saanud ta Sde sel saarel. Seks otstarbeks sõidab
praegu mu laew San« Franziska voole, s. o.
ma loodan seda wähemalt, et ta sinna sõidab,
sest kui mitte, siis puhkab laew juba meripõhjas."
Jutustasin talle kogu oma loo ja kuna jutt
oli Ruthist, siis oli ka kogu mu jutustus soe
ja südamlik; doktor ei jaganud mu ärritust,
waid kuulas kogu aeg waikides peält, peaaegu
unistawalt.
Olin juba lõpetanud, ja weel tükk aega istus doktor waikselt oma kohal. Lõpuks küsis ta:
„Teie olete feega oma laewal siia sõitnud ?
Kuid fee on ju arusaadaw, sest jala Teie siia
poleks pääsenud. J a proua Czerny kutsus Teid.
oma juure?"
„Kutstmud ta mind küll ei ole, kuid ometi
pidin ma siia tulema," wastasin mina. „Kut
ta mehele läks, jättis ta oma adwokaadi juure
teatud summa raha, et ma teda aasta hiljem
föks otstarbeks renditud laewal waatama tuleksin. Tõotasin seda ja pidasin ka oma sõna;
mis moel ma nüüd Euroopasse tagasi pääsen,
teab ainult Jumal. Wõib olla, ei jõuame sinna
enam iialgi!"
Arst noogutas axmlt pead, ei wastanud
aga sõnagi. Siis pööris ta ümber, nagu ei
huwitaks fee asi teda enam pikemalt, ja küsis
Peeter Blighilt sõbralikul toonil:
„Roh, wanamees, kuidas käsi käib?"
Peeter Bligh tõusis püsti, uagu seda nõuab
wiisakus, ja poolsirgena ütles ta waledal keelel:
„Käst ei käi sugugi nii wäga halwasti,
kuid püstiseismine olla äärmiselt raske, sest ka
- tühi kott ei seista oma jalgel. Kui weel juute
lisan, et mu kõri kuiw on kui tuisklitw, siis
wõib omale herra doktor kaunis õige etttekujutüse saada minu olukorrast."
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„Kuid udu on Teil igatahes kopsust kadunud V
„Seda nüüd küll, herra! Wõiksin koguni
tantsida, kui asi nit kaugel oleks, ,ja naistest
ma just palju wälja ei tee, kui leiaksin ma aga
tükikese liha, siis oleks fee mulle palju armsam
ja ma paranelsin silmapilkselt!"
Arst tõusis waikides püsti ja läks akna
juure, kus ta suure kapi awas, mis oli täidetud elatustarwetega.
„Unustan wahel isegi söömise, kui oma ma*
sinate juures wiibin," arwas ta järelemõtlikult.
„See on igatahes wäga rumal harjumus. Kuid
kui Teil selleks tahtmist on, siis katsuge meile
ometi õhtusööki keeta, siin leiate kõik, mis tarwis läheb. J a köögis on puud, wärske liha
ja kõik muu kraam, mis tarwilik."
Kaks minutit hiljem olid juba Peeter Bligh
ja Seth Barker töös, et mõistllklu õhtusööki
walmistada, ja pool tundi tziliem paindus laud
sõna tõsises mõttes rohkete tuiduhulkade all,
mida näljased hundid lauale olid kannud.
Siis kargasime kõik wilekesi roogade kallale,
nagu oleksime juba terwe kuu nälgniud.
Hommikust ei lüsi ükski menmees palju, ja
Peeter Vligh ja Seth Barker õgisid aplalt lõike,
mis nad lauale olid toonud.
Weel tänapäew kerkib wahetewahel mu sil«
made ette tuba, milles tookord asusime.
Ümberringi wuhisewad masinad, wäikse sist°
naga gaasileek, laual tühjad waagnad.
Minu wastu Ameerika arsti noor nägu
suurt tarkust awaldawa otsaesisega, mille üle
laotasid end ta käharad, ja unistama naeratusega ümber suu.
Minu kõrwal wäike Dolly Venn, kes mulle
ajuti tänulikult oma mustade silmadega õtsa
waatas ja feega mulle selgesti tõendas, et ta
nüüd juba jälle täitsa terwe on/
Siis Peeter Bligh ja Seth Barker, les nõjatuftd wastu tooli seljatuge, ja kelle ülipunased
põsed kõnelesid täissöönud olekust. Mõlemad
popsutasid kui kaks korsteut oma lühikest piibujässe.
Ja samatt kui tookord läbistab mind õudse
hirmu ja piinawa teadmatuse tunne.
Kuides pääseme meie siit minema ? Kes awt»
tab meid? Kes on waiksele Ruth Forthergillile
abtks? Kas tuleb laew tagasi? Wõi puhkab ta
juba merepõhjas? Kas kestab uneaeg laua ja
las elame ta üle?
Oleksin paljn selle eest annud, kui keegi need
küsimused oleks wastanud. Kuid keegi eiwas»
tanud, isegi mitte arst, kes ometi selle ot3tar«
bega saarel wiibis, et wiimast, s. o. uneaja kusimust, uurida ja lahendada.
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„Täname Te!d Teie lahkuse ja sõbralikkuse
eest, doktor," ütlesin, kut söögiaeg oli lõppenud.
„Teie olete me'e elu päästnud, ja seda ei unusta
meie iialgi"
„ N i i tihli kui ma enese elus täis söön,
mõtlen ma doktori — doktori — peale — WZjuures mulle meele tuleb, et meie iftgi oma
päästja nime ei tea," lisas Peeter Bligtz kawalalt juure.
„Doktor Duncan Gcay," seletas arst nae»
ratades, „niipalju kui minu nimest lugu peate,
küsige minu järgi Chieagos ja tuhande inimese
hulgast leiate ehk ül?e, kes Teile wõib ütelda,
et doktor Gray kirjutab mürkide üle, kuigi ta
neid ehk ise hästi ei tunne. I a l ) , minu on
toonud mürk siia ja ma kardan, ta wiib mu
siit ka ära — kuigi ka just mitte koju Ch'oagosfe, siiski wähemalt maa alla."
„Igatahes on wäljaspool iga kahtlust, et
fee saar on wäga hirmus koht," wastasin mina
tasase ohkega, «ja see imestab mind tõesti, et
kogu Euroopa sellest midagi ei tea. Seda saart
ennast tunnen ma juba aastat wiisteist maakaardil, kuid uneajast, mis meilt peaaegu meie elu
oleks riisunud, ei teadnud ma wähematki. Teie
aparaatidest järeldan ma, herra doktor, et Teie
siin wiibite, et teateid koguda selle neetud udu
loomu ja omaduste kohta ja tõsiselt öeldes,
ma annaksin hea meelega paar aastat oma elust,
kui teaksin fama palju, kui Teie!"
Arst naeratas minu sõnade puhul, põikas
äga osawasti wastuse st kõrwale, lausudes:
„Halkan praegu ülles aru saama, kui wähe
ma õieti tean, ja see on juba rahuldaw algus.
On aga kergesti wõimalik, et ma Ken«faarel
isegi selle wähese unustan, mida tean. Selle
saare omanik on mulle armulikult lubanud si a
tulla, et stm selles lpomulikus ülikoolis õppida
— wõi surra. See on igatahes tark tegu. fest
sellega wõib kaunis kindlasti oletada, et würst
Czerny peagi oma kutfumatust külalisest, kes
faart tingimata tahtis tundma õppida — peagi
wabaneb. Kas pole tõsi, kapten?"
, M i n u nimi on Iasper Begg," wastasin
wiisakalt. „Wanasti olin ma Manhattani kaslija, ja Manhattan oli m fs Ruth Forthergilli
jatztlaew."
^ I a mina Peeter Bligh, endine purjemeister, kes oskab igaühega hästi läbi saada, lut
ta ainult kõhu täis on söönud."
Seth Barker ei julenud end tutwustada,
ku'd ma nimetasin tema nime ja kõnelesin ka
Dolly Vennist
Usun, et hakkasime sellest minutist üksteisest
enam aru saam» ja et meie wahel hakkas areuema teatud seltsimehelik wahekord, mille alu»
seks ühise hädaohu tunne.
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Kui meeleäraheitlik me olukord ka ei olnud
oli meil siiski, wähemalt a'gul, midagi süüa
ja juua: oma piipusid wõisime ka popsutaba
sest ka tubakat jätkus.
J a enam ei waja merimees. et õnnelik olla.
Oleksime sel ööl wist wäga hästi maganud,
kui mingi kohutaw, üdiwapustaw jündmus meid
poleks hirmutanud ja meilt feega une lõpulikult
poleks riisunud.
Arst oli meile kõigile wastawa eeskujuliku
magadisaseme kätte juhatanud.
Dolly Vennile diiwani. mulle suure nahkse
tugitooli, Peeter Blighile ja Seth Barkerile
laiad waibad akende ees, kuna ta ise ronis
Wõrkkiiku, mis rippus uksepiitade wahel.
Olime üksteisele juba head ööd soowinud
ja tahtsime parajasti magama heita, kui kuulsime aias kohutawät kisa, mis pani were foon»
tes tarretama.
See kisa oli nii hirmus, nii wastik, tuletas
nii wäga meele inimest, kes kisendab oma wiimses hädas, nähes paratamatud surma silmi ees,
nii et meie silmapilkselt püsti kargasime ja
hinge kznni pidades kuulatama jäime.
Terwe minut ei lausunud ükski meist sõnagi,
ei liigutanud sõrmegi, hirm oli meid wallanud.
Siis waarus arst, kes end kõige kiiremini
, oli kogunud — akna juure ja tõmbas eesriide eest.
J a wäljas — paksus kuldsinkjas udus, mida
läbistasid kuu kiired hõbedase helgiga — nägin
oma ees pilti, mille peäle mõteldes mul praegugi weel pulss seisma jääb.
^ Umbes kakskümmend, kunni kakskümmendwiis inimest, mehed ja naised, eurooplased ja
pärismaalased, osalt alasti, osalt kaltsudesse
mässitud — tantsisid nii pöörast ja metsikut
tantsu, et sellega wõrreldes oli tantsiwad derwi»
shide wihane möll ainult lapsemäng.
Nagu wurr keerlesid nad iseenese telje üm«
ber, ikka kiiremini, ikka enam hullustusse sattudes
— nii et polnud wõimalik taewa poole tõs, tetud käsi üksteisest eraldada, nagu ei saa eraldada
pöörase kiirusega tiirlema ratta üksikuid kodaraid.
J a siis langesid nad rakkelt maha, nägu
ees. hammustasid wihaselt maasse ja kiskusid
omale pikki haawu kehasse. Teised kukkusid
surnutena, ja kel weel weidi elu see oli —
hoigas, kisendas jn möirgas nagu patune põrgus, keda taga ajawad lõik kuradid.
See hullumeelne waatemäng kestis umbes
kümme minutit, sits wajustd tõik osawõtjad
üksteise järgi kokku, weeretasid end maas, kusjuures nende näod ebainimlikkudeks muutusid.
Siis tärkas jällegi kohutaw surmawaikus.
Meie aga wahtisime üksisilmi neile kohutawa
furma eelpostidele.
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Kaua aega ei kõnelenud ükski meist sõnet.
Kohutaw tulewik heitis oma warjud kaugele
ette, need mässisid cnd ümber meie ajude ja
halwasid kogu meie tegewuse.
Maimuta, ühtegi mõtet peas, wahtisime
kuuwalgeas öösse, kunni arst wänsewal käel jälle
eesriide ette tõmbas ja kähisewal häälel ütles:
„Naeruhullustus — sellest olen juba kuulnud." J a osutades kaetud aknale, lisas ta
juure: ..Kolm päewa, sõbrad l Ka meid ei eralda
enam kui kolm päewa sellest saatusest!"
Sellega tahtis ta ütelda, et meie kolme
päewa jooksul toa hapniku-tagawara ära tar«
witame ning siis sunnitud oleme wabasse ohtu
udu lätte minema wõi aga peame toas wiletfalt lämbuma.
13
Torm saarel.

Saatus aga tahtis, et.meie isegi neid kolme
päewa Ruth Forthergille majas ei saanud wiiinda, sest juba järgmisel päewal pidime siit
põgenema, ja seda lõige kohutawamatel tingi»
mustel.
Üks meremeeste wanafõna ütleb, et merimees magada seda sügawamini, mida kohuta"
wam on torm, ja see wastab ka teatud mõistes
tõele, fest isegi siis, kui ma oma madrustele
ütleksin, et homme on Wiimnepäew, magaksid
nad oma neli waba tundi sama rahulikult läbi,
lui täitsa tuulewagalgi ajal.
Nii siis juhtus.' et waewalt tund aega pärast
kohutawat waatemängu, mida weel koos olime
wahtinud, Peeter Bligh ja Seth Barker juba
wõidu norskosid. nagu tahaksid nad aknaklaase
wägisi purustada, ja ka walle Dolly Venn
magas täitsa rahulikult. Ainult arst ja mina
olime ärkwel.
Arst toimetas Dina masinate kallal, sammus
ühe juurest teise juure, kirjutas, rehkendas. de8«
tilleeris ja tähendas jälle üles. kuna mina tulewiku üle järgi mõtlesin.
Wastu hommikut wõttis uni ka minu üle
wõimust ja siis elasin ma unes üle lsik selle,
mida ma olin kannatanud ajast faadtk.mil astusin sellele neetud saarele.
SiiZ muutus pilt.
Näis äkki, nagu haaraks wäike Ruth For.«
thergill minu käest kinni ja wiiks minu mere,
ääre. kus lained mässasid ja kohasid. J a kui
randa jõudsime, sööstis wälk äkki põruwa müristuse saatel mässulistesse woogudesse, justament meie jalgade ette.
Ärkasin unest ja kui hommikusel aowalgusel
oma ümber waatasin, nägin arsti akna ees feis«
wat ja wälja Matawat.
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»Iah", ütles ta minu poole pöördes, nagu
oleks ta minu mõtetesi aru saanud, ^tuleb torm
ja nimelt oige pea".
M i s ! " hüüdsin rõõmsalt. „Iust nimelt,
sellest nägin und ja kuulsin uneZ toguni kõmawat kõue!"
Arst tõmbas eesriide kõrwale, nii et ma
näha wõisin mustade pilwcdega kaetud taewast,
mis tõesti kuulutas rilkabkku äikest ja tormi.
I". Õhk toas oli helge ja rusuw, mis famati
kõneles lähenemast piksewihmast, ja wälja sagenesid pllwelovrid ilka enam ja enam, nit et
warsti isegi päiksekiired pilwedcst ei s»utnud
läbi tungida.
„Pole kahtlust, tuleb torm", ütles arst.
„Kardan ainult, et tuleb orkaan. See on meile
aga igal juhtumusel kasuks, kapten, sest —"
„Torm kihutab selle neetud udu minema",
ütlesin arsti kõne felka. „Doktor, see teade tegi
mu kohe lümne aasta wõrra nooremaks!"
Arst noogutas waid pead. nagu see tema
wiis oli, siis hakkas ta kaminas tuld tegema.
Kaaslased puhkasid weel kõik sügawas unes.
Wäike DoLy pomises kogu aeg läbi une üht
nime, mis mulle wäga tuttaw näis olewat,
nagu oleksin seda kord kunagi warem kuulnud.
Olin seda tõesti juba kord kuulnud, fest
kui weidi tähelepanelikumalt kuulatasin, kuulsin
selgelt sõna:
„Rosamundä — munda — muuda —".
Arst töötas kui korralik toatüdruk ja oli
seejuures jutukam, kui senni.
„ I a h " , ütles ta. „fee torm on meile kasuks.
Uneaeg jõuab lõpule ja meie ärkame üles.
Kas pole nii, kapten?"
Istusin ikka weel oma tugitoolis ja wahtisin arstile terawalt silma, kui wastasin:
^Teil on õigus, doktor. Ja meie ei ärka
mitte ainult üles. waid meie arw suurenebki
weel — selle röäwlisalga wõrra, kes merepõhjast üles tõuseb".
Arst tegi näo, nagu oleks talle tuletegemine
wäga tarwilik, ta ei wastanud kohe, waid alles
pikema mõtlemise järgi:
w9teli ja üks on wiis. Meid on kõigest wiis,
ja enam mitte ühte hingegi. Czernyl seewattu
on wähemalt kakssada meest".
See sündis esimest korda, kus ta minuga
weidi otsekohesemalt rääkis. Eile polnud ma
temast kuidagi aru wõinud saada, kas ta on
meie Mer. wõi waenlane
Sest et t« meid majasse oli lasknud — ei
ütelnud weel ammugi, et ta mele sõber on, sest
meid oli neljakesi ning oleksime wõinud ka
wastu tema tahtmist majasse asuda.
Hiljem sain aga teäda, et ta Henrick Forthergilli tuneb, ja kuna ta nüüd teadis, kes
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Edmund Czerny tõepoolest on, siis arwan ma,
et ta sellega üsna rahul oli, et tal nüüd saarel
terweni neli kindlat sõpra on.
„Kui Teie sellega ütelda tahate, et meiega
, ühinete, siis on fee tõepoolest wäga rõõmustaw
teade", ütlesin ma kõige suurema südamlikku, sega „Teie teate, mis põhjusel ma siia tulin
ja miks ma siin wiibin. Sõber kui Teie tähen, jab proua Czexnyle suurt warandust. Mida iga' «es fuudawad wiis inimest sel saarel teha,
teeme meie, seda ma wannun, kuid kõige pealt
pean Teile oma rõõmu ja tänu awalbama,
\t doktor, et Teie meiega olete ühinenud."
Olin tõesti wäga õnnelt ja mu sõnad
tulid sügawamast südamepõhjast, kuid arst oli
külm, tagasihodlt! mees, kelle juures etendas
südame hääl ainult haruldast osa.
Ka nüüd wailis ta kangekaelselt, kuna ta
kohwi keetis; kuid kui pruun jook malmis oli
ja ta poti tulelt oli wõtnud^. astus Duncan
Grüy minu juure, istus mu tooli selgtoele ja
küsis elawalt:
„Kas teate, milline rumalus minu siia on
toonud?"
„Wõ!n umbes arwata. Teie tahtsite teada
saada, mis tõtt kogu selles uneaja muinasjutus?"
Arst uacris tasa, nagu naeraks ta minu ' Rumaluse üle, siis seletas ta awalikult:
„Mitte mõhkugi! Ma ei tee uneajast wäljagi I Tulin ainult siia, et iseennast tutwus' Jada. Pealliri kogu lool on: „Ken°faar ja
:
ta saladused". Kui New-Yorki tagasi jõuan,
siis üteldakse: „See on Duncan Gray, eri* teadlane, kes uurib mürkide ja narkootiliste
'. ainete omadust". Siis käib minu juures lõp»
: matu hulk haigeid, fest kõik ajalehed kirjutawad
j siis minust. Kes tänapäew enesele reklaami ei
ö oska teha, peab nälga surema, kapten! J a kes
I tahab haljale oksale jõuda, ei tohi tagasi koh«
! kuda ühegi juhtumuse eest. Kamina ei tun«
' nud hirmu, kui asusin Edmund llzerny laewa
> laele."
See oli aus kõne, ja ma hakkasin arstist
^meelgi enam lugu pidauia. M a ei seganud teda
z ainsa vahelehüüdega, kui ta jätkas:
I
„Mulle tuli abiks õnnelik juhus", ütles ta.
\ ^San Franziskos kohtasin ma Ezerny kapteni ja
:.i, ?see oli wäga jutukas poiss. Pole aga midagi
'' kardetawam, kui et ollakse jutukas! Kapten
.! uhkustas, et ta Ie'waisa olla esimene euroopf-lane, kes elada alaliselt Ken-saarel. Teadsin
t oga, et see^pole õige. Umbes saja aasta eest sattus
z keegi merehädaline hollandlane, nimega Jakob
! Hoyt —sellele saarele ja elas siin terweni wiis
i aastat. Kõik ta kaaslased hukkusid, ainult
J tema jäi ellu ja tähendas üles, mis siin, oli
i juhtunud. Ta käsikiri hoitakse alal Washing'
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toni rahwus.likus raamatukogus, ja ma ise olen
seda lugenud."
Ta oli seda ütlenud tasa, rahuloldawalt, ja
wäikse naeratuse saatel, millest näha oli kui
suurt rõhku ta oma saladuse peale paneb.' Too^
kord ei tunnud ma weel selle asjaolu põhjust,
sain aga sellest weel samal päewal teada, nagu
see ka mu hilisematest kirjeldustest järgneb ja
selgub.
„Ia, nii on lugu," lobises arst edasi.
„Edmund CZerny peab mind küll kraed pidi
kinni, kuid ma wõin oma kuue seljast tõmmata,
ja siis jääb ta pika ninaga maha. Et ta on
wäga tark ja kawal poiss, fee on wäijaspool
-igasugu kahtlust, kuid küllap juba näeme, kes
meist kahest pärib wõidnpärja. J a fee selgub
pea, kapten, wiga ruttu' Uneaeg on lõpul, ja
wäijas märatsew torm tähendab üldist ärkamist."
J a nagu tahaks torm omapooltli kinnitada
arsti sõnu, algas ta oma tantsu uuesti ja seda
tohutawama jõuga.
Tahtsin weel nii mõndagi küsida, muu seas
ka seda, kuidas ta sellega hakkama oli saanud,
et Czerny ta enesega ühes oma saarele wõttis,
kuid mul polnud selleks aega, sest kõuemürin
ja alalõpmata fähwiwad wälgud riisusid mu
kaaslastelt une. Peeter Blijzh oli esimene, kes
püsti kargas ja kätega siimi hõõrudes, küsis, kes
kuradi pärast nii waljusti uksele koputawat.
„Wõi on ehk wälk tuppa löönud?" nüris
ta, koduselt naljatades, kuna ta weel ikka oli
unine ja arugi ei wõinud saada, tui lähedalt
ta oma naljaga tõde oli riiwanud.
Näljas mässas wihane torm, wälkude tuli
kattis taewa punase wärwiga ja löue kärgatused
olid pecaegu wäljakannatamatud.
Ülsikute kõnekärgatuste teraw raksatus ähwardas meilt kõrwaluulmise riisuda, nii et
meie iga minut mõtlesime, las ei kuku katus
meie peade kohal kokku.
Kiskusime akna-eesriided körwalo ja waatasime wälja aeda. See oli kohutaw waatemäng.

Aasta fadandeb wanad puuhiiglased kum->
mardustd, nõtkusid ja paindusid kui pilliroog
ning murdusid kui pliiatsid — kui torm nende
latwadesse haaras ja neid tugewal jõul raputas. Korduwalt tungis wälk kui hiiglakirwes
puudesse ja raius puud pooleks labwast juureni,
nag,u oleksid need olnud ainult roogkepiklfth.
Weel iialgi elus polnud ma näinud f * & *
r a s t lorml, kuigi neid üleüldse palju olin «äinud!
""
Wahel, kui tuulispask tormas täie jõuga ja
huludes wastu maja, siis oli meil tunne, Mlgu
tõstaks ta meid lõik oma tiibadele ja kannaks
ära taewa.
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Hirmuga arwasime, et maja tormile wastu
ei suuda panna, ja kahjuks oli meil täieline
Sigus.
Ainult et see aimdus warem tõeks pidi muutüma, kui meist feda ükski oleks kartnud.
Waewalt oli wäike Dolly Benn diiwanilt
üles tõusnud, ja Seth Barter oma silmad ärkwele hõõrunud, kui juba raske wääwliwing
tuppa tungis ja üht seina pidi punased tulekeeled üles haklasto leegitsema.
Ja juba järgmisel silmapilgul lamasime
kõik maas ja ma ei tea weel tänapäew mitte,
las oli see hirmus kõuelõma wõi wälgu jõud,
mis meid maha oli paisanud.
Kui meie end pooluimaselt ja poolhalwatult jälle jalule olime upitanud, ragises, nagifes ja waarus kogu maja meie ümber ning
paks, tihe, lämmataw wing tungis kõige wähemastki awausest ja praost meie tuppa.
Wälk oli maja tabanud ja selle põlema süüdanud.
Ainus päästekoht oli feega: waba õhu käes,
kus meid ootas mõrtsukalt udu, mis meid juba
kord oli wiinud furmakuristiku serwale ja mille
eest olime põgenenud siia maija.
„Iuma!a pääast, maja põleb!" hüüdis Seth
Barker ja tormas ukse juure, et wälja joosta.
Kuld arst tõrjus ta kõrwale ja lijendas
kogu oma kopsude jõuga, sest ümberringi walit»
ses põrgumüra:
„Tagafi! Mina lähen ees! Ainult minu
järel ruttu!"
Ta surus oma mantli kindlasti wastu suud
ja nina, meie tegime ta eeskuju järgi ja sellega
lahkusime majast.
Plka hoone terwe läänepoolne tiib seisis
üleni leekides ja walgustas aeda nii intensitw»
selt, nagu oleks seal põlenud kümmetuhat lampi.
Orkaan paiskas meile suitsu ja leeke wastu
filmi, ja pikad tulekeeled nilpsasid ahnelt mele
Voole, nagu tahaksid nad meid oma wõimusesfe
kiskuda, ksrwetades meie habemeid ja juukseid.
plime hullumeelsete sarnased, kõik wits!
Üks kirus, teine palwetas, kolmas kiristas
hambaid, kuid mõistuse juures polnud ükski,
sama wähe km ükski meist teadis, kuhu peälsime minema.
Jootsime ainult pimesi edasi, et jõuda ee«
male põlewa maja juurest.
M i s meiega oleks sündinud, kui meie nii
sihita metsa sisimasse oleksime tunginud, ei tea
ma weel tänapäew, kmb õnneks wõttis meie
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üle wõimust wäsimus ja kui meie lõõtsutades
puude alla maha kukkusime, ärkasime meie la
jälle teadmusele. Hakkasime kaaluma, mis peak«
sime t«'gema ja kuhu mtnema.
„Randa!" lärmitses Peeter Bligh, kes oli
oma hirmus hullumeelsele wäga sarnane; pean
ütlema, ma polnud teda weel warem nii hir«
mununa näinud. ..Wiige mind mere ääre, muidu
olen peagi surnud!"
Seepeale wastas Seth Barker weelgi hirmsama kisaga: „Kui tahame eladv, siis wõime
seda ainult ülewal mägedes. Lähme üles, sest
siin all hukkume kindlasti."
Wäike Dolly Venn kähifes: „Zerra, ma ei
suuda enam jooksta. Dkn wäsinud jä ei jõua
enam jalgagi tõsta. Ärge minu pärast muretsege, herra!"
Mina ei osanud mi^aifugust nõu anda, sest
ma ei suutnud enam oimugi liigutada: jätsin
kõik arsti hoole'3.
Kui fee ni)u ei teadnud, siis olime kõik
kadunud, seda ma tundsin.
,.Tean üht teed /" hüüdis arst, „\a wõin
teda kä Teile näidata, kui sellega nõus olete."
„Ia miks et peaks meie sellega nõus olema?"
küsisin kiirelt. Miks, doktor?"
„Kuna,"wastas arst, „kuna fes tee wiib —
— Edmund Czerny majasse."
14.
polüüpide koobas.
Olime wist umbes weerandtunni kaugusel
rannast ja umbes kolmsada sammu eemal kaanide-tiigist, kus meie esimesel ööl peaaegu oleksime hukkunud.
Torm oli küll weidi õhku puhastanud, kuid
ammugi weel mitte loodetud mäsral.
See oli igatahes tuul, kuid kuiw, palaw
tuul, mis mõjus ennemini lämmastawat, kui
karastawalt; ka polnud ta udu laiali ajanud,
waid ainult teatud kohtadesse kogunud, kus ta
nüüd sinkjates tompudes üles ja alla hõljus.
N i i wõisime meie wahel awara pilgu heita
metsast oru peale, kuid juba järgmisel minutil,
kui tuul udu jälle meie poole paiskas —; ei
näinud meie isegi oma naabri nägu.
Mulle näis, nagu mängiks meiega saar —
kui lass hiirega.
(Järgneb).

Wastutaw toimetaja p. Grünfeldt.
Wäljaandja Kirjaslus-osaühifus „Areng".
TrMud O.-Ä. , , M u " trükikojas, S. Kompassi t. 40, TaNinnas.
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Kuidas wõib- kõrwal joonistud ringkujulises mõistatuses, kus 16--tähte, 8 sõna seada nii, et iga sõna wiimane
*
*
pool annab järgmise sõna esimese poole. Esimene sõna
^*
^ hakkab punktiga märgitud S-si peale, kuna wiimase sõna
— ' •
"
wiimane täht lõpab esimese sõna tähe S peale?
^
C*
Otsitawate sõnade tähendus oleks järgmised:
*/
^^ %
1) Üks .kõduma .puu..- 2) Üks kaubanduses pruugitaw
** i J \\y*
paber. 3). Üks tähtis' joogiaine. 4) Üks kodumaa metsloom. 5) Sõna, mida asja kohta öeldaivse, kui ta meeldib,
6) Mis on igal kristlasel? 7) Üks Ns kümne seast. 8) Reo
'\--i;
maja elajas, asub igal maal.
Lahendused tulewad saata „ Romaani" talitusele, Tallinn, Müüri wahe tän. ' 6
(ilma wäljalcigatawa leheta). .Lahendajale nimed awaldatakse „Romaan" jsfs 3.
Õigete lahenduste saatjate' wahel loositakse wälja: 1) Oska? Lais'»
2) Fere^c l$tolsär'i n Pä!-tänava poisid"; 5J 1 ansra'Ed.
n Äadrese eZnkäfk";
Wilde kogutud teostest.
'
^Romaani" talitus,
x*
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Mehel cli üks silm; puu oisas oli kaks õuna; õun kukkus maha
ja õun jäi puu otsa.
Wiljandist: Arnold Sepp, Hans Soor
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Midckauba tarwitajaid rahwldab suure walikuga, hea
kaubaga ja õiglaste hindadega

Helsingi riidekauplus
TALLINNAS, W. Karja tänaw 7/24,
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